
Ten ném. Ha len ne egy kis nyu gal mam. Még min dig nem
szok tam le ró la, hogy úgy szá mol jak na gyobb mun kák kal
és ese mé nyek kel, mint mér föld kö vek kel: ha túl le szek raj -
tuk, ak kor sok kal több idõm lesz. Nyu gal mam, hogy le ül -
jek, és ne csak haj szol tan ol vas sam azt a szót, amely éle -
tet te remt, ha nem el mél ked jem fö löt te. Hagy jam, hogy
mil lió asszo ci á ci óm tá mad jon, jöj je nek és tá voz za nak
gon do la tok és ér zé sek. Per sze so ha sem jön el az a bol dog
idõ. Túl va gyok a nagy mun kán, és köz ben annyi min den
össze gyûlt, hogy most meg emi att ker ge tem a per ce ket. 

Az tán, mert job bat nem te he tek, el hes se ge tem a gon do -
la tot. Mi cso da lu xus! Csönd ben me di tál gat ni mon da tok
fö lött. Ki nek jut ilyes mire ideje ma nap ság? És be le tö rõ -
döm, könnyeb ben, mint kel le ne, hogy nincs idõm me di tál -
ni. Hogy szí ve sen ten ném, de nem tu dok az Úr tör vé nyé -
ben gyö nyör köd ni. Örü lök, ha a sze mem vé gig pász táz za,
és va la mi kis mor zsa benn re ked az em lé ke ze tem ben.

Az tán ment he tet le nül jön a szó szék-él mény. A kel le met -
len, bosszan tó szó szék-él mény. Ami ar ról szól, hogy épp
nyo mon vol tam, ami kor le telt a ké szü lé si idõm. Hogy en -
nek a pél dá nak kel lett vol na pon to sab ban utá na jár nom.
Ezt a gon do la tot még ér lel nem. S ha al kal mat lan, el ej te -
nem. Csak hát ko runk gyer me ke ként ke rült a pré di ká ció a
szó szék re: fél ké szen. Fog tam va la mit az ige fel szí né bõl, de
nem hogy mély re, a fel szín alá is alig ju tot tam. Pe dig az
kel le ne, tu dom. Ne kem ma gam nak is, és a gyü le ke zet nek
is. Na gyon jól tu dom, mennyi re más le jut ni egy-egy ige
mély sé gé be. Va ló ban új di men zió. Sû rû, gaz dag és új tar -
ta lom. Né ha meg le põ is. És azt is tu dom, lá tom – ar co kat
és sze me ket õr zök az em lé ke ze tem ben –, ho gyan nyíl nak
tág ra az ud va ri a san vagy tes sék-lás sék mó don fi gye lõ sze -
mek. Igen, a mély ség kel le ne. Szen ve dek a hi á nyá tól, és
le he tet len nek ér zem az el éré sét. 

Eber hard Jün gel mond ta egy szer ré gen: „Ere de ti ér te lem -
ben élet idõ nek csak a meg osz tott idõ szá mít. Aki az ide jét
sem Is ten nel, sem egy má sik em ber rel nem oszt ja meg
kész sé ge sen, az nem ra gad ja meg az éle te ér tel mét.” Mel lé -
nyúl. Mel lé fog. A szó szo ros ér tel mé ben. Kap utá na, gyor -

san rá csuk ja az uj ja it, de ami kor óva to san meg né zi, mit
rejt ököl be szo rí tott te nye re, a sem mit ta lál ja. Mel lé fo gott. 

Fi gye lem, ho gyan fo gal maz Jün gel: a meg osz tott idõ Is -
ten nel és em ber rel meg osz tott idõ. Vagy is nem ügy in té zés -
sel, nem ûr la pok ki töl té sé vel, nem szá mí tó gép pel, nem
au tó val, ha nem élõ lénnyel. Sze méllyel. Is ten nel és em be -
rek kel. Pont for dít va mû kö dik az idõ gaz dál ko dá som. Ha
szo rít az idõ, ak kor elõ ször Is ten tõl vo nom meg, azu tán
em be rek tõl, és csak leg vé gül a kü lön fé le ten ni va lók tól.
Per sze a pa pí ro kat be kell ad ni, a sze re lõ vel meg kell be -
szél ni, az ülés re el kell utaz ni. Ám csep pet sem va gyok
biz tos ben ne, hogy meg fe le lõ en sze lek tá lok. Sej tem, hogy
me net köz ben el tor zult a nor ma, amely sze rint mér le ge lek.

Oszd meg az idõd Is ten nel és em be rek kel, ha ér tel mes
élet re vá gyódsz – mond ja Jün gel. Az ta lál bol dog sá got,
aki az Úr tör vé nyé rõl el mél ke dik éj jel-nap pal – szól a
zsol tá ros. 

Mi vár rám eb ben az év ben? Egy bi zo nyos: idõm nem
lesz, mint a ten ger. Na gyon jól kell gaz dál kod nom ve le.
Ezért sze ret nék egy bi zo nyos idõt meg osz ta ni Is ten nel.
Tör vé nyé ben gyö nyör köd ni. Tu do má sul ve szem, hogy az
el mél ke dés nem egyen lõ a gon dol ko dás sal. Nem aka rok
teo ló gi ai fel is me ré sek hez jut ni. Is ten nel aka rom meg osz -
ta ni az idõ met. Az el mél ke dés egy ma gas fo kú passzi vi -
tás he lye. Nem aka rok min den kép pen tel je sí te ni va la mit.
Gyö nyör köd ni aka rok Is ten igé jé ben. Sem mi cé lom nincs,
csak a fi gyel mes je len lét. A szó szé ki tel je sít mény sem cél.
An nak a ja vu lá sa kel le mes mel lék ter mék le het leg föl jebb,
ha a Lé lek meg ad ja. Az imád ság és a me di tá ció sza bad sá -
got je lent: sza bad va gyok a haj szá tól, a cé lok tól, a meg -
ér tés kény sze ré tõl. Nem aka rok vé le ményt al kot ni az
adott bib li ai hely rõl. Nem ke re sem az üze ne tét. Egy sze rû -
en csak ki te szem ma gam az ere jé nek. Ha gyom, hogy ha -
tó su ga rá ba von jon. Sze ret nék örö kös ak ti vi tá som ból egy
ma gas fo kú passzi vi tás hely ze té be jut ni. Sze ret ném meg -
osz ta ni idõ met Is ten nel. Tör vé nyé ben gyö nyör köd ni éj jel-
nap pal. Hogy bol dog em ber le gyek, úgy, ahogy ezt a szót
a Bib lia ér ti.
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SZA BÓ NÉ MÁT RAI MA RI AN NA

Meg osz tott idõ
Bol dog em ber az, aki… az Úr tör vé nyé ben gyö nyör kö dik,
és az õ tör vé nyé rõl el mél ke dik éj jel-nap pal. (Zsolt 1,1–2)
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A IX. nürn ber gi ta lál ko zó kap csán azt a fel ké rést kap tam,
hogy kér dez zek rá, il let ve fo gal maz zam meg, mi lyen jö võ -
ké pek re van szük sé gük a mai fi a ta lok nak. Rend kí vül fon -
tos ez a kér dés, ha a val lás kö zi ne ve lés – a ta lál ko zó cél -
ki tû zé sé nek meg fe le lõ en – va ló ban „meg mé ret te tik”. Hi -
szen pe da gó gi ai szem pont ból néz ve vé gül is a cím zet tek,
je len eset ben a fi a ta lok pers pek tí vá ja a dön tõ. A fi a ta lok
jö võ ké pé nek kér dé se egy szer s mind el ve zet ben nün ket an -
nak fel is me ré sé re is, hogy mi lyen ke ve set tu dunk a val lás -
kö zi ta nu lás ról, és kü lö nö sen an nak va lós hely ze té rõl.

Aki meg akar ja mon da ni, mi lyen jö võ ké pek re van szük -
sé gük a mai fi a ta lok nak, an nak elõ ször is azt kell meg tud -
nia, mi lyen jö võ ké pe ik van nak je len leg, ho gyan gon dol -
kod nak a val lás kö zi ta nu lás vagy a val lás kö zi pár be széd
kér dé sé rõl, mit vár nak vagy ép pen mit nem vár nak tõ le. A
té má val kap cso lat ban ed dig meg je lent ta nul má nyok sze -
rin tem ke vés tám pont tal szol gál nak. Elõ adá som el sõ fe je -
ze té nek ezért a kö vet ke zõ cí met ad tam:

TA PASZ TA LAT HI ÁNY
A VAL LÁS KÖ ZI OK TA TÁS BAN?

In dul junk ki ab ból, hogy a val lás kö zi ta nu lás vagy a val -
lás kö zi ne ve lés a di dak ti ka ré szét ké pe zi, s így a di dak ti -
ka ál ta lá nos el vá rá sa i val kö ze lít he tünk e te rü let hez. A ta -
pasz ta la ti úton szer zett is me re tek en nél fog va leg alább há -
rom te kin tet ben nél kü löz he tet le nek.

Elõ ször is a ta nu lás fel té te le it kell a le he tõ leg tá gabb ér -
te lem ben tisz táz ni. Tud ni kell, hogy a gye re kek és a fi a ta -
lok ho gyan lát ják és fo gal maz zák meg a ma guk szá má ra
a kü lön bö zõ val lá so kat, azok egy más hoz fû zõ dõ vi szo -
nyát, valamint a val lás kö zi pár be szé det, il let ve a ta nu lás -
nak mely for mái te szik le he tõ vé szá muk ra, hogy eze ket
tan tár gyi ke re tek kö zött ko mo lyan ve gyék és be fo gad ják.
A fej lõ dés pszi cho ló gi ai vizs gá la tok ered mé nyei épp úgy
ide tar toz nak, mint a szo ci a li zá ció el mé le ti és kul tu rá lis
ant ro po ló gi ai ta nul má nyok, kér dõ ívek, meg fi gye lé sek stb.

Má sod szor a ta pasz ta la tok alap ján el len õriz ni kell a kü -
lön bö zõ ta nu lá si és ta ní tá si for mák ha té kony sá gát: a kü -
lön bö zõ tar tal mak, el já rá sok, tár sa dal mi for mák mi lyen
ha tást gya ko rol nak a ta nu lás ra stb.

Har mad szor: az utób bi idõ ben jog gal hang sú lyoz zák,
hogy a val lás kö zi ta nu lás nak is meg va ló sít ha tó cé lo kat
kell ma ga elé tûz nie, pél dá ul egy kü szöb szint vagy kom -
pe ten cia for má já ban, amely nek elérése, meg szer zé se ta -
pasz ta la ti úton el len õriz he tõ.1

No ha két ség te le nül lé tez nek el mé le tek a ne ve zett té ma -
kör ben – gon dol junk csak a ta lál ko zó szer ve zõ jé nek, Jo -
han nes Läh ne mann-nak a val lás kö zi ta nu lást il le tõ, fej lõ -
dés pszi cho ló gi ai ala pú meg kö ze lí té sé re2 –, egé szé ben vé -
ve még is csak meg ál la pít ha tó, hogy az em lí tett há rom te -
kin tet ben meg le he tõ sen ke ve set tu dunk a val lás kö zi ta nu -
lás ról.

A val lás kö zi ok ta tás ilyen mó don könnyen ar ra a sors -
ra jut hat, mint az öku me ni kus ok ta tás né hány év ti zed del
ez elõtt. Ernst Lan ge sza va i val él ve a val lás kö zi ok ta tás ta -
pasz ta la tok hi á nyá ban olyan el vont óhaj ma rad, amely
nem tart hat szá mot szé les  kö rû el fo ga dott ság ra, s nem
tud mé lyeb ben be ágya zód ni a fi a ta lok gon dol ko dá sá ba és
ér ze lem vi lá gá ba.3

A val lás kö zi ne ve lés ta pasz ta lat hi á nyát fir ta tó kér dé se -
ket te hát ko mo lyan kell ven nünk. A kö vet ke zõk ben azon -
ban alig ha ju tunk to vább az el sõd le ges, ám sür gõs to vább -
gon do lást igény lõ kér dé sek és prob lé mák vá zo lá sá nál. 
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FRIED RICH SCHWEI TZER

Jö võ kép és va ló ság
Mi lyen jö võ ké p re van szük sé ge a mai kor fi a tal ja i nak?*

TANULMÁNYOK

* Elhangzott 2006. szeptember 28-án a IX. nürnbergi találkozón.

1 Vö. D. Fi scher – V. El sen bast (Red.): Grund le gen de Kom pet en zen re li gi -
ö ser Bil dung. Zur Ent wicklung des evan gelisc hen Re li gi on sun ter richts
durch Bil dungss tan dards für den Absch luss der Se kun dars tu fe I. Erar bei -
tet von der Ex per ten grup pe am Co me ni us-Ins ti tut. Müns ter, 2006. Ez az
el sõ vál to zat, amely azon ban épp a kü lön bö zõ val lá sok és a val lás kö zi
ta nu lás te kin te té ben je len tõs kér dé se ket hagy meg vá la szo lat la nul, vö. a
Co me ni us In té zet ha ma ro san meg je le nõ vi ta anya ga i val (ben nük töb bek
közt sa ját hoz zá szó lá som mal).

2 J. Läh ne mann: Evan gelische Re li gi onspä da go gik in in ter rel i gi ö ser
Pers pek tive. Gött in gen, 1998.

3 E. Lan ge mun ká já val kap cso lat ban lásd még F. Schwei tzer: Für die
Hei mat oder für die Ei ne Welt? Re li gi onspä da go gik im Span nungs feld
von Re gi o na lität und Uni vers a lität. Hei mat – Frem de. Jahr buch der Re li -
gi onspä da go gik, 14 (1998). 155–169. o.



Ám nem csak a val lás kö zi ne ve lés te rén kell a ta pasz ta -
la tok hi á nyán el gon dol kod nunk, ha nem szót kell ej te nünk
ar ról a ta pasz ta lat hi ány ról is, amely az em pi ri kus ta nu -
lás- és if jú ság ku ta tás te rén ugyan csak meg fi gyel he tõ: ta -
pasz ta la tot nél kü lö zõ jö võ kép az egyik ol da lon – ta pasz -
ta lat jö võ kép nél kül a má si kon! Ez nem le het ki elé gí tõ
ered mény.

ÖKU ME NÉ, VAL LÁS ÉS GLO BA LI ZÁ CIÓ
EM PI RI KUS ÖSSZE FÜG GÉ SEI

Tu da tos óva tos ság gal be szé lek „em pi ri kus össze füg gé sek -
rõl”, hi szen szo ro sabb ér te lem ben vett tény meg ál la pí tá -
sok kal nem igen szol gál ha tok. A cím ben fel so rolt há rom
fo ga lom – öku me né, val lás, glo ba li zá ció – az utób bi évek -
ben más szak em be rek kel együtt mû kö dés ben vég zett tü -
bin ge ni ku ta tá sa ink meg kö ze lí tés mód ját tük rö zi. Ku ta tá -
sa ink kö zép pont já ban egy részt a ko ope ra tív val lás ta ní -
tás,4 más részt a glo ba li zá ci ós pro jekt áll, mely utób bit a
prince to ni Cen ter for Youth Mi nistry kez de mé nye zé sé re
egy nem zet kö zi ku ta tó cso port dol goz ta ki.5 Mind két eset -
ben lé nye gé ben olyan mi nõ sé gi vizs gá lat ról van szó,
amely nem te kint he tõ és nem te kin ten dõ rep re zen ta tív -
nak. Ha meg ál la pí tá sa in kat más, leg alább rész ben rep re -
zen ta tív ku ta tá sok (pél dá ul a Shell-ta nul má nyok vagy a
val lá si kér dé sek re erõ seb ben spe ci a li zá ló dott würz bur gi
ka to li kus ku ta tá sok)6 fé nyé ben szem lél jük, ki de rül, hogy
egy ál ta lán nem el szi ge telt je len sé gek kel ál lunk szem ben.

Az aláb bi ak ban fi a ta lok ki je len té se it fo gom idéz ni, nem
tény anyag ként, ha nem il luszt rá ci ó ként. Az ide tar to zó do -
ku men tá ció fel lel he tõ az em lí tett tü bin ge ni ku ta tá sok
anya gá ban. A fi a ta lok a kér de zés idõ pont já ban 14 és 16
év kö zöt ti ek vol tak. Gon do la ta i mat hét pont ban fog la lom
össze.

1. A fi a ta lok be ál lí tott sá gá ban egy ér tel mû en tük rö zõ dõ,
a nap ja ink ra jel lem zõ val lá si in di vi du a li zá ció és plu ra li zá -
ció je len sé ge a ki in du ló pont.

A fi a ta lok val lá sos sá gá ra vo nat ko zó újabb ku ta tá sok
zö mé hez ha son ló an a mi vizs gá la tunk ból is ki de rül, hogy
a fi a ta lok hit be li meg gyõ zõ dé sü ket el ha tá rol ják at tól, ami

az egy ház ban ér vé nyes, il let ve ami a Bib li á ból vagy a ha -
gyo mány ból ered. E té ren szá muk ra sok do log ért he tet len,
ré gi mó di vagy egy sze rû en za va ros. Hi tü ket sze mé lyes
ügy ként ír ják le, amely sza bad vá lasz tá son ala pul:

„Azt hi szem, min den ki nek meg kell ta lál nia a sa ját út -
ját és hi tét, és hogy me lyik irány ba megy azu tán, az már
min den egyes em ber sa ját dol ga.”

„Sehol nincs megírva, hogy mi he lyes és mi nem, min -
den ki nek ma gá nak kell dön te nie.”

Az in di vi du a li zált hit tar tal ma nem kör vo na laz ha tó éle -
sen. Te hát nem sze mély re sza bott hit rõl van szó, ahogy
né mely pszi cho ló gi ai el mé let le ír ja. Az in di vi du a li zált hi -
tet sok kal in kább a ne ga tív el ha tá ro ló dás jel lem zi, va la -
mint a val lá si au to nó mia irán ti ki fe je zett vágy: nem úgy
hin ni, ahogy az egy ház hisz – el sõ sor ban nem olyan is ten -
ben, aki az em bert ve zér li vagy irá nyít ja.7

Az ál ta lunk meg kér de zett ál ta lá nos is ko lás gye re kek kel
el len tét ben a fi a ta lok pon to san lát ják a kü lön bö zõ val lá sok
sok szí nû sé gét. Õk már nem csak az egy ház ban, a ke resz -
tény ség ben, ha nem más val lá sok te ré n is tá jé ko zód nak.

Az itt kö vet ke zõ le írá sok alap ve tõ en ke resz tény ne vel te -
té sû fi a ta lok ra vo nat koz nak. A né met or szá gi mu zul mán
fi a ta lok ról ke vés ta pasz ta la tunk van az össze ha son lí tás -
hoz, fel mé ré sünk ben is csak egy-két mu zul mán fi a tal vett
részt. A 2000-ben ké szült Shell-ta nul mány ered mé nyei
azon ban rá mu tat nak, hogy je len tõs kü lönb sé gek kel kell
szá mol nunk a ke resz tény és az isz lám ne vel te té sû fi a ta lok
be ál lí tott sá ga közt.8

2. Az in di vi du a li zált val lá sos ság és a val lás meg vá lasz -
tá sá nak sza bad sá ga jel lem zi azt a ma ga tar tást, ame lyet a
fi a ta lok to le ran ci a ként ha tá roz nak meg.

A val lá sok köz ti érint ke zés ben a to le ran ci á nak irány adó
sze re pe van:

„A to le ran cia szá mom ra bor zasz tó fon tos… Azt hi szem,
min den kép pen to le rál ni kell, ha va la ki nek más a vé le mé -
nye vagy más dol go kat ta lál jó nak.”

„Fel tét le nül azt gon do lom, hogy egy sze rû en min den ki -
nek jo ga van hoz zá. Ezt el is ké ne fo gad ni.”

A fi a ta lok to le ran cia kö ve te lé se alig ha tük röz mé lyebb
meg ér tést vagy más val lá sok kal ki ala kí tott szo ro sabb vi -
szonyt. Leg in kább egy vé gig nem gon dolt, ho má lyos
egyen lõ ség esz mény bõl ered.9 Ezért az tán még is jel lem -
zõbb rá az el ha tá ro ló dás, min de nek elõtt az isz lám tól. Az
ál ta lunk meg kér de zett evan gé li kus és ka to li kus fi a ta lok
sze mé ben a fe le ke ze tek kö zött nincs lé nye gi kü lönb ség. Az
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4 A leg fon to sabb ered mé nye ket a kö vet ke zõ két mo no grá fi á ban ta lál -
hat juk meg: F. Schwei tzer – A. Bi e sin ger zus. mit R. Bosch ki – C. Schlen -
ker – A. Edelb rock – O. Kliss – M. Scheid ler: Ge me in sam ke i ten stär ken –
Un terschi e den ge recht wer den. Er fah run gen und Pers pek ti ven zum kon -
fes si on ell-ko ope ra ti ven Re li gi on sun ter richt. Fre i burg–Gütersloh, 2002.
F. Schwei tzer – A. Bi e sin ger – J. Con rad – M. Gron over: Dia lo g ischer Re -
li gi on sun ter richt. Analy se und Pra xis kon fes si on ell-ko ope ra ti ven Re li gi -
ons un ter richts im Ju gen dal ter. Fre i burg–Basel–Wien, 2006. 

5 Vö. F. Schwei tzer – J. Con rad: Glo bal isi er ung, Ju gend und re li gi ö se So -
zia li sa ti on. Ne ue Hera us for de run gen für die Re li gi onspä da go gik? Pas to -
ral theo lo gie, 91 (2002). 293–307. o. Az össze sí tett ered mé nye ket tar tal -
ma zó kö tet K. Dean és R. R. Os mer szer kesz té sé ben elõ ké szí tés alatt áll,
és vár ha tó an még 2006-ban meg je le nik. 

6 H.-G. Zi ebertz – B. Kalb he im – U. Rie gel: Re li gi ö sen Signa turen he u te.
Ein re li gi onspä da go g ischer Beit rag zur em pi risc hen Ju gend forschung
(RPG 3). Fre i burg–Gütersloh, 2003. 

7 To váb bi iro da lom: F. Schwei tzer: Re li gi onspä da go gik. Gütersloh,
2006. El sõ sor ban a 227. o.-tól.

8 Vö. W. Fuchs-Hein ritz: Re li gi on. In Deu tsche Shell (Hg.): Ju gend 2000.
1. Op la den, 2000. 157–180. o. A to váb bi ak ban em le ge tett leg újabb, 2006-
os Shell-ta nul mány szol gál né hány adat tal a be ván dor ló csa lá dok ból
szár ma zó fi a ta lo kat il le tõ en is, a mu zul mán fi a ta lok kér dé sét azon ban
kü lön nem ve ti fel. A vi ta je len le gi ál lá sá ról lásd W.-D. Bud kow – E. Yil diz
(Hg.): Is lam und Bil dung. Op la den, 2003. Kü lö nö sen a 83. o.-tól.

9 A to le ran cia ref lek tált meg ér té sé nek le he tõ sé ge i rõl lásd pél dá ul C.
Schwöb el – D. von Tip pel skirch (Hg.): Die re li gi ö sen Wur zeln der To le ranz.
Fre i burg, 2002.



isz lám je len ti azt a ha tárt, amely men tén a kü lönb sé gek
dön tõ vé vál nak. A mu zul má nok sa ját vé le mé nyük sze rint
„ugyan ab ban az is ten ben” hisz nek, csak épp más mó don,
így hát a kü lönb sé gek a fi a ta lok sze mé ben víz vá lasz tó je -
len tõ sé get nyer nek. Az isz lá mot a fi a ta lok a hit „ext rém”
for má i val tár sít ják, ame lyek szem ben áll nak az õ „nor má -
lis” hit fel fo gá suk kal. Ez leg in kább a há zas ság kö tés sel és
a gyer mek ne ve lés sel kap cso la tos vá ra ko zá sa ik ban és kí -
ván sá ga ik ban jut ki fe je zés re. El sõ sor ban a kö zép is ko lás
ko rú fi a ta lok nyi lat koz tak úgy, hogy sem mi képp nem tud -
ná nak mu zul mán part ner rel együtt él ni. Hogy evan gé li kus
vagy ka to li kus? „Ne kem mind egy, csak mu zul mán ne le -
gyen!” Ál ta lá nos ság ban vé ve meg ál la pít ha tó, hogy a val -
lá si in di vi du a li zá ció a to le ran ci á nak csak fel szí nes for má -
ját hoz za ma gá val, és nem zár ja ki az elõ íté le te ket, il let ve
a de fac to el uta sí tó ma ga tar tást.

3. Az öku me né és a val lás kö zi pár be széd a mai fi a ta lok
szá má ra nem lét fon tos sá gú té ma. Az in ter júk ban nem ta -
lál ko zunk ide vá gó jö võ ké pek kel.

Már az egy ház egy sé gé nek le he tõ sé gét fir ta tó kér dés fel -
te vé se kor is el lent mon dá sos vá la szok ba bot lunk. Egy részt
nin cse nek ki fo gá sa ik egy ilyen egy ség gel szem ben, ugyan -
ak kor az zal szá mol nak, hogy a fe le ke ze tek köz ti vi ta az
egy sé get ha ma ro san új ra kér dé ses sé te szi.

A kü lön bö zõ val lá sok köz ti vi szonyt bi zo nyos be he lyet -
te sít he tõ ség jel lem zi. Egy val lás sem lép het fel az „egyet -
len igaz val lás” igé nyé vel:

„Azt hi szem, min den val lás alap ve tõ en (…) elv ben
ugyan azt kí nál ja az em ber nek. Egy sze rû en tá masz és erõ -
tar ta lék.”

„Ne kik meg van a ma guk hi te, ne künk is a ma gun ké.
Se hol nincs meg ír va, hogy mi he lyes és mi nem, min den -
ki nek ma gá nak kell el dön te nie.”

A fi a ta lok egy ér tel mû en nyi tot tak más fe le ke ze tek és
val lá sok iránt, és olyan val lás ok ta tást sze ret né nek, amely
meg fe le lõ in for má ci ók kal elé gí ti ki ér dek lõ dé sü ket. E kí -
ván ság hát te ré ben azon ban nem a fe le ke ze tek vagy val lá -
sok köz ti jobb meg ér tés elõ moz dí tá sa áll, ha nem in kább a
jobb egyé ni tá jé ko zó dás, il let ve a sa ját éle tük re és hi tük re
vo nat ko zó tisz tán lá tás igé nye.

4. A fi a ta lok vé le mé nyét az öku me né vel és a val lás kö zi
pár be széd del kap cso lat ban töb bek közt az ha tá roz za meg,
hogy ho gyan lát ják az egy há zat és a val lá si kö zös sé ge ket.
Szá muk ra az egy ház nem je lent olyan fel sõbb sé get, amely -
hez eg zisz ten ci á li san kö tõd né nek, vagy amely nek cse lek vé -
se dön tõ en be fo lyá sol ná egyé ni lé tü ket. A val lá si kö zös sé -
ge ket sok kal in kább a sza bad pi ac sze rep lõ i nek és részt ve -
võ i nek te kin tik.

Ez a vé le ke dés kü lö nö sen éle sen kör vo na la zó dik, ami -
kor a kü lön bö zõ egy há zak lé te zé sé nek ér tel mé re kér de -
zünk rá:

„Olyan ez, mint a fo ci. Pél dá ul ha, mit tu dom én, csak
egy csa pat van a vi lá gon, ahol a leg job bak ját sza nak. Ak -
kor az tán (…) min dig két csa pat ra van szük ség. És a vi lág
leg jobb jai ak kor a nagy sem mi vel áll ná nak szem ben, mert

nincs el len fél. Ez így az tán elég unal mas is len ne” (ha to -
di kos diák).

„Ha van két cég, és mind ket ten ugyan azt gyárt ják. És
ha csak egy len ne, ak kor az árak nem süllyed het né nek lej -
jebb” (ha to di kos diák).

Idõ sebb fi a ta lok azo kat az elõ nyö ket eme lik ki, ame lyek
a hit sza bad meg vá lasz tá sá nak le he tõ sé gé ben rej le nek:

„Azt hi szem, hogy min den val lás ban van va la mi, ami
meg szó lít ja az em be re ket (…). Csak ko ráb ban nem dönt -
het tek, mert csak ka to li ku sok le het tek.”

Egy ha to di kos di ák egye dül ál ló vé le mé nyé ben meg je le -
nik egy faj ta „nagy vi lág val lás” kép ze te, de ez a val lás sem
a kö ze le dés ered mé nye kép pen jön lét re, ha nem az „ügy fe -
lek” vá lasz tá sa sza bá lyoz za:

„Azt mon da nám, hogy tu laj don kép pen egyet len val lás
sem tö ké le tes. Ha ki ve het nénk a kü lön bö zõ val lá sok ból
bi zo nyos ré sze ket, és egy új val lás sá gyúr nánk, ak kor ta -
lán jobb len ne. Azt hi szem, nem min den val lás ra jel lem zõ,
hogy csak jó dol go kat tar tal maz (…). Ha len ne egy szer
egy nagy vi lág val lás, an nak is örül nék.” 

5. A glo ba li zá ci ós ha tá sok és a fi a ta lok glo ba li zá ció tu -
da tos sá ga köz ti fe szült ség alap ve tõ pe da gó gi ai-val lás pe -
da gó gi ai ki hí vást te remt.10

A glo bá lis if jú sá gi kul tú ra, a mé dia és a fo gyasz tá si cik -
kek köz vet le nül meg ha tá roz zák a fi a ta lok éle tét, köz ve tett
mó don pe dig ugyan ez vo nat ko zik a glo bá lis gaz da sá gi és
po li ti kai össze füg gé sek re. A glo ba li zá ció tu da tos ság lé nye -
ge sen el ma rad ezek mö gött, így a ne ve lés egyik fel ada tát
je len ti. Az élet glo bá lis meg ha tá ro zott sá ga te hát nem jár
együtt a glo bá lis tu dat tal. Ez fo ko zot tan ér vé nyes a glo bá -
lis kul tu rá lis és val lá si vál to zás fo lya ma tok ra, ame lyek a
glo bá lis ta nu lás ha gyo má nyos for má i ban sem fog lal nak el
köz pon ti he lyet. A glo ba li zá ció gaz da sá gi, eti kai és po li ti -
kai kér dé sei a glo bá lis ta nu lás szem pont já ból is igen fon -
to sak, de az ok ta tott anyag nak meg kel le ne fe lel nie az if -
jú ság glo bá lis kul tu rá lis rend sze rek dik tál ta hét köz na pi
élet hely ze te i nek, kü lön ben el sik lunk a fi a ta lok és ta nu lá -
si le he tõ sé ge ik mel lett.

6. A glo ba li zá ció tu da tos ság mint a glo bá lis ér zé keny ség
ok ta tá si cél ja olyan kog ni tív ki hí vá so kat rejt, ame lyek nek
nem min den ki ké pes meg fe lel ni. Az ál ta lunk meg kér de zett
fi a ta lok nagy részt (még) nem ren del kez nek a meg fe le lõ hát -
tér is me re tek kel.

Az ál ta lunk meg kér de zet tek kö zül so kan szem lá to mást
nem ér tet ték pon to san, mit is je lent a glo ba li zá ció. Ezt a
meg fi gye lést jól alá tá maszt ja pél dá ul Fow ler el mé le te a hit
ki ala ku lá sá ról.11 A glo bá lis ér zé keny ség el sõ sor ban a
„szo ci á lis tu dat ha tá ra i nak”, a „be le he lyez ke dés nek” és az
„er köl csi íté let nek” Fow ler ál tal vizs gált szem pont ja i ra vo -
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nat ko zik. Mind há rom szem pont olyan mû ve le tek re tá -
masz ko dik, ame lyek rend szer sze rû össze füg gé sek re, cso -
por tok ra, osz tá lyok ra és más ha gyo má nyok ra, il let ve kon -
ven ci o ná lis és poszt kon ven ci o ná lis nor mák ra épül nek.
Csak egy poszt kon ven ci o ná lis íté let hi vat ko zik olyan er -
köl csi nor mák ra, ame lyek nem kor lá to zód nak egy bi zo -
nyos tár sa da lom ra és an nak rend jé re. A glo bá lis ér zé keny -
ség te hát szo ro sabb ér te lem ben csak ma ga sabb fej lett sé gi
fo kon ala kul hat ki, amely a fi a tal kor ban igen rit ka.

Ez a fel fo gás ter mé sze te sen nem zár ja ki a fej lõ dés ala -
cso nyabb fo kán sem a val lás kö zi ta nu lás glo bá lis ér te lem -
ben vett le he tõ sé gét. De meg kell ke res ni a ta nu lás ki mon -
dot tan gye re kek nek és fi a ta lok nak szó ló for má it. Pél dá ul
azok a gye re kek és fi a ta lok, akik még nem ér tik a kü lön -
bö zõ val lá sok mint ön ál ló egy sé gek vagy in téz mé nyek kö -
zöt ti össze tett vi szony rend szert, ugyan úgy ta lál koz nak el -
té rõ kul tu rá lis és val lá si hát tér rel ren del ke zõ em be rek kel,
és kap cso lat ba ke rül nek ve lük. In nen néz ve a val lás kö zi
ne ve lés lép csõ ze tes fo lya mat, amely nek bel sõ ál lo má sai
pon to sabb vizs gá lat ra szo rul nak.

7. A fi a ta lok ke vés bé az egy ház tól vagy a val lá sok tól
vár ják a glo ba li zá ci ós fo lya ma tok hu má nus ala kí tá sát,
mint sem a kü lön bö zõ po li ti kai cso por to su lá sok tól.

A fi a ta lok sze mé ben az egy ház két szem pont ból ját szik
sze re pet a glo bá lis prob lé mák meg ol dá sá ban: egy részt ka -
ri ta tív mun ká ja (ru ha ado má nyok, az éhe zõk meg se gí té se),
más részt a glo bá lis je len sé gek re rá vi lá gí tó, az em be re ket
gon dol ko dás ra ser ken tõ fel vi lá go sí tó te vé keny sé ge ré vén.

Ha son ló fel fo gás kör vo na la zó dik más val lá sok te kin te -
té ben is. A fi a ta lok a val lá si kö zös sé gek nél ha té ko nyabb -
nak ta lál ják a Green peace, az Am nes ty In ter na tio nal vagy
ha son ló szer ve ze tek mun ká ját.

No ha a fi a ta lok az egy ház és a val lá si kö zös sé gek rész -
vál la lá sát nem ér té ke lik túl ma gas ra, még sem me rül fel
ben nük a hely zet meg vál toz ta tá sá nak igé nye. A glo ba li zá -
ció irá nyí tó já nak tar tott gaz da sá gi és po li ti kai rend sze re -
ket nem hoz zák össze füg gés be az egy ház zal. Így az tán
nem is igény lik a cse lek vést vagy a re for mo kat, aho gyan
az más né zõ pont ból, mint pél dá ul a teo ló gi á é ból kö vet -
kez het ne.

Össze fog la lá sul, a ren del ke zés re ál ló ta pasz ta la ti is me -
re tek alig ha en ge dik, hogy ma nap ság az öku me né, a val -
lás és glo ba li zá ció te kin te té ben a fi a ta lok jö võ kép-al ko tá -
si ké pes sé gé rõl be szél jünk. Ez a meg ál la pí tás ér vé nyes
leg alább is a fi a ta lok túl nyo mó több sé gé re. A hely zet meg -
vál toz ta tá sá ra irá nyu ló moz ga lom nak vagy ilyen irá nyú
el kö te le zett ség nek je len pil la nat ban nincs nyo ma. Ez a
val lás pe da gó gi á ra néz ve, il let ve mind azok szá má ra, akik
a kul tú ra- és val lás kö zi ta nu lás elõ moz dí tá sán mun kál -
kod nak, olyan ki jó za ní tó ered mény, ame lyet nem le het el -
ha mar ko dot tan fél re tol ni. Ha azt akar juk, hogy a jö võ kép
„va ló ság gá vál jék”, a val lás kö zi kép zést re a lisz ti ku san

kell meg kö ze lí te nünk. Az ok ta tás fel té te lei men tén hi ány -
zik a di dak ti kai út.

TA PASZ TA LA TOT NÉL KÜ LÖ ZÕ JÖ VÕ KÉ PEK
– TA PASZ TA LAT JÖ VÕ KÉP NÉL KÜL?

Ahogy a be ve ze tõ ben már el hang zott, vég ze tes kö vet kez -
mé nyek hez ve zet ne, ha az if jú ság ku ta tás ban a jö võ ké pek
ta pasz ta la tok nél kül, il let ve for dít va, a ta pasz ta la to kon
ala pu ló ku ta tás jö võ ké pek nél kül ma rad na. A val lá sok vi -
szo nyá nak ala ku lá sá ra vo nat ko zó jö võ ké pek re ugyan mu -
tat ko zik igény, de ezek fi gyel men kí vül hagy ják a re a li tást,
míg a ta pasz ta la ti ku ta tás egy jö võ kép pel nem ren del ke zõ
if jú sá got tük röz. Meg mu tat tuk, mi ért fon tos, hogy a val lá -
sok vi szo nyá ra vo nat ko zó jö võ ké pek ta pasz ta la to kon
nyu god ja nak. De for dít va is fel te het jük a kér dést: az em -
pi ri kus if jú ság ku ta tás nak nem kel le ne in kább a jö võ kép re
irá nyul nia?

E ku ta tás csak ak kor le het jö võ kép köz pon tú, ha egy -
szer s mind a ta pasz ta la tok ta la ján ma rad. Más képp el ve -
szí te né sa ját bi zo nyos sá gát. Val lás pe da gó gi ai szem pont -
ból hi báz tat ha tó az em pi ri kus if jú ság ku ta tás ál ta lá nos
irá nyult sá ga, amely ben a jö võ ké pek irán ti ér dek lõ dés
nem igen je le nik meg. Pél dá ul a Shell-ku ta tás ban, amint
az köz tu dott, rá kér dez nek az is ten tisz te let-lá to ga tá si szo -
ká sok ra vagy a ha lál utá ni élet ben va ló hit re, de a ku ta tás
el len szó ló min den ki fo gás sal szem ben meg kell je gyez -
nünk, hogy a leg újabb ta nul mány12 to váb bi fi no mí tá sok -
ra tö rek szik. A val lá sok köz ti vagy a glo bá lis pár be széd del
kap cso lat ban nem tesz nek fel kér dé se ket.

A rep re zen ta tív fel mé ré sek re el sõ sor ban a ki egyen lí tõ
ten den cia ér vé nyes: a több ség re jel lem zõ tren dek ér dek lik
õket, s épp ezért ki es nek lá tó te rük bõl azok a fi a ta lok, akik
eset leg egész más lá tás mó dot kép vi sel nek. Ta pasz ta la ti,
el sõ sor ban kva li ta tív-em pi ri kus esz kö zök kel még is le het -
sé ges vol na fel tér ké pez ni azok nak a fi a ta lok nak az élet ta -
pasz ta la ta it és be ál lí tott sá gát, akik pél dá ul a Green peace
vagy az Am nes ty In ter na tio nal cél ki tû zé se i ért lel ke sed -
nek. Ho gyan ala kul ki ben nük az el kö te le zõ dés? Mi lyen
jö võ ké pek a meg ha tá ro zók szá muk ra? Mi lyen for rá sok ból
táp lál koz nak ezek a jö võ ké pek? Olyan em pi ri kus kér dé sek
ezek, ame lye ket nem kel le ne ok vet le nül szám ûz ni a ta -
pasz ta la to kon ala pu ló if jú ság ku ta tás ból. Kí vá na tos vol na,
hogy ezek a kér dé sek a jö võ ben sok kal erõ tel je sebb ér dek -
lõ dés re tart sa nak szá mot.

A Shell-ta nul má nyok ba fel vett sze mé lyes port rék pél dá -
ul he lyes irány ba mu tat nak. A már em lí tett leg újabb,
2006-os vizs gá lat nak ter je del mes ré szét ké pe zik ezek az
in ter júk.13 A vizs gá lat azon ban nem kö ti össze a kvan ti -
ta tív ered mé nye ket és a kva li ta tív port rék alap ján ki raj zo -
ló dó, az egyes ese te ken min dig túl mu ta tó fel is me ré se ket.
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To váb bi, egye lõ re ke vés sé hasz nált em pi ri kus ku ta tá si
le he tõ ség rej lik a val lás kö zi ne ve lés re irá nyu ló ok ta tá si kí -
sér le tek vizs gá la tá ban. A hol land val lás pe da gó gus, Carl
Ster kens pél dá ul már évek kel ez elõtt vég zett egy ér de kes
fel mé rést a val lás kö zi ok ta tás ha tá sa i ra vo nat ko zó an.14

Je len le gi ered mé nyei ele gen dõ bi zo nyos sá got szol gál tat -
nak ar ra néz ve, hogy a val lás kö zi ok ta tás nem min den
for má já ban egy for mán si ke res, il let ve a ta nu lók nem egy -
for mán ré sze sed nek a fel kí nált ok ta tá si tar ta lom ból. A
val lás kö zi ok ta tást be kel le ne von ni az em pi ri kus ok ta tás -
ku ta tás ba, mi vel ez le he tõ vé ten né, hogy szo ro sabb kap -
cso lat ala kul jon ki a jö võ kép ku ta tás és a ta pasz ta la to kon
ala pu ló vizs gá la tok kö zött.

Elõ adá som vé gén sze ret nék rá mu tat ni még két fon tos
szem pont ra, ame lyek meg ha tá roz zák a fi a ta lok öku me né -
vel, val lás sal és glo ba li zá ci ó val kap cso la tos fel fo gá sát, és
ame lyek le he tõ sé get nyúj ta nak a val lá sok köz ti pár be széd
ki ala ku lá sá ra. E szem pon tok: az egyen lõ ség és az el is me -
rés. Nem a ko ráb ban mon dot ta kat sze ret ném is mé tel ni ez -
zel, ha nem a né zõ pon tot kí vá nom meg vál toz tat ni: nem -
csak az a kér dés, hogy mi lyen mo ti vá ci ók moz gat ják most
az if jú sá got, ha nem az, hogy – szin tén a pe da gó gus sze -
mé vel – mi lyen tám pon tok alap ján miféle mo ti vá ci ók ala -
kít ha tók ki ben nük.

A fi a ta lok kal fel vett in ter júk je len tõs ré szé ben ki raj zo ló -
dó meg gyõ zõ dést ra di ká lis egyen lõ ség kö ve te lés nek is ne -
vez het nénk. „Min den em ber em ber”, te szi hoz zá az egyik
fi a tal, an nak meg vi lá gí tá sá ra, hogy a val lá si vagy kul tu -
rá lis kü lönb sé gek nem kér dõ je le zik, nem is kér dõ je lez he -
tik meg az em be rek alap ve tõ egyen lõ sé gét. Az egyen lõ ség -
kö ve te lés, ahogy azt ko ráb ban lát tuk, össze kap cso ló dik a
to le ran cia kö ve te lé sé vel, bár ez a kap cso lat nem tû nik iga -
zán meg ala po zott nak és vé gig gon dolt nak. Val lás pe da gó -
gi ai szem pont ból is meg kö ze lít het jük az egyen lõ ség és a
to le ran cia kér dé sét, pél dá ul az Is ten ké pé hez va ló ha son -
la tos ság és az em be ri mél tó ság bib li ai ér tel me zé sé nek el -
mé lyí té sé ben. Az egyen lõ ség gon do la tát az if jú ság ér zel -
mi leg már most ma gas ra ér té ke li. Ta lán elõ se gít het jük,
hogy ez az ér zel mi te lí tett ség sze mé lyes, vál lalt jö võ kép pé
ala kul jon. Az ok ta tás fel ada ta ab ban áll na, hogy pon to -
sab ban meg ha tá roz za az egyen lõ ség és a kü lön bö zõ ség
vi szo nyát. A val lás kö zi ne ve lés ér tel mé ben az em be rek
nem csak azért ér de mel nek tisz te le tet, mert alap ve tõ en
egyen lõk, ha nem an nak el le né re is, hogy – he lye seb ben
azért, mert – alap ve tõ en kü lön böz nek egy más tól.

Nem ne héz fel is mer ni, hogy az egyen lõ ség kö ve te lé se a
fi a ta lok kö ré ben nem utol só sor ban az iden ti tás kép zés sel
kap cso ló dik össze. A má sok szá má ra kö ve telt el is me rés
sa ját ma guk el fo gad ta tá sá nak szán dé kát is ma gá ban fog -
lal ja. Ta lán ez is ma gya ráz za a fo ga lom nyil ván va ló sá gát

és ér zel mi te lí tett sé gét. Az el fo ga dás mo tí vu ma sze rin tem
a ki ala kí tan dó jö võ ké pek le he tõ sé gét is ma gá ban rej ti – el -
sõ sor ban egy olyan vi lág ról, amely ben az em be rek kö zöt -
ti köl csö nös el fo ga dás nincs ele ve ku darc ra ítél ve. A val -
lás kö zi ta nu lás ra vo nat koz tat va ez azt je len te né, hogy
nem a ha gyo má nyos val lás kö zi ok ta tás ál tal oly sok szor
hasz nált ki in du ló pon to kat kel le ne hasz nál ni (mint pél dá -
ul a kü lön bö zõ val lá si ün ne pe ket, az úgy ne ve zett szent
ira to kat vagy szent he lye ket stb.), ha nem a köl csö nös el -
fo ga dás kér dé sét kel le ne sok kal ha tá ro zot tab ban elõ tér be
he lyez ni. Az el fo ga dás kér dé se ez zel a val lás kö zi ta nu lás
jel le gét meg ha tá ro zó di dak ti kai ve zér fo nal lá vál hat na.

Elv ben ter mé sze te sen nincs ki zár va egyet len más, nem
köz vet le nül a val lás té má já ból ki in du ló megkö ze lí tés mód
sem. Nem csak az egyen lõ ség és az el fo ga dás fon tos a fi a -
ta lok szá má ra, ha nem leg alább ilyen köz pon ti sze re pet
kap a bé ke és az igaz sá gos ság kér dé se a vi lág ban. Nyil -
ván va ló azon ban – in ter jú ink ból leg alább is egy ér tel mû en
ki raj zo ló dik –, hogy a fi a ta lok bé ke- és igaz sá gos ság igé -
nyü ket nem kö tik az egy ház hoz vagy a val lás hoz. E kap -
cso lat ki ala kí tá sát el sõd le ges ok ta tá si cé lunk nak kell te -
kin te nünk. Nem so kat szá mít, hogy a fel nõt tek egy ré szé -
nek el kép ze lé sé ben lé te zik e kap cso lat, ha a fi a ta lok ról ez
nem mond ha tó el.

A fi a ta lok kö ré ben nép sze rû mé dia mû so rok né me lyi ke
szin tén kí nál kap cso ló dá si pon to kat a val lás kö zi ok ta tás
szá má ra. A te le ví zió mû so rok tar tal mi elem zé sé bõl azon -
ban még nem kö vet kez tet he tünk a be fo ga dó ra gya ko rolt
ha tá suk ra. Eh hez kü lön ha tás ta nul má nyok ra len ne szük -
ség, ame lyek ez eset ben a val lás kö zi ta nu lás ra össz pon to -
sí ta nak. Az ál ta lunk fel vett in ter júk ban meg szó la ló fi a ta -
lok min den eset re nem ala kít ják ki ma guk tól a meg fe le lõ
kap cso la to kat, míg az egyen lõ ség és az el fo ga dás mo tí vu -
mát spon tán be le szö vik el kép ze lé se ik be.

Bi zo nyos szem pont ból ugyan ak kor fél re ért he tõ is le het
az a meg ál la pí tás, hogy el sõ sor ban az el fo ga dás kér dé se
és az egyen lõ ség-, il let ve to le ran cia kö ve te lés a val lás kö zi
jö võ kép te rem tés alap ja. A ki je len tést ér tel mez het jük úgy
is, hogy a val lás kö zi ta nu lás nak olyan nem val lá si alap ve -
tésre van szük sé ge, mint pél dá ul a Jür gen Hab er mas ál tal
ki fej tett kom mu ni ka tív eti ka. Szi go rú ér te lem ben vé ve a
val lás kö zi ta nu lás így a kü lön bö zõ val lá sok ok ta tá sá ról
szól na. Köz is mert, hogy ed dig is szá mos tö rek vés irá nyult
er re. Ám egyik sem vet te fi gye lem be azt a fent is mer te tett
szem pon tot, hogy a gyer me kek és a fi a ta lok még nem ren -
del kez nek egy uni ver zá lis eti ka ki ala kí tá sá hoz szük sé ges
kog ni tív hát tér rel.

Mon dan dó mat az zal a meg ál la pí tás sal zá rom, hogy a
val lás kö zi ok ta tás leg lé nye ge sebb ki hí vá sa nem a mai fi a -
ta lok és egy ál ta luk ne he zen fel fog ha tó uni ver zá lis er kölcs
üt köz te té sé ben rej lik, ha nem az el fo ga dás és a to le ran cia
mo tí vu má nak azo no sí tá sá ban – az ál ta luk is mert élet -
hely ze tek ben és ha gyo má nyok ban.

For dí tot ta Szûcs Kinga
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KI ME RÜ LÉS VAGY FEL TÖL TE KE ZÉS?

Egy hi va tá sá nak élõ lel kész tár sam nem kí mél te ma gát. A
gyü le ke zet lel ki éle té nek fel len dí té se ér de ké ben fá radt sá -
got nem is mer ve dol go zott, al kal ma kat és so ro za to kat
szer ve zett, lá to ga tott, jól fel ké szül ve pré di kált. Ami kor fe -
let te sei ide ig le ne sen egy má sik gyü le ke zet is ten tisz te le te it
is rá bíz ták, nem tu dott ne met mon da ni. Va la mi vel ké sõbb
az or vos szi go rú pi he nést írt elõ ne ki ki me rü lés mi att. Csa -
lád ja és gyü le ke ze te he te kig nem szá mít ha tott rá. Hi bá ját
be lát va csak ennyit mon dott: üzent az Úr, hogy én is szen -
tel jem meg az ün nep na pot! 

Ez a meg fo gal ma zás el gon dol kod ta tott, és sok kér dés sel
szem be sí tett. Mit je lent az ün nep a lel kész éle té ben, fõ leg
ha szór vány hely zet ben szol gál? Ki és mit te het azért, hogy
a lel kész szá má ra az ün nep ne a ki égés, ha nem a fel töl te -
ke zés ideje le gyen? Ho gyan le het ün ne pe a lel kész csa lád -
nak, ho gyan él he ti meg az együtt lét örö mét a lel kész tá -
vol lé té ben? Le het sé ges-e, és ha igen, ho gyan, hogy a gyü -
le ke zet, a lel kész és csa lád ja egy aránt gaz da god jon, épül -
jön az ün nep ál dá sa i ból, és az ün nep múl tán egyi kük nek
se le gyen hi ány ér ze te? Ta gad ha tat lan, hogy a lel kész hi te,
ki su gár zá sa, bel sõ nyu gal ma, az ün nep hez va ló hoz zá ál -
lá sa nagyrészt meg ha tá roz za a csa lád ün nep lé sét is. Alap -
kér dés te hát, hogy a lel kész ho gyan szen tel he ti meg az
ün nep na pot.

AZ ÜN NEP MINT FE SZÜLT SÉG FOR RÁS
– SZE RE PEK ÉS KONF LIK TU SOK 

A konf lik tus össze üt kö zést, vi szályt je lent. Há rom fõ meg -
je le né si te rü le te:

– Int ra pszi chés – a sze mé lyi sé gen be lü li, gon dol ko dás -
ban, ér zel mek ben je lent ke zõ konf lik tus. Leg alább ket tõ,
kö zel azo nos erõs sé gû ma ga tar tá si kész te tés egy ide jû fenn-
ál lá sa.

– In ter per szo ná lis – egyé nek kö zöt ti össze üt kö zés.
– Szo ci á lis – cso por tok, ré te gek kö zöt ti konf lik tus.1

A sze rep az a vi sel ke dé si és vi szo nyu lá si kész let, ame -
lyet a min den ko ri kö zös ség ben el vár nak at tól a sze mély -
tõl, aki egy adott stá tuszt be tölt a kö zös ség ben. A tár sa da -

lom ban bi zo nyos he lyet el fog la ló egyén ma ga tar tá sá ra vo -
nat ko zó, kul tu rá li san elõ írt sza bá lyo zá sok összes sé ge. 

Az egy más sal üt kö zõ sze rep el vá rá sok okoz zák a sze rep -
konf lik tusokat, ame lyek nagy ha tás sal van nak az em be ri
kap cso la tok ala ku lá sá ra (a há zas ság ban, a csa lád ban, a
mun ka he lyen stb.). 

A fog lal ko zá si és a há zas tár si sze rep üt kö zé se 

A pro tes táns egy há zak ban a re for má ció óta el fo ga dott a
csa lá dos lel ké szi szol gá lat. A vi lág vi szont so kat vál to zott
az óta. A lel ké szi szol gá lat szer te ága zóbb, lel ki leg is meg -
ter he lõbb az új ki hí vá sok kö zött. De vál to zott a csa lá di
struk tú ra is. Ma már leg fel jebb el vét ve ta lá lunk olyan lel -
készt, aki nek a há zas tár sa fõ ál lá sú ház tar tás be li. (Ha csak
nem mun ka nél kü li – de ez meg döb ben tõ pél dák kal il luszt -
rál va egy kü lön dol go zat té má ja le het ne!) A csa lád ról és
sok szor a gyü le ke ze ti hát tér mun kák el vég zé sé rõl is gon -
dos ko dó lel kész fe le sé gek mel lett a lel kész szin te ál lan dó -
an szol gá lat ban le he tett. Ami kor a nõ ki lép a lel kész férj
ár nyé ká ból, és õ is ke re sõ mun kát vál lal, pél dá ul szó szék -
re áll, mel let te már nincs, aki el vé gez ze a hát tér mun kát. A
lel ké szi sze rep bõl adó dó fel ada tai mel lett ed di gi te vé keny -
sé gét is el kell lát nia. Ha si ke rek re vá gyik hi va tá sá ban, és
fon tos nak tart ja a ház tar tás pél dás el lá tá sát is, már is
adott a sze rep konf lik tus. Ha a férj nem tud se gí te ni en nek
meg ol dá sá ban – ta lán nem is ér zé ke li a prob lé mát –, ak -
kor ki ala kul a há zas tár si konf lik tus. „Leg gya ko ribb for -
má ja az, ami kor a férj a ház tar tá si fel ada to kat ba ga tel li -
zál ja, ugyan ak kor azon ban nem se gít el lá tá suk ban, és kri -
ti ku san re a gál, ha a ház tar tás funk ci o ná lá sá ban zök ke -
nõk van nak.”2

A lel ké szi és a szü lõi (anyai) sze rep konf lik tu sa

Nagy vív mány nak tart juk, hogy vég re a nõk is vé gez het -
nek tel jes lel ké szi szol gá la tot. Ter mé sze te sen jo gi lag nem
le het kü lönb sé get ten ni csa lá dos vagy egye dül ál ló, il let ve
gyer mek te len lel kész nõk kö zött. De az anyai és a lel ké szi
hi va tás össze han go lá sát se gí tõ sa já tos szer ve ze ti ke re te -
ket meg le het és meg kell te rem te ni az egy ház ban. Ez ná -
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do lat, Bu da pest, 1985. 71. o.



lunk saj nos a mai na pig nem si ke rült. Fél év szá zad táv la -
tá ból is vissza kö szön nek Scholz Lász ló sza vai: „En ged jük,
hogy a Szent lé lek szol gál has son asszo nyo kon ke resz tül is
a gyü le ke zet ben, ta lán na gyobb mér ték ben, mint ed dig,
be le ért ve az igé vel va ló szol gá lat meg sza bott le he tõ sé ge it
is, még is, ne akar juk át lép ni a te rem tõ Is ten rend jét. A
Szent lé lek úgy se fog ja át lép ni, ak kor se, ha mi vak me rõ en
visszá já ra akar nánk for dí ta ni azt. Sem mi vel sem vál nék
erõ seb bé az egy ház, ha má tól fog va nõk áll ná nak a szó -
szé kek re, az ott ho na ink pe dig anyát la nul ma rad ná nak!”3

A lel kész nõ ener gi á ja szük ség kép pen meg osz lik a csa -
lád és a gyü le ke zet kö zött, de bár ho gyan igye ke zik, mind -
két „fron ton” nem tud meg fe lel ni azok nak az el vá rá sok -
nak, ame lyek még a ré gi csa lád mo del len ala pul nak.

Bog dá nyi Má ria kis gyer me kes lel kész nõ így ír: „Egé szen
más len ne a gyer me kes lel kész nõk he lyi-gyü le ke ze ti, or -
szá gos-köz egy há zi meg íté lé se, ha egy há zi tör vé nye ink fe -
ke te-fe hé ren le ír nák, mi lyen jog ál lás sal ren del ke zünk.”4

Bri git te Enz ner-Pr obst né met lel kész nõ le szö ge zi: „Az egy -
ház egé szé nek is fel ada ta a lel ké szek és lel kész nõk élet- és
mun ka fel té te le it úgy mó do sí ta ni, hogy töb bé ne kell jen
dön te ni ük a csa lád és a hi va tás kö zött, vagy ép pen a ket -
tõs ter he lés mi att tönk re men ni ük.”5

Ka rá cso nyi konf lik tus

If jú há za sok éle té ben az el sõ kö zös ka rá csony könnyen
okoz hat csa ló dást öröm he lyett. Kü lön bö zõ szo ká sok, csa -
lá di li tur gi ai ele mek, han gu la ti és ün ne pi kel lé kek kö zött,
eset leg kü lön bö zõ ér ték rend ben nõt tek fel, hi szen nincs
két egy for ma csa lád. Ezt a két, ese ten ként alig ha son lí tó
ün ne pi hát te ret kell a fi a ta lok nak össze han gol ni uk. Ez
nem min dig egy sze rû, hi szen le het nek nagy kü lönb sé gek.
Pél dá ul ki de rül het, hogy a két temp lo mos szü lõi csa lád
egyi ké ben a szen tes tét csak csa lá di kör ben ün ne pel ték,
24-én nem men tek temp lom ba, a má sik szü lõi csa lád ban
el ma rad ha tat lan volt a szent es ti is ten tisz te le ten va ló rész -
vé tel. Ame lyik fél en ged egy ilyen vagy eh hez ha son ló lé -
nye gi kér dés ben, az el sza kad a ré gi, ked ves ka rá cso nyok -
tól, ide gen né vál hat szá má ra az ün nep, fel ve he ti az ál do -
zat sze re pet, ma ra dan dó hi ány ér ze te ala kul hat ki. A gyer -
mek(ek) szü le té se kor, il let ve ne ve lé se köz ben ez a ré gi
konf lik tus leg több ször ki újul.

A lel ké szi há zas ság ban ál ta lá ban mind két fél nek új ra
kell ér tel mez nie a csa lá di ka rá csonyt. Az el sõ kö zös ün nep
biz to san csa ló dást okoz, ha elõ re nem ter ve zik meg együtt
– a rész le tek ben is meg ál la pod va – kö zös ün nep lé sü ket,
al kal maz kod va a hi va tás ból adó dó kö te le zett sé gek hez. Az
ilyen csa ló dás pe dig töb bé-ke vés bé ár nyé kot vet a kö vet -

ke zõ évek ün ne pe i re is. A ké sõb bi ek ben is min den vál to -
zás kap csán – pél dá ul egy gyer mek szü le té se, ka masz kor -
ba lé pé se, köl tö zés (új gyü le ke zet – új idõ be osz tás) – idõ -
ben és együtt új ra kell gon dol ni a meg vál to zott ke re tek hez
al kal maz ko dó, mind két fél szá má ra el fo gad ha tó új ün ne -
pi ren det, li tur gi át. Ha ez nem si ke rül, az ün nep több gon -
dot okoz hat, mint örö möt. Vég sõ eset ben, ami kor a sze -
rep konf lik tus már tar tós há zas tár si konf lik tust okoz, ha -
tá ro zott kül sõ se gít ség re van szük ség.

A KI ÉGÉS VE SZÉ LYE

A ki égés a kró ni kus ér zel mi meg ter he lé sek nyo mán fel lé -
põ fi zi kai, ér zel mi, men tá lis ki me rü lés ál la po ta, ál lan dó -
sult ki me rü lés. A re mény te len ség, in kom pe ten cia ér zé sé -
vel, a cé lok és ide á lok el vesz té sé vel jár. Jel lem zi még: ne -
ga tív at ti tû dök a hi va tás ér té ké re és hasz ná ra vo nat ko zó -
an, ne ga tív ön ér té ke lés, de presszió, csök kent pro duk ti vi -
tás. Bár mi lyen fog lal ko zás ban elõ for dul hat, de kü lö nö sen
ve szé lyez te tet tek a hu mán szfé rá ban dol go zók, ál ta lá ban
a se gí tõk. A bur no ut fer tõ zõ, jár vány ként ter jed het egy-egy
in téz mény ben, kö zös ség ben.

A ki égés ki ala ku lá sa

A ki égés hez idõ kell. Ki ala ku lá sa fo lya mat, több ál lo más -
sal. Már a lel kész kép zés ben jó len ne fi gye lem be ven ni a ki -
égés ki ala ku lá sá nak leg alább a négy fo kú ská lá ját (Héz ser
Gá bornál ez 12 lép csõ) és az ellene ja va solt be avat ko zást:

Kez det: nagy lel ke se dés, ener gia, re mény ség: hasz nos
va gyok, a mun ka min den örö met meg ad majd ne kem.
Nem re á lis el vá rá sok a szak ma ha tó ké pes sé gé vel kap cso -
lat ban. A kez de ti lo bo gás nagy ki égés hez ve zet. Ja vas lat:
a re a li tás fe lé ori en tál ni.

Stag ná ció (re a li tás): A szak ma le he tõ sé ge it re á li san lát -
ja, in do kolt mér té kû ener gi át fek tet be, már nem túl órá zik.
Ja vas lat: moz gó sí tás, tré nin gek, kép zé sek.

Fruszt rá ció: a re mény sé gek meg hi ú sul nak, már nem a
szak má tól vár min den ki elé gü lést, a hi va tás ha té kony sá -
ga és ér té ke meg kér dõ je le zõ dik. Ja vas lat: po zi tí vu mok lát -
ta tá sa, a vál toz ta tás le he tõ sé gé nek biz to sí tá sa.

Apá tia: vé de ke zés a fruszt rá ció el len. Ke rü li a ki hí vá so -
kat, csak annyit dol go zik, amennyit mu száj. A mun ka
nem je lent örö met, nem ér dek lik a na pi fel ada tok. Ja vas -
lat: új, re á lis cé lok keresése, re á lis be vo nó dás.6

A ki égés okai

A se gí tõ fog lal ko zá sú ak ki égé sé nek in téz mé nyi és sze mé -
lyi sé gi okai van nak. Ezek nek szin te mind egyi ke adott a
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lel ké szek ese té ben, ezért tu da to san oda kel le ne fi gyel ni a
meg elõ zés re. 

A lel ké sze ket is ve szé lyez te tõ 
– in téz mé nyi té nye zõk: hosszú mun ka idõ, ext ra igény -

be vé tel, túl ter helt ség, ala csony jö ve de lem, elég te len in téz -
mé nyi tá mo ga tás, izo lált mun ka vég zés, kér dé ses meg be -
csü lés a tár sa da lom és a rájuk  bí zot tak ré szé rõl, a tel je sít -
mény mé ré sé nek hi ány zó kri té ri u mai, sok di rekt konf lik -
tus ban el töl tött idõ.

– sze mé lyi fel té te lek: nagy fo kú em pá ti ás kész ség, de -
presszív sze mé lyi ség struk tú ra, ál lan dó ki ma gas ló tel je sít -
mény re va ló tö rek vés, ta pasz ta lat lan ság, izo lált mun ka -
vég zés, túl zott ide a liz mus, a kel lõ szak mai hoz zá ér tés hi -
á nya, a pri vát szfé ra el ha nya go lá sa, ir re á lis cé lok, a sa ját
erõ túl becs lé se, hit a rá bí zot tak fel tét len vál toz ni aka rá sá -
ban, túl zott be vo nó dás (fel ol dód nak a ha tá rok az én és a
kli ens prob lé mái kö zött), el is me rés és si ke rek irán ti túl zott
igény.

A túl zott lel ke se dés kö vet kez mé nye: csa ló dás, vissza hú -
zó dás a mun ka front ján. A se gí tõ (lel kész) kö zöm bös, fö -
lé nyes, hi deg-ri deg, ér dek te len, szkep ti kus, szo mor kás, te -
he tet len lesz. A rá bí zot tak nak már csak a ne ga tív tu laj -
don ságait lát ja, õket hi báz tat ja, ve lük szem ben gyak ran
ci ni kus vagy ag resszív, ke rü li a mun ká ból adó dó ki hí vá so -
kat, pszi cho szo ma ti kus tü ne tek, il let ve al ko hol- és drog -
prob lé mák je lent kez het nek. A túl élés ér de ké ben pá lya el -
ha gyás le het sé ges!

A ka rá csony le het sé ges sze re pe
a ki égés fo lya ma tá ban 

Az elõ zõ fe je zet ben tár gyal tuk a lel ké sze ket is ve szé lyez te -
tõ in téz mé nyi té nye zõ ket és sze mé lyi fel té te le ket. Ka rá -
csony kor mind ezek re fo ko zot tan oda kell(ene) fi gyel nünk. 

Az em lí tett in téz mé nyi té nye zõk kö zül a hosszú mun ka -
idõ, az ext ra igény be vé tel, a túl ter helt ség ad vent ben és az
ün ne pen a leg nyil ván va lóbb. Nem rit ka, hogy az ad vent
és a szent es te után, a ka rá cso nyi szol gá la tok ide jén már
vég te le nül fá radt a lel kész. 

A fe le ke ze tek, egy ház ke rü le tek, egy ház me gyék kö zött is
le het nek kü lönb sé gek, de fé lõ, hogy sok lel kész ma gá nyo -
san vég zi mun ká ját, nincs ki nek el mon da nia gond ja it és
örö me it, nincs szu per ví zi ós le he tõ sé ge. Bár egy ház me gyei
szin ten van nak pró bál ko zá sok a kö zös ün ne pi ké szü lés re
(exe gé zis, ho mi le ti ka), de ez egy sze ri al ka lom, et tõl el te -
kint ve az izo lált mun ka vég zés eb ben a min den ki szá má ra
fe szí tett idõ szak ban jel lem zõbb, mint más kor.

A ki égés sze mé lyi össze te või is jelentõs ve szély for rás -
ként je lent kez nek a ka rá cso nyi ün nep kör ben. Rész ben
kül sõ ha tás ra a lel kész ön ma gá tól is töb bet vár el az ün -
ne pen. Az em be rek ilyen kor ál ta lá ban nyi tot tab bak az
egy ház és az ál ta la szer ve zett prog ra mok iránt. Nagy a kí -
sér tés, hogy a lel kész sa ját ere jét túl be csül ve ir re á lis cé lo -
kat ál lít son ma ga elé, túl szer vez ze az ün ne pet. Az is ten -

tisz te le te ken is ki ma gas ló tel je sít mény re tö rek szik. Mi vel
sok nagy ün ne pi ke resz tény is hall gat ja, gon do san fel épí -
tett, ha tá sos ige hir de té sek kel akar a gyü le ke zet elé áll ni.
Ugyan ak kor meg akar fe lel ni a hû sé ges temp lom ba já rók
lel ki igé nye i nek is. Tud ja, fo ko zot tan ér zi, hogy nagy a fe -
le lõs sé ge Is ten és em ber elõtt. A ki égés kö ze li ál la pot ban,
ami kor túl zott az el is me rés és a si ke rek irán ti igény,
könnyen el vész a sok fé le el vá rás kö zött, így elõ re meg jó -
sol ha tó a csa ló dás, a ki me rü lés. Ezt a ten den ci át erõ sí ti az
ün nep utá ni ke se rû fel is me rés: „A gyü le ke zet ben sem mi
nem vál to zott, pe dig mi lyen so kat dol goz tam ér te.”

Egy há zi kö rök ben gya ko ri a jó ta nács: me ríts erõt Krisz -
tus tól, tégy a rád bí zot tak bol dog sá gá ért még töb bet, és
ak kor ne ked is jobb lesz. Pe dig a ki égés el len véd a sa ját
sze mé lyi ség fon tos sá gá nak ér zete, a ma gunk bol dog sá gá -
ért vég zett cse lek vés is. Sze resd fe le ba rá to dat, mint ma ga -
dat – nem job ban!

Egy fon tos té nye zõ a ki égés hez ve ze tõ úton:
a pri vát szfé ra el ha nya go lá sa

Gya ko ri ve szély és kí sér tés ez a lel ké szek kö zött, ha tá sa i -
val sok szor csak ké sõn szem be sü lünk. Héz ser Gá bor em lí -
ti a ka li for ni ai egye te men vég zett vizs gá la tot a lel ké szek
csa lá di éle té nek mi nõ sé gé rõl.7 Esze rint „…a lel ké szek há -
zas tár sai a csa lá di élet ben és a há zas ság ban sok kal in -
kább ma guk ra ha gyot tak, mint a kont roll cso port hoz tar to -
zók. Há zas- és csa lá di éle tü ket jó val in kább a fog lal ko zás
kö ve tel mé nyei ala kí tot ták, mint má sok nál. A fog lal ko zás
igé nye i nek ki elé gí té se messze meg ha lad ta a csa lá di és há -
zas sá gi igé nye két. A lel ké szek és há zas tár sa ik össze ha -
son lít va jó val gyak rab ban pa nasz kod tak bur no ut-je lek rõl,
pl. ar ról, hogy ér zel mi leg egye dül ma rad nak, mint a kont -
roll cso port hoz tar to zók. Ezek az ered mé nyek ar ra hív ják
fel a fi gyel met, hogy a lel ké szek és há zas tár suk po ten ci á -
li san ma gas mér ték ben bur no ut-ve szé lyez te tet tek. Kü lön
té ma ként kel le ne fog lal koz ni az zal is, hogy az ilyen ál la -
pot ban élõ lel kész há zas pá rok mi lyen csa lád-, há zas ság -
pél dát mu tat nak a gyü le ke ze ti ta gok szá má ra.”

Szo mo rú ta pasz ta lat, hogy az egy ház ve ze tés – és oly kor
a gyü le ke ze tek – szá má ra te her a lel ké szek csa lád ja. Ilyen
ki je len té sek hang za nak el pél dá ul: 

– A gyü le ke ze tek nek a pa pot kell el tar ta ni, nem a csa -
lád ját, ezért nem kell sok gye rek a lel kész csa lád ban, elég
ket tõ is! 

– Szük ség van a lel kész nõk re mind ad dig, amíg el tud -
ják lát ni a szol gá la tu kat. (Vagy is ha – pél dá ul – szül nek,
ak kor leg fel jebb csak meg tûr jük õket!)

– Ha a fe le sé ged „nyü szít” ott hon a sok el fog lalt sá god
mi att, ak kor hall gas son el; bízd õt is Is ten re, és vé gezd to -
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vább szol gá la to dat ma ra dék ta la nul! Mi az, hogy sza bad -
nap vagy nyolcórás mun ka idõ?! (Ez egyéb ként erõ sí ti a
tö ké le tes mun ka vég zés re irá nyu ló vá gya kat, amelyek
szin tén csa ló dás hoz, ki égés hez ve zet hetnek.)

Pe dig nyil ván va ló, hogy a bé kés, biz ton sá gos csa lá di
hát tér hi á nya rá nyom ja bé lye gét a lel ké szi szol gá lat ra is.

A ka rá cso nyi idõszakban az év köz ben is hát tér be szo -
rult csa lád még ke ve sebb oda fi gye lés re szá mít hat. Ter mé -
sze te sen van nak kö zös te en dõk az ün ne pen, ame lyek kap -
csán a lel kész együtt le het a gyer me ke i vel. Fi zi ka i lag min -
den kép pen. A sok te en dõ kö zött azon ban még ne he zebb
meg va ló sí ta ni az alap ve tõ sza bályt, hogy min dig ar ra és
csak ar ra fi gyel jünk, aki vel vagy ami vel ép pen fog lal ko -
zunk. Nem hagy hat juk, hogy a csa lád ta gok – a sze re pe ket
gon do lat ban el kü lö nít ve – úgy érez zék, hogy a he ti ün -
nep na pon az apa, az anya vagy a há zas társ he lyett csak
„a lel kész/nõ” van ott hon – az se so ká ig. 

A gye re kek ezt job ban ér zik, mint gon dol nánk, és a ma -
guk mód ján re a gál nak is rá. Az így ke let ke zõ fe szült ség és
az idõi kor lá tok mi att a csa lád tag jai alig ha tud nak erõ for -
rás sá vál ni egy más szá má ra.

A lel kész leg ha ma rabb az ün nep más nap ján, dél után
sza ba dul hat fel – ha fá rad tan is – a csa lád dal va ló együtt -
lét re. Ek kor kez dõd het ne a csa lá di ün nep lés, de a töb bi ek
szá má ra az ün nep gya kor la ti lag már el múlt, az aján dé ko -
kat, já té ko kat nél kü le pró bál ták ki, és már megint csak
pil la na tok ra ada tott meg a kö zös öröm le he tõ sé ge.

MEG OL DÁ SI LE HE TÕ SÉ GEK

A prob lé ma meg ol dá sá ra két fé le út kör vo na la zó dik:
– Ta nul junk meg ün ne pel ni! 
– Ta lál junk stra té gi át az ün nep hez!
Ez a két út nem ki zár ja, ha nem sok kal in kább ki egé szí -

ti egy mást. Stra té gi ai ta ná cso kat vi szony lag könnyû ad ni.
Ün ne pel ni ta nul ni hosszabb fo lya mat, még is er re kell he -
lyez ni a hang súlyt. Aki eb ben elõ re lép, az könnyeb ben ta -
lál ja meg a hoz zá il lõ stra té gi át is.

A fel adat kö zös, a meg ol dá sért min den érin tett fe le lõs.
Ve gyük hát sor ra õket!

Mit te het a lel kész?

Fe dez ze fel, mer jen rá cso dál koz ni év rõl év re, hogy a ka rá -
csony erõ for rás és öröm, nem csak a gyü le ke zet nek, ha -
nem a lel kész nek is – és me rít sen be lõ le! Ve gye ko mo lyan,
hogy a ka rá cso nyi öröm át élé sé hez az ad ven ti lel ki él mé -
nye ken át ve zet az út.

Ka rá csony kö ze led té vel a lel kész nek – ha le het – még
job ban oda kell fi gyel nie sa ját lel ké nek ál la po tá ra, ápo lá -
sá ra, mi elõtt a meg nö ve ke dett fel ada tok és el vá rá sok
össze csap nak a fe je fö lött. Szent idõ ez, amely a lé lek meg -
tisz tu lá sá ra, meg erõ sö dé sé re, meg úju lá sá ra ada tott a lel -

kész nek is. Jól kell él ni ve le. „Nem az ün ne pet kell meg újí -
ta nunk, ha nem ma gun kat, az ün nep rõl val lott föl fo gá -
sun kat. Sok kal töb bet kell fog lal koz nunk val lá sunk kal és
Jé zus sal. Fog lal koz nunk? Rossz szó. Él nünk kell, tág ér te -
lem mel, tel jes szív vel, min den erõ vel. Ak kor az ün nep
nem igaz gyöngy lesz a hét köz na pok ha mis gyön gye i nek
so rá ban, ha nem csu pán erõ sebb föl vil la ná sa an nak a vi lá -
gos ság nak, amit min dig bír nunk kell.”8 Ez a fo ko zott ad -
ven ti Krisz tus-kö zel ség meg ér le li a ka rá csony szó szé ki
üze ne tét is, ugyan ak kor az ün nep na pok zsú folt sá gá ból
elõ re hoz za, már ad vent ben meg él he tõ vé te szi a ka rá csony
örö mét. Ahogy Pi linsz ky ír ja: „Az a gye rek, aki az el sõ hó -
esés re vár, jól vá ra ko zik, s már vá ra ko zá sa fel ér egy
hosszú-hosszú hó esés sel. Az, aki ha za ké szül, már ké szü -
lõ dé sé ben ott hon van. […] Aki va ló ban tud vár ni, ab ban
meg szü le tik az a mély sé ges tü re lem, amely szép sé gé ben
és je len té sé ben sem mi vel se ke ve sebb an nál, ami re vár.”9

Ah hoz, hogy ezek a szép sza vak élet té, gya kor lat tá vál ja -
nak a lel kész szá má ra, jó meg szív lel ni pél dá ul Gyök össy
End re ta ná csa it a hét köz na pok hi gi é ni á já ról. Az ün ne pen
el kez de ni már ké sõ.10 Ad ven ti idõ ben kü lö nö sen is meg -
szív le len dõk Luther sza vai: ma sok a mun kám, ezért töb -
bet imád ko zom! Az Is ten csend je meg tisz tít, fel tölt erõ vel
és bé kes ség gel, és el in dít a má sik em ber fe lé. 

Az ün ne pi ké szü lõ dés so rán a mun ká ra szánt órák ban
leg alább két fé le kí sér tés fe nye get. Az egyik a kap ko dás a
sok fel adat lát tán. Ez vi szont szin te le he tet len né te szi a
ha té kony mun kát. A má sik a rész le tek ben el ve szõ ter vez -
ge tés, ami után nem ma rad elég idõ a meg va ló sí tás ra. Ez
pe dig megint csak kap ko dás hoz ve zet. Jó, ha a kü lön bö zõ
fel ada tok hoz si ke rül se gí tõ(ke)t ta lál ni. Ha ez nem meg -
old ha tó, ak kor ke ve seb bet kell vál lal ni. Ha nem elég a
gyü le ke zet nek, ak kor be fog se gí te ni. Ta lá ló a mon dás, mi -
sze rint a lel ké szi es kü nem ar ról szól, hogy min den áron
tönk re kell men ni. Töb bet szol gál a gyü le ke zet nek, ha az
ün nep örö me és a Lé lek ere je su gár zik a lel kész bõl, mint -
ha egy túl fe szí tett ad vent után fá rad tan és meg tör ve áll a
ka rá cso nyi szó szék re. A jó za nul vál lalt fel ada to kon ál dás
lesz, eb bõl pe dig erõ szár ma zik a foly ta tás hoz, még olyan
fel ada tok hoz is, ame lyek az ün ne pi idõ be nem fér tek be le. 

Mit te het a csa lád?

Érez te ti, hogy ne ki is fon tos, amit a lel kész hir det és tesz.
Az ott ho ni te en dõk ben nem hagy ja ma gá ra a lel készt – ak -
kor sem, ha a lel kész a há zi asszony. Együtt ké szül ni az
ün nep re – ta ka rí ta ni, süt ni, dí szí te ni, éne kel ni, aján dé kot
ké szí te ni és cso ma gol ni – leg alább annyi erõt ad lé lek ben,
mint amennyit el vesz fi zi ka i lag. Fõ leg ak kor, ha min dent
idõ ben el kezdünk, nem az utol só pil la nat ban kap kod va
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vég zünk. A csa lá di mun ka meg osz tás nak az ün nep nap ja -
i ban is mû köd nie kell, csak ki csit más hang súllyal. Ak kor
már nem a kö zö sen vég zett fel ada tok se gí te nek el sõ sor -
ban, ha nem an nak be lá tá sa, hogy a lel kész az is ten tisz te -
le tek kö zött ak kor le het együtt nyu god tan a csa lád já val,
ha a csa lád ta gok a le he tõ leg több egyéb te en dõt át vál lal -
ják, le ve szik a vál lá ról. Ez fi zi ka i lag és lel ki leg is jót tesz
a lel kész nek, és raj ta ke resz tül a csa lád nak is. 

Ha a csa lád a hét köz na pok ban meg ta lál ja a mi nõ sé gi
együtt lét le he tõ sé gét, al kal ma it, il let ve ha a gyer me kek is -
me rik a még na gyobb örö möt, amit az ün ne pen kö zel jö võ
és hoz zánk szó ló Is ten sze re te te je lent, ak kor lel ki sé rü lés
nél kül vi sel he tik a lel kész szü lõ ün ne pi tá vol lé tét. 

Mit te het a gyü le ke zet?

Mun ka pszi cho ló gi ai fel mé ré sek iga zol ják, hogy „…a leg -
több dol go zó – akár fi zi kai, akár szel le mi – nem a mun ká -
ban fá rad el, ha nem a mun ka tár sak hoz va ló fe szült vi szo -
nya me rí ti ki”.11 Ha te hát a gyü le ke zet ben si ke rül nyu -
godt, bé kés lég kört te rem te ni, ez ön ma gá ban is nagy se -
gít ség a lel kész nek. Nem vész el az ener gi á ja a konf lik tu -
sok vi se lé se vagy ke ze lé se köz ben, ha nem sok kal in kább
me rí te ni tud az õt kö rül ve võk tá mo ga tá sá ból.

A gyü le ke ze ti ta gok gyak ran ké rik a lel kész vagy az
egész gyü le ke zet imád sá gát ne héz hely ze tek ben. Az ün ne -
pek ide jén ké rés nél kül is tud hat ják: most a lel kész nek
van szük sé ge az õ imád sá ga ik ra. 

Je len tõs ter he ket ve het le a gyü le ke zet a lel kész vál lá ról
a szer ve zé si fel ada tok ban is. Min den se gít ség idõt ta ka rít
meg a lel kész nek, ame lyet ala pos ké szü lés re, Is ten elõt ti
fel töl tõ dés re, lá to ga tás ra, be teg eknek kiosztott úr va cso rá -
ra for dít hat, fel sza ba dul hat ar ra a mun ká ra, amit he lyet te
nem vé gez het el sen ki. Ne tán egy sze rû en együtt le het a
csa lád já val, hogy az Is ten tõl ka pott má sik hi va tá sa se
csor bul jon el vi sel he tet len mér ték ben. 

Mit te het az egy ház?

So kak sze rint a püs pök vagy az es pe res nem al kal mas a
lel ké szek lel ki gon do zá sá ra, hi szen hi va ta lá nál fog va az õ
ke zé ben van a fe gyel me zés és bün te tés min den esz kö ze és
fe le lõs sé ge is. E ket tõ pe dig nem fér össze. De ki hez for -
dul jon a lel kész, ha se gít ség re van szük sé ge a csa lád és a
hi va tás kö zött ver gõd ve? 

Min de nek elõtt lát ni kell, hogy Is ten nem az egy ház el le -
né ben, ha nem azon ke resz tül is vé de ni akar ja szol gá it,
meg õriz ni õket a tes ti-lel ki meg fá ra dás tól.

Egy re töb ben vall ják, hogy a lel kész nek is szük sé ge van
sza bad ság ra, biz ton sá got adó pri vát szfé rá ra, ápol nia kell
a há zas sá gát és a csa lád ját. De ez még ke vés. Hosszan le -

het ne so rol ni a meg ol dat lan hely ze te ket, a se gít sé get nem
– vagy nem idõ ben – ka pó lel ké szek ese te it.

Elõ for dul, hogy tá masz és se gít ség nyúj tás he lyett töb bet
árt az egy ház, mint hasz nál. Nem csak a szük sé ges sé vált
in téz ke dé sek ha lasz tá sá val, ha nem rossz dön té sek kel és
azok üze ne té vel. Meg tör tént, hogy egy pres bi ter meg kér dez -
te lel ké szé tõl, aki egyéb ként ren de zett há zas ság ban él és
lel ki is me re te sen vég zi szol gá la tát, hogy mi ért nem vált még
el. Ugyan is ha el vált vol na, már biz to san ma ga sabb egy há -
zi po zí ci ó ban le het ne! E pres bi ter meg lá tá sa mö gött vé le mé -
nyem sze rint egy ál ta lá no sít ha tó egy ház ve ze tõi ma ga tar tás
áll: nem érünk rá má sok ba ja i val fog lal koz ni, il let ve kí nos
rá kér dez ni a már kí vül rõl is ér zé kel he tõ prob lé má ra. Ha pe -
dig már vissza for dít ha tat lan ná vált a fo lya mat (pél dá ul vá -
lás, rend õr sé gi ügy lesz belõle), ak kor a se gít ség re szo ru ló
lel készt ki emel jük ré gi kör nye ze té bõl, és új szol gá la ti he lyet
biz to sí tunk ne ki. Akár olyat is, ami re már biz tos eséllyel pá -
lyá zott egy – most még – ren de zett éle tû, de vál to zást igény -
lõ lel kész. A meg ké sett, sok eset ben túl zó, te hát is mét nem
kel lõ en át gon dolt se gít ség nyúj tás hát te ré ben az ed di gi ve ze -
tõi mu lasz tá sok mi at ti bûn tu dat is meg hú zód hat. 

Mi le het hát a meg ol dás? 

Ké zen fek võ, hogy ha az egy há zi ve ze tõk nem tud nak a lel -
ké szek sze mé lyes pász to ra i vá vál ni, ak kor ezt a fel ada tot
más nak kell át ven ni.

A hit tu do má nyi egye te men vég zõ hall ga tók szá ma ma
már le he tõ vé te he ti azt, hogy min den egy ház me gyé be jus -
son egy gyü le ke zet tõl füg get le ní tett lel kész, aki lel kész tár -
sa i nak se gí tõ je le het ne. Sze mé lyé ben az egy ház ve ze tés
kép zett, könnyen el ér he tõ lel ki gon do zót aján la na fõ leg
olyan lel ké szek nek, akik nek nincs ki hez for dul ni uk lel ki,
csa lá di, hi va tás be li gond ja ik kal vagy krí zis hely zet ben.
Szük ség ese tén he lyet tes ként is szol gál na, ha va la me lyik
lel kész erõ gyûj tés vagy ép pen csa lád já nak épí té se ér de ké -
ben rö vid idõ re el utaz na. A lel ké szek kö zött élõ és já ró,
õket oly kor meg is lá to ga tó lel ki gon do zó lel kész – meg -
érez ve a prob lé más hely ze te ket – szak em ber ként kí nál hat -
ná se gít sé gét. Hi va tá sá hoz tar toz na a lel ké szek, il let ve a
lel ké szek és gyü le ke ze tek vagy gyü le ke ze ti ta gok kö zöt ti
konf lik tu sok meg ol dá sá nak elõ moz dí tá sa is. Hi szen a leg -
több prob lé ma idõ ben ke zel ve hely ben ren dez he tõ. Ha pe -
dig egy ház ve ze tõi lé pés re van szük ség, az érin tett lel -
késszel egyet ér tés ben ez a lel ki gon do zó ven né fel a kap -
cso la tot az il le té kes sel. Lel ké szi gyû lé se ken és igény sze -
rint a gyü le ke ze tek ben a lé lek ápo lá sá val, a lel ki egész ség -
gel kap cso la tos elõ adá so kat tar ta na, be szél ge té se ket ve -
zet ne. Ha az ide jé be be le fér, hi va ta los fo ga dó órá kat is tart -
hat na, nem csak lel ké szek nek. Hi szen gyü le ke ze ti tag ja -
ink is sok szor a bet hes dai be teg hez ha son ló an só haj toz -
nak: nincs em be rem. Ne kik is szük sé gük van rá, hogy az
élet út vesz tõ i ben le gyen mód juk ke resz tény szak em ber tõl
ta ná csot, se gít sé get kér ni.
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A ka rá csony leg alább rész le ges te her men te sí té sé ben is
õrá szá mít hat ná nak a lel ké szek. Min den ka rá csony kor,
leg alább az egyik ün nep na pon min dig más lel kész nek vál -
lal ná át a szol gá la ta it, hogy az a csa lád já val ün ne pel hes -
sen, lé lek ben fel töl tõd hes sen – ta lán ép pen az õt he lyet te -
sí tõ lel ki gon do zó lel kész ige hir de té sé nek kö szön he tõ en. A
lel kész nek bi zo nyos idõ kö zön ként len ne egy nap ja ka rá -
csony kor, ame lyet csa lád ja kö ré ben tölt het el. Egy má sik
le het sé ges vál to zat sze rint leg alább egy év ben, leg alább
de cem ber 24-én leg fel jebb egy is ten tisz te le ten kell jen szol -
gál nia a lel kész nek. Még jobb, ha leg fel jebb annyi szol gá -
la ta van a lel kész nek eb ben a konf lik tus ol dó, csa lád ba rát
be osz tá sú év ben, ahány is ten tisz te let re a csa lád amúgy is
el men ne. Ez igé nyel he tõ, il let ve csa lá dos szór vány lel ké -
szek ese té ben bi zo nyos idõ kö zön ként in kább igé nye len dõ
„szol gál ta tás ként” mû köd ne. Igaz, hogy ez szór vány hely -
zet ben ne he zen meg old ha tó, il let ve az új stá tusz anya gi -
lag is több let ter het je len te ne az egy ház nak, egy ház me -
gyék nek, de hosszabb tá von e té ren is meg té rül ne a be fek -

te tés. El sõ sor ban – de nem ki zá ró la go san – a konf lik tu -
sok kal küz dõ lel kész há zas sá gok és lel kész csa lá dok, és
raj tuk ke resz tül a gyü le ke ze tek szá má ra is hasz nos le het -
ne ez a meg ol dás.

ZÁR SZÓ 

A fen ti gon do la tok ta nul sá gai ak kor is hasz no sak le het -
nek, ha le írá suk óta fon tos sze mé lyi, il let ve érez he tõ
szem lé let be li vál to zá sok tör tén tek egy há zunk ban. Jól esõ
gesz tus, il let ve hasz nos se gít ség pél dá ul a püs pö ki hi va -
tal ból ér ke zõ szü le tés na pi kö szön tés és ka rá cso nyi cso -
mag, de ha az egy ház ve ze té sé nek ar ra is lesz ide je, ener -
gi á ja, in dít ta tá sa, hogy meg lás sa szer ve zé si le he tõ sé ge it
és él jen azok kal, ak kor még na gyob bat lép he tünk elõ re!

Le gyen ál dás min den igye ke ze ten, amely igaz ün nep lés -
re ta nít ja és se gí ti a lel ké sze ket, az ér tük fe le lõ sö ket és a
rá juk bí zot ta kat!
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„Együtt az or szág né pé vel”

Evan gé li ku sok 1956-ban

Az Evan gé li kus Or szá gos Gyûj te mé nyek ki ad vá nya 1956-nak kí ván em lé ket ál lí -
ta ni, va la mint azok nak az evan gé li ku sok nak – lel kész eknek, egye te mi hall ga tók -
nak, te her au tó so fõr öknek, mér nökök nek –, akik hit tel vál lal ták a küz del met –
min den ki a ma ga esz kö ze i vel. A kö tet be mu tat ja Kincz ler Gyu lá nak a for ra da lom
ide jén ké szült fel vé te le it.

Ki ad ja a Luther Ki adó, 136 ol dal, 220x220 mm, kar ton ált
Ára: 1700 Ft

FÜL LER TÍ MEA

Tök Tó bi ás ka land jai

Ki cso da Tök Tó bi ás, és ho gyan ke rül az ad ven ti ko szo rú ra? Kik lesz nek a ba rá tai, és
mi lyen ka lan dok ban lesz ré sze, mi re el ér ke zik a szent es te? S ami ta lán a leg fon to sabb
kér dés: ki mi vel tud ja leg in kább az Urat szol gál ni? Mind ezek re vá laszt ad Fül ler Tí mea
el bû vö lõ en ta nul sá gos és mu lat sá gos tör té ne te, ame lyet Je nes Ka ta lin bá jos il luszt rá -
ci ói tesz nek még él ve ze te seb bé ki csi nyek és fel nõt tek szá má ra egy aránt. 

Ki ad ja a Luther Ki adó, 32 ol dal, 155x180 mm, ir ka fû zött
Ára: 960 Ft

MEGJELENT    MEGJELENT    MEGJELENT    MEGJELENT    MEGJELENT    MEGJELENT



És be ment a temp lom ba, és kezd te ki ûz ni az áru so kat, és
azt mond ta ne kik: meg van ír va: Az én há zam imád ság
há za, ti pe dig rab lók bar lang já vá tet té tek. És ta ní tott na -
pon ként a temp lom ban. (Lk 19,45–47)

Em lék szem ré gi bi cik li tú rá ink ra. Ép pen itt, az Õr ség tá ja -
in is te ker tünk va la mi kor 25 év vel ez elõtt, na pi 80-100 ki -
lo mé te res át la go kat meg té ve. S ami kor be ér tünk egy-egy
fa lu ba, gyak ran mel lénk sze gõd tek a he lyi bi cik lis ták, és
nagy len dü let tel el húz tak mel let tünk. Hi á ba, más tem pó -
ban ha lad, aki vé gig hajt egy egész na pot, mint az, aki
csak rö vid sza kasz ra kap cso ló dik a ver seny be. 

Más ként gon dol a li tur gi á ra az, aki vé gig jár ja an nak út -
ja it, mint az, aki csak pil la nat nyi si ke rét akar ja ta pasz tal ni. 

A LI TUR GI AI FOR MÁK SZÜK SÉ GES SÉ GE

Ka rá csony kor az evan gé li um be tört a vi lág ba. Az Ige test -
té lett. Az egy ház, aki az evan gé li u mot ün nep li, a li tur gi -
á ban éli meg a „tes tet öl tést”. A li tur gi á ban az evan gé li um
lát ha tó for má ban je le nik meg. Ez a tes tet öl tés azt is nyil -
ván va ló vá te szi, hogy Is ten nem csak az em ber lel két akar -
ja meg men te ni, ha nem az egész em bert, sõt a te rem tett vi -
lá got. Amit Jé zus mond a sa má ri ai asszony nak: Is ten iga -
zi imá dói Lé lek ben és igaz ság ban imád ják õt (Jn 4,24), az
va ló ban szét fe szí ti, szét tö ri az ószö vet sé gi is ten tisz te let
ke re te it, aho gyan az új bor a ré gi töm lõt, ezért az új bor -
nak is van töm lõ je (Mt 9,17), az új is ten tisz te let nek is van
for má ja. Ele gen dõ csak az úr va cso ra szer zé si igé i re gon -
dol nunk. A mot tó ként idé zett igé ben is meg je le nik ez a
ket tõs ség: Jé zus meg tisz tít ja a temp lo mot, ám a tisz ta
temp lom ban na pon ként ta nít. Tisz tít sa meg Jé zus li tur gi -
án kat is azok tól a for mák tól, ame lyek gá tol ják az imád sá -
got, az Atyá val va ló ta lál ko zást, és ad ja meg ne künk,
hogy je len lé te ál tal az élõ és él te tõ, iga zi is ten tisz te le tet
ün ne pel hes sük!

Jé zus fel tá ma dá sa és meg di csõ ü lé se is alá húz za a li tur -

gia meg for má ló dá sá nak szük sé ges sé gét. Az Atya nem lé -
lek ben tá masz tot ta fel a Fi út, ha nem test ben. Nem for mát -
lan spi ri tu a li tást te rem tett, ha nem lel ki test ben ala kot
adott ne ki. Jé zust eb ben a test ben emel te ma gá hoz. Ezért
nem vé tünk a Lé lek el len, sõt a Lé lek nek en ge del mes ke -
dünk, ami kor az evan gé li um ün nep lé sét meg ha tá ro zott
for má ba öl töz tet jük. Hi szen a Lé lek a rend és a bé ke Is te -
né nek Lel ke (1Kor 14,33a.40).

Nyil ván va ló an a li tur gi ai for mák szük ség sze rû sé gét
iga zol ja a tár sa da lom tu do mány is. Hi szen min den kö zös -
ség nek a ma ga ter mé sze tes mód ján ala kul nak ki ta lál ko -
zá si for mái a kö tött ren dû is ko lai órák tól kez dõ dõ en az
egé szen la za ba rá ti tár sa sá gig. 

A LI TUR GI AI KI FE JE ZÉ SEK TE RÜ LE TEI 

Jé zus min den faj ta be teg sé get gyó gyí tott. A va kot lá tó vá
tet te, a sü ke tek hal la ni kezd tek. A bé na járt, a sor vadt ke -
zû új ra emel te kar ját. Jé zus min den faj ta be teg sé get gyó -
gyí tott, hogy sem mi ne áll jon Is ten né pé nek út já ban ah -
hoz, hogy õt di csõ ít se. Hi szen ah hoz, hogy Is ten jó sá gá -
nak sok fé le je lét be fo gad has suk, ér zé kel ni tud juk, min den
ér zék szer vünk re szük sé günk van. Ezért a li tur gia is túl nõ
az ér te lem, a gon dol ko dás te rü le tén, és igyek szik az egész
em bert be von ni az ün nep lés be. 

Az el sõ, leg fon to sabb ki fe je zé si te rü let nyil ván a ver bá -
lis te rü let. Ne csu pán szó be li sé get, ha nem ige i sé get ért -
sünk alat ta. Az ige meg szó la lá sa nél kül nin csen is ten tisz -
te let, nincs ige hir de tés, bûn bo csá nat. Igei ki fe je zés nél kül
nem be szél he tünk Is ten nel va ló pár be széd rõl. A ver ba li tás
nem egy, nem csu pán a leg fon to sabb, ha nem nél kü löz he -
tet len te rü le te a li tur gi á nak. 

A má so dik te rü let a vo ká lis ki fe je zés. Ide tar to zik a be -
széd, az ének és a csend is. 

Az ének alatt ne csu pán – és a li tur gi á ról be szél ve el sõ -
sor ban ne – a ko rá lok ra gon dol junk, ha nem a li tur gi kus
szö ve gek ének lé sé re. Ma ezt ne he zen hasz nál ha tó nak ta -
lál juk, kü lö nö sen azért, mert ze nei kul tú ránk egé szen el -
tér a temp lo mi ze ne kul tú rá já tól. Azért meg szív le len dõ nek

13

BEN C ZE AND RÁS

Egy ség és sok szí nû ség egy há zunk
li tur gi kus éle té ben

Ke zünk ben az új Li tur gi kus könyv*

* Elõ adás a Vas me gyei LMK ré szé re, Õri ma gya rósd, 2006. ok tó ber 17.

FIGYELÕ



tar tom a mel let te szó ló ér ve ket is. Ne ve ze te sen: az éne kelt
li tur gia õsi örök sé günk, job ban elõ se gí ti a szö veg pon tos
meg õr zé sét, na gyobb ren det biz to sít a hang sú lyo zás ban,
se gí ti a fi gye lem össz pon to sí tá sát, és könnyeb bé te szi a li -
tur gi kus szö ve gek együtt mon dá sát.1 A csend is a vo ka li -
tás hoz tar to zik. Sze re pe el sõ sor ban a hal lott ige fel dol go -
zá sá ra irá nyul, elõ se gí ti, hogy a kö zö sen át élt is ten tisz te -
let sze mé lyes ese ménnyé is vál jék.2

A har ma dik te rü let a lát ha tó ság. En nek fon tos sá ga
nyil ván va ló an el tör pül az elõ zõ ket tõ mel lett, még sem
mond hat juk lé nyeg te len nek. A lát ha tó ság-meg ta pasz tal -
ha tó ság sze re pe el sõ sor ban a szent sé gek nél tû nik ki. Ami -
kor ezt a te rü le tet em lít jük, em lé ke zzünk ar ra, hogy Jé zus -
ról a Szent írás nem csak azt mond ja, hogy õ Is ten Igé je,
ha nem azt is, hogy õ a lát ha tat lan Is ten ké pe (Kol 1,15).
Te hát a lát ha tó sá got ak kor éli meg he lye sen az egy ház, ha
Krisz tust lát tat ja, még hoz zá azok ban a je lek ben, ame lye -
ket õ bí zott az egy ház ra. 

A ne gye dik te rü let pe dig a gesz tu sok, moz du la tok te rü -
le te. Tu dom, hogy a moz du la tok – tér de lés, ke reszt ve tés,
szol gá lat te võk be- és ki vo nu lá sa – könnyen vál hat nak
meg szo kás sá, kép mu ta tás sá, még sem sza bad er re hi vat -
koz va el vet nünk az Is ten nel va ló ta lál ko zás nak ezt a for -
má ját. A test be széd nem csak ki fe je zi gon do la ta ink tar tal -
mát, ha nem se gí ti is a tar ta lom jobb meg élé sét.3

A li tur gia te hát ál ta lá ban ez zel a négy fé le nyelv vel fe -
je zi ki tar tal mát.4 Szük sé ges meg õriz nünk ezek ben a ki -
fe je zé si for mák ban az ér ték ren det, ám ha min det jól
hasz nál juk, gaz da go dik is ten tisz te le tünk, tel je seb bé vá lik
örö münk. 

A LI TUR GI KUS KI FE JE ZÉ SEK
SZA BAD SÁ GA ÉS SZI GO RA

Ami kor ezt a gaz dag sá got, a li tur gi á nak ezt a tár há zát
szám ba vesszük, ak kor gon dol juk vé gig, va jon a kö tött
for ma õr zi és fe je zi-e ki az egy ház is ten tisz te le tét, vagy ép -
pen a vál to zó for ma. Avagy vál toz hat a for ma, de a tar ta -
lom le gyen pon to san meg ha tá ro zott. 

Az is ten tisz te let nem annyi ra az em ber Is ten irán ti tisz -
te le tének kifejezése – bár nyil ván ez is meg je le nik ben ne –,
ha nem sok kal in kább Is ten te szi tisz te le tét em be ri kö zös sé -
günk ben, õ szol gál ne künk. Tehát az is ten tisz te let nem em -
be ri igé nyek ki fe je zé sé re, ha nem Is ten aka ra tá ra ala po zó -
dik, és nem az em ber hí vá sa, ha nem Is ten irán ti en ge del -
mes sé ge for mál ja. Ezért a li tur gia nem ön ké nyes, ha nem
nor má hoz kö tött. 

A li tur gia szá má ra nor mát je lent a bib li kus hû ség. Az Új -
szö vet ség, amely sok li tur gi ai for mát, de még in kább az
apos to li tar tal mat hor doz za, se gít a bib li kus hû ség meg fo gal -
ma zá sá ban. El sõ sor ban Ap Csel 2,41kk-ra kell gon dol nunk.

Jé zus né pe Jé zus kö rül gyü le ke zik. Õt ün nep li, je len lé tét
vár ja. Is ten tisz te le ti éle té nek dön tõ mo tí vu ma az apos to li
ta ní tás, a ke nyér meg tö ré sén ke resz tül a meg halt és fel tá -
madt Jé zus Krisz tus sal va ló kö zös ség, amely egy más sal is
kö zös ség be von, az imád ság és az el kö te le zett ség, a kül de -
tés a kö zös sé gi élet re. Ezek kö zött a ke re tek kö zött kell le -
foly nia az is ten tisz te let nek. Eb ben a fel so ro lás ban ta lán
fel fe dez he tõ nem csak Ap Csel 2,41kk négy ki fe je zé se, ha -
nem az is ten tisz te let me ne te is az in vo ká ci ó tól a kül dé sig.
A má sik bib li ai alap a négy evan gé li um. Mind a négy nek –
aho gyan az is ten tisz te let nek is – egyet len csúcs pont ja van:
Jé zus ha lá la és fel tá ma dá sa. Ugyan így az is ten tisz te let nek
is a csúcs pont ja az úr va cso ra. Mi, evan gé li ku sok gyak ran
– és jog gal – mond juk, hogy van egy má sik csúcs pont is:
az ige hir de tés, aho gyan Má té evan gé li u má ban a He gyi be -
széd. Azon ban ne fe lejt sük, hogy az evan gé li um vég ki fej le -
te nél kül a He gyi be széd el vesz tet te vol na hi te lét. Ugyan így
az ige hir de tést is az úr va cso ra te szi ér té kes sé.5 Te hát a bib -
li kus hû ség az alap. Enél kül a bib li kus ság nél kül nin csen
ke resz tény is ten tisz te let. 

A tra dí ció el fo ga dá sa a má so dik nor ma. A tra dí ció õr zé -
se há la adás Is ten nek mind azért, amit a múlt ban adott az
egy ház nak. A tra dí ció el ve té se nem fel sza ba du lást je lent –
mint ahogy Doug lass köny vé nek egyik té te lé bõl fel té te lez -
het nénk –, ha nem ép pen vesz te sé get. Ugyan ak kor jó ér te -
lem ben hasz nál nunk kell Doug lass gon do la tát: ne le gyen
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1 Bi zo nyá ra ön ma gun kon is ész re vet tük, hogy míg az ige hir de tés nél kü -
lö nö sen is tö rek szünk az ért he tõ ség re, sõt még a li tur gia vál to zó szö ve -
gé nél is fi gye lünk rá, ad dig az ál lan dó ré sze ket könnyen el ha dar juk, be -
tét szö ve gek ké vál nak, mint a gyógy szer rek lá mok „kér dez ze meg or vo -
sát…” mon da ta. Ez ál tal azon ban ezek a mon da tok va ló já ban hi te les sé -
gü ket ve szí tik el. A li tur gia ének lé se se gít elke rül ni ezt a hi bát.

2 A temp lom ban el hang zó mon da tok nál fi gyel nünk kell ar ra, hogy a
gon do lat ne csak a hall ga tók fü lé ig, agyá ig jut has son el, ha nem a szí vü -
kig. Eh hez pe dig idõ re van szük ség. Ta lán nem vé let le nül épí tet tek ré geb -
ben olyan vissz han gos temp lo mo kat. A vissz hang le csen gé sé nek ide je
szük sé ges ah hoz, hogy a li tur gia ve re tes, tö mény mon da ta it a gyü le ke zet
ma gá ba fo gad has sa. 

3 Vi gyáz nunk kell azon ban, hogy ezek a moz du la tok se ha nya gok, se
mes ter kél tek ne le gye nek. Még is in kább az elõb bi tõl óv nék. Ugyan is ami -
kor egy-egy moz du la tot hasz nál ni kez dünk, az min dig ne héz ke sen in dul,
s csak ké sõbb vál hat ter mé sze tes sé. Ezért sen kit ne tart son vissza ez a ta -
nu lá si idõ at tól, hogy a szá má ra fon tos sá vált gesz tust hasz nál ja! Biz tos
va gyok ab ban, hogy a gesz tu sok év szá za dos ha gyo má nya sok ál dást tar -
to gat még szá munk ra.

4 Eze ken a ki fe je zés mó do kon kí vül hasz nál juk még az érin tést az ál dás -
nál, a ke resz te lés nél, az olaj jal meg ke nés nél (ke re sõk is ten tisz te le te), ró -
mai és ke le ti test vé re ink pe dig az il la to kat is, amelyek használata azon -
ban ma még tel je sen ide gen nek tû nik szá munk ra.

5 Fon tos nak tar tom Karl Barth meg ál la pí tá sát, aki a Skót hit val lás ra hi -
vat koz va vall ja, hogy az is ten tisz te let Jé zus pa ran csá nak meg je le ní té se.
Jé zus azt mond ta: le gyen egy ház! Ez fe je zõ dik ki a ke reszt ség ben, il let ve
a gyó nás ban. S Jé zus azt pa ran csol ja: ma rad jon egy ház! Ez fe je zõ dik ki
az úr va cso rá ban. Ezért a gyó nás és az úr va cso ra az is ten tisz te let te rét al -
kot ják, ez a tér az egye dül hoz zá il lõ. Az is ten tisz te let nek ezért a ke reszt -
ség fe lõl kell in dul nia, és az úr va cso ra fe lé kell tar ta nia, vall ja a re for má -
tus Barth Is ten is me ret és is ten tisz te let cí mû köny vé ben (Syl ves ter Rt., Bu -
da pest, é. n. 149. kk.).



szá munk ra bék lyó a tra dí ció. A tra dí ci ót ne te kint sük kész
ék szer nek, ha nem alap anyag nak, amely bõl újabb és újabb
ék sze re ket ké szít he tünk. Az an tik do xo ló gi á kat nem ar -
cha i zál va kell to vább ad nunk, ha nem új ra kell fo gal maz -
nunk azt, amit hor doz nak. Szin tén a tra dí ció el fo ga dá sá -
hoz tar to zik, hogy az is ten tisz te le tet a ke resz tény egy ség
pers pek tí vá já ban kell lát nunk. Nem fe le ke ze ti li tur gi át kell
al kot nunk, ha nem ke resz tény li tur gi át, amely ter mé sze te -
sen hor doz za az „itt és most” szét sza ka do zott sá gát, még -
is vár ja és ké ri az egy sé get. Vé gül a tra dí ci ó hoz va ló ra -
gasz ko dás meg óv az egyé ni es ke dés tõl és at tól, hogy a lel -
kész ön ma gát va ló sít sa meg a li tur gi á ban. 

A har ma dik nor ma – a múlt ál dá sát kö ve tõ en – a jö võ.
Az is ten tisz te let va la mi kép pen Is ten el jö ven dõ or szá gá nak
elõ ké pe. Ezért min den is ten tisz te let csak ab ban nye ri el
tel jes sé gét. Azon ban nem csak vár ja a jö võt, ha nem hív ja
is, ab ban az ér te lem ben, hogy az is ten tisz te le ten a jö võ je -
len van. A nagy gló ria Is ten di csõ sé gé nek tel jes sé gét hir -
de ti a gyü le ke zet nek, az úr va cso rá ban meg íz lel jük az Atya
el jö ven dõ or szá gá nak örö mét. 

S vé gül ne gye dik nor ma ként a je len rõl is szól junk. A li -
tur gi á nak fi gye lem be kell ven nie, hol, kik nek a rész vé te lé -
vel, mi lyen tör té nel mi hely zet ben zaj lik az is ten tisz te let. A
kon fesszi o ná lis, nem ze ti-kul tu rá lis, kor be li kü lönb sé gek
mi att a li tur gi á nak nem le het egy for ma alak ja.6

A LI TUR GI KUS FOR MÁK FEL TÉ TE LEI

Ha nem le het egy for ma két li tur gia, ha an nak meg for má -
lá sa a gyü le ke zet és élén a lel kész fe le lõs sé ge, ha nem le -
het azt mon da nunk: itt a könyv, ezt ol vasd fel, ak kor fog -
lal koz nunk kell az zal a kér dés sel, mi lyen fel té te lek nek kell
– az ed di gi e ken túl – a li tur gi á nak meg fe lel nie. (Eb ben a
rész ben oly kor ta lán is mét lem ma gam.)

Az ért he tõ ség. Szük sé ges, hogy a gyü le ke zet ért se, mi
fo lyik az is ten tisz te le ten. Ezért szük sé ges a gyü le ke zet ta -
ní tá sa. Az el múlt het ven év ben uni for mis ba öl töz tet tük is -
ten tisz te le te in ket. Így foly tak, nem kel lett ér te ni, csak
meg szok ni. Ami kor Li tur gi kus könyvünk az élõ is ten tisz -
te let ünneplésére biztat, fon tos, hogy a gyü le ke zet is mer je
an nak ré sze it, hogy az eltérõ meg fo gal ma zá sok ban is fel -
is mer je az õsi gon do la tot. 

Ezt a célt szol gál ja az élõ nyel vû li tur gia. Nem is annyi -
ra a sza vak hét köz na pi sá gát tar tom fon tos nak – er re ké -

sõbb majd rá vi lá gí tok –, ha nem az in terp re tá ci ót.7 S az
ért he tõ ség hez tar to zik a hall ha tó ság is. Lé te zik egyé ni el -
csen de se dés, ma gán i ma. De az egy ház imád sá gát nem
mo tyog hat juk (hó kusz pó kusz).8

A má sik fel té tel az egy sze rû ség. Ez nem ke ve ren dõ
össze az igény te len ség gel, a csu pasz ság gal. Az egy sze rû -
ség a kon cent rá ci ót se gí ti, hogy az is ten tisz te let lé nye gé re
fi gyel hes sünk. Az egy sze rû ség nem el len ke zik a li tur gia
gaz dag sá gá val, ám el len ke zik a fel hí gu lás sal. Az egy sze -
rû ség ab ban nyil vá nul meg, hogy az is ten tisz te let min den
ele me az úr va cso rá ra ké szít fel. 

A li tur gia har ma dik fel té te le a szép ség. Itt megint meg
kell je gyez nem, hogy a fel té te lek nem fel cse rél he tõ sor -
rend ben han goz tak el. A szép ség csak az ért he tõ sé gen és
az egy sze rû sé gen be lül ér tel mez he tõ. Most kell szót ej te -
nem a sza vak, meg fo gal ma zá sok mo dern sé gé rõl. A li tur -
gi á nak ugyan is fõ cél ján kí vül egyéb gyü möl csei is van -
nak: a li tur gia fe le lõs a jó íz lés ala kí tá sá ban, a mû vé sze -
tek fej lõ dé sé ért, tar tal má nak és esz kö ze i nek ala kí tá sá ért,
a kul tu rá lis és nem utol só sor ban a tár sa dal mi élet for má -
lá sá ért. Ezért vá lik fon tos kri té ri um má az is ten tisz te let
ala kí tá sá nál a szép ség. 

Egy ség és sok szí nû ség egy há zunk li tur gi kus éle té ben –
nem két sé ges, hogy ezt ad ja meg az új Li tur gi kus könyv.
Nem csak a meg szo kott is ten tisz te le ti for má kat gaz da gí -
tot ta az úgy ne ve zett új li tur gi á val, és ez zel le he tõ sé get te -
rem tett, hogy ab ból akár csak rész le te ket el fo gad va gaz da -
gít suk is ten tisz te le te in ket, ha nem egé szen új kö zös sé gi al -
kal mak ra irá nyít ja fi gyel mün ket, ame lye ket ki sza bad
hasz nál ni, s ame lyek nek tár há zát sza bad to vább gya ra pí -
ta ni. Ál dott le gyen Is ten ezért az aján dé ká ért!

Fel hasz nált iro da lom

All men, Jean-Jacques von: Cél éb rer le sa lut. La bor et Fi des – Cerf,
Genève–Pa ris, 1984.
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ves ter Rt., Bu da pest, é. n.

Doug lass, Kla uss: Az új re for má ció. Kál vin Ki adó, Bu da pest, 2002.
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6 Ezért nem tar tom sze ren csés nek azo kat a ki fe je zé se ket, hogy „ez a
szö veg nem vál toz tat ha tó”, hi szen ez nem ve szi fi gye lem be az idõ i sé get.
Ehe lyett cél sze rû pon to san rög zí te ni, hogy mi lyen szem pon to kat fi gye -
lem be vé ve fo gal ma zó dott meg a li tur gia egy adott ele me. Pél dá nak oká -
ért a tiszt sé gi es kük szö ve gé ben uta lás tör té nik az el hí va tás ra, az egy ház
egé szé nek tör vé nyes sé gé re, a gyü le ke zet épí té sé re. 

7 Tu dom, hogy ál lás pon tom ezen a té ren el tér a ha gyo má nyo san ta ní -
tott li tur gi kus vi sel ke dés tõl. Úgy vé lem ugyan is, hogy a li tur gia bi zo nyos
ele me it, így kü lö nö sen is a kö szön tés, a fel ol do zás, az el bo csá tás és az
ál dás sza va it nem mond hat juk könyv bõl ol vas va, ha nem csak élõ sza -
vak kal, még ak kor is, ha így fenn áll a té vesz tés és hi bá zás ve szé lye. 

8 A ma gam ré szé rõl nem he lyes lem pél dá ul azt, ami kor az úr va cso rá -
ban szol gá lók egy más kö zött ki szol gál tat ják az úr va cso rát, mi köz ben a
gyü le ke zet az Ag nus De it ének li. A szol gá lat te võk a gyü le ke zet tag jai;
ami kor a gyü le ke zet éne kel, Krisz tust ma gasz tal ja, ak kor a szol gá lat te -
võk is te gyék ezt ve le együtt. 

Szin tén idetar to zik, hogy nem he lyes lem, ami kor a Mi atyán kot így ve -
ze tik be: „mond juk el együtt”, hi szen az ad di gi imád sá got is együtt mond -
ták, még ak kor is, ha a gyü le ke zet tag jai csak gon do lat ban kö vet ték azt. 



Az össze sen 90 két so ros ból ál ló, öt rész re osz tott ver set
Bon ho ef fer 1944 szep tem be ré ben a ber lin-te ge li bör tön -
ben ír ta, két pél dány ban. Az egyi ket szep tem ber 29-én el -
küld te Eber hard Beth gének, aki ok tó ber 28-án, le tar tóz ta -
tá sa elõtt más ter he lõ ira tok kal együtt el éget te. A má si kat
meny asszo nyá nak, Ma ria von We de me yernek küld te, ezt
ter jesz tet ték gép írás sal. Nem va ló szí nû, hogy az egész a
zos se ni ak ták fel fe de zé se után ke let ke zett (egy Ber lin mel -
let ti rej tek he lyen szep tem ber 22-én ta lál ták meg az el len -
ál lók Hans von Doh ná nyi ál tal össze gyûj tött ira ta it, köz -
tük Bon ho ef fer le ve le it). Eh hez a vers túl hosszú, leg fel -
jebb a tisz tá za tok ké szül het tek ez után. Az el len ál lás
1938-ig vissza me nõ le lep le zé se után Bon ho ef fer nek is
szá mol nia kel lett a ha lá los íté let tel.

Mó zes ha lá lá ban – 5Móz 34 – a sa ját ját ve tí ti elõ re,
mot tó ként a rész el sõ ver sét idé zi: Az Úr meg mu tat ta ne ki
az egész föl det. A bib li ai ha gyo mánnyal a sa ját hely ze té -
nek meg fe le lõ en sza ba don bá nik: tud ja, hogy ami kép pen
Mó zes nem me he tett be az ígé ret föld jé re, úgy õ sem lesz
töb bé sza bad ezen a föl dön. Idetar to zik, hogy Mó zest nem
5Móz 34, ha nem a 90. zsol tár ne ve zi Is ten em be ré nek. A
„nép”, amint Eber hard Beth ge ír ja, nem csu pán az egy há -
zat, ha nem egész Né met or szá got szim bo li zál ja.

A vers 9-9 és 10-10 szó ta gú tro che i kus, to váb bá 10-10
és 11-11 szó ta gú jam bi kus rí mes so rok ból áll. Az aláb bi
for dí tás ban kö zölt be fe je zõ rész, amely ön ma gá ban is
szin te tel jes ké pet ad, csak az elsõ for má ra épül. An nál is
in kább, mi vel négy rím pár a köl te mény töb bi ré szé ben is
meg ta lál ha tó (77, 78, 79, 83). Az idõ mér ték a mû ün ne pé -
lyes sé gét, a ha lál nak a be tel je sü lés örö mé re rá te le pe dõ ko -
mor sá gát, a bal la dai han gu la tot szin te az el vi sel he tet len -
sé gig fo koz za.1

MÓ ZES HA LÁ LA

(V., be fe je zõ rész, 77–90.)

(77) Hegy te tõn meg áll va messze néz
Mó zes, lát nok, élet út ja kész.

(78) Meg ra gad ja Is ten em be rét
Ím, a föld, a szent, a hõn re mélt.

(79) Ó, Uram, te mû ved, így ígér ted,
Nincs te ná lad ár nya szó sze gés nek.

(80) Nagy ke gyel med él tet és be tölt,
Meg fe nyítsz dü höd ben és meg ölsz.

(81) Hû nagy Úr, e hût len szol ga azt
Tud ja jól, örök re hû ma radsz.

(82) Már meg ér tem én a bün te tés re,
Vígy’ alud ni most ha lál ölé be.

(83) Szent a föld, hol érik annyi tõ ke,
Majd csak ép hi tû ihat be lõ le.

(84) Két ke dõ igyon ke ser ve set,
Hit tel ér te há la jár ne ked.

(85) Oly cso dás, mi kor meg ér zi hí ved:
A ke ser ves ízt meg éde sí ted.

(86) Bár ta kar ja tes te met le pel,
Lás sam azt, a nép hogy ün ne pel!

(87) El me rül ve vég te len va lód ban
Lá tom, ó, a nép sza bad, hisz’ ott van!

(88) Bün te tõ s fel ol do zó, te szent,
Úgy sze ret tem õket, Is te nem!

(89) Ter hem oly sok, annyi szé gyen ért,
Né pem üd ve kész, e sors elég.

(90) Tarts, ne es sem el, hol a bo tom,
Tégy a sír ba, az lesz ott ho nom.
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SZENT PÉ TERY PÉ TER

Diet rich Bon ho ef fer: Mó zes ha lá la

1 Az itt kö zölt V. rész for dí tá sát ak kor ha tá roz tam el, ami kor Mar tin Ho -
ne cker pro fesszor „Bon ho ef fer eti ká já nak mai meg kö ze lí té sei” cí mû ven -
dég elõ adá sá nak vé gén fel ol vas ta a vers egy ré szét (81–88.; az elõadás
szövegét lásd Lel ki pász tor, 2006/8–9. 327–335. o. Ford. Orosz Gá bor).
Meg kö szö nöm Za lán Ti bor („szeg rõl-vég rõl” ro ko nom) se gít sé gét. Ügyel -
tem ar ra, hogy a ma gyar idõ mér té kes ver se lés (na gyon in do kolt ce zú rák -
tól el te kint ve) ra gasz kod jék a szó ta go lás klasszi kus sza bá lya i hoz, ak kor
is, ha a né met ben ez nem (ilyen) kö vet ke ze tes.

Vö. Jür gen Hen kys: Ge he im nis der Fre i he it. Die Ge dich te Bon ho ef fers
aus der Haft. Bio grap hie – Po e sie – Theo lo gie. Güterslo her Ver lags haus,
2005. 226., 231. k., 234., 236., 240., 249. o.
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ja nu ár 4. Rud nay Gyu la fes tõ mû vész, fel ügye lõ, †1957
15. Or dass La jos püs pök ál la mi re ha bi li tá lá sa, 1957
20. Kol lo nics Li pót esz ter go mi ér sek, †1707
24. Vand rák And rás eper je si tu dós ta nár, szül. 1807

feb ru ár 6. Tú ró czy Zol tán püs pök bu da vá ri be ik ta tá sa, 1957
9. Ca raf fa eper je si vér tör vény szé ké nek kez de te, 1687
9. Hor thy Mik lós kor mány zó, †1957

19. Ge duly Hen rik ti sza ke rü le ti püs pök, †1937
21. Ben csik Jó zsef evangélikus nép fõ is ko lás ci pész, szül. 1917, ki vé gez ték 1953-ban

már ci us 12. Ger hardt Pál ének köl tõ lel kész, szül. 1607
24. az El nö ki Ta nács 1957:22. számú tör vény ere jû ren de le te

áp ri lis 2. Ka pi Bé la du nán tú li püs pök, †1957
3. Luther or di ná ci ó ja az er fur ti dóm ban, 1507
3–10. ró zsa he gyi zsi nat, 1707

14. Li ede mann Már ton ko lozs vá ri temp lom épí tõ lel kész, †1837
20. Vá so nyi Már ton va dos fai lel kész, pi e tis ta író, †1737

má jus 9. Diet rich Bux te hu de dán–német orgonista, zeneszerzõ, †1707
12. Stromp Lász ló po zso nyi egy ház tör té nész pro fesszor, †1907
13. Mády Zol tán nyel vész, egy ház ke rü le ti fel ügye lõ, †1977
17. Kál dy Zol tán püs pök-el nök, †1987
29. Tra novsz ky György ének szer zõ lel kész, †1637
30. óno di or szág gyû lés, 1707

jú ni us 17. Tor kos And rás gyõ ri lel kész, pi e tis ta író, †1737
29. An dor ka Ru dolf aka dé mi kus, zsi na ti el nök, †1997

jú li us 1. Fáb ri Ger gely va dos fai, ne mes csói lel kész, ének-és ká té író, szül. 1707
1. Bá rány György es pe res, sár szent lõ rin ci lel kész, bib lia for dí tó, †1757

31. a Pes ti Egy ház meg ala ku lá sa, 1787
au gusz tus 1. X. Pi us ki ad ja „Ne te me re” kez de tû dek ré tu mát, 1907

15–25. az LVSZ min nea po li si nagy gyû lé se, 1957
szep tem ber 24. Thö köly Im re, szül. 1657

ok tó ber 9. Mol nár Já nos el sõ pes ti lel kész, es pe res, szül. 1757
10. meg je le nik Ta kács Elek lel kész írá sa: „A szo ci á lis kér dés és az evan gé li kus egy ház”, 1907
11. Masz nyik End re po zso nyi teo ló gi ai ta nár, szül. 1857
17. Pod ma nicz ky Fri gyes, is ko lánk egy ko ri di ák ja, szül. 1907
18. meg ala kul az Or szá gos Evan gé li kus Ta nár egye sü let, 1907
31. Luther 95 té te le, 1517

no vem ber 1. Raf fay Sán dor bá nya ke rü le ti püs pök, †1947
8. De zsé ry Lász ló dé li egy ház ke rü le ti püs pök, †1977

12. Sche di us La jos pro fesszor, a Pes ti Egy ház fel ügye lõ je, †1847
de cem ber 1. az El nö ki Ta nács ren de le te a „tör vé nyes ség” hely re ál lí tá sá ról, 1957

11. Da xer György po zso nyi teo ló gi ai ta nár, †1917
17. Lö vei Ba lázs gyõ ri lel kész, szer kesz tõ, †1707

Összeállította: id. Fabiny Tibor

Év for du lók a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház tör té ne té ben

2007



Utol só meg je lent köny vé nek cí mé vel1 em lé ke zünk csend -
ben el tá vo zott lel kész test vé rünk re. 

Is ten ván do ra nagy utat járt be. Igaz ez ak kor is, ha élet -
út ját gon dol juk vé gig. 1922-ben szü le tett Szar va son Ro -
szík Pál és Ki szel Zsu zsan na szü lõk he te dik gyer me ke -
ként. A gon dok kal küz dõ nagy csa lád ban nem volt köny  -
nyû úgy dön te ni, hogy ta nul ni sze ret ne. Ele mi is ko lá it és
a gim ná zi um négy osz tá lyát szü lõ vá ro sá ban vé gez te el.
Az tán bi zony dol goz nia kel lett, to váb bi ta nul má nya it ma -
gán úton vé gez te. 1943-ban érett sé gi zett Aszó don. Ma ga
mond ta el, hogy na pi 18 órát is dol go zott, és fõnöke meg -
en ged te, hogy a pult mel lett áll va „sza bad ide jé ben” ta nul -
has son. 1943-ben je lent ke zett a Pé csi Tu do mány egye tem
Sop ro ni Hit tu do má nyi Ka rá ra. Teo ló gi ai ta nul má nya it
1947-ben fe jez te be, ek kor avat ta õt tár sa i val együtt lel -
késszé Or dass La jos püs pök. Nagy szé ná son és Bu da vár -
ban volt se géd lel kész, majd hit ok ta tó Pi li sen, és dol go zott
az iszá kos men tõ misszi ó ban is. 

1952 ok tó be ré tõl he lyet tes lel kész ként, 1953-tól meg vá -
lasz tott lel kész ként vé gez te mun ká ját az al ber ti gyü le ke -
zet ben. Éle te vé gé ig itt szol gált ak tív és nyug dí jas lel kész -
ként egy aránt. Nyug díj ba vo nu lá sá ig – né hány nap ki vé te -
lé vel – szin te min den nap hir det te az igét ma gya rul, és sok -
szor szlo vák nyel ven is. „Szol gá la tá nak min den moz za na -
tát meg örö kí tet te 54 rend kí vül pre cí zen és rész le tes ség gel
ve ze tett mun ka nap ló já ban” – hal lot tuk a te me té sen. Eh hez
hoz zá le het ten ni, hogy a szol gá la ti nap ló ja éle te nap ló já -
nak is te kint he tõ 1952-tõl 2006-ig, amely nek ol va sá sa
igen ér de kes le het ne a fi a tal lel kész nem ze dék nek is.

A rá bí zott gyü le ke zet annyi ra szí vé hez nõtt, hogy at tól
nyug dí jas ko rá ban sem tu dott és nem is akart el sza kad ni.
Éle te vé gé ig a szol gá lat lá zá ban égett. Így hív ta el Ura
2006. no vem ber 9-én es te sze ret tei körébõl, ami kor már
iga zán ha za vá gyott. 

Nagy utat tett meg ván dor út ján lel ki ér te lem ben is. Val -
lá sos csa lád ban nõtt fel, még is 17 éves volt, ami kor elõ -
ször fi gyelt fel va ló ban Is ten igé jé nek hí vá sá ra. Egy if jú sá -
gi bib lia órán vett részt 1939-ben, ami kor a lel késszel még
vi tat ko zott, de az ige szí ven ta lál ta: Ör ven dezz if jú sá god -
ban, járj szí ved út ja i ban és sze med lá tá sá ban, de meg -
tudd, hogy mind eze kért Is ten té ged íté let re von. Et tõl kezd -
ve lett a ke res ke dõ se géd bõl Is ten meg ra ga dott ván do ra. Az
ige térd re kény sze rí tet te a szó szo ros ér tel mé ben, s et tõl

fog va bi zony sok szor tér delt Ura elõtt csend ben. Éle te és
szol gá la ta vé gé ig el kí sér te lel kész szen te lé si igé je is: Va la -
ki az eke szar vá ra ve ti ke zét, és hát ra te kint, nem al kal mas
az Is ten or szá gá ra. Nem csak õ éb redt fel, ha nem az éb re -
dés, az evan gé li zá ció em be re és szol gá ja is lett éle te vé gé -
ig. Az éb resz tés és evan gé li zá ció szol gá la tát so ha nem fe -
led te és nem ta gad ta meg – ak kor sem, ami kor csa lá di ott -
ho nok ban hir det te az igét, ak kor sem, ami kor temp lo ma
szó szé kén állt, ak kor sem, ami kor kon fe ren ci á kon tett bi -
zony sá got vagy tar tott elõ adást, de ak kor sem, ami kor ez
hát ránnyal járt. Eb ben az ügy ben Is ten har cos an gya lá ra,
Mi hály ra em lé kez te tett. Sok szor em le get tem ne ki tré fá san
a ré gi, hí res re gény cí mét: „És Mi hály har colt”. Is ten har -
co sa volt, aki konf lik tu so kat is vál lalt. Eh hez az is hoz zá -
tar to zik, hogy az újí tá so kért küz dött a tra dí ci ók hoz ra -
gasz kod va. 

A gyer me kek köz ti szol gá lat kü lö nösen szív ügye volt. A
va sár na pi is ko lát rög tön szol gá la ta ele jén be in dí tot ta. Új -
ra meg új ra össze gyûj töt te az if jú sá got is, ami ko ráb ban
nem volt könnyû. A szó szék után az is ko lá ban érez te ma -
gát a leg job ban, ami kor gyer me kek kö zött le he tett. A hit -
tan órá kat el nem hagy ta vol na so ha. Tu dott ke mé nyen fe -
gyel mez ni is, de leg in kább ma ga kö ré gyûj töt te a gye re ke -
ket, és tör té ne te i vel le kö töt te õket. Ezért hasz nált ki min -
den esz közt a rend szer vál tás után is, hogy a gyer me kek -
nek szol gál has son. 1992-ben az el sõk kö zött in dí tott óvo -
dát. Az 1993-ban egy osz tállyal in dí tott is ko lát nyolcosz -
tá lyos sá fej lesz tet te. A mo dern tor na te rem épí té se is kü lö -
nös örö me volt. Tud ta és val lot ta, hogy a fel nõt te ket is a
gyer me ke ken ke resz tül le het meg ra gad ni. Sok-sok ka rá -
cso nyi és egyéb al kal mon szó lal tat ta meg gyü le ke ze te
gyer me ke it.

De az idõ sek lel ké sze és pász to ra is volt. Nem csak csa -
lá di ott ho na ik ban ke res te fel õket. Éle té nek és szol gá la tá -
nak ki emel ke dõ fe je ze te a sze re tet ott hon fej lesz té se volt.
Öt la kó val és egy dol go zó val vet te át az intézményt, épí -
tet te és fej lesz tet te év ti ze de ken ke resz tül, míg vé gül há -
rom szép épü let ben öt ven idõs em ber ta lál ha tott me leg
ott hont, nyu gal mat. Az ott hon ve ze té sét nyug dí jas éve i -
ben sem tet te le, és éle te utol só hó nap ja i ban is meg tar tot -
ta a reg ge li áhí ta to kat. Iga zán csak Is ten tud ja, hány em -
bert fo ga dott be szol gá la ta ide jé ben az ott hon ba. El sõk kö -
zött épít te tett gyü le ke ze té ben ott hont ven dé gek szá má ra
is, éle te vé gé re eb bõl is több ház lett. Sok-sok kon fe ren cia
zaj lott le ezek ben a ven dég há zak ban. 

Az épí tés em be re volt. A gyü le ke zet temp lo mát is sok -
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Krisz tus ban mind nyá jan élet re kel nek (1Kor 15,22)

„El visz, el se gít en gem a cél hoz…”
In me mo riam Ro szík Mi hály 

1 A „Ve lem ván do rol uta mon Jé zus” kez de tû ének kü lön bö zõ so rai ad -
ták az éle tét és szol gá la tát meg örö kí tõ há rom könyv cí me it.



Tu dó sok elõ re jel zé sei sze rint me leg szik föl dünk ég haj la ta,
ta lán ez a szo kat lan no vem be ri ta vasz is ezt iga zol ja.
Ugyan ak kor so kak, so kunk ta pasz ta la ta sze rint a ke resz -
tény ség, leg alább is itt az öreg kon ti nen sen, mint ha in kább
ki hû lõ fél ben len ne. Va jon ho vá lett az el sõ sze re tet tü ze, a
Lé lek, a lel ke se dés láng ja? Ha zánk ban is sok fe lé csak lan -
gyos, fo gyó gyü le ke ze te ket, üre se dõ temp lo mo kat lá tunk.
At tól tar tok, egy há zunk lel ki hõ fo ka no vem ber 9-e óta to -
vább zu hant, hi szen az el múlt csü tör tök éj jel utol sót dob -
bant Ro szík Mi hály lel kész test vé rünk lán go ló szí ve. 

A gö rög mi to ló gia hõ se, Pro mé the usz el lop ja a tü zet az
ön zõ is te nek tõl, hogy le hoz za az em be rek nek. Alap igénk
vi szont ar ról üzen, hogy az élõ Is ten ma ga ad ja a tü zet, az
élõ és ha tó igét szol gá ja szí vé be és aj ká ra. 

Az Úr tól ilyen mó don tü zet ka pott, tü zet fo gott szol ga -
társ tól kény sze rü lünk most bú csúz ni. Akik jól is mer tük
Ro szík Mi hályt, gyak ran ta pasz tal hat tuk: tûz volt a sze -
mé ben, a te kin te té ben, tûz a sza vá ban, az ige hir de té sé -
ben. Egy éle ten át moz gat ta az a lán go ló ige, amellyel or -
di ná ci ó ja nap ján, 1947. szep tem ber 14-én, 59 év vel ez -
elõtt el in dult a szar va si Ótemp lom ol tá rá tól: Mert nem vé -
gez tem, hogy egyéb rõl tud jak köz te tek, mint Jé zus Krisz -
tus ról, még pe dig mint meg fe szí tett rõl. A ke reszt evan gé li -
u mát hir det te kö zel hat év ti ze den át. Leg utol já ra ok tó ber
8-án, va sár nap reg gel, ami kor – már tört cson tok kal – még
egy szer el vé gez te az is ten tisz te le tet az ál ta la ala pí tott és
épí tett sze re tet ott hon ban. A csont ja i ba re kesz tett tûz még
ott is, ak kor is erõ sebb volt, mint az össze tört cson tok
okoz ta fáj da lom…

Ezt a tü zet nem csak a szó szék ma gas sá gá ból hir det te,
ha nem év rõl év re el vit te az al ber ti csa lá dok ott ho ná ba is.

Tet te ezt azok ban a ne héz év ti ze dek ben is, ami kor ezért
fel je len tés és ha tó sá gi zak la tás volt a kö szö net.

Ez a tûz ve zet te, ami kor él ve a rend szer vál tás ad ta új le -
he tõ sé gek kel, újabb és újabb épít ke zé sek be fo gott: óvo da,
is ko la, ven dég ház, tor na te rem… Ami kor más már nyug -
díj ba ké szült, Ro szík Mi hály még te le volt ter vek kel, ki -
fogy ha tat lan kre a ti vi tás sal és ener gi á val.

16 évig le het tem szol ga tár sa az ak ko ri Pest Me gyei Egy -
ház me gyé ben. Jól em lék szem szol gá la ta i ra, fel szó la lá sa i ra
a leg kü lön bö zõbb gyü le ke ze ti és egy ház me gyei al kal ma -
kon. Ma gas fe szült sé gen iz zó kol lé ga volt, szin te vib rált
kö rü löt te a le ve gõ. Ez a fe szült ség né ha konf lik tu so kat is
ger jesz tett. Mind er rõl és a fe szült sé gek ol dó dá sá ról meg -
ka pó õszin te ség gel vall ön élet raj zi írá sa i ban. 

Le het, hogy a ben ne lo bo gó láng né ha meg is per zsel te
kör nye ze tét. Is ten sok szí nû vé for mált min ket. Az egy ház -
ban szük ség van kü lön bö zõ vér mér sék le tû, ke gyes sé gû,
hõ fo kú kol lé gák ra, akik jó eset ben egy mást ki egé szít ve bé -
kes ség ben meg fér nek egy csa pat ban. Nem lán gol hat min -
den ki száz fo kon… De jaj ne künk, jaj az egy ház nak, jaj az
egész vi lág nak, ha ki al szik ben nünk a szik ra, tûz, a Lé lek
láng ja!

Élõ re mény ség gel vall juk, hogy a láng, ame lyet õ fe lül -
rõl ka pott, nem lob bant el ha lá lá val. Ezt a re mény sé gün -
ket táp lál ja a ha lá lát kö ve tõ nap út mu ta tó be li igé je, ame -
lyet ugyan csak ol vas ha tunk a gyász je len té sen: Igé im,
ame lye ket szád ba ad tam, nem fogy nak ki a szád ból, utó -
dod szá já ból és utó dod utó da i nak a szá já ból.

Ro szík Mi hály hi te, sze re te te, a fe lül rõl ka pott láng to -
vább él csa lád já ban, drá ga, hû sé ges hit ve sé ben, aki nek ál -
do za tos hát tér szol gá la ta nél kül so ha nem va ló sul ha tott
vol na meg ez a gaz dag élet pá lya. Hisszük, to vább él gyer -
me ke i ben, azok csa lád tag ja i ban, az uno kák ban, ro ko nok -
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szor újít tat ta, szé pí tet te. A lel kész la kás is több szö rö sen át -
ala kult. 

1950-ben kér ték há zas sá guk ra Is ten ál dá sát fe le sé gé -
vel, Gla zews ki Me lit tával. Is ten hat gyer mek kel ál dot ta
meg õket, igaz, Mik lós fi uk el vesz té se meg se be sí tet te szí -
vü ket. A csa lád egy re na gyobb lett. 

Ro szík Mi hály min dig épí tett, ter ve zett, ja ví tott va la mit
a gyü le ke zet ben. Így lett az al ber ti gyü le ke zet épü let komp -
le xu ma az egyik leg na gyobb egy há zunk ban. De nem csak
épü le tek ben gon dol ko zott. A gyü le ke ze tet is épí te ni akar -
ta éle te min den ere jé vel. Az ige hir de tés után leg na gyobb
szol gá la tá nak a csa lád lá to ga tást tar tot ta. Gyü le ke ze tét
éven te vé gig lá to gat ta, ezen kí vül min den ün ne pi vagy szo -
mo rú al kal mon ott volt a csa lá di ott ho nok ban. „Eg zisz -

ten ci á li san lel kész volt” – mond ta es pe re se a te me té sén,
egy ba rát ja pe dig úgy fo gal ma zott: „gyü le ke zet cent ri kus
lel kész” volt. 

Ez az em lé ke zé s nem lau dá ció. Vol tak ne ki is hi bái, vi -
tat ha tó lé pé sei. De hogy „lo bo gott” és „har colt” Is ten ügyé -
ért, ez vi tat ha tat lan. S már csak egy sze rény szó. Hû sé ges
ba rát is volt. Tu dott ba rá ta i hoz is ke mény len ni, de me leg
szív vel fel ol dód ni is. Ezt a ba rá tot is meg kö szö ni most egy
olyan ba rát, aki 37 éven át szom széd ja is volt. „Ha én nem
hív lak, te nem hívsz en gem” – mond ta utol só te le fon be -
szél ge té sünk al kal má val, há rom hét tel ha lá la elõtt. S most,
ami kor ha za ment, tud juk, hogy Is ten ke zé ben és sze re te té -
ben van, aki rõl éne kel te: „El visz, el se gít en gem a cél hoz.” 

Ke ve há zi Lász ló

„Tûz zé te szem igé met a szád ban…”
Jer 5,14*

* Ige hir de tés Ro szík Mi hály te me té sén. Al ber ti, 2006. no vem ber 16.



Csak egy vá szon fosz lány, csak egy kis tö re dék, ennyi ma radt a var -
sá di evan gé li kus gyü le ke zet ré gi, a tü rel mi ren de let ide jé bõl szár ma -
zó ol tár ké pé bõl. Az egy ko ri ol tár kép 95 szá za lé ka meg sem mi sült,
és a dísz ke re ten kí vül csak ez a kis vá szon da rab ka ma radt fenn az
utó kor szá má ra. A ré gi is ko la épü let egyik lom tár nak hasz nált szo -
bá já ban buk kan tunk rá a kép ke ret re és az egyik pol con meg ma radt
po ros tex til da rab ká ra. Egy kor az utol só va cso rát áb rá zol ta
Krisz tus sal és a ti zen két ta nít vány  nyal. Elé be ge ne rá -
ci ók és nem ze dé kek egész so ra já -
rult úr va cso rát ven ni.

El múl tak. El múlt a gyü le -
ke zet több sé ge, és el pusz tult
ma gá nak az ol tár kép nek a
nagy ré sze is. Csak egy da rab -
ká ja ma radt meg, az a da rab,
ame lyen Krisz tus lát ha tó. Akár

ko runk szim bó lu ma is le het ne ez az ol tár kép. Mai fel for -
dult vi lá gunk ban már szin te sem mi sincs a he lyén. „Min -
den egész el tö rött”, ahogy Né meth La jos, egy ko ri pro -
fesszo rom idéz get te. De ne künk, ke resz té nyek nek van egy
re mény sé günk, Krisz tus. Ha õt meg tud juk õriz ni, ak kor
ar ra is van re mény sé günk, hogy egy kor majd az „egé szet”
is hely re le het ál lí ta ni. Az ol tár kép tö re dé ket kon zer vál ták,

és a kép ke re tet is res ta u rál ták. A Krisz tust áb -
rá zo ló tö re dék is vissza ke rült egy ko ri he -

lyé re, de csak egy üres vá -
szon fe lü let re he lyez ve. Em lé -
kez tes sen ez a kép min den kit
az el mú lá son és a pusz tu lá son
túl az örök igaz ság ra: so lus
Chris tus.
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ban és ba rá tok ban. To vább él és ég az õ oly sze re tett nagy
lel ki csa lád já ban, az al ber ti gyü le ke zet ben. De hisszük,
hogy ez a láng új ra át jár hat ja egész egy há zun kat is.
Hisszük: nem a las sú ki hû lés, egy lel ki jég kor szak fe lé tar -
tunk, ha nem Is ten éb re dést, meg úju lást ké szít, amely ért
elõ re ment test vé rünk is annyit imád ko zott és fá ra do zott.

Ro szík Mi hály nak meg ada tott, hogy a há rom meg je lent
köny vé nek cí mé ben szin te hit val lás ként vá lasz tott ének
so rai a ha lál kö ze lé ben is meg ta pasz tal ha tó va lós ság gá
vál ja nak. Sze ret te i tõl tu dom, akik mel let te vol tak a sze ge -
di kór ház ban az utol só szív dob ba ná sig, hogy Jé zus ve le
ván do rolt, gond és fé le lem nem ér te el, és hisszük, hogy
élõ Ura és Meg vál tó ja el vi szi, el se gí ti õt a cél hoz. Ahogy
csa lád ja a gyász je len tés tö mör hit val lá sá ban meg fo gal -
maz ta: „Át ment e lát ha tó vi lág ból Is ten örök or szá gá ba.”

Le gyen most az utol só  elõt ti szó Ro szík Mi há lyé. Ezt
Me lit ta lá nya je gyez te föl, aki meg kér dez te tõ le a ha lá los
ágyon, hogy mit sze ret ne. A tá voz ni ké szü lõ csa lád fõ vá -
la sza, val lo má sa, ha úgy tet szik, tes ta men tu ma így hang -
zott: „Na gyon sze re tek ve le tek len ni, de sok kal job ban
sze ret nék már ha za ér ni… En ged je tek el! Is ten ne vé ben, a
fel tá ma dás re mé nyé ben te mes se tek el!”

En nek a ké ré sé nek en ge del mes ked ve, há lás szív vel ad -
juk át õt Is ten ir gal mas ke zé be, és kí sér jük ki a te me tõ be
a bol dog fel tá ma dás re mény sé gé ben. Bíz va, hogy az utol -
só szó az élet Uráé lesz, aki Jé zus Krisz tu sért el fo gad ja a
ha za té rõ fá radt ván dor égõ ál do zat-éle tét, és így kö szön ti:
Jól van, jó és hû szol gám… menj be urad ün ne pi la ko má -
já ra.

Gáncs Pé ter

HAR MA TI BÉ LA LÁSZ LÓ

Tö re dék



ÚJ ÉV
• 1Móz 17,1–8

Má ria és Jó zsef – a gyermek szü le té sé nek nyol cad nap ján –
az elõ írá sok nak meg fe le lõ en fel vi szik Jé zust a temp lom ba,
ahol az áb ra há mi szö vet ség rend je sze rint el vég zik raj ta a
kö rül me té lést. Igénk ép pen en nek az en ge del me sen kö ve -
tett rí tus nak, az ere de ti leg Áb ra hám mal kö tött szö vet ség -
nek a tör té ne tét mond ja el, amely nek a köz vet len foly ta tá -
sa Bib li ánk ban a kö rül me té lés nek mint jel nek a be ve ze té -
se az õs atyák és utó da ik éle té ben. Fi gyel münk így ezen a
Jé zus-ün ne pen két fe lé irá nyul: egy fe lõl az Áb ra hám mal
tör tén tek re, más fe lõl ar ra, hogy mi vel egé szült ki mind ez
Jé zus be mu ta tá sa kor a je ru zsá le mi temp lom ban.

Szö vet ség Áb ra hám mal

Az Áb ra hám éle té ben be kö vet ke zett for du lat csúcs pont ját
je len ti a szö vet ség kö tés. Aki az Úr sza vá ra el hagy ta csa -
lád ját, né pét és la kó he lyét, és en ge del me sen út ra kelt az
is me ret len be, most új ra fel hí vást kap: ván do rolj én elõt tem
fenn tar tá sok nél kül! A két je le net han gu la ta is ha son ló,
hi szen mind két eset ben csu pán Is ten szó lal meg, Áb ra hám
el fo ga dó vá la sza pe dig cse le ke de te i ben lesz nyil ván va ló:
elõbb út nak in du lá sá ban, most pe dig arc ra bo ru lá sá ban.
Nem gon dol hat juk azon ban, hogy mind ez egy sze rû is mét -
lés, hi szen idõ köz ben ala po san meg vál to zott a hely zet.
Áb ra hám ek kor már 99 éves, em be ri ésszel mér ve több
ben ne az em lé ke zés, mint a foly ta tás le he tõ sé ge. Hit tel át -
ván do rolt élet út ján meg küz dött az Úr aka ra tá val, csu pán
gyer mek te len há zas sá gá ban „hi bázott” az Úr ter ve. Ami -
kor Is ten meg is mét li egy ko ri ígé re tét az utó dok meg szám -
lál ha tat lan so ka sá gá ról, az egé szen más ként cseng a már
el ag gott Áb ra hám fü lé ben.

Ez a szö vet ség kö tés az Áb ra hám ról szó ló bib li ai el be -
szé lés szem pont já ból is te tõ pont, min den ko ráb bi eb ben
fog lal ha tó össze, s min den ese mény ezt bon ta koz tat ja ki
ez után. Is ten több moz za nat ban te szi vi lá gos sá, hogy

most az em be ri ség gel ko ráb ban kö tött szö vet sé get meg ha -
la dó lé pés re szán ta el ma gát. Be mu tat ko zá sá val – én va -
gyok a min den ha tó Is ten – újat, a ván dor lás he lyé tõl (és
ide jé tõl is) füg get le nül ér vé nyes ki nyi lat koz ta tást tesz ön -
ma gá ról Áb ra hám nak. A szö vet ség és a so ka sod ja tok és
sza po rod ja tok ál dá sa most sze mé lye sen ne ki és utó da i nak
szól, ami nem csak ko ráb bi ígé re te i nek a meg erõ sí té se, ha -
nem egy ez idá ig is me ret len, sze mé lyes én-te vi szony meg -
te rem té se is Is ten és em ber kö zött. A meg vál to zott kap cso -
lat je le egy ben az új név adás, „atyám ma gasz tos” he lyett
„sok nép aty ja ként” em le ge tik majd Ábrahámot. Mind ez
ki zá ró lag Is ten aján dé ka, Áb ra hám még hoz zá szól ni sem
tud. Ugyan így aján dék az utó dok fenn ma ra dá sa, ki rá lyi
di csõ sé ge, akár csak a Ká na án ra vo nat ko zó ígé ret, amely
az utó dok meg pró bál ta tá sai ide jén ad majd mér he tet len
vi gasz ta lást és erõt a meg ma ra dás hoz. Is te nük le szek –
en nek je le ként ren de li el az Úr a kö rül me té lést.

Áb ra hám szö vet sé ge és Jé zus

Áb ra hám és Jé zus tör té ne té nek össze kap cso lá sa nem
ószö vet sé gi tex tu sunk ból kö vet ke zik, mert ab ból Jé zus ra,
a Mes si ás ra vo nat koz tat ha tó konk rét uta lás nem ol vas ha -
tó ki. A kap cso la tot az ün nep te rem ti meg, ame lyen Jé zus
kö rül me té lé sé nek nap já ra em lé ke zünk.

Elõ lép egy má sik idõs em ber a je ru zsá le mi temp lom ban,
az agg Si me on, s ugyan az zal a meg ren dült hó do lat tal ta -
lál ko zik az élõ Is ten nel, mint egy kor a 99 éves õs atya. Áb -
ra hám utó dai kö zül – en ge del me sen be tölt ve ezt a tör -
vényt is – meg szü le tett az Üd vös ség a né pek vi lá gos sá gá -
ra és Iz rá el di csõ sé gé re. Is ten az zal te tõz te be az Áb ra hám -
mal kö tött szö vet sé get, hogy utó dai kö zül szü le tett meg a
min den ség Ki rá lya is. Az õ név adá sa – Jé zus, a Sza ba dí tó
– vi szont már új szö vet sé get ve zet be, s aho gyan az Áb ra -
hám szö vet sé gé ben ka pott ki nyi lat koz ta tás meg ha lad ta a
meg elõ zõt, úgy most a Jé zus Krisz tus ban test té lett Ige is
min den ko ráb bi nál vi lá go sab ban, a ma ga tel jes sé gé ben
bon ta koz tat ja ki Is ten egész vi lá got át fo gó ön köz lé sét.

Mind eh hez ér de mes fel la poz nunk Já nos evan gé li u mát
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(8,30–59), ahol egy né mely meg bot rán ko zó zsi dó val vi -
tat koz va ma ga Jé zus nyi lat ko zik – szin te ben sõ sé ges
hang nem ben – ar ról, hogy mi te szi és jel lem zi va ló já ban
Áb ra hám utó da it. Vég sõ ki csen gé sé ben ar ra utal vissza,
hogy az áb ra há mi szö vet ség nem vál hat for má lis hi vat -
ko zás sá – az én Atyám…, aki rõl ti azt mond já tok, hogy
a ti Is te ne tek, pe dig nem is me ri tek õt (54kk) –, ha nem
ép pen ség gel õ is me ri, s ezért Áb ra hám, a ti atyá tok uj -
jon gott azon, hogy meg lát hat ja az én na po mat. Jé zus
meg je le né se azon ban fe lül is múl ja an nak a szö vet ség -
nek az is ten kap cso la tát, mert mi elõtt Áb ra hám lett vol -
na: én va gyok!

Ige hir de tés: a szö vet ség ere je

Szö vet: egy más ba fo nó dó szá lak, ame lyek erõ seb bé vál -
nak egy más tól, meg õr zik a be lé jük bu gyo lált ér té ket és vé -
del met nyúj ta nak kí vül rõl. Az em ber be lül rõl fa ka dó an
szö vet sé get és szö vet sé ge se ket ke res az élet ki bon ta koz ta -
tá sá ra, meg õr zé sé re, meg vé del me zé sé re – csa lád ban, há -
zas ság ban, ba rá tok kö zött, tár sa da lom ban és gyü le ke zet -
ben. Az em be ri szö vet ség alap ja leg alább a kö zös mi ni -
mum, s mi nél több a kö zös, an nál ér té ke sebb a kö zös ség.
Ezért drá mai min dig a sza ka dás, a szét sza kí tott ság. Mi vel
ön ma gunk ba üt köz ve egy re ke vés bé ta lál juk a kö zös mi -
ni mu mot, szét fosz ló ban van min den na pi éle tünk szö ve te.
De Is ten ép pen ott akar szö vet sé get kí nál ni ne künk, ahol
be szél ni sem le het kö zös mi ni mum ról: kö zöt tünk és ön -
ma ga kö zött.

Az élet meg pró bál ja a szö vet ség ere jét
Is ten úgy mu tat ko zik be Áb ra hám nak, hogy õ az Úr min -
de nek fe lett. Áb ra hám nak ez leg alább annyi ra meg hök -
ken tõ, mint ma ne künk, hi szen az Úr pa ran csát kö vet ve,
he lyi is ten sé gek te rü le te in ke resz tülván do rol va in kább ar -
ra szá mít ha tott, hogy – egy föl di lép ték ben re á li sabb prog -
ram sze rint – az õ Is te ne is lé pés rõl lé pés re arat majd egy -
re ki ter je dõbb gyõ zel met a töb bi, ki sebb-na gyobb is ten ség
és ha tal mi té nye zõ fe lett. Ez zel szem ben a Min den ha tó be -
mu tat ko zá sát hall ja, aki úr tér és idõ felett, az az min den
em be ri kor lát nél kül. Ezért nem azon for dul meg a jö võ,
hogy az em ber mit te remt het meg vagy ka par hat össze ön -
ma gá nak, sõt nem is azon, hogy el ver gõd het-e a kö zös mi -
ni mu mig Is ten fe lé min den na pi, küz del mes éle te so rán.
Hi szen a fel szó lí tás oda adó ván dor lás ra (élet út ra) hív,
amely nek so rán min dig nyit va áll a le he tõ ség, hogy Áb ra -
hám és a kö vet ke zõ nem ze dé kek so ra szá má ra az élet kö -
rül mé nyek ra di ká li san meg vál toz za nak. A szö vet ség ere je
ab ban áll, hogy Is ten nin csen alá vet ve az em be re ket fog va
tar tó kö rül mé nyek nek, ha nem le he tõ sé ge van a gya ra pí -
tás ra szám ban és ál dás ban egy aránt. Aho gyan te hát a nép
éle té ben örök le he tõ ség a lét bi zony ta lan ság, úgy a Min -
den ha tó le he tõ sé gei vi szont örök ké meg ha lad ják az át -
hág ha tat lan em be ri kor lá to kat.

Is ten meg pró bál ja a szö vet ség ere jét
Az Áb ra hám mal va ló szö vet ség meg kö té sé nek tör té ne te
te szi iga zán vi lá gos sá, hogy az ki zá ró lag Is ten aján dé ka.
Áb ra hám egy sze rû en nincs ab ban a hely zet ben, hogy ér -
dem ben hoz zá szól jon, csak le bo ru lá sá val mond hat áment
az Úr aka ra tá ra. A szö vet ség tar tal ma – mi vel a fe lek nin -
cse nek egyen lõ hely zet ben – nem al ku tár gya, az Áb ra -
hám nak szó ló szé dí tõ ígé re tek tel jes va ló sá gát csak Is ten
lát hat ja át. A szö vet ség még sem le he tett egy ol da lú, a má -
sik ol da lon ál ló em ber be lé pé se ép pen az arc ra bo ru lás ban
ki fe je zõ dõ hit, há la és kész ség, hogy éle té ben Is ten min -
den ha tó sá gá ra ala poz, ami ép pen a ve le ele ve nen ápolt
kap cso lat út ján lesz köl csö nös sé. A kö rül me té lés er re em -
lé kez tet majd jel ként a nem ze dé kek egy más után já ban, de
for má lis rí tu sá val nem áll hat a sze mé lyes hit he lyé re.
Aho gyan Jé zus kö rül is lát juk: so kan vár ták „Áb ra hám
utó da i ként”, a kül sõ je let ma gu kon hor doz va az Is ten nel
kö tött szö vet ség ki tel je se dé sét, de ta lán csak az agg Si me -
on szin te ma gá nyos hó do la ta em lé kez tet iga zán Áb ra hám
lel kü le té re. Is ten min den kor meg pró bál ja a szö vet ség kül -
sõ je lét ma gu kon hor do zókban an nak bel sõ ere jét.

Is ten ki tel je sí ti a szö vet ség ere jét
Áb ra hám szö vet sé ge tar tal má ban, is ten is me re té ben és
sze mé lyes sé gé ben is messze fe lül múl ta a Nó é val kö töt tet.
Ami kor vi szont azt ol vas suk, hogy Jé zus kö rül me tél ke dé -
sé vel be töl töt te az áb ra há mi szö vet ség elõ írá sa it, ak kor
ar ról is szól nunk kell, hogy õál ta la Is ten ki tel je sí tet te azt
az új szö vet ség ben. Míg Áb ra hám ígé re te Ká na án föld jé re
és sa ját le szár ma zot ta i ra vo nat ko zott, ad dig Jé zu sé az Is -
ten örök or szá gá ra és min den em ber re ki ter jed. Jé zus ban
a min den ha tó Is ten nem csu pán be mu tat ko zott, de egy
lett kö zü lünk, ezért pe dig – Luther sza vá val él ve – mi is
Krisz tus sá le he tünk Is ten sze mé ben és egy más szá má ra.
Ezért uj jon gott ma ga Áb ra hám is, ami kor meg lát hat ta
Krisz tus nap ját (Jn 8,56).

Ko rá nyi And rás

Tal ló zó

„Az Úr elõtt jár ni azt je len ti, éle tün ket, cse lek vé se in ket Is -
ten sze me elõtt tud ni. (…) Amit pe dig Is ten ma gá ról ígér,
az a szö vet ség be vo nás ke gyel mi tet te és a már több ször
han goz ta tott ki je len tés Áb ra hám utó da i nak az el sza po ro -
dá sá ról. (…) Míg Ab rám ön ma gá ban di csõ sé ges, ki vá ló
sze mély, ad dig Áb ra hám az utó dok nagy so ka sá gát kép vi -
se li.” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum
Di gi té ka Kft.)

„Egy el pusz tít ha tat lan nép csak hit ál tal fo gan ha tott
(Zsid 11,11k), úgy, hogy ami már el halt, a fel tá ma dás ere -
jé nek az élet ned ve kig ha tó cso dá já val ál da tik meg.

Egy ház sem len ne már ré gen, ha az üd vö zí tõ Jé zus
Krisz tus nem a Szent lé lek tõl fo gan ta tott vol na (…).” (Sza -
bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)
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„(…) ar ra a tárgy ra néz ve le gyen tö ké le tes, ame lyet Is -
ten szí ve elé tû zött: hogy Áb ra hám min den re mény sé ge és
vá ra ko zá sa tel je sen és osz tat la nul a Min den ha tó Is ten ben
össz pon to sul jon. (…) Az Is ten elõtt já rás alatt azt ér tem,
ha sem mi sincs szí vem elõtt, csak ma ga Is ten.” (C. H. Ma -
ckin tosh: El mél ke dé sek Mó zes 1–5. köny vé rõl. Evan gé li u -
mi Ki adó)

„Is ten ki je len té se és meg ta pasz ta lá sa nél kül le he tet len
elõt te jár ni. (…) mi elõtt Is ten Áb rám mal meg kö töt te szö -
vet sé gét, elõbb ki je len tet te ma gát ne ki. Is te ni ki je len tés
nél kül min den szö vet ség kö tés csak holt be tû ma rad na.
(…) Is ten ed dig sen ki nek sem mond ta, hogy Is te ne akar
len ni. Ez az el sõ eset a Bib li á ban (…).” (Mar tin Scha cke:
Áb ra hám ta lál ko zik Is ten nel. Evan gé li u mi Ki adó)

„(…) õ ma ga akar ta a sa ját ere jé vel meg va ló sí ta ni azt,
amit hit tel kel lett vol na Is ten aján dé ka ként el fo gad ni: a
gyer mek ál dást. Vagy is nem hitt iga zán ab ban, hogy Is ten
min den ha tó, és még ilyen ké sõ vén sé gé ben is be tel je sít he -
ti a né ki adott ígé re tet (…). Tü rel met len sé gé ben el si et te
azt, amit hit ben ki kel lett vol na vár nia. (…) ama vég ze tes
cse le ke de te után, amit nem Is ten pa ran csá ra, sõt an nak
el le né re vitt vég hez, ti zen há rom esz ten dõs hall ga tás kö -
vet ke zett. Ti zen há rom évig nem szólt hoz zá az Úr! (…) Is -
me red azt az ál la po tot, ami kor az Is ten hall gat?! Ret te ne -
tes ám ez egy hí võ em ber szá má ra!” (Joó Sán dor: Hit ben
jár ni. Aj tony Ar túr)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(Is ten ígé re té rõl – is igaz)

„Amit hi szek, azt lá tom.”
Ar thur Bloch (1947–) ame ri kai szer kesz tõ:

Murphy tör vény köny ve

(Ek kor Ab rám arc ra bo rult…)
„Aho vá az ér te lem nem ha tol be, az ér zés el jut.”

Szent Bona vent ura (1221–1274) fe ren ces rend fõ nök:
He xaeme re on

VERS
(Új év re: Mert Is te ned le szek, és utó da id nak is.)

Füst Mi lán: Kán tor böjt

Uram, ez az éved is de fur csa!
Úgy lát szik, rosszul böj tö lünk. Az év sza kok
Zor dak: – nap, a hold s a Mer kú ri usz
Tán rosszul bolyg a híg vi lá gi ûr be’? – Ké rünk,
Add meg a mi bol dog sá gunk’ is, hogy éne kün ket 
Sze líd õsszel, a sár ga és sze líd lomb alatt,
A hûs fa sor ban, üres temp lo mod ból messzi re hall ják 
A sé tá ló ura sá gok!

És áldd meg a mi idõs anyán kat is! csú nya õszön
Oly bús-bo rús a lel kem: ha lá lát be szé li szün te len…
Te kintsd a jó anyót, ki tü rel me sen vár a pad ba’ –
Áj ta tos sze gény ke! s lel ke csüng a fia éne kén!
Áldd meg a gyü le ke zet né pét ga bo ná val, for dúl jon a ked ved,
Adj jó év sza ko kat, s meg lásd, a ha ran go zó is
Bol do gan kon gat ja majd a messze ség be so vár gó,
Ének lõ ha ran got!

És büsz ke lesz sze gény, hogy lám Urunk hí vó sza vá tól,
– mely Ti éd,

A tisz ta ég alatt hogy vissz hang zik a messze ség!

VÍZ KE RESZT ÜN NE PE
• Mt 2,1–12

A tex tus

Az alap ige mind annyi unk szá má ra na gyon jól is mert. Ul -
rich Luz sze rint nem kér dez a tör té ne ti va ló szí nû ség tör -
vé nye i re, ha nem rö vi den és jó za nul el mon dott le gen da.1 A
há rom nap ke le ti bölcs (mav goi) ugyan nem ki rály, a „há -
rom ki rá lyok” el ne ve zés is csak az aján dé kok szá má ból
kö vet kez tet a szá muk ra, de a mon da ni va lót ez nem iga -
zán be fo lyá sol ja. A böl csek „He ró des nap ja i ban” (Kr. e.
37–4) jöt tek, az evan gé lis ta – ugyan úgy, mint 1,20-nál –
„íme” (ij dou;) fel ki ál tás sal ve ze ti be a tör té ne tet, je lez vén,
hogy va la mi fon tos kö vet ke zik. A zsi dók „új szü lött” ki rá -
lyát ke re sik, ez a meg je lö lés azon ban fél re ért he tõ, már
csak a 16. vers mi att is, hi szen He ró des nem a fél- és nem
az egy-, ha nem a két éves nél fi a ta labb gyer me ke ket ölet te
meg. Azért jöt tek, hogy imád ják, az az le bo rul ja nak elõt te,
hom lo kuk kal a föl det érint ve. Az edó mi He ró des, aki be te -
ge sen fél té keny volt min den el kép zel he tõ trón kö ve te lõ re,
össze hív ta a fõ ta ná csot, tag jai Mik 5,1 alap ján, ame lyet
Mt a LXX alap ján sza ba don idéz, Bet le he met je löl ték meg.
A ki rály er re ti tok ban hí vat ta a böl cse ket, és a tõ le meg -
szo kott ál nok ság gal kér te tõ lük, hogy szá mol ja nak be lá -
to ga tá suk ról, hogy majd õ is hó dol jon. A tov te (azu tán,
mind járt, 7. v.) Má té ked venc ki fe je zé se, 90-szer for dul elõ
nála. A 1. és a 9. vers „ímé”-je a 10.-ben nagy öröm be
(caravn megavlhn) tor kol lik. A 11. vers sze rint lát ták a
gyer me ket any já val, Má ri á val. Jó zse fet az evan gé lis ta nem
em lí ti. Le het, hogy itt egy sze rû en nem tar tot ta fon tos nak,
no ha a 13. vers ben az an gyal ál má ban fi gyel mez te ti. Má -
té a Meg vál tót mind annyi szor „gyer mek ként” (pai di va)
em lí ti, míg Lu kács „cse cse mõ ként”, „új szü lött ként” (brev -
foõ). Eb bõl is ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy a pász to rok
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és a böl csek lá to ga tá sa kö zött bi zo nyos idõ nek kel lett el -
tel nie, leg fel jebb en nek hossza le het vi ta tár gya.

Az aján dé kok nak az egy ház atyák szim bo li kus je len tõ -
sé get tu laj do ní tot tak: az arany a ki rály nak jár, a töm jén a
va ló sá gos Is ten nek, a ke se rû mir ha pe dig a ke reszt ha lál
el szen ve dõ jé nek. Bár az evan gé lis ta nem fûz hoz zá juk
ma gya rá za tot, min den bi zonnyal egyet ér te ne az egy ház -
atyá ké val. Er re majd vissza té rünk.2

A bet le he mi csil lag

A csil lag kér dé se el kép zel he tet le nül iz gal mas. A leg egy sze -
rûbb len ne az zal el in téz ni, hogy min den nagy val lás ala pí -
tó szü le té sét cso dás je len sé gek kí sér ték, ame lye ket per sze
utó lag kép zel tek hoz zá. A csil lag azon ban túl hang sú lyos
a tör té net ben ah hoz, hogy ennyi vel meg elé ged het nénk.
Ma a leg in kább el fo ga dott ma gya rá zat – Kep ler nyo mán –
a Ju pi ter és a Sza tur nusz együtt ál lá sa a Ha lak csil lag ké pé -
ben, amely 743 éven ként is mét lõ dik, és elég fel tû nõ.3

1603 de cem be ré ben volt meg fi gyel he tõ a Ju pi ter és a Sza -
tur nusz együtt ál lá sa a Skor pió csil lag ké pé ben. A kö vet ke -
zõ év szep tem be ré ben a Mars tár sult a ket tõ höz, és ok tó -
ber 10-én egy új csil lag je lent meg a Kí gyó tar tó (Op hi o -
chus) csil lag kép lá bá nál, köz vet le nül a Ju pi ter és a Mars
mel lett, nem messze on nan, ahol az elõ zõ év ben a nagy
együtt ál lás lát ha tó volt. Kep ler egy szu per no vát fe de zett
fel, és ok-oko za ti össze füg gés be hoz ta a kon junk ci ó val,
ami per sze le he tet len. A bet le he mi csil la got is ha son ló an
kép zel te el.

Wer ner Pap ke ori en ta lis ta, tu do mány- és val lás tör té nész
ezt gon dol ja to vább; ku ta tá sa it a több sé gi tu do mány nem
fo gad ja el, azon az ala pon, hogy eb bõl az idõ bõl nincs
ilyen je len ség rõl szó ló fel jegy zés.4

Má té per sze egyet len ajsth;r-ról be szél. A Ju pi ter és a
Sza tur nusz a kon junk ci ó kor is meg kü lön böz tet he tõ volt.
Luz sze rint is meg kü lön böz tet ték az ajsth;r-t és az
a[stron-t (égi tes tek cso port ja). Tör té ne ti sé ge el len szól na,
hogy Lu kács nem em lít ha son lót. Az ókor ban is meg kü -
lön böz tet ték a planh teõ-t és az ajs tev reõ-t. Ig na ti us az
Efe zu si le vél ben is egy csil lag ról ír (19).5 Ké sõbb is van -
nak tu dó sí tá sok szu per no vák ról.

A csil la got ejn thÖ aj na to lh lát ták, amely „fel jö võ ben”-
nek for dí tan dó, nem „ke le ten”-nek. A csil lag „ve zet te
õket”, nem pe dig „elõt tük ment” – ez utób bi csil la gá sza ti -

lag amúgy is le he tet len. Ezt Lu kács is meg erõ sí ti in di rekt
mó don: Meg lá to ga tott min ket a fel ke lõ fény a ma gas ság -
ból… (aj na to lh 1,76–79). Papke sze rint az idõ pont sem
le het Kr. e. 7, ha nem több ok ból Kr. e. 2. Bri li áns fej te ge té -
se it fõ leg azért nem fo gad ják el, mert más ko ra be li for rá -
sok nem erõ sí tik meg egy ér tel mû en, ugyan így a szu per no -
va-rob ba nás nyo ma it sem tart ják meggyõzõnek.

A szó szék fe lé

Az ex kur zus után hadd ajánl jam Ba li kó Zol tánnak a Tü -
kör képben meg je lent ige hir de té sét, amely ben igen szem lé -
le tes át te kin tést ad a kor tör té ne ti hát tér rõl (55–58. o.).
Sze mé lyes val lo más ként pe dig hadd mond jam el: nem túl
sok gye rek bib lia kör konk rét ta nul sá gá ra em lék szem Csen -
gõd rõl. Ar ra azon ban igen, hogy édes anyám több ször is
ta ní tot ta ezt a tör té ne tet, és a vé gén min dig meg kér dez te
és meg vá la szol ta: „Mi lyen aján dé kot vi he tünk ma Jé zus -
nak? – A mi imád ko zó és sze re tõ szí vün ket.” Szép (leg -
szebb?) ka rá cso nyi éne künk is er rõl szól: „…A szí vem, lel -
kem, éle tem, / Ó, fo gadd tõ lem ked ve sen…” A böl csek is
per sze min de nek elõtt a szí vü ket vit ték, és a há rom fé le ér -
té kes aján dék az õ szív bé li hó do la tuk ki fe je zé se volt. Gon -
dol juk te hát to vább az aján dé ko zást.

Elõ ször Lutherrel: „…e ke gyes em be rek nem hagy ják el -
tán to rí ta ni ma gu kat. Szi lár dan ki tar ta nak amel lett, amit
Mi ke ás tól hal lot tak, s amit a csil lag mu ta tott. Ezért nem
te kint vén sze gény nyo mo rult ál la po tát, le bo rul nak a gyer -
mek elõtt, imád ják, s kin cse i ket ki tár ják. Ki vet ve hát ma -
gunk ból min den bot rán ko zást, a böl csek kel együtt te -
gyünk hi tet ró la a vi lág elõtt, s szív bõl ke res ve Meg vál -
tónk ként imád juk. Úgy szin tén pén zünk kel és ja va ink kal
is azon le gyünk, hogy or szá ga, me lyet az ör dög s vi lág
úgy is annyi fé le kép pen gá tol és el nyom ni igyek szik, ter jed -
jen és gya ra pod jék.”6

Má sod szor Pa pi nivel: „Aján dé kul hoz zák Jé zus nak azt
az ara nyat, ame lyet õ majd láb bal ta pos; nem azért
ajánl ják fel, mert Má ri á nak, sze gény nek, ta lán szük sé ge
le het ne rá az úton, ha nem azért, hogy – még mi elõtt az
ide je el jött vol na – meg fo gad ják az evan gé li um ta ná csát:
add el min de ne det, amid van, és oszd ki a sze gé nyek kö -
zött. Nem azért ajánl ják fel a töm jént, hogy el osz las sák
az is tál ló bû zét, ha nem azért, mert szer tar tá sa ik meg -
szû nõ fél ben van nak, s nem lesz töb bé szük sé gük füs tö -
lõk re s il la tok ra ol tá ra ik nál. Fel ajánl ják a mir hát, ami a
hol tak be bal zsa mo zá sá ra szol gál, mert tud ják, hogy ez a
Gyer mek fi a ta lon hal meg, s Any já nak, aki most mo so -
lyog, szük sé ge lesz a ke ne tek re, hogy a holt tes tet be bal -
zsa moz za.”7
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2 Vö. i. m., valamint Fritz Ri e nec ker: Das Evan ge li um nach Matthäus.
2te Aufl. Brock haus, 1984. /Wup per ta ler Stu di en bi bel./ 19–24. o.

3 Akit kö ze lebb rõl ér de kel, ta nul má nyoz hat ja Po no ri Thew rewk Au rél
ide vo nat ko zó mun kás sá gát, és a kér dés jó össze fog la lá sát ta lál ja a
www.ori go.hu/tu do many/tar sa da lom/20011221abet le he mi.html cí men.
Po no ri Thew rewk Au rél: Csil la gok a Bib li á ban. Ter tia, 1993. 294. kk.

4 Wer ner Pap ke: Das Zei chen des Mes si as. Ein wis senschaft ler iden ti fi -
ziert den Stern von Beth le hem. CLV, 1995. 25. kk., 29. kk., 78. k., 88. k.,
100. kk.

5 Apos to li atyák. Szent Ist ván Tár su lat, Bu da pest, 1980. /Óke resz tény
írók 3./ 174. o.

6 Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek! Luther írá sa i ból min den na pi áhí tat ra.
Ford. Sza bó Jó zsef. Ha rang szó, 1944. 51. o.

7 Gio van ni Pa pi ni: Krisz tus tör té ne te. Ford. Ré vay Jó zsef. Athe nae um,
é. n. 35. k.



A szó szé ken nem kell hossza san fej te get nünk a kor tör -
té ne ti hát te ret. A bet le he mi csil lag ról sem kell hossza san
be szél nünk, bár ez zel kap cso lat ban azon min den kép pen
el kell gon dol kod nunk, hogy mi (le he tett) az iga zán is te ni
el já rás. Amin vi szont el kell gon dol kod nunk, és amit nem
csak fej te get nünk kell, az az aján dé ko zás. Aján dé ko zás?
Igen, de mi az aján dék és ki az aján dé ko zó? Ne gye dik ként
(akár há nya dik ként) az ige hir de tõ is le tér del, hom lo ká val
érint ve a föl det, há lát ad va a Meg vál tó ért, a bûn és a ha -
lál le gyõ zé sé nek aján dé ká ért. Nyo má ban pe dig az ige hall -
ga tók is.

Szent pé tery Pé ter

Tal ló zó

„Az aján dé kok szent Ire nae us ma gya rá za ta sze rint a ki -
rály nak, Is ten nek és a ke reszt fán szen ve dõ em ber nek szól -
tak.” (A Szent Ist ván Tár su la ti Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka
CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Vajon meg ha jol-e a mi böl cses sé günk is az is te ni ke -
resz tény ség elõtt, és nem üt kö zik-e meg an nak lát szó la -
gos cse kély sé gén, sze gény sé gén és gyer mek ded sé gén?”
(Kál di Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi -
té ka Kft.)

„»Nagy He ró des« (…) sze ret te vol na ma gá ra vo nat koz -
tat ni a mes si á si ígé re te ket, így kü lö nö sen éle te vé ge fe lé
egy re fél té ke nyebb volt min den ki re, aki tõl ezt az igé nyét
fél tet te.” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar -
canum Di gi té ka Kft.)

„Az is te ni »jel« is csak ak kor jut tat cél ba, ha tár sul hoz -
zá az is te ni »szó«, ami ese tünk ben Mi ke ás pró fé ci á ja ar ról,
hogy »hol kell a Krisz tus nak meg szü let nie« (…). Mai mon -
da ni va ló ját ab ban lá tom, hogy a »jel« fon tos té nye zõ az is -
te ni üze net hoz zánk ér ke zé sé ben és ap per ci pi á lá sá ban, de
ön ma gá ban nem elég. Csak Jé zus »kör nyé ké re« visz, nem
pe dig »Jé zus hoz«! (…) A meg kér de zett írás tu dók ad ják
meg a pon tos in for má ci ót. (…) A böl csek (…) hosszú utat
tet tek meg. Ne künk sem sza bad el fá rad nunk Jé zus ke re sé -
sé ben! Az út hoz zá ma sem rö vi debb, mint ré gen volt.” (id.
Ma gas sy Sán dor: Pe rikó pák. Ma gán ki adás)

„Ér de kes, hogy He ró des össze kap csol ta a meg szü le tett
zsi dók ki rá lyát (2. vers) Krisz tus sal, a Mes si ás sal. (…) Le -
het sé ges, hogy a csil lag, ame lyet a böl csek lát tak, és ami
el ve zet te õket egy konk rét ház hoz, Is ten di csõ sé ges je len -
lé te volt (…), amely Iz ra el fi a it ve zet te 40 éven át a pusz -
tá ban, mint tûz és fel hõ osz lop?” (A Bib lia is me re te kom -
men tár so ro zat. Ke resz tyén Is me ret ter jesz tõ Ala pít vány)

„Ézsa i ás (…) csak az ara nyat és a töm jént em lí tet te
(…). Mert Ézsa i ás Krisz tus má so dik ha ta lom ban és nagy
di csõ ség ben tör té nõ el jö ve te lé rõl be szélt. (…) aki õszin te
szív vel ta lál ko zik Krisz tus sal, nem tér vissza ugyan azon
az úton. Az iga zi ta lál ko zás egész éle tét át for mál ja.” (Wil -
li am Mac Do nald: Új szö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi
Ki adó)

„(…) a tör vény hez hû zsi dó ság gyû löl te éle te vé gé ig,
nem csak azért, mi vel ide gen szár ma zá sú volt, ha nem még
in kább azért, mi vel ra vasz ság gal és ke gyet len ség gel el -
nyom ta a mes si á si re ményt.” (Kar ner Ká roly: Má té evan -
gé li u ma. Ke resz tyén Igaz ság)

Il luszt rá ció

ME DI TÁ CIÓ
Ró nay György: A Gyer mek és a ki rá lyok

„Meg szü le tik Bet le hem ben a Gyer mek, sze gé nye sen, »is -
tál ló ban«… Az len ne a ter mé sze tes, ha egy ilyen sze rény,
már-már nyo mo rú sá gos szü le tés min den kü lö nö sebb föl -
tû nés nél kül men ne vég be. Egy ín sé ges száj jal és egy ag -
gó dó em ber pár ral több van a föl dön, ennyi az egész, eb -
ben iga zán nincs sem mi rend kí vü li ezen az ín ség gel és ag -
go dal mak kal meg vert föl dön…

Nem is az üs tö kös a rend kí vü li eb ben a szü le tés ben.
Sok kal rend kí vü libb a ki rá lyok nak az az iz ga tott nyüzs gé -
se, ami a já szol kö rül az Új szü lött el sõ gõ gi csé lé sé re meg -
in dul… 

…a Há rom ki rá lyok sok kal in kább vi sel ked nek csil lag -
né zõ tu dó sok hoz il lõ na iv ság gal, mint ural ko dók ra jel lem -
zõ dip lo má ci á val. Kép zel he tõ-e na gyobb ok ta lan ság, mint
egy új szü lött ki rály fe lõl an nál az öreg, be teg, fél té keny,
hír hed ten zsar nok ki rály nál ér dek lõd ni, aki még a sa ját fi -
át sem kí mél te…?

»Hol van a zsi dók ki rá lya? – kér dez ték et tõl a vér szom -
jas és hisz té ri ás fe je de lem tõl. – Lát tuk csil la gát nap ke le ten
és el jöt tünk, hogy hó dol junk ne ki.« Ne ki, a cse cse mõ nek,
és nem Ne ked, a nagy He ró des nek! Tu laj don kép pen cso -
dál nunk kell, hogy nem to rol ta meg azon nal ezt a föl ség -
sér tést…

Már is négy ki rály sü rög-fo rog a kis ded kö rül: a há rom
má gus va ló sá go san; s egy ne gye dik, az iga zán ve sze del -
mes gon do lat ban, pár óra já rás nyi ra on nét, in ga tag ural -
mát félt ve és a bosszú mó do za ta in tû nõd ve… 

»Ki ál tás hang zik Rá má ban«, szá za do kon át ha tó jaj ga -
tás: He ró dest Rá kel sí rá sa kí sé ri a sír ba.

A Gyer mek, aki ért »ki rá lyok« kel tek út ra Nap ke let rõl, és
ki rály kelt vér szom jas ha rag ra Je ru zsá lem ben, most alá -
me rül eb be a ná zá re ti név te len ség be. Az »új szü lött ki rály«
min den fé le ki rá lyi ál la pot tö ké le tes el len té té be, »nö ve ked -
ve és erõ söd ve«, mint az írás mond ja, a rej tõ zõ is ten ség és
edzõ dõ em ber ség misz té ri u má ban.”
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VÍZ KE RESZT ÜN NE PE UTÁN 1. VA SÁR NAP 
• Lk 2,41–52

Be ve ze tõ gon do la tok

Ked ves mun ka tár sam, Bó di Eme se ta nár nõ írá sá ból idé -
zek:1 „Az egy sze rû ke resz tény em be re ket sok olyan kér dés
fog lal koz tat ta, amely re nem kap tak vá laszt a ka no ni kus
evan gé li u mok ban: Kik vol tak Jé zus nagy szü lei? Ho gyan
ne vel ke dett a gyer mek Jé zus? Mi lyen volt a kap cso la ta
any já val és ne ve lõ ap já val, Jó zsef fel? Ezek re a kér dé sek re
ad vá laszt az apok rif evan gé li u mok egy ré sze: Ja kab pro -
to evan gé li u ma, Ta más nak, a zsi dó fi lo zó fus nak be szá mo -
ló ja az Úr gyer mek ko rá ról, a Meg vál tó gyer mek sé gé nek
arab evan gé li u ma, Psze u do-Má té evan gé li u ma, va la mint
Jó zsef nek, az ács nak a tör té ne te. [Ide tar to zik még az ör -
mény gyer mek ség evan gé li um is – B. K.] Ta más nak, a zsi -
dó fi lo zó fus nak be szá mo ló já ban Jé zus kis sé nagy ké pû,
ön tu da tos és rossz gyer mek ként áll elõt tünk, ki ok tat ja ta -
ní tó it, ár tó cso dá kat is tesz, ame lyek nek he lye len ne a me -
sék ben, de sem mi kép pen sem az evan gé li u mok ban. A
Meg vál tó gyer mek sé gé nek arab evan gé li u ma hang sú lyoz -
za a leg in kább Má ria köz ve tí tõ sze re pét Jé zus cso dá i ban;
a gyó gyul ni vá gyók Má ria se gít sé gét ké rik, ad ne kik a kis
Jé zus für dõ vi zé bõl, hogy lo csol ják ma guk ra vagy fü röd je -
nek ben ne, en nek ha tá sá ra meg gyó gyul nak.” 

Míg az apok ri fek bõ vel ked nek a Jé zus gyer mek sé gé rõl
szó ló tör té ne tek ben, a ka no ni kus evan gé li u mok – ta lán
ép pen a ka no ni zá ció szem pont jai mi att – szûk mar kú an
bán nak azok kal. A sor ban sze rény ki vé tel Lu kács tu dó sí -
tá sa. Õ evan gé li u ma be ve ze té sét – amely kü lön gyûj tés bõl
szár ma zik, és tar tal maz za töb bek kö zött Jé zus szü le té sé -
nek ígé re tét (Lk 1,26–34), szü le té sét (Lk 2,1–20), majd
temp lo mi be mu ta tá sát (Lk 2,21–32kk) – az el sõ két fe je -
zet csúcs pont já nak szá mí tó, a ti zen két éves Jé zus sal kap -
cso la tos rész let tel (Lk 2,41–52) fe je zi be. 

E sza kasz nem egy sze rû en a gyer mek sé gi tör té ne tek
foly ta tá sa vagy azok epi zód jel le gû ki egé szí té se. Mon da ni -
va ló ját ép pen az elõb bi ek le zá rá sá ból sejt het jük, fel is mer -
ve az ana ló gi át a fi a tal Sá mu el lel mint Is ten szol gá já val,
vagy a gyer mek Ke resz te lõ Já nos sal, Jé zus szü le té sé nek
elõ hír nö ké vel (1Sám 2,26; Lk 1,80): A gyer mek pe dig nö -
ve ke dett és erõ sö dött, meg telt böl cses ség gel, és az Is ten ke -
gyel me volt raj ta. (Lk 2,40; vö. 52) A lu ká csi pre lú di um
zá ró ak kord já nak Jé zu sa bi zo nyos ér te lem ben nem a szü -
le i re utalt kis gyer mek töb bé, nem is éret len és nagy ké pû
ka masz. A ti zen két éves Jé zus ban im már az evan gé li um -
ban sze rep lõ, min den ko ri ta ní tó mes te rek böl cses sé gét pró -
bá ra te võ Mes ter szó lal meg, aki nek ér tel mén és fe le le te in
csak cso dál koz ni le het (Lk 2,47). Mind ez Jé zus nak az õ
Aty já hoz fû zõ dõ kü lön le ges, egye di vi szo nyá ból fa kad (Lk

2,49). En nek a jel ké pe a temp lom is (Lk 2,49), amely nek
a Jé zus ál tal va ló meg tisz tí tá sát, az az az „új szö vet ség re”
va ló al kal mas sá té te lét a szi nop ti ku sok a pas sió nyi tá nya -
ként fog ják fel (Mt 21,12–13; Mk 11,15–19; Lk 19,45–48),
Já nos azon ban evan gé li u má nak ele jé re, a Jé zus di csõ sé gét
(kü lön le ges sé gét, is te ni ha tal mát) be mu ta tó szö veg egy -
ség be szer kesz ti (Jn 2). Az itt em lí tett „jel” (Jn 2,11) fo gal -
ma sze re pel Si me on Má ri á hoz in té zett meg jegy zé sé ben is
(Lk 2,33–35). Jé zus édes any já nak ké sõb bi nagy bá na ta
(Lk 2,48) pe dig mint ha a jö ven dö lés nek (Lk 2,35) az el sõ
íz ben tör tént be tel je sül tét je le ní te né meg.

A pe rikó pa az Atyá tól ka pott el hí vást és kül de tést fel is -
me rõ, azt min den szü lõi, szé le seb ben min den em be ri ér -
tet len ség (Lk 2,47.50) el le né re vál la ló Jé zust szem lél te ti.
Eb ben az ér te lem ben Jé zus ma ga tar tá sa a sa ját ta nít vá -
nya i tól, il let ve a kö ve tõ i tõl kí vánt hoz zá ál lást pél dáz za:
az atyai hí vás hoz ne kik is hû sé ge sen ra gasz kod ni uk kell.
A szü lõk meg döb be né se (Lk 2,48) ma gá ban hord ja a va ló -
di Jé zus sal szem be sü lõk döb be ne tét. Ki nek-ki nek, még a
hoz zá leg kö ze lebb ál lók nak is meg kell küz de ni ük a fel is -
me ré sért, va ló já ban ki cso da õ. Az if jú vé gül, szü le i nek en -
ge del mes ked ve, vissza tér ve lük Ná zá ret be, Má ria azon ban
hosszan el tû nõ dik gyer me ké nek sza va in (Lk 2,51).

A sza kasz Jé zus ké sõb bi szol gá la tá nak mint egy ki in du -
ló pont já hoz, el sõ mér föld kö vé hez ve ze ti az ol va sót. Lu -
kács nál elõ ször itt szó lal meg Jé zus. Az evan gé li u mot ta -
nul má nyo zók nak a szer zõ a Má ri á é hoz ha son ló fen ti sze -
re pet szán ja: Jé zus sza vát hall va, el mél ked ni azon, for -
gat ni (Lk 2,19) és meg õriz ni azt a szí vünk ben, szá mít va
a to váb bi ki je len tés re, és az idõk tel jes sé gé hez ér ve vár ni
az Atya ígé re té nek be tel je sü lé sét (Ap Csel 1,4). Az evan gé -
li um el sõ két fe je ze te mint be ve ze tõ egy ség ép pen er re ta -
nít: Is ten tel je sí ti az ígé re te it. En nek le té te mé nye se pe dig
nem más, mint a Má ria mé hé ben fo gant fiú, a já szol ban
fek võ kis gyer mek, Dá vid trón já nak örö kö se, a Szent, az
Üd vö zí tõ, ma ga az Úr Jé zus Krisz tus (Lk 1,31–32.35;
2,11.16). 

Gon do la tok az ige hir de tés hez

Jé zus hoz ve zet ni és Jé zus ra ta lál ni! A meg annyi le en dõ
egy há zi ren dez vény re, ün nep re, is ten tisz te let re és bib lia -
órá ra, vagy ál ta lá ban a ke resz tény min den na pok ra gon -
dol va az új esz ten dõ ré gi-új lel ki, misszi ói prog ram ja le het
ez a fel szó lí tás. So kak ban ele ven még az ün ne pi él mény,
a ta lál ko zás: A ka rá csony es te sö tét jé ben ra gyo gó nagy vi -
lá gos ság gal, az Is ten ha tal má val a nyá ját le gel te tõ ki csiny
bet le he mi pász tor ral, a bá ránnyal la kó far kas sal és a szal -
mát evõ orosz lán nal, a meg té rés re és hig gadt ság ra va ló
fel hí vás sal, a ki lenc ven ki lenc éves ko rá ban új ne vet ka -
pott Ab rám mal és a nap ke let rõl ér ke zett böl csek kel, akik -
nek olyan ha tal mas volt az örö mük a csil lag-je löl te Gyer -
mek lát tán, hogy le bo rul va imád ták õt. Em lé ke ze tes ma -
rad egy-egy be szél ge tés a ba rá ti tár sa ság ban, a jó kí ván sá -
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gok, az együtt in du lás a csa lád ta gok kal, a mun ka tár sak -
kal az új esz ten dõ be.

Az ün ne pek utá ni vissza zök ke nés a meg szo kott ke rék -
vá gás ba azon ban ar ra fi gyel mez tet: nem csak a di ós és a
má kos ka lács meg a ko cso nya fogy el, de az emel ke dett
han gu lat is to va tû nik. A pezs gõs pa lac kok ki ürül té vel üres
le het a tü re lem és az el né zés po ha ra is. Ami kép pen ilyen -
kor a na gyobb vá ro sok ban a dí sze ik tõl meg fosz tott, fél re -
do bott ka rá csony fák be gyûj tés re vár va az ut cán ár vál kod -
nak, úgy ma rad új ra egye dül egy-egy idõs ro kon vagy is -
me rõs is, les ve a pos tást, a le ve let, a te le fon hí vást. Mi
több, az ün nep vé gén nem csak az ün ne pi tár sa ság szé led
szét, de Jé zust is el le het ve szí te ni! Elég egy óvat lan pil la -
nat, és már is ke res ni kell. Elég egy ügyet le nül ki mon dott
szó, a sze re tet len ség rossz ref le xé vel el kö ve tett moz du lat,
és Jé zus már messze jár, vagy for dít va: õ ma rad, csak mi
in du lunk meg és tá vo lo dunk el tõ le, si e tõs kap ko dás sal,
ak ta tás ká ba, be vá sár ló ko sár ba, cso mag tar tó ba ra kod va,
„ha za fe lé” a meg szo kott úton.

Az if jú, szin te még gyer mek Jé zus a je ru zsá le mi temp -
lom ban, az ün ne pek után ne künk is fe lel: ki cso da va ló -
já ban ama bet le he mi pász tor, mit ta kar pon to san Ab rám
ne vé nek meg vál to zá sa, a meg té rés, a hig gadt ság sze rin -
te mit je lent, va jon mer re jár most a he lyes irányt mu ta -
tó csil lag… Az ün ne pek Jé zu sán túl vi gyáz zunk a hét -
köz nap ja ink Jé zu sá ra! Fo gad juk meg a sza va it! En ged -
jük, hogy meg fejt se, meg ma gya ráz za a min den na pok ku -
sza össze füg gé se it és egy sze rû kér dé se in ket. Ne akar juk
min den áron ér tel mez ni a cso dá it, de tud junk rá cso dál -
koz ni az ér tel mé re! Ma nap ság, ami kor Es ter házy Pé ter
ta lá ló sza va i val még min dig nagy a to lon gás a da masz -
ku szi úton és szin te di vat a vi lág né zet vál tás, Krisz tus
né pe ként, az egy ház ban, a gyü le ke zet ben ne a ma gunk
okos sá gá ban, ügyes he lyez ke dé sé ben, al kal mas nak tû nõ
túl élé si mód sze re i ben bíz zunk, ha nem az õ böl cses sé gé -
ben, ere jé ben és ked ves sé gé ben. Ne má sok nagy vo na lú -
sá gá ra és jó in du la tá ra épít sünk, ha nem a raj ta le võ is te -
ni ke gye lem re! 

„Édes any ja pe dig mind eze ket a sza va kat meg õriz te a
szí vé ben…” Két ezer esz ten dõ vel a je ru zsá le mi temp lom -
ban tör tén tek után, a 20. szá zad ese mé nye i nek ér té ke lé sé -
vel bir kóz va, a jö ven dõt für kész ve, ta lán cso dá ra vár va:
õriz zük az élõ Jé zust a szí vünk ben!

Bács kai Ká roly

Tal ló zó

„Aki az »õ dol ga i val« fog lal ko zik, nem va la mi fé le egyé ni
kedv te lés nek hó dol, ha nem azt te szi, ami az em ber nek
leg sa já to sabb és leg ele mibb fel ada ta a föl dön. (…) Szá má -
ra a leg ter mé sze te sebb idõ töl tés »az Atya dol ga i val va ló
fog lal ko zás«. Ez a hely zet rajz csen des bi zony ság té tel
amel lett, hogy Jé zus is ten em ber sé ge már gyer mek ko rá ban
is nyil ván va ló volt, csak itt is ér tet len ség fo gad ta eze ket az

élet meg nyil vá nu lá so kat.” (id. Ma gas sy Sán dor: Pe rikó pák.
Ma gán ki adás)

„Mi re Jé zus 12 éves lett, meg ér tet te föl di kül de té sét.” (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)

„Az egész tör té net e fe lé a »csat ta nó« fe lé tar tott, mely -
ben Lu kács meg örö kí ti Jé zus el sõ sza va it. Töb bé nem Gáb -
ri el, vagy Má ria, vagy Za ka ri ás, vagy az an gya lok, vagy
Si me on mond ja el, ki cso da Jé zus, ha nem ma ga Jé zus te szi
ezt.” (Je ro mos Bib lia kom men tár. Szent Je ro mos Ka to li kus
Bib lia tár su lat)

„A deo mai (…) most elõ ször je le nik meg Lu kács evan gé -
li u má ban, Jé zus egész éle té nek irá nyí tó ja. Jé zus sza ba don
va ló sít ja meg azt, amit vá lasz tott, de olyan úton, ame lyet a
ma gas ság ból je löl tek ki. (…) Má ria min dig a hí võ pro to tí pu -
sa ma rad. Nem ér tett meg min dent, nem ér tet te jól azt, amit
fia mon dott, de ahe lyett, hogy el uta sí ta ná, meg kí sér li, hogy
szor gos és fi gyel mes ref le xi ó ban, el mél ke dés ben egy re mé -
lyebb re ha tol jon a mon dot tak je len té sé ben.” (Or ten sio da
Spi neto li: Lu kács – a sze gé nyek evan gé li u ma. Aga pé)

„Le he tett a rab bi kat is kér dez ni és õk is kér dez tek. (…)
ti zen két éve sen hall gat ta és kér dez te a dok to ro kat (…).
Okos vá la szo kat adott Jé zus, és okos kér dé se ket tett fel a
Bib li á ból. (…) Jé zus sem ma gya ráz ko dik, nem men te ge tõ -
zik. Jé zus itt csu pán ki je lent. Az Atya dol ga i ban va gyok.
Is ten dol ga it vég zem – és most ez volt a dol gom. (…) ez a
szó, hogy Atya, ve szé lyes. Ve szé lyes volt ki mon da ni Is ten
ne vét így, »Atyám«. Is tent Aty já nak egyet len ószö vet sé gi
pró fé ta, ki rály se mer te ne vez ni. (…) a mennyei Atya ren -
del te eze ket az em be re ket föl di gond vi se lõ jé ül. Jé zus nem
pe rel az Atyá val e té ren sem. Megy ve lük en ge del me sen.”
(Sza lay Szi lárd: Vö rös be ré nyi ige hir de té sek so ro zat Lu kács
evan gé li u máról, 1–2., 4., 6., 8–10. kö te t. Vö rös be ré nyi Re -
for má tus Egy ház köz ség)

Il luszt rá ció

ME DI TÁ CIÓ
Ró nay György: Az el ve szett Jé zus (rész let)

„De hát hol a Gyer mek? Ho va lett a Gyer mek? Hol ve szett
el a Gyer mek? Hol ve szí tet tük el a Gyer me ket?…

A ná zá re ti ek csak most ve szik ész re, hogy fáz nak. Azt
hit ték, ze ne volt, mu zsi ka, ze ne kí sé ret az úton: do bok,
cim ba lom, fu vo lák. Most ve szik ész re, hogy szó sincs dob -
ról, cim ba lom ról, fu vo lá ról. A fo guk va cog, a csont ja ik di -
de reg nek. Hol a Gyer mek?

Meg kell ke res ni. És mi vel »nem ta lál juk«, vissza kell
men ni, oda, ahol még együtt vol tunk. Ahol azok hall gat -
ják, akik me le ged ni akar nak a sza vá nál, és ahol azo kat
»kér de zi«, akik a sza vá nál me leg sze nek.

Vár ni kell, amíg egy kis szü net tá mad eb ben a be szél -
ge tés ben, és ak kor meg le het kér dez ni: »Mi ért tet ted ezt
ve lünk?« 
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»Ezért« – fe le li a Gyer mek. Azért, hogy ész re ve gyé tek
he lye men az üres sé get. Hogy fáz za tok nél kü lem, va cog jon
a fo ga tok, di de reg je nek a csont ja i tok. Hogy lás sá tok: nem
elég ná zá re ti nek len ni; mert ha nem fog já tok a ke ze met és
nem ér zi tek a me le ge met, és nem a me le gem nél me leg sze -
tek, mit ér a ná zá reti ség tek? Ha nem en gem visz tek ma -
ga tok kal, ma ga tok ban: mi ben kü lön böz tök a fes tett ko -
por sók tól?

»Ezért« – mond ja a Gyer mek. Hogy »bán kód va ke res se -
tek«. Hogy vissza tér je tek oda, ahol va gyok, ahol len nem
kell: »Atyám há zá ba«, és in nét in dul junk el is mét együtt az
út ra. Nö ve ked ni böl cses ség ben, kor ban és ked ves ség ben.

És ne fe lejt sé tek el, hogy nem csak böl cses ség ben és kor -
ban – mond ja a Gyer mek. Ne fe lejt sé tek el, hogy ked ves ség -
ben is – mond ja ked ve sen a Gyer mek. Is ten elõtt, de az em -
be rek elõtt is. Ne fe lejt sé tek el, hogy az em be rek elõtt is…”

VÍZ KE RESZT ÜN NE PE UTÁN 2. VA SÁR NAP
• Jn 2,1–11

A tör té net köz pon ti té má ja, a me nyeg zõ már ön ma gá ban is
ér de kes el len té te ket hor doz. Az es kü või kép min dig az esz -
ka ton és a pro fán bo nyo lult szö ve dé ke. Egy es kü võ, amel -
lett, hogy két em ber egy más iránt meg va ló su ló sze re te té -
nek ün ne pe, nem kis mér ték ben a tes ti örö mök meg ta pasz -
ta lá sá ról is szól. Egy más tes té nek meg is me ré sé rõl, a tes ti
örö mök tel jes fel tá rá sá ról, a test ben va ló együtt örü lés rõl.
Az Éne kek éne ké ben ol vas hat juk (4,4–5): Nya kad oly kar -
csú, ami lyen nek Dá vid tor nya épült. Ezer ke rek pajzs függ
raj ta, mind vi té zek paj zsa. Két mel led, mint két õzi ke, mint
ga zel la pár, amely li li o mok kö zött le gel. Amel lett, hogy ezek
a szö ve gek szim bó lu mot hor doz nak ma guk ban JHWH és
Iz rá el né pé nek kap cso la tá ról, az es kü võ kön és az azt kö ve -
tõ ün nep sé gen hasz ná la tos szö ve gek rõl van itt szó. Az em -
ber tes tes tül-lel kes tül Is ten hez tar to zik, a me nyeg zõn Is ten
a test nek és a lé lek nek is örö möt ad. Az em ber sze rel mi éle -
te is elõt te ját szó dik, ezek az örö mök is az õ ado má nyai. 

Nincs ki zár va, hogy ez a já no si tör té net tu laj don kép pen
Jé zus nak egy pél dá za ta le he tett, ame lyet az evan gé lis ta
szim bó lu mok kal „ter hel ve” tár fel elõt tünk. A tör té net ket -
tõs sé ge, a tes ti és lel ki sík olyan mér ték ben össze fo nód va
és el vá laszt ha tat la nul je le nik meg elõt tünk, amely ma gá -
ban hor doz za az em be ri ter mé szet egész sé ges ket tõs sé gét
is. Egy szer re el vont és konk rét, ugyan úgy, mint ma ga az
élet. Élet tör té net.

A ká nai me nyeg zõ mint új já te rem tés
és új já szü le tés 

Ne al M. Flan agan kom men tár já ban ol vas tam: Já nos evan -
gé li u ma a ke resz tény ge ne zis, az új já szü le tés köny ve. Er -
re utal nak a pro ló gus el sõ sza vai is. Nem egy sze rû en egy

új fe je zet nyí lik a „nagy tör té net ben”, ha nem a ré gi ala -
pok kal, de egé szen új sza bá lyok sze rint kez dõ dik egy egé -
szen új tör té net. Mi vel va sár na pi igénk az evan gé li um ele -
jén, te hát ki emelt he lyen áll, min den kép pen fon tos a kon -
tex tus ana lí zist el vé gez ni. A ká nai me nyeg zõ a temp lom
meg tisz tí tá sá nak tör té ne té vel és a Ni ko dé mus-tör té net tel
együtt a já no si új já te rem tés ars po e ti cá ja. Ér de mes meg te -
kin te ni pél da ként az elõb bi ket tõ  zá ró mon da ta it:

Jn 2,11: Ezt tet te Jé zus el sõ jel ként a ga li le ai Ká ná ban,
így je len tet te ki di csõ sé gét, és ta nít vá nyai hit tek ben ne.

Jn 2,23: Ami kor Je ru zsá lem ben volt a hús vét ün ne pén,
so kan hit tek az õ ne vé ben, mert lát ták a je le ket, ame lye -
ket tett.

Mind két tör té net egyik leg alap ve tõbb ki fe je zé se a „jel”
(sh me ivwn). A gö rög ki fe je zés pon tos je len té se: jel, jel kép,
jegy, véd jegy. Já nos evan gé li u má nál ez a ki fe je zés több let -
tar tal mat hor doz. Olyan jel zés, amely ön ma gán túl mu tat -
va a cso da té võ je len lé té re hív ja fel a fi gyel met. Boly ki Já nos
Igaz ta nú val lo másának pon tos for dí tá sá ban a sza vak így
hang za nak el: „A cso da je lek nek ezt a kez de tét Jé zus a ga -
li le ai Ká ná ban tet te…” Jé zus nak ezek az el sõ tet tei te szik
le he tõ vé, hogy fel le hes sen is mer ni a mes si á si kül de tés és
az új rend leg fon to sabb cél ja it, leg fon to sabb ér té ke it. 

Ha son ló mo men tum még a két tör té net ben, hogy en nek
az új rend nek a de monst rá lá sá hoz a ha gyo má nyos kul -
tusz és a val lá si szer tar tá sok dur va esz kö zök kel va ló új já -
ala kí tá sát hasz nál ja Jé zus. A má so dik tör té net ben az esz -
kö zök na gyon vi lá go san a temp lom és az os tor, igénk ben
pe dig a tisz tál ko dá si kõ ved rek. Na gyon fon tos, hogy ezek -
kel a pél dák kal nem a zsi dó hit vi lág kul ti kus esz kö ze it
akar ja meg szent ség te le ní te ni vagy ba ga tel li zál ni. Ép pen
el len ke zõ leg, itt is az új ra ér tel me zés, új ra de fi ni á lás van a
kö zép pont ban. Jé zus új ér tel met ad ezek nek a ki fe je zé sek -
nek: temp lom, meg tisz tu lás. Kö zös ben nük, hogy mind két
fo gal mat úgy ér tel me zi új ra, hogy ezek csak is raj ta ke resz -
tül, ben ne nyer het nek ér tel met. 

A két össze tett és szim bó lu mok ban gaz dag tör té net
foly ta tá sa kép pen pe dig ott van a Ni ko dé mus-tör té net,
ahol Ni ko dé mus sze mé lyén ke resz tül ma ga Jé zus tár ja fel
ne künk, ol va sók nak a két rej tett tör té net, va la mint az új -
já te rem tés és az új já szü le tés je len tõ sé gét is.

Az új já szü le tés je gye

Az asz tal kö zös ség min den kép pen ki emelt szerepet játszik
Já nos nál. Ér de mes meg fi gyel ni, hogy az evan gé li um utol só
tör té ne te szin tén egy asz tal kö zös ség ke re te in be lül ját szó -
dik (21,15: Mi u tán et tek, így szólt Jé zus Si mon Pé ter hez). A
kö zös ét ke zés nek te hát már az evan gé li um ban is, mond -
hat nánk, szin te li tur gi kus sze re pe van. Jé zus ven dé gül lát -
ja a ta nít vá nya it, meg aján dé koz za õket cso dá val és bor ral
(a bor kü lö nö sen di va tos aján dék nak szá mí tott ab ban az
idõ ben). Ez zel kap ják az új já szü le tés és az új élet konk ré -
tan, kéz zel fog ha tó an meg va ló su ló je gye it, ame lyek össze -
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kap cso lód nak az ét ke zés sel, de ame lye ken ke resz tül Jé zus
ön ma gá ból ven dé ge li meg a ta nít vá nya it: nem csak ételt és
italt kap nak, ha nem õt ma gát is. Ön ma gát is fel kí nál ja ne -
kik az új já szü le tés je gye ként. Jól kör vo na la zó dik ez a ká -
nai tör té net ben, a cso da tör té net után az ige má sik hang sú -
lyos ré szé ben, a ti zen egye dik vers ben: Így je len tet te ki di -
csõ sé gét, és a ta nít vá nyai hit tek ben ne. A ta nít vá nyok kap -
tak tõ le va la mit, ré sze sül tek Jé zus ból, com munióba ke rül -
tek ve le, és kö vet ték õt. Meg vál to zott az éle tük, ki ra gad ta
õket eg zisz ten ci á lis és tár sa dal mi kö rül mé nye ik bõl, és éle -
tük egy má sik sí kon foly ta tó dott: Jé zus ban.

Aki meg mu tat ja a je gyet

Ér de mes egy ki csit az ige ószö vet sé gi pár hu za ma i ba is be -
te kin te nünk. Ki in du lá si pon tunk le het a tex tus és a Sí nai-
he gyi ki nyi lat koz ta tás tör té net össze ha son lí tá sa (2Móz 19).

– Mind két ese mény a „har ma dik” na pon tör té nik.
– Jé zus le megy Ká ná ból Ka per na um ba (Jn 2,12) – Mó -

zes le megy a hegy rõl (2Móz 19,24).
– Bár mit mond nek tek, te gyé tek meg. (Jn 2,5) – Mind azt,

amit az Úr mon dott, meg tesszük. (2Móz 19,8)
– És ta nít vá nyai hit tek ben ne. (Jn 2,11) – A nép hin ni

fog örök ké. (2Móz 19,9)
Is ten a szö vet sé ge i ben új tör vé nye ket, új tör vény sze rû -

sé get ad. Mind két tör té net ben ki nyil vá nít ja aka ra tát és
ha tal mát. Ki nyil vá nít ja, hogy be le akar avat koz ni az em -
be rek éle té be, nem hagy ja õket ma guk ra, és azt sze ret né,
ha él het né nek. Mind a Tíz pa ran cso lat, mind Jé zus el jö ve -
te le ar ra mu tat rá, ho gyan te szi Is ten ér tel mes sé, bol dog -
gá az em ber éle tét úgy, hogy üdv ter vé vel be le avat ko zik a
vi lág me ne té be, és át tör min den fé le fa lat transz cen dens és
im ma nens kö zött. A „ke resz tény ge ne zis” nem más, mint
az új szö vet ség lét re jöt te.

Akik lát ták a je gyet

Ho mi le ti kai szem pont ból fon tos le het a ta nít vá nyok és Má -
ria sze re pé nek vi szo nya. A tex tu sunk ban a ta nít vá nyok
lát ják a je gyet, és ez után kö ve tik Jé zust. Lát ják, hogy a vi -
zet át vál toz tat ta bor rá, és kö ve tik, lát ják, hogy ren det tesz
a temp lom ban, és kö ve tik, de a jegy re min dig szük ség van,
mint ki vál tó ok ra, kulcs in ger re (lásd az em ma u si ta nít vá -
nyok történetét – bár nem já no si kon tex tus ban). A Já nos -
nál kü lö nö sen ki emelt sze re pet ját szó Má ria azon ban egé -
szen más ként vi sel ke dik. Az asszony a le he tõ leg tö mö reb -
ben, szin te tény ként köz li Jé zus sal, hogy „nincs bo ruk”.
Pro vo kál. Jé zus az ud va ri as meg szó lí tás után – „ó,
asszony” (vo ca ti vus) – egé szen egy ér tel mû en el uta sít ja
any ját, aki azon ban a kez de tek tõl bí zik a fi á ban, és szin te
ki kény sze rí ti a je le ket, ame lye ket ten ni fog. Mai pél dá val
él ve: egy jó zon go ris ta gyer mek hez a csa lá di össze jö ve te -
len, ahol ép pen le ült a han gu lat, oda megy édes any ja, és

így szól: „Nem ül sen ki a zon go rá nál.” Így már ért he tõ Jé -
zus mon da ta: „Nem jött el még az én órám.” Ez az „idõ” le -
het ne akár egy cso da té tel is, azon ban so ha sem ki erõ sza -
kolt, ki kény sze rí tett, ha nem csak is az Atyá tól ren delt ese -
mény. Azon ban meg fog tör tén ni, és Má ria biz tos eb ben.
Meg pró bál ja sür get ni azt, ami nek el kell jön nie, mert tud -
ja, hogy be kell kö vet kez nie. Is me ri fi át, aho gyan csak egy
anya is mer he ti. Más faj ta com mu nio ez, mint a ta nít vá nyo -
ké. Már a cso da té tel elõtt bí zik és hisz fia ké pes sé ge i ben, és
an nak el le né re, hogy Jé zus nyil ván va ló an el uta sít ja pro vo -
ká ci ó ját, meg bíz za a szol gá kat: Bár mit mond nek tek, te gyé -
tek meg!

Fon tos szim bó lu mok,
ame lyek a pré di ká ci ó ban he lyet kap hat nak

Me nyeg zõ: Ha nem is mint „Jé zus és az egy ház fri gyé nek”
ké pe, de mint kö zös öröm ün nep, ahol Jé zus az em be rek -
nek tes ti-lel ki örö möt ad, jól hasz nál ha tó le het.

Szom jú ság: Egy la ko dal mon, azt hi szem, ke vés kel le -
met le nebb és el kép zel he tet le nebb do log adód hat an nál,
mint ha nem elég a bor, és az em be rek szom ja sak. Az em -
be rek szom jaz nak va la mi re, amit Jé zus meg ad hat ne kik,
és amit a nász nagy, a fe le lõs em ber nem ad hat meg. 

Bor: Mint is ten tisz te le ti esz köz, a kez de tek tõl je len van
a ke resz tény ség éle té ben. Egy ál ta lán nem tar tom ki zárt -
nak, hogy Já nos itt már tu da to san ki hasz nál ja ezt. Min -
den kép pen jel lem zõ, hogy kü lö nö sen is esz ka to lo gi kus jel -
le ge van. En nek az esz ka ton nak a mi nõ sé gé re utal hat nak
az el kép zel he tet len mennyi sé gek, a két-há rom mét ré tá tól
füg gõ en 480-720 li ter szín tisz ta bor (ame lyet ab ban a kor -
ban min dig víz zel ke ver ve it tak), a túl zott jel zõk (és meg -
töl töt ték szí nül tig), és vé gül a bor ki tû nõ mi nõ sé ge. 

Ho mi le ti kai góc pon tok 

A tex tus sa já tos sá ga, hogy zse ni á li san il lesz ti egy be a nar -
ra tí vát és a szim bó lum vi lá got. A pré di ká ci ó nak te hát nem
sza bad egy ol da lú an a tör té net csak szim bo li kus vagy csak
le író jel le gét hang sú lyoz nia. Ezek szer ves egy sé gé rõl van
szó. Azt gon do lom, hogy csak úgy tu dunk hi te le sen pré di -
kál ni az igé rõl, ha a szer zõ szán dé ká hoz hû ek ma ra dunk. 

A tex tus szám ta lan meg kö ze lí té si le he tõ sé get és for mát
kí nál. Cé lom az volt, hogy ezek kö zül né hány szá lat meg -
mu tas sak. 

Si mon At ti la

Tal ló zó

„Jé zust nem em be ri ösz tön zé sek ha tá roz zák meg tet te i -
ben, ha nem az Atya aka ra ta. (…) Ha ke vés idõ múl va az
óhaj nak még is ele get tesz Jé zus, az nem azt je len ti, hogy
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el lent mon dás ba ju tott ön ma gá val, ha nem csu pán azt,
hogy en ge del mes ke dik az Atya aka ra tá nak, kö ve ti Is ten
út mu ta tá sát, in dít ta tást nyert a cso da meg té te lé re (…).
Má ria meg vi lá gít ja a szol gák hoz szó ló sza va i val azt, hogy
mi ként kell az em ber nek Jé zus sza vát fo gad ni. Jé zus ki je -
len té se irán ti en ge del mes ség re in dít. (…) Sze mé lyé nek tit -
ka rejt ve ma rad so kak szá má ra, ta nít vá nyai azon ban
meg erõ söd nek hi tük ben.” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té -
ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Jé zus te hát nem any ját in ti le, ha nem azt a mes si á si
vá ra ko zást uta sít ja el (…). Jé zus nem a ben ne va ló hi tet
ho no rál ta a cso da té tel lel, ha nem el len ke zõ leg (…) eb ben
az el sõ jel ben »iga zol ta ma gát« mind azok elõtt, akik az õ
sza vá ra össze kö töt ték éle tü ket a Ná zá re ti Mes ter éle té vel.
Jé zus és a la ko dal mi ven dé gek út jai szét vál nak. Jé zus és a
ta nít vá nyok út jai egy be kap cso lód nak. (…) már a cso da
tar tal ma is fur csa! Hát még az ará nyai! (…) a hat (…) kõ -
ve der ben bor rá vál to zó víz mennyi ség azért sze re pel az
evan gé li um ban, mert Jé zus a ki ku tat ha tat lan, ér te lem szá -
má ra el rej tett, em be ri esz kö zök kel meg ra gad ha tat lan cse -
lek vé si mód já ra akar in te ni min den ige hir de tõt és min den
ige hall ga tót. (…) A cso da min dig Jé zus pa ran csá val kez -
dõ dik. Olyan pa ranccsal, me lyet jó zan ésszel csak el uta sí -
ta ni le he tett vol na. (…) A bib li ai cso dák szin te min dig
össze kö töt tek pa ran cso ló igék kel, ame lyek le he tet len és
ért he tet len dol gok meg té te lé re kö te lez nek.” (id. Ma gas sy
Sán dor: Pe rikó pák. Ma gán ki adás)

„A vi lág ál ta lá ban a tõ le tel he tõ leg job bat kí nál ja az em -
be rek nek kez det ben. (…) ami kor el vesz te get te éle tét üres
gyö nyö rök ben, az em ber nek öreg ko rá ra a vi lág nem nyújt
mást, csak sep rõt. A ke resz tyén élet en nek ép pen az el len -
ke zõ je. Min dig jobb lesz. Krisz tus a leg jobb bort a vé gé re
tar to gat ja.” (Wil li am Mac Do nald: Új szö vet sé gi kom men -
tár. Evan gé li u mi Ki adó)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(Ezt tet te Jé zus el sõ jel ként…)
„A Va rázs fu vo lá ban Pa pa ge no így ke se reg, ami kor át ve szi
a po ha rat Pa pa gená tól: »Víz… Nem több, nem ke ve sebb,
csak víz.« Tör té ne tünk el mond ja, hogy Jé zus az egy sze rû,
szín te len, szag ta lan vi zet bor rá vál toz tat ja. Még pe dig ki -
vá ló bor rá, meg gyõ zõd het nek er rõl a ven dé gek. Jé zus bõ -
ven osz to gat ja az iga zi ün ne pi örö met. Ká ná ban, ami kor
el sõ íz ben lép a nyil vá nos ság elé, úgy ta lál ko zunk ve le,
mint aki Is ten hez mél tó örö met osz to gat. Ez a gon do lat a
leg fon to sabb a ne gye dik evan gé li um szá má ra: Krisz tus
kez det tõl fog va Is ten örö mé vel aján dé koz za meg az em -
be re ket.”

Fried rich Re in hardt Ver lag: Wun der Jesu

(így je len tet te ki di csõ sé gét…)
„Hi szen az Is ten or szá ga nem evés és ivás, ha nem igaz -
ság, bé kes ség és a Szent lé lek ben va ló öröm.”

Pál apos tol: Ró ma be li ek hez írt le vél 14,17

(Tölt sé tek meg a ved re ket víz zel…)
„Is ten oda ön ti ál dá sát, ahol üres edényt ta lál.”

Kem pis Ta más: Krisz tus kö ve té se

(el gon dol kod ta tó…)
„Ala pos za var ba jön min den val lás, ha ar ra kell vá laszt ad -
nia, mi lyen örö mök vár nak ar ra, aki jól él. A go no szo kat
könnyû meg ri asz ta ni, ha hossza dal mas kí nok kal fe nye ge -
tik õket; de az eré nyes em ber nek nem tud nak mit ígér ni.
Úgy lát szik, az öröm nek az a ter mé sze te, hogy rö vid ide ig
tart; más fé lét a kép ze let nem igen tud el gon dol ni.”

Mon tes quieu (1689–1755) fran cia fi lo zó fus, re gény író:
Per zsa le ve lek

(Tölt sé tek meg a ved re ket…)
„Gúnyt ûz be lõ lünk, aki az zal akar ja csil la pí ta ni a bajt,
hogy em lé kez tet rá: nyo mo rult nak szü let tünk.”

Mon tes quieu: Per zsa le ve lek

VERS
(Jé zus any ja így szólt hoz zá: Nincs bo ruk.)
Hész i o dosz: Mun kák és na pok (rész let)

Éj jel-nap pal nincs pi he né sünk, pusz tul az em ber
gond ban, baj ban, az is te nek így sza bák ki a sor sunk
Még is, já rul még öröm is né mely kor a baj hoz…

VÍZ KE RESZT ÜN NE PE UTÁN 3. VA SÁR NAP
• Mt 8,1–13

Az emel ke dett be széd után
– az em ber nyo mo rú sá ga

A tex tus vizs gá la ta kor ér de mes elõ ször egy fon tos szim -
bó lu mot meg vizs gál ni, amely épp úgy je len tés sel bír hat,
mint az evan gé lis ta szer kesz té si kon cep ci ó já nak is me re -
te. A tex tus leg ele jén ol vas ha tunk ar ról, hogy Jé zus le jön
a hegy rõl. Ter mé sze te sen ez el sõ sor ban azt a kap cso la tot
kí ván ja meg te rem te ni, amely a tex tust meg elõ zõ részt kö -
ti össze az itt le ír tak kal. A he gyen el mon dott be széd után
kö vet kez nek mind azok az ese mé nyek, ame lyek Jé zus sal
meg tör tén tek, és ame lye ket itt ol vas ha tunk. Mi vel tud juk,
hogy az evan gé lis ta nem nap lót írt, ha nem erõs meg gyõ -
zõ dé sé bõl fa ka dó an és azt ki fe je zés re jut tat va szer kesz -
tet te a Jé zus ról szó ló el be szé lé se ket és Jé zus be szé de it
egy sé ges tör té net té, azt, hogy meg em lí ti, hogy Jé zus le jött
a hegy rõl, ke vés bé kell asze rint ér te nünk, hogy ez zel csu -
pán a két föld raj zi hely ze tet sze ret te vol na össze köt ni;
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sok kal in kább je len tõs en nek a mon dat nak a szim bo li kus
je len té se.

A hegy, a ma gas lat a szent írá si össze füg gé sek ben min -
dig a biz ton sá got je len tet te, az Is ten kö zel sé gét a Hór eb-
tör té net össze füg gé sé ben. Jé zus a „he gyen mon dott be szé -
dé ben” az Is ten rõl szó ló be szé dét mond ta. Eh hez ké pest
mind az, ami Má té evan gé li u má ban utá na ol vas ha tó, így a
tex tu sunk is, az em be rek nyo mo rú sá ga it he lye zi elõ tér be.
Jé zus te hát nem egy sze rû en csak le jött a hegy rõl, aho vá
fel ment, hogy so kan hall has sák, és in dult to vább dol gá ra,
ha nem az is te ni emel ke dett ség bõl az em be ri nyo mo rú ság -
ba lé pett át. Má té evan gé li um szer kesz té sé nek ele ve gya -
kor la ta az, hogy tör té né se ket és be szé de ket kü lön csok rok -
ba gyûjt ve fû zi össze Jé zus éle té nek ese mé nye it. Tex tu -
sunk egy ilyen vá lasz tó pon ton áll, az el sõ hosszabb be szé -
det kö ve tõ en is mét tör té né sek kö vet kez nek, köz tük az el -
sõ ket tõ a lep rás és a ka per na umi szá za dos szol gá já nak
meg gyó gyí tá sa.

Az Is ten ha tal ma, amely rõl a He gyi be széd szólt, a két
gyó gyí tá si tör té net ben kéz zel fog ha tó vá vá lik. A lep rás
meg gyó gyí tá sa Lu kács nál más hol sze re pel, a ka per na umi
szá za dos tör té ne te pe dig nem sze re pel Márk nál, így fel té -
te lez he tõ, hogy Lu kács sor rend je az ere de ti, Má té nál pe dig
azt a kon cep ci ó zus re dak to ri mun kát lát hat juk, amellyel
sa ját üze ne tét alá tá maszt ja, nyo ma té ko sít ja. 

A lep rás meg gyó gyí tá sá nak tör té ne té ben meg le põ le het a
4. vers mon da ta. Jé zus sza va i ból egy ér tel mû le het szá munk -
ra, hogy õ a tör vény be töl tõ je ként és nem el tör lõ je ként van
je len, a szi go rú, tisz tu lá si ál do za tot elõ író tör vény be tar tá sá -
ra fi gyel mez te ti a gyó gyul tat, ez ál tal is ki fe jez ve, hogy Is ten
ha tal ma nyil vá nult meg a gyó gyu lá sá ban. Ugyan csak a tör -
vény ír ja elõ a gyó gyu lás pa pok nak va ló be mu ta tá sát is, Jé -
zus sza va (mar tuv ri on) azon ban egyút tal je lent he ti azt is,
hogy õró la is bi zony sá got tesz a meg gyó gyult. Bár a gyó gyí -
tá si tör té net ben hang sú lyos a lep rás hi te (hi szen anél kül
nem is for dult vol na Jé zus hoz), még hang sú lyo sabb az az
üze net, hogy el ér ke zett az Is ten or szá ga. A be teg ség, az em -
bert nyo mor ba dön tõ ha ta lom fe lett gyõz Is ten ha tal ma.

A ka per na umi szá za dos szol gá já nak tör té ne te annyi ban
kü lön bö zik a lep rás meg gyó gyu lá sá nak tör té ne té tõl, hogy
itt hang sú lyo sabb a szá za dos hi té re tett jé zu si uta lás. Jé -
zus ezt a hi tet – Má té nál elõ ször – szem be ál lít ja a zsi dók
hi tet len sé gé vel. Sõt egyút tal uta lást tesz a po gá nyok meg -
té ré sé re és üd vö zü lé sé re is. Míg Lu kács nál ez a meg ál la pí -
tás má sutt és más, esz ka to ló gi ai össze füg gés ben sze re pel,
Má té már itt, evan gé li u ma ele jén hang sú lyos sá te szi ezt a
gon do la tot. Kü lö nö sen is fon tos te hát tex tu sunk mind két
ré szét együtt lát ni: míg a lep rás meg gyó gyu lá sa kor Jé zus
a zsi dók szá má ra a tör vény sze rin ti há la adást hang sú -
lyoz za, itt a po gá nyok meg té ré sé rõl be szél; s e ket tõ nem
áll egy más sal szem ben, ha nem ki egé szí ti egy mást.

A tex tus két ré sze te hát egy for mán szól a hit rõl –
amely ál tal Jé zus nál ke res he tõ a meg ol dás a ba jok ra – és
a Jé zus ál tal meg nyil vá nu ló is te ni ha ta lom min dent le -
gyõ zõ ere jé rõl.

Me di tá ció – Is ten ha tal ma

Ha a mû kö dé sét vég zõ Jé zus ra gon do lunk, sze münk elõtt
ta lán két kép je len het meg leg könnyeb ben. Az egyik,
amint Is ten or szá gá ról be szél, a má sik, amint ép pen gyó -
gyít. Hogy mi ért ez a ket tõ a leg gya ko ribb, annak oka ta -
lán ab ban ke res he tõ, hogy az em ber nek e ket tõ re van a
leg na gyobb igé nye. Az esz ka to lo gi kus be szé dek pél dá ul,
bár mennyi re is érin tik egész eg zisz ten ci án kat, nem vál tak
a leg ál ta lá no sab ban is mert jé zu si meg nyil vá nu lá sok kö zé.
Az em ber nek szük sé ge van idõn ként az ir ra ci o na li tás ha -
tá rán lé võ re mény ség re. Jé zus sza va i ban és tet te i ben ez ta -
lál ha tó meg. Van ki út a re mény te len ség bõl, van ka pasz ko -
dó ott, ahol már nem biz tos sem mi sem. Jé zus cso da tet tei
en nek a meg nyil vá nu lá sai. Jé zus sza vai er rõl szól nak. Jé -
zus sza va i ban Is ten or szá ga je le nik meg, Jé zus tet te i ben
Is ten ha tal ma nyil vá nul meg. 

A lep rás meg gyó gyí tá sa vagy a ka per na umi szá za dos
tör té ne te nem er köl csi pél da be széd. Nem ar ról szól nak,
hogy jól kell vi sel ked nünk, és ak kor az Is ten majd meg ju -
tal maz min ket örök élet tel. A két tör té net egy sze rû en Is ten
ha tal mát mu tat ja be, amely min den em be ri gon do la tot ké -
pes fe lül ír ni. Az ag gó dás, a re mény te len ség, a fé le lem nyo -
mo rú sá gos sá te szi az em ber min den nap ja it, de Is ten ha -
tal ma meg tö ri a meg tör he tet len nek hitt ér zé se ket is. 

Ige hir de té si váz lat – Jé zus a mi re mény sé günk

A vi lág, amely ben élünk
„Olyan vi lág ban élünk, ami lyen még so ha nem volt. Ennyi
szen ve dés, ennyi go nosz ság; az em ber pusz tít, pusz tít ja a
ter mé sze tet, pusz tít ja ön ma gát. A Go nosz ural ma egy re
ha tal ma sabb.” Is me rõs hang ez, könnyû is mé tel ni, a leg -
kü lön bö zõbb he lyek rõl hall hat juk egy re gyak rab ban a vi -
lág je le ne fö löt ti so pán ko dás ilyen és eh hez ha son ló hang -
ja it. A ha tás va dá szat csú csa azon ban még nem ez, hi szen
ez zel csak egy han gu lat ala poz ha tó meg, amely re még fel
le het kí nál ni a „meg ol dást”: for dulj el et tõl az utá la tos vi -
lág tól, vesd ki ma gad ból azt, és vesd ki ma ga dat be lõ le.
Ma gunk is könnyen be dõl he tünk egy ilyen hang nak.

Lát nunk kell azon ban, hogy a vi lág so ha nem volt más,
min dig is az ön zés és a ha ta lom szer zés vá gya irá nyí tot ta,
min dig is erõ szak út ján szer zett ha tal mat az el nyo mó,
akár fi zi kai, akár szel le mi erõ szak út ján. Vi lá gunk rend je
nem kü lön bö zik a meg elõ zõ ko ro ké tól, így akár Jé zus ko -
rá tól sem.

A vi lág, amely ben Jé zus élt
Lep ra, bé nu lás, vak ság, min den fé le nyo mor. Jé zus út já -
nak ki lo mé ter kö vei ezek a ször nyû sé gek. Gyû lö let, ha -
rag, csa lás, go nosz ság. Mi ért hisszük, hogy más volt ak -
kor, mint most? Nyil ván ab ban a kor ban is ren ge te gen
szól tak ar ról: ki kell vo nul ni a vi lág ból, csak ez le het a
meg ol dás. 
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Azon ban a lep rás és a ka per na umi szá za dos is más képp
gon dol ta. Õk ép pen a vi lá guk ban, a je le nük ben ke res ték a
ki utat a nyo mo rú ság ból. Jé zus hoz men tek, mert tér ben és
idõ ben is azon a he lyen sze ret ték vol na meg ol da ni a hely -
ze tü ket, ahol és ami kor vol tak. Jé zus je len lé te kí nál ta a
meg ol dást szá muk ra.

A vi lág, amely ben Jé zus je len van
Hisszük, Jé zus nem csu pán egy tör té nel mi alak, egy va la -
ha élt gyó gyí tó-ta ní tó mes ter, ha nem Is ten fia, élõ Úr. Jé -
zus a mi je le nünk nek is ré sze, nem a múlt ban és nem a jö -
võ ben kell õt ke res nünk. Jé zus je len lé te szá munk ra is kí -
nál meg ol dást nyo mo rú sá gunk ban. 

Ne künk sincs más utunk, mint õhoz zá for dul ni. Ha vi -
lá gunk te le is van nyo mo rú ság gal, és ta lán job ban is is -
mer jük eze ket, mint va la ha, ha több szen ve dést is lá tunk,
mert a mé dia elénk tár ja azt, ha több gyû lö le tet is ta pasz -
ta lunk, mert job ban össze va gyunk zár va, mint va la ha,
ak kor is tud hat juk, az em be ri nyo mo rú ság ra most sincs
más vá lasz, mint Jé zus, most sincs más hely és idõ, mint
itt és most. Nem vo nul ha tunk ki a vi lág ból, mert ép pen eb -
ben a vi lág ban van kül de té sünk. És azért sem, mert az élõ
Jé zust eb ben a vi lág ban ta lál juk meg.

A lep rás és a szá za dos pél dá ja nem csak az õ hi tük pél -
dá ja szá munk ra, ha nem pél dá ja an nak is, hogy re á lis meg -
ol dást ta lál tak a prob lé má juk ra. Mi sem ke res he tünk má -
sutt se gít sé get. A mi re mény sé günk is csak Jé zus ban van.

Pe li kán And rás

Tal ló zó

„Jé zus a cso dá kat azért te szi, hogy rá mu tas son is ten sé gé -
re.” (A Szent Ist ván Tár su la ti Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka
CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„(…) mily nagy volt az õ hi te. Nem mond ja: Ha Is tent
ké red ér tem; ha nem azt mond ja: Ha aka rod, meg tisz tít -
hatsz en gem. Ki az aka rat hoz fo lya mo dik, a ha ta lom ról
nem két ke dik.” (A Kál di-bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka CD-
ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„(…) õ, aki a He gyi be széd után hi tet ke res né pé ben, Iz -
rá el ben nem ta lált olyan hi tet, mint a po gány cen turi ó -
ban.” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum
Di gi té ka Kft.)

„Jé zus meg érin ti a fé lel me te sen fer tõ zõ be te get, il let ve
an nak ru há ját, és kész be lép ni egy po gány em ber há zá ba,
ahol az em ber »tisz tá ta lan ná« vá lik. (…) Ér zé kel jük-e,
hogy Jé zus nak nem csak ere je van, ha nem szí ve is?” (id.
Ma gas sy Sán dor: Pe rikó pák. Ma gán ki adás)

„Jé zust meg le pi ez a hit. Íme az el sõ em ber, aki min den
vi ta, ki kö tés, okos ko dás nél kül meg hó dol az õ mes si á si
fel sé gé nek – s ez is po gány.” (Ra vasz Lász ló: Az Ó/Új szö -
vet ség ma gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„Két ség te le nül rit ka eset volt, hogy egy lep rás meg gyó -
gyult (…) a pap nak rá kel lett vol na éb red nie, hogy va jon

nem a Mes si ás je lent-e meg vég re. Ilyen re a gá lás ról azon -
ban nem ol va sunk.” (Wil li am Mac Do nald: Új szö vet sé gi
kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„A be teg nyil ván sze ret te vol na, még sem óhajt ja Jé zus -
ra kény sze rí te ni, hogy meg te gye, amit kér, de meg vall ja
ama bi zo nyos sá got, hogy ha Jé zus akar ja, meg van rá a
ha tal ma, hogy õt meg tisz tít sa. (…) Az egyik szír kéz irat -
ban így ol vas ha tó: »Ne kem is van pa rancs no ki ha tal -
mam.«” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál -
vin Ki adó)

„Jé zus tel jes mes si á si ha tal mát bi zo nyít ják. Jé zus ma ga
az »idõk je le i nek« ne vez te eze ket (16,3), ame lyek má sok
sze mé ben úgy iga zol ták õt, mint Is ten szol gá ját (…). Az
»idõk je le i re« ál ta lá ban úgy gon do lunk, mint a Krisz tus
vissza jö ve te lé nek elõ je le i re, ez azon ban a ki fe je zés fél re -
ér té se. Az »idõk je lei« Krisz tus bi zony ság té te le szó ban és
cse le ke det ben ar ról, hogy el ér ke zett a Mes si ás kor sza ka.”
(Cor ne lis van der Waal: Ku tas sá tok az Írá so kat! Irány tû
Ki adó)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(…oda ment egy lep rás, le bo rult elõt te, és ezt mond ta:
Uram, ha aka rod, meg tisz tít hatsz.)
„…a be teg ség sö tét sé gé ben kell ott ho nos nak len ni, a fény
és gyó gyu lás csí rá it kell meg ta lál ni…”

Ke ré nyi Ká roly (1897–1973) ma gyar szár ma zá sú
sváj ci klasszi ka-fi lo ló gus

(…és ezt mond ta: Uram, ha aka rod, meg tisz tít hatsz.)
„Én is hi szek ab ban, hogy a hit cso dá kat tud ten ni. És
akár gyó gyí ta ni is le het ve le… Hip pok ra tész óta a leg fon -
to sabb szö vet sé ges a be teg él ni aka rá sa, bi zal ma or vo sá -
ban és a gyógy szer ben. Ez így van ma is, és így lesz a jö -
võ ben is…”

Szent ágo thai Já nos (1912–1994) or vos, agy ku ta tó,
az MTA el nö ke

(Uram, a szol gám bé nán fek szik ott hon…)
„Nem »büsz kél ked nünk« kell, nem ide gen éle tek után kel -
le ne nyúj to gat ni a ke zün ket – ha nem rá kel le ne döb ben -
nünk, mi lyen gyöt rõ be teg ség ben síny lõ dik a né pünk, és
imád koz nunk kell, hogy Is ten küld jön rá gyó gyu lást és ad -
jon jó zan észt, hogy mi is se gít hes sünk.”

Alek szandr Szol zse nyi cin (1918–)
No bel-dí jas (1970) orosz re gény író, pub li cis ta

(oda ment hoz zá egy szá za dos, és kér te…)
Va ló di hit az a hit, amely nem te vé keny?

Jean Ra cine (1639–1699) fran cia drá ma író: Atá lia

(Ami kor Jé zus ezt hal lot ta, el cso dál ko zott…)
„A meg tör he tet len, nagy cso da az em ber hi te a cso dá ban.”

Jean Paul (1763–1825) né met re gény író
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(sen ki ben sem ta lál tam ilyen nagy hi tet Iz rá el ben…)
„Ke res sé tek Is ten or szá gát és az õ igaz sá gát, és a töb bi
meg ada tik nék tek. Mi pe dig a töb bit ke res sük, és nyil ván -
va ló an nem ta lál juk.”

Lev Nyi ko la je vics Tolsz toj (1828–1910) orosz re gény író

(és asz tal hoz te le ped nek… a mennyek or szá gá ban)
„…az em ber hi te az õ menny or szá ga…”

Kos suth La jos (1802–1894):
Be széd a ceg lé di szá zas kül dött ség hez

VERS
(so kan el jön nek nap ke let rõl és nap nyu gat ról)
Cso ko nai Vi téz Mi hály: Okos ko dá sok, ér zé sek (rész let)

… ré gibb út a hit, mint sem az ér te lem,
… min den nép elébb lett theo log us sá,
Mint ké tel ke dõ vé vagy phi lo sop hus sá.

VÍZ KE RESZT UTÁN UTOL SÓ VA SÁR NAP
• Mt 17,1–9

A szö veg

Ez a tex tus az Új szö vet ség leg klasszi ku sabb te o fá ni á ja.
Azon nal le pe reg sze münk elõtt Iz rá el né pé nek hosszú tör -
té ne te az õs atyák tól a pró fé tá kig. A kü lön bö zõ he gye ken
tör tént is te ni ki nyi lat koz ta tá sok so ra a Sí nai tól a Hó re big. 

Jé zus ki vá laszt há rom ta nít ványt, és fél re hív ja õket
kü lön (kat! ij di van). Itt, a he gyen el vál to zik (me ta mor -
fovo mai), ar ca fény lik, mint a nap, és ru há ja fe hér lik,
mint a fény. 

A hé ber el be szé lés mód sür ge tõ, fi gye lem fel kel tõ stí lu sá -
ban foly ta tó dik az el be szé lés. Íme, meg je le nik Il lés és Mó -
zes. Rejt ve ma rad, mi rõl be szél get nek Jé zus sal. A ta nít vá -
nyok kal együtt a szem lé lõ sze re pé ben va gyunk. Pé ter szó -
lal meg, aki ma ra dás ra ké ri a Mes tert. A sá tor a ma gya rá -
zók sze rint pusz tán a ma ra dást jel zi, és nem utal a temp -
lom sá tor ra. Újabb meg le pe tés ként fé nyes fel hõ je le nik
meg, és meg tör té nik a te o fá nia. Itt az ige sza kasz és az
ese mény csúcs pont ja. Min den en nek elõ fel té te le és kö vet -
kez mé nye. Ez az én sze re tett Fi am, aki ben gyö nyör kö döm,
reá hall gas sa tok! Az üze net a tör té net kö rül mé nye i vel
szem ben tel je sen tisz ta. A fel szó lí tás Pé ter ko ráb bi val lás -
té te lé nek is te ni meg erõ sí té se. Ezért is ma rad el a töb bi szi -
nop ti kus kri ti ká ja Pé ter köz be szó lá sá ra. A ta nít vá nyo kat
fé le lem fog ja el (vö. a tre men dum alap él mé nye a szent je -
len lé té ben Ru dolph Ot tónál). A fé lel mü ket Jé zus osz lat ja el
érin tés sel és szó val. A lá to más vé gén megint egye dül Jé -
zus van ve lük.

A Bib lia kö zép pont ja

A tör té net a tel jes Bib lia össze kö tõ pont ja. Jé zus konk rét
kap cso lat ba ke rül az Ószö vet ség két leg je len tõ sebb fi gu rá -
já val. Ez zel ve lük egyen ran gú ként je le nik meg, sõt a ben -
ne ka pott ki nyi lat koz ta tás fe let te áll min den ed di gi ab szo -
lút igaz ság nak. Mint a tör vény és a pró fé ci ák tel jes sé ge és
be töl tõ je áll az Írás fó ku szá ban. Raj ta ke resz tül ér tel mez -
he tõ bár me lyik. A ko ráb bi tel jes sé get lé pi túl Jé zus. A mí -
to szok tá vo li múlt já nak is ura. 

A tör té nést a há rom ki vá lasz tott ta nít vány mó do sult tu -
dat ál la pot ban (lá to más ban) ta pasz tal ja meg. Az egész
Szent írá son át vo nul ez az ál la pot, mint kü lö nös kom mu -
ni ká ci ós le he tõ ség Is ten nel. Ál mok Áb ra hám tól Má ri á ig,
ví zi ók a pró fé ták so rá nál. Még is fé lel me tes te rü let ez,
ahogy Já kób mond ja a lét ra álom után reg gel: Mi lyen fél el -
mes ez a hely! Nem más ez, mint Is ten há za és a menny
ka pu ja. (1Móz 28,17) A ta nít vá nyok is arc ra bo rul nak,
sza va ik el fogy nak és fél nek. A rá juk tett be nyo más na -
gyon erõs. Jé zus sze mé lye ha tá roz za meg egész sze re pü ket
a tör té nés ben. Ér tük, ne kik tör té nik min den, hogy Jé zus
is ten fi ú sá gát alá tá massza. 

A hegy

A hely szín egy ma gas hegy, amely a val lá si ta pasz ta lás
meg ha tá ro zó pont ja. A Fu ji Ja pán ban, a Ki li man dzsá ró, az
Olüm posz vagy Je ru zsá lem ben a Temp lom-hegy mind egy-
egy val lás cent ru ma. El ér he tet len és von zó egy szer re. Tá -
vo li, még is min den te kin tet rá sze ge zõ dik. Ve szé lyes és ég -
be szö kõ. Min den lé pés sok kal több erõt igé nyel. A hegy
alá zat ra ta nít. És ép pen ezért a hegy nem ma rad hat így.

Ezt a he gyet ost ro mol juk. Ezt a he gyet bont juk és ero -
dál juk, ha ra ci o ná li san ki zár juk a szent meg je le né sé nek
le he tõ sé gét az éle tünk bõl, de ak kor is, ha sát rat aka runk
ver ni a szent he lyen. Egy pont hoz ra gad va ki kö ve tel jük,
ál lan dó sít juk a ki vé te les ado mányt. Min den kí sér let,
amely ben mi ala kít juk ki a tech ni kát, az utat a Szent hez,
csa lás, mert nem visz el oda. Sa ját rög esz mé ink hez, bál -
vá nya ink hoz és vé gül sa ját ma gunk hoz fog vissza vin ni.

A szó zat

Az egész epi zód egy ér tel mû cél ja az üze net: Ez az én sze -
re tett Fi am, aki ben gyö nyör kö döm, reá hall gas sa tok. De
nem csak most, ha nem majd a jö võ vi szon tag sá gai kö zött
is õ lesz az Is ten fiú, aki re hall gat ni kell. Nem za va ros tit -
kos üze net, ha nem vi lá gos fel szó lí tás áll a tör té net kö zép -
pont já ban. Min den szo kat lan je len ség csak alá tá maszt ja
és ki eme li ezt a köz pon ti üze ne tet. A ke resz tény ség is ten -
ta pasz ta la ta még a te o fá nia fé lel me tes sé gé nek kö zép pont -
já ba is a sze re tõ Is tent ál lít ja. A szó zat az Atya és a Fiú
sze re tet kap cso la tát fo gal maz za meg. Az Atya gyö nyö rû sé -
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get, megelé ge dést lel a Fiú szem lé lé sé ben. Is tent ma gát itt
Krisz tus ban, az õ hall ga tá sá ban, kö ve té sé ben, be fo ga dá -
sá ban ta lál juk meg, és nem a nu mi nó zum el ér he tet len ost -
rom lá sá ban. 

A ha lál ado má nya

A sze re tet kap cso lat azon ban to vább fe szül Krisz tus el kö -
vet ke zõ ha lá lá nak fé nyé ben.

Az egész epi zód a ha lál je gyé ben zaj lik. A te o fá nia elõtt
és után is Jé zus be je len té se áll ha lá lá ról és fel tá ma dá sá ról.
A hegy rõl le jö vet a ta nít vá nyok Il lés rõl kér dez ve a Ke resz -
te lõ ben kap nak vá laszt, akit ár tat la nul pusz tí tott el a vi -
lág. De nem csak ve le, ha nem min den igaz pró fé tá val min -
dig ez tör té nik. Ez zel a vi lág rend del áll szem ben az is te ni
üze net. Õrá kell hall gat ni, az Úr ra. Mert a meg di csõ ült Jé -
zus ép pen ez zel a szük ség sze rû ha lál lal szem ben ra gyog,
mint a fény. Hús vét fé nye tet szik át ezen a ra gyo gá son ek -
kor. Er re csak is a más faj ta tu dat ál la pot nyit le he tõ sé get.
Olyat érez het tek és érez he tünk meg, ami nek ér te lem mel
va ló meg sej té sé re sem mi le he tõ ség sincs. Nem je len ti ez a
„már min den el dõlt” ál la po tot és a ha lál fe lett di a dal mas -
ko dó hús vé ti va ló sá got, de en nek elõ í zét ad ja több szö rö -
sen is a lá to más ha tár ta lan le he tõ sé ge. 

Nietz sche, pa ro di zál va ezt a je le ne tet, Za ra thust rát is
egy hegy re vi szi fel. Ha mut visz fel, és tü zet hoz le a hegy -
rõl – az is ten ha lott tü zét. Az em ber ma ga van, kö tél tán -
cos ként az ál lat és a ma ga sabb em ber kö zött. Is ten pe dig
ha lott. 

Tex tu sunk ban a ha lál ra ké szü lõ em ber Jé zus di csõ ül
meg. Itt je len ti ki ró la a hang: õ Is ten Fia. A ma ga sabb em -
ber il lú zi ó ja tör vény sze rû en ve ze tett a kö tél rõl va ló le zu -
ha nás hoz. Ke vés az em be ri elem a fel emel ke dés hez. Kell a
he gyen a tö ké le te sen más ta pasz ta la ta. Az érint he tet len -
ség és ki szol gál ta tott ság.

Alá szál lás

A hegy rõl le kell jön ni. Ez a krisz tu si út. Nincs vég te len
szem lé lõ dés, mert a vi lág za ja nem ide gen, ha nem ott ho -
nos. A hegy az ide gen és a ki vé te les a ma ga csend jé vel és
szép sé gé vel. Fel töl tõ dés, de nem vég cél. Min den, ami szá -
mít, Ga li lea és Jú dea kis vá ro sa i ban, szem tõl szem ben tör -
té nik. Nincs tit kos tan a he gyen. Nincs ki emelt stá tusz a
he gyen jár tak nak. Nincs idõn kí vü li ség. Nem le het le te le -
ped ni ott. Itt kell él ni és meg él ni az evan gé li u mot, Ga li lea
és Jú dea ko szos út ja in. Ró ma i ak és zé ló ták kö zött, lep rá -
sok és fa ri ze u sok kö zött, pros ti tu ál tak, po gá nyok, zsi dók
kö zös sé gé ben. A kö tél tán cos zsib vá sár ban kell tud ni lá to -
mást lát ni a fény rõl. A ha lál min den fé le szo rí tá sá ban az
élet fé nyét ta pasz tal ni. A föl di ha mis dics fény tõl, sa ját ne -
on- és ref lek tor fé nye ink ke reszt tü zé bõl meg lát va a krisz -
tu si di csõ ség fé nyét. Egyet len re mé nyünk, hogy nem mi

ra gyo gunk õrá, mint pré di ká to rok, fa ri ze u sok, ha mis
meg él he té si pró fé ták, ha nem õ ra gyog ránk, és az õ tisz ta
fé nyét ra gyog hat juk egy más ra.

Azt az atyai sze re tet to vább ad va, amely nek fé nye és
me le ge meg ment het a kö tél tánc ret te ne té tõl.

Sza bó B. And rás

Iro da lom

Jo a chim Gnil ka: Das Matthäus evan ge li um. Her der, Fre i burg, 1992.
/Her ders theo lo g ischer Kom men tar zum Ne u en Tes ta ment. I/1–2./

Ale xan der Sand: Das Evan ge li um nach Matthäus. Pus tet, Re gens -
burg, 2001. /Re gens bur ger Ne ues Tes ta ment./

Tal ló zó

„Jé zus (…) meg en ged te, hogy az ed dig el rej tett is ten ség –
»ki üre sí tet te ma gát« (Fil 2,7) – át su gá roz za tes tét, s ma gát
is ten sé ge di csõ sé gé ben mu tas sa meg (…). Ez a lá to más el -
kí sér te Pé tert egész éle tén (…). Mó zes sel és Il lés sel, a tör -
vény és a pró fé ták kép vi se lõ jé vel je lent meg elõt tük Jé zus.
Ez jel zi, hogy az ószö vet sé gi ki nyi lat koz ta tás foly ta tá sa az
Új szö vet ség ben van, s ez az ószö vet sé gi ki nyi lat koz ta tás
meg ko ro ná zá sa Jé zus ban (Mt 5,17).” (A Szent Ist ván Tár -
su la ti Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi -
té ka Kft.)

„Ez azért tör tént, hogy va la mint ta ní tá sá nak kez de te
elõtt a ke reszt ség ben (Mt 3,17), úgy ke vés sel szen ve dé se
elõtt is, mint azon is te ni ta ní tó le gyen elõ tün tet ve, ki re
õket Mó zes utal ja (…). Cél zás van itt 5Móz 18,15-re. Ke -
resz tel te té sé nél (Mt 3,17) nincs hoz zá ad va e pa rancs, ha -
nem itt igen, mi vel itt Krisz tus, Mó zes hez és a pró fé ták hoz
vi szo nyít va, ve zet te tik be.” (A Kál di-bib lia jegy ze tei. Bib -
lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Is ten je len lé te a bû nös em ber bõl min dig fé lel met vált
ki: így van most is, és ez alól most Jé zus old ja fel a ta nít -
vá nyo kat, aki ál tal ma ga Is ten cse lek szik. A lá to más el -
tûnt, a szó zat el hang zott: a tör tén tek he lyes ér té ke lésé re
kí ván ja Jé zus rá ve zet ni ta nít vá nya it. Azt kell meg ér te ni ük,
hogy ami nek ta nú i vá let tek, az elõ leg volt a fel tá ma dás sal
kez dõ dõ új kor szak ból, de tel jes ér tel mét nem tud ják most
még meg ra gad ni.” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-
ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„(…) a Ná zá re ti Mes ter is ten fi ú sá gá nak hí rét csak a
nagy pén te ki és hús vé ti ese mé nyek után sza bad to vább -
ad ni. Is ten ter ve és Is ten tet te csak ak kor »pub li kus«,
ami kor a ket tõ össze füg gé se fél re ért he tet len mó don nyil -
vá nul meg.” (id. Ma gas sy Sán dor: Pe rikó pák. Ma gán ki -
adás)

„Az, hogy a Ná zá re ti Jé zus »szen ve dõ szol ga«, (…) hogy
el ve tik, meg csú fol ják és ke reszt re ve rik, az õ is te ni mél tó -
sá gá ból nem hogy nem von le sem mit, ha nem ép pen az õ
meg di csõ ít te té sé nek, fel emel te té sé nek az út ja. (…) A je le -
nés nek nagy sze rû be fe je zé se s mély ér tel mû fog la la ta a 8.

34



v.: »Sen kit sem lá tá nak ma gok kö rül, csak Jé zust egye -
dül.«” (Ra vasz Lász ló: Az Ó/Új szö vet ség ma gya rá za ta.
Kál vin Ki adó)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(sze mük lát tá ra el vál to zott…)
„Nem va gyok bi zo nyos ben ne, hogy a ma te ma ti kus job -
ban meg ér ti vi lá gun kat, mint a köl tõ vagy a misz ti kus. Ta -
lán csak ar ról van szó, hogy job ban tud össze ad ni.”

Ar thur Ed ding ton (1882–1944) an gol csil la gász

(meg je lent elõt tük Mó zes és Il lés, és be szél get tek Jé zus -
sal…)
„Vi lá gunk mö gött messze a hát tér ben lé te zik egy má sik vi -
lág, s a ket tõ kö zött kö rül be lül olyan a vi szony, mint a
szín ház ban lát ha tó va ló sá gos s a mö göt te né ha-né ha
meg pil lant ha tó, má sik je le net kö zött.”

Søren Kier ke gaard (1813–1855) dán fi lo zó fus, teo ló gus

(Sen ki nek se mond já tok el ezt a lá to mást…)
„Sze rény ség re ma ga az Is ten ok ta tott, mi dõn di csõ sé gé -
nek ki nyil vá ní tá sá ra a nagy he gyek he lyett a kis Sí nait
vá lasz tá, ég be nyú ló fák he lyett a csip ke bo kor ban je lent
meg.”

Tal mud (6. szá zad vé ge)

(sen kit sem lát tak, csak Jé zust egye dül…)
„Mi nél mé lyebb a ke gyes ség, an nál igény te le nebb az ér -
zék fe let ti meg is me ré se te kin te té ben. Olyan, akár az ös -
vény, mely a he gyek kö zött ka nya rog, de so ha sem kú szik
fel a csúcs ra.”

Al bert Schwei tzer (1875–1966) né met teo ló gus,
or go na mû vész, or vos

(Uram, jó ne künk itt len nünk…)
„…egye dül a he gyek ér dem lik meg, hogy az em ber vá gya -
koz zék utá nuk.”

Ivan Olbracht (1882–1952) cseh re gény író

VERS
(amíg fel nem tá mad az Em ber fia a ha lot tak kö zül)

Ró nay György: Al fa és Om ega (rész let)

A vi lág nem kö zöl he tõ. Hi á ba
vá gyol el mon da ni.
Amit kö zöl hetsz: az egész nek ár va,
ko pott da rab jai;
csak tö re dék le het és da do gás csak,
amíg ben ned az ég
el nem in dít ja hû vös mér ta ná nak
su gár zó csil lag rend sze rét.

Ne szólj, míg el nem in dul! A ma gány tán
be fe lé meg gyö tör.
Tûrj! Egy vi lág meg éri! Bur ka vál tán
csak an nál szeb ben tün dö köl.
Nem ve led él tek, el le ned? Szi get re
szám ûz tek? Mo so lyogj. Ez a
te vá la szod: egy új vi lág, s fe let te
az Al fa és az Om ega.

HET VE NED VA SÁR NAP JA 
• Jer 9,22–23

Még het ven nap – jel zi a va sár nap. Ha ed dig nem tet tük
meg, itt az ide je a ré gi rõl le tér ni, és új úton in dul ni, igaz
meg té rés sel.

Kö rül te kin tés ként

Je re mi ás pró fé ta Jú da ki rály sá gá nak utol só idõ sza ká ban
te vé keny ke dett. Ez az idõ szak tel ve volt vál to zá sok kal:
fel bom lott az Asszír Bi ro da lom, amely nek kö vet kez té ben
Jú da rö vid ide ig füg get len lett, majd a tör té ne lem szín pa -
dán ép pen fel emel ke dõ ben lé võ Ba bi ló nia alá ve tett jé vé
vált. Ez nem csak az ál lam ön ál ló sá gá nak el vesz té sét je -
len tet te, ha nem ve szé lyez tet te a nem ze ti fenn ma ra dást is.

A tex tus a pró fé ta mû kö dé sé nek má so dik idõ sza ká ból
va ló, amely Jó si ás ha lá la (609) és Je ru zsá lem el sõ ost ro -
má nak ide je (597) kö zé te he tõ. A pró fé ta ek kor lép a nyil -
vá nos ság elé, és az ön ké nyes kor mány zás sal, a po gány
val lá si szo ká sok kal és az el bi za ko dott ság gal száll szem be.
A 7–20. fe je ze tek pró fé tai mon dá sá nak több sé ge te hát eb -
bõl az idõ szak ból va ló. 

A könyv fel osz tá sát te kint ve az el sõ rész ben (1,1–25,14)
fe nye ge tõ pró fé tai mon dá so kat ta lá lunk Jú da és Je ru zsá -
lem el len. Hol po é ti kus, hol pe dig pró zai szö ve gek rõl van
szó. Jer 9,22–23 egy ér tel mû en köl tõi sza kasz, kul csa a há -
lal szó, amely nek igen vál to za tos je len té sei kö zül (ra gyog -
ni, vi lá gí ta ni, Is tent ma gasz tal ni, esz te len nek len ni) itt az
„ön ma gát di csér ni, di cse ked ni, ma gát di csér tet ni” ke rül
elõ. Ér de kes mó don csu pán egy alak vál to zás vá laszt ja el
az „Is tent di csér ni, ma gasz tal ni” je len tés tõl. Kö zel áll egy -
más hoz te hát a ma gunk di csek vé se és Is ten di csé re te. Hi -
szen ami vel mi di csek szünk, az tu laj don kép pen Is ten tõl
van, Is te né. Ami vel több nek tart juk ma gun kat má sok nál,
az tu laj don kép pen nem a mi ér de münk, nem tõ lünk van,
ha nem Is ten tõl. Ám haj la mo sak va gyunk er rõl meg fe led -
kez ni, és az Úr tól ka pott aján dé ka in kat a ma gunk si ke ré -
nek el köny vel ni. Ab lon czy Dá ni el ír ja kom men tár já ban:
„»Kö hög a bol ha«, szok ták mon da ni. Olyas mi ez, ami kor
va la ki hi té vel és cse le ke de te i vel kezd di cse ked ni. Az ilyen
em ber meg fe led ke zik ar ról, hogy hi te és cse le ke de tei for rá -
sa Is ten ke gyel me.” 
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Nem hagy ha tó fi gyel men kí vül az a fe szült ség, el len tét
a 22. és 23. ver sek kö zött, amely az el mú ló „di csõ ség” és
a ma ra dan dó ér ték kö zött fe szül. Az el mú ló „di csõ ség” a
böl cses ség, erõ és gaz dag ság, a ma ra dan dó pe dig a hû ség,
sze re tet és igaz ság (is te ni), ame lyet Is ten elõ re aján dé ko -
zott ne künk, mi elõtt még bár mi lyen el vá rást tá masz tott
vol na ve lünk szem ben. 

A 23. vers ben ál ló sakal – ész, ér te lem, be lá tás – itt „ér -
te ni”-t, gya kor la ti as jó zan sá got je lent, ami in kább evi lá gi;
a jada – tud ni, sej te ni, is mer ni – pe dig ar ra utal, hogy Is -
tent „is mer ni” éle tet je lent (éle tet hoz), örök éle tet. Ezért
Is ten is me re té vel is szem ben áll a böl cses ség, gaz dag ság és
erõ (em be ri), nem csu pán az elõbb em lí tett is te ni sze re tet -
tel, rend del-jo gos ság gal, igaz ság gal, hi szen a ket tõ össze -
függ, egy más ból kö vet kez tet he tõ.

Gon dol kod ta tó

Je re mi ás ide jé ben is di csek võ vé, nagy zo ló vá kezd tek vál ni
az em be rek. Azt gon dol ták, hogy Is ten fel tét le nül meg -
men ti az õ né pét min den ve sze de lem tõl, és ez meg gon do -
lat lan, in do ko lat lan el bi za ko dott ság gal töl töt te el õket.
Ha tal mas nak és olyan be fo lyá sos nak sze ret ték vol na fel -
tün tet ni ma gu kat, mint Egyip tom vagy Me zo po tá mia. Ez
a faj ta „ön telt ség”, ma gun kat „több nek, jobb nak lát ta tás”
ma is jel lem zõ ma ga tar tás. Nem csak or szá gok ra, né pek re,
ha nem egyes kö zös sé gek re, sze mé lyek re is igaz. A ver sen -
gés egy faj ta meg mu tat ko zá sa a di csek vés, ami kor ha son -
ló kép pen ne vet sé ges és ne ga tív mó don vi sel ke dünk, mint
két gye rek, akik egy más sal ver sen ge nek: 

– Az én apu kám erõ sebb, mint a ti éd! 
– De az én apu kám gyor sab ban tud fut ni, mint a ti ed!
– Az én apu kám vi szont össze tud ja ver ni a te apu ká dat!
– De az én anyu kám még apu ká mat is össze tud ja ver ni!
A di csek vés itt is célt té veszt, aho gyan oly sok szor az

élet ben. Mert aki di csek szik, azt gon dol ja, hogy min dent
job ban tud. Aki di csek szik, azt gon dol ja, hogy min den ki
más fe lett áll. Aki di csek szik, azt gon dol ja, hogy sa ját ere -
jé bõl ké pes ki elé gí te ni a szük ség le te it, igé nye it, vá gya it.
Aki di csek szik, jobb nak gon dol ja ma gát min den ki más nál.
Aki di csek szik, te le van gõg gel, és el van tel ve ön ma gá val. 

Azon ban, ahogy Ke ve há zi Lász ló ír ja egy cik ké ben,
mind ez „…csak tü net, fel szín”. „S ezen a pon ton kell mé -
lyebb re néz nünk. Jé zus sze rint min den gon do lat, szó és
tett – a di csek võ is – a szív bõl fa kad. A di csek vés te hát
szív kér dés: ki re, mi re épít jük éle tün ket, ke resz tény sé gün -
ket, üd vös sé gün ket?” Per sze ez a leg több em ber szá má ra
nem kér dés, hi szen az „éle tet”, „üd vös sé get” sa ját ma -
guk ban, pénz tár cá juk ban vagy ép pen más ban gon dol ják
meg ta lál ni. Elõ for dul hat, hogy jó tu laj don sá ga ink ra,
erõnk re, okos sá gunk ra, böl cses sé günk re, ke gyes sé günk re
ala po zunk, és eb ben va ló nagy bi zo nyos sá gunk ban or ra
bu kunk…

De ak kor mi a di csek vés re mél tó? Is ten az Úr, „aki sze -

re te tet, ren det és igaz sá got” te remt a föl dön. Is ten böl cses -
sé gé nek, gaz dag sá gá nak, ere jé nek va ló sá ga iga zán mél tó
di csek vés re, di csé ret re. Mert mind ez ra gyog, vi lá gít, csak
mi pró bál juk el ho má lyo sí ta ni. El ho má lyo sí ta ni Is tent –
ma gunk mel lett. Vagy meg for dít va: csil log tat ni, ra gyog tat -
ni, „ön fé nyez ni” ma gun kat – Is ten ra gyo gá sa mel lett.
Bölcs ként tün tet ni fel ma gun kat – Is ten böl cses sé ge mel -
lett. Erõn ket fi tog tat ni – Is ten ere je mel lett. Pe dig csak ha
ma gunk nál to vább lá tunk, ak kor lát juk meg a va ló di Is -
tent. S aki meg pró bál ja ezt fel mér ni és fel fog ni, az el szé -
gyel li ma gát di csek vé sé ben, és meg lát ja, hogy csak az Úr -
ban le het di cse ked ni. El kel le ne te hát jut nunk a di csek vés -
tõl az Is ten nel va ló di csek vé sig, Is ten di csé re té ig, is me re -
té ig. Aho gyan a va sár nap té má ja is su gall ja: az el bi za ko -
dott ság ból el kel le ne jut nunk az oda adó is ten tisz te let re.
Ez az a vál tás, amely nek szük sé ges sé gét az ige a hát tér -
ben meg fo gal maz za és sür ge ti.

Az ige hir de tés fe lé

Mi van a szív ben? Van valami, ami re a leg több em ber vá -
gyó dik. Ez a nép sze rû ség. Több sé günk is mert és nép sze rû
sze ret ne len ni. De ezek a vá gyak túl mu tat nak ön ma gu kon. 

S nem csu pán is mer tek, meg ér tet tek is aka runk len ni.
Sze ret nénk, ha egyet ér te né nek ve lünk. Sze ret nénk, ha
tud nák, ho gyan ér zünk, és mi ért úgy ér zünk.

So kan a tu dá su kért és gaz dag sá gu kért sze ret né nek
nép sze rû ek len ni. Is ten azon ban vi lá gos sá te szi szá munk -
ra, hogy ezek a dol gok nem tõ lünk van nak, ezért nem di -
cse ked he tünk ezek kel, mint a ma gun ké val, és így nem
vál ha tunk jo go san ezek ál tal is mert té, nép sze rû vé. Sa ját
ká rá ra di csek szik, aki ezt te szi, mert sa ját ma gá ra (ere jé -
re, gaz dag sá gá ra, böl cses sé gé re, ke gyes sé gé re) épí ti éle tét
és üd vös sé gét, ami na gyon is e vi lá gi – így lesz „alap-ta -
lan”. S ez meg mu tat ja, hogy az em ber mi ben lát ja a lé nye -
get. De ha Is ten re épít, az õ tu dá sá val, ere jé vel, gaz dag sá -
gá val di csek szik, jó alap ra épít, hi szen Is tent is mer ni va -
ló ban éle tet hoz hat szá munk ra.

Ez zel azt is meg mu tat ja, hogy jobb is mer ni és meg ér te -
ni, mint is mert nek és meg ér tett nek len ni. Mert ha is me rem
Is tent, ma gam is meg is mert té vá lok. Ha meg ér tem Is tent,
ma gam is meg ér tet té vá lok. De ez is Is ten tõl van. Aján dék.
Ezt meg lát ni iga zi kincs. Mi re van te hát szük sé gem? Is -
mert ség re vagy is me ret re? Meg ér tett ség re vagy meg ér tés -
re? Az egyik a má sik ból fa kad, csak nem le het meg for dí -
ta ni a sor ren det. Me lyik szá mom ra a fon to sabb? Hol van
szá mom ra a súly pont? Mi a mérv adó: Is ten, vagy én ma -
gam? Az ige se gít a kér dé se ket meg vá la szol ni, csak hagy -
ni kell hat ni, mun kál kod ni. 

Mó nus Györ gyi

36



Tal ló zó

„Ha nem, úgy mond sz. Ágos ton, az el sõ vé tek, mely az em -
bert le gyõz te (a ke vély ség), egy szer s mind az utol só is,
mely el len har col nia kell. Mert ha min den egyéb vét ket ki -
ir tott is, a ke vély ség még is hoz záfér het, s az em ber min dig
ve szély ben van, ne hogy oly tisz te le tet tu laj do nít son ma -
gá nak, mely csak Is tent il let.” (A Kál di-bib lia jegy ze tei.
Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„A »sze re tet« a »jog és igaz ság« elõtt áll. (…) A jo got,
igaz sá got »sze re tet tel« kell gya ko rol ni; más kü lön ben az
nem va ló sá gos jog és igaz ság.” (A Hertz-bib lia jegy ze tei.
Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Je re mi ás is vall ja az iz ra e li ta böl cses ség iro da lom alap -
té te lét: »A böl cses ség nek kez de te az Úr nak fé lel me« (Péld
9,10). A böl cses ség, erõ és gaz dag ság könnyen te szik el -
bi za ko dot tá az em bert. Az iga zán bölcs az, aki szá mol Is -
ten nek az egyé ni éle tet s a vi lág tör té nel met irá nyí tó ha -
tal má val. Az ilyen is ten is me ret nem el mé le ti tu dás, ha -
nem az em ber egész ma ga tar tá sát meg ha tá ro zó té nye zõ.
Is ten azok ban gyö nyör kö dik (…), aki ket az õ ke gyel mé -
nek és íté le té nek is me re te bel sõ alá zat ra és az em be rek
irán ti õszin te sze re tet meg mu ta tá sá ra in dít.” (Ju bi le u mi
kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„(…) az iga zi val lá sos ság – Is ten eg zisz ten ci á lis el is me -
ré se – ma gá ban fog lal ja az ir gal mas sze re te tet, a jo got és
az igaz sá gos sá got.” (Je ro mos Bib lia kom men tár. Szent Je ro -
mos Ka to li kus Bib lia tár su lat)

„Az is ten is me ret ugyan is szo ros kap cso lat ban van az
Ótes ta men tum ban a hit tel. (…) nem csak azt je len ti, hogy
tu dunk Is ten rõl, ha nem hogy kap cso la tunk van ve le (…).
Azo kon az em be re ken nyug szik Is ten jó tet szé se, akik ilyen
is ten is me ret tel ren del kez nek (…). Nincs he lye az Ótes tá -
men tom ban az em be ri ke gyes ség dics him nu szá nak.” (Pál -
fy Mik lós: Je re mi ás pró fé ta köny vé nek ma gya rá za ta. Evan -
gé li kus Saj tó osz tály)

„Saj nos a ver sen gés és a di csek vés a hí võ em be rek nek,
hí võ kö zös sé gek nek is sa ját ja. (…) Is ten meg en ge di ne -
künk, hogy di cse ked jünk, de nem akar ja, hogy di csek vé -
sünk sa ját nagy sá gun kat szol gál ja. (…) A di csek vés nek
ezek tõl a faj tá i tól meg kell sza ba dul ni, hogy va ló ra vál jon
éle tünk ben Ke resz te lõ Já nos fel is me ré se: Jé zus nak nö ve -
ked nie kell, ne kem pe dig ki seb bé kell len nem.” (Bozo rády
Zol tán, in: Hul lám hossz)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK

(Be szélj! – így szól az Úr…)
„Az em be ri ter mé szet ki irt ha tat lan sa ját sá ga, hogy örök ké
dü hös ér vé nye sü lé si vá gyát kö nyör te len né fo koz za az ala -
cso nyabb so rú ak, a sze gé nyeb bek, a nyo mo rul tab bak, sõt
még az ide ge nek ro vá sá ra is, ahol és ami kor er re al kal ma

nyí lik. A meg alá zás nak ez a szen ve dé lye és a bosszú vágy -
nak be lõ le fa ka dó vissza ha tá sa a vi lág tör té ne lem na gyon
je len tõs moz ga tó ere je, ame lyet a po li ti kai esz mé nyek ko -
pott ka bát ja csak igen hi á nyo san fed el.”

Franz Wer fel (1890–1945) oszt rák re gény író:
A Mu sza Dag negy ven nap ja

(de nem hord ja össze sen ki…)
„Annyi van a Min den bõl,
hogy szé pen lep lez he tõ a Sem mi.”

Wis la wa Szym bors ka (1923–) len gyel köl tõ nõ

(ne di cse ked jék gaz dag sá gá val a gaz dag)
„Ha mis ság és gaz dag ság: ro kon fo gal mak. A gaz dag ság: a
dol gok meg ha mi sí tá sa. Egy gaz da gon cif rá zott ru ha, egy
gaz dag ház meg ha mi sít ja az anyag ere de ti va ló sá gát, fel -
öl töz te ti a dol gok ter mé sze tes egy sze rû sé gét, kö vet ke zés -
kép pen: csa lás.”

Ern es to Car denal (1925–)
ni ca ra gu ai pap, köl tõ, po li ti kus

VERS
(Úgy he ver ott…, mint a trá gya a me zõn…)
Vö rös mar ty Mi hály: Elõ szó (rész let)

Most tél van és csend és hó és ha lál.
A föld meg õszült;
Nem haj szá lan ként, mint a bol dog em ber,
Egy szer re õszült az meg, mint az is ten,
Ki meg te remt vén a vi lá got, em bert,
E fé lig is tent, fé lig ál la tot,
El borz adott a zor don mû fe lett
És bá na tá ban õsz lett és öreg.

Majd el jön a haj fod rász, a ta vasz,
S az agg föld tán ven dég ha jat ve szen,
Vi rá gok bár so nyá ba öl tö zik.
Üveg sze mén a fagy föl en ge dend,
S il lat tal el ken dõ zött ar ca in
Jó ked vet és if ju sá got ha zud:
Kérd jé tek ak kor ezt a vén ka cért,
Ho vá te vé bol dog ta lan fi a it?

(ne di cse ked jék…)
Bel la Ist ván: Az ég fa lá ra

A gaz, ami sír ju kon ké kell,
az ég, ami sír juk ból te rem,
meg ter mi kü lön éle té vel
ami még ben nük vég te len.

Így ta nu lok én is hal kul ni,
le szek csönd del, ég gel te li
és na gyon, na gyon föl dön tú li
és na gyon, na gyon em be ri.
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Ko dály Zol tán, a 20. szá zad ne ves ze ne szer zõ je mé lyen
hí võ ka to li kus ke resz tény em ber volt. Ab ban az idõ ben
XII. Pi us pá pa kü lön en ge dé lyé vel ere de ti hé ber és gö rög
nyel ven ta nul má nyoz ta a Szent írást. Egy nem csu pán
párt ta gok ré szé re tar tott Ha za fi as Nép front-kong resszu -
son fel szó lalt és fel ol vas ta a sze re tet him nu szát, mai
igén ket. Ez az öt ve nes évek ben tör tént, ami kor szá zak ül -
tek po li ti kai okok mi att bör tön ben, má so kat de por tál tak,
is mét má so kat in ter nál tak, akik sa nya rú kö rül mé nyek
kö zött ten get ték éle tü ket, vagy kény szer mun kát vé gez tek
éh bé rért. Ahogy fel ol vas ta a gyö nyö rû igé ket, min den ki
vissza foj tott lé leg zet tel vár ta a le do ron go ló re ak ci ót a ve -
ze tõ ség so ra i ból. Ez azon ban ez út tal el ma radt. Gyõ zött az
ige ere je és a sze re tet, az is te ni sze re tet ha tal ma. A tör té -
net száj ról száj ra ter jedt. Biz ta tás volt ez sok meg fé lem lí -
tett sor sú ke resz tény szá má ra. Bi zony igaz, a leg na gyobb
a sze re tet.

Clair va ux-i Ber nát gyö nyö rû so rai szé pen sze dik ezt
rím be: 

„A sze re tet az élet, min den jó ban ez a lé lek,
Az egy szük sé ges do log, nél kü le nincs sem mi ér ték,
és hi á nyos min den mér ték, s üre sek az ae o nok.”

Ami kor Pál apos tol a ko rinthu si ak nak a ka riz mák kü lön -
bö zõ sé gét so rol ja fel, köz tük az apos tol sá got, a pró fé tá -
lást, a gyó gyí tást, a ve ze tést és a nyel ve ken szó lást is
meg em lí ti. A fe je zet vé gén azon ban ar ra utal, hogy kü lönb
utat is mu tat szá muk ra. S ek kor kezd a sze re tet him nu -
szá nak ének lé sé be.

Fel tû nõ, hogy az apos tol mi lyen mély lel ki pász to ri ta -
pin tat tal fo gal maz egyes szám el sõ sze mély ben. Nem má -
so kat ma rasz tal el, a ma ga vélt ki vá ló tu laj don sá ga it íté li
a sze re tet tük ré ben sem mi nek. 

Ez zel je lez ni kí ván ja: a sze re tet min de nek fe lett va ló. Ez
a sze re tet fe lül ír ja vélt igaz sá gun kat, tör té nel mi ér ték íté le -
tün ket, ez a sze re tet fe lül múl min den aka rást és em be ri
igye ke ze tet, ez a sze re tet csak a szük sé get né zi és a le he -
tet lent is meg kí sér li, át hi dal min den né zet kü lönb sé get, és
csak se gít: cso ma got küld az ér dem te len fo goly nak, lá to -
gat ja a ha lál bün te tés tõl ret te gõ po li ti kai el ítél tet. Ez a sze -
re tet meg sej tet va la mit az is te ni sze re tet bõl, mert a ma gá -
é ból er re nem te lik, de az övé bõl min den re ké pes.

Így tett az a há zas pár is, akik egyet len gyer me küket
köz le ke dé si bal eset ben ve szí tet ték el; ha a men tõ ko csi idõ -
ben ér ke zett vol na, meg ment het ték vol na a fiú éle tét. Ezt

kö ve tõ en a szü lõk ak ként vég ren del kez tek, hogy ha lá luk
után min den va gyo nuk a men tõ szol gá lat cél ja it szol gál ja,
hogy más gyer me ké nek ne kell jen meg hal nia men tõ ko csi
hí ján. Nem lá zad tak, nem kezd tek pert a men tõ szol gá lat
el len, se gí tet ték, hat ha tó san tá mo gat ták az élet men tõ
szol gá lat fe le lõs mun ká ját.

Nem ki sebb „tel je sít mény” an nak a ma gyar pro tes táns
lel kész tár sunk nak az ese te, aki 18 évet töl tött ka to nai fog -
ság ban a Gu lá gon, ahol õ tar tot ta fo goly tár sa i ban a lel ket,
a re ményt, hogy egy na pon még is vi szont lát hat ják sze ret -
te i ket, és a hi deg szi bé ri ai tél bõl meg me ne kül ve új ra a ma -
gyar nyár me le gét, a Ba la ton si mo ga tó, hûs vi zét érez he -
tik. Há rom tár su kat ugyan el te met ték, de több sé gük ha za -
tért ott ho ná ba.

Az is te ni sze re tet meg annyi mai meg nyil vá nu lá sa, amely -
rõl az apos tol is oly meg gyõ zõ erõ vel, meg hit ten, vissza fo -
got tan és még is ha tal mas vá gya ko zást éb resz tõ en ír: ó, ha
én is így tud nék sze ret ni, ó, ha én is így tud nék él ni!

Le het így él ni, le het így sze ret ni. Akik meg kí sé rel ték,
tud ják, meg ta pasz tal ták. Akik el kezd ték, foly tat hat ták. S
ez azért le het sé ges, mert ami kor az apos tol a sze re tet rõl ír,
nem em be ri ér ték rõl és mér ték rõl, nem em be ri for rás ról be -
szél, ha nem Is ten örök sze re te té rõl, Is ten sze re te té nek ki -
apad ha tat lan for rá sá ról. Ami ként a nyá ri hõ ség ben az el -
tik kadt ván dor bol do gan fe de zi fel az üdí tõ víz for rá sát a
hegy lá bá nál, ak ként vá gya ko zunk mi mind nyá jan az is te -
ni sze re tet éle tet, élet ked vet adó, vét ke in ket meg bo csá tó, új
kez de tet kí ná ló aján dé ká ra. El sza bad fo gad ni a ki nyúj tott
kéz aján dé kát, s le het be lõ le él ni. Ez ke resz tény éle tünk tit -
ka: el fo gad ni a Krisz tus sze mé lyé ben fel aján lott le he tõ sé -
get, s él ni ve le, a sze re tet bol dog ös vé nye it jár va.

Mi lyen meg döb ben tõ, hogy bár az apos tol nagy ra ér té -
ke li a hi tet, hi szen akár he gye ket is meg moz gat hat; a re -
ményt, amely föl di és örök ké va ló as pek tu sá ban élet utun -
kon el kí sér; csak egy ma rad meg, csak egy az örök ké va ló,
csak egy nem mú lik el, s ez a leg na gyobb: a sze re tet.

Nem er re a sze re tet re kel le ne tö re ked nünk egy ház ban és
ha zá ban, kis és nagy kö zös sé gek ben, egyé ni és kö zös sé gi
éle tünk ben?

A ti ha nyi apát ság a száz éve szü le tett, mély hi tû szob -
rász mû vész, Bor sos Mik lós al ko tá sa i ból kí nál tár la tot a
ma gyar ten ger lá to ga tó i nak. Fa ra gó mû vé sze te mel lett gra -
fi kái is me di tá lás ra in dí ta nak. Az egyik raj zán egy fo lyót
át íve lõ cso da szép híd túl só vé gén ha tal mas fény csó va lát -
ha tó. Sem mi egyéb, csak egy fény csó va a túl só par ton. A
sze re tet, az is te ni sze re tet örök fény csó vá ja. Mert a sze re -
tet a leg na gyobb, mert a sze re tet, a fény meg ma rad. Mert
a sze re tet, egye dül a sze re tet örök.

SZE BIK IM RE

A legnagyobb a szeretet*

* Ige hir de tés 1Kor 13,1–13 alap ján. El hang zott az Eu ró pai Pro tes táns
Egy há zak Kö zös sé gé nek (CP CE) 2006. szep tem ber 12–18. kö zött Bu da -
pes ten meg ren de zett VI. nagy gyû lé sén.
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Tör té nel mi ese ménnyel aján dé ko zott meg ben nün ket a
min den ha tó Is ten. Hi szen két ség sem fér ah hoz, hogy tör -
té nel mi ese mény a Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia zász -
ló bon tá sa. Az elõd nek, a Ma gyar Evan gé li ku sok Ta nács -
ko zó Tes tü le té nek (METT) öt esz ten dõs tör té ne té ben –
mond hat juk – egy há zi ve ze tõk, né hány jó aka ra tú test vér
kon zul tá ci ó já ról volt szó. Most azon ban, ami kor or szág-
vi lág elõtt ki bom lik ez a zász ló, és meg hir det jük a Ma gyar
Evan gé li kus Kon fe ren cia meg ala ku lá sát, már nem va la mi
ti tok ban, rejtetten tör té nõ ese mény nek va gyunk ré sze sei.
Ezt ta nú sít ja az õsi oros há zi temp lom1 és a meg be csü lés
is, amellyel a saj tó és a kül vi lág is mél tat és ér té kel ben -
nün ket. Igen, két ség te len, ez tör té nel mi ese mény. De nem -
csak tör té nel mi, ha nem vi ta tott is. Nem csak kí vül rõl vi tat -
ják, nem csak ha tá ron túl ról, észak ról és dél rõl, de oly kor
be lül rõl is, sõt egé szen be lül rõl is, a szí vünk bõl is meg fo -
gal ma zód nak kér dé sek, és meg fo gal ma zó dik a kri ti ka.
Teo ló gus ként is fel tesszük a kér dé se ket – Jé zus Krisz tus
egy há za tag ja ként sem ke rül het jük el õket. Tu dom, ne héz,
de a lel ke sült öröm sem ve he ti el teo ló gi ai jó zan sá gun kat
és a Krisz tus ban hí võ szív tisz tán lá tá sát. En nek a nap nak
a tör té nel mi je len tõ sé gét ez sem ho má lyo sít hat ja el. 

Ki kell mon da nunk a na gyon ne héz té telt – ezt kény te -
len va gyok vál lal ni, még ak kor is, ha tu dom, hogy né me -
lyek szí vé ben újabb kér dé se ket, és nem bi zo nyos sá got szül
ez a gon do lat: a Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia zász ló -
bon tá sát ün ne pel jük; de nincs-e va la mi el lent mon dás már
pusz tán a tény ben is, hogy mi, ma gyar anya nyel vû evan -
gé li ku sok, a nem ze tünk höz tar to zó kö zös sé gek, ke res sük
azt, ami össze köt? Azt ke res sük, ami össze kap csol. 

Azo nos sá gun kat, iden ti tá sun kat ke res sük. Köz ben nem
len ne sza bad el fe led kez nünk ar ról, hogy nem ze ti ség és
anya nyelv, ez a drá ga kincs – és most ké rem, le gye nek tü -
rel me sek a kö vet ke zõ ki fe je zést hall ván – va ló já ban Bá bel
bün te té se az em be ri sé gen. Az Is ten el len lá za dó em bert
súj tot ta az íté let, hogy a kü lön fé le nyel vek egyet nem ér -
tést oko zó, ke mény fe szült sé gé vel bün tet te az Úr is ten.
Emel lett ott van ke resz tény hi tünk drá ga örök sé ge. Az
egyik bün te tés, a má sik egy ér tel mû en Jé zus Lel ké nek
aján dé ka és mun ká ja. Pró bál juk így ér te ni ezt az ese -

ményt. És pró bál juk meg lát ni, hogy Is ten az õ íté le té ben is
ke gyel mes. Mert min den kö zös ség nek, min den nem zet -
nek, min den nép nek, ame lyet meg aján dé ko zott az anya -
nyelv kö zös sé get te rem tõ aján dé ká val, fel kí nál ja a le he tõ -
sé get – bár szét sza ka do zot tak va gyunk, sze kér tá bo rok ba
gyü le ke zünk, ha tá ro kat vo nunk ma gunk kö ré vé de le mül
és ki re kesz té sül a kint lé võk fe lé –, hogy az anya nyelv
még sem el vá laszt, ha nem össze köt het, ha a lé nye get
mond juk. 

Ezen az ün ne pi órán meg kér de zi a Mes ter tõ lünk: Va ló -
ban fon tos nek tek az egy ség? Va ló ban fon tos nek tek ma -
gyar sá go tok? Va ló ban fon tos nek tek a hit ben, a hit val lás -
ban va ló egy sé ge tek? 

Ha most Jé zus lá bá hoz te le pe dünk, ak kor – nincs két sé -
gem – így foly tat ja sza va it: Fi gyel je tek rám! 

Az em ber még sem tud ja meg ál lí ta ni a szí vé ben el in dult
gon do la to kat. Még is csak meg pró bál juk va la mi lyen mó don
a min dig ér vé nyes és min dig meg tar tó egy ség, kö zös ség
tit kát meg fej te ni.

Né me lyek ta lán azt mond ják, hogy va ló já ban az egy ség -
hez nem is kell sem mi más, csak ha ta lom. Olyan erõ, ame -
lyet min den ki res pek tál, olyan ha ta lom, amellyel nem le -
het szem be száll ni, olyan erõ, ame lyet nem le het vissza -
uta sí ta ni. Ez az iga zi egy ség. Le het, hogy most né me lyek -
nek fel öt lik em lé ke ze té ben a tör té ne lem könyv lap ja i ról el -
sõ ki rá lyunk, Szent Ist ván alak ja. De ha meg néz zük azt az
egy sé get, ahol nem csak temp lo mok épül tek a szent ki rály
ren del ke zé sei nyo mán, de fe jek is hul lot tak, és fü lek be ól -
mot is ön töt tek, ak kor – ami kor be fe jez te föl di pá lya fu tá -
sát – meg lát juk, hogy a ha ta lom mal meg va ló sí tott egy ség
mi lyen tö ré keny. Hi szen ha za ér kez tek Len gyel hon ból Va -
zul fi ai, And rás és Bé la, és tör té ne tük kö zel egy év ez red tá -
vo lá ból is hir de ti: csak ha ta lom mal nincs egy ség! Bi zony
nem kel lett sok idõ nek el tel nie, hogy trón vi szály, há bo rú,
ke se rû ség sújt sa és könny áz tas sa ezt a drá ga föl det.
Szán dé ko san hoz tam ilyen ré gi pél dát, mert hogy a dik ta -
tú rák ha ta lom má ni ás gyû löl kö dé sé bõl nem tá mad egy ség,
azt mi a sa ját bõ rün kön – idõ sebb test vé re ink több ször is
– ta pasz tal tuk. 

Meg le het, hogy va la ki azt mond ja: ha nem ha ta lom, ak -
kor sze líd ség kell az egy ség hez; a már tí rok sze líd sé ge, a
min dent el vi se lõ, ke resz tet hor doz ni kész tü re lem. Ta lán
olyan, mint Ár pád-há zi Er zsé bet sze líd sé ge, aki kö té nyé -
ben – amint le hul lajt ja, ki de rül – ró zsát hor dott. S eszünk -
be jut nak azok, akik sze líd ség gel akar tak össze bé kí te ni
ha ra go so kat, akik vál lal ták, hogy fegy ve rek per gõ tû zé be

ITT ZÉS JÁ NOS

Az igazi egység titka*

Jn 11,45–52

* Elhangzott Oros há zán, 2006. ok tó ber 13-án a Ma gyar Evan gé li kus
Konfe ren cia zász ló bon tó gyû lé sé nek nyi tó is ten tisz te le tén. Az ige hir de tés
szer kesz tett változatát közöljük.

1 A METT ala pí tó do ku men tu má nak ün ne pé lyes alá írá sa szin tén Oros há -
zán tör tént, 2001. au gusz tus 19-én, az or szá gos evan gé li kus ta lál ko zón.
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ál do za tul ves sék oda ma gu kat. Ám be kell lát nunk, hogy
bár a sze líd ség cso dá la tos kincs és erõ, de va la hogy eb ben
a vi lág ban, itt, a hu za tos Kár pát-me den cé ben, Szent Ist -
ván or szá gá ban, az egy kor volt tör té nel mi ben és a meg -
cson kí tott ban sem elég az egy ség hez a sze líd ség. 

Az tán jön nek és hó dí ta nak az ideo ló gi ák. Ke res sük a
kö zös gyö ke reket. Vol tak és van nak olya nok, akik azt ál lít -
ják, hogy ke let tõl nyu ga tig, a messzi Har gi tá tól a Laj tá ig,
a fel vi dé ki bá nya vá ro sok tól a Dél vi dé kig az itt élõ és a
mö göt tünk lé võ ezer esz ten dõ tör té nel mi vi ha ra it is át élt
kö zös ség – azok kal együtt, akik az el múlt év ti ze dek ben új
ha zát ke res ni kény sze rül tek, és azt meg is lel het ték – va -
la mi ben még is egy. Sok szí nû és még is egy ez a kö zös ség,
leg alább a vér ben, a kö zös vér ben, a ma gyar vér ben. Mert
igaz ugyan, mon do gat ják, hogy a tör té ne lem so rán sok
„vér át öm lesz tést” ka pott a ma gyar ság – né ha ural ko dói
aka rat ból, más kor meg csak úgy „vé let le nül” –, azért még -
is kö zös az ere ink ben csör ge de zõ vér. 

Nem csak a jelen lé võ di ák se reg ked vé ért idé zem fel if jú -
sá gunk ked ves köny vé nek, Kip lingtõl A dzsun gel köny -
vének egyik je le ne tét. A dzsun gel tör vé nyét és fõ sza bá lyát
így ta nít gat ja Ma ug li nak, a csu pasz kis bé ká nak Ba lu, a
tör vé nyek tu dó ja, a bölcs öreg med ve: „A va rázs szó, ha el -
sut to god, min dig meg véd. Ha baj ban vagy, csak ennyit
mondj: egy vér bõl va lók va gyunk, te meg én.”

Bár csak így len ne! Há nyan áll tak, áll nak szem ben egy -
más sal – bár egy vé rû ek. Nem csak And rás és Bé la her ceg,
nem csak a ké sõb bi trón kö ve te lõk és tró non ülõk, ne me sek
és pa rasz tok, pro tes tán sok és ka to li ku sok, kü lön fé le – egy
nép bõl jö võ, még is kü lön sze kér tá bo rok ba szer ve zõ dõ –
ér dek cso por tok, egy csa lád hoz vagy egy fé szek alj hoz tar -
to zók is. És sut tog hat tuk az üt kö ze tek szü ne té ben: Egy
vér bõl va lók va gyunk, te meg én! De mint ha a dzsun gel
sza bá lya itt el vesz tet te vol na az ere jét…

Hang sú lyoz zuk, hogy a ma gyar anya nyel vû ek kon fe -
ren ci á ját hoz tuk lét re. Igen, ez a mi drá ga kin csünk: édes,
ér des, drá ga, szép anya nyel vünk. So kak sze rint ez az egy -
ség tit ka, a kö zös nyelv. S alig hogy ezt ki mond juk, már is
döb ben ten ta pasz tal juk, hogy a kö zös anya nyel vû ek sem
be szél nek sok szor egy nyel vet. E kí sér let so ro zat után az
em ber vég re be lát ja, hogy pró bál ko zá sai ku dar cot val lot -
tak, és be lát ja, hogy hi á ba in dul tak va la hol a tör té ne lem
mé lyén egy fe lõl a gyö ke rek, az ágak még is olyan sok szí -

nû ek és szer te tar tók, és már rég el fe lej tet ték, hogy egy
aka rat ból szü let tek. És így hajt ják haj tá sa i kat, így hoz zák
vi rá ga i kat.

Ami kor vé gül be lát juk ku dar ca in kat, ak kor ta lán meg -
hall juk, hogy eh hez az egész prob lé ma kör höz, eh hez az
egész nyo masz tó ku darc so ro zat hoz va la ki más nak is van
még sza va. 

Az iga zi egy ség után só vár gó szív vel vég re meg kell ér -
te nünk, hogy az iga zi test vé ri sé get és kö zös sé get nem az a
vér te rem ti meg, amely az ere ink ben csör ge de zik, ha nem
az a vér, amely ér tünk hul lott a Gol go tán: Jé zus Krisz tus
Urunk meg vál tó vé re. Az õ ke reszt je alatt min den ki egy:
bûn bo csá nat ra szo ru ló bû nös. Amit Ka ja fás – bár esze ve -
szett dü hé ben, de még is Is ten ter ve sze rint – meg pró fé tált,
az az egy ség re só vár gó szív vel gon do lók szá má ra min dig
örök igaz ság ma rad. Egyek va gyunk õál ta la ab ban, hogy
ön zé sün ket, ideo ló gi án kat, trón bi tor ló far kas ter mé sze tün -
ket le lep le zi – és rá döb be nünk, hogy mi, egy anya nyel vet
be szé lõk is csak õben ne és õál ta la le he tünk és va gyunk
test vé rek. 

Ezt nem a tör té ne lem is ko lá já ban ta nul ja meg az em ber.
Eh hez ke vés a his to ria est mag ist ra vi tae böl cses sé ge. Er -
rõl csak õ szól – aki ben Is ten lé pett a föld re, és aki Pa lesz -
ti na po ros út ja in elindulva mind a mai na pig jár ja a vi lág
or szág út ja it. Szer te a föl dön és a szí vek kö zött ve ze tõ uta -
kat is. Ke re si az egy ség re vá gyó dó kat, az egy ség hí ján sze -
kér tá bo rok ba gyü le ke zõ ket, az egy más ra acsar kod va gon -
do ló kat, és szét tár ja ke zét a ke resz ten: Jöj je tek én hoz zám
mind nyá jan!

Meg vál tott sá gunk ban és en nek el fo ga dá sá ban van egy -
sé günk tit ka. Ad ja Is ten, hogy köz mon dá so san pár tos ko -
dás ra haj la mos ma gyar sá gunk meg bé kél jen, és a Ma gyar
Evan gé li kus Kon fe ren cia eh hez ko moly se gít sé get tud jon
ad ni. Ad ja Is ten, hogy im már ne csak tör té nel mi lec ke ként,
ha nem az Úr Jé zus Krisz tus ke reszt jé rõl ránk ára dó erõ
kész te tõ pa ran csá ra fel is mer jük: Nin csen más ban bé kes -
sé günk és egy sé günk! 

Ne fe led jük: a mi – ne héz sé ge ket, vi szá lyo kat le gyõ zõ –
egy sé günk, kö zös sé günk nem a kö zös nyelv ben van. Nem
is az ere ink ben lük te tõ vér ben, ha nem ab ban a vér ben,
amely ér tünk hullt a Gol go tán. Ez a vér job ban ki ált, mint
Ábel vé re. Ez a vér ir ga lo mért, kö zös sé gért imád ko zik, s
hi szem, en nek a sza va is el jut az Is ten tró nu sá ig.
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