
Már egy ide je a kí vül ál ló fü lé vel hall ga tom és sze mé vel né -
zem az is ten tisz te le te ket. Va la hány szor egy há zi meg nyil -
vá nu lá so kat hal lok, úgy fi gye lek, mint ha szá mom ra is me -
ret len do log ról be szél né nek. Töb bé nem elég szem meg az -
zal, ha a lel kész el fo ga dott ke resz tény igaz sá go kat is mé -
tel get, ame lye ket kis ko rom óta már oly sok szor hal lot tam. 

Nem mint ha ma ga mat kí vül ál ló nak érez ném. Nem ar ról
van szó, hogy ki áb rán dul tam az egy ház ta ní tá sá ból. Nincs
szá mom ra fon to sabb üze net a vi lá gon, mint Krisz tus is ten -
sze re tet rõl és em ber sze re tet rõl szó ló üze ne te. Vá gyom ar ra,
hogy ezt mi nél tisz táb ban to vább ad has sam, hogy meg ér tés re
ta lál jon. De hi á ba ér zem úgy, hogy a szí vem bõl szó lok, hogy
éle tem – és mind nyá junk éle te – alap já ról be szé lek, és hogy
amit meg ta pasz tal tam és meg pró bá lok to vább ad ni, olyan ma -
gá tól ér te tõ dõ, mint a lé leg zet vé tel. Hi á ba hall gat ja a má sik
jó in du lat tal és oda fi gye lés sel, még sem éli át, amit én.

Elõ ször a jól be já ra tott egy há zi zsar gon nal kezd tem. Úgy
be szél tem, ahogy egy teo ló gus vagy lel kész ba rá tom mal be -
szél nék. A má sik fi gyelt, hall ga tott, majd azt mond ta: ne ki
ez sem mit nem mond. Is ten, bûn, meg vál tás, há la adás,
gond vi se lés – üres sza vak. Vi lág ké pem szá má ra nem csak
ide gen, de mond va csi nált is. Lo gi ká mat – és a ke resz tény
gon dol ko dás lo gi ká ját ál ta lá ban – ki fa csart nak ta lál ja. El -
vér zem a ke reszt kér dé se in (nem ment ség, hogy a ne ves teo -
ló gu sok is). Nem tu dok kéz zel fog ha tó bi zo nyí ték kal elõ áll -
ni Is ten lé te zé sé rõl. Pe dig ne ki er re len ne szük sé ge.

Nem uta sít ja el, ami rõl be szé lek. Ezért be szé lünk ró la
új ra meg új ra. Tu dom, hogy nem fog rá bó lin ta ni a ked ve -
mért. Há lás va gyok ne ki, hogy nem al ku szik meg egy
olyan igaz ság gal, ame lyet nem tud a ma gá é vá ten ni. Még -
is fruszt rál, hogy nem tu dom át ad ni ezt a cso dát. Nem tu -
dom meg lát tat ni ve le, amit én lá tok. Ki is bo ru lok né ha.
Csap ni va ló misszi o ná ri us len nék.

Ket tõnk kö zül õ az, aki nem ad ja fel. Én né ha már ki is
tér nék a szá mom ra kí nos sá vá ló be szél ge té sek elõl. Egy -
szer be vall ja: iri gyel en gem, ami ért hin ni tu dok Is ten ben.
Nem zár ja ki a le he tõ sé gét, hogy egy szer õ is hin ni fog. De
már tu dom, hogy akár ho gyan va ri á lom az ed dig el hang -
zott sza va i mat: nem azok fog ják õt hit re jut tat ni.

Most már az õ fü lé vel, egy kí vül ál ló fü lé vel hall ga tom
az ige hir de tést. Az õ sze mé vel né zem a li tur gi át. Az õ né -
zõ pont já ból te kin tek az egy há zi meg nyil vá nu lá sok ra. És
azt lá tom, azt hal lom, hogy ön ma gunk hoz be szé lünk.
Cso dá la tos, mé lyen igaz dol go kat mon dunk (jobb eset -
ben), ame lyek szá má ra és még so kak szá má ra már alap -
ja i ban – az Is ten rõl va ló gon dol ko dás ban – ide ge nül és
erõl te tet ten hang za nak. Ezért nem tu dom be ér ni ez zel a
faj ta be széd del. Úgy ér zem, le kell épí te nem ma gam ban
ezt az ön ma gá ba for dult „szak nyel vet”, és sze ré nyebb sza -
vak után kell néz nem.

Pál are o pá go szi be szé dé ben ezt mond ja a fi lo zó fi át és
teo ló gi át ked ve lõ athé ni hall ga tó ság nak: …ami kor be jár -
tam és meg te kin tet tem szen té lye i te ket, ta lál tam olyan ol -
tárt is, amely re ez volt fel ír va: AZ IS ME RET LEN IS TEN NEK.
Akit te hát ti is me ret le nül tisz tel tek, én azt hir de tem nek tek.

Az athé ni ak ban nem kel lett el ül tet ni az is ten ség lé te zé sé -
nek gon do la tát. Több szö rö sen is is me rõs volt szá muk ra. Ki -
csit még is ha son lí ta nak nap ja ink sze ku la ri zá ló dott em be ré -
re: „sze ret nék meg ér te ni, mi rõl is van szó”. Igye kez nek el -
mé jük kel meg ra gad ni min den el ér he tõ in for má ci ót, és ezek -
bõl ki ala kí ta ni a leg böl csebb nek tû nõ vi lág ké pet. Ra ci o ná li -
san kö ze lí te nek az Is ten-kér dés hez is. Pál a lét alap já ról be -
szél, aki olyan nak te rem tet te az em bert, hogy ku ta kod jon
az Is ten után, hát ha ki ta pint hat ják és meg ta lál hat ják, hi -
szen nincs is messze egyi künk tõl sem. Ez az Is ten azon ban
nem ha son ló sem mi lyen em be ri el kép ze lés hez. Az egyet len
tám pont Is ten meg is me ré sé hez ön ma gá ról adott ki je len té se
a Bib li á ban, ame lyet azon ban nem le het úgy ol vas ni, mint
egy szak köny vet. Ra ci o ná lis, tu do má nyos meg kö ze lí tés sel
ki vá ló kri ti kai mun kát le het vé gez ni a Bib lia szö ve gén, de
en nek ered mé nye ként még sen ki nem ju tott is ten hit re. Aki
az is me ret len Is tent ke re si, ne ezt az utat kö ves se. Az Is tent
ke re sõ nek nem exe gé zis re és kor tör té net re van szük sé ge,
ha nem Is ten érin té sé re. És ezt, bár med dig vá lo ga tom is a
sza va i mat, én nem ad ha tom meg ne ki, egye dül Is ten. Ezért
nem is baj, ha sza va im egy re té to váb bak lesz nek. Le het,
hogy jobb is így. Egy biz tos: hir det nem kell az is me ret len Is -
tent. A meg ér tést és a meg té rést meg ad ja õ.
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MIK LÓS NÉ SZÉ KÁCS JU DIT

Az is me ret len Is ten nek
Ap Csel 17,23

MÉCSES A TE IGÉD



Mi nek nek tek az Úr nap ja? – te szi fel a kér dést hall ga tó i -
nak Ámósz pró fé ta, és azon nal meg is vá la szol ja: Sö tét lesz
az, nem vi lá gos. A sö tét ség-vi lá gos ság el len tét pár ral na -
gyon szem lé le te sen raj zol ja hall ga tói elé, hogy mi vár rá juk
JHWH nap ján (Ám 5,18). Pro vo ka tív kér dé se és ugyan csak
pro vo ka tív vá la sza azt su gall ja, hogy hall ga tói a vi lá gos -
ság nap ja ként vár ták azt a na pot, õ pe dig a visszá já ra for -
dít ja azt. Ma la ki ás pró fé ta az Úr nagy és fé lel me tes nap já -
ról be szél. Dies irae, dies il la – is mer jük a vi szony lag ko -
mor dal la mot szö ve gé vel együtt. Te me té se ken pe dig oly kor
éne kel jük 494-es éne kün ket: „Ments meg en gem, Uram, az
örök ha lál tól, / ama ret te ne tes na pon min den baj tól.” Ki ke -
rül he tet len a kér dés, hogy mi nek ne künk az Úr nap ja, mi -
kor jön el, és mit vá runk tõ le. Je len írás azt vizsgálja, hogy
a pró fé tai ira tok mi lyen hang sú lyo kat he lyez nek JHWH
nap já ra, mi lyen hely zet ben és ho gyan be szél nek ar ról, és
mit ta nul ha tunk azok ból.

A »JHWH NAP JA«-TRA DÍ CIÓ ERE DE TE

A „JHWH nap ja” ki fe je zés az Ószö vet ség ben 16-szor for -
dul elõ, és ki zá ró lag a pró fé ták hasz nál ják (vö. Ézs 13,6.9;
Ez 13,5; Jó el 1,15; 2,1.11; 3,4; 4,14; Ám 5,18.20; Abd 15;
Zof 1,7.14; Mal 3,23). Ha son ló kép pen sok szor hasz nál tak
olyan for du la to kat, hogy „azon a na pon”, „ab ban az idõ -
ben”, „azok ban a na pok ban” vagy „íme, jön nek na pok”;
ezek gyak ran csu pán egy idõ pon tot je löl nek, így tar tal muk
nem fel tét le nül azo nos az zal a tar ta lom mal, ame lyet a
spe ci á lis „JHWH nap ja” ki fe je zés hor doz ma gá ban. Min dig
a kon tex tust fi gye lem be vé ve kell el dön te nünk azt, hogy e
for du la tok mi lyen je len tés sel bír nak.

Az érin tett szö ve gek vég sõ for má ját te kint ve fel tû nik,
hogy a JHWH nap já val kap cso la tos szö ve gek for ma i lag
nem egy sé ge sek. Meg je len nek épp úgy íté let hir de tés ben,
mint – bár sok kal rit káb ban – üd vös ség hir de tés ben, pró fé -
tai és is te ni be széd ben, vagy ép pen in tés ben, fe nye ge tés -
ben, il let ve imád ság ban. A leg több eset ben töb bé-ke vés bé
bõ ven ki fej tik, hogy mi tör té nik azon a na pon, más kor
csu pán egy fél mon dat ra vagy né hány rö vid mon dat ra ha -

gyat koz nak, ki fejt ve an nak a nap nak va la mely as pek tu sát
(vö. Ám 5,6; Ézs 10; Jer 18), oly kor pe dig úgy tesz nek em -
lí tést ar ról a nap ról, hogy nem ír ják kö rül an nak jel le gét.

Ta lá lunk azon ban né hány for mai ele met, amely sok,
egyéb ként kü lön bö zõ szö veg ben kö zös. Így pél dá ul azt,
hogy a szövegek fel ki ál tás sal vagy fel szó lí tás sal kez dõd -
nek (Jaj! Jaj gas sa tok! Fuj já tok meg a kür töt! stb). Ezek a
ki ál tá sok ar ra szol gál nak, hogy fel éb resszék a hall ga tók
fi gyel mét, fi gyel mez tes se nek a be kö vet ke zõ ese mé nyek
kö zel sé gé re, il let ve azok fe nye ge tõ vol tá ra. Fel tû nõ, hogy
a fen ti ek ben em lí tett kö zös for mai ele mek ki vé tel nél kül
azok ban a szö ve gek ben for dul nak elõ, ame lyek bün te tést
vagy íté le tet hir det nek, míg azok a szö ve gek, ame lyek az
üd vös sé get hir de tik, alig mu tat nak for mai ha son ló sá got.
Ez a tény ta lán meg en ge di azt az elõ fel té te le zést, hogy a
JHWH nap já val kap cso la tos el kép ze lé sek súly pont ja azon
van, hogy Is ten íté lõ mó don avat ko zik be le a tör té ne lem -
be – ami azon ban ma gá ban rej ti azt a le he tõ sé get, hogy az
õ meg men tõ cse le ke de té rõl is be szél jünk.

JHWH nap já nak té ma kö rét il le tõ en az egyik leg töb bet
vi ta tott kér dés an nak ere de te.1 Hu go Gre ss mann ab ban
vé li meg ta lál ni az ere de tet, hogy az óko ri Ke le ten jel lem zõ
volt egy nagy vi lág ka taszt ró fa vá rá sa, ame lyet a né pi val -
lá sos ság ké sõbb csak a po gá nyok ra vo nat koz ta tott, míg
vé gül eb bõl bon ta ko zott ki a pró fé ták íté let hir de té se. Sig -
mund Mo winc kel – a tõ le meg szo kott mó don – igyek szik
az ere de tet a kul tusz ban meg ta lál ni, ami kor azt JHWH
trón ra lé pé si ün ne pé vel hoz za kap cso lat ba. Ar ra hi vat ko -
zik, hogy a „JHWH nap ja”-té ma kör kon tex tu sá ban sok -
szor meg je le nik a kul tusz te ma ti ká ja, ami ar ra en ged kö -
vet kez tet ni, hogy e ha gyo mány Sitz im Le benje a kul tusz -
ban ke re sen dõ.

Egé szen más irány ban in dul el Ger hard von Rad, aki ha -
tá ro zot tan kép vi se li, hogy a JHWH nap já ról szó ló ki je len -
té sek gyö ke rei Iz rá el tör té ne ti ha gyo má nya i ban ke re sen -
dõ ek, el sõ sor ban is a „szent há bo rú” tra dí ci ó já ban. Két -

42

PÉ TER AT TI LA

„Mi nek nek tek az Úr nap ja?”
JHWH nap ja az Ószö vet ség ben

TANULMÁNYOK

1 Az ez zel kap cso la tos ál lás pon to kat lé nyeg re tö rõ en is mer te ti Ni co la Wen de bourg,
aki nek mun ká ját alapul vettem a különbözõ felfogások be mu ta tásához. Wen de -
bourg, Ni co la: Der Tag des Herrn. Ne u kir che ner Ver lag, 2003. 81–84.o.



ség te len, hogy ez zel szá mos, a JHWH nap já val kap cso la -
tos mo tí vum meg ma gya ráz ha tó. Té zi sé nek gyen gé je, hogy
e há bo rúk ról szó ló ha gyo má nyok ból hi ány zik a „JHWH
nap ja” ki fe je zés.2 Té zi sét kri ti ká val il le tik ami att is, hogy
kö vet kez te té se it túl nyo mó részt ké sei szö ve gek bõl von ja
le, il let ve hogy egy sor olyan mo tí vu mot nem vesz fi gye -
lem be, ame lyek egy ál ta lán nem utal nak há bo rús ese -
mény re. E kri ti ka je le nik meg H.-M. Lutz frap páns mon da -
tá ban: „JHWH nap ja há bo rú is, de nem csak há bo rú.”3

Ger hard von Rad mun kás sá ga óta messze me nõ egyet ér -
tés ural ko dik ab ban, hogy JHWH nap já ról nem le het úgy
be szél ni, mint ha az olyan tra dí ció len ne, amely ele ve esz -
ka to lo gi kus jel le get hor do zott ma gá ban. Er re utal nak
azok az ószö vet sé gi szö ve gek is, ame lyek JHWH nap já ról
úgy be szél nek, mint ami a múlt ban tör tént (vö. Ézs 22),
vagy úgy, mint ami a je len ben tör té nik (vö. Jer 46). Egy re
töb ben lát ják úgy, hogy a JHWH nap já ról va ló be széd tra -
dí ció tör té ne ti leg sok kal szé le sebb és sok ré tûbb bá zi son
ala pul, mint aho gyan azt Ger hard von Rad vél te. En nek
alá tá masz tá sa ként idé zem Horst Diet rich Pre uss gon do la -
ta it: „JHWH nap ja az õ min den ko ri tör té nel mi tet te és se -
gít sé ge meg ta pasz ta lá sá nak nap ja volt, ame lyet né pe üd -
vös sé gé re ké szí tett. Nem kel le ne azon ban JHWH ezen tör -
té nel mi tet te it és se gít sé gét a szent há bo rú ra kor lá toz ni. A
»fél té keny« Is ten se gít sé gé nek nap ja […], ha tal ma meg -
mu ta tá sá nak nap ja egyéb ként is vissza nyúl hat Iz rá el no -
mád múlt já ba. Mi vel azon ban ezt a na pot el sõ sor ban az
exo dus ban él ték át, eb ben hit ték és eh hez kap csol ták, nem
cso da, hogy az el jö ven dõ nap is a te o fá nia olyan ele me it
hor doz za ma gá ban, ame lyek a ten ge ren va ló át ke lés cso -
dá já ra (vö. Ézs 51,9k) vagy még in kább a Sí nai nál tör tén -
tek re em lé kez tet nek (vö. Zof 1,14–16; Ez 13,5; Jó el 2,11;
4,16).”4 Nem Pre uss az egye dü li, aki JHVH nap já val össze -
füg gés be hoz za a te o fá ni át. So kan van nak, akik úgy gon -
dol ják, hogy a te o fá ni á val kap cso la tos el kép ze lé sek (ta -
pasz ta la tok) nagy mér ték ben ha tot tak a JHWH nap já val

fog lal ko zó szö ve gek ki ala ku lá sá ra.5 A fen ti ek ben rö vi den
is mer te tett for mai, tra dí ció tör té ne ti és egyéb kér dé sek bo -
nyo lult sá ga jel zi, hogy az ál ta luk hor do zott tar ta lom leg -
alább ilyen sok ré tû, ezért ér de mes ezeknek utá na jár ni. 

JHWH NAP JA MINT AZ ÍTÉ LET
ÉS/VAGY AZ ÜD VÖS SÉG NAP JA

Je len írás el sõ ré szé ben azt az elõ fel té te le zést ál lí tot tuk fel,
hogy a JHWH nap já val kap cso la tos el kép ze lé sek súly pont -
ja azon van, hogy JHWH íté lõ mó don avat ko zik be le a tör -
té ne lem me ne té be. Ér de mes utá na jár ni an nak, hogy ez az
érin tett szö ve gek ben ho gyan je le nik meg, il let ve an nak is,
hogy mi lyen for má ban je le nik meg a gondolat, hogy ez a
nap az üd vös ség le he tõ sé gét is ma gá ban hor doz za.

A leg gyak rab ban hasz nált áb rá zo ló esz köz a há bo rú és
az az zal kap cso la tos ese mé nyek le írá sa.6 Ide tar to zik töb -
bek kö zött JHWH had úr ként va ló áb rá zo lá sa, a küz de lem -
re va ló fel hí vás, az a fel té te le zés, hogy az érin tet tek kö ré -
ben pá nik tör ki, az az el kép ze lés, hogy az íté let egy jól fel -
fegy ver ke zett had se reg ál tal tör té nik, a csa ta ké pe, il let ve
az, hogy a csa ta után pusz ta és el ha gya tott lesz a föld. A
há bo rú val kap cso la tos mo tí vu mok gyak ran me ta fo ri kus
áb rá zo ló esz köz ként szol gál nak – oly kor az íté let olyan ké -
pe i vel együtt, mint az ara tás, a tûz, az éh ség, a pes tis. A
tör té né sek áb rá zo lá sa sok szor olyan túl zó módon tör té -
nik, ami a va ló ság ban nem el kép zel he tõ. Eh hez szo ro san
kap cso ló dik az, hogy az is ten íté let vég re haj tó ja nem min -
dig konk rét po li ti kai el len fél, mint pél dá ul Asszí ria vagy
Ne bu kad nec cár, ha nem – kü lö nö sen a ké sei szö ve gek ben
– olyan el len sé ges ha tal mak, ame lyek tör té ne ti leg nem
azo no sít ha tó ak. Így pél dá ul „az észa ki el len ség”, amely
Jó el 2-ben úgy je le nik meg, mint a föl det pusz ta ság gá te -
võ sás ka raj, Góg a se re gé vel (Ez 38k) vagy JHWH meg sze -
mé lye sí tett mennyei kard ja, amely vért akar in ni (Ézs
34,5). Ez azt su gall ja, hogy ezek nek a szö ve gek nek nem
az a cél juk, hogy fel vi lá go sí tást ad ja nak ar ról, ki is pon to -
san az el len fél. Más ószö vet sé gi szö ve gek, ame lyek ben va -
la mi lyen há bo rús ese mény áb rá zo lá sa tör té nik, olyan
konf lik tus ról be szél nek, ahol Iz rá el és egy õt fe nye ge tõ el -
len sé ges nép áll konf lik tus ban, JHWH pe dig Iz rá el se gít sé -
gé re si et. Ez zel szem ben itt olyan konf lik tus ról van szó,
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2 Ger hard von Rad ér ve lé sével kapcsolatban mind ezek el le né re meg fon -
to lan dó, hogy Ézs 9,3 – min den bi zonnyal Bír 7,9kk-re utal va – „Mid ján
nap já ról” be szél, Hós 2,2 pe dig úgy be szél Jé hu lá za dá sá ról (vö. 2Kir 9k),
mint „Jez ré el nap já ról” – ahol is há bo rús ese mény rõl van szó.

3 „Der Tag Jah wes ist auch Krieg, aber nicht nur Krieg.” Idé zi: Jen ni,
Ernst – Wes ter mann, Claus (hrsg.): Theo lo g isches Hand wör ter buch zum
Al ten Tes ta ment. 1. Chr. Kaiser – Güterslo her Ver lags haus, Gütersloh,
1994. 725. o.

4 „Tag Jah wes […] war der Tag der je we i li gen Er fah rung ei ner ge -
schicht li chen Tat und Hil fe Jah wes zum Heil se i nes Vol kes. Man soll te
die se ge schicht li chen Tat en und Hil fen Jah wes dann aber nicht nur auf
den He i li gen Krieg ein en gen. Der Tag der Hil fe des ei fern den Got tes […],
der Tag der Ent fal tung se i ner Macht in der Ge schich te, kann auch sonst
zu rück rei chen bis in die no ma dische Ver gan gen heit Is ra els. Da die s er Tag
aber beson ders be im Exo dus ge sche hen er lebt, geg la ubt und tra diert
wurde, is es nicht ver wun der lich, wenn auch der kom men de Tag The o -
pha ni e ele men te enthält, die an das Schilf me er wun der (vgl. Jes 51,9f.)
oder noch stär ker an das Si na i ge sche hen erin nern (vgl. Ze ph 1,14–16; Ez
13,5; Jo el 2,11; 4,16).” Pre uss, Horst Diet rich: Jah weg la u be und Zu kunft -
ser war tung. Stutt gart, 1968. 173. o.

5 Vö. Je re mi as, Jörg: The op ha nie. Die Ge schich te ei ner alt tes ta ment li chen
Gat tung. Ne u kir chen-Vluyn, 1977. /Wis senschaft liche Mo no grap hi en
zum AT & NT, 10./ 97. kk. Bur kard Zapff pe dig – vizs gál va a ré gi pró fé -
tai szö ve ge ket – ar ra a kö vet kez te tés re jut: a leg ké zen fek võbb az len ne,
ha va la mely te o fá nia tör té nést fel té te lez nénk a JHWH nap já ról szó ló el -
kép ze lés ki in du ló pont ja ként, amely hez az tán csak má sod la go san kap -
cso lód tak a JHWH há bo rú i val kap cso la tos ele mek. Zapff, Bur kard M.:
Schrift ge lehr te Prop he tie – Jes 13 und die Kom po sit i on des Jes a ja buc hes.
Ein Beit rag zur Er forschung des Jes a ja buc hes. Würz burg, 1995.
/Forschung zur Bi bel, 74./ 81. o.

6 Er re elõ ször – amint már a fen ti ek ben em lí tet tük – Ger hard von Rad
hív ta fel a fi gyel met. Az Ószö vet ség teo ló gi á ja. 2. Osi ris, Bu da pest, 2000.
112–119. o.



ahol az egyik ol da lon JHWH áll, a má sik ol da lon pe dig az
em ber, vagy ép pen em be rek va la mely cso port ja. Itt JHWH
nagy sá gá nak és fö lé nyé nek áb rá zo lá sá ról van szó. Ezért
je len nek meg az el len sé ges ha tal mak csu pán JHWH aka -
ra tá nak esz kö ze ként.

A pró fé ták hang sú lyoz zák JHWH nap já nak kö zel sé gét,
és azt, hogy az a nap el ke rül he tet len, il let ve ki ke rül he tet -
len. Nem em ber és em ber kö zöt ti konf ron tá ci ó ról van itt
szó, ha nem Is ten és em ber kö zöt ti konf ron tá ci ó ról, amely -
bõl csak Is ten kerül het ki gyõz te sen. Kü lö nö sen ér de kes,
hogy ezt az zal az esz köz zel is alá húz zák az áb rá zo lás ban,
hogy ma ga az a nap lesz a cse lek võ alany. Kö zel van az Úr
nap ja. Kö zel van, igen ha mar el jön. (Zof 1,14)7 Azok, akik
ezt a mon da tot ak ko ri ban hal lot ták, ta lán job ban ér tet ték,
mi lyen sú lya van an nak, hogy nem csak az Úr, ha nem az
õ nap ja is vé sze sen kö ze le dik.

Az érin tett szö ve gek re jel lem zõ to váb bá, hogy leg több -
jük uni ver zá lis jel le gû, gyak ran koz mi kus je len sé gek áb -
rá zo lá sa kap cso ló dik hoz zá juk. Így pél dá ul né pek egész
se re ge vesz részt a küz de lem ben, Egyip to mot szer te a vi -
lá gon si rat ják (Jer 46), a Ba bi lon fe lett tar tott íté let so rán
JHWH el pusz tít min den bû nöst a Föl dön (Ézs 13). Ami kor
„ki nyújt ja ke zét” Jú da és Je ru zsá lem el len, az egy aránt
érint em bert, ál la tot, nö vényt, épít mé nye ket stb., vagy is az
egész te rem tett világot (Zof 1). Ami kor be avat ko zik, koz -
mi kus je len sé gek – sö tét ség, menny dör gés, fel hõk meg je -
le né se, föld ren gés – kí sé rik be avat ko zá sát. E je len sé gek a
ko ráb bi szö ve gek bõl sem hi á nyoz nak, de a ké sõb bi szö ve -
gek ben egy re gya ko rib bak és egy re drasz ti ku sab ban je len -
nek meg. A nap el sö té tül, a hold vér vö rös lesz (Jó el 3,4), és
össze csa va ro dik az ég (Ézs 34,4).

Nem le het nem ész re ven ni, hogy a JHWH nap já ról szó -
ló szö ve gek nagy ré sze ha son ló sá got mu tat azok kal a szö -
ve gek kel, ame lyek a te o fá ni át áb rá zol ják.8 Kö zös ben nük
két meg ha tá ro zó elem. Egy részt az, hogy mind ket tõ ben
meg je le nik a kö vet ke zõ gon do lat: JHWH ha tal ma olyan
nagy, hogy nem le het ne ki el len áll ni – amely a hoz zá  kap -
cso ló dó ter mé sze ti je len sé gek meg ren dí tõ ere jé ben és az
ál ta la ki vál tott meg ren dü lés ben mu tat ko zik meg. A másik
elem: JHWH mind ket tõ ben úgy je le nik meg, mint aki va ló -
ban élõ Is ten, rend kí vü li erõ vel bír, és rend kí vül szen ve dé -
lyes. „…JHWH jön, hogy nagy dol go kat cse le ked jen […].
Kö ze le dik, hogy meg sem mi sít sen né pe ket, hogy íté le tet
gya ko rol jon sa ját né pén, vagy hogy vég re hajt sa a meg -
men tés nagy tet te it Iz rá elen.”9

A JHWH nap já ról szó ló szö ve gek több sé gé ben a fent le -
írt uni ver zá lis vo ná sok mel lett „par ti ku lá ris” vo ná so kat is

ta lá lunk: a cím zet teket konk ré tan meg ne ve zik, je le nük áll
a kö zép pont ban, még pe dig an nak hang sú lyo zá sá val,
hogy vét ket kö vet tek el JHWH-val, il let ve a fe le ba rát tal
szem ben. Né hány áb rá zo lás ban ki fe je zet ten ezek a vo ná -
sok áll nak a kö zép pont ban, míg má sok ban – fõ kép pen ké -
sei szö ve gek ben – az uni ver zá lis vo ná sok hang sú lyo sab -
bak. Adó dik a kér dés, hogy a ket tõ ho gyan vi szo nyul egy -
más hoz. A par ti ku lá ris vo ná sok ar ra he lye zik a hang súlyt,
hogy JHWH vá la szol egy bi zo nyos em ber cso port vét ké re
vagy szük sé gé re, egy ben fel hív ják a fi gyel met ar ra, hogy a
je len le gi hely zet ko mo lyan ve en dõ – oly annyi ra, hogy a
pró fé ták ko moly szük sé gét ér zik an nak, hogy szól ja nak.
Az uni ver zá lis vo ná sok ar ra hív ják fel a fi gyel met, hogy
JHWH vá la sza túl mu tat a tér ben és idõ ben jól meg ra gad -
ha tó prob lé má kon. A pró fé ták ezért gyak ran nem (vagy
nemcsak) ar ról be szél nek, hogy va la mely el len ség el fog
pusz tít tat ni, vagy hogy va la mely fel sõ ré teg bûn hõd ni fog,
ha nem tér ben és idõ ben ki ter jesz tik a tör té né se ket, ami ál -
tal azo kat egy vég sõ is te ni cse lek vés táv la tá ba he lye zik.
Eb ben meg mu tat ko zik a „JHWH nap ja”-tra dí ció te o cent ri -
kus irá nyult sá ga: „Ha JHWH csu páncsak reagál is, még is
õ ma rad a tör té né sek ala nya azon a na pon.”10 Amint azt
már em lí tet tük, a ké sei szö ve gek ben az uni ver zá lis elem
hát tér be szo rít ja a konk rét tör té ne ti vo nat ko zá so kat.
Rend kí vü li koz mi kus je len sé gek kí sé re té ben megy vég be
az íté let „min den nép” fö lött”, ami JHWH vi lág fö löt ti ha -
tal mát kü lö nös kép pen is hang sú lyoz za. 

Ke vés olyan jö ven dö lést ta lá lunk, amely ki zá ró lag
JHWH nap já nak üd vös sé get ho zó jel le gét ál lít ja elõ tér be.
Ilyen kor a cím zett min den kor a fog ság utá ni Iz rá el, amely
kül po li ti ka i lag gyen ge, bel po li ti ka i lag pe dig in sta bil.11 A
pró fé ták te hát JHWH nap ját mint az üd vös ség nap ját
olyan hely zet ben hir de tik, ami kor a nép nek az a ta pasz ta -
la ta, hogy is ten íté le tet élt meg. Hogy a nép a tör tén te ket
va ló ban JHWH íté le te ként él te meg, azt sok pró fé tai szö -
veg mu tat ja (pél dá ul Mik 4,6; 7,9). Ézs 12,1 sze rint a nép
még a szük ség bõl va ló meg me ne ke dés után is fel em le ge ti
majd a szük sé get: Azon a na pon ezt mon dod majd: Há lát
adok ne ked, Uram, mert bár ha ra gud tál rám, el múlt ha ra -
god, és meg vi gasz tal tál. Az a gon do lat, hogy a je len le gi vi -
szo nyok meg vál toz nak, re mény sé get hor doz ma gá ban. A
pró fé ták azt hir de tik, hogy Is ten fel eme li az õ el nyo mott
né pét. A jö võ nek ez a re mény sé ge kész te ti õket ar ra, hogy
a meg szó lí tot tak elé tár ják azo kat a ví zi ó kat, ame lyek ter -
mé keny föl det és hely re ál lí tott vá ro so kat idéz nek az érin -
tet tek elé. Ugyan így egy re mény tel jes jö võ re mu tat nak
azok az ígé re tek, ame lyek nek kö zép pont já ban a vi lá gos -
ság áll. A ter mé keny föld, a hely re ál lí tott vá ro sok, a vi lá -
gos ság az olyan mo tí vu mok el len ké pe i ként ér tel mez he tõk,
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7 Ha son ló pél da er re Ézs 2,12: Mert jön a Se re gek Urá nak nap ja min den
ke vély és ma gas el len.

8 Ne héz el dön te ni azt a má ig vi ta tott kér dést, hogy a te o fá ni á val kap -
cso la tos el kép ze lé sek ha tot tak-e a „JHWH nap ja”-tra dí ci ó ra, vagy en nek
ép pen az el lenkezõje igaz. 

9 „…um ein kom men Jhwhs zu Gros sta ten […]. Er naht zur Ver nich tung
gan zer Völ ker, zum Ge richt an se i nem ei ge nen Volk, oder zu en tsche i den -
den Ret tung sta ten an Is ra el.” Je re mi as 1977, 65. o.

10 „Auch wenn JHWH re-agi ert, ble ibt er doch Sub ject des Ge sche hens an
je nem Tag.” Wen de bourg, Ni co la: Der Tag des Herrn. Ne u kir che ner Ver -
lag, 2003. 66. o.
11 Vö. Ám 9,11; Mik 7,11; Ézs 49,8.12 stb.



mint a pusz tí tás, a föld ren gés, a sö tét ség, ame lyek JHWH
nap já nak fe nye ge tõ vol tát pró bál ják ér zé kel he tõ vé ten ni. 

Fon tos meg je gyez ni a JHWH nap já val kap cso la tos, üd -
vös sé get hir de tõ szö ve gek vo nat ko zá sá ban, hogy azok
nem hor doz nak ma guk ban sem mi fé le di a dal mas, gyõ ze -
del mes ke dõ han gu la tot ab ban az ér te lem ben, hogy a cím -
zet tek ma gu kat ün ne pel nék. JHWH üd vös sé get ho zó tet te -
in van a hang súly. Né pé ért tett meg men tõ be avat ko zá sa
azért tör té nik, hogy ki rá lyok kel je nek föl, és fe je del mek
bo rul ja nak le az õ ked vé ért (Ézs 49,7), né pe szá já ba azért
ad öröm éne ket, hogy õt (JHWH-t) éke sít sék (Ézs 61,3). Eb -
ben egé szen egy ér tel mû en meg mu tat ko zik a te o cent ri kus
irá nyult ság. 

Vé gül ta lál ko zunk – több nyi re tá gabb össze füg gés be he -
lyez ve – olyan szö veg ré szek kel (Zo fó ni ás; Ab di ás; Ma la ki -
ás 3k; Jó el; Za ka ri ás 12–14), ame lyek az Iz rá el nek ígért
üd vös sé get úgy áb rá zol ják, mint JHWH nap já nak csupán
egyik ol da lát, és hang sú lyoz zák an nak íté le tes di men zi ó -
ját is. Ma la ki ás nál az „is ten te le nek” azok, akik meg sem -
mi sít tet nek, Ez 38k sze rint Góg az el len ség, más he lye ken
pe dig a né pek ál ta lá ban.12 E szö veg ré szek több nyi re kü -
lön böz nek egy más tól ab ban, ami lyen mó don áb rá zol ják
és egy más hoz ren de lik a két as pek tust. En nek oka az le -
het, hogy olyan szö ve gek kel van dol gunk, ame lyek fo lya -
ma to san nö ve ked tek, s szer zõ jük vagy szer zõ ik nem egy
jól kö rül ha tá rolt jö võ ké pet kí ván tak vá zol ni, ha nem a ha -
gyo má nyo kat fel hasz nál va mint egy pár be szé det foly tat -
tak azok kal.

Azo kon a he lye ken, ahol Iz rá el és a né pek vi szo nyá ról
van szó, a Si on-tra dí ció be fo lyá sát fe dez het jük fel. A pró -
fé tai iro da lom ban a Si on he gyé hez kö tõ dik az a re mény -
ség, hogy JHWH új ra Iz rá el fe lé for dul.13 Az zal, hogy ez a
re mény ség he lyet kap a JHWH nap já val kap cso la tos vá ra -
ko zá sok kö zött, a pró fé ták min den bi zonnyal azt kí ván ják
hang sú lyoz ni, hogy JHWH vég ér vé nyes ki nyi lat koz ta tá sa
egy ben Iz rá el lel va ló ma ra dan dó kö zös sé gét is je len ti.
Más részt a Si on hoz kap cso ló dik az a re mény ség, hogy
JHWH az õ la kó he lyé rõl in dul va le gyõ zi a né pe ket.
Amennyi ben itt a né pek egé szé rõl van szó, az az is te ni
ural mi igény uni ver zá lis vol tát hi va tott ki fe jez ni. Vagy is
azt, hogy JHWH igényt tart min den nép re, és Úr akar len -
ni fö löt tük. A JHWH nap já hoz kap cso ló dó vá ra dal mak
teo cent ri kus vo ná sa ki fe je zés re jut JHWH ki rá lyi ural má -
nak mo tí vu má ban is (Zof 3,15; Abd 21; Zak 14,9.17),
amely uni ver zá lis je gye ket hor doz ma gá ban. Ugyan ez mu -
tat ko zik meg azok ban a mon da tok ban is, ame lyek az is te -
ni ura lom el is me ré sé rõl be szél nek: Ak kor meg tud já tok
majd, hogy én, az Úr va gyok Is te ne tek… (Jó el 4,17; vö. Ez
38k), vagy azok ban az ígé re tek ben, ame lyek azt hir de tik,
hogy JHWH-t se gít sé gül fog ják hív ni és szol gál nak ne ki
(Zof 3,9; Jer 30,9; Mal 3,16.20; Jó el 3,5).

A fen ti ek azt mu tat ják, hogy a „JHWH nap ja”-tra dí ció

súly pont ja az íté let te ma ti ká ján nyug szik. Alap gon do la ta,
hogy JHWH be avat ko zá sá nak cél ja, hogy ér vényt sze rez -
zen ural má nak. Ám ép pen ezért le het azt a na pot kü lön -
bö zõ idõk ben és kü lön bö zõ hely ze tek ben kü lön bö zõ kép -
pen áb rá zol ni: már el múlt vagy el jö ven dõ tör té nés ként, az
íté let vagy az üd vös ség nap ja ként, JHWH cse le ke de te ként,
amely oly kor Iz rá elt, oly kor a né pe ket, oly kor pe dig az
egész vi lá got érin ti.

JHWH NAP JA, AMELY VA LÓ BAN AZ Õ NAP JA

Ha az érin tett szö ve ge ket fi gyel me sen ol vas suk, fel tû nik,
hogy bár új ra meg új ra meg je le nik ben nük a meg té rés re
va ló ha tá ro zott fel hí vás, az nem tar to zik a „JHWH nap ja”-
tra dí ció leg hang sú lyo sabb ele mei kö zé. Mi sem mu tat ja
ezt job ban, mint az, hogy ami kor a cím zet tek az íté let után
meg ta pasz tal ják a sza ba du lást, e nagy for du lat több nyi re
úgy je le nik meg, mint JHWH tet te, amely egye dül az õ el -
ha tá ro zá sán mú lott. Er re ki tû nõ pél da a Je re mi ás köny vé -
ben ta lál ha tó mon dat: Nyo mo rú ság ide je lesz az Já kób nak,
de meg sza ba dul be lõ le. (Jer 30,7) Az, hogy ki áll meg az
íté let nap ján, egye dül JHWH dön té se. Ezt su gall ják még
azok nak a pró fé ták nak a sza vai is, akik na gyon ha tá ro -
zot tan szó lít ják fel hall ga tó i kat a meg té rés re (Ámósz, Ma -
la ki ás és Jó el), de a meg me ne kü lés fel vil lan tá sa mel lé oda -
he lye zik azt a szót, hogy „ta lán”. Ámósz, Jó el és Ma la ki ás
is úgy je le ní ti meg a meg me ne kü lést, mint is te ni ir gal mat,
és nem úgy, mint ha em be ri tel je sít mény len ne, amely a
tett és a kö vet kez mény mér cé jé vel len ne mér he tõ.14

Jog gal ve tõ dik fel az a kér dés, hogy ami kor a pró fé ták
az íté let nap já ról be szél nek, nem az zal a „ne ve lõ-ta ní tó”
szán dék kal te szik-e, hogy – anél kül, hogy a „meg té rés”
szót hasz nál nák – meg té rés re hív ják hall ga tó i kat. Min den
bi zonnyal azért em le ge tik hall ga tó ik nak oly gyak ran és
szem lé le te sen an nak a nap nak a kö zel sé gét és el ke rül he -
tet len vol tát, hogy hang sú lyoz zák: ak kor már nem lesz
esély a cse lek vés re, ezért most kell ki hasz nál ni az idõt,
amely ar ra ada tott, hogy a JHWH ál tal tá masz tott igé nyek -
nek meg fe lel je nek.

A „JHWH nap ja”-tra dí ci ó ban a te o cent ri kus jel leg áll
elõ tér ben. Ez meg mu tat ko zik épp úgy a szó hasz ná lat, mint
a gram ma ti ka és az áb rá zo lás szint jén. A szó hasz ná lat
szint jén úgy, hogy a várt ese ményt JHWH-val hoz zák kap -
cso lat ba. A gram ma ti ka szint jén úgy, hogy a tör té né sek
ala nya JHWH, il let ve azok, aki ket õ meg bí zott. Az áb rá zo -
lás szint jén pe dig töb bek kö zött úgy, hogy ab ban je len tõs
sze re pet kap nak a te o fá nia ele mei, ahol szin tén JHWH a
fõ sze rep lõ. Az Úr lesz a ki rály az egész föl dön. Azon a na -
pon az Úr lesz az egyet len Is ten, és ne ve az egyet len név.
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12 Vö. Zof 3; Abd (kü lö nö sen ki eme li Edó mot); Jó el 4; Zak 12,14.
13 Koch, Klaus: Die Prop he ten. 1. Stutt gart, 1987. 154. o.

14 A ta nul mány ke re tei nem en ge dik meg, hogy bõ veb ben ki fejt sük, ho -
gyan és mi lyen hang sú lyok kal je le nik meg tett és kö vet kez mény össze -
füg gé se a „JHWH nap ja”-tra dí ci ó ban, ami szám ta lan át gon do lás ra ér de -
mes kér dést vet fel.



(Zak 14,9) Ezt hang sú lyoz zák azok a mo tí vu mok, ame -
lyek sze rint JHWH meg sem mi sí ti a ha mis is te ne ket, mint
aho gyan az is, hogy rom ba dön ti az em be ri ha tal mas sá go -
kat. Úr az idõ fö lött is, amit az je lez, hogy a jö võ ben vár -
ha tó cse lek vé sét a pró fé ták sok szor hoz zák össze füg gés be
a múlt ban vég re haj tott cse le ke de te i vel. JHWH „fõ ha tal mú
úr” is. Ezt mu tat ja, hogy be avat ko zá sa uni ver zá lis mé re -
te ket ölt, nem kell meg okol nia, hogy mit mi ért tesz, és ép -
pen úgy le het az a nap sö tét, mint vi lá gos (Ám 5,18–20).

A JHWH nap já ról szó ló meg nyi lat ko zá sok gyak ran be -
szél nek ha rag ról és bosszú ról (Ézs 13,13; Zof 1,15). A
pró fé ták nyil ván ez zel akar ják ér zé kel tet ni, hogy mi lyen
kö vet kez mé nye van an nak, ami kor az em ber mi att szen -
ved csor bát az Is ten nel va ló vi szony. JHWH ha rag ja több -
nyi re pusz tí tás ban je lent ke zik, amely nek szem lé le tes ki -
fe je zé se, hogy oly kor ma ga a ha rag a pusz tí tás cse lek võ
ala nya (Ez 7; Zof 2,2). A JHWH ha rag já ról va ló be széd
JHWH nap já nak te o cent ri kus jel le gét hang sú lyoz za. Ha -
son ló an ér vé nyes ez az is te ni bosszú mo tí vu má ra is. Bár
a ki fe je zés ere de ti leg a jo gi élet ben gyö ke re zik, a JHWH
nap ját em lí tõ szö ve gek ben nem for en zi kus ér te lem ben
sze re pel, ha nem olyan íté let ér tel mé ben, amely pusz tí tás -
ban jut ki fe je zés re. Fon tos meg je gyez ni, hogy JHWH nap -
ja nem azo no sít ha tó tel jes egé szé ben a „ha rag nap já val”
vagy a „bosszú nap já val”. Mint aho gyan azt is, hogy a
ha rag mo tí vu ma a ké sei szö ve gek ben egy re rit káb ban je -
le nik meg, a bosszú mo tí vu ma pe dig azok ban a jö ven dö -
lé sek ben tûnik fel, ame lyek el len sé ges né pek rõl szól nak.
Csak ke vés he lyen je le nik meg az a re mény ség, hogy
JHWH ir gal ma le gyõ zi ha rag ját. Jó el az, aki rész le te sen
meg okol ja ezt a re mény sé get: mert ke gyel mes és ir gal mas
õ, tü rel me hosszú, sze re te te nagy, és meg bán ja, még ha
ve sze del met hoz is. (Jó el 2,13)

A JHWH nap já val kap cso la tos szö ve gek bõl nem ka -
punk egy ér tel mû vá laszt ar ra, hogy azt a na pot a tör té -
nel men be lül gon dol ják el, vagy pedig a vég idõ ben. En -
nek töb bek kö zött az az oka, hogy ér dek lõ dé sük nem az
idõ pon tot il le tõ en for dul a fe lé a nap fe lé. Az ószö vet sé gi
gon dol ko dás ban az idõ nek mint „be tel je se dett idõ nek”
van je len tõ sé ge: az idõ vel kap cso la tos fo gal mak nem el -
sõ sor ban mér ték egy sé gek, ha nem va la mely tör té nés nek a
ke re tei.15 A JHWH nap ja ki fe je zés azt jel zi, hogy olyan
idõ rõl van szó, ame lyet tel jes egé szé ben JHWH – il let ve az
õ cse lek vé se – ural, és le het szó íté let rõl épp úgy, mint üd -
vös ség rõl, már meg tör tént és jö võ ben be kö vet ke zõ tör té -
nés rõl egy aránt. Azt, hogy JHWH nap ját mint idõ pon tot
mennyi re az õ be avat ko zá sa ha tá roz za meg, jól mu tat ja,
hogy kö zel ha son ló ál lí tá sok oly kor JHWH-ról, más kor az
õ nap já ról hang za nak el. Szem lé le tes pél da er re Ézs 13,5
és Ézs 13,9: Jön nek messze föld rõl, az ég szé lé rõl, az Úr és
bosszús ha rag já nak esz kö zei. (Ézs 13,5) Jön már az Úr
nap ja ke gyet le nül, fék te len iz zó ha rag gal, pusz tá vá te szi
a föl det. (Ézs 13,9)

A várt íté let nem hor doz ma gá ban sem mi fé le idõ fö löt ti
jel le get, ha nem JHWH múlt ban vég re haj tott cse le ke de te i -
nek so rá ban he lyez ke dik el. Így pél dá ul az em ber te rem té -
se nap já nak (5Móz 4,32), az Egyip tom ból va ló ki ve ze tés
nap já nak (5Móz 9,7) vagy a pa ran cso la tok adá sa nap já -
nak (5Móz 4,10) so rá ban. An nak a nap nak az em le ge té se
vi szont vá lasz tó vo nal az ed di gi és a maj da ni kö zött. Jel zi,
hogy JHWH jö võ be li cse lek vé se nem a je len leg ural ko dó
vi szo nyok ból fej lõ dik ki, ha nem va la mi egé szen új kez dõ -
dik, amit em ber nem be fo lyá sol hat, ha nem tel jes egé szé -
ben JHWH irá nyít ja az ese mé nye ket.

TA NUL SÁ GOK

A pró fé ták JHWH nap ját krí zis hely ze tek ben hir de tik,
amely nek oka, hogy úgy lát ják: va la mi fé le tö rés ke let ke -
zett az Is ten nel va ló he lyes vi szony ban. Eh hez iga zít ják a
kü lön bö zõ tra dí ci ó kat, ame lyek se gít sé gé vel meg for mál -
ják jö ven dö lé se i ket. Egy részt ar ra he lye zik a hang súlyt,
hogy az íté le tet hor doz za ma gá ban az a nap, amely hez
ere de ti leg az a vá ra ko zás kap cso ló dott, hogy az üd vös sé -
get hoz za. Ezt az te szi le he tõ vé szá muk ra, hogy JHWH
nap ja a kez de tek tõl fog va ma gá ban hor doz ta az íté let és
az üd vös ség ket tõs sé gét. JHWH nap ja el len sé gei szá má ra
bajt hoz, övéi szá má ra pe dig gyó gyu lást. Min den azon
mú lik, hogy Iz rá el, il let ve a meg szó lí tot tak me lyik ol da lon
áll nak. Más részt a pró fé ták úgy áb rá zol ják JHWH jö võ ben
tör té nõ be avat ko zá sát, mint ami messze fe lül múl ja a
múlt ban meg va ló sí tott tet te it – egé szen odá ig me nõ en,
hogy azt vég ér vé nyes ként és vissza for dít ha tat lan ként
tün te tik fel. Ez ál tal fel hív ják a fi gyel met JHWH ural mi igé -
nyé re, amely idõ köz ben fe le dés be me rült. A pró fé ták min -
den bi zonnyal azért „esz ka to lo gi zál ják” az üdv tör té ne ti
ese mé nye ket, mert a je len ál la po tok ból azt ol vas sák ki,
hogy JHWH-nak a múlt ban vég hez vitt tör té ne ti tet tei fe le -
dés be me rül tek, il let ve va la mely ok nál fog va nem al kal -
ma sak ar ra, hogy hor doz zák és meg tart sák hall ga tó ik
JHWH-ba ve tett hi tét. Mind ezt nem azért te szik, hogy a je -
len krí zis bõl a jö võ be me ne kül je nek, ha nem azért, hogy
új ra elõ hív ják a JHWH-hit jö võt érin tõ di men zi ó ját, ame -
lyet az min dig is ma gá ban rej tett.

Ma ga a „JHWH nap ja” ki fe je zés is mu tat ja, hogy a té -
ma kör te o cent ri kus jel leg gel bír. Vagy is õ a fõ sze rep lõ, õ
az ura min den nek, õ irá nyít ja az ese mé nye ket – mond -
hat nánk úgy is: sor sunk az õ ke zé ben van. Ugyan ak kor a
„JHWH nap ja” té ma kör ben új ra meg új ra meg je le nik a
meg té rés re szó lí tó fel hí vás. Nem csak ak kor, ami kor a pró -
fé ták a „meg té rés” szót hasz nál ják, ha nem bur kol tan ak -
kor is, ami kor na gyon szem lé le te sen je le ní tik meg an nak
a nap nak az íté le tes vol tát. Mind ezt az zal a ne ve lé si
szán dék kal te szik, hogy ve gyük ko mo lyan az idõt, az idõ
mú lá sát, és ra gad junk meg min den le het sé ges pil la na tot,
amely le he tõ sé get ad ar ra, hogy ren de zõd jék Is ten nel va -
ló kap cso la tunk. 
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NÉ HÁNY SZÓ AZ OL VA SÓK HOZ

Mi vel azt a le he tõ sé get kap tam, hogy a je gyes be szél ge tés -
rõl írt dol go za to mat két rész let ben je len tet hes sem meg a
Lel ki pász torban, így mó dom van ar ra, hogy eb ben a szám -
ban min den ér dek lõ dõ nek szá mot ad jak ta pasz ta la ta im ról.
A dolgozat elsõ részében bemutatott módszer szerint le -
foly tatott je gyes be szél ge té sek bõl sa já tos szem pon tok alap -
ján ké szült szö veg elem zés képezi a tanulmány második
részének alapját. Az összeg zés után az az óta be in dult utó -
gon do zás ról írok egy-két moz za na tot, adok más gyü le ke -
zet ben is fel hasz nál ha tó öt le teket.

SZÖ VEG ELEM ZÉS

Az elem zés alap ja

Négy pár ral foly tat tam je gyes be szél ge té se ket, mind egyi -
kük kel négy szer ta lál koz tam. A tel jes szö ve gek be mu ta tá -
sá tól el te kin tek, mert a dol go zat ke re tei nem en ge dik meg,
hogy  idéz zek szá mos ér de kes rész le tet, le gye nek akár
egyé ni sa já tos sá gok, akár ten den ci a sze rû en is mét lõ dõ je -
len sé gek. A be mu ta tott pár nak az Ádám és Éva ne vet ad -
tam. A név adás egy ben tük rö zi hi te met is. Min den em ber -
pár olyan, mint Ádám és Éva, a bib li ai em ber pár, aki ket Is -
ten egy más nak te rem tett, hogy egy más ra ta lál va él jék
meg tel jes sé gü ket.

Éva 22 éves, evan gé li kus, itt la kik né hány ut cá nyi ra tõ -
lünk. Gye rek ko ra óta is me rem. Tu dom, hogy szü lei ko ra
gyer mek ko rá ban el vál tak, majd édes ap ja au tó bal eset ben
halt meg, a lány hét éves ko rá ban. Édes ap já nak ez a má so -
dik há zas sá ga volt. Az el sõ fe le sé gét egy au tó gá zol ta ha -
lál ra. Évá nak édes ap ja elõ zõ há zas sá gá ból van két fél test -
vé re. Évát ba rát ko zó, nyílt ter mé sze tû, de rûs lány nak ta lá -
lom. Mér leg ké pes köny ve lõ ként dol go zik egy he lyi vál lal -
ko zó nál. Édes any já val és öz vegy nagy ma má já val él együtt. 

Ádám 26 éves, jó ké pû, ma gas, jól meg ter mett, kis sé bo -
rús arc ki fe je zé sû fi a tal em ber. Gép jár mû-tech ni kai sze re lõ.
Ádám a szom széd fa lu ban la kik. A fa lu sváb ha gyo má -
nyok kal ren del ke zik, erõ sen ka to li kus, az ott la kók igen
zárt kö zös sé get al kot nak.

Az elem zés szem pont jai

1. A lel késszel mint lel ki gon do zó val va ló kap cso lat ki -
ala kí tá sá nak sa já tos sá gai

2. A társ sal va ló együtt mû kö dés ben je lent ke zõ sa já tos -
sá gok

3. A meg be szé lés re ke rü lõ tar tal mak kal, prob lé ma kö rök -
kel kap cso la tos sa já tos sá gok

A lel késszel mint lel ki gon do zó val/
ta nács adó val va ló kap cso lat ki ala kí tá sá nak
sa já tos sá gai

Ext rém/gyer me ki bi za lom
A gyer me ki es bi za lom je lé nek te kin tet tem azt, ha a pá rok
tõ lem vár tak ta ná csot, vagy azt vár ták, hogy én old jam
meg kap cso la ti prob lé má ju kat.

A gyer me ki es bi za lom je lét egy szer fe dez tem fel a be -
szél ge tés so rán, ami kor ar ról be szél get tünk, hogy Éva
édes any ja azt mu tat ja ki vi sel ke dé sé vel, hogy ne he zen
fog ja el vi sel ni a lá nyá tól va ló el sza ka dást.

É: Re mé lem, hogy idõ vel meg szok ja Anyu, hogy nem
va gyok itt. Ne ki lesz ne he zebb, mert én má sik fa lu ba köl -
tö zöm. A ba rát nõm azt mond ja, hogy ami óta el köl tö zött,
jobb lett a kap cso la ta az édes any já val. Én is eb ben re -
mény ke dem. 

L: Sze rin ted ho gyan se gít he ted õt, hogy könnyebb le -
gyen ne ki?

É: Nem tu dom. Úgy ér zem, most nem va gyunk egy hul -
lám hosszon. Örül az es kü võ nek, szer ve zi is, még is több ször
ide ges. Sze rin ted mit te gyek? Jó len ne, ha te be szél nél ve le. 
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Eb ben az ér te lem ben min den nap az Úr nap ja – aho gyan
a pró fé ták egyformán JHWH nap ja ként je löl tek va la mely
múlt be li, je len be li vagy jö võ be li ese ményt, ami kor JHWH
cse lek vé sét meg ta pasz tal ták. A ke gye lem ide jén meg hall -

gat lak, a sza ba du lás nap ján meg se gít lek – mond ja JHWH
Ézsa i ás pró fé ta köny vé ben (Ézs 49,8). Nem vé let le nül idé -
zi õt Pál apos tol 2Kor 6,2-ben, s te szi hoz zá: Íme, most van
a ke gye lem ide je! Íme, most van az üd vös ség nap ja.

KO CZOR NÉ HEI NE MANN IL DI KÓ

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

* Az elsõ részt lásd: Lelkipásztor, 2006/12. 447–453. o.



L: Azt gon do lom, hogy jobb len ne, ha ket ten pró bál ná -
tok le ül ni és be szél get ni egy más sal. Ha a he lyé ben len nél,
mit érez nél? 

É: Fél nék, hogy el ve szí tem a lá nyo mat. Elég gé két ség be
le het most es ve.

L: Eset leg ha be szél nél ve le er rõl, és ki mondanád, hogy
sze rin ted õ mit érez?

É: Meg pró bá lom. Meg mon dom, hogy at tól, hogy férj hez
me gyek, ugyan úgy a lá nya ma ra dok.

Éva tõ lem kért ta ná csot, sõt azt sze ret te vol na, ha én ol -
dom meg édes any já val va ló kap cso la tá nak ne héz sé ge it.

Érett bi za lom, amely a szak te kin tély nek szól
A pár már az el sõ be szél ge té sen ta nú je lét ad ta an nak,
hogy el fo gad en gem szak te kin tély nek bi zo nyos, a kap cso -
la tuk ra vo nat ko zó kér dé sek ben. Elõ ször ez a bi za lom a
lel kész nek szólt, aki a szer tar tás kér dé se i nek szak ér tõ je,
amely nek le bo nyo lí tá sá ban csak õhoz zá for dul hat tak. A
be szél ge té sek fo lya mán egy re in kább át ala kult a bi za lom,
hát tér be szo rult a szer tar tás szak ér tõ je, és egy re na gyobb
te ret en ged tek a lel ki gon do zó nak, ta nács adó nak. 

Ami kor rá mu tat tam ar ra, hogy mi ben il lesz ked nek egy -
más hoz, ak kor fi gyel mük kel, rám sze ge zõ dõ te kin te tük kel
nem csak ér dek lõ dé sü ket fe jez ték ki, ha nem érez tem a
szak mai te kin tély irán ti bi zal mu kat is. Amit mond tam, azt
he lyes lõ ma ga tar tá suk kal el fo gad ták. Ádám még han go -
san meg is je gyez te: „Na gyon ér de kes, amit mon dasz, még
so sem gon dol tam er re.” 

Kom mu ni kácó juk ne héz sé ge it már en nek a szak te kin -
tély nek mond ták el, és tõle vár tak rá meg ol dást. 

A má so dik ta lál ko zás al kal má val már sok kal fesz te le -
neb bül ér kez tek, tud ták, mi re szá mít hat nak. Fi gyel met és
bi zal mat ér zé kel tem, ami kor ar ról be szél get tünk, mi ben
sze ret né nek szü le ik re ha son lí ta ni, mi az, amit sze ret né -
nek, hogy há zas tár suk ugyan úgy vagy el len té te sen te -
gyen, mint ve lük el len té tes ne mû szü le ik.

Bi za lmuk al ka lom ról al ka lom ra nö ve ke dett irán tam. A
har ma dik és ne gye dik ta lál ko zá sunk kor már konk ré tan
elõ ke rült né hány konf lik tu suk. Ilyen volt pél dá ul a pénz -
kér dés és a jegy gyû rû vi se lé sé nek kér dé se. A ne gye dik ta -
lál ko zás al kal má val, ami kor a kü lön bö zõ ér de kek, igé -
nyek csap tak össze, el fo gad tak en gem mint köz ve tí tõt.

É: Ná lunk ott hon nem pa nasz ko dik sen ki. Vi se li a be -
teg sé gét. Ha a nõk tud ják vi sel ni, még in kább kell egy fér -
fi nak. 

L: Nagy sze rû, amit ezen a té ren ná la tok a nõk fel mu tat -
nak. Ádám nak még is job ban es ne, ha te más képp vi szo -
nyul nál hoz zá, ha fáj va la mi je. Ádám, ta lán se gít het nél
Évá nak ab ban, ha el mon da nád, mi bõl lát nád azt, hogy
Éva ko mo lyan ve szi a fáj dal ma dat.

Á: (Éva fe lé for dul) Saj nálj! És õszin tén kér dezd meg,
hol is fáj, és mennyi re fáj! 

É: Ha ez ne ked fon tos, meg pró bál ha tom.
Ádám az el sõ be szél ge tés vé gén, ami kor meg kér dez tem,

hogy vá ra dal ma ik nak vagy fé lel me ik nek meg fe le lõ en ala -

kult-e a be szél ge tés, el mond ta, hogy at tól tar tott, ar ról
fag ga tom majd, ho gyan áll nak Is ten nel vagy az egy ház -
zal. Ádám így nyi lat ko zott: „Ál ta lá ban nem szok tam ilyen
gyor san meg nyíl ni. Egy is me ret len he lyen min dig csend -
ben va gyok, és meg fi gye lem a je len lé võ ket. Ma gam is meg  -
le põd tem, hogy most ennyi min dent el mond tam ma gam -
ról.” Ádám hoz zá szó lá sá ból lát szik, mennyi elõ íté let tel,
fé le lem mel ér kez nek a sze ku la ri zált pá rok a lel kész hez.
Meg erõ sí tet te ezt Esz ter is, aki a ne gye dik pár ka to li kus fe -
le ként ér ke zett hoz zánk. Õt a ka to li kus egy ház tól épp a
rossz ta pasz ta la tok hoz ták hoz zánk. Õ ezt val lot ta: „Nem
sze re tem, ha meg mond ják ne kem, ho gyan gon dol kod jam
bi zo nyos kér dé sek rõl, és ha pa pi uta sí tá sok sze rint kell él -
nem az éle te met.” 

A lel kész fel ada ta az, hogy ma ga tar tá sá val meg vál toz -
tas sa az oda ér ke zõk at ti tûd jét. A be szél ge tés meg kez dé se
elõtt ezek rõl az elõ íté le tek rõl, fé lel mek rõl fo gal mam sem
volt, ösz tö nö sen tet tem, amit tet tem. A jö võ re te kint ve is
gaz da god tam: csak úgy nyer he tem meg az em be rek bi zal -
mát, ha elõ íté le tek nél kül, em pá ti á val kö ze le dem fe lé jük.

Együtt mû kö dés re, bel sõ el len ál lá sok le küz dé sé re
va ló igye ke zet
A bel sõ el len ál lá sok le küz dé sé nek te kin tem már azt is,
hogy a pá rok he lyet fog lal tak ná lam, és egy ál ta lán meg -
szó lal tak. Min den em ber ben mû kö dik egy el há rí tó me cha -
niz mus, amely ar ra hi va tott, hogy véd je az egyént. Mi nél
több in for má ci ót mon dunk el ma gunk ról, an nál sé rü lé ke -
nyeb bek le szünk a má sik kal szem ben. Ahogy meg lát ták
azt, hogy a be szél ge té sek nem el le nük van nak, ha nem ér -
tük, ké szek vol tak az együtt mû kö dés re.

Meg en ged ték, hogy kér dé se ket te gyek fel éle tük kel, ér -
zé se ik kel kap cso lat ban. Sõt vá la szol tak a kér dé se im re,
õszin tén fel tár ták ér zel me i ket. Ja vas la ta i mat el fo gad ták.
Jó pél da er re az, ami kor ar ról be szél get tünk: mi az, amit
ed dig a szü le ik tõl kap tak meg, de nem fog nak kö ve tel ni,
el vár ni a há zas tár suk tól.

L: Most húz zá tok alá eb bõl a lis tá ból azt, amit nem kö -
ve tel tek majd meg a há zas tár sa tok tól. Nem csak szü le i tek -
nek kell el en ged ni ben ne te ket, ha nem nek tek is el kell
hagy ni õket. Te gyé tek el ezt a la pot, és em lé kez ze tek: amit
alá húz tok, so ha ne kö ve tel jé tek há zas tár sa tok tól. 

Á: Nem kí vá nom a fe le sé gem tõl, hogy el ké szít se a reg ge -
lit, a te jeská vét, és a tí zó ra i mért el men jen reg gel a bolt ba.

L: Ne héz er rõl le mon da ni? 
Á: Nem. Ép pen azért húz tam alá eze ket. El tu dom ké szí -

te ni ma gam is a reg ge li met. 
Az elõ ke rü lõ vi tás kér dé sek ben el fo gad ták a köz re mû -

kö dé se met, lá tá som sze rint a fel me rült prob lé má k ban
mind ket te jük szá má ra ki elé gí tõ, el fo gad ha tó meg ál la po -
dás ra ju tot tak. 

Ugyan ezt a ten den ci át fi gyel tem meg a töb bi pár ese té -
ben is. And rea han got is adott el len ál lá sá nak, ami kor szü -
le i rõl, ere de ti csa lád já ról kér dez tem: 

A: Nem aka rok be szél ni az anyám ról, annyi fáj dal mat
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oko zott ne kem, hogy job ban sze ret ném el fe lej te ni, és nem
gon dol ni rá. Mint ha nem is lé tez ne.

L: Iga zán mély se be ket ejt he tett raj tad, ha em lé kez ni sem
akarsz rá. Meg ér tem. Mi kor tör tén tek ve led ezek a ször nyû
ese mé nyek, hogy még most is ne héz ró luk szól nod?

A: Jó pár éve már. Azért ne ked még is el mon dom, ta lán
nyu god tan, sí rás nél kül is tu dok ró la be szél ni.

Nagy mér té kû bel sõ, tu dat ta lan el len ál lás a ja vas la tok kal,
fel ada tok kal szem ben
Bel sõ el len ál lást leg in kább az el sõ ta lál ko zá son ta pasz tal -
tam. Ez rög tön az el sõ fel adat kap csán lát szott: ne he zen ír -
tak ar ról, hogy mi lyen nek lát ják egy mást, ma gu kat. Éva kü -
lö nö sen is ne he zen írt, he zi tált, gon dol ko dott, ke ve set írt. 

Tu dat ta lan el len ál lás nak érez tem azt is, hogy az el sõ al -
ka lom mal nem tud ták vagy nem akar ták konk ré tan meg -
ne vez ni a ket te jük kö zöt ti fe szült ség okát, tar tal mát. Sõt
még a má so di k alkalmon is csak el mé le ti, il let ve tech ni kai
kér dé sek rõl be szél get tünk. Éva ek kor már sza bad utat en -
ge dett ér zel me i nek, el mond ta, hogy szo rong, ha rag szik
Ádám ra, ha nem tud ja el mon da ni ne ki, ami bánt ja, de
nem ne vez te meg Ádám mal va ló prob lé má it. Nem is mer -
tem na gyon ku tat ni a dol got, mert úgy érez tem, nem ér ke -
zett még el a fel tá rul ko zás ide je, és kí ván csi sá gom csak
erõ sebb el len ál lást váltana ki be lõ lük. In kább ma rad tam a
ké pi es be széd nél. 

Egy té ma érin té se kap csán mind a négy pár nál el len ál -
lás ba üt köz tem. A jó há zas ság ról szó ló ál lí tá sok kö zött
két olyan mon dat is volt, ame lynek kap csán a sze xu a li tás -
ról, tes ti kap cso lat ról le he tett vol na be szél get ni. Bár mind
a négy pár egyet ér tett ab ban, hogy a ne mi élet a há zas ság -
ban mind két fél szá má ra öröm te li kell hogy le gyen, és az
egy mást sze re tõ há zas tár sak fi gye lem be ve szik egy más
tes ti és lel ki szük ség le te it, és igyek sze nek azo kat ki elé gí -
te ni, eb ben a té má ban még sem mu tat ko zott kom mu ni ka -
tív nak sen ki. El fo gad ták tõ lem azo kat a mon da to kat,
ame lyek ben ar ról szól tam, hogy ezt is ta nul ni kell, és csi -
szo lód ni kell egy más hoz, hi szen fér fi és nõ kü lön bö zik a
ne mi ki elé gü lés el éré sé ben. Bó lo gat tak, de nem szól tak a
té má hoz, úgy érez tem, mé lyen el zár kóz tak at tól, hogy a
sze xu a li tás kér dé sé rõl be szél ges sünk. 

Nyílt el len ál lás
Nyílt el len ál lást Ádám nál és Évá nál a kap cso lat fel vé tel kor
ta pasz tal tam, ame lyet a je gyes be szél ge té sek mennyi sé ge
vál tott ki az if jú pár ból. Õk egy sze ri al ka lom ra szá mí tot -
tak, meg lep te õket, hogy ennyi szer kell el jön ni ük. Éva
meg kér dez te: „Ilyen sok szor?” 

A társ sal va ló együtt mû kö dés ben je lent ke zõ
sa já tos sá gok

Gyer me ki  bi za lom
Az el sõ be szél ge tés ben Éva azt mond ta: „Heb rencs, gye re -
kes va gyok, sok szor nem tu dok dön te ni.” Azt vár ja el
Ádám tól, hogy „Ádám sze res sen en gem, vé del mez zen meg
a baj ban, min dig le gyen mel let tem”. Az összeg zés nél meg -
ál la pít ja: „Jó Ádám ra tá masz kod ni, le ve szi a dön tés ter he -
it a vál lam ról.”

A gyer me ki bi za lom vagy szük ség let ki fe je zé sé nek je le
mu tat ko zott meg a má so dik al ka lom mal, ami kor azt kér tem
tõ lük, hogy húz zák alá a pa pír ju kon azt, amit ed dig édes -
any juk na pon ta meg adott ne kik, de nem kö ve te lik majd há -
zas tár suk tól. Éva ezt mond ta: „Én nem tu dok le mon da ni
sem mi rõl. Szük sé gem van a fér jem ér zel mi tá mo ga tá sá ra.” 

Ami kor Éva a fény ké pek kap csán édes ap já ról be szélt,
ki tûnt szá mom ra, hogy mennyi re gyer me ki mó don vá gyik
ar ra a biz ton ság ra, ame lyet édes ap ja adott ne ki. Még most
is sze re tet tel gon dol rá, ap ja lá bá nak át ka ro lá sa azt sej te -
ti ve lem, ak kor biz ton ság ban érez te ma gát. Ugyan ak kor
egye dül ma radt ez zel a ra jon gá sá val a csa lád ban. Az apa
ide a li zál tan szép, aki sze ret te õt. A láb át ka ro lá sa ar ról is
be szél, hogy Évá nak va ló ban nagy vá gya van a biz ton ság -
ra, amit egy erõs fér fi kép vi sel az éle té ben. Éva fér jé tõl is
azt a biz ton sá got vár ja el, ame lyet ap ja mel lett ér zett. 

Bár négy pár ral va ló be szél ge tés bõl nem le het ál ta lá no -
sí ta ni, ezek ben az ese tek ben meg fi gyel he tõ volt, hogy a
nõk pár vá lasz tá sát je len tõ sen be fo lyá sol ja gyer me ki tu -
dat ta lan juk, amely a fér fi ben a vé del me zõ, óvó, ha tá ro -
zott, dön té se ket vál la ló csa lád fõt ke re si. Elvár ják, hogy le -
en dõ fér jük vé del mez ze, dé del ges se, sze res se õket, sõt
dönt sön he lyet tük bi zo nyos kér dé sek ben.

Érett bi za lom, amely a má sik em ber iránti tisz te letet
fe je zi ki
Az érett bi za lom szá mos je lét vet tem ész re az Ádám mal és
Évá val foly ta tott be szél ge tés ben. Fe gyel me zet ten vé gig hall -
gat ták tár su kat, nem vág tak egy más sza vá ba, nem ja ví tot -
ták ki a má si kat, és el fo gad ták, amit a má sik mon dott ró luk. 

Együtt mû kö dés re, bel sõ el len ál lá sok1 le küz dé sé re va ló
igye ke zet
Ne héz szét vá lasz ta ni egy más tól a társ sal va ló együtt mû kö -
dés re uta ló je le ket és a lel ki gon do zó val va ló kap cso lat sa -
já tos sá ga it. Hi szen ha a pár együtt mû kö dés re igyek szik a
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1 Az el len ál lás fo gal mát Fre ud ve zet te be. Ha a kli ens hall gat, vagy hir -
te len té mát vált, eset leg kép te len bi zo nyos rész le tek, gon do la tok fel idé zé -
sé re, azt Fre ud blok ko lás nak, el len ál lás nak ne ve zi, amely a sze mélyiség
ér zé keny te rü le te in ural ko dó tu dat ta lan kont roll kö vet kez mé nye. Atkin -
son, Ri ta L. – Atkin son, Ri chard C. – Smith, Ed ward E. – Bem, Daryl J.:
Pszi cho ló gia. Osi ris, Bu da pest, 1997. 489. o. Az el len ál lás fo gal mát a 20.
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lel ki gon do zó val, a tár sá val va ló együtt mû kö dé sé re is tö -
rek szik, mert a lel ki gon do zó cél ja ép pen az, hogy a pár tag -
jai le küzd jék bel sõ el len ál lá su kat, és igye kez ze nek egy más -
sal együtt mû köd ve meg ol da ni pár kap cso la tuk prob lé má it.

Leg in kább az ott ho ni fel ada tok meg ol dá sa, meg be szé lé -
se vi lá gít rá ar ra, ho gyan mû köd nek együtt a pá rok. 

Ádám nak és Évá nak ko moly ener gi át kel lett fek tet nie
ab ba, hogy egy bõl el mond ják egy más nak sé rel me i ket, meg -
bán tó dá sa i kat. El mon dá suk ból ész re vet tem, hogy igye kez-
tek, még ha nem is bír ták meg va ló sí ta ni ezt a fel ada tot.
Rá jöt tek arra: nem jó, hogy hall ga tá suk kal fa lat épí te nek
egy más kö zé. Ádám és Éva szán dé ka az, hogy a fal le -
omol jon ket te jük kö zött.

Ádám az együtt mû kö dés ér de ké ben a bel sõ el len ál lást
le küzd ve en ge dett meny asszo nya és mindkét csa lád aka -
ra tá nak, ami kor igent mon dott az es kü või me net re. Pe dig
ne héz le he tett ne ki szem be néz ni a bá mu ló em be rek kel.
Elõ re is kí no san érez te ma gát, hogy min den ki bá mul ni
fog ja, ami kor a me net élén vo nul majd meny asszo nyá val.

Az együtt mû kö dés re va ló igye ke ze tük nek má sik szép
pél dá ja az volt, ami kor Ádá mot és Évát ar ra kér tem, hogy
ott hon jus sa nak kö zös ne ve zõ re a kö zös pénz kö rül ki rob -
bant vi tá ju kat il le tõ en. Ké ré sem re már ha za fe lé a ko csi ban
el dön töt ték, ho gyan ke ze lik a há zas ság ban pén zü ket, me -
lyi kük ke re se té bõl fog nak él ni. Ki de rült, hogy nem volt szá -
muk ra ne héz a dön tés, és ha mar megtalálták a megoldást.
Ez az eset va ló szí nû leg meg erõ sí tet te õket ab ban, hogy a
prob lé más kér dé se ket együtt mû kö dés sel, a má sik ér ve i nek
meg hall ga tá sá val meg tud ják ol da ni. Min den si ke res konf -
lik tus ke ze lés erõ sí ti a meg ol dás ra va ló tö rek vést.

Nagy mér té kû bel sõ, tu dat ta lan el len ál lás egy más sal
szem ben
Ádám és Éva konf lik tu sa ik meg ol dá sá nál, sér tõ dé se ik meg -
be szé lé sé nél ta nú sí tott egy más sal szem be ni el len ál lást.
Ádám így fe jez te ki ma gát: „Sok szor in kább hall ga tunk, ne -
hogy a má si kat meg sért sük, meg bánt suk.” Va la mi tu dat ta -
la nul ar ra kész te ti õket (fõ leg Évát, aki haj la mo sabb a meg -
bán tó dás ra, lel ki leg sé rü lé ke nyebb), hogy hall gas sa nak,
ahe lyett, hogy meg be szél nék egy más sal prob lé má i kat. Évá -
nál azt is fel fe dez tem, hogy édes any ja ugyan így tesz. Nem
be szél Évá nak édes ap já ról, rossz em lé ke it úgy akar ja meg -
sem mi sí te ni, hogy hall gat volt fér jé vel va ló há zas sá gá ról.
Éva ezt ne hez mé nye zi, a min tát azon ban vi szi to vább. Éva
el mon dá sá ból tu dom, hogy édes ap ja ver te édes any ját. Éva
és test vé rei ek kor csen de sen a fo tel mö gött húz ták meg ma -
gu kat. A baj el ke rü lé sé nek mód ja a hall ga tás, a csend. 

Nyílt el len ál lás egy más sal szem ben
A ta lál ko zá so kon tör té nõ nyílt el len ál lást, az ér dek el len té -
tek össze üt kö zé sét több ször is ta pasz tal tam. Az irán tam
va ló bi za lom nö ve ke dé sé vel vet kõz te le a pár a „ve lünk
min den rend ben van, cso dá la tos, min den ben egyet ér tõ
sze rel mespár va gyunk” lát sza tát, és ad tak he lyet az egy -
más sal va ló össze üt kö zé sek nek. Ezek az el len ál lá sok a

fel ho zott té ma kap csán me rül tek fel, nem hoz tak ide
olyan prob lé mát, amit nem az adott té ma, kér dés kör in dí -
tott el ben nük. Ilyen el len tét mu tat ko zott meg a jegy gyû rû
vi se lé se kap csán, ami kor Éva úgy akart bán ni Ádám mal,
mint egy gye rek kel. Ami kor meg kér dez tem Évá tól, ho gyan
fog vál toz ni a há zas ság kö tés után a jegy gyû rû vi se lé se
kö rül ki bon ta ko zott el len té tük, ezt mond ta:

É: Ha el me gyünk va la ho va, ak kor biz tos fi gyel mez tet ni
fo gom, hogy vi sel je, ott hon pe dig nem fog ér de kel ni, hogy
raj ta van-e.

Á: Egy gye re ket szok tak fi gyel mez tet ni ar ra, hogy el fe -
lej tet te ki vin ni a sze me tet. Én nem va gyok gye rek. In kább
kérj meg. 

Éva lá tá som sze rint haj la mos ar ra, hogy idõn ként le ke -
ze lõ en vi sel ked jen Ádám mal szem ben. Így tesz ak kor is,
ami kor nem ve szi ko mo lyan Ádám be teg sé gét. Ádám ból ez
el len ál lást vált ki. Rosszulesik ne ki, ha Éva nem be csü li
meg vagy nem te kin ti fel nõtt nek, ve le egyen ran gú nak.

Ádám és Éva el len té te mu tat ko zott meg ak kor is, ami -
kor azt kér dez tem, hogy mit kér tõ lük a tár suk a leg gyak -
rab ban. Éva sok kal töb bet sze ret ne szó ra koz ni, bál ba jár -
ni, sze ret ne még fi a ta lo san él ni, Ádám vi szont pi hen ni
sze ret ne ott hon. Az itt ki ala kult be szél ge tés bõl lát szott,
hogy nem ké pe sek egy más nak el lent mon dó vá gya i kat
össze han gol ni, ami el len té tet tá maszt kö zöt tük. Ha Éva
aka ra ta ér vé nye sül, ak kor Ádám a bál ban passzi vi tá sá val
ront ja el Éva han gu la tát.

A meg be szé lés re ke rü lõ tar tal mak kal,
prob lé ma kö rök kel kap cso la tos sa já tos sá gok

Nem té rek ki az összes té ma kör re, ami a be szél ge té se ken
elõ ke rült. Csak né hány szá mom ra ér de kes meg fi gye lés re,
összeg zés re ér de mes té mát eme lek ki.

Ho gyan zaj lik majd az es kü võ?
A pár egyik leg ked ve sebb té má ja az es kü võ meg szer ve zé -
se, ren de zé se volt. Nem csak Ádám és Éva ked venc té má ja
volt, ha nem mind egyik pár na gyon lel ke sen be szélt az elõ -
ké szü le tek rõl. Lát szott, hogy va la mennyi pár éle tét, hét -
köz nap ja it át ha tot ták az es kü võ kö rü li te en dõk. Ha nem
szó lok köz be, és nem kér de zek rá az en gem ér dek lõ pon -
tok ra, hosszú órá kat is ké pe sek let tek vol na be szél ni er rõl
a kér dés kör rõl. Azt vet tem ész re, hogy az es kü võ meg szer -
ve zé se pró bá ra te szi a kap cso la to kat. Nem megy súr ló dá -
sok nél kül, tel jes egyet ér tés ben. A két szü lõi csa lád nak is
össze kell ül ni és meg ál la pod ni a leg kü lön fé lébb kér dé sek -
ben, pél dá ul az es kü võ anya gi fe de ze té ben, a meg hí vot tak
szá má ban, a me nü ben stb.

A kap cso lat jö võ je a há zas ság után
A kap cso lat jö võ jé rõl is szót ejtettünk a je gyes be szél ge té -
sen, így amit írok, úgy fo gal ma zom meg, aho gyan ezt a
pá rok elõ re ve tí tet ték.
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Ádám és Éva kap cso la ta mi nõ sé gi leg más képp ala kul
a há zas ság kö tés pil la na tá tól. Éva Ádám csa lád já hoz, egy
má sik fa lu ba köl tö zik. Együtt élé sük ak kor kez dõ dik
meg.

A töb bi le en dõ há zas pár azt val lot ta, hogy a há zas ság -
kö tés nem hoz mi nõ sé gi vál to zást éle tük ben. Mind há rom
pár több éve együtt él, kö rül mé nye ik sem vál toz nak meg.
Õk azt vall ják, hogy a vál to zás csupán az anya köny vi be -
jegy zés lesz, már hi va ta lo san is há za sok lesz nek. A há -
zas ság kö tés re azért gon dol tak, mert ez a rend. A há zas -
ság meg kö té se ren de zi kap cso la tu kat, így a ter ve zett
gyer me kek már iga zi csa lád ban szü let het nek.

Ádám és Éva ál lás pont ja sem tér el et tõl a fel fo gás tól,
õk a há zas ság cél já nak a fé szek ra kást, a gyer me kek szü -
le té sét és fel ne ve lé sét tart ják. Egyik há zas pár sem te kin ti
tel jes nek a há zas sá gát gyer mek nél kül. Egyi kük el is
mond ta, mennyi re fél at tól, hogy nem lesz gyer me ke. A
há zas pá rok kö zül csak No é mi és Ta más fo gal ma zott úgy,
hogy „a há zas ság cél ja együtt és egy má sért él ni”.

Be szél ge tés fény ké pek alap ján a szü lõi csa lád ról
Ádám és Éva na gyon szí ve sen ho zott ké pet csa lád já ról, és
szí ve sen be szél tek a fel tett kér dé sek alap ján csa lád juk ról
is. Nem csak ná luk ta pasz tal tam ezt, ha nem mind a négy
pár ese té ben. Ha rang so rol nom kel le ne a be szél ge té si té -
má kat, ak kor min den eset ben a fény ké pek rõl va ló be szél -
ge tést ne vez ném a leg si ke re sebb nek. Esz ter ezt val lot ta ró -
la: „Az egész csa lá dot meg moz gat ta ez a fel adat. Mind két
szü lõ pár nál össze gyûl tünk, és elõ vet tük az al bu mo kat, ki -
húz tuk a fi ó ko kat, és együtt be szél get tünk a ké pek rõl. Sok
olyan tör té net ke rült így elõ, ami rõl még so ha sem hal lot -
tam. Nagy él mény volt ez szá mom ra.”

A fény ké pek sok kal könnyeb bé tet ték a ne héz em lé kek
fel idézését is. Sok olyan él mény, ér zés ke rült elõ, amit a
ké pek nem áb rá zol tak, még is a fény ké pek hív tak elõ a me -
mó ri á ból. Mi vel a fény ké pek sok szor épp a szé pet, az ün -
ne pet örö kí tet ték meg, ezért könnyû volt vissza gon dol ni a
jó ra is.

A szü lõi min ták át vé te le
Ádám és Éva sa ját szü le ik meg íté lé sé ben elég ki egyen sú -
lyo zot tak vol tak. Meg lát ták szü le ik gyen ge sé gei mel lett az
erõ s sé ge i ket is. 

Á: Anyám tö rõ dött ve lünk, szi go rú volt. Erõs aka ra ta
volt, még apá mat is tud ta ke zel ni, aki al ko ho lis ta volt. So -
ha sem félt tõ le. Anya oszt ja be a pénzt, és õ ha tá roz za
meg a csa lád cél ja it. Min dig össze fog ta a csa lá dot. Ve le be -
szél tem meg a prob lé má i mat. 

É: Anya erõs volt, min dig tu dott dön te ni. Ve lem el né zõ
volt. In kább a nagy ma mám volt szi go rú, õ akar ta apát pó -
tol ni. Anya zár kó zott ter mé sze tû, fõ leg a múlt tal kap cso -
lat ban.

Á: Apám nem fog lal ko zott ve lem olyan so kat, mint én
sze ret tem vol na. So ha nem volt ér zel mes. Nem állt le ve -
lem be szél get ni. Nem le het tem rá büsz ke az al ko ho liz mu -

sa mi att. Most sze re ti a gye re ke it, az uno ká it. Nõ vé rem nek
van két gye re ke. 

É: Apa csél csap volt és hût len. Az al ko hol mi att ver te
anyát. Gye re ke i nek jót akart, meg halt fe le sé ge he lyett ke -
re sett ne kik anyát. Úgy em lék szem rá, biz ton sá got és sze -
re te tet adott ne kem, ne künk, gye re kek nek. 

Ab ból a kér dés sor ból, amely ben ar ra ke res tem a vá -
laszt, hogy mi lyen anya-, fe le ség-, férj- és apa ké pet kap -
tak szü le ik tõl, szá mom ra úgy tûnt, hogy mind ket ten lát -
tak ma guk elõtt egy erõs sé gek kel ren del ke zõ anya- és fe -
le ség ké pet, de egyi kük sem ta lál ta meg fe le lõ nek a lá tott
apa-, il let ve férj ké pet. Ádám édes any já ban lá tott egy
olyan anyát, aki nek eré nye it sze ret né vi szont lát ni a fe le -
sé gé ben is, vi szont nem ren del ke zik kö vet he tõ férj- és
apa mo del lel. Éva ugyan így lá tott egy el fo gad ha tó, sok
min den ben kö vet he tõ anyát, és bár em lé ke i ben édes ap ja
meg szé pült, és be lõ le for mál ta meg az ide á lis apa ké pet,
még sem lát ta jó férj nek és ki elé gí tõ társ nak édes any ja
szá má ra. 

Á: Sze ret ném, ha Éva anyám mal el len tét ben fi gye lem be
ven né az én vé le mé nye met is. És sze ret ném, ha úgy össze -
fog ná a csa lá dot, aho gyan õ tet te. 

É: Apám mal el len tét ben sze ret ném, ha a fér jem hû sé ges
len ne, tisz tel né a nõ ket, en gem, és le gyen meg bíz ha tó. 

Á: Apám mal el len tét ben sze ret ném, ha büsz kék le het né -
nek rám a gyer me ke im, ne vel ni sze ret ném õket, so kat fog -
lal koz nék ve lük.

É: Sze ret nék olyan erõs len ni, mint õ. Nem sze ret nék
zár kó zott len ni.

Meg ijeszt az az örök ség, ame lyet mind ket ten hoz nak
ott hon ról. Az al ko hol rom bo ló ha tá sá val mind ket ten ta lál -
koz tak. Ezt tu da to sí tot ták, és Ádám ki mond ta: „Sem mi -
kép pen nem aka rom, hogy az al ko hol sze re pet játsszon az
éle tünk ben.” 

Éva kis gyer mek ko ra óta nem lát fér fi min tát ma ga elõtt.
Ház tar tá suk ban há rom nõ él együtt. A fér fi a rossz meg tes -
te sí tõ je édes any ja és nagy any ja sze mé ben. Szá mom ra nagy
kér dés, mi lyen jö võ je lesz Ádám nak eb ben a csa lád ban.

A töb bi pár ese tén is azt vet tem ész re, hogy a ka pott, lá -
tott anya-, fe le ség min ta sok kal egész sé ge sebb, mint a fér -
ji, apai min ta. A fi a ta lok job ban tud tak az édes any juk tól
ka pott min tá val azo no sul ni, mint az édes ap juk tól lá tott
min tá val.

To váb bi lel ki gon do zói fel ada tom nak te kin tem, hogy
azok ra a pá rok ra, ame lyek ben tel jes el len ál lás mu tat ko -
zott meg a szü lõi min ták va la me lyi ké vel kap cso lat ban, il -
let ve ahol a szü lõi hát tér bõl hi ány zott a fér fi min ta, kü lö -
nös mó don is oda fi gyel jek. Lel kész ként meg te he tem, hogy
fel hí vom õket, ér dek lõ döm éle tük iránt, el me gyek õket
meg lá to gat ni. 

A sze re tet ki mu ta tá sa
A sze re tet, sze re lem meg ta pasz ta lá sá ra Évá nak és Ádám -
nak is na gyon nagy szük sé ge van. Ez nem csak szó ban
nyil vá nul meg kö zöt tük, ha nem Éva kü lö nö sen is sze ret
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Ádám hoz oda búj ni, hoz zá si mul ni, na gyon jól esik ne ki,
ha Ádám is ha son ló kép pen mu tat ja ki ér zel me it. 

A töb bi pár is be szá mol ha son ló igé nyé rõl. Ezek az igé -
nyek tel je sül nek is. A sze re tet rõl va ló be szél ge té sen túl a
má sik irán ti ér zel mek non ver bá lis for má ban is több ször
ki fe je zés re ju tot tak az al kal makon.

Ugyan ak kor azt is ész re vet tem, hogy bár Ádám és Éva
azt vall ja, hogy na gyon sze re tik egy mást, és úgy ér zik,
hogy még a nagy lán go lás sem múlt el egy más iránt, oly -
kor még is ne héz sé get okoz a pár juk igé nye i nek meg fe le lõ -
en sze ret ni a má sik em bert. Ádám nem hagy ja, hogy Éva
vé gig mond ja a mon dan dó ját. Nem fi gyel, ha kér de zi, csak
na gyon so ká ra vá la szol Évá nak. Éva nem ve szi ko mo lyan
Ádám be teg sé gét. Ha pa nasz ko dik, hogy fáj a fo ga, ak kor
azt mond ja, hogy ne nya fog jon. Né ha meg sem hall gat ja a
pa nasz ko dá sát.

A pá rok azt gon dol ják, hogy könnyû do log ki mu tat ni az
egy más iránt ér zett sze re te tet. A be szél ge té sek alap ján azt
ta pasz tal tam, hogy oly kor igen ne héz meg mu tat ni, be bi -
zo nyí ta ni a má sik nak, hogy va ló ban sze ret jük õt. Ezek
sze rint a sze re tet nem csu pán ab ban nyil vá nul meg, hogy
azt mon do gat juk a má sik nak, hogy sze ret jük õt, sok kal
in kább ab ban, aho gyan a hét köz na pok ban vi szo nyu lunk
hoz zá. Ha a há za sok nem köz lik nyíl tan a má sik kal igé -
nye i ket, vagy nin cse nek te kin tet tel a má sik igé nye i re, a
sze re tet csak név le ges ma rad kö zöt tük, és elé ge det le nek
lesz nek há zas sá guk kal.

ÖSSZEG ZÉS

A dol go zat ban ar ra a kér dés re ke res tem a vá laszt, hogy se -
gít sé get ad-e a pasz to rál pszi cho ló gia a je gye sek nek, há -
zas ság ra ké szü lõk nek az adott élet hely zet ben.

Ta pasz ta la ta im és az elem zés ered mé nyei sze rint egy ér -
tel mû en azt a vá laszt kell ad nom, hogy a pasz to rál pszi -
cho ló gia, a lel ki gon do zói be szél ge tés se gít sé get ad a há za -
su lan dók nak a há zas ság kö tés kö rü li sza kasz ban.

A je gyes be szél ge tés al kal mat te rem tett a há za su lan dók
kö zöt ti be szél ge tés re. Ke re tet biz to sí tot tam a szá muk ra.
Fa ci li tál tam, ser ken tet tem a kö zöt tük va ló be szél ge tést. A
be szél ge té sek elõ re meg ha tá ro zott idõ ben, idõ tar tam ban,
meg ha tá ro zott he lyen zaj lot tak. A be szél ge té sek irá nyí tot -
tak vol tak, nem csak ál ta lá nos sá gok ról be szél get tünk, a
té mák mind sze mé lye sen érin tet ték a je gye se ket je len le gi
élet hely ze tük ben. Olyan be szél ge té sek, kom mu ni ká ci ós le  -
he tõ sé gek vol tak ezek, ame lyek a há zas ság kö tés idõ sza -
ká ban kü lö nö sen je len tõ sek. Va ló szí nû leg a pá rok ket tes -
ben nem foly tat nak ilyen elem zõ, fel tá ró be szél ge té se ket
egy más sal. Eri ka, az egyik meny asszony el is mond ta:
„Nem szok tunk ezek rõl a kér dé sek rõl be szél get ni. Jó volt.”

A ta nul má nyo zott je gyes-elõ ké szí té sek hez ké pest a mo -
rá lis, teo ló gi ai fel ké szí tés he lyett át vit tem a hang súlyt a
kap cso lat lé lek ta ni as pek tus ra. Ezt azért tet tem, mert a
sze re tet mé lyü lé sét, az egy más irán ti sze re tet oda-vissza

áram lá sát, az egy mást erõ sí tõ köl csö nös sé gét a kom mu ni -
ká ció se gí ti.

A kom mu ni ká ció el aka dá sá nak több ti pi kus okát lát tam:
– az én kép fél té se: a gyar ló ság, a hi bák, a gyen ge ség

ki mu ta tá sá tól va ló fé le lem, a ki szol gál ta tott ság tól va ló
fé le lem;

– fé le lem az ér zel mek ki mu ta tá sá tól: a társ nem vi szo -
noz za a ki mu ta tott ér zel met;

– a meg nem ér tés tõl va ló fé le lem.
A je gye sek az uni ver za li tás él mé nyét kap ták. Ál ta lá no -

sí tá sa im ból sok min dent le szûr het tek a há zas sá gok mû -
kö dé sé rõl, a pár lá tás tör vény sze rû sé ge i rõl, a konf lik tu sok
ter mé sze tes sé gé rõl, a sze re tet ta nul ha tó sá gá ról. Ezek az
ál ta lá no sí tá sok se gít he tik a párt ab ban, hogy kap cso la tu -
kat nor má lis nak te kint sék, és ne es se nek két ség be kap cso -
la tuk ne héz sé gei láttán. In kább ösz tön zi õket ar ra, hogy a
be szél ge té sek él mé nyét si ker ként köny vel ve el, ha son ló
mó don igye kez ze nek egy más fe lé kö ze led ni.

Köz ve tí tõ sze re pem mo dellér té kû le het a szá muk ra. Az
ál ta lam kép vi selt, ér zé se ket nyíltan ki mon dó, meg fo gal -
ma zó beszédmód pél da ér té kû le het a kö zöt tük tör té nõ
kom mu ni kácó foly ta tá sá ban. Bí zom eb ben an nál is in -
kább, mert a há zas ság kö tés fon tos idõ szak az em ber éle -
té ben, ami kor nyi tottabb a vál to zás ra, mint az át la gos
hét köz na pok ban. 

Az eto ló gi á ból is mert, hogy az ál la tok éle té ben van egy
kü lön le ges sza kasz. Kon rad Lor enz ne vé hez fû zõ dik en nek
a fo lya mat nak a meg fi gye lé se. Az ál la tok éle té ben az im -
prin ting a ko rai ta nu lás idõ sza ka, amely a fi a tal ál la tok -
nak a szü le ik hez va ló kö tõ dé sét ala poz za meg.2 Eh hez ha -
son ló an el mond hat juk, hogy az em ber éle té ben is van nak
olyan idõ sza kok, ami kor ér zé ke nyebb a kül sõ ha tá sok ra,
job ban be fo gad ja azo kat. Ilyen a há zas ság kö tés idõ sza ka
is. Ezt a hi po té zi se met a ta pasz ta lat is meg erõ sí tet te,
ugyan is a ta lál ko zá sok kö zöt ti idõ szak ban a vár ha tó nál
na gyobb mér ték ben volt ta pasz tal ha tó, hogy a pá rok igye -
kez tek új vi sel ke dé si és vi szo nyu lá si for má kat ki pró bál ni.

Ezt lát va még ha tá ro zot tabb a meg gyõ zõ dé sem ar ról,
hogy meg kell ra gad ni an nak a le he tõ sé gét, hogy az es kü -
võ, nász út után az ar ra igényt tar tó pá rok kal né hány ref -
le xív be szél ge té sen új ra ta lál koz zunk.

Két pár nál az es kü võ elõtt rög zí tet tem az es kü võ utá ni
be szél ge tés ide jét, ket tõ nél pe dig csak be szél tünk en nek a
le he tõ sé gé rõl, és ar ra kér tem õket, hogy hív ja nak, ke res se -
nek en gem két hó nap pal az es kü võ után. Akikkel meg be -
szél tem az idõ pon tot, azok szá mon tar tot ták a ta lál ko -
zást. Akikkel nem tet tem, ha lo gat ták a be szél ge tést. Ezért
ta nul ság ként át él tem, hogy ezek az al kal mak csak úgy
jön nek lét re a pá rok kal, ha pon to sí tom, rög zí tem a be szél -
ge tés idõ pont ját. 

A dol go zat ból le vont kö vet kez te té sek, a ta nul sá gok se -
gí te nek ab ban, hogy a kö vet ke zõ évek ben a ta nul sá gok kal
gaz da god va foly tas sam a je gyes be szél ge té se ket gyü le ke -
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ze tünk ben, és ki épít sek egy olyan lel ki gon do zói mun kát,
amely gyü le ke ze tünk nek és az itt es kü võ re je lent ke zõ fi a -
ta lok nak ja vá ra lesz.

UTÓ GON DO ZÁS – AMI A DOL GO ZAT MEG ÍRÁ SA
ÓTA TÖR TÉNT

Az el sõ ta lál ko zás az es kü võ után

Min den pár ral ta lál ko zom az es kü võ után leg alább két -
szer. Egy szer az es kü võ után egy-két hó nap pal, a má so dik
ta lál ko zá sunk pe dig ru gal ma san al kal maz ko dik az adott
pár élet hely ze té hez. Elõ for dult, hogy a fi a ta lok a há zas -
ság kö tés el sõ év for du ló ján jöt tek el hoz zám, de az is, hogy
az új ház ba köl tö zés al kal má ból hí vott meg ott ho ná ba az
if jú pár.

A fent le ír tak sze rint a pá rok azon ban haj la mo sak „meg -
fe led kez ni” ar ról, hogy a je gyes be szél ge té sek nek foly ta tá sa
is van. Ez nem azért van így, mert nem érez ték jól ma gu -
kat a be szél ge té se ken, és ke rü lik a ta lál ko zást. Meg lá tá som
sze rint nem meg szo kott szá muk ra az, hogy az egy ház, a
lel kész az es kü võ után kap cso la tot tart son ve lük. Õk az es -
kü võ után az egy ház zal va ló kom mu ni ká ci ót le zárt nak te -
kin tik. Meg ren del ték az es kü võt, és az eh hez kap cso ló dó
el vá rá so kat tel je sí tet ték. Ah hoz, hogy fel hív ja nak, bi zo -
nyos bá tor ság ra van szük sé gük. Könnyen megy a kap cso -
la tunk új ra kez de mé nye zé se olyan pá rok ré szé rõl, akik azt
él ték meg, hogy a lel kész nem csak szak te kin tély, ha nem
ba rát juk ká is vált a be szél ge té sek fo lya mán. 

Ma már nem a pá rok tól vá rom a kez de mé nye zést. In -
kább ar ra ké rek fel ha tal ma zást tõ lük, hogy az es kü võ
után né hány hó nap pal hadd ke res sem meg õket te le fo non,
azért, hogy a kö vet ke zõ ta lál ko zás idõ pont ját meg be szél -
hes sük. Még egyi kük sem uta sí tot ta el ké ré se met, és a ta -
lál ko zá sok, a be szél ge té sek mind lét re jöt tek. 

Azt ké rem, hogy az el sõ be szél ge tés re hoz za nak az es -
kü võ rõl ké szült fény ké pek bõl, és be szél je nek ar ról rész le -
te sen, ho gyan zaj lott az es kü võ jük, mi az, ami kel le mes
él mény volt szá muk ra, és mi az, ami fe szült sé get vagy hi -
ány ér ze tet oko zott. Mit csi nál tak vol na eset leg más képp?
En nél a kér dés cso port nál is szí ve sen al kal ma zom azt a
tech ni kát, amely a je gyes be szél ge té sek fo lya mán is be -
vált, ami kor is nem csak a sze mé lyes vé le mé nyük, ér zé se -
ik el mon dá sát vá rom, ha nem ar ra ké rem õket, hogy pár -
juk fe jé vel is gon dol kod ja nak, szí vé vel is érez ze nek. A
kér dést min den eset ben így is fel te szem: „És mit gon -
dolsz, a pá rod nak mi volt a leg szebb él mé nye, mi fájt ne -
ki?” stb. To vább ra is fon tos esz köz a pa pír, a toll és a gon -
dol ko dá si idõ. 

Ezen a be szél ge té sen egy-egy hi á nyos mon da to kat tar -
tal ma zó la pot is adok mindkettejük elé, és ar ra ké rem
õket, hogy fe jez zék be a mon da to kat. Ezek a kö vet ke zõk: 

– Az it te ni be szél ge té sek fo lya mán azt tud tam meg ma -
gam ról, hogy…

– A tár sam ról azt tud tam meg, hogy…
– Szü lõi csa lá dom mal va ló kap cso la to mat a be szél ge té -

sek úgy érin tet ték, hogy…
– Tár sam szü lõi csa lád já hoz va ló kap cso la tom…
– Ket tõnk kap cso la tát ez a be szél ge tés so ro zat…
– Azért, hogy a há zas sá gom har mo ni kus le gyen, én…
– Ha há zas sá gom ban olyan prob lé mák me rül nek fel,

ame lye ket nem tu dunk ket ten meg be szél ni, ak kor…
– Ha a fér jem azt ké ri, hogy…, ak kor én…
– Ha a fe le sé gem azt mond ja, hogy…, ak kor én…

A má so dik ta lál ko zás az es kü võ után

A má so dik ta lál ko zá son a kö vet ke zõ kér dé se ket te szem fel:
– So rolj fel há rom po zi tív és három ne ga tív vál to zást,

amely a há zas ság kö tés óta tör tént az éle ted ben!
– So rolj fel há rom po zi tív, il let ve ne ga tív vál to zást,

amely a pá rod dal tör tént az óta!
– So rolj fel há rom po zi tív, il let ve ne ga tív vál to zást,

amely a pár kap cso la to tok ban tör tént, vagy ar ra volt ha -
tás sal!

– Írd le azt is, amit a pá rod gon dol a vál to zá sok ról!
Amennyi ben a be szél ge tés a lel ké szi hi va tal er re ki ala -

kí tott szo bá já ban zaj lik, szí ve sen raj zol ta tok is a pár ral.
Ar ra ké rem õket, hogy raj zol ják le mos ta ni ott ho nu kat, és
je löl jék különbözõ szí nek kel, hogy me lyik he lyi ség hez kö -
tõd nek kel le mes, jó ér zé sek, együtt lé tek, és me ly he lyi sé -
gek tel tek fe szült ség gel. A raj zo kat ter mé sze te sen ön ál ló -
an ké szí tik el a há zas tár sak, és a raj zo lást élénk be szél ge -
tés kö ve ti. Ek kor meg szem lé lik egy más raj za it, és el mond -
ják a rajz hoz kap cso ló dó ma gya rá za tot, tör té né se ket. Egy-
egy ilyen rajz na gyon sok min dent el árul a pár éle té rõl,
egy más hoz va ló al kal maz ko dá suk ról vagy a há zas tár si
mun ka- és sze rep meg osz tás ról. Több ször ész re vet tem,
hogy a há zas tár sak mennyi re meg le põd nek a tár suk be -
szá mo ló ján, és azt mond ják: „Nem is gon dol tam vol na…”
„Igen, tu dom, hogy té ged ez bosszant, de nem tu dom, ho -
gyan vál toz tat hat nék raj ta…”

Ha meg hív nak az új la kás ba, ak kor ter mé sze te sen nem
a rajz, ha nem az ott lé tem ad le he tõ sé get ar ra, hogy fel te -
gyem ugyan eze ket a kér dé se ket. Egy al ka lom mal így de -
rült ki az, hogy a fi a tal asszony mennyi re nyûg nek te kin ti
a va cso ra fõ zést. A „ho gyan le het ne vál toz tat ni?” vagy a
„mit vál toz tat ná tok most be ren de zett, las san be ideg zõ dés -
sé, meg szo kás sá vá ló élet for má to kon?” el en ged he tet len
kér dés ilyen kor.

So kat mon dó az is, ha ar ról be szél te tem õket, ho gyan
zaj lik egy-egy hét köz nap juk, és ha mód len ne rá, mit vál -
toz tat ná nak ezen.

A má so dik ta lál ko zás al kal má val nyert in for má ci ók
alap ján pe dig el dönt he tem, szük ség van-e ar ra, hogy a pár
to váb bi se gít sé get kap jon tõ lem. Ilyen kor egy cél zott kér -
dés sel fe je zem ki kész sé ge met a to váb bi be szél ge té sek re:
„Er rõl a kér dés rõl, té má ról (itt meg ne ve zem a szó ban for gó
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ne héz sé get, konf lik tust) jó len ne még be szél get nünk. Mit
szól ná tok hoz zá, ha a jö võ hé ten (itt meg je lö löm a pon tos
idõ pon tot) ná lam ta lál koz nánk?” Na gyon fon tos az, hogy
ilyen kor a pár jöj jön el hoz zám, mert a ki moz du lás, a sem -
le ges te rü le ten va ló ta lál ko zás a po zi tív vál to zás irá nyá ban
moz dít ja el a kap cso la tot. Mind ezt az zal a bá tor ság gal te -
szem, hogy tu dom, jó szak kép zést kap tam Deb re cen ben a
csa lád- és pár terá pi ás kép zé sen Kom ló si Pi ros kától, aki
kon zu lensem is volt a dol go za tom megírása kor.

To váb bi le he tõ sé gek a há zas sá gok meg õr zé se
ér de ké ben

Nem len ne szép és szak sze rû tõ lem, ha nem ír nék ar ról a
moz ga lom ról, ame lyet a kö zelmúltban is mer tem meg, és
úgy ta pasz ta lom, hogy so kat és jót tesz a há zas sá gok
meg õr zé se, a há zas tár sak jó kom mu ni ká ci ó ja ér de ké ben.
Ez a moz ga lom a „há zas hét vé ge” moz gal ma. Ok tó ber ben
csöp pen tem a tár sa ság ba, és az óta ak tív lel ke se dés sel fi -
gye lem az ott fo lyó mun kát, ha von ta részt ve szek a szé -
kes fe hér vá ri össze jö ve te le ken. Ter ve im kö zött sze re pel,
hogy kol lé ga nõm mel, Tú ri Krisz ti nával a Dél-Pest Me gyei
Egy ház me gyé ben is lét re hoz zunk a há zas hét vé gén részt
vett pá rok ból egy élõ, há zas sá got ápo ló kis kö zös sé get.
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Az Ösz tön díj-bi zott ság köz le mé nye
Ösz tön díj-le he tõ sé gek, 2007–2008

Teo ló gus hall ga tók és 35 év alat ti lel ké szek ré szé re
• Bécs, Teo ló gi ai Fa kul tás (1 hely)
• Ne u en dett el sau, Au gus ta na Hoch schu le (1 hely)
• Er lange ni Egye tem Teo ló gi ai Ka ra (1 hely)
• Lip csei Egye tem (1 hely)
• Po zso nyi Egye tem (szlo vák nyel ven, 1 hely)
• Co lum bus Egye tem (1 hely)

To váb bi le he tõ sé gek
• West falen: né met–ma gyar lel kész ta lál ko zó (1 hét)
• Jo sefs tal, Mün chen mel lett: fi a tal lel ké szek öku me ni kus ta lál ko zó ja (1 hét)
• Pul lach: VELKD ta nul má nyi kur zus (3 hét)
• Bos sey, Svájc (1 év)

A je lent ke zés ál ta lá nos fel té te lei
A je lent ke zés hez szük sé ges ira tok be kül dé se elõtt a lel kész ösz tön dí jas ta nul má nyok ra vo nat ko zó ter vé rõl tá jé koz tat ja
egy ház köz sé ge pres bi té ri u mát, ezt a szol gá la ti út be tar tá sá val be je len ti a ke rü le ti leg il le té kes püs pök nek, aki egyez te tõ
meg be szé lés re ké ri a je lent ke zõt.

A je lent ke zés hez szük sé ges ira tok
• Öné let rajz a cél or szág nyel vén (min den képp le gyen ben ne cím, el ér he tõ ség)
• Ta nul má nyi terv az ad dig vég zett ta nul má nyok és mun ka alap ján
• Mo ti vá ció: mi ért sze ret ne az adott he lyen ta nul ni?
• Aján lás két pro fesszor tól és a ke rü le ti leg il le té kes püs pök tõl 
• In dex vagy dip lo ma fény má so la ta 
• Nyelv vizs ga iga zo lá sa
• 2 db iga zol vány kép

Az ira to kat az Ösz tön díj-bi zott ság el nö ké nek, dr. Csep re gi Zol tán rek tor nak és az Öku me ni kus és Kül ügyi Osz tály nak
kell meg kül de ni.
Je lent ke zé si ha tár idõ: 2007. feb ru ár 5.
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Mind az ó-, mind az új szö vet sé gi em ber mé lyen ben ne élt
a ma ga kö zös sé gé ben, vál lal va az ab ból adó dó fe le lõs sé -
get is. A bib li ai pró fé ták tól ko ránt sem volt ide gen a ma guk
ko rá nak tár sa dal mi, sõt po li ti kai kér dé se i vel kap cso la tos
ál lás fog la lás. Jé zus sza va pe dig kü lö nö sen is el iga zít a kö -
zös sé gi élet tel kap cso lat ban. 

Elöl já ró ban egy tar tal mi és egy mód szer ta ni kér dést ér -
de mes meg fon tol ni. A tar tal mi: a hí võ em ber új ra és új ra
tu da to sít hat ja ma gá ban, hogy éle tét Is ten szí ne elõtt éli.
Ezért eg zisz ten ci á já nak egyet len szeg men se sem le het
füg get len a mennyei Atyá tól. A for mai szem pont: Is ten
igé jé nek fel tét len ér vé nyes sé ge van min den idõ ben, ám
ter mé sze te sen óva kod ni kell an nak for mai, me cha ni kus
al kal ma zá sá tól. Eb ben az össze füg gés ben is igaz, hogy a
be tû meg öl, a Lé lek meg ele ve nít.

A Szent írás gaz dag tár há zá ból a kö vet ke zõ igé ket aján -
lom meg fon to lás ra.

A VI LÁG BAN, DE NEM EB BÕL A VI LÁG BÓL

A vi lág gyû löl te õket, mert nem eb bõl a vi lág ból va lók…
Nem azt ké rem, hogy vedd ki õket a vi lág ból, ha nem hogy
õrizd meg õket a go nosz tól. (Jn 17,14–15)

Fi zi ka i lag, szel le mi leg is ben ne élünk eb ben a vi lág ban
(azo no su lunk szép sé ge i vel és gond ja i val), de mind vé gig
az zal a tu dat tal: nem em be rek, ha nem Is ten ural ma alá
va gyunk vet ve. Ilyen ér te lem ben ket tõs ál lam pol gár sá -
gunk van. 

JE RE MI ÁS LE VE LE A BA BI LO NI SZÁM ÛZE TÉS BEN
ÉLÕ ZSI DÓK HOZ (JER 29,4–7)

Ter mé sze te sen itt is mu ta tis mu tan dis al kal ma zan dó az ige.
Épít se tek há za kat… ül tes se tek ker te ket: a rom bo lás he -

lyett épí tés re van szük ség, még el len sé ges kör nye zet ben is.
Be kell ren dez ked ni a re mé nyi ki „ahogy le het” je gyé ben.

Sza po rod ja tok, és ne fogy ja tok: a ki sebb sé gi lét örök ve -
szé lye a be ol va dás, fel szí vó dás. A kö vet ke zõ nem ze dé kek

iránt is fe le lõ sek va gyunk. Ma fogy a né pes sé günk, il let ve
vi lág mé re tek ben is csök ken a ke resz té nyek szá ma. Sü tõ
And rás A szu zai me nyeg zõ cí mû drá má ja alap já ul szol gá -
ló Per zsák cí mû esszé jé ben így ír: „A di csõ sé ges Nagy Sán -
dor […] ha lá lá nak nap ján a szu zai gyer me kek má so dik
esz ten de jük be lép tek. Any juk nyel vén csi ri pel tek már,
mint a ta ní tó me sék pa rá nyi ma da rai, me lyek egy kor az
orosz lánt meg et ték…”

Fá ra doz za tok an nak a vá ros nak a bé kes sé gén: a szám -
ûzöt tek bé kes sé ge is a vá ros bé ké jé tõl függ.

Imád koz za tok ér te az Úr hoz: imád ság a fel sõbb sé gért; a
vi lá gi ha tal ma kat is Is ten ir gal má ba le het aján la ni, nem
kény szer bõl, fog csi kor gat va – ha nem ön ként. Vö. még
1Tim 2,1–2: Min den em be rért tar tas sa nak kö nyör gé sek…
a ki rá lyo kért és min den fel sõbb sé gért.

RÓM 13,5–7 ÉS AP CSEL 5,29

En ge del mes ked ni kell, nem csak a ha rag mi att, ha nem a
lel ki is me ret mi att is… En nek az en ge del mes ség nek két
eset szab hat csak ha tárt: ha a fel sõbb ség a hit vagy a sze -
re tet meg ta ga dá sát kö ve tel né. Ezért a két ige össze füg gé -
sé re is ér de mes rá mu tat ni: Is ten nek kell in kább en ge del -
mes ked ni, mint em be rek nek. (Ap Csel 5,29)

AD JÁ TOK MEG A CSÁ SZÁR NAK, AMI A CSÁ SZÁ RÉ,
ÉS IS TEN NEK, AMI IS TE NÉ (MT 22,21)

Jé zust olyan csap da hely zet be ál lít ják, amely hez ha son ló
di lem má ba mi is gyak ran ke rü lünk. Lát szó lag nincs jó vá -
lasz, hi szen két rossz kö zött kell vá lasz ta nunk. A jé zu si
ta ní tás zse ni a li tá sa itt nem ab ban áll, hogy „a kecs ke is
jól lakik és a ká posz ta is meg ma rad” jellegû ta ná csot ad
(ahogy sok szor – ha mi san – értelmezzük ezt az igét), ha -
nem sok kal mé lyeb ben. A ko ra be li ró mai pén zen csak -
ugyan raj ta volt a csá szár kép má sa. Ezért a vi lá gi ha ta lom
jog gal  vár ta el a lo já lis adó fi ze tést. A hí võ zsi dók azon ban
gyer mek ko ruk tól fog va val lot ták: az em ber Is ten kép má -

FA BINY TA MÁS

Igei vá la sza ink mai po li ti kai
ki hí vá sok kö zött

FIGYELÕLMK-TÉMÁK 2007-BEN



A kö te le zõ en meg je le nõ szél sõ sé ges meg íté lé sek kö zött mind
a nem zet kö zi, mind a ha zai ál ta lá nos szel le mi és teo ló gi ai
élet ben egy re gyak rab ban és hang sú lyo sab ban ta lál koz ha -
tunk a té ma kör fe le lõs, je len tõ sé gé hez mél tó tár gya lá sá val.

A vé le mé nyek egyik szél sõ pont ja a gond vi se lés hit (pro -
vi den tia Dei) te rén nagy já ból a fa ta lis ta kvi e tiz mus ban tes -
tet öl tõ hi tet len ség: „Mi ért fog lal koz nék ez zel, úgy is az lesz,
amit Is ten akar; ha el pusz tít juk az él he tõ kör nye ze tet, csak -
is azért tör tén het, mert ez – volt! – az õ szent vég zé se.” A
má sik vég let a kon zek vens esz ka to ló gia for ra dal mi ak ció el -
mé le té re épü lõ hi tet len ség: „Jer tek, vált suk meg a vi lá got mi
is!” A szá munk ra jár ha tó, he lyes út meg ta lá lá sa és meg tar -
tá sa egy sze ri és azu tán na pon kén ti konk rét fel ada tunk.

Ha ko mo lyan vesszük Jé zus út mu ta tá sát ar ról, hogy az
ag gó dás és el fo ga dás köz ti élet egyen súly Is ten or szá gá -
nak és igaz sá gá nak fo lya ma tos ke re sé se út ján va ló sít ha tó
meg (Mt 6,9–33), és te kin tet be vesszük eh hez, hogy a ta -
nít vánnyá lett írás tu dók mun ka mód sze re és fe le lõs sé ge a
gaz dá hoz ha son ló an az új és ó elõ ho zá sa az élés kam rá ból
(Mt 13,52), ak kor le ta gad ha tat lan az a fel adat is, ame lyet
a má sok ve ze té sé re vál lal ko zó ta nít vá nyok a te rem tett vi -
lág meg õr zé se te rén kell hogy vé gez ze nek.

Fel ada tunk, hogy exe ge ti kai és szo ci ál eti kai ha gyo má -
nya ink nak meg fe le lõ en a vi lág mai hely ze té ben rész le te -
i ben is fel te gyük a kér dést, hogy ami van, tény leg jó-e, és

ahol nem mel kell vá la szol nunk, ott azt is meg kell kér -
dez nünk, hogy te he tünk-e va la mit akár a leg ki sebb mér -
té kû ja ví tás esé lyé vel. Egyet len okunk le het ar ra, ha nem
tesszük meg: ha olyat te szünk, ami na gyobb mér té kû ja -
vu lás sal jár. Mi vel az össze tett „vi lág prob lé mák” (Ró mai
Klub: Li mits to Growth, 1972) a leg ap róbb rész le te kig
össze függ enek a kör nye ze tünk ben adó dó je len sé gek kel
(mik ro- és mak ro vi lág, gon dol kodj glo bá li san – cse le kedj
lo ká li san), ma (glo bal vil lage, vi lág fa lu) mó dunk van
meg lát ni az em ber társ (plh si von = szom széd) irán ti sze -
re tet meg élé sé nek vagy el mu lasz tá sá nak át fo gó kö vet -
kez mé nye it (eggyel tet té tek vagy nem tet té tek a leg ki seb -
bek kö zül, „ül tet nék egy al ma fát”, Stern-je len tés stb.).

FOR RÁ SOK

• A vi lág prob lé mák ak tu á li san né met nyel ven:
http://www.km.bayern.de/blz/web/100065/in dex.html

• A Stern-je len tés an gol nyel ven: http://www.hm-tre a -
sury.gov.uk/In de pen dent_Re vi ews/stern_re vi ew_eco no -
mics_cli ma te_chan ge/stern re vi ew_in dex.cfm

• Kör nye ze ti kér dés sel fog lal ko zó egy há zi nyi lat ko za tok
ma gyar nyel ven: http://www.zpok.hu/ve d egy let/doc/fe -
le los se g unk.pdf

sa. Egész eg zisz ten ci án kat, ön ma gun kat – tes tes tõl-lel -
kes tõl! – Is ten nek kell át ad nunk.

1PT 2,11–21

Az õs gyü le ke zet jel leg ze tes hely ze tét je lö lik a „jö ve vé -
nyek”, „ide ge nek” sza vak. (Ma jött men te ket, vagy pél dá ul
Er dély ben boz go ro kat mon da nánk.) A ke resz té nyek re is
ér vé nye sek a vi lág tör vé nyei, sõt eze ken fe lül még szi go -
rúbb eti kai alap el vek. A tisz tes sé ges élet, be csü le tes mun -
ka mi att a rá gal mak éle ki csor bul. Az Is ten elõt ti jó lel ki -
is me ret tö ké le tes sza bad sá got ad az em be rek iránt. A ke -
resz tény em ber min den ki nek alá van vet ve a sze re tet ál tal;
a ke resz tény em ber sen ki nek nincs alá vet ve hit ál tal
(Luther: A ke resz tény em ber sza bad sá gá ról).

AJÁN LOTT IRO DA LOM

Fa za kas Sán dor: „És igye kez ze tek a vá ros nak jó lé tén…” Az egy -
ház és a teo ló gia köz éle ti fe le lõs sé ge ko runk tár sa dal má ban.
Con fes sio, 2006/2. 58. o.
Hu ber, Wolf gang: Az egy ház kor szak vál tás ide jén. Tár sa dal mi át -
ala ku lás és az egy ház meg úju lá sa. Kál vin Ki adó, Bu da pest,
2002.
Kon kor dia könyv. Az evan gé li kus egy ház hit val lá si ira tai. 1–2.
Evan gé li kus Egye te mes Saj tó osz tály, Bu da pest, 1957.
Mar got Käß mann (szerk.): Hit a ter ro ron túl. Is ten ha tal má ról,
min den ha tó sá gá ról és erõt len sé gé rõl. Kál vin Ki adó, Bu da pest,
2004.
Meg hí vás egy kö zös út ra. Az Auszt ri ai Egy há zak Öku me ni kus Ta -
ná csá nak szo ci á lis nyi lat ko za ta. Ford. Lis ka End re. Luther Ki adó,
Bu da pest, 2005. /Esz me cse re 2./
Re uss And rás – Orosz Gá bor Vik tor (szerk.): Sza ba dul ni az erõ -
szak tól. Ke resz tény meg kö ze lí té sek. Luther Ki adó, Bu da pest,
2005. /Esz me cse re 1./
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BÉ RES TA MÁS

Ter mé szet vé de lem és teo ló gia
Út mu ta tó egy LMK-dol go zat ki dol go zá sá hoz



• Áta lá nos in for má ci ók ál ta lá ban itt hon ról:
http://www.zpok.hu/ve d egy let/in dex.php,
http://www.tu da tos va sar lo.hu

• Nem zet kö zi egy há zi ta nul má nyok, prog ra mok, li tur gi ai

aján lá sok, mun ka cso por tok, pél dák a gyü le ke ze ti meg -
va ló sí tás ra an gol nyel ven: http://www.ecen.org

• Össze fog la lás ma gya rul: http://te ol.lu the ran.hu/tan -
szek/rend sze res/oko te ol.html

57

„Az egy ház alap já ban vé ve so ha sem sza ba dult meg egé szen
a Lé lek tõl va ló fé lel mé tõl.” Chris ti an Schütz ka to li kus teo -
ló gus pro vo ka tív gon do la ta se gít he ti vá lasz ke re sé sün ket:
mi az oka, hogy pün kösd ün ne pe és ün nep lé se kö rül jó val
több ben nünk a kér dés és a két ség, mint ka rá csony kor vagy
hús vét kor? A fe le le tet több te rü le ten is re mél het jük.

TEO LÓ GI AI SZEM PON TOK

Pün kösd is Krisz tus-ün nep, hi szen ma ga Jé zus fi gyel mez -
tet: A Szent lé lek… meg ta nít majd ti te ket min den re, és
esze tek be jut tat min dent, amit én mond tam nek tek. (Jn
14,26)

Pün kösd ka rá csony hoz és hús vét hoz ha son ló an egy sze -
ri, meg is mé tel he tet len üdv tör té ne ti ese mény. Más részt vi -
szont a pün kös di Lé lek mun ká ja új ra meg új ra tet ten ér -
he tõ az egy ház tör té nel mé ben, ame lyet a Szent lé lek kor -
sza ká nak is szok tak ne vez ni. Kri ti kai vizs gá la tot igé nyel
az a szer ze te si ha gyo mány ból szár ma zó kon cep ció, amely
sze rint az Ószö vet ség az Atya kor sza ka, az Új szö vet ség a
Fi úé, mi pe dig a Lé lek kor sza ká ban élünk…

Tisz tá zan dó pün kösd és a re for má ció kap cso la ta: le het-
e má so dik pün kösd ként ér té kel ni a 16. szá za di egy ház -
úju lást? Eb ben az össze füg gés ben ho gyan vi szo nyu lunk a
mai neo pro tes táns és ka riz ma ti kus moz gal mak hoz? Sok -
he lyütt (Ázsia, La tin-Ame ri ka) rob ba nás sze rû en nö ve ked -
nek ezek a kö zös sé gek. De ha zánk ban sem le het meg ke -
rül ni a Hit gyü le ke ze te és egyéb ka riz ma ti kus cso por tok
ak tív je len lé tét. Va jon mi vel ma gya ráz ha tó, hogy ezek ha -
tá sa ke vés sé ér zõ dik egy há zunk ban? „Egész sé ges im mu -
ni tás” vagy in kább ve szé lyes, „lé lek men tes” be zárt ság rej -
lik a hát tér ben? Mennyi ben vá runk új pün kösd re, új re for -
má ci ó ra?

Pün kösd iga zi fe szült sé ge, hogy míg ka rá csony kor,
nagy pén te ken és hús vét kor Is ten egy ér tel mû en ér tünk cse -
lek szik, de raj tunk kí vül, ad dig a pün kös di Lé lek bel sõ,
sze mé lyes, eg zisz ten ci á lis for du la tot pro vo kál: Mit te -

gyünk? – Tér je tek meg… (Ap Csel 2,37–38) Az Atya és a
Fiú fe let tünk és ér tünk cse lek szik, az erõ, a sze re tet és a
jó zan ság Lel ke vi szont ben nünk akar mun kál kod ni!

GYA KOR LA TI KÉR DÉ SEK

Pün kösd ün ne pe és meg ün nep lé se új ra gon do lást igé nyel
az egy há zi esz ten dõ össze füg gé sé ben, li tur gi kus gya kor la -
tunk ban is, hi szen nem csak nap ja ink ra vált mos to ha ün -
nep pé. Já nos sy La jos már jó fél év szá za da így di ag nosz ti -
zál: „…az egy ház né pé nek több sé ge jó for mán tel je sen fel -
ké szü let le nül és lel ki leg ér tel met le nül lé pi át pün kösd kü -
szö bét…” En nek a fõ ün nep nek ugyan is nincs ad vent je,
sem böjt je: hi ány zik a fel ké szü lés és az utó gon do zás, a
fel- és le szál ló pá lya. Pe dig Ro gate és Exa u di va sár nap ja,
menny be me ne tel ün ne pé vel együtt, re mek le he tõ sé get kí -
nál na, hogy már ne vissza fe lé, hús vét fe lé te kint sünk, ha -
nem elõ re néz ve a Lé le kért kö nyö rög jünk, pün kösd re ké -
szül jünk. 

Ugyan így fon tos len ne az ün nep le csen ge té sé re, ki ha -
ran go zá sá ra idõt és al kal mat ta lál ni. Sok gyü le ke zet ben
még min dig nem tud nak iga zán mit kez de ni a vissza ka -
pott pün kösd hét fõ vel, ami pe dig szá mos le he tõ sé get kí nál
a pün kös di öröm és kö zös ség meg élé sé re, például öku me -
ni kus ta lál ko zók, sza bad té ri gyü le ke ze ti ren dez vé nyek
for má já ban. 

Kü lön kér dés a kon fir má ci ó val va ló kom bi ná ció: va jon
erõ sí ti vagy gyen gí ti egy mást az üdv- és egy ház tör té ne ti
pün kösd ün ne pé nek össze kap cso lá sa a sze mé lyes, egyé ni
pün kösd re mény sé gé vel?

Meg gon do lan dó az az ame ri kai lu the rá nus gya kor lat is,
ami az úgy ne ve zett „ün nep te len” fél év ben nem egy kre ált
dog ma ti kai ün nep, Szent há rom ság va sár nap ja után szá -
mol ja a he te ket, ha nem pün kösd utá ni idõ szak ról be szél:
The Sea son af ter Pen te cost.

Nem mind egy, hogy „Szent há rom ság után” vagy pün -
kösd után, a pün kös di Lé lek bõl élünk…

GÁNCS PÉ TER

Pün kösd az egy ház ban:
tör té nel mi em lék vagy élõ re mény ség?
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A té mát az te szi kü lö nö sen is idõ sze rû vé, hogy lel ké szi
szol gá la tunk pá rat lan je len tõ sé gét ma már gyak ran nem -
csak az egy há zon kí vül rõl, ha nem be lül rõl is két ség be von -
ják; egy ház tag ja ink, és ami még el gon dol koz ta tóbb, oly kor
ma guk a lel ké szek is meg kér dõ je le zik azt. Az el múlt évek -
ben fon tos sá lett al ter na tív li tur gi á val kap cso la tos egyik vi -
tá ban hang zott el a kö vet ke zõ mon dat: A lel ké szi szol gá lat
a gyü le ke ze ti mun ka meg osz tás kö vet kez té ben jött lét re. Ez
a mar kán san meg fo gal ma zott hely te len ál lás pont vi lá gos -
sá tet te, hogy lel ké szi szol gá la tunk ról, an nak ere de té rõl és
pá rat lan vol tá ról be szél nünk kell. El sõ sor ban nem azért,
mert így akar juk hely re ál lí ta ni meg ros kadt – és te gyük
hoz zá: ál ta lunk sem min dig jól kép vi selt – te kin té lyét.
Azért kell er rõl a kér dés rõl szól nunk, mert egé szen bi zo -
nyo san ez az el vi tisz tá zat lan ság, hi va tá sunk hely te len ér -
tel me zé se és ér té ke lé se is hoz zá já rult ah hoz, hogy  elerõt le -
ne dett, bi zony ta lan ná vált lel ké szi szol gá la tunk. 

Ta ná csos, hogy a dol go zat szó lal tas sa meg bib li kus, re for -
má to ri teo ló gi ánk kri ti ká ját a ró mai ka to li kus ta ní tás sal
kap cso lat ban, és szól jon a hí võk egye te mes pap sá gá ról val -
lott evan gé li kus ta ní tás ról is. Ami lel ké szi, apos to li szol gá la -
tun kat il le ti, ez zel kap cso lat ban ér de mes len ne Prõh le pro -
fesszor nak A lel kész ava tás rend jéhez írt be ve ze tõ jé bõl ki in -
dul ni, ahol töb bek kö zött ezt ol vas hat juk: „Az evan gé li kus
egy ház a hi va ta los és nyil vá nos ige szol gá la tot a lel ké szi hi -
va tás ke re tei kö zött gya ko rol ja, és a lel kész ava tást Jé zus

Krisz tus misszi ói pa ran csa alap ján és az õ ne vé ben vég zi az -
zal a meg gyõ zõ dés sel, hogy ez ál tal ma ga az élõ Úr küld el és
ál lít az apos to li szol gá lat foly to nos sá gá ba. A lel kész ava tás
te hát nem a hí võk egye te mes pap sá gá nak át ru há zá sa, ha -
nem az apos to li kül de tés to vább adá sa.”1 Lel ké szi szol gá la -
tunk nem mun ka meg osz tás ered mé nye, ha nem man dá tum.
Kül de tés, meg bí za tás, hi va tás, sõt el hí va tás, és nem más tól,
mint ma gá tól az egy ház Urá tól, Jé zus Krisz tus tól. Töb bek
kö zött a misszi ói pa rancs is er rõl ta nús ko dik (Mt 28,18–20).

En nek fé nyé ben kel le ne vé gig gon dol ni a ri te vo ca tus2 és
a lel kész szen te lés (or di ná ció) kér dé sét is. Va jon he lye sen
ért jük-e szol gá la tun kat, ha el fe led ke zünk ar ról, hogy a hit
ál ta li meg iga zu lás – re mél he tõ leg együtt val lott és nem
meg kér dõ je le zett – alap ve tõ té te le után az Ágos tai hit val -
lás így foly tat ja: „Is ten azért ren del te az evan gé li um hir de -
tés nek és a szent ség ki osz tás nak szol gá la tát, hogy er re a
hit re el jus sunk”?3 Ami kor majd lep le zet le nül ál lunk meg a
Gaz da elõtt, ak kor nem az lesz a „vizs ga kér dés”, mi lyen
ta lá lé ko nyan mó do sí tot tuk a „szol gá la ti sza bály za tot”,
ha nem ar ról kell szá mot ad nunk, hogy hû sé ges sá fá rok
vol tunk-e ab ban a szol gá lat ban, ame lyet õ bí zott ránk.

ITT ZÉS JÁ NOS

Apos to li szol gá la tunk
és az egye te mes pap ság

1 Agen da. A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Sa jó osz tá lya, Bu da -
pest, 1996. 445. o.

2 CA XIV. Az egy há zi rend
3 CA V. Az egy há zi szol gá lat

PÁ LYÁ ZAT

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem pá lyá zatot hir det a gya kor la ti (ha tod éves) kép zéssel kap cso la tos men to ri szol gá -
lat ra, il let ve gya kor ló gyü le ke ze ti stá tusz ra a 2007–2008-as tan év re. Olyan lel ké szek je lent ke zé sét vár juk, akik sok ol da -
lú gyü le ke ze ti mun kát vé gez nek, és ké szek egy ha tod éves hall ga tó (lel kész je lölt) mun ká já nak irá nyí tá sá ra és lel ké szi
szol gá lat ba va ló be ve ze té sé re. A meg bí zást ka pott lel ké szek kel és gyü le ke ze tek kel az egye tem együtt mû kö dé si meg ál la -
po dást köt. A men to rok és a gyü le ke ze tek ez ál tal köz vet le nül is be kap cso lód nak a gya kor la ti lel kész kép zés mun ká já ba.
A gyü le ke ze tek tõl a szol gá la tok biz to sí tá sa mel lett el sõ sor ban a lel kész je lölt meg fe le lõ el he lye zé sét kér jük. Gya kor la ta
ide jén a lel kész je lölt a men tor ve ze té sé vel vé gez het gyü le ke ze ti szol gá la tot.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a gyü le ke ze ti mun ka rö vid (leg fel jebb 60 so ros) be mu ta tá sát és a pá lyá zó lel kész mo -
ti vá ci ó ját, va la mint an nak köz lé sét, hogy mi lyen mó don tud nak a hall ga tó ré szé re 10 hó na pon át szál lást és ösz tön díj-
ki egé szí tést biz to sí ta ni. 

Egyút tal kér jük a pá lyá zati szán dék egy ide jû jel zé sét a te rü le ti leg il le té kes püs pö ki hi va tal ban.
A pá lyá za tok nak 2007. már ci us 31-ig kell az EHE rek to ri hi va ta lá ba meg ér kez ni ük (1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.).
Bõ vebb fel vi lá go sí tás sal a Gya kor la ti In té zet ve ze tõ je, Sza bó né Mát rai Ma ri an na (ma ri ann.mat rai@lu the ran.hu) tud

szol gál ni.
Dr. Csep re gi Zol tán rek tor • Dr. Sza bó La jos tan szék ve ze tõ • Sza bó né Mát rai Ma ri an na, a kép zés ko or di ná to ra



AZ OTT HON

Ezt a szót legszívesebben csu pa nagy be tû vel ír om le, mert
a ke resz tény ne ve lés el sõ és leg fon to sabb he lye a szü lõi
ház, a csa lád ott ho na, ahol ide á lis eset ben már a mag za ti
kor tól ko moly Is ten re fi gye lés ben ne vel ked het nek gyer me -
ke ink. Az ott hon len ne az az is ko la, ahol meg ta nul hat ják
a gyer me kek a gyü le ke zet ben va ló élés, vi sel ke dés fõbb is -
mér ve it, ahol sze re tet tel ne vel get ve, te rel get ve ve ze tik
õket Is ten nyá já hoz. A csa lá dok ra, szü lõk re azon ban nem
le het úgy te kin te ni, mint akik tud ják, ho gyan te gyék ezt,
sõt fon tos nak tart ják, hogy bár mi lyen erõ fe szí tést is te gye -
nek azért, hogy be ve zes sék gyer me kü ket a „hí võk kö zös -
sé gé be, a ke resz tény egy ház ba”. Ugyan ak kor nem je lent -
he tõ ki az sem, hogy a gyü le ke zet fe lõl jö võ se gít ség egy -
ér tel mû és ha tá ro zott el uta sí tás ra ta lál na kö rük ben.

Né hány év vel ez elõtt volt egy kez de mé nye zé sünk a gyü -
le ke zet ben szü lõk va sár na pi is ko lá ja cím mel. A so ro zat há -
rom elõ adás ból állt, amely ál ta lá nos ke resz tény csa lá di élet -
ve ze té si ta ná cso kat adott a szü lõk nek. Az volt a ta pasz ta la -
tom, hogy igen is volt igény rá. Ál ta lá nos ság ban el mond ha -
tó ugyan is, hogy a leg több szü lõ, akik kel ta lál ko zá sunk
van, már ma ga sem a szó ha gyo má nyos ér tel mé ben vett
csa lád ból jön, ezért nincs min ta és pél da a sze mük elõtt.
Nagy a ká osz a fe jek ben, ezért gyak ran a leg jobb szán dé kú
cse le ke det is rosszul sül el. A gyü le ke zet egyik leg fõbb fel -
ada ta és le he tõ sé ge ezért a se gít ség nyúj tás a szü lõk fe lé a
ke resz tény gyer mek ne ve lés el mé le ti és gya kor la ti kér dé se i -
ben egy aránt. Fon tos he lyet kell hogy kap jon szol gá la tunk -
ban úgy a ke resz te lés hez, mint a kon fir má ci ó hoz kap cso ló -
dó utó gon do zás. Ko mo lyan kell ven nünk, hogy min den ka -
zu á lis szol gá lat hoz hoz zá tar to zik a csa lád lá to ga tás. Jó kez -
de mé nye zés volt né hány éve a ka zu á lis trak tá tu sok ki adá -
sa, amely nek át adá sa kap csán el le het be szél get ni a csa lád
hit éle té rõl, gyü le ke zet hez va ló kap cso ló dá sá hoz. 

A GYÜ LE KE ZET

So ha el nem fe lejt he tõ em lé kem az, amit né hány éve egy
csak nem bot rány ba ful ladt szent es ti is ten tisz te le ten él tem
meg. A hely ze tet mind annyi an jól is mer jük. A ki csik épp
hogy fel fe dez ték a ka rá csony fa alá rej tett aján dé ko kat, és
már öl tö zünk is, és me gyünk a temp lom ba. Hi á ba a ha tal -

mas temp lo mi ka rá csony fa, a gyer mek mû sor, pissze gõ
szü lõk, rosszal ló te kin te tû né nik, bá csik, a gye re kek a pad
te te jén, pad alatt és min den szá muk ra el ér he tõ he lyen
meg tet ték a ma gu két. A te kin tély el vû ne ve lés már ré gen a
múl té, ezért a gyü le ke ze tet is ta ní ta ni kell, hogy el fo ga dó
és be fo ga dó le gyen a ma más kép pen ne vel ke dõ gyer me kek
és gyer me ke i ket más kép pen ne ve lõ szü lõk iránt. Ter mé -
sze te sen nem he lye sel he tõ, ha gyer me ke ink az ige hall ga -
tás ro vá sá ra han gos kod nak a temp lom ban, de a gyü le ke -
zet a szü lõk se gít sé gé re le het az zal, ha az is ten tisz te let tel
pár hu za mo san gyer me kek szá má ra is szer vez al kal mat. 

PÉL DA MU TA TÁS

Ta lán a leg fon to sabb, ami rõl itt még szól ni kell, a sze mé -
lyes pél da mu ta tás. Min den le he tõ sé get meg kell ra gad -
nunk ar ra, hogy Is ten sze re te té rõl be szél jünk szü lõk kel és
gyer me kek kel egy aránt. És ne csak be szél jünk róla, ha -
nem mu tas suk is meg. Fon tos, hogy meg érez zék, hogy jó
ab ban a kö zös ség ben len ni, ahol sze re tet tel egy más ra fi -
gyel ve él nek em be rek egy más mel lett. Ál ta lá ban az oda fi -
gye lés fon tos se gít ség le het. Meg lát ni a má sik gond ját, ne -
héz sé ge it, akár lel ki, akár anya gi ter mé sze tû ek azok. Meg -
fe le lõ ta pin tat tal fel kí nál ni a se gít sé get a gon dok meg ol -
dá sá ban, hi szen a gyer mek ne ve lés ben adód hat nak konk -
rét se gít sé get igény lõ élet hely ze tek is. 

A gyer me kek ne ve lé sé ben ál ta lá ban, a ke resz tény ne ve -
lés ben pe dig kü lö nö sen ége tõ a szük ség, ezért a gyü le ke -
zet nem csak se gít he ti, de se gí te nie is kell a szü lõ ket és a
csa lá do kat.

SE GÍT SÉG A TÉ MA FEL DOL GO ZÁ SÁ HOZ

Gor don, Tho mas: P. E. T. A szü lõi ered mé nyes ség ta nu lá sa. Gor -
don Köny vek, h. n., 1998.

Hit bõl hit be. Ka te ke ti kai ké zi könyv. 2. Úgy ne vel te tem… Re for má -
tus Zsi na ti Iro da Saj tó osz tá lya, Bu da pest, 1990.

Ke resz tyén gyer mek ne ve lés. Sze mel vé nyek. Ke resz tyén Is me ret ter -
jesz tõ Ala pít vány, h. n., é. n.

Ke resz tyén gyer mek ne ve lés. Mun ka fü zet. Ke resz tyén Is me ret ter -
jesz tõ Ala pít vány, h. n., é. n.

Ve kerdy Ta más: Gyer me kek, óvo dák, is ko lák. Sa xum Ki adó, Bu da -
pest, 2001.
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ROS TÁ NÉ PI RI MAG DA

„…az evan gé li kus egy ház se gít sé gé vel…”
Ho gyan se gít het a gyü le ke zet a ke resz tény gyer mek ne ve lés ben?



A „mû kö dést” ala pul vé ve, el sõ sor ban gya kor la ti prob lé -
mák ból ki in dul va sze ret ném se gí te ni a te ma ti kus be szél -
ge tést, rá mu tat va az „együtt” vég zett te vé keny ség több let -
ál dást ígé rõ le he tõ sé ge i re (Préd 4,9). A kór há zi, gyü le ke ze -
ti lel ki gon do zás el mé le ti alap jai ma már ki ter jedt nek
mond ha tók, azok fe lõl szak ki ad vá nyok ban, kon fe ren ci á -
kon is tá jé ko zód ha tunk.1 Ör ven de tes, hogy mind több lel -
kész test vé rünk foly tat ki egé szí tõ ta nul má nyo kat ezen a
te rü le ten. A le he tõ sé gek rõl egy, a kö zel múlt ban meg je lent
ki ad vány ad rész le tes tá jé koz ta tást.2 Az LMK-ülé sen ér de -
mes le het meg kér dez ni a már vég zet te ket, hogy a to vább -
kép zés mi lyen se gít sé get je len tett gyü le ke ze ti, in téz mé nyi
szol gá la tuk ban.

A két „fél” kö zös mun kál ko dá sát hár mas vi szony ban
lá tom egész nek: „fel fe lé” Mt 18,20 ér tel mé ben, min dig Jé -
zus sal együtt; „le fe lé” pe dig:

– az or vo sok a lel ké sze kért;
– a lel ké szek az or vo so kért;
– együtt be te ge in kért, a ránk bí zot ta kért.
Ag go da lom mal hall juk a hí re ket lel ké szek ko rai „el -

hasz ná ló dá sá ról”, tes ti-lel ki le rom lá sá ról. Egy há zunk ban
a vá lá sok ará nya (20%) négy sze re sen ha lad ja meg re for -
má tus test vé re in két.3 A be szél ge tés ben szük sé ges le het
en nek ke gyes sé gi-szo cio ló gi ai oka i ra is ki tér ni. Ugyan ak -
kor ér de mes azt is vé gig gon dol ni, nem épp a Bet hes da-
kór ház mel lé in teg rált csa lád se gí tõ szol gá lat mû kö dé sé -
nek ha tá sa nyil vá nul-e meg a ked ve zõbb adat ban. Cél sze -
rû le het azok meg hall ga tá sa is, akik már részt vet tek csa -
lád gon do zó kö zös sé gek al kal ma in (há zas hét vé ge moz ga -
lom, az EKE és a Me visz csa lá dos tá bo rai stb.).

Az or vo sok kö zül azon ban nem csak a pszi chi á te rek te -
het nek so kat lel ké sze ink egész sé gé ért. A ci vil szak mák ban
elõ írt „üzem or vo si szol gá lat” be ve ze té sé vel szá mos vég ze -
tes kór ál la po tot elõz het nénk meg idõ ben.

Az egész ség ügy fej le mé nye it kö vet ve va ló szí nû sít he tõ,
hogy mind több or vos, szak dol go zó szo rul majd lel ké sze
tá mo ga tá sá ra, se gít sé gé re. Rö vid tá von a konk rét eg zisz -
ten ci á lis fe nye ge tett ség gel, hosszabb tá von a hu mán,
non pro fit szfé rák ál ta lá nos le ér té ke lõ dé sé nek ha tá sa i val
kell szá mol nunk. Egyes kli ni kai szak mák ban és ha zai ré -
gi ók ban a he lyi in téz mé nyek be zá rá sa, át ala ku lá sa je len -
tõs presz tízs vesz te sé get (is) okoz az ott dol go zók nak. Az
egy há zak nak nagy sze re tet tel és le le mé nyes ség gel kel le ne
e hely zet ben ak tív vá vál ni uk. Kö zös sé ge ik, in téz mé nye ik,
nem zet kö zi kap cso la ta ik ré vén se gít het nék a struk tú ra
fáj dal mas, de rész ben szük sé ges át ala ku lá sát a de mog rá -
fi ai pa ra mé te rek hez job ban iga zo dó, kró ni kus-re ha bi li tá -
ci ós irány ba.

Mind erõ sebb ugyan ak kor az az igény is, hogy az or vo -
sok (és így köz vet ve pá ci en se ik) teo ló gi ai-szak mai se gít sé -
get kap ja nak a bio e ti kai kér dé sek ben va ló tisz tán lá tás hoz
és dön tés hez. A te rem tés és pusz tí tás ha tá ra it fe sze ge tõ
tu do mány egy re több ször ál lít gya kor la ti kér dé sek elé ben -
nün ket (õs sej tek fel hasz ná lá sa, mé hen kí vü li, meg ter mé -
ke nyí tett zi gó ták sor sa, 2007-ben már a mû vi med dõ vé té -
tel is stb.). Cél sze rû le het egy (öku me ni kus?) szak mai-teo -
ló gi ai gré mi um és egy on line adat bá zis élet re hí vá sa az
ori en tá ló dás meg ala po zá sá ra és az in for má ci ók nap ra -
kész el ér he tõ sé gé nek biz to sí tá sá ra.

Az egész ség ügy vál to zá sai leg ér zé ke nyeb ben a la kos sá -
got érin tik majd. Egy át me ne ti idõ szak ban az el lá tá si biz -
ton ság tech ni ka i lag is vál ság ba ke rül het. Hosszabb tá von
pe dig – a neo li be rá lis szem lé let nek meg fe le lõ en – a fi ze tõ -
ké pes ség vál hat a hoz zá fé rést meg ha tá ro zó té nye zõ vé.
Emi att vár ha tó an jó val töb ben for dul  nak majd a ka ri ta tív,
nem sze lek tív el lá tást nyúj tó – el sõ sor ban egy há zi – szol -
gál ta tók hoz. Er re pro ak tív mó don, ke resz tény fe le lõs ség -
gel is fel le het ké szül ni.

Már most fel ál lít hat nánk egy szol gá la tot, amely szak -
mán ként és ré gi ón ként fel mér né, majd nyil ván tar ta ná
azo kat a kol lé gá kat, akik hez biz to san for dul hat nak el bi -
zony ta la no dó, be teg test vé re ink.

Az egy há zak adott sá ga i kat te kint ve („or szá gos le fe dett -
ség”, az új ra kez dés lel ki-kö zös sé gi tá mo ga tá sa, az em pá -
tia és a to le ran cia ma ga sabb szint je), más részt a szek tor
ala cso nyabb tõ ke igé nye mi att in téz mé nye sen is ak tí vab -
ban tud ná nak be kap cso lód ni a va ló di re ha bi li tá ció ha zai
fej lõ dé sé be.

Ha a fek võ be teg-ka pa ci tá s csök ken té sét va ló ban az ott -
ho ni el lá tás fej lesz té sé vel kí ván ják kom pen zál ni, tö re ked -
ni kell a part ner nek mu tat ko zó ön kor mány za tok kal és
szak em be rek kel va ló együtt mû kö dés re. „Bi zal mi tõ kénk”
és el kö te le zett mun ka tár sa ink ré vén sok he lyen ké pe sek
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CSER HÁ TI PÉ TER

Lel ké szek és or vo sok együtt mû kö dé se

1 Héz ser Gá bor: Mi ért? Rend szer szem lé let és lel ki gon do zói gya kor lat.
Kál vin Ki adó, Bu da pest, 2001. Tom csá nyi Te o dó ra: Men tálhy gi é nés kép -
zés a Sem mel we is Egye te men. Ani mu la, Bu da pest, 2002. Gyök össy End -
re: Mai pél dá za tok. Re for má tus Zsi na ti Iro da Saj tó osz tá lya, Bu da pest,
1990. Em ber társ. Öku me ni kus lel ki gon do zói és men tál hi gi é nés fo lyó irat.
Ki ad ja a Pár be széd Ala pít vány. Evan gé li kus Élet, 2006. de cem ber 17. 6–7
o.: a Kór há zi Lel ki gon do zói Szol gá lat mel lék le te.

2 Tés enyi Tí mea, Asz ta los Ber na dett, Sem sey Gá bor (szerk.): Csep pek a
ten ger ben. Sem mel we is Egye tem Men tál hi gi é né In té zet – Ká ro li Gás pár Re -
for má tus Egye tem TFK Dia kó ni ai In té zet – Sa pi en tia Szer ze te si Hit tu do má -
nyi Fõ is ko la Egy ház tör té ne ti és Pat ro ló gi ai Tan szék, Bu da pest, 2006.

3 Lásd Szar ka Mik lós: Lel kész há zas sá gok vál sá ga és gon do zá sa. Di ag -
nosz ti kus és te rá pi ás meg gon do lá sok. Cre do, 2006/3–4. 38–67. o.
(Továbbá a szer zõ „Vál ság tü ne tek lel ki pász to ra ink há zas pár kap cso la ta i -
ban?” cí mû ta nul má nya meg je lent a Lel ki pász torban, 2005/10. 330–333.
o. – A szerk.)
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AKASZT JÁK A HÓ HÉRT

Az OLMK leg utób bi ülé sén két ok mi att ja va sol tam ezt a
té mát: egy részt azért, mert a meg je lölt té mák kö zött nem
vagy alig volt bib li kus té ma. Más részt pe dig azért, mert
azt ta pasz ta lom, hogy a spi ri tu a li tás utá ni vágy ban új ra
és új ra elõ ke rül nek a sze re tet tel kap cso la tos kér dé sek. S
ne künk új ra kell fo gal maz nunk, hogy a ki nyi lat koz ta tás
alap ján, a Szent írás üze ne té re fi gyel ve mit je lent ez a szó:
sze re tet. Azt lát juk, hogy ko runk ban am bi va lens mó don
le ér té ke lõ dött és egy ben fel ér té ke lõ dött a sze re tet fo gal ma.
Ha szon ori en tált vi lá gunk szá má ra olyan hát rányt je lent,
amely aka dá lyozza az egyént ab ban, hogy to vább tud jon
lép ni. Ugyan ak kor a spi ri tu á lis vá kuum után egy re in kább
hang sú lyos sá lesz a sze re tet fon tos sá ga. 

A té ma ja vas lat hoz ter mé sze te sen hoz zá já rultnak pasz -
to rá ci ós szol gá la tom tapasztalatai, kérdései is. Igyek -
szünk egy re ko mo lyab ban ven ni a lel ki gon do zást, és a je -
gyes ok ta tás ban, a fel nõtt kép zés ben és a gyá szo lók vi gasz -
ta lá sá ban min dig meg szó lal tat juk az Is ten sze re te té rõl
szó ló gon do la tot. Fon tos nak érez tem te hát, hogy a té ma
elõ ke rül jön. A ja vas lat té tel kor azon ban nem gon dol tam,
hogy né hány nap múl va én ka pom a Lel ki pász tor szer -
kesz tõ jé tõl a fel ké rést az elõ ké szí tõ meg írá sá ra. Ahe lyett,
hogy más tól kap nék eb ben a té má ban új szempontokat,
most ne kem kell meg fo gal maz ni a gon do la ta i mat.

A KÖZ HE LYEK EL LEN

Lel ki pász to ri gya kor la tunk ban sok szor a vi gasz ta lás esz -
kö ze, ige hir de té se ink ben pe dig egy faj ta ke gyes töl te lék ki -
fe je zés sé deg ra dá ló dott szó az Is ten sze re te te. Ta lán azok
szá má ra, akik az egy ház nyel ve ze tén nõt tek fel, mind ez
ért he tõ. Azon ban egy re gyak rab ban ta lál ko zunk olya nok -
kal, akik más ter mi no ló gi át hasz nál nak, akik nem is me rik
az egy ház, a ke gye sek „zár vány”-nyel ve ze tét.

Egy fi a tal or vos tan hall ga tó kér dez te egy ige hir de tés
után: A pa pok min dig ar ról be szél nek, hogy men jünk Jé -
zus hoz, de mit je lent ez a gya kor lat ban? Va jon nem fo gal -
ma zó dik meg ha son ló kér dés pél dá ul ab ban a de presszi ós,
össze tört em ber ben, aki két he ten te le ül ve lem be szél get ni?
Va jon nem fo gal ma zó dik meg a kér dés, hogy mi ként érez -
he tem az Is ten sze re te tét, ab ban, aki hosszú, sú lyos szen -
ve dés után ve szí tet te el fi a tal hoz zá tar to zó ját? Vagy ab ban
a fi a tal ban, akit csú nyán be csa pott az, akit éle te pár já nak
gon dolt, és most ma gá ra ha gyot tan küzd a gyer me ke ne -
ve lé sé ért? Akit ki ra bol tak, akit meg erõ sza kol tak, aki el ve -
szí tet te a mun ka he lyét, akit meg aláz tak, akit ki la kol tat -
tak, aki nek sem mi je sincs, az va ló já ban mit érez meg az
Is ten sze re te té bõl? És mi ként tud ja az egy ház el vin ni Is -
ten rõl szó ló bi zo nyos sá gát azok nak, akik ke se rû élet hely -
ze tük mi att nem érez he tik Is ten sze re te tét? Bi zony, sok -
szor eszem be jut mos ta ná ban az a Ja kab le ve lé bõl va ló
gon do lat, hogy ha azt mond juk a hi ányt szen ve dõ em ber -
tár sunk nak, men jen el bé kes ség gel, de nem ad juk meg ne -
ki azt, ami re szük sé ge van, ak kor a hi tünk ha lott ön ma -
gá ban (Jak 2,15–17). Szé pen zen gõ sza va ink ne le gye nek
el fe dõi a te he tet len sé günk nek, kö zö nyünk nek vagy ki -
égett sé günk nek.

KRISZ TUS TES TE KÉNT A VI LÁG BAN

Az egy ház s ben ne a gyü le ke zet Krisz tus tes te – te hát
Krisz tus sze re te tét kell su gá roznia a vi lág ban. De sa já tos
mó don azt ta pasz tal juk, hogy a sze re tet meg élé se, Is ten
sze re te té nek az ak ti vá lá sa nem tör té nik meg a gyü le ke ze -
tek ben. Nem vé let le nül hangsúlyozza Klaus Doug lass Új
re for má ció cí mû köny vé ben: ha azt akar juk, hogy az em -
be rek job bak le gye nek, hoz zá fér he tõ vé kell ten nünk szá -
muk ra az Is ten sze re te tét (58. té tel).2 Az el sõ ke resz tény
kö zös sé gek is mer te tõ je le még a sze re tet volt. Te hát ami kor
a sze re tet té má ját vesszük elõ, ak kor az a vágy is hajt,

len nénk – pél dá ul ala pít vá nyi for má ban, szol gál ta tá si
szer zõ dés sel – meg szer vez ni vagy át ven ni te le pü lé si
egész ség ügyi-szo ci á lis fel ada to kat (há zi szak ápo lás,4 há zi
se gít ség nyúj tás5). Az ál la mi nor ma tí vá ból fi ze tett szak -

sze mély zet egyút tal egy há zunk új sze rû di a ko ná tu sá nak
mag ja le het, te vé keny sé gé be in teg rál va a gyü le ke ze ti ön -
kén te sek mun ká ját is.

A „far ka sok kö zött is oko san és sze lí den vi sel ke dõ ju -
hok” (Mt 10,16) gyõ zel mé ben bíz va re mé lem, hogy a fen -
ti gon do la tok jó be szél ge té se ket „pro vo kál hat nak”.4 1997. évi LXX XI II. tv. a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról, 14. §;

20/1996. (VII. 26.) NM ren de let az ott ho ni szak ápo lá si te vé keny ség rõl.
5 1993. évi III. tör vény a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról, 63. §.

BEN CE IM RE

Is ten sze re te te a mi ér tel me zé sünk ben



62

hogy mi ma gunk job ban tud junk sze ret ni. Mert a ke resz -
tény em ber és a ke resz tény kö zös ség csak ak kor töl ti be a
hi va tá sát, ha Krisz tus sze re te tét su gá roz za be le a vi lág ba. 

A SZE RE TET FO GAL MA

Egyet ért he tünk Til lich azon meg ál la pí tá sá val, hogy a vé ges
meg ér tés szá má ra a sze re tet ti tok.3 S ép pen ti tok vol tá ból
fa ka dó an akar ja az em ber meg fej te ni. Ez ál tal ab ba a hi bá -
ba is be le csú szik, hogy azt is sze re tet nek mond ja, ami va -
ló já ban nem sze re tet. Azt hi szem, nyel vi is me re te ink alap -
ján nem okoz gon dot, hogy a sze xus, az erósz, a fi lia és az
aga pé kö zött kü lönb sé get te gyünk. Gyök össy End re meg -
ha tá ro zá sa it kí vül rõl tud juk. Sze xus: sze ret lek, mert
enyém vagy. Erósz: sze ret lek, mert olyan vagy, ami lyen
vagy. Fi lia: Sze ret lek, mert tár sam vagy. Aga pé: Sze ret lek,
an nak el le né re, hogy… Ak kor is sze ret lek, ha nem vagy
sze re tet re mél tó.4 A vágy ból fa ka dó, az egye zést fel fe de zõ
és a le haj ló sze re tet kö zöt ti kü lönb ség té telt jól meg ta nul -
tuk. Azt is egyet ér tés sel ál la pít juk meg, hogy a sze re tet
nem ér ze lem. „A sze re tet ér zé se sok em ber ben meg van, de
en nek az ér ze lem nek a ne vé ben min den fé le ká ros tet te ket
kö vet nek el” – ál la pít ja meg M. Scott Peck,5 a nép sze rû írá -
sa i ról is mert pszi cho ló gus szer zõ. „A sze re tet tett és cse lek -
vés.” S még azt is hoz zá te het jük, hogy aka rat, el szá nás,
oda szá nás. A Rah ner–Vorg rim ler-fé le Teo ló gi ai kis szó -
tárban a „sze re tet” cím szó alatt töb bek kö zött az aláb bi a -
kat ol vas hat juk: „A ke resz tény ség sze re te ten az em ber nek
azt a mély re ha tó, sza bad lé nyeg meg va ló sí tá sát ér ti, ami Is -
ten hez for dít ja az egész em bert, ami ily mó don Is ten ke -
gyel mé be és üd vös sé gé be he lye zi az em bert, s ami nem

más, mint Is ten sza bad és hi ány ta lan ön köz lé sé nek el fo ga -
dá sa. Mi vel ez a lé nyeg meg va ló sí tás… dia lo gi kus és vá la -
szo ló jel le ge van, ezért ma gát az Is tent is úgy fog juk fel,
hogy Õ a sze re tet.”6 Já nos le ve le Is ten lé nye gét így nyi lat -
koz tat ja ki: Is ten sze re tet. Az örök Is ten sze re tet-va ló já ról
már ter mé sze te sen az Ószö vet ség is tud. Ha a sze re tet tett,
cse lek vés, ak kor Is ten sze re te té nek meg nyil vá nu lá sa már
ma ga a te rem tés is. Az em ber te rem té se pe dig az az ak tus,
amely ben a sze re tet ki tel je se dik, mert az Is ten ké pé re és
ha son la tos sá gá ra te rem tett em ber a ve le va ló kö zös ség ben
és part ner ség ben, a ve le va ló kom mu ni ká ció le he tõ sé gé vel
töb bet kap Is ten bõl. A vá lasz tott nép is gyak ran val lott Is -
ten sze re te té nek meg nyil vá nu lá sa i ról, a di rekt és ké pi meg -
nyil vá nu lá sok so ra em lít he tõ itt (pél dá ul a pász tor ké pe a
gon dos ko dás ezer nyi je lét hord ja ma gá ban). Is ten sze re te -
té nek meg nyil vá nu lá sa a ki vá lasz tás, a hû ség (5Móz
7,6–9), a sza ba dí tás (5Móz 4,20), a tör vény (Zsolt 119,72),
a temp lom, Je ru zsá lem, a szent vá ros (Zsolt 122).

Is ten az aga pé-sze re tet tel sze re ti az em bert. Az aga pén
kí vül a fi lant ró pia szó, az em ber sze re tet sza va je le nik meg
az Új szö vet ség ben. Is ten le haj ló szer etet tel sze re ti a vi lá -
got, s ben ne az em bert. De Jé zus ban úgy je lent meg a le -
haj ló sze re tet, hogy ve lünk eggyé lett. Te hát Jé zus em ber
vol tá ban az egye zést fe dez het jük fel, s az egye zés bõl fa ka -
dó sze re tet az Is ten em ber sze re te te.

M. Scott Peck A já rat lan út cí mû köny vé ben a sze re tet
fo gal mát így pró bál ja meg ha tá roz ni: A sze re tet haj lan dó -
ság az én ki ter jesz té sé re sa ját és má sok lel ki fej lõ dé sé nek
elõ se gí té sé re.7 Na gyon jó nak tar tom ezt a meg ha tá ro zást,
mert ma gá ban fog lal ja azt, hogy a sze re tet nem ér ze lem,
nem bir tok lá si vágy és nem szen ve dély, ha nem olyan haj -
lan dó ság, amely a fej lõ dé sért, a má sik ja vá ért ké pes ál do -
za tot hoz ni.

2 Klaus Doug lass: Új re for má ció. 96 té tel az egy ház jö võ jé rõl. Kál vin Ki -
adó, Bu da pest, 2002. 239. o.

3 Paul Til lich: Rend sze res teo ló gia. Osi ris, Bu da pest, 2000. 227. o.
4 Gyök össy End re: Még is. Szt. Atanáz Fõiskola, Nyíregyháza, 1997. 43. o.
5 M. Scott Peck: A já rat lan út. A sze re tet, a ha gyo má nyos ér té kek és a

szel le mi fej lõ dés új pszi cho ló gi á ja. Park Ki adó, Bu da pest, 1999. 94. o.

6 Rah ner, Karl – Vorg rim ler, Herbert: Teo ló gi ai kis szó tár. Bu da pest,
1980. 678. o. 

7 Peck 1999, 64. o. 
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Az OLMK há rom fon to sabb té mát je lölt meg.
1. Egy test ben a ke reszt ál tal. Prince to ni ja vas lat a ke -

resz té nyek egy sé gé re. Ford. Tóth Sá ra. Her me ne u ti kai Ku -
ta tó köz pont, Bu da pest, 2005. /Her me ne u ti kai fü ze tek 28./

A ta nul mány rö vi den át te kin ti az öku me ni kus moz ga -
lom tör té ne tét, jó za nul szá mí tás ba ve szi a ne héz sé ge ket,
és nem ri ad vissza tõ lük. Kü lö nö sen is fi gye lem re mél tó,
bár ez töb bé-ke vés bé szub jek tív vé le mény, a 25–28., a
39–42., az 55. és a be fe je zõ, 70–71. pont. A lát ha tó egy -
ség nél mint cél nál alább nem ad hat juk, egy sze rû en azért,
mert az Krisz tus aka ra ta. Ugyan ak kor: „A si ker te kin te té -
ben nin cse nek il lú zi ó ink. A Szent lé lek ha tá ro zott be avat -
ko zá sa nél kül az új-del hi ja vas lat ban meg fo gal ma zott tel -
jes lát ha tó egy ség […] még vá rat ma gá ra. Ám az egy ség
szol gá la tá ra va ló fel hí vás nem függ het a si ker va ló szí nû -
sé gé tõl. Ez ugyan is Is ten ke zé ben van.” El le het gon dol -
kod ni azon, hogy mi fog ja ki kény sze rí te ni – ha nem is a
szer ve ze ti egy sé get, de leg alább az egy há zak „kom pa ti bi -
li tá sát”. A sze ku la ri zá ció, úgy lát szik, nem elég. Re mény -
ked jünk, hogy az isz lám ter jesz ke dés „rá se gít”? Er re még
vissza té rünk.

2. A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség ala ku ló nagy gyû lé sét
1947. jún. 30. és júl. 6. kö zött tar tot ták Lund ban. A 70. év -
for du ló al kal má ból márc. 21–27. kö zött itt tart ják az LVSZ
ta nács ülé sét és az evan gé li kus egy há zi ve ze tõk kon fe ren ci -
á ját. Té má ja: „Kö zös ség ben (com mu nio) élés a mai vi lág -
ban.” Ez jó al ka lom a nem zet kö zi, de ne künk kü lö nö sen is
a ma gyar vo nat ko zá sok át te kin té sé re: egy há zunk ból vagy
on nan in dul va kik és ho gyan szol gál tak az LVSZ-ben, bi -
zott sá gi tag ság tól kezd ve tit kár sá gon, igaz ga tó sá gon, al el -

nök sé gen át az el nök sé gig. Ide tar to zik a bu da pes ti nagy -
gyû lés (új ra)ér té ke lé se is. Mark Han son püs pök, el nök kü -
lön fel hív ta a fi gyel met az olyan vo nat ko zá sok ra, mint az
apart heid el íté lé se vagy a nõk tel jes egyen jo gú sá gá nak ki -
mon dá sa. A meg iga zu lás ról szó ló nyi lat ko za tot is már egy
bi zo nyos táv lat ból tud juk meg ítél ni. To váb bi in for má ció a
www.lu the ran world.org ol da lon.

3. A III. eu ró pai öku me ni kus nagy gyû lést 2007. szep -
tem ber 4–9. kö zött tart ják Nagy sze ben ben, 2500-3000
részt ve võ vel. Té má ja: „Krisz tus fé nye min den kit meg vi lá -
gít. A meg úju lás és egy ség re mény sé ge Eu ró pá ban.” Az
Öku me ni kus Char ta el fo ga dá sa (ma gyar szö veg: www.ka -
to li kus.hu) 2001-ben fon tos ese mény volt, kér dés, hogy
mennyi va ló sult meg be lõ le. To váb bi kér dé sek: A 4. pont -
ban a „hit be li okok vagy ma ga sabb ér de kek” mi re vo nat -
koz nak? A 7. pont har ma dik el kö te le zé se ho gyan vi szo -
nyul a „hagy ma ku po lás hon fog la lás hoz”? Az isz lám mal
kap cso la tos 11. pont a pá pa bo csá nat ké ré sé vel és tö rök or -
szá gi út já val új meg vi lá gí tás ba ke rült. Hadd re mél jük,
hogy a Do mi nus Ie sus-nyi lat ko zat után a ma gunk faj ta
„egy há zi kö zös sé gek” fe lé is ará nyos lé pést tesz. Az elõ ké -
szü le tek rõl és majd a gyû lés rõl tá jé ko zód va ér de mes fi -
gyel ni a két szer ve zõ, az EEK és az Eu ró pai Ka to li kus Püs -
pö ki Kon fe ren ci ák Ta ná csá nak, to váb bá az EKD-nak a
hon lap ját: www.cec-kek.org, www.ccee.ch, www.ekd.de,
www.oe ku me ne3.eu.

A má so dik és har ma dik pont ról csak az ese mé nyek után
ér de mes ír ni. Az el sõ rõl az év fo lya mán bár mi kor, hi szen
már most meg mond hat juk, hogy azok után sem fog ve szí -
te ni ak tu a li tá sá ból.

SZENT PÉ TERY PÉ TER

Öku me ni kus té mák, 2007

Paul Ger hardt éle te csu pa küz de lem volt, ren ge teg ne héz -
ség és baj közt kel lett meg áll nia a he lyét em ber ként és lel -
kész ként egy aránt. Gyü le ke ze te i ben a há bo rú, a ka taszt ró -
fa, az éhe zés épp úgy je len volt, mint a misz ti ka és a ter -
mé szet tu do mány konf lik tu sa. Ber lin ben szo ros ba rá ti és
mun ka tár si kap cso lat ala kult ki köz te és kán to ra, Jo hann
Crü ger kö zött: ez se gí tett ab ban, hogy ver sei szé les kör ben

is mert té vál ja nak. Így éne ke i vel mind a mai na pig ta lál ko -
zunk az egy há zi esz ten dõ min den ál lo má sán. Nincs olyan
gyü le ke ze ti al kal ma kat rend sze re sen lá to ga tó egy ház tag,
aki ne is mer né eze ket; ter mé sze te sen nem csak né met
nyelv te rü le ten és ná lunk csendülnek fel, ha nem a vi lág
evan gé li ku sai min de nütt is me rik és ének lik köl te mé nye it.

Paul Ger hardt 1607-ben szü le tett; éle té rõl ke vés adat

ÖR DÖG END RE

„Is ten vég nél kül sze ret”
400 éve szü le tett Paul Ger hardt



An dor ka Esz ter em lé ké re ál lí tot tuk össze a köny vet,
amely leg na gyobb részt az õ írá sa i ból, ezen kí vül ké pek -
bõl, vissza em lé ke zé sek bõl áll. Esz tus na gyon sok ügyet
kép vi selt rend kí vü li ener gi á val, mû velt ség gel, fel ké szült -
ség gel, sok fé le mun kát vég zett pár hu za mo san. A kö te tet
tíz ba rát szer kesz tet te, és to váb bi ba rá tok for dí tot tak, át -
ol vas tak, bo rí tót szer kesz tet tek. Mind csak egy-két rész te -
rü le tét is mer het tük Esz tus mun ká já nak. Vagy nem ol vas -
tuk né met és an gol nyel ven írt ta nul má nya it, kül föl dön
el mon dott elõ adá sa it, nem hal lot tuk ige hir de té se it; vagy
nem tud tuk, hogy mi elõtt ta ní ta ni in dul a teo ló gi á ra, me -
leg le vest visz a vil la mos meg ál ló ban la kó haj lék ta la nok -
nak; mi elõtt elõ adást tart a tu do mány nap ján, el vi szi az
ebé det moz gás sé rült ba rát já nak. Tu do má nyos mun ká ja is
több szá lon fu tott: új szö vet sé gi tu do mány a teo ló gi án, fe -
mi nis ta tu do má nyok a Kö zép-Eu ró pai Egye te men, elõt te
ta nul má nyok a le u ve ni egye te men. Egy for ma in ten zi tás -
sal szer vez te a De ák té ri csa lá di is ten tisz te le te ket, a gyer -
mek bib lia kö rös tá bo ro kat, az er dé lyi test vér gyü le ke ze ti
kap cso la tot. 14 éven ke resz tül a Me visz moz gás sé rült
mun ká já nak és ne ve lõ in té ze tis mun ká já nak a lel ke, fõ
moz ga tó ja volt. Több ál la mi gon do zás ból ki ke rült fiú hi -
va tá sos gyám ja volt. Lel kész volt Aszó don és Du na ha -
rasz ti ban. Sok min dent még ép pen csak el kez dett, na -

gyobb lé leg ze tû ta nul má nyo kat, a fe mi nis ta teo ló gi ai
egye sü le tet, a Bár ka-ház ter vét. Be fe je zet le nül ma radt
dok to ri disszer tá ci ó ja. 

Azt sze ret nénk, ha ez a könyv egé szeb bé ten né a ró la
õr zött ké pün ket, és fõ leg elõ se gí te né, hogy Esz tus el kez -
dett mun kái, elõ ké szí tett ter vei ne vessze nek el, azo kat to -
vább le hes sen vin ni, gon do la ta it to vább gon dol ni. Ta lán
vissza ad va la mit a könyv Esz tus sze mé lyi sé gé nek szí nes -
sé gé bõl is, amely re el sõ sor ban em lék szünk. Né ha za var ba
ej tõ har sány sá gá ra, az eme let tel lej jebb rõl is hall ha tó ne -
ve té sé re, szí nes ru há i ra, kony há já ban a fû szer- és bög re -
gyûj te mé nyé re, já té kok ra, me sék re. Ami kor egy kis gyer -
mek kel na gyon ko mo lyan be szél ge tett. 

A köny vet el sõ sor ban Esz tusnak a szá mí tó gé pén meg -
ma radt írá sa i ból ál lí tot tuk össze, ame lye ket ki egé szí tet -
tünk ott nem ta lál ha tó, de ál ta lunk is mert mun ká i val, va -
la mint ba rá tai, is me rõ sei vissza em lé ke zé se i vel. Ki hagy tuk
a ki mon dot tan szak mai jel le gû ta nul má nyo kat, ame lyek
la i ku sok szá má ra ne he zen kö vet he tõk, il let ve a na gyon
hosszú a kat a könyv be ha tá rolt ter je del me mi att. 

A kö vet ke zõ fe je ze tek bõl áll a könyv: 
– Pré di ká ci ók, imád sá gok
– Gyer me kek nek írt csa lá di is ten tisz te le ti pré di ká ci ók,

je le ne tek, ka rá cso nyi szín da rab, gye rek új ság ba írt cik kek
– Ta nul má nyok (sze mi ná ri u mi dol go za tok, kon fe ren ci -

á kon el mon dott elõ adá sai, a Lel ki pász tor fo lyó irat ban
meg je lent ige ta nul má nyok)
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KÉZDY PÉ TER

„Vi gasz tal já tok, vi gasz tal já tok né pe met!”
An dor ka Esz ter-em lék könyv*

* El hang zott az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men 2006. no vem ber
10-én, a tu do mány nap ján tar tott könyv be mu ta tón.

ma radt fenn. Szü lõ vá ro sa, Grä fen ha i ni chen egy Halle kör -
nyé ki kis vá ros, ame lyet a há bo rúk és tûz vé szek szin te tel -
je sen meg sem mi sí tet tek. Szü le it ko rán el vesz tet te, s Grim -
má ba ke rült is ko lá ba, ahol szi go rú lu the rá nus ne vel te tés -
ben ré sze sült. „Ver sei el vi sel he tõ ek” – ír ták ró la itt, ahol a
kö zép ko ri ha gyo mány ból át vett ok ta tá si el ve ket öt vöz ték
a Me lancht hon-fé le hu ma nis ta el vek kel. A ver se lés és a ze -
ne órák fon tos sze re pet ját szot tak ab ban, hogy a di á kok ne
csak a fe jük kel, ha nem a szí vük kel is ta nul ja nak.

Paul Ger hardt 1628-ban kezd te meg teo ló gi ai ta nul má -
nya it Wit ten berg ben, lel kész vizs gát azon ban csak 1651-
ben tett. Az el hú zó dó ta nul má nyok hát te ré ben az eu ró pai
kon ti nenst ak ko ri ban min den szem pont ból meg ha tá ro zó
har minc éves há bo rú állt. Ta nul má nya it kö ve tõ en elõ ször
Mit ten wal dé ban, egy két száz öt ven lel kes te le pü lé sen állt
lel ké szi szol gá lat ba. Paul Ger hardt kül sõ-bel sõ gyü le ke zet -

épí tés be kez dett. Itt szü let tek olyan fon tos ver sei, mint az
„Ím, jász lad mel lett tér de lek”; „Hagyd az örök Is ten re”
vagy az „Ó, Krisz tus-fõ, sok seb bel…” 

Csa lá dot ala pí tott, és 1657-ben Ber lin be köl tö zött. Sze -
mé lyes éle te nagy tra gé di á it itt él te át: há rom gyer me két
és fe le sé gét is el kel lett te met nie. Ko ra sa já tos sá ga volt,
hogy a hit kér dé sek rõl el té rõ né ze tek lé tez tek. A teo ló gi ai
kér dé sek ben adó dó fe szült sé gek konf lik tu so kat okoz tak:
tá voz ni kény sze rült a gyü le ke zet bõl, de az itt el töl tött évek
alatt szü let tek ver se i hez az el sõ dal la mok Crü ger és az õt
kö ve tõ Ge org Ebe ling kán tor jó vol tá ból. Éle te utol só sza -
ka szá ban meg rom lott egész sé gi ál la po ta el le né re lel ké szi
ál lást vál lalt Lüb ben ben.

Paul Ger hardt éle te min den meg pró bál ta tá sá ban meg -
ma radt hi té ben. Ver se i ben egy szer re éne kelt, pré di kált és
imád ko zott.



– Fe mi nis ta teo ló gia (a Kö zép-Eu ró pa Egye tem re, il let ve
elõ adá sok ra írt ta nul má nyai, egy ve le ké szült in ter jú)

– A Me visz mun ká já val kap cso la tos írá sok
– Pá lyá za tok (a temp lo mok aka dály men te sí té sé hez, a

moz gás sé rül tek pas sió kör út já hoz és a Bár ka-ház hoz)
– Egyéb cik kek, könyv re cen zi ók
– Sze mé lyes, lel ki pász to ri, köz éle ti le ve lek
– Esz tus te me té sén el hang zott be szé dek
– Esz tus ról szó ló vissza em lé ke zé sek
Esz tus bib li kus teo ló gus volt. Egy du na ha rasz ti if jú sá gi

tag nak így írt töb bek kö zött: „Órá im iga zá ból alig van nak,
össze sen ket tõ re já rok be. Az egyik a szö veg kri ti ká ról szól.
Az Új szö vet sé get ugye kéz zel má sol ták le az ókor ban, és
ne künk nincs meg az ere de ti, ha nem csak má so la tok má -
so la ta i nak má so la tai. Min den kéz irat pi ci két el tér. Itt egy
be tû vel, ott két szó val. És van egy kü lön teo ló gi ai tu do -
mány ág, ami az zal fog lal ko zik, hogy ki de rít se, me lyik a
leg va ló szí nûbb va ri á ció. Ott hon én hal lot tam er rõl, de so -
sem ta nul tam meg iga zán, ho gyan mû kö dik. Úgy hogy
most fel vet tem ezt az órát. Na gyon iz gal mas. Olyan, mint
a ré gé szek mun ká ja, ami kor egy vá zát kell össze rak ni uk
ki csi ke cse re pek bõl, csak ép pen nem há rom di men zi ós a
vá za, ha nem sok kal több.”

A bib li ai szö ve gek vizs gá la tá nak er re az ala pos sá gá ra,
a kü lön bö zõ kéz ira tok össze ha son lí tá sá ra pél da Mk
15,35-rõl írt het ven ol da las exe gé zi se, amely a Stu dia Bib -
li ca Atha na si a na fo lyó irat ban je lent meg. Ugyan ez az ala -
pos ság mu tat ko zik meg a könyv ben ol vas ha tó, Lel ki pász -
torban meg je lent ige ta nul má nya i ban, ó-és új szö vet sé gi ta -
nul má nyok ban egy aránt. 

Az ala pos ság mel lett Esz tus bib lia ér tel me zé sét a me -
rész ség jel le m zi. Kér dõ re me ri von ni a bib li ai szö ve get. Pé -
dá ul így: „Az Új szö vet ség bõl egy fel há bo rí tó szö ve get vá -
lasz tot tam. Bõ ség gel van nak ilye nek. A szi ro fö ní ci ai asz  -
szony tör té ne te, re mé lem, nem csak az én zse bem ben nyit
ki bics ká kat. Sze xiz mus, rassziz mus, vissza élés egy ki -
szol gál ta tott em ber hely ze té vel. Ezt nem szent ség tö rés ki -
mon da ni, ha nem az egyet len be csü le tes út, hogy vé de kez -
zünk e tör té net rom bo ló ere je el len, s Jé zust eb bõl a rá osz -
tott alá va ló sze rep bõl ki sza ba dít suk. Ez a meg hir de tés
her me ne u ti ká ja: ezt az üze ne tet így nem fo gad juk el Is ten
üze ne té nek.”

Ez a me rész ség azon ban nem je len ti azt, hogy Esz tus
ked ve sze rint ér tel mez te a bib li ai szö ve ge ket. Azok az igék
ra gad ták meg õt, tet ték el kö te le zet té, ha tá roz ták meg dön -
té se it, ame lyek Is tent az el nyo mot ta kat, ki re kesz tet te ket,
ki zsák má nyol ta kat fel sza ba dí tó Is ten ként mu tat ják meg.
Amely igék azt hir de tik, hogy nem le het sé ges az üd vös ség
a meg alá zot tak üd vös sé ge nél kül. Ilyen ked ves igé je Ézs
40,1: Vi gasz tal já tok, vi gasz tal já tok né pe met! Egy pré di ká -
ci ó ban le ír ja, hogy itt tar tot ta nyit va a Bib li át az ol tá ron. 

Má sik ilyen ked ves igé je Ézs 58,6–12. Az ige ma gya rá -
zat ban így ír: „Vi lá gunk nak azok a rend sze rei, me lyek a
pe rem re szo rít ják a sze gényt, a más bõr szí nû em bert, az ér -
tel mi fo gya té kost vagy ép pen a moz gás sé rül tet – ezek a
rend sze rek a mi na pon kén ti kö zö nyünk és ön zé sünk ál tal
ma rad nak fenn. Bát ran meg szó lal tat hat juk hát ma gunk fe -
lé az ige fe le lõs sé get és szo li da ri tást éb reszt ge tõ üze ne tét.
Mind azon ál tal el tu dok kép zel ni olyan gyü le ke ze ti szi tu á -
ci ót, ahol ér de mes va la hol, a pré di ká ció vé ge fe lé egy ki té -
rõt ten ni, né hány szó ban meg szó lal tat ni azt is, ami Ézs 61-
ben vá lik exp li cit té: Ha te, test vé rem, úgy ér zed, hogy sem -
mid, iga zán sem mid nin csen, han god nem hal lat szik se -
hol, szen ve dé sed lá tat lan ma rad, ak kor tudd meg: az Is ten
sze mé ben min den üd vös ség, jó kez de te a te fel emel te té sed
és meg elé gít te té sed, a te jo ga id nak hely re ál lí tá sa. Is ten
elõtt nincs rejt ve, sem el fe led ve a te ín sé ged.”

E meg ra ga dott sá ga, el kö te le zett sé ge fe lõl ér tel mez te
Esz tus a Bib li át. A ki csi nyek párt ján ál ló Is tent ta lál ta
meg ben ne, vagy mer te egyik-má sik sza kasszal szem ben
ke res ni Is ten aka ra tát a szö veg ben. A fel sza ba dí tás ban
meg ta lált Is ten nem csak teo ló gi á ját ha tá roz ta meg, ha -
nem po li ti kai és szo ci á lis el kö te le zett sé gét. A ne ve lõ ott -
ho no so kért ál do zott egész éle tét – pén zét, ide jét, ener gi á -
ját –, a moz gás sé rül tek ügyét, a ter mé szet vé de lem, a har -
ma dik vi lág, a bé ke ügyét – utol só fény ké pe az ira ki há -
bo rú el le ni tün te té sen ké szült. A ho mo sze xu á li sok em be -
ri mél tó sá ga mel let ti ki ál lá sát. Fe mi nis ta el kö te le zett sé -
gét. Fel sza ba dí tá si teo ló gus nak és fe mi nis ta teo ló gus nak
tar tot ta ma gát. Az el nyo mot tak ügyét vit te Is ten elé. Az
igaz teo ló gia az, amely nek van vá la sza er re, ké pes vál -
toz tat ni az el nyo más struk tú rá in. „Eb ben a teo ló gi á ban
le het újat hal la ni, újat mon da ni. A fe mi nis ta teo ló gia
elõtt is sok szö veg áll ki hí vás ként, de fo lya ma tos, biz tos
kap cso la ta van a je len nel. Aki ez zel fog lal ko zik, úgy érez -
he ti, hogy mun ká já val vál to zást in du kál hat a vi lág ban.”
Egy má sik cikk ben pe dig er rõl a vál to zás ról ír: „Az ál -
munk egy evan gé li kus egy ház, amely pél dát mu tat a vi -
lág nak ab ban, ho gyan kell a leg ki sebb, leg el eset tebb
részt ve võ nek, a leg bi zony ta la nab bul ér ke zõ nek is ott ho -
ná vá len ni. És ál munk egy olyan Ma gyar or szág is, amely
kö ve ti ezt a pél dát.” 

Ez az el kö te le zett ség tet te Esz tus na gyon sok fé le éle tét,
szer te ága zó mun ká ját ko he rens sé. Ez su gár zik a könyv -
ben meg je lent min den írá sá ból: pré di ká ci ók ból, ta nul má -
nyok ból, gyer mek szín da ra bok ból, Me visz-pá lyá za tok ból,
ba rá ti és hi va ta los le ve lek bõl, in ter ne tes hoz zá szó lá sok -
ból. Még a fény ké pek bõl is.

A könyv be vé te le tel jes egé szé ben Esz tus egyik ál ma, a
moz gás sé rül tek és nem moz gás sé rül tek egy mást se gí tõ
együtt élé sét le he tõ vé te võ Bár ka-ház, új ne vén Esz tus-ház
meg va ló sí tá sát szol gál ja.

65



HAT VA NAD VA SÁR NAP JA 
• Ézs 55,6–10 

„Feb ru á ri san zon”

Feb ru ár, bár „csak” ezüst ér mes a hó na pok so rá ban, na gyon
iz gal mas idõ szak. Át me net a ja nu ár év kez dõ eu fó ri á ja és a
már ci us ta vaszt vá ró ka tar zi sa kö zött. Ilyen kor az em ber
már túl van az „új év – új fo ga dal mak” jel szó val meg hir de -
tett prog ram pon ton, és lel ke se dé sét leg több ször a re a li tás -
sal va ló ko mor ta lál ko zás okoz ta sokk vált ja fel. Feb ru ár,
eme leg rö vi debb hó nap sok szor a leg hosszabb nak tû nik az
összes kö zül. Ilyen kor úgy tû nik, hogy az em ber nek las sab -
ban tel nek a per cei, ko mó to sab ban men nek a dol gai, vagy
aho gyan Má rai Sán dor ír ja a feb ru ár ról Négy év szak cí mû
köny vé ben: „Ez a hó nap, mi kor egé szen kis moz du la tok kal
élünk, óva to san és gaz da sá go san, mint a bölcs ál la tok…”

En nek a hó nap nak a ti zen egye dik nap ján, hat va nad va -
sár nap ján, az ige hir de tés va sár nap ján szól hoz zánk ez az
ener gia dús ige sza kasz. Ener gia dús, mert fan tasz ti kus len -
dü let van ben ne. Olyan di na mi ka, amely ké pes fel ráz ni le -
las sult nap ja in kat. Is ten igé jé nek éle tet fel rá zó di na mi ká ja
ez. Rí mel az ol tár elõtt fel ol va san dó jé zu si pél dá zat ra, ahol
a mag ve tõ vet, és en nek a mag ve tés nek kö vet kez mé nye,
ha tá sa van. Szin te hall juk, lát juk, érez zük, aho gyan mû kö -
dik, aho gyan moz dul, aho gyan meg vál toz tat, aho gyan ma
is te remt. Ke re sés, meg ta lá lás, vissza té rés az Úr hoz, meg -
bo csá tás – mint ha csak Jé zus té koz ló fi ú ról szó ló pél dá za -
tá nak kulcs sza vai len né nek. És min den mö gött, min den
elõtt, min den em be ri hi á nyos ság el le né re Is ten sza va szól,
épít, gyó gyít, fel emel, cél ja van, és cél hoz is ér. 

Ézsa i ás evan gé li u ma
– avagy pré di ká ci ós mo za ik

Ke re sem az utam
Az út ke re sés a kol lek tív tu dat ta lan nak épp úgy ré sze, mint
a tu da tos én nek. Az em ber szü le té sé tõl fog va ke res va la -

mit. Az új szü lött az édes any ja mel le it, hogy meg szop tas -
sa, az édes ap ja kar ja it, hogy fel emel je és biz ton sá go san
át ölel je õt. A kis gyer mek ke re si a já té kot. Any já hoz sok -
szor gör csö sen ra gasz kod va, de ke re si a já ték örö mét és az
öröm já té kát. Ké sõbb, ahogy nõ a gyer mek, egy re in kább
má so kat ke res. Ba rá to kat, sze rel me ket, tár sa kat, úti tár sa -
kat, há zas tár sa kat. Ke re si az út ját. A sa ját út ját, amely
csak az övé. Fel nõtt ként az em ber leg több ször sa ját ma gát
ke re si. Sa ját ma gát és a sa ját éle té nek ér tel mét. Fi a tal há -
zas ként, ru ti nos dol go zó ként vagy a nyug dí jas éve it
könnyeb ben vagy ne he zeb ben meg élõ ként, de min den ki
ezer meg ezer éve ke re si az út ját, aho gyan er rõl Ko vács
Ákos Ke re sem az utam cí mû da lá ban éne kel. Igen, min den -
ki más képp csi nál ja, de min den ki ke re si az utat, amely va -
la mi lyen mó don met szi azt a bi zo nyos is te ni utat, amely -
rõl Ézsa i ás köny vé nek szer zõ je is ír. Út ke re sés és Úr-ke re -
sés kéz a kéz ben jár. 

Tu dod, hogy van bo csá nat
Es ter házy Pé ternek A sza bad ság ne héz má mo ra cí mû
esszé- és cikk gyûj te mé nyé ben meg je lent egy írás „A meg -
bo csá tás ról” cím mel. Eb ben a kor társ vi lág iro da lom zse ni -
je Godf re ed Dan nels bel ga bí bo ros A bo csá nat cí mû köny -
vét me sé li el, mu tat ja be. E mû al cí me ez: A meg bo csá tás:
em be ri erõ fe szí tés + az Is ten aján dé ka. A meg bo csá tás
nem nép sze rû té ma, ír ja a könyv, ugyan ak kor nem meg -
bo csá ta ni szin te min dig le het sé ges. Fan tasz ti kus fel is me -
rés nek ér zem azt, amit ma ga Es ter házy is ki emel az írás -
ból: „Aki meg bo csát, az egy szer s mind úgy dönt, hogy le -
mond va la mi rõl.” És ha to vább gon dol juk ezt az ézsa i á si
ige sza kasz fé nyé ben, ak kor meg ért het jük az is te ni sze re -
tet di na mi ká ját: Is ten le mond va la mi rõl az em be rért,
vagy is ké pes – a Hans Jo nas-i ér te lem ben – az ön kor lá to -
zás ra. Már pe dig Is ten né pé nek éle té ben a meg bo csá tás lét -
kér dés. Fenn ma ra dá sa függ tõ le, aho gyan er rõl Jo sef Sch -
re i ner ír Az Ószö vet ség teo ló gi á ja cí mû át fo gó mû vé ben.
Jah ve meg bo csá tó sze re te te – egyé ni és kö zös sé gi szin ten
is – ál ta lá nos ta pasz ta lat, olyan ta pasz ta lat, amely az
egész Ótes ta men tu mon vé gig hú zó dik. 

Meg bo csá ta ni ugyan ak kor nem fe lej tést, nem men te ge -
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tést, nem le ta ga dást, nem is pusz tán aka ra ti erõ fe szí tést
je lent, és még csak nem is azt, hogy min den úgy foly ta tó -
dik, mint az elõtt. A meg bo csá tás igé nyes em be ri tett, az
em be ri erõ fe szí tés és az is te ni ke gye lem cso dá la tos együt -
te se. Dan nels nél hang sú lyos, hogy mi vel a rossz meg seb -
zett min ket, egész lé nyünk nek szen ve dést oko zott, ezért a
bo csá nat ba egész lé nyün ket be le kell fek tet nünk. Meg bo -
csá ta ni idõ igé nyes fo lya mat, sõt kar ban tar tás ra szo rul.
Van rá is te ni pa rancs, de spon tán és ön kén tes aján dék mi -
vol ta meg ma rad örök ké. A meg bo csá tás ne héz sé ge ab ban
áll – ír ja Es ter házy –, hogy az em ber sa ját ma ga nél kül
akar ja el in téz ni a bo csá nat ké rést. Sa ját ma gunk nél kül
nem ért he tõ meg az éle tünk. Pe dig tit kon min den ki ar ra
vá gyik, hogy meg ért hes se az éle tét, hogy an nak va ló sá gos
tar tal ma le gyen, ahogy ezt Rü di ger Sa frans ki meg fo gal -
maz za A go nosz, avagy a sza bad ság drá má ja cí mû köny -
vé ben: „Az em ber azt kí ván ja, hogy úgy ol vas has sa ma -
gát, mint egy szö ve get, amely je lent va la mit.”

Az Is ten nel sak ko zás koc ká za ta
Az is ten ke re sés nek tét je van. Ha úgy tet szik: nem mind -
egy, hogy az em ber mer re lép, ho gyan lép, mi ért lép, vagy
hogy egy ál ta lán lép-e vagy sem. A Pop per Pé tertõl köl csön -
kért (il let ve köl csön vett) al cím na gyon jól ki fe je zi, hogy az
em ber haj la mos úgy hoz zá áll ni az Is ten-kér dés hez, mint -
ha an nak nem len ne va lós tét je. Mint ha leg alább is va la mi
mar gi ná lis kér dés rõl len ne szó, mint ha az is ten ke re sés va -
la mi hob bi len ne, ame lyet az em ber le cse rél, ha elé ge det -
len ve le, ha nem funk ci o nál úgy, aho gyan sze ret né. Pe dig
em be ri lé tünk alap ja kell hogy le gyen, hogy meg fo gal maz -
zuk, mit je lent az éle tünk szá má ra az, ami rõl Wolf hart
Pan nen berg így be szél Rend sze res teo ló giájá ban: „Az em -
ber kez det tõl fog va egy ná lá nál na gyobb »ti tok hoz« van
ren del ve, és pe dig olyan mó don, hogy »ti tok gya nánt ál -
lan dó an oda aján dé koz za (ne ki) ma gát a né ma, vég te len
va ló ság, amellyel nem ren del kez het«.” 

Az Is ten ke re sé se nem koc ká zat men tes, de ez nem azt
je len ti, hogy nem le het sé ges, és még csak azt sem je len ti,
hogy fe les le ges. Csak annyit je lent, hogy aki ke res, az koc -
káz tat, és hogy Is ten so ha sem passzív hit re biz tat ja az
em bert. Is ten, aki Jé zus ban tö ké le te sen meg mu tat ta, mit
je lent ke res ni és koc káz tat ni, nem azt vár ja el né pé tõl,
hogy min den küz de lem és ví vó dás nél kül bó lo gas son, ha -
nem azt, hogy úgy ta lál ja meg Is ten aka ra tát, hogy köz ben
vé gig gon dol ja an nak kö vet kez mé nye it is. Jé zus egész éle -
té ben ko ope rá ló hit re hív ta el ta nít vá nya it, és ma sincs ez
más kép pen. Nem fa ri ze usi lel kü le tû, a ke resz tény ne vet
vi se lõ bá buk ra, ha nem ir gal mas sa ma ri tá nus lel kü le tû ta -
nít vá nyok ra volt szük sé ge Jé zus nak ak kor, és van szük sé -
ge ma is. Utób bi koc ká zat tal jár, elõb bi nem. Elõb bi pa ró -
dia, utób bi a Krisz tus-kö ve tés nor má ja.

Ke nyé rért úszó hattyú
A cél ta lan ság kí sér té se ta lán az egyik leg po pu lá ri sabb kí -
sér tés ma. A cél ta lan ság már fel sem tû nik sen ki nek. Sõt,

ha va la ki nek, va la mi nek cél ja van, az rög tön gya nús sá
vá lik. „Cél nél kül csak a fel hõ gyors, mint a ke nyé rért úszó
hattyú” – ének li Lo va si And rás Go moly gó cí mû da lá ban. A
cél nél kü li ség szim bó lu mai mel lé most te gyük oda az esõ
jel ké pét, amellyel tex tu sunk ban a könyv szer zõ je Is ten
igé jét szim bo li zál ja. Azt mu tat ja be, aho gyan cél hoz ér, azt
szem lél te ti, aho gyan meg ön tö zi a föl det, ter mõ vé és gyü -
möl csö zõ vé te szi. Mert ez az esõ élõ, éle tet adó, éle tet vál -
toz ta tó. Sõt, ez az esõ ma ga az élet.

(Leg)kö ze lebb
Hív já tok se gít sé gül, amíg kö zel van! – szól alap igénk el sõ -
re fe nye ge tés nek tû nõ fel szó lí tá sa. Pe dig nem az. Nem az,
mert kö zel van. Kö zel jött. Kö ze lebb lé pett. Em ber ré lett.
Tes tet öl tött, és így ér tek össze azok a bi zo nyos utak. Az
ige test té lett. Nem csak ke res ni le het õt, de ben ne meg is
le het ta lál ni. Õér te, õmi at ta már nem fe nye ge tés ez a mon -
dat, ha nem a le he tõ leg na gyobb és leg tisz tább evan gé li -
um. Így le het hat va nad va sár nap ja, az ige hir de tés va sár -
nap ja, mint min den va sár nap, a test té lett ige ün ne pe, a
szó szé ken fel csen dü lõ élõ ige ün ne pe, Is ten te rem tõ sza -
vá nak ün ne pe.

Gáncs Ta más

Tal ló zó

„Töb ben a sz. atyák és írás ér tel me zõk köz ül az Ige alatt az
Is ten ség má so dik sze mé lyét ér tik, ki nem tért vissza ad dig
az ég be, míg Aty ja meg bí zá sát nem tel je sí tet te.” (Kál di-
Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka
Kft.)

„A ke gye lem nem elõ fel té te le zi a meg té rést, ha nem
ered mé nye zi. A hí vó szó a bû nös nek is szól. A meg bo csá -
tás ban rej lik Is ten gon do la ta i nak, ter ve i nek a »más« vol -
ta. (…) Is ten min dent úgy cse lek szik, hogy elõ ször meg -
mond ja. De nem csak a tör té ne lem ben vá lik va ló ra Is ten
sza va, ha nem az em ber szív ben is, mely hit tel és en ge del -
mes ség gel fe lel a meg szó lí tó szó ra.” (Ju bi le u mi kom men -
tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„A bû nös (7. v.) azt a pa ran csot kap ja, hogy ke res se és
hív ja (…) az Urat (6. v.), még hoz zá ad dig, amíg meg ta lál -
ha tó, mert ami kor ítél ni jön, ak kor már túl ké sõ lesz. Ez a
ke re sés és se gít sé gül hí vás azt je len ti, hogy az em be rek el -
hagy ják ko ráb bi út ja i kat és gon do la ta i kat.” (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)

„(…) ke res sé tek az Urat: Ez a mon dat, amely ál ta lá ban
a né pet a szen tély be hív ja, itt ar ra buz dít ja õket, hogy
más hol ke res sék az Urat. (…) De u te ro-Ézsa i ás az ige min -
de nütt je len va ló sá gá val ma gya ráz za a vi lág tör té nel met,
kü lö nö sen Iz ra el vo nat ko zá sá ban (…). De u te ro-Ézsa i ás
köny vé nek más ré sze i re is jel lem zõ mó don Is ten sza va
nem annyi ra üze net, mint in kább (…) egy olyan ese mény,
amely Is ten üd vös ség tör té ne té nek tit ká ban vá lik meg ta -
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pasz tal ha tó vá (…).” (Je ro mos Bib lia kom men tár. Szent Je -
ro mos Ka to li kus Bib lia tár su lat)

„Gon do la ta i nak, uta i nak, tet te i nek a mi mér té kün ket
meg ha la dó ma gas sá gát óhajt ja az Úr meg vi lá gí ta ni e ha -
son lat tal. Azon, hogy ég és föld, nem csak mennyi sé gi kü -
lönb sé get ér tünk. Eb ben az eset ben is pon to san így van.
Is ten gon do la tai és el já rá sa mi nõ sé gé ben más, mint né pé -
nek út ja és gon do la ta.

És még is, már a sze mé lyes meg szó lí tás ban van va la mi
biz ta tó. Egyet len mód van a két pó lus át hi da lá sá ra, s az
csak Is ten tõl in dul hat ki. Szá já ból ige szól, mely te rem tõ
erõ vel száll alá és ter mé szet ben, tör té ne lem ben, né pe sor -
sá ban, s az em ber lel ké ben vég hez vi szi, amit akar (…).”
(Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(amennyi vel ma ga sabb az ég a föld nél…)
„Az Is ten nek böl cses sé ge mély sé ges, meg lá bal ha tat lan,
utai meg tud ha tat la nok, íté le tei vé gé re me he tet le nek; az
em be ri el me azo kat fel nem éri, az Is ten cse le ke de te it csak
csu dál ja, de azt nem kérd he ti: mi ért cse le ke szed ezt vagy
amazt? Mind azon ál tal meg kell azt val la ni nagy alá za tos -
ság gal, hogy min den cse le ke de tei szen tek, iga zak; mél tat -
lan sen kit íté le tei nem ta lál nak: sõt igaz íté le té nek ide jén
is. Ke gyel mes sé gét ab ban mu tat ja meg, hogy az idõ sze -
rént va ló bün te té sek kel és ne héz ke resz tek kel böl csen ma -
gá hoz ve zér li a tõ le el haj lott és uta i ról el té ve lye dett bû nös
em bert.”

Ár va Beth len Ka ta (1700–1759) ma gyar író nõ

(Tér jen az Úr hoz, mert ir gal maz ne ki, Is te nünk höz, mert
kész meg bo csá ta ni)
„A ká rom ló apák bû nét nem ké ri szá mon
Vak ha rag gal az ég a meg tért uno ká kon.”

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

(Hagy ja el út ját a bû nös…)
„Ne fél je tek az em be rek bû né tõl, test vé re im, bû né ben is
sze res sé tek az em bert…”

Fjo dor Dosz to jevsz kij (1821–1881) orosz re gény író:
A Ka ra ma zov test vé rek

(…el éri cél ját, ami ért küld tem)
„Az Evan gé li um tit kos erõ vel ren del ke zik, amely az ér tel -
met fel vi lá go sít ja, a szí vet fel üdí ti. Nem holt be tû, ha nem
élõ erõ.”

Bo na par te Na pó le on (1769–1821)
fran cia had ve zér, majd csá szár

VERS
Ró nay György: Bi zo da lom (rész let)

Bol dog, aki bí zik, Uram Is ten,
a te ha tal mad ban,
mert szán dé ka id nak mély sé ges út ja
ki ku tat ha tat lan.
…
Im én is ke zed re adom, Uram,
ma ga mat vég képp,
te te rem tet tél, te ve zesd él tem
min de nik lép tét.

Mert szán dé ka id nak mély sé ges út ja
ki ku tat ha tat lan,
nagy bi zo da lom va gyon, Uram Is ten,
a te ha tal mad ban.

ÖT VE NED VA SÁR NAP JA (ES TO MI HI)
• Ám 5,21–24

A hát tér: Ámósz és ko ra

Az el sõ író pró fé ta, a pász to ri élet bõl szol gá lat ra hí vott
Ámósz Jú dá ból ér ke zett az észa ki ki rály ság ba. A pró fé ci ák
ko ra Kr. e. 760 kö rül re te he tõ, ami kor a po li ti ka i lag és ka -
to na i lag is meg erõ sö dõ Iz rá el ki rá lya II. Je r obo ám volt,
míg Jú da élén Uzij já állt. Ket tõs ség jel le mez te az or szá got
eb ben az idõ ben. Egy fe lõl II. Je r obo ám ural ko dá sa ide jén
Iz rá el vi rág ko rát él te. Asszí ria meg is mét lõ dõ had já ra ta i val
fel mor zsol ta Arám ere jét, így Iz rá el fel sza ba dult an nak
köz vet len fe nye ge té se alól. Ezt ki hasz nál va „II. Je r obo ám
or szá ga észa ki ha tá ra it a sa la mo ni ha tá ro kig ter jesz tet te
ki. Vi rág zott a ke res ke de lem. A vá mok, az áruk sza bad
for gal ma s az adók ré vén öm lött a gaz dag ság mind két or -
szág ba, és sa la mo ni jó lét kö szön tött be” (a Ke resz tyén bib -
li ai le xi kon II. Je r obo ám ról).

Más részt vi szont rom lás jel le mez te az or szá got. „A ve -
ze tõ ré teg nem akart tu do mást ven ni a né hol el vi sel he tet -
len sé gig fo ko zó dott sze gény ség rõl, a nö vek võ el len té tek -
rõl. Pe dig a szo ci á lis bû nök csal ha tat la nul je lez ték, hogy a
si ke rek s a ke ve sek jó lé te mö gött már meg in dult a rom lás”
– jel lem zi a Ju bi le u mi kom men tár ezt a kor sza kot. Eze ket
a ba jo kat kel lett fel tár nia Ámósz nak és fi a ta labb kor tár sá -
nak, Hó se ás nak is. Úgy tû nik, hogy ek kor ra az Il lés–Eli ze -
us-fé le pró fé tai „meg úju lás” kor sza ká nak vé ge lett, a kül -
de té sü ket ko mo lyan gon do ló pró fé tai cso por to kat és a
tisz ta éle tet él ni kí vá nó ná zír kö zös sé ge ket oly kor ta lán
még erõ szak kal is a hát tér be akar ták szo rí ta ni (Ám 2,12;
7,10kk). A pap ság pe dig rab ló ban dá vá lett (Hós 6). A jó lé -
tet nem az Úr nak, ha nem a Ba ál nak tu laj do ní tot ták. Az
or szág val lá sos éle tét egy re in kább át jár ta a ká na á ni ta ter -
mé keny sé gi kul tusz. Az egyik leg töb bet os to ro zott bûn az
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volt, hogy Bé tel ben és Dán ban meg hagy ták  az el sõ észa -
ki ki rály, I. Je r obo ám ál tal fel ál lí tott arany bor jú kat. Ta lán
leg job ban a Hó se ás-fé le szó hasz ná lat jel lem zi a kor hit éle -
tét: Bé tel, „az Úr há za” Bét-Áven né, „a bûn há zá vá” lett. 

Exe ge ti kai meg jegy zé sek

A sza kasz két kü lö sen fon tos ki fe je zé se a tör vény és az
igaz ság. A hé ber mis pá szó a tör vény egyik ki fe je zé se,
amely a prak ti kum hoz kö tõ dik: a tör vény he lyes, igaz al -
kal ma zá sa, vagy is jo gos, he lyes dön tés; íté let. (Ká ro li pél -
dá ul így is for dí tot ta: „Ha nem foly jon az íté let, mint a
víz…”) A cö dá ká (igaz ság) szó je len té se is in kább az élet -
gya kor lat hoz kap cso ló dik: he lyes vi szo nyu lás, igaz sá gos -
ság. A pró fé tai gon dol ko dás mód ban azon ban ta lán egyik
ki fe je zést sem le het el vá lasz ta ni a mö göt te ál ló is te ni „el -
mé let tõl”: ki nyi lat koz ta tott tör vé nyé tõl és igaz sá gá tól.
Mert he lye sen ép pen az Is ten vál to zat lan tör vé nye alap ján
le het dön te ni, csak úgy le het igaz sá go san él ni, ha Is ten
va ló sá gá ban, út mu ta tá sá ban jár az em ber. 

E né hány vers nyi rész let bõl – úgy tû nik – csu pán egyet -
len mon dat kö rül van nak ér tel me zé si ne héz sé gek: a 24.
vers ol va sa ta fe lõl van nak el té rõ vé le mé nyek az exe gé ták
kö zött. Kál vin pél dá ul a könyv rõl írt kom men tár já ban (ha
nem is a leg újabb, de klasszi kus se géd anyag) sor ba ve szi
az ál ta la is mert le he tõ sé ge ket. Az egyik va ri á ció sze rint a
mon dat a fe nye ge té sek so rá ba tar toz na. Ez eset ben je len -
té se így len ne össze fog lal ha tó: árad ni fog az igaz ság, mint
se bes, sod ró ere jû fo lyó: a kép mu ta tó kat és a ha mis val -
lás gya kor ló kat el is so dor ja majd. Ez zel a faj ta ér tel me zés -
sel azon ban ne he zen össze egyez tet he tõ az egész könyv -
ben ér zé kel he tõ és a vég ki csen gés bõl is ki hall ha tó is te ni
men tõ szán dék.

A má sik le he tõ ség sze rint a 24. vers egy sze rû en Is ten
aka ra tát nyil vá nít ja ki: az Úr igé nyét, el vá rá sát mu tat ja
meg egy szem lé le tes kép ben, ért he tõ vé té ve, hogy ke mény,
ha tá ro zott el uta sí tó ma ga tar tá sa nem az em be ri kö ze le -
dést, ha nem an nak meg rom lott, ha mis sá lett vol tát uta sít -
ja el, egyút tal a meg ol dást, a ki utat is meg lát tat ja. A leg -
több exe gé ta így ér ti ma is az igeszakaszt (Kál vin is ez zel
azo no sul). 

Egy har ma dik ér tel me zé si le he tõ sé get is em lít a re for -
má tor: esze rint ezen ki je len tés a tá vo li jö võ re néz. Ez az
ér tel me zés az „ára dás” szót in kább elõ buk ka nás nak, ki -
nyi lat koz ta tás nak for dít ja, és így a majd Krisz tus ban meg -
je le nõ evan gé li um tisz tí tó, él te tõ ára dá sá nak ígé re tét ol -
vas sa ki a mon dat ból. Kál vin ez utób bit nem tart ja va ló -
szí nû nek: ilyen for mán „túl ki fi no mult” pró fé tai uta lás
len ne. De ta lán nem té ve dünk, ha a lu the ri elv sze rint azt
mond juk: a konk rét pró fé tai ki fe je zés ben nem, de a pró fé -
ta re mé nyén és szán dé kán túl ta lán ez az üze net is „Krisz -
tus hoz ûz, hajt”. Mint ahogy az ézsa i á si pró fé ci á ban is az
õ sze mé lyé re te kint ve hang zik el az ígé ret: Ural ma nö ve ke -
dé sé nek és a bé ké nek nem lesz vé ge… mert meg erõ sí ti és

meg szi lár dít ja tör vénnyel és igaz ság gal mos tan tól fog va
mind örök ké. A Se re gek Urá nak fél tõ sze re te te vi szi vég hez
ezt! (Ézs 9,6)

Az üze ne tet ke res ve

Az elõ zõ ek ben le ír tak át gon do lá sa köz ben ben nem a kö -
vet ke zõ kép pen for má ló dott meg igénk üze ne te: Is ten nyil -
ván va ló vá tet te, hogy mi az igaz és mi a ha mis. De nem -
csak té nye ket kö zöl he lyes és bû nös utak ról, ha nem eb ben
a kü lön le ges pró fé tai igé ben fel fe di „ér zé se it” is, nyil ván -
va ló vá te szi, hogy mi lyen mé lyen érin ti õt az em ber éle te,
hogy el sza kad-e tõ le vagy kö ve ti aka ra tát. Na gyon meg le -
põ, ma gát nyil ván szán dé ko san is em be ri ki fe je zés mód -
ban ki nyi lat koz tat va szól ar ról Is te nünk, hogy õ nem le li
ked vét a vét kes élet út ban, sõt utál ja a bûnt. Ha ez így van,
nyil ván a for dí tott ja is igaz: az aka ra tát ke re sõ, igaz út ban
vi szont gyö nyör kö dik. Ezt a két fé le le he tõ sé get lá tom fon -
tos nak ki bon ta ni: mi az, ami tõl iszo nyo dik, s mi az, ami -
ben gyö nyör kö dik a mi Is te nünk. Bõ ven van pél da az
adott ige sza kasz ban és kör nye ze té ben az elõb bi re néz ve, s
van egy ér tel mû uta lás az utób bi ra is. Az adott ige hely tõl
to vább lép ve, de a tex tus mu tat ta gon do la ti irány ban ha -
lad va ke re sem tovább, mi lyen élet ked ves az Úr szá má ra,
ho gyan tud juk õt gyö nyör köd tet ni. Ámósz köny vé nek
utol só sza ka sza szá mom ra azt a biz ta tást hor doz za, hogy
er re a ne ki tet szõ élet re õ ma ga fog el se gí te ni, mint ahogy
az egész Ószö vet sé gen vé gig hú zó dik ez a cso dá la tos is te -
ni üdv terv: Meg vál tót ad ne künk… 

Ha hoz zá vesszük, hogy mind ez a böjt kü szö bén hang -
zik el, ahol fon tos út mu ta tás ra van szük sé gük a ránk bí -
zot tak nak (és ne künk is): ho gyan is ké szül het nénk Is ten -
nek tet szõ mó don hús vét ra, ta lán így le het ne egy mon dat -
ban össze fog lal ni az üze ne tet: „Meg újult élet re hí vat tunk,
amely ben gyö nyör köd het Is ten.” 

A for má ló dó ige hir de tés

Ami tõl iszo nyo dik az Úr
Ámósz pró fé ta köny vé nek ezen a he lyén szin te egye dül ál -
ló an ke mény és meg hök ken tõ sza vak kal ta lál ko zunk. Is te -
nünk bûnt el uta sí tó in du la tá nak újabb ol da la je le nik meg
ben ne. Hi szen ezek sze rint nem csak ar ról van szó, hogy
az Úr ha rag szik a bûn mi att, de az is nyil ván va ló, hogy
iszo nyo dik tõ le. A Se re gek Urá nak ha rag ja ott iz zik az elõ -
zõ fe je ze tek ben is az íté let rõl szó ló sok fé le kép ben, de
most még en nél is ijesz tõbb az, amit itt je lent ki Is ten ma -
gá ról ezek kel a na gyon is em be ri ki fe je zé sek kel: utál ja, ki
nem áll hat ja a bûnt. Mint ha min den „ér zé ke” til ta koz na
el le ne: nem akar ja sza gol ni, lát ni, hal la ni a meg üre se dett
val lás gya kor la tot. Mint ami kor va la ki az or rát be fog va,
un dor ral for dul el a meg rom lott ételtõl, mint ami kor va la -
ki a fü lét dug ja be az iszo nyú an ha mis ének hal la tán,
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mint ami kor va la ki a te kin te tét for dít ja el si et ve egy ször -
nyû kép lát tán. Így for dul el az Úr a ha mis sá lett is ten tisz -
te let tõl, meg üre se dett val lá sos ság tól. 

Is ten né pé nek azt kell meg ér te nie, hogy Uruk nem kö -
zöm bös bí ró ként szem lé li az em ber éle tét, aki a sza bá lyos
hely ze tek ben he lye sli a tet te ket, a sza bály ta lan sá go kat
pedig hely te le nít i. A Se re gek Ura szen ve dé lye sen, fél tõn
sze re tõ Is ten, aki nem csak ha rag szik né pe vét kei mi att,
ha nem iszo nyo dik is azok tól: ilyen mé lyen bánt ja meg Is -
tent min den igaz ság ta lan ság, ha mis ság, en ge det len ség,
aka ra tá nak sem mi bevé te le. A rom lás kor sza ká ban bi zony
van mit so rol nia Ámósz nak. Ige sza ka szunk köz pont já ban
a ha mis sá vált hit gya kor lat áll. Az üze net ben is meg je le nõ
egyik kép hez kap csol ha tó ha son lat tal él ve: Is ten élõ, tisz -
ta vi zet ke res ne, de csak egy ki szá radt vá dit, pa tak med ret
ta lál. Hi á ba min den val lá sos gya kor lat, ha hi ány zik mö -
gü le Is ten aka ra tá nak hét köz na pi cse le ke de te ink ben is
gya ko rolt ke re sé se: csu pán ki szá radt me der az. Ezért ki ált
szin te az üze net: Árad jon a tör vény, mint a víz, és az igaz -
ság, mint a bõ vi zû pa tak!

De van va la mi biz ta tó is mind eb ben. Ha Is te nün ket ilyen
mé lyen érin ti né pe bû ne, ak kor meg for dít va is igaz: az
igaz, élõ hit és az ab ból fa ka dó cse le ke de tek is nagy ha tás -
sal vannak rá. Ha a bûn tõl iszo nyo dik, ak kor az igaz ság -
ban örö mét le li, ked vét le li a hit bõl fa ka dó élet ben, gyö -
nyör kö dik a hí võ em ber ben. Él he tünk olyan éle tet, amely  -
lyel kap cso lat ban Dá vid dal együtt el mond hat juk : Tá gas
tér re vitt ki en gem, meg men tett, mert gyö nyör kö dik ben -
nem. (Zsolt 18,20) Azt hi szem, nincs is en nél ne me sebb
élet cél, buz dí tóbb bá tor ítás… De ho gyan le het sé ges ez? 

Ami ben ked vét le li az Úr
Árad jon a tör vény, mint a víz, az az Is ten aka ra ta ér vé nye -
sül jön aka dály ta la nul. Az ilyen élet út – el len tét ben az elõ -
zõ vel – tet szik ne ki, szí ve sen lát ja azt. Az olyan hit élet,
ahol az õ aka ra tát ke re sik, és nem a sa ját el kép ze lé se ik
sze rint akar ják szol gál ni õt: élõ pa tak, és nem szá raz me -
der. Ahol az igaz sá gos ság olyan, mint az ára dó pa tak, az -
az nem al kal mi, ha nem min dig je len lé võ, min de nen át tör -
ni aka ró, ün nep- és hét köz na pok ban is min de nen ke resz -
tül ér vény re jut ni aka ró: ott van Is ten gyö nyö rû sé ge…
Sok fé le bib li ai kép és élet kép öt lik fel ben nem az zal kap -
cso lat ban, hogy mi min den ben gyö nyör kö dik Is te nünk. 

A 147. zsol tár ban ol vas suk: Nem a lo vak ere jé ben le li
ked vét, nem a fér fi iz ma i ban gyö nyör kö dik. Az is ten fé lõk ben
gyö nyör kö dik az Úr, azok ban, akik az õ sze re te té ben bíz -
nak. Biz to sak le he tünk ben ne, hogy az Úr épp úgy gyö nyör -
kö dött a be lé ve tett bi za lom mal Gó li át nak ron tó if jú Dá vid -
ban, mint az össze tört szív vel elõt te tér de lõ bûn bá nó fér fi -
ban, aki bû nei bo csá na tát kér te az 51. zsol tár sza va i val.

Kon fir má ló lel ké szem el be szé lé se is eszem be jut. Teo ló -
gus ko ruk ban vol tak né há nyan jó ba rá tok, akik kö zött
volt egy kü lö nö sen rossz ze nei hal lá sú fi a tal em ber. Sok -
szor kí nos volt egy-egy áhí ta ton a kö rü löt te ülõk szá má ra
az iszo nyú an ha mis hang, amelyet ki pré selt ma gá ból. A

ba rá tok meg be szél ték, hogy a leg jobb az lesz min den ki nek
és nyil ván az Úr nak is, ha ta pin ta to san ugyan, de le ál lít -
ják az il le tõ ha mis éne kest. Sors ve tés után (mert hogy elég
kí nos beszélgetésnek ígérkezett) az én lel ké szem re ju tott a
fel adat: szól jon majd az il le tõ nek. El ér ke zett az „ak ció”
ide je: ép pen áhí tat folyt, s egy gyö nyö rû ének hangzott fel,
ame lyet szo kás sze rint bor zasz tó ha mi san, de han go san
éne kelt fõ hõ sünk. S ek kor, hogy köz be avat koz zon, a fel -
kért „vég re haj tó” hát ra for dult, hogy el hall gat tas sa ba rát -
ját. De ami kor hát ra né zett, min den ter ve és ad di gi el kép -
ze lé se fel bo rult. Hát ra pil lant va ugyan is lát hat ta min den ki
ar cát, s meg rö kö nyöd ve fe dez te fel, hogy mennyi re kö -
zöm bös arc cal, csak fél szív vel éne kel min den ki. Csu pán
egy va la ki volt, aki nek a sze me, ar ca ra gyo gott: bot fü lû ba -
rát ju ké. Ek kor biz to san érez te: Is ten gyö nyör kö dik az
ének ben – de csak az õ „ha mis” ba rát ja há la éne ké ben. 

Aki vel Is ten gyö nyö rû sé gé re va ló éle tet él he tünk
Va jon mennyi re si ke rül het az el ke rü len dõt is mer ve és az
Úr nak ked ve set meg ta nul va Is ten nek tet szõ éle tet él ni?
Csak ide ig-órá ig. Az ószö vet sé gi nép út ja, a most Ámósz -
nál el mon dott in tel mek s a majd kö vet ke zõ pró fé tai üze -
ne tek ál lan dó té má ja lesz mind ez. Ezek ékes bi zo nyí té kát
ad ják, hogy az em ber hi á ba tud ja meg az igaz sá got, hi á ba
is me ri Is ten aka ra tát – va la mi baj van leg bel sõbb in du la -
tá val, szí ve mé lyé nek szán dé ka i val: sa ját erõ bõl nem tud
Is ten nek tet szõ uta kon jár ni. Szük sé ge van va la ki re, aki új
élet re se gí ti.

Szük ség van va la ki re, aki is me ri az em be ri éle tet, de tud
jár ni az is te ni úton, úgy, hogy hir de ti a tör vényt és az igaz -
sá got iga zán. Szük ség van va la ki re, aki is me ri a kí sér tést,
de akit nem érint a bûn, aki rõl ezért mond hat ja Is ten: Ez az
én sze re tet t fi am, aki ben gyö nyör kö döm… Szük ség len ne
va la ki re, aki át vál lal ná a mi éle tün ket ter he lõ, Is ten szá má -
ra ta szí tó szennyet, és el hor doz ná a ha ra got, amely emi att
sújt min ket. Szük ség van va la ki re, aki nek gyö nyö rû sé ges
éle te olyan fényt hoz, hogy ab ba a fény su gár ba hit tel oda -
áll va mi ránk is Is ten jó ked ve de rül ne, s mi at ta ben nünk is
min den kor gyö nyör köd het ne. Szük ség van va la ki re, aki az
em be ri szív mé lyé re tud hat ni, ott va la mi tel je sen újat te -
rem te ni, meg újít va az in du la to kat, a gon dol ko dás mó dot. 

De en nek a sze mély nek sú lyos ter het kell ci pel nie, ha át -
ve szi a mi gya lá za tun kat. Vét ke ink mi att kap se be ket, bû -
ne ink mi att tö rik össze, bün te tést kell hor doz nia, ha tud -
juk: mennyi re iszo nyo dik Is ten a bûn tõl. És en nek a sze -
mély nek igen ki tar tó an kel le ne sze ret nie az em bert: a sok
hût len ség el le né re is tü rel me sen, jó sá go san, nem irigy ked -
ve és nem kér ked ve, nem fel ró va a rosszat, min dent el tûr -
ve, min dent re mél ve: el múl ha tat lan sze re tet tel… Je r obo -
ám nak, Ámósz nak, az észa ki és a dé li or szág rész nek egy -
aránt üd vö zí tõ re van szük sé ge. Jé zus Krisz tus ra van szük -
sé ge. Aho gyan mind nyá junk nak. S íme, õ ne künk ad ta
ma gát, hogy most a böjt ben is õrá fi gyel jünk: hogy meg -
újult éle tet ad jon, amely ben Is ten gyö nyör köd het.

Sef csik Zol tán
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Tal ló zó

„A pró fé ta zaj nak ne ve zi a le vi ták éne két, mert a bû nös
szá já ban a leg szebb ének is rosszul hang zik.” (Kál di-Bib -
lia jegy ze tei. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„(…) »gyû lö löm, meg ve tem ün ne pe i te ket (…)«, ami a
pró fé tai iro da lom ban is pél dát lan. Meg hök ken tõ a foly ta -
tás is. (…) A jo gos ság és igaz ság hi á nya te szi ér vény te len -
né a kul tuszt. A kul tusz fe let ti kri ti ka et tõl kezd ve vé gig -
vo nul a pró fé tai iro dal mon (…).” (Ju bi le u mi kom men tár.
Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„(…) a »tá voz za tok« és az »árad jon« (…) egyes szám -
ban áll nak (…) az iz rá e li ek re vo nat ko zó igék töb bes szá -
mú ak. (…) a nem ze ti vád (…) he lyét az egyé nek nek szó ló
fel hí vás (…) fog lal ta el. (…) A sze gé nyek jo ga i val va ló
szen ve dé lyes tö rõ dés re vá gyott, mely úgy árad (…), mint
az örök ké fo lyó víz (…), mint a bõ vi zû pa tak, amely nem
szá rad ki. (…) Csak a bel sõ igaz ság nak ez a kül sõ bi zo nyí -
té ka ad ja meg az iz rá e li ek nek azt a le he tõ sé get, hogy túl -
él jék az Úr nap ját (…).” (A Bib lia is me re te kom men tár so ro -
zat. Ke resz tyén Is me ret ter jesz tõ Ala pít vány)

„(…) a le he tõ leg ke mé nyebb sza vak kal il le ti ko ra val lá -
sos ün nep lé sét. (…) a val lá sos sür gés-for gás szol gált vol -
na az em ber társ el le ni vét kek el ken dõ zé sé re.” (Sza bó An -
dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„En nek a pró fé ci á nak, amely egy ben a leg éle sebb han -
gú pró fé ci á ja Ámósz nak, nyel vi ér de kes sé ge, hogy a min -
den na pi élet bõl vett, de idõ köz ben ün ne pi vé, li tur gi kus sá
vált ki fe je zé se ken új ra ér zõ dik ere de ti pro fán hang juk.
(…) Fél re ér ti, aki azt gon dol ja, hogy a pró fé ta a li tur gi kus
rend hi bá it, az elõ írá sok meg sze gé sét te szi szó vá (…) a
tel je sen sza bá lyos, az elõ írá sok nak pon to san meg fe le lõ is -
ten tisz te le ten okoz bot rányt pro fán han gú pré di ká ci ó já -
val. (…) az Úr nem li tur gi át, is ten tisz te le tet akar, ha nem
va la mi mást. Ez a más pe dig a »tör vény« és az »igaz ság«.
(…) a tör vény te len ség és az igaz ság ta lan ság ural ko dik.
Ezt pe dig nem le het az zal hal lat lan ná ten ni, hogy az is -
ten tisz te le tek rend ben foly nak.” (Mun tag An dor: Ámósz
pró fé ta köny ve. Evan gé li kus Saj tó osz tály)

„Em be ri szán dé kunk és aka ra tunk (…), hogy Is ten fe lé
há la adás sal, di csé re tek kel és em be ri ál do za tok kal for dul -
junk (…), most döb bent csend ben zsu go ro dik össze a le -
lep le zõ pró fé ci á tól.” (Soly már Pé ter Ta más, in: Hul lám -
hossz. Luther Ki adó)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(Tá voz za tok elõ lem han gos ének lé se tek kel…)
„Aki ön ma gá nak ha zu dik, az tud meg sér tõd ni a leg -
könnyeb ben. Mert hisz meg sér tõd ni né ha na gyon kel le -
mes, nem igaz?”

Fjo dor Dosz to jevsz kij (1821–1881) orosz re gény író:
A Ka ra ma zov test vé rek

(árad jon a tör vény…)
„A bol dog ság nö ve lé se eré nyes do log, a baj sza po rí tá sa
bûn. Min den más csak kép mu ta tás vagy kis pol gá ri ma -
jom ko dás.”

Sten dhal (1783–1842) fran cia re gény író: Nap ló
(Ham vas Bé la: An tho lo gia Hum a na)

(az igaz ság, mint a bõ vi zû pa tak)
„Nem szép mu zsi ka kell ne künk, nem csen gõ sza vak, nem
vé sõ és pa let ta, nem! Ör dög vi gye a sok ha zu do zót és kép -
mu ta tót! Élõ gon do la to kat ad ja tok, élõ be széd del szól ja -
tok az em be rek hez, bár mi rõl be szél tek!”

Mo gyeszt Mu szorgsz kij (1839–1881) orosz ze ne szer zõ

„Min dig is úgy hit tem, hogy a Szent lé lek nek nem annyi ra
a hit szá mít, mint in kább a sze re tet.”

Gab ri el Gar cía Már quez (1928–) ko lum bi ai re gény író

TÖR TÉ NET
An thony de Mello: Tör té net a si va ta gi atyák tól

Egy szer egy frá ter azt kér dez te az egyik idõs atyá tól: 
– Van két test vér. Az egyik a cel lá já ban ma rad, és ál lan -

dó an imád ko zik, a hét hat nap ján böj töl, és még sok más
ön meg ta ga dást is mû vel. A má sik pe dig min den ide jét a
be te gek ápo lá sá val töl ti. Is ten nek me lyi kük mun ká ja a
ked ve sebb?

Az idõs atya így vá la szolt: 
– Ha az imád ko zó és böj tö lõ test vér az or rá nál fog va

akasz ta ná fel ma gát, még az zal sem ten ne annyi jót, mint
amennyit a be teg ápo ló egyet len cse le ke de té vel tesz.

BÖJT 1. VA SÁR NAP JA (IN VO CA VIT)
• Mt 4,1–11

A va sár nap jel le ge

Agen dánk meg fo gal ma zá sa sze rint böjt el sõ va sár nap ján
Is ten igé je a „sá tán le gyõ zõ jé re” irá nyít ja fi gyel mün ket.
Ar ról az Úr ról val la nak ki je lölt tex tu sa ink, aki kí sér tést
szen ved a pusz tá ban és gyõz, aki meg szál lot tat gyó gyít
(Lk 9,38–45), tisz tá ta lan lel ket ûz ki (Lk 4,31–37), vissza -
uta sít ja a ta nít vány ag gó dó sza va i ban alat to mo san tá ma -
dó õs el len sé get (Mt 16,21–27). Ar ról a Jé zus ról hal lunk,
aki nek bûn nél kü li sé gé rõl tesz nek bi zony sá got az apos to li
le ve lek (1Jn 3,5–8; Zsid 4,14–16). Õ az, akit le het sé ges és
ér de mes se gít sé gül hív ni (in vo ca vit), ki nek zú zó dá sos se -
be i re, szen ve dé sé re és ha lá lá ra em lé kez tet az ol tár te rí tõ li -
la szí ne. Nem vé let le nül. A böjt elõ va sár nap ja it kö ve tõ en
ez a nap már egé szen egy ér tel mû en Jé zus szen ve dé sé nek
szem szö gé bõl mu tat ja meg még a go nosz fö lött ara tott
gyõ zel met is. Az a gyõ ze lem ugyan is, ame lyet õ kép vi sel,
em be ri szem mel ép pen vesz te ség nek tû nik. Hi szen õ az ál -
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tal arat gyõ zel met, hogy a si ker, az ér vé nye sü lés, a hely -
ze té bõl fa ka dó elõ nyök ki hasz ná lá sa he lyett Aty ja aka ra -
tá nak en ge del mes ked ve in kább a szen ve dés és el vet te tés
út ját vá laszt ja.

A böj ti va sár na pok so rá ban te hát meg ha tá ro zó sze re pet
tölt be ez az el sõ, leg alább is ab ban az ér te lem ben, hogy
meg ad ja az ezt kö ve tõ hat hét alap hang ját, ez ál tal az ige -
hir de tõt és az ige hall ga tó kat egy aránt a ke reszt alá ál lít ja.

Nem sza bad ugyan ak kor el fe lej te nünk, hogy az el sõ
hús vét óta még a böj ti idõ szak ban is (sõt nagy pén te ken is)
a fel tá ma dott és élõ Jé zus je len lé té ben va gyunk együtt az
is ten tisz te le ten, és az õ kül dõ sza va alap ján vé gez zük az
ige hir de tés szol gá la tát. En nek tu da to sí tá sa se gít het fel fe -
dez ni a már em lí tett gyõ ze lem örök élet re szó ló pers pek tí -
vá ját.

Vé gül fon tos meg em lí te ni, hogy egy re több gyü le ke zet -
ben ün nep lik a böj ti va sár na pok mind egyi két úr va cso rai
kö zös ség ben. A kí sér tõ fe lett gyõ zel met ara tott Úr ugyan -
is ön ma gát aján dé koz za ne künk. Ré sze sít gyõ zel mé ben,
an nak kö vet kez mé nye it ér vé nye sí ti raj tunk: bûn bo csá na -
tot, éle tet és üd vös sé get ad.

A szö veg jel lem zõi

A tex tus jó meg ér té sé hez ér de mes el ol vas ni Kar ner Ká roly
Má té evan gé li u má hoz írt kom men tár já nak idevo nat ko zó
ré szét, il let ve Prõh le Ká roly nak a Lel ki pász tor 1964/12.
szá má nak 762. ol da lán ta lál ha tó exe gé zi sét. Kar ner el sõ -
sor ban Jé zus nak saját ko ra mes si á si vá ra ko zá sa i val foly -
ta tott vi tá já ra he lye zi a hang súlyt, míg Prõh le in kább Jé -
zus Is ten hez va ló vi szo nyá nak be mu ta tá sá ban lát ja a tör -
té net fõ üze ne tét.

Ér de mes meg fi gyel ni, hogy Má té hol he lye zi el evan -
gé li u mán be lül a kí sér tés tör té ne tet: köz vet le nül Jé zus
meg ke resz te lé sé nek tör té ne te után, il let ve nyil vá nos fel -
lé pé sé nek be mu ta tá sa elõtt. Az elõb bi vel a Lé lek mun -
ká já ra va ló hi vat ko zás te rem ti meg a kap cso ló pon tot,
míg utób bi val a kí sér tõ fe lett ara tott gyõ ze lem mo tí vu -
ma, amely nyil ván va ló je le Is ten tõl ka pott man dá tu má -
nak is.

Sza bá lyos a szer kesz tés: az 1–2. és a 11. vers ke re te zi
ma gát az „üt kö ze tet”, amely pe dig rit mi kus sá gá val (hár -
mas fel osz tás, ezen be lül elõ ször min dig a kí sér tõ szól,
majd Jé zus vá la szol) te szi len dü le tes sé a szö ve get.

Ér de kes meg néz ni a má sik két szi nop ti kus evan gé li um
pár hu za mos tör té ne te it is. Márk na gyon rö vi den, alig há -
rom mon dat ban ír az ese mé nyek rõl. Lu kács vi szont – a kí -
sér té sek sor rend jé nek kü lönb sé gé tõl el te kint ve – na gyon
ha son ló be szá mo lót ad, mint Má té. Eb bõl kö vet ke zõ en ha -
gyo mány tör té ne ti szem pont ból több fé le al ko tó elem bõl fel -
épí tett tör té net rõl be szél he tünk.

Az ige hir de tés fe lé – az ige hár mas fel osz tá sá nak min -
tá já ra – há rom kér dés sel és a rá juk adott ki lenc vá lasszal
in du lunk el.

Mit tett Jé zus?

A pusz tá ban böj tölt
A pusz ta nem csak az el ha gya tott ság és ki szol gál ta tott ság
he lye, ha nem a ki nyi lat koz ta tá sé is. Nem csak a ma gány
és a fé le lem he lye, ha nem az Is ten nel va ló ta lál ko zá sé is.
Iz rá el né pe szá má ra egy részt bün te tés a negy ven évi pusz -
tai ván dor lás, más részt vi szont az õket meg szó lí tó és
meg tar tó Is ten nel va ló szün te len együtt lét szín te re. Nyil -
vá nos mû kö dé sé nek meg kez dé se elõtt Jé zust is ide ve ze ti
hát a Lé lek. Nem csen des vissza vo nu lás a cél a nagy fel -
adat elõtt, nem lel ki fel töl te ke zés vagy ki kap cso ló dás; az
el sõ nagy üt kö zet al kal ma ez. Az alap hang tisz tá zá sa.
Dek la rá ció, amely nek so rán Jé zus ki nyil vá nít ja, mely
irány el vek alap ján kí ván ja el kez de ni és vé gig vin ni föl di
kül de té sét.

Az igé vel har colt
A küz del met Jé zus sa já tos „fegy ver rel”, Is ten igé jé vel har -
col ja vé gig. Nem csak itt, ha nem majd ez után is. Aho gyan
ar ról az apos tol is ír: Mert Is ten igé je élõ és ha tó, éle sebb
min den két élû kard nál (Zsid 4,12), vagy más he lyen: Ve -
gyé tek fel… a Lé lek kard ját, amely az Is ten be szé de. (Ef
6,17) Nem kér dés hát, hogy ki tõl ta nul ta meg Pál a küz de -
lem nek ezt a mód ját. Szá munk ra ta lán meg té vesz tõ le het,
hogy az ör dög is úgy tün te ti fel ma gát, mint aki Is ten igé -
jé vel küzd, Jé zus azon ban le lep le zi a ha zug sá got, az Is ten
sza vá nak el fer dí té sét, ön ké nyes hasz ná la tát.

A kí sér tõ fe lett gyõ zött
Er rõl is üzen ez a tör té net. Olyan Krisz tu sunk van, aki
meg kí sér te tett, de gyõ zött. Meg ta pasz tal ta, hogy mit je lent
a bûn fe nye ge té sé ben él ni, de nem bu kott el. A mi éle tün -
ket él te te hát, és még is fel fog ha tat lan mér ték ben meg ha -
lad mind nyá jun kat. Va ló sá gos em ber és va ló sá gos Is ten.
Az egye dü li, aki el vé gez he ti meg vál tá sunk mun ká ját, és
az egye dü li, aki ré sze sít het is min ket an nak aján dé ká ban.
Õ a híd ég és föld kö zött.

Mit mu tat meg a tör té net Jé zus
Is ten hez fû zõ dõ vi szo nyá ról?

Hogy ho gyan bí zott Is ten ben (ke nyér kér dés)
Nem csak itt a pusz tá ban, hanem ké sõbb is új ra és új ra
meg fo gal ma zó dó igény Jé zus sal szem ben. Já nos evan gé -
lis ta szá mol be ar ról, hogy az öt ezer em ber meg ven dé ge lé -
se után ér te akar nak jön ni, és el akar ják ra gad ni, hogy ki -
rállyá te gyék (Jn 6,15). Ott, ak kor vissza vo nul a hegy re
egy ma gá ban. Itt most szó val is ki nyil vá nít ja: Nem csak ke -
nyér rel él az em ber, ha nem min den igé vel, amely Is ten szá -
já ból szár ma zik. Ugyan ez a Jé zus a He gyi be széd ben hir -
de ti: Ke res sé tek elõ ször Is ten or szá gát és igaz sá gát, és
ezek is mind rá adá sul meg adat nak nek tek. (Mt 6,33) Vagy -
is a he lyes ér ték ren det mu tat ja fel, az ag go dal mas ko dás és
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az is te ni ha ta lom mal va ló vissza élés he lyett az Is ten be ve -
tett bi za lom hang ját szó lal tat ja meg.

Hogy ho gyan en ge del mes ke dett Is ten nek (ha lál kér dés)
A má so dik kí sér tés na gyon ha son lít az el sõ höz annyi ban,
hogy ar ra akar ja rá ven ni Jé zust: te gye pró bá ra Is ten ha tal -
mát, vagy is él jen vissza ön ké nye sen és fö lös le ge sen Is ten
ol tal ma zó, fenn tar tó sze re te té vel. Hasz nál ja ké nye-ked ve
sze rint a mes si á si stá tusszal já ró elõ nyö ket. Jé zus el uta sí -
tó vá la sza az en ge del mes Fiú hang ja. Azé a Fi úé, aki nem
te kin tet te zsák mány nak, hogy egyen lõ Is ten nel, ha nem
meg üre sí tet te ön ma gát…, meg aláz ta ma gát, és en ge del -
mes ke dett mind ha lá lig, még pe dig a ke reszt ha lá lig. (Fil
2,5–11)

Hogy ho gyan sze ret te Is tent (ha ta lom kér dés)
A ha ta lom kér dé sé ben Jé zus szin tén nem is mer komp ro -
misszu mot. Az Urat, a te Is te ne det imádd, és csak ne ki
szol gálj! Egy ér tel mû és ha tá ro zott ki ál lás ez a te rem tõ és
fenn tar tó Is ten ha tal má nak el is me ré se és a hoz zá fû zõ dõ
sze mé lyes sze re tet kap cso lat mel lett. Két üze ne tet is hor -
doz a jé zu si vá lasz: egy részt Jé zus hû sé ges sze re te tét
mennyei Aty ja iránt, amely el vá laszt ha tat la nul és meg kér -
dõ je lez he tet le nül össze kö ti Is ten nel, más részt an nak ki -
nyil vá ní tá sát, hogy az õ sze mé lyes föl di út ja nem a ha ta -
lom, ha nem a ke reszt út ja.

Jé zu son kí vül kik nek az ak ti vi tá sát
fe dez het jük fel a tör té net ben?

A Lé lek ve ze ti Jé zust
Nem a vé let len, nem az ör dög, nem em be rek. Is ten Lel ke
vi szi Jé zust a pusz tá ba. Ugyan az a Lé lek, aki ga lamb for -
má já ban re ászállt meg ke resz te lé se kor. Vagy is Is ten ve le
van még kí sér té sei kö ze pet te is. Sõt Is ten ke ze van a meg -
pró bál ta tás mö gött, amely tük rö zi a Te rem tõ és a kí sér tõ
kö zöt ti erõ vi szonyt is. Nyil ván va ló üze net ez a mai ige -
hall ga tók fe lé is: Is ten ve lünk van éle tünk pusz tá i ban is.
Pon to sab ban: hi het jük, hogy õ ma ga áll – még hoz zá ál dó
aka rat tal – a szen ve dés mö gött. Ott sem va gyunk egye dül,
mi több, ne ki ha tá ro zott cél ja, jó szán dé ka van mind ez zel.

Az ör dög kí sér ti Jé zust
Vagy is még se gon dol ja sen ki, hogy ma ga Is ten vol na a kí -
sér tõ. „Is ten sen kit sem kí sért” – ír ja Luther a Kis ká téban,
a Mi atyánk ha to dik ké ré sé nek ma gya rá za tá ban. Jé zust is
Is ten Lel ke ve ze ti a kí sér tés he lyé re, de az ör dög az, aki le
akar ja té rí te ni az en ge del mes ség út já ról, meg hi ú sít va ez -
zel egész to váb bi kül de té sét, meg vál tó mun ká ját.

Az an gya lok szol gál nak Jé zus nak
Szép és vissza fo gott kép an nak meg fo gal ma zá sá ra, hogy
Jé zus gyõz te sen ke rül ki az üt kö zet bõl. A szol gá lat itt asz -
ta li fel szol gá lást je lent, te hát egy ben a böjt vé gét is ért het -

jük alat ta. Elõ re ve tí ti ez a moz za nat a dön tõ üt kö zet ki me -
ne te lét is, ame lyet szin tén a böj ti idõ vé gén, nagy pén tek és
hús vét ese mé nye i ben visz vég hez ér tünk a sá tán le gyõ zõ je.

Smi dé li usz And rás

Tal ló zó

„Jé zus vi szont egé szen em ber a kí sér té sek kel szem közt.
(…) ép pen olyan sú lyos pró ba ne ki az ör dög min den kí sér -
tõ sza va, mint akár ki nek kö zü lünk. (…) míg a sá tán sza -
vai Iz rá el fü lé vel hall va na gyon mes si á si ak, ad dig Jé zus
vá la szai na gyon em be ri ek. (…) A sá tán a Bib li át idé zi, az -
zal a ha mis ér tel me zés sel, aho gyan a ha mis mes si ás vá ra -
dal mak hor do zói ér tet ték (…).” (Ju bi le u mi kom men tár.
Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„A kí sér tés te hát nem egy sze rû en ab ban áll, hogy a ke -
nyér kér dés, a lát vá nyos si ke rek és a ha ta lom ál ta lá ban a
leg sú lyo sabb gond ja ink kö zé tar toz nak, ha nem ab ban,
hogy mind eze ken a te rü le te ken meg le het ne és meg kel le -
ne mu tat ni az is ten fi ú sá got, más szó val az Is ten tõl va ló
kül de tés pá rat lan sá gát. (…) Ki fe je zett »rep li ka« csak a ke -
nyér kér dés sel kap cso lat ban hang zik el. A má sik két kí sér -
tés ese té ben csak vissza uta sí tás hang zik el. Az evan gé lis -
ta ez zel a fo gal ma zás sal ér zé kel te ti, hogy a csá bí tás sal
szem ben nincs szük ség el len ér vek re.” (id. Ma gas sy Sán -
dor: Pe rikó pák. Ma gán ki adás)

„A kí sér tés »azon nal« (Márk) meg tör té nik, mi helyt Jé -
zus Mes si ás-ki rállyá, Örö kös Fi ú vá prok la mál ta tik (…), és
a Szent lé lek ki töl te tik rá. Az a Lé lek »ra gad ja« a pusz tá ba;
a kí sér tést Is ten ren de zi.” (Ra vasz Lász ló: Az Ó/Új szö vet -
ség ma gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„A Szent Szel lem (…) meg pró bál ta Krisz tust. Az ör dög
ar ra tö re ke dett, hogy bûn re csá bít sa.” (Wil li am Mac Do -
nald: Új szö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„(…) ez a há rom kí sér tés há rom fé le mi nõ sé gé ben ér te
az Urat: mint Em bert, mint Mes si ást és mint az Em ber fi -
át.” (J. N. Darby: A Bib lia köny ve i nek át te kin té se. Evan gé -
li u mi Ki adó)

„A pusz tá ban a kí sér tés nem ab ban ál lott, hogy Jé zus
ön ma ga elõtt tisz táz ta mes si á si fel ada tát és út ját (…). Jé -
zus szem beta lál ta ma gát a Sá tán nal, és ne ki ép pen úgy
vé de kez nie kel lett el le ne, mint ne künk.” (Kar ner Ká roly:
Má té evan gé li u ma. Ke resz tyén Igaz ság)

„A sor rend: el sõ a ke nyér! Ha van idõ, jö het ta lán majd
ké sõbb Is ten is me re te is. Má so dik? Amit a nép kí ván. Kor -
sze rû, hely zet sze rû, al ka lom sze rû, ki szol gál ni õket. S a
har ma dik: elõ re a po zí ci ó ért! Ha ta lo mért! És itt nincs
meg ál lás. Ez az út lep le zet le nül az ön pusz tu lás út ja.” (Ba -
li kó Zol tán: Is ten is ko lá já ban. Luther Ró zsa Ala pít vány)
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Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(Ha Is ten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kö vek vál toz za nak
ke nyér ré!)
Az okos és re a lis ta Nagy Ink vi zí tor Jé zus nak:

„Döntsd el hát ma gad, ki nek volt iga za: ne ked-e, vagy
an nak, aki ak kor e kér dé se ket fel tet te ne ked. Jus son
eszed be az az el sõ kér dés; ha nem is be tû sze rint így
mond ta, az ér tel me ez volt: 

»Ki akarsz men ni a vi lág ba, de üres kéz zel mégy, a sza -
bad ság nak va la mi fé le ígé re té vel, ame lyet azok egy ügyû sé -
gük ben és ve lük szü le tett ga ráz da sá guk ban fel sem tud -
nak fog ni, amely tõl fél nek és ir tóz nak – mert az em ber és
az em be ri tár sa da lom szá má ra so ha sem mi se volt el vi sel -
he tet le nebb, mint a sza bad ság! De lá tod eze ket a kö ve ket
eb ben a csu pasz, for ró pusz tá ban? Vál toz tasd ke nyér ré
õket, és az em be ri ség há lás, en ge del mes nyáj ként iram lik
utá nad, bár örök ké ret teg ni fog, hogy le ve szed ró la a ke -
zed, és nem kap töb bé tõ led ke nye ret.«

De te nem akar tad meg fosz ta ni az em bert a sza bad ság -
tól, és el ve tet ted ezt a ja vas la tot, mert hát mi fé le sza bad -
ság az, vél ted te, ha ke nyér rel vá sá rol ják meg az en ge del -
mes sé get? Azt ve tet ted el le ne, hogy nem csak ke nyér rel él
az em ber, de tu dod-e, hogy ép pen a föl di ke nyér ne vé ben
tá mad el le ned a föld szel le me, össze csap ve led, és le gyõz,
és min den ki õt fog ja kö vet ni…?

…És ha az égi ke nyér ne vé ben fog nak is kö vet ni ez rek
és tíz ez rek, mi lesz azok kal a mil li ók kal, akik nem tud ják
el ha nya gol ni a mennyei ke nyér ked vé ért a föl di ke nye -
ret?…

Es kü szöm, hogy az em ber gyön gébb és alá va lóbb te -
remt mény, mint te gon dol tad… Az zal, hogy ennyi re meg -
tisz tel ted, úgy cse le ked tél, mint ha már nem érez nél irán ta
rész vé tet…”

Fjo dor Dosz to jevsz kij: Ka ra ma zov test vé rek
(Iván mo no lóg ja a Nagy Ink vi zí tor ról)

(el vit te Jé zust a Lé lek a pusz tá ba, hogy meg kí sért se az
ör dög)
„Kö rül néz az em ber sze mé vel a pusz tán, és azt mond ja az
em ber gon do la tá val az em ber ben: én va gyok a vi lág kö -
ze pe.

Az em ber ész re sem ve szi, hogy ezt az ör dög mond ja
ben ne…

Az em ber kez di el hin ni, hogy õ a Lé lek vá lasz tott ja. A
Lé lek már rég el köl tö zött a pusz tá ból szo mo rú an és ki -
sem mi zet ten; már csak az em ber ül a pusz ta kö ze pén, zsi -
ge re i ben az ör dög gel, és haj to gat ja ma gá ban be re ke dé sig:
én va gyok a Lé lek vá lasz tott ja… Én va gyok az, aki ál tal a
Lé lek szól…”

Ró nay György: A pusz ta be li kí sér tés

BÖJT 2. VA SÁR NAP JA
• Mt 15,21–28

„Bo va ry né én va gyok.” (Flau bert)

Nõk az élet ha tár hely ze te i ben

Há lás va gyok azok nak a nõk nek, akik az élet ha tár hely ze -
te i ben, a vi lág nak va ló ki szol gál ta tott sá got és a vi lág ba
va ló be le ve tett sé get meg ta pasz tal va ta lál koz tak Jé zus sal.
Ezek a két ség be esett nõk so kat kap nak, nagy ígé re te ket
csal nak ki és erõ sza kol nak ki Jé zus ból. 

Azo no sul ni ve lük nem ne héz, fõ leg a ká na á ni
asszonnyal nem, hi szen szü lõ ként az em ber meg ta pasz -
tal ja, hogy mi lyen aka dá lyo kat kell né ha le küz de nie a
gyer me ké ért. Ez te hát szá mom ra az eg zisz ten ci á lis kap -
cso ló pont. De gon do lom, nem csak ne kem. Át él tem már,
hogy szü lõ ként küz de nem kel lett gyer me kem gyó gyu lá sá -
ért (na, hagy juk a nagy sza va kat!), szó val a meg fe le lõ
gyógy ke ze lé sért. Ez olyan ta pasz ta lat, ame lyet csak ke ve -
sen úsz nak meg. Õk a sze ren csé sek. Leg alább annyi ra
azok, mint mond juk egy kõ egy am pu tált, vo nag ló vég tag -
hoz ké pest. So sem tud ta, mi az a fáj da lom, ez a sze ren csé -
je, de egy ben a sze gény sé ge is. 

Né ha él ni nem más, mint fáj ni. Mi nek jobb len ni: kõ nek
vagy fá jó vég tag nak? Nincs vá lasz tá si le he tõ sé günk. Az
élet né ha fáj, és elõ for dul, hogy ez a fáj da lom hosszú és
ki tar tó, mint a ká na á ni asszo nyé. De hogy még is jobb –
ma ka riw te roõ – fáj ni, mint nem érez ni, azt ép pen en nek
az asszony nak a tör té ne te ta nú sít ja. 

Szö veg kri ti kai, exe ge ti kai hang sú lyok

Fel té te lez he tõ, hogy a per iko pa az észak-ga li le ai kö zös sé -
gek ben ke let kez ett. A po gány né pek fe lé for du lás és a
misszió kér dé sé re fo gal maz meg igen lõ ál lás fog la lást, de
oly mó don, hogy hang sú lyoz za Iz rá el elõ jo ga it. For mai
szem pont ból a szö veg nem cso da el be szé lés, ha nem vi ta -
be széd, ta ní tó jel le gû pár be széd. 

Az el be szé lés csúcs pont ja a múlt ide jû igé ket meg tö rõ
je len idõ hasz ná la ta a 27. vers ben: hJ de; eij À pen (de õ
mond ja). Bár Má té más igé ket hasz nál, mint Márk, õ is ide
he lye zi a csúcs pon tot, az asszony okos vá la szá ra: „A kis -
ku tyák is esz nek…” stb.

A kis ku tya, a ku n av ri on szó hasz ná la ta ér tel mez he tõ a
po gány ság ra al kal ma zott sér tõ ki fe je zés ként, de a tör -
vényt nem is me rõ köz né pet is ne ve zik így a Mid rás ban. A
pár be széd a ba le i Ön (oda dob ni, oda vet ni) és a la be i Ön (el -
ven ni) igék el len té té re épül. 
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Kor tör té ne ti meg jegy zés

Jé zus Tí rusz és Szi dón kör nyé ké re vo nult vissza. Mint más
evan gé li u mi el be szé lé sek alap ján fel té te lez he tõ, csak kri ti -
kus hely zet ben hagy ta el Ga li lea te rü le tét. Má té evan gé li -
u má nak 15. fe je ze te ép pen az zal kez dõ dik, hogy Je ru zsá -
lem bõl írás tu dók jön nek, hogy ki vizs gál ják Jé zus és ta nít -
vá nyai tisz ta sá gi sza bá lyo kat sér tõ val lás gya kor la tát. Jé -
zus nak az az ál lás fog la lá sa, mi sze rint a mos dat lan kéz zel
evés nem tesz tisz tá ta lan ná (Mt 15,20), már al kal mas le -
he tett vol na egy eret nek per in dí tá sá ra az ak ko ri vi szo nyok
kö zött. Jé zus eze ket a kri ti kus konf lik tu so kat idõ le ge sen
az or szág el ha gyá sá val or vo sol ta. De a ha tá ron túl sem le -
he tett tel jes biz ton ság ban. Itt is tar ta ni le he tett at tól, hogy
fel fe dik ki lé tét és le lep le zik. Ezért ke rül ni ük kel lett a fel tû -
nést. Ez a kor tör té ne ti hát tér te szi ér tel mez he tõ vé, mi ért
kí nos és kel le met len a ká na á ni asszony ki ál to zá sa a ta nít -
vá nyok szá má ra, és mi ért akar ják, hogy Jé zus mi elõbb bo -
csás sa el, sza ba dul jon meg tõ le. 

Nar ra tív és me di ta tív öt le tek az ige hir de tés hez

Jé zust a tá vo li Tí rusz és Szi dón kör nyé kén fel is me ri egy
po gány asszony. Dá vid Fi á nak ne ve zi, és han gos ko dá sa
ré vén fé lõ, hogy fel hív ja Jé zus ra a fi gyel met. A ta nít vá -
nyok át lát ják a hely zet ben rej lõ koc ká za tot, és – mint más
kri ti kus hely zet ben – most is gya kor la ti as ja vas la tot tesz -
nek: Bo csásd el, mert utá nunk ki ál to zik. Ha ma gunk elé
kép zel jük a je le ne tet, úgy tû nik, Jé zus nem for dul a ki ál -
to zó asszony fe lé. Lát szó lag nem vesz tu do mást ró la. Már
ez elég le het ne ah hoz, hogy meg hát rá lás ra kész tes se az
asszonyt. Hi szen nem akar ják ész re ven ni, nem akar ják
meg hal la ni ki ál to zá sát. Szin te lát juk ma gunk elõtt a ta nít -
vá nyo kat, amint elõ re si et ve, Jé zus elé vág va fi gyel mez te -
tik: az asszony ki ál to zá sa ve szé lyes. Job ban ten né, ha né -
hány ked ves szó val el kül de né. De Jé zus a nyo ma té kos fi -
gyel mez te tés el le né re sem haj lan dó az asszonnyal fog lal -
koz ni. Sza vai egy ér tel mû vé te szik: nem kí ván egy ide gen
nép ide gen asszo nyá val érint kez ni. 

A tör té net nek ezen a pont ján ér de mes el idõz ni, hi szen a
hely zet nagyon ha son lít ar ra, ami kor a baj ban lé võ em ber,
aki a „fa la kon kí vül van”, a „ke re sõ”, a „nem val lá sos” kí -
sér le tet tesz ar ra, hogy Jé zus hoz kö ze led jen. Nem lát hat
mást, csak egy tá vo li ala kot, aki kö nyör te le nül egy re
messzebb megy tõ le. Még csak meg sem áll. A baj ban lé võ
em ber pe dig utá na ki ált, meg aláz ko dik, ki fe je zi se gít ség re
szo rult sá gát, de hi á ba. Csak az egy re tá vo lo dó Jé zus há tát
lát hat ja. 

De azt is ér zé ke li, hogy a ta nít vá nyok vi szont za var tan
for go lód nak. Elõ re si et nek, igye kez nek a Mes ter fi gyel mét,
tö rõ dé sét fel kel te ni. Hi á ba te kin get nek hát ra bi zony ta la -
nul és ri ad tan a ki ál to zó, baj ban lé võ em ber re… Ön ma -
gunk ra is mer he tünk eb ben a kép ben, mint for go ló dó, se -
gít sé get ki esz kö zöl ni pró bá ló köz ve tí tõk re, akik nek azon -

ban nincs ha tal muk az ese mé nyek me ne té nek be fo lyá so -
lá sá ra. 

A ká na á ni asszony nak mind ez elég is le het ne ah hoz,
hogy szem be néz zen a ténnyel, az el uta sí tás sal, és fel szá -
mol ja il lú zi ó it, az tán vissza zu han jon a „csen des két ség be -
esés be”. Hi szen ahogy Or te ga y Gas set mond ja: az em be -
rek csen des két ség be esés ben élik éle tü ket. 

De a ká na á ni asszony ek kor elõ resza lad, és szem bõl el -
áll ja Jé zus út ját. Oda áll ha tal mas kér dõ jel ként: Mi lesz ve -
lem és le á nyom mal? Le bo rul Jé zus elé. Egész tes té vel fe di
be az ös vényt. Ud va ri a san el kül de ni töb bé nem le het. 

Ha sa rok ba szo rí ta nak va la kit, ak kor nem ma rad más
vá lasz tá sa, mint a tá ma dás. Jé zus sza va ud va ri at lan, sõt
egye ne sen sér tõ. „Nem jó a gyer me kek ke nye rét el ven ni,
és oda dob ni a ku tya köly kök nek.” Az asszony se gít sé get
kér be teg le á nya szá má ra, de Jé zus sze rint a se gít ség csak
Iz rá el fi a i nak szól. 

Ma gunk is szem be sü lünk az zal, hogy aki baj ban van,
el uta sí tás ba üt kö zik. Az el uta sí tás le het ud va ri as, de dur -
va, vagy egye ne sen sér tõ is. Per sze bár mi lyen ud va ri a san
és ta pin ta to san van fel ve zet ve az el uta sí tás, ak kor is ne -
he zen fe lejt he tõ lel ki se be ket okoz. Az ud va ri as vagy ta -
pin ta tos elõ ve ze tés re utó lag több nyi re nem szok tunk em -
lé kez ni. Aki baj ban van, min den kép pen szem be sül az zal,
hogy nem tar to zik a szá montar tot tak kö ré be, a ke zes bá -
rá nyok nyá já ba, a pro tek ci ó sok kö zé. Le het õ el ve szett
juh, az is ma rad. Mint tõr jár ja át szí vét a fel is me rés: nem
szá mít, mi lesz a gyer me ké vel. 

Nem len ne okunk a meg le pe tés re, ha a tör té net így foly -
ta tód na: és ak kor a ká na á ni asszony le po rol ta ru há ját, és
kõ vé me re ve dõ arc cal, szó nél kül el ment. Ért he tõ len ne,
hi szen Jé zus csak egy fa lat en ged lát ni ne ki. 

Nem vé let le nül hang sú lyoz za te hát az evan gé li um szö -
ve ge, hogy itt van az iga zi for du ló pont. Az asszony szól ni
ké szül, de va jon mit mond hat ilyen hely zet ben az em ber,
ami kor ke mény fal ba üt kö zik?

Ho no ré de Bal zac sé ta bot ján ez a fel irat állt: „Min den
aka dályt össze tö rök.” Franz Kaf káén ez: „Min den aka dály
össze tör.” Meg kell ma gya ráz nom, mi ért az utób bi a szim -
pa ti ku sabb. A ká na á ni asszony sze rin tem nem Bal zac lel -
ki ro ko na. In kább olyan va la ki, aki már olyan sok aka -
dály ba üt kö zött, és annyi meg aláz ta tás, össze tö re tés ér te,
hogy szin te min den re mé nyét el vesz tet te. 

Ar thur Rim baud ír ja a Ré szeg ha jó cí mû ver sé ben:

„Kit meg für de tett már min den vi zek nek bú ja,
Nem száll hat rév be töb bé kal már ha jók után.”

Az ol csó meg ol dá sok csak a ke vés fáj dal mat és az alig va -
la mi szo mo rú sá got meg élt em ber nek kel le nek. 

A Sztru gac kij test vé rek kis re gé nye alap ján ké szült Tar -
kovsz kij-film ben, a Sztal ker ben hang zik el az a fi gye lem re
mél tó mon dat, hogy a Zó na azo kat en ge di to vább, akik -
nek már sem mi re mé nyük nem ma radt. 

„De hi szen a ku tyák is esz nek a ma ra dé kok ból, me lyek
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uruk asz ta lá ról hul la nak!” Az asszony fel vál lal ja a ké pet:
a ku tya és a ke nyér da ra bok ké pét. Ha kell, ak kor ezen a
ha son la ton ke resz tül is tud ér vel ni. Fe lül emel ke dik sér -
tett sé gén, fáj dal mán, és hasz nál ja az eszét. frov ni moõ,
az az okos – ezt a jel zõt ta lál juk a tíz szûz pél dá za tá ban,
de a „le gye tek kí gyó hoz ha son ló ak” is mert im pe ra tí vu -
szá ban is.

Mert az ér te lem is csak ak kor ra gyog fel tisz ta fé nyé -
ben, ami kor a sze re te tet szol gál ja, amely con-pas sio,
együtt szen ved ni, együtt érez ni tu dás, és az együtt ér zés be
va ló in teg rá lás ké pes sé ge is. „A sze re tet pro duk tív vég te -
len ség” – ír ja a Fan ta sie und Geh or samban Do ro thee Söl -
le. A „de hi szen a ku tyák is…” vá lasz ban ott csil log és
tün dök lik a fro né mia és a pro duk tív vég te len ség: a hit,
re mény, sze re tet hár mas sá ga, ez dön ti le a fa la kat és
moz dít ja el a he gye ket. A már ki ver zi ó ban ezért így szól
Jé zus vá la sza: Ezért a szó ért mon dom, menj el, le á nyod ból
ki ment az ör dög.

Réz-Nagy Zol tán

Tal ló zó

„(…) a döb be ne tes cse lek vés so ro zat tal (…), Jé zus el uta sí -
tó ma ga tar tá sá val »Is ten he lyet ké szít a hit nek«, hogy tud -
ni il lik ab ba ka pasz kod jék, amit nem lát, ami nek el len ke -
zõ jé vel szem be sül, s amit az evan gé li um tar tal maz (…).”
(id. Ma gas sy Sán dor: Pe rikó pák. Ma gán ki adás)

„Jé zus hall gat. Óh, hány szor ki ál tunk, s hány szor hall -
gat Is ten. (…) nem min den ha tó da da az Is ten, aki nyû gös
gyer me kei pa ran csa it le si, ha nem Úr, aki hall gat. (…) »Bo -
csásd el, mert utá nunk ki ált.« Íme a jó tett ké nye lem bõl!
(…) Mi kor már sem mit sem aka runk, csak amit Is ten
akar: ak kor ké szült el a szí vünk ar ra, hogy be fo gad ja Is -
ten leg na gyobb aján dé kát: ön ma gát.” (Ra vasz Lász ló: Az
Ó/Új szö vet ség ma gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„Nem akar ta el tu laj do ní ta ni Iz ra el tõl Is te ne ál dá sát.
(…) azt kér te, hogy az ál dá sok ból jus son egy csepp az õ
ba já nak or vos lá sá ra is.” (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)

„El megy Tí rusz és Szi dón part vi dé ké re, pe dig eze ket a
vá ro so kat ma ga em lí tet te pél da ként a meg té rés tõl leg tá vo -
labb ál ló te rü le tek re (…). Az a hit (…) az Úron kí vül nem
is mer se gít sé get, el fo gad ja hely ze té nek meg alá zó vol tát
(…).” (J. N. Darby: A Bib lia köny ve i nek át te kin té se. Evan -
gé li u mi Ki adó)

„(…) a va ló di hí võ õs min tá já vá vált (…) aki nek ma ga -
tar tá sá val min den ki nek szem be sül nie kell. (…) óva kod nia
kell a fi de iz mus és a fa na tiz mus min den fé le for má já tól.
Ha az asszony a vé gén meg hall ga tás ra ta lált, ez nem je -
len ti azt, hogy mind az, aki az övé hez ha son ló hit tel ren -
del ke zik, ugyan olyan ered mé nye ket ér el.” (Or ten sio da
Spi neto li: Má té. Az egy ház evan gé li u ma. Aga pé)

„Ez az tán nagy sze rû! Ez az asszony sza ván fog ja Jé -

zust. Az Úr ku tyá hoz ha son lít ja, és õ nem til ta ko zik. Nem
is kér töb bet, mint hogy az le hes sen, ami nek az Úr ítél te.
S lám, Krisz tus meg van fog va. A ku tyá nak igen is dob nak
mor zsát az asz tal alá: ez az övé. Ezért meg is eny hül
Krisz tus szí ve, és en ge di, hogy az asszony most im már ne
ku tya le gyen, ha nem Iz rá el gyer me ke. (…) Is ten sok szor
mé lyen el rej ti ke gyel mét elõ lünk. Ezért hát ne a sa ját ér zé -
se ink és el gon do lá sa ink sze rint vé le ked jünk ró la, ha nem
csak is az õ igé je sze rint.” (Luther: Jer, ör vend jünk ke resz -
tyé nek! Evan gé li kus Saj tó osz tály)

Il luszt rá ció

(Az egyik leg szebb tör té net az Evan gé li um ból. Si mo ne Weil
ír ja va la hol, hogy ép pen az Evan gé li um em be ri vo ná sai: a
Ge cse má né-ker ti ver gõ dés, a ke reszt ki ál tá sa mu tat ják an -
nak is te ni ere de tét. Ezt a tör té ne tet is ideso rol hat juk: aho -
gyan Jé zus fel te szi a ke zét és meg ad ja ma gát az anya vá -
la szát hall va. Pe dig az imént még „nem vá la szolt ne ki egy
szót sem”. Ad va van föl di kül de té sé nek ke re te, amely hez
tart ja is ma gát. Csak ép pen ott van ez az asszony is, aki
hi té nek ere jé vel ka pasz ko dik be lé és pe rel ve le. S ek kor Jé -
zus át lé pi az Atya ál tal adott ke re te ket, hogy be tart has sa
az Atya ál tal adott üze ne tet. – K. I.)

GON DO LA TOK
„Van a ke resz tény val lás ban va la mi meg döb ben tõ.”

Blaise Pas cal (1623–1662) fran cia ma te ma ti kus,
fi zi kus és gon dol ko dó

(„Uram, se gíts raj tam!” … És meg gyó gyult a le á nya még
ab ban az órá ban.)
„Az út men tén nem a vá lasz tott nép jel ké pe (a ter mé ket -
len fü ge fa) áll. Én ál lok, te állsz, õ áll. És ha sem mi vel
nem tud juk csil la pí ta ni ezt a szün te len éh sé get és szom jú -
sá got: nem egy »ár tat lan fa« fog ki szá rad ni a jel kép ked -
vé ért, tö ves tül. Ha nem én, te, õ, sze mé lye sen.

Ak kor is, ha még »nincs fü ge érés ide je«. Aki éhes, nem
azt né zi, mi kor van en nek az éré si ide je, és mi kor an nak.
At tól kér en ni, aki vel ép pen ta lál ko zik. S ak kor kell ad ni
Ne ki, ami kor ép pen kér. Olyat és annyit, ami lyen és
amennyi ép pen te lik tõ lünk. És nem le het ar ra hi vat koz ni,
hogy most nincs, majd jöj jön érés ide jén.”

Ró nay György (1913–1978) köl tõ, író:
Az el szá radt fü ge fa

VERS
Ady End re: Imád ság há bo rú után (rész let)

Uram, láss meg Te is en ge met,
Min den nek vé ge, vé ge.
Bé kíts ki Ma gad dal és ma gam mal,
Hi szen Te vagy a Bé ke.
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Ke resz tény gyü le ke zet, új évet ün nep lõ test vé re im itt Bu -
da pes ten, a Bé csi ka pu té ri evan gé li kus temp lom ban, va -
la mint a rá dió mel lett!

Ezek ben a na pok ban min den bi zonnyal az „új” jel zõt
hasz nál juk a leg gyak rab ban. Bol dog új évet kí vá nunk
egy más nak, az elõt tünk ál ló új fel ada tok ról be szé lünk.
So kak ban fe szül nek új el ha tá ro zá sok, új ter vek. A bib lia -
ol va só Út mu ta tó – amely nek alap ján szer te a vi lág ban
mil li ók ol vas sák fo lya ma to san a Szent írást – 2007-es évi
igé jé ben ma ga az Úr is ten szól így a pró fé ta ál tal: Én újat
cse lek szem. A két és fél ezer éves mon dat ere de ti leg egy de -
por tált nép vi ga szá ul hang zott el. Na bu kad necc ar ba bi ló -
ni ai ki rály ide jén a zsi dó nép szí ne-ja va szám ûze tés be ke -
rült. Év ti ze de ken át síny lõd tek ide gen föl dön, a po gány bi -
ro da lom egy Is ten há ta mö göt ti ré szén, el sza kít va Je ru zsá -
lem tõl és an nak le rom bolt temp lo má tól, tá vol az õsök ál -
tal bir tok ba vett ígé ret föld jé tõl. Ami kor már szin te min -
den ki le mon dott a ha za té rés rõl, ak kor szó lal meg a vi -
gasz ta ló ige: Én újat cse lek szem, most kezd ki bon ta koz ni,
majd meg tud já tok. En nek az új nak a je gyé ben épül het út
a pusz tá ban, hogy ha za tud ja nak tér ni a szám ûzöt tek. 

Kap ha tunk-e mi, Is ten mai ván dor ló né pe, en nél vi gasz -
ta lóbb és bá to rí tóbb igét, ami kor föl di za rán dok utun kon
be lép tünk a még oly bi zony ta lan nak tû nõ 2007-es esz ten -
dõ be? Ézsa i ás sal mond hat juk: kel jünk bár át vi ze ken,
azok nem so dor nak el, jár junk bár tûz ben, nem per zse lõ -
dünk meg. Mind ez pe dig nem a sa ját ügyes sé günknek
vagy rá ter mett sé günknek köszönhetõ, hanem Istennek,
aki így ol tal maz min ket. Õ nem hagy ma gunk ra ré gi hely -
ze tünk ben, ha nem szün te le nül új meg ol dást ta lál. Mert én
újat cse lek szem, most kezd ki bon ta koz ni, majd meg tud já -
tok! – biz tat min ket az év igé jé ben a te rem tõ Úr.

Mert õ szün te le nül cse lek szik. Nem egy sze rû en be szé lõ
Is ten, De us lo quens, ha nem cse lek võ Is ten, De us agens. Az
egész Szent írás ar ról ta nús ko dik, hogy õ tör té ne tek ben
nyi lat koz tat ja ki ma gát. A te rem tett ség, a ter mé szet és a
tör té ne lem ura ként õ tart ja ke zé ben a szá la kat, õ irá nyít.
Ma dách sze rint ugyan „a gép fo rog, az al ko tó pi hen”, va -
ló já ban a Bib lia Is te né re nem ez jel lem zõ. Õ szün te le nül
cse lek szik, anél kül, hogy pi hen nie kel le ne. Ahogy a ma -
gyar nép dal ban éne kel jük: „A mi Urunk, a mi Urunk / nem
alu szik, nem alu szik, / csak mi ró lunk, csak mi ró lunk /
gon dol ko dik, gon dol ko dik.” Sõt nem is csak gon dol ko dik,
ha nem meg is ta lál ja an nak mód ját, aho gyan köz be kell

avat koz nia, hogy egyé ni vagy kö zös sé gi éle tünk meg -
annyi hi bá ját ki ja vít sa. Ki sik lott éle tün ket új vá gány ra
tud ja he lyez ni. Csõd tö meg nek tar tott sor sun kat õ ve szi ke -
zé be. Ahol mi ki fo gyunk az öt le tek bõl, hogy mi ként ren -
dez zünk egy el fu se rált pár kap cso la tot, õ vá rat la nul se gít -
sé günk re van. Ami kor szo rong va gon do lunk ar ra, ho gyan
fi zet jük ki a hó vé gi szám lá kat, cso dá la tos se gít sé get ka -
punk. Mun ka he lyünk rõl ta lán el bo csá tot tak, ám va la ki
meg ke res egy még ked ve zõbb aján lat tal. Fáj a tár sa dal -
munk ban ta pasz tal ha tó gyû löl ség, de egy szer csak mind
töb ben iga zít ják lá bu kat a bé kes ség út já ra. Bú su lunk
nem ze tünk rom lá sán, az tán vá rat la nul élet re kel nek a
Him nusz sza vai, és Is ten meg áld ja, mert meg szán ja a ma -
gyart. Em be ri leg re mény te len nek hitt hely ze tek ben õ, a
nó vu mok Is te ne hoz hat meg le põ en új meg ol dást.

Az Új szö vet ség kü lö nö sen is ar ról ta nús ko dik, hogy Is -
ten újat, ra di ká li san újat cse lek szik. A bib li ai gö rög ben két
szó hasz ná la tos az új ra, a ne osz és a ka i nosz. Az elõb bi
egy ré gi hely zet nek vagy ál la pot nak a meg újí tá sát je len ti.
Ez a ne osz to vább él egye bek mel lett olyan sza va ink ban,
mint „neo ba rokk”, „ne orene szánsz”. A má sik, a ka i nosz
azon ban olyan újat je lent, ami ko ráb ban még egy ál ta lán
nem volt. Mon da nom sem kell, hogy az „új szö vet ség”
sza vá ra ez a szó hasz ná la tos. A 2007-es év igé jé nek gö rög
for dí tá sá ban – a Sep tu ag in tá ban is – ez a ra di ká li sabb, a
sem mi bõl va ló te rem tés re uta ló ka i nosz sze re pel: Én újat
cse lek szem, most kezd ki bon ta koz ni, majd meg tud já tok

Is ten Jé zus Krisz tus ban egy még so ha nem volt meg ol -
dás sal lep te meg a vi lá got. Olyat lé pett, ami re sen ki sem
szá mí tott. Fi át küld te el hoz zánk, hogy éle tet és üd vös sé -
get ad jon. Én újat cse lek szem, most kezd ki bon ta koz ni,
majd meg tud já tok! – ez a mon dat Jé zus szü le té se óta ra -
di ká li san új ér tel met nyert. Ja nu ár el se je nem egy sze rû en
a pol gá ri új esz ten dõ el sõ nap ja, ha nem iga zi Jé zus-ün nep
is le het. Er re utal a ma is el hang zott õsi evan gé li u mi mon -
dat: Ami kor a nyolc nap el múlt, és kö rül kel lett õt me tél ni,
a Jé zus ne vet ad ták ne ki, aho gyan az an gyal ne vez te õt,
mi elõtt még any ja mé hé ben meg fo gant. (Lk 2,21) Igen, ép -
pen nyolc nap pal va gyunk ka rá csony ün ne pe után. Zsi dó
tör vé nyek sze rint a nyol ca dik na pon ke rül sor a vá lasz tott
nép hez va ló tar to zást is jel ké pe zõ kö rül me té lés re. E ka rá -
csony utá ni nyol ca dik nap ar ról is ta nús ko dik, hogy Jé zus,
mint min den zsi dó fér fi, kül sõ leg is vál lal ta az áb ra há mi
örök sé get.

Az már nap ja ink köz ál la po ta i ra és ál ta lá nos kul tu rá lat -
lan sá gá ra utal, hogy e kö rül me té lés té nye né mely pub li -
cis tát és blog gert mi lyen meg nyil vá nu lá sok ra in dít. Az In -

FA BINY TA MÁS

Új évi ige hir de tés
Mert én újat cse lek szem, most kezd ki bon ta koz ni, majd meg tud já tok! (Ézs 43,19a)*

* Elhang zott 2007. ja nu ár 1-jén Bu da vár ban az új évi rá di ós is ten tisz te -
le ten.



dex in ter ne tes hír por tál sa já tos ka rá cso nyi aján dék ként
íz lés te len kom men tá rok kal és pro vo ka tív il luszt rá ci ók kal
csám cso gott ezen a zsi dók és ke resz té nyek szá má ra egy -
aránt tisz te let ben tar tott té nyen, össze ke ver ve a tör té nel -
mi ada to kat a két ség te le nül po gány je gye ket is mu ta tó né -
pi val lá sos ság gal. A hír por tál ál lan dó szer zõ je pub li cisz ti -
ká já ban még to vább ment. Ne héz, fõ leg szó szé ken, sza va -
kat ta lál ni ar ra, mi ként sér tet te meg so kak val lá si ér zé -
keny sé gét, dur vább nál dur vább fal li kus uta lá sok kal il let -
ve Jé zust és Szûz Má ri át. A blog hoz hoz zá szó lók az tán al -
pá ri ság ban és pro vo ká ci ó ban még mes te rü kön is túl akar -
tak szár nyal ni. A szer zõ ik ál tal szel le mes nek tar tott hoz -
zá szó lá so kat per sze nem le het úgy mi nõ sí te ni, hogy azok
„nyom da fes té ket nem tûr nek”. Egy részt azért, mert elekt -
ro ni kus mó don lát tak nap vi lá got, más részt azért, mert
2006 õsze – és Õszö de – óta so kan mo rá lis pél dá nak tart -
ják a meg bot rán koz ta tó és al pá ri be szé det. Nem fel ada -
tunk azon ban az új ra és új ra meg mu tat ko zó egy ház el le -
nes ség gel vi tat koz ni. Az imént be mu ta tott je len ség csu pán
szaf to sabb vál to za ta a 2. szá za di gúny rajz nak, amely a
ke resz ten szen ve dõ Jé zust sza már fej jel áb rá zol ta. Nem hi -
szem, hogy az õs ke resz té nyek jog or vos la tért for dul tak
vol na a sa já tos graf fi ti al ko tó ja el len, sok kal in kább sa ját
kül de té sük hi te les sé gét igye kez tek nö vel ni. Mi is – bár a
jó ér zés ne vé ben szó vá tesszük ezt a je len sé get – in kább
sa ját szol gá la tun kat he lyez zük mér leg re. Tu dunk-e úgy
hin ni, úgy él ni, úgy bi zony sá got ten ni, és fõ kép pen úgy
sze ret ni, hogy az zal Jé zus Krisz tus ta ní tá sát hoz zuk kö zel
a ma em be ré hez, köz tük ult ra li be rá lis pub li cis ták hoz és
egy ház el le nes ség ben fel nõtt blog ge rek hez?

Bi zony, eb ben is új kez det re van szük sé günk. Mi vel Is -
ten újat cse lek szik, ezért mi is vall hat juk, az evan gé li kus
éne kes könyv egy szép éne ké vel együtt: „El múlt a ré gi, /
Kezd he tem az újat, / Adj erõt ví gan, / Hogy bát ran in dul -
jak.” 2007 bib li ai igé jé nek me ta fo rá ja az élõ vi lág ra utal:
Én újat cse lek szem, most kezd ki bon ta koz ni… Az itt sze -
rep lõ hé ber ki fe je zést ta lán pon to sab ban vissza ad ja ez a
for dí tás: „most kezd sarj a doz ni”. Ilyen kor, té len vaj mi ke -
ve set lá tunk a föld fel szí ne alatt vég be me nõ tit kos fo lya -
ma tok ból. Pe dig élet rej lik a fa gyott föld vagy ép pen a hó -
ta ka ró alatt. Em be ri szem még nem lát ja, de a hagy ma
már bi zonnyal haj ta ni kezd, hogy ha ma ro san fel üs sék fe -
jü ket az el sõ hó vi rá gok és kró ku szok. Ami kor eze ket a ki -
bon ta ko zó ter mé szet re vo nat ko zó gon do la ta i mat fo gal -
maz tam, a má sik szo bá ból át szû rõ dött 12 éves kis lá -
nyunk ka rá cso nyi nép dalt ének lõ hang ja: „Mos tan ki nyílt
egy szép ró zsa vi rág, / Akit ré gen várt az egész vi lág. / Bet -
le hem ben ki bim bó zott zöld ág, / Ki rály nem bõl nagy mél tó -
ság.” En gem így szó lí tott meg egé szen sze mé lye sen ez az
ige: Én újat cse lek szem, most kezd ki bon ta koz ni (sarj a doz -
ni), majd meg tud já tok!

Egy ház ke rü le tünk jel mon da ta így hang zik: con ser van -
do et re no van do. Vagy is egy szer re van szük ség az ér té kek
meg õr zé sé re és a szün te len meg úju lás ra. A Lé lek út mu -
ta tá sa alap ján is mer het jük fel, hogy mit kell kon zer vál -

ni, meg õriz ni, és mely te rü le te ken kell re no vá lód nunk,
meg újul nunk. Ezé ki el pró fé ta meg ra ga dó kép pel szem -
lél te ti Is ten nek ezt a meg újí tó sze re te tét: Új szí vet adok
nek tek, és új lel ket adok be lé tek, el tá vo lí tom tes te tek bõl a
kõ szí vet, és hús szí vet adok nek tek. (Ez 36,26) Az „új
szív” me ta fo rá ját hasz nál ja „Is ten hár fá sa”, Paul Ger -
hardt is, aki nek éne két mai is ten tisz te le tün kön is meg
fog juk szó lal tat ni: „Õ ad jon vi dám új szí vet / A ré gi he -
lyé be, / És ves sen gon dot, fé lel met / Ten ger mély sé gé be”
(EÉ 54,5).

Paul Ger hard tról eb ben az év ben vi lág szer te, így egy há -
zunk ban is meg fo gunk em lé kez ni, hi szen ép pen 400 éve,
1607-ben szü le tett. Több száz éne ket szer zett, ame lyek
kö zül 21-et evan gé li kus éne kes köny vünk ben is meg ta lál -
ha tunk. Év ti ze dek kel ez elõtt Ka pi Bé la du nán tú li püs pök
írt ró la re gényt Is ten hár fá sa cím mel. Hadd idéz zem e
könyv zá ró be kez dé sét: „Megy, megy Is ten hár fás em be re.
Éne ké tõl temp lom ab la kok gyul lad nak fény be s bol do gan
fel búg nak az or go nák. Em ber se re gek in dul nak nyo má ba
zú gó kí sé re tül és ve le éne kel nek. Fe ke tén hul lám zó, vé ge -
lát ha tat lan em ber tö meg kí sé ri és min den em ber éne kel.
Gyer me kü ket szop ta tó anyák, bot ra tá masz ko dó, haj lott
há tú öre gek. Ke reszt alatt ros ka do zó fonnyadt ar cú ak s
haj nal bí bo rá ban in du ló da li ák. Csil lo gó sze mû, fe szült iz -
mú élet gyõ zõk és em ber tõl, vi lág tól bú csúz ko dó ha lál je -
gye sek. Men nek mind… mind… és ég be te kin tõ szem mel
éne kel nek. Ar cuk, ru há juk, be széd jük kü lön bö zõ, de éne -
kül ugyan az… Men nek mind nyo má ban… Át ha lad or szá -
gok ka pu ján… Né pek szí vén… Idõk mu lan dó sá gán…
Megy-megy pi he nés te len és örök éne ke ket éne kel az Is ten
hár fá sa.” Igen, az egy ko ri ber li ni lel kész, lü bec ki fõ di a kó -
nus kü lön le ge sen re zo nált Is ten sza vá ra: Én újat cse lek -
szem, hi szen azt össze kap csol ta ez zel a má sik igé vel: Éne -
kel je tek az Úr nak új éne ket! (Zsolt 98,1) Hadd biz tas sak
er rõl a hely rõl min den kit: az elõt tünk ál ló év ben for dít -
sunk gyü le ke ze te ink ben, is ko lá ink ban és in téz mé nye ink -
ben kü lö nös fi gyel met Is ten 400 év vel ez elõtt szü le tett
hár fá sá ra, Ger hardt Pál ra!

Én újat cse lek szem, most kezd ki bon ta koz ni, majd meg -
tud já tok! Le het-e en nél bá to rí tóbb prog ra munk 2007-re?
Is ten újat cse lek szik, ezért éne kel he tünk új éne ket, ezért
le het új szí vünk, ezért ad ja ne künk Jé zus a sze re tet új pa -
ran cso la tát. És, igen, ezért bíz ha tunk ab ban, hogy meg va -
ló sul egy új, be szél ge tõ egy ház mo dell, de még en nél is
több: ha Urunk akar ja, ak kor éb re dés, új éb re dés le het
egy há zunk ban. Ta lán az sem vé let len, hogy Klaus Doug -
lass né met evan gé li kus lel kész esz mél te tõ mû ve Az új re -
for má ció cí met vi se li. A 96 té tel az egy ház jö võ jé rõl al cí mû
könyv utol só fe je ze te me rész ál mok ról szól. Doug lass di -
ag nó zi sa sze rint az egy ház azért be teg, mert nin cse nek ál -
mai. En nek az álom hi ány nak vég ze tes kö vet kez mé nyei
van nak, hi szen min dent el bo rí ta nak a ki üre se dett ha gyo -
má nyok, a meg cson to so dott szo ká sok, a nyo masz tó gaz -
da sá gi és sze mé lyi prob lé mák. A szer zõ ezért ar ra biz tat,
hogy ál mod junk egy olyan egy ház ról, ame lyet szen ve dé -
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lyes spi ri tu a li tás, sze re tet tel jes kül sõ és bel sõ kap cso la tok,
ins pi rált is ten tisz te le tek, lel kes ke resz tény élet for ma és
he lyü ket meg ta lált gyü le ke ze ti ta gok jel le mez nek. Egy
ilyen sok szí nû, nyi tott és élet vi dám egy ház az ed di gi ek nél
sok kal hi te le seb ben, iga zán re le váns mó don le het ne je len
az em be rek kö zött. A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház -
ra is ér vé nyes mind ez. Doug lass frap páns megfo gal ma zá -
sát tel jes mér ték ben ma gunk ra is ve het jük: „Mi ért kel le ne
to vább ra is szük ség meg ol dá sok kal kín lód nunk, ame lyek
sen kit sem elé gí te nek ki, ahe lyett, hogy mer nénk »dob ni
egy na gyot«, és el kez de nénk egy ál mot va ló ra vál ta ni?”
(367–368. o.) Azért le het nek ál ma ink, mert Is ten nek is ál -
ma van az egy ház ról. Õ bi zony nem rest meg is va ló sí ta ni

ezt az ál mát. Ép pen er rõl szól évi igénk: Én újat cse lek -
szem, most kezd ki bon ta koz ni, majd meg tud já tok!

2007. ja nu ár el se je van ma. Teg nap el te met tük a 2006-
os évet, szil vesz ter kor ha lot ti tort ült az or szág. Ma reg gel -
re azon ban el né mul tak a trom bi ták, meg szûnt a pe tár dák
fül si ke tí tõ za ja. Eb ben a csend ben, ter mé keny csend ben
meg szó lít hat min ket Is ten igé je: Én újat cse lek szem, most
kezd ki bon ta koz ni, majd meg tud já tok. Ma, ha az õ igé jét
hall já tok, ne ke mé nyít sé tek meg szí ve te ket. Ma, ha az õ
cso dá it lát já tok, ne huny já tok be sze me te ket. Ma, ha az
ap ró haj tás kezd ki bon ta koz ni, ne tép jé tek ki a sar jat. Ma,
ha az õ ti te ket át öle lõ sze re te tét ér zi tek, ne sza kít sá tok ki
ma ga to kat sze re tõ kar jai kö zül.

KÁN TOR ALAP SZAK –  ÚJ KÉP ZÉS AZ EVAN GÉ LI KUS HIT TU DO MÁ NYI EGYE TE MEN

Több évi ter ve zés után, a Ma gyar Akk re di tá ci ós Bi zott ság de cem be ri dön té se ér tel mé ben egye te mün kön 2007. szep tem -
be ré ben meg in dul a fel sõ fo kú kán tor kép zés. 

A bo lo gnai rend szer sze rint há roméves fel sõ fo kú alap kép zés ben (ba che lor) ré sze sül nek maj da ni hall ga tó ink. Kép zé -
sünk ben a hang sze res és vo ká lis egy ház ze ne két súly pont ja kö ré épül nek fel a tan tár gyak. Cé lunk, hogy a kán tor  sza -
kon vég zet tek ha té kony mun ka tár sai le gye nek gyü le ke ze tük nek, se gít sék a gyü le ke ze ti ének lés éb ren tar tá sát és meg ele -
ve ne dé sét, kó rust szer vez ze nek és szín vo na las or go nás szol gá la tot vé gez ze nek, ze nei és pe da gó gi ai esz kö zök kel tá mo -
gas sák egy há zunk li tur gi kus éle té nek meg úju lá sát. Tan ter vünk kel se gí te ni sze ret nénk az if jú sá gi ze ne szín vo na las ápo -
lá sát is. A fa kul ta tív óra ke ret le he tõ sé get biz to sít a hit tan ta ná ri szak tár gya i nak fel vé te lé re, to váb bi ta nul má nyok után
hit tan ta ná ri dip lo ma meg szer zé sé re.

Kép zé si for mánk kal a fó ti kán tor kép zõ ben vég zet tek szá má ra fel sõ fo kú to vább ta nu lá si le he tõ sé get sze ret nénk kí nál -
ni. A tan terv azon ban olya nok szá má ra is biz to sí ta ná az egy ház ze nei is me re tek el sa já tí tá sát, akik hi va ta los kere tek kö -
zött még nem ta nul tak egy ház ze nét, de ren del kez nek kel lõ ze nei elõ kép zett ség gel. 

A fel vé te li el já rás sal kap cso lat ban a hit tu do má nyi egye tem fel vé te li tá jé koz ta tó ja az irány adó, amely meg ta lál ha tó az
egye tem web ol da lán (http://te ol.lu the ran.hu) a Ta nul má nyi in for má ci ók – Fel vé te li zõk nek menüpont alatt, to váb bá az
Evan gé li kus Élet 2007. ja nu ár 7-ei szá má ban, il let ve a Fel sõ ok ta tá si fel vé te li tá jé koz ta tó 2007 cí mû ki ad vány ban.

A fel vé te li (szer zett) pont szá mot a ma gyar nyelv és iro da lom, va la mint a hit tan tan tárgy ból tett kö zép szin tû érett sé -
gi ered mé nye ha tá roz za meg. A kán tor alap sza kon a hit tan érett sé gi ének-ze ne érett sé gi vel ki vált ha tó.

A je lent ke zõk al kal mas sá gi vizs gán vesz nek részt, amely nek szem pont jai a kán tor alap szak ese té ben a kö vet ke zõk -
kel egé szül nek ki:

A gyü le ke ze ti ének- és ze ne el mé le ti alap is mer tek kö ré bõl:
• Az Evan gé li kus éne kes könyv 1–13. szám alatt ta lál ha tó ének ver sei
• Au ten ti kus és pla gá lis zár lat zon go rá zá sa min den hang nem ben
• Lap ról ol va sás a pro tes táns kó rus iro da lom egy könnyebb té te lé bõl
• Ko rál elem zés, hang köz- és hár mas hang zat-fel is me rés, rit mus kész ség
Hangszeres játék:
• Ma nua li ter ko rál kí sé ret az Evan gé li kus ko rál könyv bõl a je lent ke zõ ál tal össze ál lí tott lis ta alap ján, amely mi ni mum

10 té tel bõl áll
To váb bá:
• Or go nás/har mó ni u mos elõ kép zett sé gû ek szá má ra: egy imi tá ci ós szer kesz té sû és egy ko rál hoz kap cso ló dó da rab
• Zon go rás elõ kép zett sé gû ek szá má ra: egy Bach két szó la mú in ven ció és egy má sik elõ adá si da rab
• Ál ta lá nos ze nei mû velt ség

Az ér dek lõ dõk szá má ra az egye tem a ta va szi sze mesz ter ben elõ ze tes egyez te tés alap ján kon zul tá ci ós le he tõ sé get biz to -
sít. Ér dek lõd ni a te o lo gia@lu the ran.hu e-mail cí men vagy a 06-20/824-4900 te le fon szá mon le het.

Dr. Csep re gi Zol tán rek tor
Dr. Fin ta Ger gely tan szék ve ze tõ
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A Lel kész aka dé mia 2007. évi kur zu sai
2007. már ci us 12–17.
JÉ ZUS PAS SI ÓJA
Elõ adók: Réz-Nagy Zol tán, Bar tha Ist ván 
A kur zu son az aláb bi té mák ke rül nek elénk: A pas sió – nem kínszen ve dés, ha nem elszen ve dés (passzi vi tás); A Nagy ta -
nács és a bûn vá di el já rás (kor tör té ne ti kér dé sek); A Jóm Kip púr tól a vált ság ha lá lig; Jú dás alak ja; A tö vis-szim bo li ka;
Nietz sche és Di o nü szosz; Kier ke gaard: Fé le lem és resz ke tés (Áb ra hám ál do za ta); Má ria: társ a szen ve dés ben – a pas sió
nõi ol da la; „Nar nia” és az ál do zat kér dé se.
A kur zus ke re té ben böj ti lel ki gya kor la tot tar tunk szé der es ti li tur gi á val. 
Je lent ke zés 2007. már ci us 1-ig.

2007. má jus 28–jú ni us 4.
KO MOLY KÉR DÉ SEK RÕL KO MO LYAN! 
Az Evan gé li kus Misszi ói Köz pont ál tal ki adott misszi ói la pok ap ro pó ján, fel kért elõ adók té ma fel ve ze té sei után, sze mi -
ná ri u mi mun ka ke re té ben jár juk kö rül az aláb bi kér dé se ket: Mi az élet cél ja?; A vá lás; Az al ko ho liz mus; Az ön gyil kos -
ság prob lé má ja; A kor szel lem ve szé lyei és ki hí vá sai; Öko teo ló gia. 
Je lent ke zés 2007. má jus 15-ig.

2007. ok tó ber 7–10.
„ES PE RES-AKA DÉ MIA” 

2007. no vem ber 2–8.
HA LÁL, GYÁSZ, TE ME TÉS
Elõ adók: Ri bár Já nos, drs. Krá mer György
A kur zus há rom cso mó pont ja: be teg ágy mel lett; hal dok ló mel lett; gyá szo ló mel lett. Íze lí tõ a té mák ból: Ha lál, Bib lia, teo -
ló gia; Az em ber hez mél tó ha lál (eu ta ná zia, eu té lia); A ho mi le ti ka és a poj me ni ka kap cso ló pont jai; Ká zu sok és ige hir de -
té sek. Mi ként tu dom „jól” el te met ni a gyü le ke ze te met? Az el fo gyó gyü le ke ze tek és lel ké szi szol gá la tunk. Szó lesz még a
ma gyar tana to ló gi ai hely zet rõl, a hos pice-mun ká ról, va la mint a re a ni má ci ós ku ta tá sok ról is.
Je lent ke zés 2007. ok tó ber 20-ig.

2007. de cem ber 3–7.
GYÜ LE KE ZET ÉPÍ TÕ MÛ HELY
Elõ adók: dr. Sza bó La jos, dr. Sza bó né Mát rai Ma ri ann
A mû hely té má ja: A nagy ün ne pi (ka rá cso nyi) gyü le ke zet és az ün nep ben rej lõ gyü le ke zet épí té si le he tõ sé gek. A kur zus
ke re tén be lül a ka rá cso nyi ige hir de té si alap igék kel is fog lal ko zunk majd.
Je lent ke zés 2007. no vem ber 20-ig.

A je lent ke zé se ket az aláb bi cím re kér jük le vél ben vagy e-ma il ben:

Dr. Var ga Gyön gyi
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem, 1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.
gyon gyi.var ga@lu the ran.hu vagy gy var@fre e ma il.hu

A lel kész aka dé mia kur zu sa it Ba la ton szár szón, az Evan gé li kus Kon fe ren cia- és Misszi ói Köz pont ban tart juk.
Sze re tet tel hív juk min den lel kész test vé rün ket 2007. évi kur zu sa ink ra!

Né meth Zol tán és dr. Var ga Gyön gyi
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