
Egy szer egy csa pat nyi em ber el ha tá roz ta, el za rán do kol a
Szent föld re. Azt is terv be vet ték, hogy mind egyi kük ke reszt -
tel a vál lán in dul út nak. Né hány nap múl va egye sek zú go -
lód ni kezd tek: a ke resz tek meg ne he zí tik utun kat. Hagy juk
itt õket, majd vissza fe lé új ra fel vesszük a vál lunk ra.

– Nem le het – mond ták a töb bi ek –, be csap nánk az em be -
re ket. Aki sé ta út nak tart ja a za rán dok la tot, ma rad jon itt hon! 

Az el sõ na pok után öten-ha tan mind járt le ma rad tak. Ké -
sõbb, ahogy he gyes-völ gyes vi dék re ér tek, út juk egy re ne he -
zeb bé vált, s mind töb ben tet ték le a ke resz tet, és vissza for -
du1tak. Vé gül már csak ti zen ket ten ma rad tak a za rán do kok.

– Nem baj – mond ta a ve ze tõ jük –, ennyi en vol tak az
apos to lok is. – Ám a ti zen ket tõ kö zött is vol tak olya nok,
akik könnyí te ni akar tak ter hü kön, ezért le fû ré szel tek be -
lõ le egy-egy da ra bot. Egy szer az tán egy nagy sza ka dék hoz
ér tek. Olyan hosszú volt a föld re pe dés, hogy nem le he tett
ki ke rül ni. Áll do gál tak egy da ra big a sza ka dék szé lén, s ak -
kor egyi kük nek eszé be ju tott:

– Fek tes sük ke reszt be a sza ka dé kon ke reszt fán kat, s át -
ju tunk az aka dá lyon!

Akik ép ség ben, cson kí tás nél kül hoz ták odá ig ke reszt jü -
ket, azok va ló ban át tud ták hi dal ni ve le a sza ka dé kot. A töb -
bi ek ke reszt je be le hul lott a mély ség be. Sze ren csé re hár man
még ere de ti nagy ság ban ci pel ték ke reszt jü ket. Ezek bõl erõs
kis hi dat ver tek a sza ka dék fe lett. El sõ nek a há rom hû sé ges
ke reszt vi võ ment át a hí don. A töb bi ek pi ron kod va, szé gyen -
kez ve ácso rog tak a tá ton gó mély ség elõtt. Úgy érez ték, nincs
jo guk rá lép ni a ke reszt-híd ra. De a há rom biz tat ta õket:

– Gyer tek ti is, ha már idá ig el jöt te tek! Nem so ká ra cél -
ba érünk. Lép je tek a ke reszt híd ra, hi szen ér te tek is hor -
doz tuk a ke reszt fát.

Õk is át men tek a túl só part ra, s ez után õk vit ték to vább
a ke resz te ket.

Ez a tör té net „ke resz tül” van, a ke reszt nyel vén mu tat ja
be szol gá la tunk lé nye gét. Mi is csa pat nyi an va gyunk, evan -
gé li kus lel ké szek. Kü lön bö zõ el kép ze lé sek kel, ter vek kel in -
dul tunk út nak, ami a szol gá la tot, an nak ter he it, a ke reszt vi -
se lés okát és ér tel mét il le ti. Mi lyen so kan néz tek utá nunk
cso dá lat tal, ál dást kí ván va, ami kor el in dul tunk! Má ra vi -

szont tény leg ne héz, amit vin ni kell. Az a hit és bi zo nyos ság
se gít het ne künk, amelyet egy klasszi kus mi ért? kez de tû kér -
dés re vá la szol va egy kis gyer mek a rá jel lem zõ, utá noz ha tat -
lan ma gyar ság gal így fo gal ma zott meg: „Azért, mert Is ten
elõ re szá mí tó!” Az Örök Ma te ma ti kus elõ re ki szá mol ta élet-
ke resz tünk nagy sá gát is. Le het pró bál koz ni an nak rö vi dí té -
sé vel, de a „meg spó rolt” rész va la mi kor, va la hol hi á nyoz ni
fog. Az sem mel lé kes, hogy ma gunk ho gyan bol do gu lunk.
Rá jö vünk-e ar ra, hogy az elõ je lek meg vál toz tak, a rossz ból
jó, a te her bõl meg men tõ meg ol dás lett? De ami ta lán még
en nél is na gyobb kér dés: ho gyan vi sel ke dünk tár sa ink kal?
Ami mi att saj nos in kább me se sze rû, mint va ló ság hû ez a
tör té net, az a be fe je zés ben hang zik el. Ha mi len nénk az
egyik a há rom kö zül, tud nánk-e ezt mon da ni akár csak egy
tár sunk nak is: Gye re nyu god tan, ér ted is hor doz tam a ke -
resz tet, szen ved tem ugyan az idá ig ve ze tõ úton, de az ér ted
is volt. Vagy hagy nánk, hadd zu han jon éle te meg ol dás ra vá -
ró hely ze té ben a tá ton gó mély ség be? Szá mít ne künk, hogy
ki med dig ért el, és mi lyen ál do za tok árán?

A tör té net ben ket tõs kér dés vib rál: Mit bí runk ki, il let ve
el a sa ját ke reszt-ter hünk alatt? Mit bí runk ki, il let ve el má -
so kért? Pál apos tol is tud er rõl a „ket tõs ke reszt rõl”. Elõ -
ször a má sok ter hé rõl ír, majd a sa ját ter hünk rõl. Egy más
ter hért hor doz zá tok (Gal 6,2) – itt a te her szó ere de ti je: to
bav roõ = súly, te her, gond, ami meg oszt ha tó, meg fe lez he -
tõ. Min den ki a ma ga ter hét hor doz za (Gal 6,5) – itt a te her
szó ere de ti je: to for ti von = te her, ra ko mány, a kö te les ség
ter he, a bûn ter he, amely meg oszt ha tat lan, át ad ha tat lan.

Nem egy sze rû nyelv a ke reszt nyel ve. Ez vi tat ha tat lan,
mint aho gyan az is, hogy min den kap cso lat iga zi pró bá ja,
hogy bár nem ér tünk egyet, nem ereszt jük el egy más ke zét.
Igaz, hogy van nak meg oszt ha tat lan ter hek, ame lye ket át vál -
lal ni nem tu dunk, de azért egy más mel lett áll ha tunk, szen -
ve dé sünk bõl nyert erõnk bõl pal lót fek tet he tünk a má sik lá -
ba alá, ame lyen az tán majd tény leg ne ki kell át men nie.

Is ten egy kor el szá mol tat min ket ön ma gun kért is, de tár -
sa in kért is. Ad dig pe dig, Exu péry sza va i val él ve, a sze re tet
je le ként mind annyi an egy irány ba fordulva, a ke reszt re fe -
szí tett re te kint he tünk és gon dol ha tunk.
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NAGY VE RO NI KA

Ke resz tül…
Mert a ke reszt rõl szó ló be széd bo lond ság ugyan azok nak, akik el vesz nek,

de ne künk, akik üd vö zü lünk, Is ten nek ere je. (1Kor 1,18)
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AZ IGE HIR DE TÉS MINT „HAL DOK LÓ MÛ VÉ SZET”?

1990-ben a ne ves ku ta tó in té zet, az ame ri kai Se arch Ins ti -
tu te fel mé rést vég zett a leg na gyobb észak-ame ri kai fe le ke -
ze tek tag ja i nak hit bé li érett sé gé rõl.1 A teszt ered mé nyei
sze rint az Egye sült Ál la mok leg na gyobb fe le ke ze te i nek
gyü le ke ze ti tag jai ke resz tény hi tü ket nem tu da to san és
nem át gon dol tan élik meg. Saj nos az egy há za ik sem tud -
nak iga zán ha té ko nyan se gí te ni ezen a prob lé mán. 

A leg több em ber kép te len át lép ni a hit fej lõ dés nek azt a
sza ka szát, ame lyet Fow ler is mert el mé le te nyo mán szin te -
ti kus-kon ven ci o ná lis hit nek ne ve zünk.2 Ez a ko rai fel nõtt -
kor nak az a sza ka sza, amely ben a fel nõt té vá ló fi a tal éle -
té nek tör té ne tét, az ér té ke ket és a hi tét egy ség ben kez di el
lát ni, ugyan ak kor még min dig az a leg meg ha tá ro zóbb szá -
má ra, hogy a ba rá tok, az is me rõ sök mit hisz nek és mit
gon dol nak. Az ön ál ló kri ti ka hi á nya is jel lem zi még ezt a
sza kaszt. Az érett hit nek pe dig oda kel le ne el jut nia, hogy
in teg rál ni tud ja a sze mé lye sen meg élt a hi tet a kül vi lág vé -
le mé nyé vel, és ön ál ló an tud jon kö vet kez te té se ket le von ni
sze mé lyes hit- és élet ta pasz ta la ta i ból. Er re a fel mé rés sze -
rint a fel nõtt egy ház ta gok leg na gyobb ré sze nem ké pes.

A ku ta tók ar ra is rá mu tat tak, hogy el sõ sor ban az ige hir -
de tés szol gá la tá nak kel le ne elõ se gí te nie a fel nõt tek kö zött
is a hit fej lõ dé sét és ala ku lá sát, hi szen a leg több em ber
egy-egy ige hir de tést hall gat va kap cso ló dik a ke resz tény
hit hez és az egy ház hoz.

Va jon ké pes-e az ige hir de tés be töl te ni ezt a fel ada tát? A
nép sze rû Time ma ga zin 1979. de cem ber vé gén ezt a cí met
ad ta az ige hir de tés rõl szó ló cik ké nek: Ame ri kai ige hir de tés
– hal dok ló mû vé szet?3 A cikk sze rint a leg na gyobb prob lé -
ma az is ten tisz te le ten el hang zó ige hir de tés sel az, hogy azt
az em ber nek va la ho gyan túl kell él nie. A cikk sze rint az
em be rek egy re rit káb ban hall hat nak olyan ige hir de tést,
amely egy szer re szen ve dé lyes és jól meg szer kesz tett.

E ta nul mány cél ja, hogy be te kin tést nyújt son az észak-
ame ri kai ke resz tény egy há zak 20. szá za di ho mi le ti kai út ke -
re sé sé be. A ho mi le ti kai irá nyok és kép vi se lõ ik be mu ta tá sa -
kor az adott kor jel leg ze tes sé ge it és a kor sza kok leg na gyobb
ige hir de tõ it is mer het jük meg.4 A ta nul mány sze ret ne ér dek -
lõ dést kel te ni akár az új irány za tok, akár a leg fon to sabb
ige hir de tõk ala po sabb meg is me ré sé hez. Azok a prob lé mák,
ame lyek az ige hir de tés vál sá gá ról szól nak, szá munk ra sem
is me ret le nek. Az észak-ame ri kai ho mi le ti kai irá nyok és az
új tö rek vé sek a ho mi le ti ka tu do má nyá nak iz gal mas és ta -
nul má nyo zás ra mél tó moz za na tai. Ugyan ak kor ta nul sá gos
szem elõtt tar ta ni a vizs gált kor szak ban az eu ró pai – ben ne
a ma gyar – ho mi le ti ka vál to zá sa it.

KOR SZA KOK ÉS HO MI LE TI KAI ÚT KE RE SÉ SEK

Sze ku la ri zá ció és val lá sos ön tu dat: 1900–1928

A klasszi kus re to ri ka 19. szá za di egyed ural ma után a so ha
nem lá tott tár sa dal mi vál to zá sok komp lex és mély re ha tó
irány vál tást ered mé nyez tek a ho mi le ti ká ban is. A 19. szá -
zad vé gé re a sze ku la ri zá ció be szi vár gott a val lá sos kul tú -
rá ba. A tu do má nyos és kri ti kai szel le mi ség tér hó dí tá sa fel -
kel tet te az ér dek lõ dést a bib li ai ar cheo ló gia, a kü lön bö zõ
fej lõ dés el mé le tek és a pszi cho ló gia iránt. A Yale egye te men
1907-ben egy hí res ho mi le ti kai elõ adás-so ro zat (Be e cher
lec tures) ke re té ben a kö vet ke zõ „kor di ag nó zis” hang zott el:
„Ko runk és az egy ház nagy ré sze hisz a ci vi li zá ci ó ban és
ér dek lõ dik az evan gé li um iránt, ahe lyett, hogy hin ne az
evan gé li um ban és ér dek lõd ne a ci vi li zá ció iránt.”5

Az ige hir de tõk szá má ra az lett a leg na gyobb kér dés, ho -
gyan küzd je nek meg az élet min den as pek tu sát át ha tó
ma te ri a liz mus és a tech ni kai fej lõ dés kér dé sé vel. 1908-
ban 1788 em ber kö zül csu pán egy nek volt au tó ja, de ke -

PÁN GYÁNSZ KY ÁG NES

A ho mi le ti ka tör té ne te az Ame ri kai
Egye sült Ál la mok ban a 20. szá zad ban I.

1 http://www.se arch-ins ti tu te.org/cong re ga tions/ece_sum ma ry_re port.pdf
2 Fow ler, James: Be co ming Adult, Be co ming Chris ti an. Adult De ve lop -

ment and Chris ti an Fa ith. Jos sey-Bass, San Fran sis co, 2000. 45–49. o.
3 http://www.time.com/time/ma ga zi ne/ar ticle/0,9171,912616-1,00.html

4 E ta nul mány te ma ti kus és kor sza kok szerinti felosztása a kö vet ke zõ
köny vet kö ve ti: Wil li mon, Wil li am H. – Lischer, Ri chard (ed.): Con ci se En -
cyc lope dia of Pre a ch ing. West mins ter John Knox Press, Louis ville, Ken tuc -
ky, 1995. (A to váb bi ak ban CEP)

5 P. T. Forsyth. In CEP 246. o.
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vés sel egy év ti zed múl tán már nyolc ból egy em ber ren del -
ke zett au tó val. Az em be rek nagy ré sze nem elé ge dett meg
azok kal az ige hir de tõk kel, akik szimp lán bib li ai dokt rí ná -
kat is mé tel get tek. Iga zi sza vak ra vágy tak, ame lyek se gí -
tet tek el iga zod ni a tech ni kai kul tú ra tér hó dí tá sa ál tal
meg ha tá ro zott vi lág ban.

Az egy re érez he tõb ben pro fa ni zá ló dó kul tú rá ban az ige -
hir de tés új ins pi rá ci ó kat ke re sett. A bib li ai té mák mel lett
meg élén kült az ér dek lõ dés a mû vé sze tek, fõ leg a köl té szet
iránt. A pszi cho ló gia fe lé is so kan for dul tak – John Dew ey,
Fre ud és Jung té zi sei egy re na gyobb te ret nyer tek a ho mi -
le ti ká ban is. So kan gon dol ták úgy, hogy a pszi cho ló gia a
teo ló gi á val egyen ran gú vá vált az ige hir de tés igaz sá g nak
meg fe le lõ ki fej té sé ben. A ho mi le ti kai ké zi köny vek le cse ré -
lõd tek – a re to ri kai ta nul má nyok he lyét a pszi cho ló gi ai ta -
nul má nyok vet ték át. Az új uta kat ke re sõ ige hir de tés meg -
pró bált utat ta lál ni a sze ku la ri zá ló dó vi lág fe lé.

Har ry Emer son Fos di ck – hit és ér te lem kre a tív össz hang ja
H. E. Fos di ck (1878–1969) a val lá sos li be ra liz mus ide jé -
nek leg is mer tebb ame ri kai ige hir de tõ je volt. Bap tis ta kö -
zeg ben nõtt fel, és ige hir de tõi szol gá la tá nak leg jel lem zõbb
vo ná sa volt, hogy igye ke zett a hit és az ér te lem kre a tív
össz hang ját meg ta lál ni. Az evo lú ci ó ról szó ló teo ló gi ai vi -
ták so rán kris tá lyo so dott ki szá má ra, hogy a fun da men ta -
lis ta né ze tek kel szem ben kell fel vál lal nia hit bé li meg gyõ -
zõ dé sét és har col ni ér te.6

Leg hí re sebb ige hir de té sé ben – Gyõz nek a fun da men ta lis -
ták?7 – így vall teo ló gi ai meg gyõ zõ dé sé rõl: „Az em be ri ség
ha tal mas mennyi sé gû új tu dás bir to ká ba ju tott… Most
azon ban tisz te let re mél tó ke resz tény em be rek tö me gei van -
nak ab ban a hely zet ben, hogy kép te le nek ezt az új tu dást
agyuk egyik ré szé ben, a ke resz tény hi tet pe dig egy má sik -
ban tar ta ni. Meg bi zo nyo sod tak afe lõl, hogy min den igaz -
ság az egy Is ten tõl jön, és ez az õ ki nyi lat koz ta tá sa. Ezért
nem tisz te let len ség bõl, sze szély bõl vagy dest ruk tív buz gó -
ság ból, ha nem az in tel lek tu á lis és spi ri tu á lis egy ség ked vé -
ért – hogy ne csu pán szí vük kel, lel kük kel és ere jük kel, ha -
nem egész el mé jük kel is sze ret hes sék az Urat, az õ Is te -
nüket – meg pró bál ták ezt az új tu dást a ke resz tény hit fé -
nyé ben, és a ke resz tény hi tet az új tu dás fé nyé ben lát ni.”

Fos di ck hitt ab ban, hogy az em ber tud egy szer re in tel -
lek tu á li san õszin te éle tet él ni és hi té hez is ra gasz kod ni.
Az in tel lek tu á lis õszin te ség és a hit gya kor la ti meg élé se
leg több mû vé nek alap ve tõ té má ja. A 20. szá zad em be re
úgy le het ke resz tény, ha ér tel mét meg tart va ad ja át szí vét
az Is ten nek.

Fos di ck a kom mu ni ká ci ós esz kö zök fel hasz ná lá sá nak
is út tö rõ je volt. 19 éven ke resz tül min den va sár nap dél -
után hall hat ták fél órás rá di ós jegy ze te it a hall ga tók Ame -

ri ka-szer te. Jó né hány, ak ko ri ban nép sze rû fo lyó irat ban is
rend sze re sen pub li kált. 

A le gen da sze rint ige hir de té sé nek min den per cé re egy
óra ké szü lés ju tott – va ló szí nû leg ez a le gen da igaz. Szá -
má ra a lel ki pász to ro lás szo ro san hoz zá tar to zott az ige hir -
de tés hez – „be le kel lett lát nia” a meg szó lí tot tak re mé nye -
i be és fé lel me i be ah hoz, hogy tud jon szól ni hoz zá juk. A
hu sza dik szá zad el sõ fe lé nek egyik leg na gyobb ige hir de tõ -
je szá má ra az ige hir de tés a ne héz idõk ben élõ em be rek
kér dé se i re és fé lel me i re pró bál vá laszt ad ni – nyi tott szem -
mel és szív vel, anél kül, hogy bár ki nek is ki kel le ne zár nia
az ér tel mét az Is ten nel va ló ta lál ko zás ból.

1928-ban a Har per’s Ma ga zi ne a kö vet ke zõ cím mel kö -
zölt egy cik ket Fos di ck tól: „Mi a baj az ige hir de tés sel?”8

Fos di ck eb ben a cik ké ben a kö vet ke zõt ír ja: „Min den ige -
hir de tés fõ cél ja a prob lé mák meg ol dá sa […] össze ka va ro -
dott el mék, ter helt lel ki is me re tek, össze ku szá ló dott éle tek
va lós, fon tos prob lé má i nak meg ol dá sa. Az az ige hir de tés,
ame lyik va ló di prob lé mák kal fog lal ko zik, és rá juk tud vi -
lá gí ta ni, se gít az em be rek nek eze ken túl jut ni, egy ál ta lán
nem le het ér dek te len.”9

Új szö vet ség ben a Szent írás sal: 1928–1960

A pszi cho ló gia és a tár sa da lom tu do má nyok egyed ural ma
a ho mi le ti ká ban az 1920-as évek vé gé re las san vé get ért.
A hu ma niz mus nál mé lyebb és meg bíz ha tóbb szó ra vá gya -
koz va a ho mi le ti ka vi lá ga meg érett a bib li ai gyö ke rek új -
ra fel fe de zé sé re. A Szent írás te kin té lyé nek (scrip tu ral
autho  ri ty) új kor sza ka kö szön tött be a bib li kus teo ló gi ai
moz ga lom (bib li cal theo lo gi cal mo ve ment) for má já ban.

Az ame ri kai ige hir de tés új for ra dal mát Karl Barth hoz ta
el. Barth egy teo ló gi ai ta nul má nya (The Word of God and
the World of Man) olyan re ak ci ót in dí tott el a 19. szá za di
li be ra liz mus el len, amely a ho mi le ti kát a Szent írás sal va -
ló új szö vet ség re sar kall ta. Barth krí zis teo ló gi á já ban az
ige hir de tés ki emelt sze rep hez ju tott.10 Az ige hir de tés prok -
la má ció, Is ten sza va az em be ri sza va kon ke resz tül, úgy,
aho gyan a ki rály szól kö ve te sza va ál tal. Az ige hir de tõ
Krisz tus meg tes te sü lé sé nek, fel tá ma dá sá nak és menny be -
me ne te lé nek va ló sá gá ra mu tat rá, és a mys te ri um Chris ti
ese mény ré sze sé vé vá lik.11 Az Egye sült Ál la mok ban a
barthi á nus teo ló gi át kö ve tõ moz gal mat ne o or to do xiz mus -
nak ne vez ték el.

C. H. Dodd 1936-os ta nul má nya az apos to li ige hir de -
tés rõl és an nak fej lõ dé sé rõl (The Apos to lic Pre a ch ing and
Its De ve lop ments) mér föld kõ nek szá mí tott az új, bib li ai
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6 Da vid M. May: Har ry Emer son Fos di ck. A man for the cur rent sea son.
Pers pec ti ves in Re li gi o us Stu di es, 1994/1. 45–57. o.

7 H. E. Fos di ck: Shall the Fun da men ta lists Win? Chris ti an Work, 102
(1922). 716–722. o.

8 What is the Mat ter with Pre a ch ing? Har per’s Ma ga zi ne, July 1928.
9 CEP 223. o.

10 CEP 26. o.
11 Dar ren C. Marks: ‘Over lear ned Pre a cher – You are Mad!’ Nietz sche,
Barth on the Ad van ta ge and Di sad van ta ge of His to ry for Pre a ch ing.
Homi le tic, 2005/1. 12. o.



ala po kon ál ló ho mi le ti ka szem pont já ból. A ho mi le ti ka az
õs egy ház ige hir de té se fe lé for dult. Dodd ki fej tet te, hogy a
pré di ká ci ó nak nem az er köl csi ta ní tás a cél ja, ha nem a
kér üg ma, az evan gé li um hir de té se. Krisz tus hir de té se a
Krisz tus-ese ményt be le he lye zi a hí võk éle té be. Dodd
köny ve az ame ri kai nem zet leg na gyobb ige hir de tõ i re is
ha tás sal volt.

Hen ry Grady Da vis – tar ta lom és for ma egy sé ge
H. G. Da vis (1890–1975) a Chi ca go Lu the ran Theo lo gi cal
Se mi nary gya kor la ti tan szé ké nek pro fesszo ra volt 1937-tõl
1967-ig. Az 1950-es évek bib li kus teo ló gi ai moz gal má hoz
csat la ko zott: el fo gad ta a moz ga lom teo ló gi ai ered mé nye it,
és újí tá so kat in kább a ho mi le ti ka tu do má nya te rén ho zott. 

A De sign for Pre a ch ing (Az ige hir de tés szer kesz té se) cí -
mû köny ve tet te õt hí res sé és is mert té – ez a ho mi le ti kai
könyv az el múlt har minc év egyik leg is mer tebb ige hir de té -
si tan köny vé vé vált az Egye sült Ál la mok ban. Da vis fel fo -
gá sá ban az ige hir de tés tar tal ma és for má ja nem két egy -
más tól el vá laszt ha tó tu laj don ság. Az ige hir de tés ben meg -
je le nõ gon do lat meg fe le lõ for ma nél kül nem jut el a hall -
ga tó hoz. Da vis cél ja, hogy gon do lat és for ma egy sé gét
össz hang ba hoz za az ige hir de tés ben.12 Há rom lé nye ges
okot hoz fel an nak il luszt rá lá sá ra, mi ért fon tos az ige hir -
de tõ nek az ige hir de tés for má já val is tö rõd nie.

1. El sõ sor ban az ige hir de tés cél ja mi att, mi sze rint ab -
ban se gít az ige hir de tés, hogy az evan gé li um üze ne té re
vá lasz szü les sen a hall ga tó ban. A vá lasz meg szü le té sé hez
na gyon fon tos az el hang zó igét a meg fe le lõ for má ban köz -
ve tí tõ szó. 

2. A má so dik ok az Is ten igé jét hall ga tó em be rek sok szí -
nû ter mé sze te. Az ige hir de tés for má ja azon nal hat a tu -
dat alat ti ban. Meg fe le lõ for má ban köz ve tít ve az igaz ság el -
jut hat mind azok hoz, akik nek ége tõ szük sé gük van rá. 

3. Is ten igé jé nek lé nye ge mi att is szük sé ges még az ige -
hir de tés ben meg je le nõ meg fe le lõ for ma. Da vis rá mu tat
em be ri ter mé sze tünk bû nös és el esett mi vol tá ra, amely nek
ha lá los kö vet kez mé nye it Is ten nek kel lett ma gá ra ven nie.
Az em ber min dig ön ma gát te szi a kö zép pont ba, min dig a
sa ját hely ze tét és ál la po tát ma gya ráz za. Is ten igé je nem
ön ma gun kat, ha nem Is tent he lye zi lé te zé sünk kö zép pont -
já ba. „Is ten fel is me ré se meg vál toz tat ja egész ad di gi ál la -
po tun kat; »trón fosz tást« idéz elõ, és a kö zép pont ba, aho -
vá ed dig ön ma gun kat he lyez tük, most Mást he lyez.”13

Da vis a jól meg szer kesz tett ige hir de tést egyet len lé nye -
ges gon do lat ki fej té sé re kon cent rál ja. Ter mi no ló gi á já ban
er re az idea szót hasz nál ja: az idea több, mint pusz tán egy
gon do lat. Az idea ener gi á val, élet erõ vel ren del ke zik. Ah -
hoz, hogy egy ige hir de tés rõl ki de rül jön, hogy va ló ban ren -
del ke zik-e ilyen köz pon ti gon do lat tal, Da vis a kö vet ke zõ
öt, na gyon egy sze rû kér dést te szi fel:14

1. Mi rõl be szél az ige hir de tõ?
2. Mit mond el ar ról, ami rõl be szél?
3. Mit ért ezen? 
4. Igaz ez? Hi szem ezt?
5. Vál toz tat ez most va la min?

Ha egy ige hir de tés jól szer kesz tett, ezek re a kér dé sek re
meg fe le lõ vá la szo kat le het ad ni. Da vis köny ve elem zi az
ige hir de tés fel épí té si és for mai kér dé se it, és akár kez dõ
ige hir de tõk nek, akár gya kor lot tak nak ha té kony se gít sé get
nyújt az ige hir de té sek át lát ha tóbb, ért he tõbb fel épí té sé -
ben. Az ál ta la fel ve tett ho mi le ti kai kér dé sek és irá nyok
mind a mai na pig meg ha tá ro zói a ho mi le ti ka tu do má nyá -
nak: az el be szé lõ, nar ra tív ige hir de tés, a me ta fo rák és a
köl tõi nyelv sze re pe, in duk tív pré di ká ció, az ige és az ige -
hir de tés mû fa já nak össze han go lá sa. Ezek a kér dé sek ke -
rül nek elõ ab ban a hí res gon do lat me net ben is, ame lyet
Da vis ma ga írt az ige hir de tés szer kesz té sé rõl.15

Az ige hir de tés le gyen olyan, mint egy fa.
Le gyen élõ szer ve zet:

Egy ha tá ro zott gon do lat tal, mint a fa tör zse
Ter mé sze tes ágak kal, ame lyek a fény fe lé nõ nek.

Le gye nek mély gyö ke rei:
Annyi a föld alatt, mint amennyi a föld fe lett
Gyö ke rek, ame lyek olyan szé le sen ágaz nak el lenn,
mint fenn az ágak
Gyö ke rek, mé lyen a ta laj ban

Az élet küz del me i nek ta la já ban
Az örök Ige al ta la já ban.

Ne mu tas son sem mi mást, csak sa ját ki bon ta ko zó ré sze it;
Ága kat, me lyek bel sõ élet ere jük bõl ágaz nak el
Mon da to kat, me lyek, mint a le ve lek, a sa ját águk hoz
tar toz nak

Iga zán a fa faj tá já hoz
Nem ide gen fák ról sza kít va

Il luszt rá ci ó kat, me lyek mint vi rá gok nyíl nak ki ezek bõl
az ágak ból

Nem szí nes pa pír sár ká nyo kat
Elõ kap va va la ki más gon do la ta i nak sze lé bõl

Be le akad ván ezek be az ágak ba.
Hoz zon vi rá got és gyü möl csöt egy szer re, mint a na rancs;
Vál jék be lõ le éle lem

Azon na li táp lá lék
Gyö nyör köd tes sen

A je len szép sé gé ért és il la tá ért
A re mény örö mé ért
An nak a tá vo li nap nak a gyõ zel mé ért

Hogy mind ez va ló ra vál has son, me leg ég haj la ton nö ve -
ked jen:

A ha lál ál tal dú sí tott ta laj ban
A min dent lá tó és dé del ge tõ nap sze re te té ben
Az ál mot óvó éj sza ka bi zal má ban
Az esõ ir gal mas sá gá ban.
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A ho mi le ti ka ön ma gá ra ta lál
– 1960-tól nap ja in kig

A bib li kus teo ló gi ai moz ga lom ha tá sa után a hi deg há bo rút
kö ve tõ éve ket az ame ri kai ho mi le ti ká ban az ér zé ke lés iránt
va ló ér dek lõ dés kö töt te le – az ér zé ke lés és a ho mi le ti ka
kap cso la ta új, még di na mi ku sabb teo ló gi ai irány za to kat
szült. Az 1960-as és 70-es évek a tár sa dal mi for ron gá sok
idõ sza ka volt: em ber jo gi moz gal mak, a Ken nedy-gyil kos -
sá gok, Mar tin Luther King meg gyil ko lá sa, a vi et na mi há -
bo rú, vá ro si za var gá sok, a fe mi niz mus meg je le né se, po li ti -
kai bot rá nyok, hogy csak a leg fon to sab ba kat em lít sük. 

Az 1960-as évek kul tu rá lis vál to zá sa it a te le ví zió meg -
je le né se ha tá roz ta meg leg in kább – új faj ta koz mo po li tiz -
mus ala kult ki, amely ben új cé lok, új szük ség le tek je len -
tek meg és ke rül tek elõ tér be. Ilyen volt a nõk és a kü lön -
bö zõ nem ze ti sé gû ek jo ga i nak ér vé nye sí té sé ért el kez dõ dõ
harc – a ha tal mi erõ vi szo nyok men tén szót kap tak az el -
nyo mot tak, az em ber te len bá nás mód ban ré sze sü lõk is.
Úgy tûnt, az egy há zaknak a tár sa da lom ban addig el fog -
lalt szent po zí ci ó ja las san már a múl té…

Az iga zi for ra da lom, ame lyet a 60-as és a 70-es évek új
irány za tai hoz tak, a 70-es és 80-as évek re érett be. Ho mi -
le ti ká val fog lal ko zó pro fesszo rok és ta ná rok ta lál ko zó in
az ál lan dó té mák kö zé új ra fel ke rült a re to ri ka, a kép ze -
let, a tár sa dal mi ana lí zis. 1965-ben né hány ki emel ke dõ
pro fesszor meg ala kí tot ta a Ho mi le ti kai Aka dé mi át. A leg -
több egye te men kü lön ál ló tan szé ket ka pott a ho mi le ti ka
tu do má nya. 1976-ban ön ál ló szakfo lyó irat is el in dult Ho -
mi le tic né ven. 

Az af ro-ame ri kai ige hir de tés – az élet te li pré di ká ció
1977-ben Hen ry Mit chell Az ige hir de tés új já éle dé se (The
Re co very of Pre a ch ing) cí mû köny vé ben az af ro-ame ri kai
ige hir de tést mu tat ta fel mo dell ként az élet te li pré di ká ci ó -
hoz.16 Az ige hir de tés és az is ten tisz te let az af ro-ame ri kai
egy ház lel ke. Fon to sabb, mint az ének és a ze ne, és fon -
tos ság ban az imád ság, az úr va cso ra vagy bár mi lyen más
li tur gi ai gya kor lat elõtt áll.17

Az af ro-ame ri kai ige hir de tés (black pre a ch ing) egyik jel -
leg ze tes sé ge az in to ná ció, a szin te ének sze rû ver se lés hez
ha son lí tó ige hir de té si mód. A má sik pe dig a spon ta ne i tás
– az a ké pes ség, amely re zo nál ni tud a kö zös ség is ten tisz -
te le ti ese mé nyé ben a Szent lé lek ér zé kel he tõ mû kö dé sé re.
A spon ta ne i tás egé szen mély ér zel me ket hoz hat elõ, ame -
lye ket szé gyen ér zés nél kül él het meg min den ki a kö zös sé -

gen be lül. Az ige hir de tés di na mi ká ja azt is le he tõ vé te szi,
hogy a gyü le ke zet is meg szó lal jon, ez ál tal dia lo gi kus ige -
hir de tés jöj jön lét re. A hall ga tók csend je a kö vet ke zõ ket je -
lent he ti: a pré di ká ció unal mas és nél kü lö zi az ins pi rá ci ót,
vagy va la mi meg aka dá lyoz za a Szent lé lek mû kö dé sét.

Az af ro-ame ri kai ige hir de tés har ma dik jel leg ze tes sé ge
szer ke ze ti fel épí té sé ben van: ké pe ken ala pul (ima gi na -
tive), el be szé lõ stí lu sú és a ta pasz ta lás ra épül. Ez zel szem -
ben az eu ro-ame ri kai ige hir de tés ál ta lá ban kog ni tív, a tu -
dat ra épül, esszé tí pu sú ak az ige hir de té sek, in for mál ni kí -
ván nak, és lo gi ka vagy ész ér vek alap ján pró bál nak meg -
gyõz ni.18

Az af ro-ame ri kai ige hir de tés nagy sze rû sé gé hez az is
hoz zá tar to zik, hogy be fo ga dó, tel jes em ber ként va ló rész -
vé tel re vá gyó kö zös ség ben hang zik el. A gyü le ke ze ti kon -
tex tus min den kép pen alap fel té te le az ige hir de tés ese -
ménnyé vá lá sá nak.

Mar tin Luther King Jr. – a tár sa dal mat át ala kí tó ige hir de tés
Mar tin Luther King Jr. (1929–1968) az af ro-ame ri kai gyü -
le ke ze tek ige hir de té si stí lu sát kép vi sel te. Már egye te mi
éve i ben bekapcsolódott a fe ke ték pol gár jo gi moz gal má ba.
28 éves ko rá ra a fe ke ték leg is mer tebb szó szó ló ja lett az
Egye sült Ál la mok ban, 35 éves ko rá ban bé ke-No bel-díj jal
tün tet ték ki. Ige hir de tõi szol gá la ta bõ ven túl nyúlt azo kon
a gyü le ke ze ti ke re te ken, ahonnan kiindult, és ige hir de té se
se gí tet te az ame ri kai élet tár sa dal mi, po li ti kai struk tú rá i -
nak át ala ku lá sát.19

Bár ige hir de té sei hát tér be szo rul nak tör té nel mi is mert -
sé ge mel lett, õ szí ve mé lyén még is lel kész nek, bap tis ta
ige hir de tõ nek val lot ta ma gát.20 Sze mé lyes ige hir de té si
stí lu sa több for rás ból táp lál ko zott: az aka dé mi kus tu dást
a ho mi le ti kai ékes szó lás sal kap csol ta össze. Ige hir de té se
a pró fé ták szol gá la tát idéz te, és a pró fé tai sza va kon ke -
resz tül bár mi lyen kö rül mé nyek kö zött lel ki pász to ra tu -
dott len ni az el nyo ma tás ban élõ em be rek nek. Ige hir de té -
se i ben ko ráb ban me mo ri zált kész ré sze ket hasz nált fel, és
bár mi lyen pré di ká ci ó ba be tud ta õket il lesz te ni. Ezek né -
ha csak ki fe je zé sek vol tak, más kor tör té ne tek, idé ze tek. A
bib li kus és spi ri tu á lis for mu lák min dig az ige hir de té sek
csúcs pont ján han goz tak el. Ige hir de té se gaz dag volt me -
ta fo rák ban és a köl tõi nyelv for du la ta i ban, ki tû nõ re to ri -
kai esz kö zö ket hasz nált. Ige hir de té sé nek rész le tei va la -
mi lyen mó don mind meg je len tek pol gár jo gi be szé de i ben
is. Így ta lált utat az ige hir de tés a sza bad sá gért ví vott
moz ga lom ba.
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Va jon mi min den jut eszünk be e szó hal la tán: szo li da ri -
tás? Éhe zõ gyer me kek Af ri ká ban? A gdans ki ha jó gyár
sztráj ko ló mun ká sai? Szak szer ve zet? Po li ti ku si be szé dek?
Az adónk 1%-a? Ál ta lá ban va la mi tõ lünk tá vo li. S ha jel -
zõ jé ül hi va tá sunk „szent” ne vét ál lít juk, va jon nem komp -
ro mit tá ló dunk-e va la mi olyan nal, ami hez nem akar juk,
hogy kö zünk le gyen? Va ló já ban mi is az a szo li da ri tás?

Ha a szo li da ri tás ke rül szó ba, ál ta lá ban azt ér tik alat ta,
hogy a gaz da gok se gít se nek a sze gé nye ken és az egész sé -
ge sek a be te ge ken. A szo li da ri tás en nél annyi val több,
hogy ben ne van az a gon do lat is: az erõ sek a gyen gék kel
va ló össze kap csolt ság mi att tar toz nak az zal, hogy a gyen -
gé ket se gít sék. Meg ha tá ro zás sze rint a szo li da ri tás egyé -
nek és cso por tok össze tar to zás-tu da ta és tu da tos kö te le -
zett ség vál la lás egy má sért, a cso por tért. Ket tõ, il let ve há -
rom lé nye ges ele me van te hát: egy részt az, hogy az össze -
tar to zás ál la po ta va ló ban fenn áll. Más részt szük sé ges,
hogy ez a vi szony tu da tos sá vál jék. Har mad részt pe dig eb -
bõl a kö te le zett sé gek vál la lá sa fa kad.

Az elv, ame lyet a szó ta kar – tár sa da lom fi lo zó fi ai szem -
pont ból vizs gál va –, mint er köl csi kö te le zett ség ter mé sze -
te sen min den tár sa da lom ban min den kor je len volt. Sõt,
te gyük hoz zá, a kö zös sé gi gon dos ko dást ere de ti leg a val -
lás – be le ért ve a ke resz tény sé get is –, il let ve a val lás ál tal
meg ha tá ro zott ha gyo mány rend szer ír ta elõ. E he lyen nem
vé gez he tünk tör té ne ti át te kin tést. An nál is ke vés bé, hi -
szen szá munk ra most pusz tán az elv, il let ve an nak a lel -
ké szi szol gá lat tal kap cso la tos vo ná sai a fon to sak. Annyit
min den eset re meg je gyez he tünk, hogy sok más, ele mi egy -
sé gek ben (csa lád, fa lu és gyü le ke ze ti kö zös ség) ter mé sze -
te sen mû kö dõ élet fo lya mat hoz ha son ló an a szo li da ri tás is
in téz mé nye se dett (ál lam, kór ház stb.) az ipa ro so dás sal és
az ur ba ni zá ci ó val, s most, ami kor már sok kal össze tet tebb
ki hí vá sok nak kell meg fe lel ni, az egy há zi gon dol ko dás –
leg alább is Ma gyar or szá gon – még min dig adós az adek vát
vá lasz ma ga tar tás sal. Ne he zen ta lál ja meg a mód ját, hogy
ho gyan le gyen szo li dá ris.

Hogy a lel ké szi szo li da ri tást teo ló gi ai, eset leg azon be -
lül gya kor la ti teo ló gi ai vagy szo cio ló gi ai (tár sa da lom fi lo -
zó fi ai) fo ga lom ként ért sük-e? Nos, er re a kér dés re a meg -

adott fó rum té ma-so ro zat má sik két té má ja (csa lád gon do -
zás, be te gek, hal dok lók lel ki gon do zá sa) ad ja meg a vá -
laszt az zal, hogy meg te rem ti a kon tex tust: lel ki gon do zás.
Ezért itt a tár sa da lom fi lo zó fi ai vo ná so kat mel lõz ve csak a
teo ló gi ai, pász to ri vo nást, szo ro sab ban a lel ké szi kö zös -
ség te rü le tét emel jük ki.

Ami kor sa já to san a lel ké szi szo li da ri tás a tár gyunk,
rög tön tisz táz nunk kell, hogy a lel ké szek mint kö zös ség
egy más kö zöt ti, vagy a lel ké szek mint az egy ház rep re zen -
tán sai és az egy há zon kí vü li vi lág, vagy eset leg a lel kész
mint lel ki pász tor és a pász to rolt kö zöt ti szo li da ri tás ra
gon do lunk-e. Mint hogy a fel ve tés cím zett jei és fel dol go zói
az LMK-k, ta lán a leg iz gal ma sabb és leg gyü möl csö zõbb
vol na a lel kész-lel kész, il let ve eset leg a lel kész-vi lág kap -
cso lat rend szert na gyí tó alá ven ni. A lel kész és lel ki gon do -
zott re lá ció szin tén iz gal mas kér dés. Va la me lyest érin te ni
is kell, hi szen „a lel kész is em ber”, te hát a lel ki moz ga tó -
ru gók ugyan úgy mû köd nek mind nyá junk ban. Azon ban
pasz to rá ci ós iro dal mat bõ ven ta lál ha tunk, so kan fog lal -
koz nak „az em be rek lel ké vel” ál ta lá nos ság ban. De va jon
ki tö rõ dik a lel kész lel ké vel? Itt van he lye a lel ké szi szo li -
da ri tás nak. 

Kris tá lyo sít sunk ki egy egy sze rû sí tett és a sa já tos meg -
kö ze lí té sünk szem pont já ból is hasz nál ha tó meg ha tá ro -
zást, mi elõtt to vább lé pünk. A szo li da ri tás a kö zös ség hez
tar to zás tu da ta, a mel let te va ló el kö te le zett ség és a cse -
lek vés bá tor sá ga. A szo li da ri tás a tu da to san (is), konk rét
dön té sek ben, sza vak ban és tet tek ben (is) fel vál lalt kö zös -
ség azok kal, aki kért fe le lõs ség gel tar to zunk. A lel ké szi
szo li da ri tás nak eb ben az ér te lem ben teo ló gi ai alap ja, po -
i me ni kai meg tes te sü lé se és szo cio ló gi ai ha tá sa van, il let -
ve kell, hogy le gyen.

A LEL KÉSZ MINT TEO LÓ GUS SZO LI DA RI TÁ SA
– TEO LÓ GI AI (EXE GE TI KAI) KÉR DÉS

A lel ké szi szo li da ri tás teo ló gi a i lag, exe ge ti ka i lag nem kér -
dés. Csak Ka in nak kér dés, hogy „õri zõ je va gyok-e a test -
vé rem nek?”. Nem kér dés, hogy Is ten – kü lö nö sen Jé zus -
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ban – a baj ban, rá szo rult ság ban élõ fe le ba rát szol gá la tá ra
hív. A fo ga lom nem bib li ai, de a jé zu si kül de tés, élet for ma
alap ve tõ vo ná sa az el ve szett meg ke re sé se, a kö zös ség vál -
la lás a szen ve dõ vel, egy más ter hé nek a hor do zá sa –
messze azon fe lül, ami jo gi lag vagy a hu ma ni tás esz mé je
alap ján el vár ha tó vol na. Ez nem csak sa já to san a lel kész -
re, ha nem min den ho mo Chris ti a nusra igaz.

Két pon ton kell kü lö nö sen fi gyel ni. Egy részt a rossz ér -
tel me zés bõl adó dó „in gyen ke gye lem passzi vi tá sa” kí sért
ben nün ket, evan gé li ku so kat, s ezt ha té ko nyan be le ne vel -
jük gyü le ke ze te ink be és meg él jük lel ké szi kör ben. Vagy is
nem tör té nik meg a kö te le zett ség fel vál la lá sa, és így ter -
mé sze te sen nin cse nek cse le ke de tek, ame lyek ben a fe le lõs -
ség gyü möl csöz ne. Kí sér te nek ben nün ket más fe lõl ha zai
egy ház tör té ne ti fél múl tunk ár nyai: a mai na pig – sem
rend sze re zett teo ló gi ai, sem kö zös sé gi-lel ki is me re ti sí kon
– nem fel dol go zott dia kó ni ai teo ló gi ai át hal lá sok, ame lyek
mi att ne héz cse lek võ szol gá lat ról szól ni.

A LEL KÉSZ MINT PÁSZ TOR SZO LI DA RI TÁ SA
– PO I ME NI KA

A lel kész nem csak teo ló gus, ha nem pász tor is. Szol gá la ta
eb bõl a szem pont ból több, mint lel ki gon do zás: po i me ni ka.
„A po i me ni ka a pász to ri szol gá lat tel jes sé ge”, fel öle li a di -
rekt (pél dá ul lel ki pász to ri be szél ge tés, lá to ga tá sok) és az
in di rekt (pél dá ul egy ház- és gyü le ke zet ve ze té si stí lus, pré -
di ká ció, hit ok ta tás, LMK-hoz zá szó lás és ká vé szü net) lel ki -
gon do zói te vé keny sé get egy aránt.1 Ezt azért fon tos hang -
sú lyoz ni, mert a szo li da ri tás – a rá szo ru ló fe le ba rá tért va -
ló fe le lõs ség és az irá nyá ban vál lalt, te võ le ge sen meg mu -
ta tott kö te les ség – ép pen eb ben a pász to ri ma ga tar tás ban
ér zé kel he tõ leg in kább. Fen tebb lé nye gé ben azt mond tuk,
hogy a szo li da ri tás nem le he tõ ség, ha nem el hí vá sunk ré -
sze. Itt ar ra kell rá tér nünk, hogy ez a pász to ro lás gya kor -
la tá ban ho gyan ölt konk rét for mát (ezt ne vez tük a szo li -
da ri tás „po i me ni kai meg tes te sü lé sé nek”). Azt mond hat -
juk, hogy nem kü lön lel ki gon do zá si mód szer ben, ha nem a
lel ki pász to ri ha bi tus ban je le nik meg. Amit a lel kész tesz,
mond, és aho gyan te szi – mind ez zel ki fe je zés re jut tat ja fe -
le lõs sé gét, el kö te le zett sé gét a rá bí zot tak irá nyá ban.

Nem mel lé kes a lel ki pász to ri szol gá lat alap ja és in dí té -
ka. Egé szen ér de kes, aho gyan Né meth Dá vid köny vé nek2

be ve ze tõ jé ben Pál apos tol ra utal, amint a fi lip pi be li gyü le -
ke zet nek ír. Pál kö szö ne tet mond a gyü le ke zet nek a ró la
va ló gon dos ko dá sért, amellyel a fog ság ban le võ apos tol lal
kö zös sé get vál lal tak. „Iga zi lel ki gon do zás ként éli át Pál a
fi lip pi ek gon dos ko dá sát és kö zös ség vál la lá sát”3 – ol vas -

hat juk. Pál örö mét fe je zi ki, hogy a gyü le ke zet „vég re már
elég erõs” ah hoz, hogy gon dos kod jék ró la. Az zal együtt,
hogy „ne ki em be ri se gít ség nél kül is van se gít sé ge Is ten tõl
a nél kü lö zé sek ide jén”, vi szont az „is te ni gond vi se lés fe lõ -
li bi zo nyos sá ga nem te szi fe les le ges sé, hogy em be rek se -
gít sé gét, sze re tet meg nyil vá nu lá sa it vár ja és kö szö net tel
el fo gad ja”, mert „az em be ri jó ság ta pasz ta lá sa köz ben Is -
ten gon dos ko dó sze re te té rõl gyõ zõ dik meg és tesz hit val -
lást”.4 A szo li da ri tás nak te hát erõs – sol idus – alap ról kell
ki in dul nia. A po i mén nak vi lá go san lát nia kell, hogy szol -
gá la tát csak ak kor vé gez he ti, ha ez a lel ki te her bí rás a sa -
ját ja. Szol gá la tá nak in dí té ka az em be ri kö zös ség vál la lás
és gon dos ko dás szük sé ges sé ge, cél ja pe dig az, hogy meg -
ér kez zen Is ten gond vi se lõ sze re te té nek meg val lá sá hoz. 

Lé nye gé ben ha son ló az üze ne te Gyök össy End re meg fo -
gal ma zá sá nak. Õ ar ra fi gyel mez tet, hogy a lel ki pász tor -
nak jó za nul föl kell tár nia ön ma ga elõtt is, hogy mi ve zér -
li a gond ter helt lel kek fe lé. „Tud nia kell, mi ért vál lal ta ezt
a szol gá la tot. El hi va tás ból, vagy rej tett ér vé nye sü lé si
vágy ból. Bel sõ kény sze rí tés bõl, vagy tu dat ta lan kény sze -
res ség bõl. Eset leg va la mi fé le ne u ro ti kus sa ma ri tá nus-
szind ró ma, tü net cso port ha tá sá ra, amely oly kor a se gí tõ-
sza diz mus ha tá rát is sú rol ja.”5

Ha a lel ki pász tor tisz tá ba ke rült sa ját gya kor la tá nak
alap ja i val, mit je lent a jé zu si pél dát kö ve tõ – Gyök össy
End re ki fe je zé sé vel él ve – „pa rak lé ti kus” lel ki gon do zás?
Mond hat juk így is: szo li dá ris. Nem tér he tünk ki min den
rész let re. A po i me ni ká ban köz is mert té vál tak a vi lá gi lel -
ki gon do zás ban gyö ke re zõ ki fe je zé sek. Ilyen pél dá ul a
„non di rek tív” vi szo nyu lás a part ner hez. Ter mé sze te sen ez
nem azt je len ti, hogy a pász to ro lás nak nin csen vi lá gos
cél ja, vagy nem ve zet se ho va. A meg nyil vá nu lá sa i ban
azon ban lé nye ge sen több a hall ga tás. Az oda fi gye lõ, ér tõ,
kö zös sé get vál la ló hall ga tás. Azu tán a „vissza tük rö zés”,
amely „nem va la mi »mond ja csak, min den ben egyet ér -
tek«-et je lent, ha nem va la mi ef fé lét: »Hal lom a hall ga tá sá -
ban is a jaj ga tást.« […] Ha ha son lat tal él nék, ta lán azt
mon da nám, a mi tük rünk a gé gész szak or vos hom lok tük -
re is. Ti. míg õt vissza tük röz zük, a ma gunk hom lok tük ré -
nek ré sén õt és prob lé má ja cent ru mát is fi gyel jük.”6 Min -
den nek – és a lel ki pász to ri szol gá lat nak összes sé gé ben –
a fe le ba rát tal va ló kö zös ség vál la lás a kö ze ge. A lel ki pász -
tor nem áll fö löt te be szél ge tõ tár sá nak, nem atyás ko dik,
di ri gál, még is sze re tet tel ve zet a meg ol dás fe lé. Ta lán el sõ -
sor ban a be szél ge tõ társ sa ját ma ga – és Is ten – elõt ti
õszin te fel tá rul ko zá sá nak, meg ér té sé nek se gí té sé vel.

Is i dor Ba um gart ner ezt a hoz zá ál lást je lö li a dia kó nia
ki fe je zés sel. Ami mi att té mánk as pek tu sá ból ér de mes rá
oda fi gyel ni, az az, hogy az em ber társ sal va ló kap cso la tot,
a kö zös ség vál la lá sát és az ér te va ló koc ká zat vál la lást
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hang sú lyoz za. Aho gyan „Is ten nem ké pes öl be ten ni a ke -
zét, ha az em be rek szen ved nek”, és „dia kó ni ai alap ér zé sét
fi á ban, Jé zus Krisz tus ban mu tat ta meg”,7 úgy Jé zus nak
kell meg je len nie tet te ink ben, lel ki gon do zá sunk ban. „Jé zus
gyó gyí tó te vé keny sé gé nek alap ja és lé nye ge a kap cso lat -
fel vé tel”8 – vagy is a kö zös ség tu da tos, tet tek ben (is) meg -
nyil vá nu ló vál la lá sa.

Kér dés le het, hogy va jon med dig, mi lyen mér té kig ter -
jed het a lel ki pász tor kö zös ség vál la lá sa. A lé lek gon do zó ja
kö zös sé get vál lal be szél ge tõ tár sá val, krisz tu si lel kü let tel
meg te rem ti a tel jes el fo ga dás lég kö rét, még is mind vé gig
tu da tá ban van an nak, hogy az élet, ame lyet kí sér, nem az
õ éle te. Aho gyan Jé zus az em ma u si úton vé gig kí sér te a
szo mo rú ság tól be szû kült vi lá gú ta nít vá nyo kat, de ami kor
lel ki pász tor ként „fö lös le ges sé tet te ma gát”,9 ak kor el tûnt
a sze mük elõl. A szo li da ri tás ra va ló im pul zus for rá sa vi -
szont nem a hu má nus esz mék ben, ha nem az em ber rel
szo li dá ris Is ten ké pé ben, Jé zus Krisz tus ban van. Ép pen
ezért nem le het bá tor ta lan vagy té to va a kap cso lat fel vé te -
lét, a se gí tõ be lé pést il le tõ en.

SZO LI DÁ RIS LEL KÉ SZEK

Az elõ zõ egy sé get te kint sük az itt kö vet ke zõk be ve ze té sé -
nek. A pasz to rá lis-hi va tás bé li hely ze ten túl kü lön ér de mes
fi gyel met szen tel ni a tá gabb di men zi ók nak. An nak a kér -
dés nek, hogy a lel ké szi kar mennyi re szo li dá ris egy részt a
lel ké szi cso por ton be lül, más részt pe dig a kör nye zõ vi lá -
got il le tõ en – megint csak a szo li da ri tás itt meg fo gal ma -
zott de fi ní ci ó ja és a po i me ni ka fen tebb ki ra ga dott szem -
pont jai sze rint.

Az eg zisz ten ci á lis vál ság ba ju tó lel ké szi éle tek ma gas
ará nyá nál csak az ijesz tõbb, hogy mennyi re erõt len a kol -
le gi á lis kör ezek nek a vál ság hely ze tek nek a meg elõ zé sé -
ben vagy pusz tán a ve szé lyez te tett ség fel is me ré sé ben.
Tra gé di ák tör tén nek úgy, hogy hí rük de rült ég bõl vil lám -
csa pás ként éri a kö zös sé get. Vagy ép pen akár éve ken ke -
resz tül „ta pin ta tos” kí vül ál lók ként asszisz tá lunk a már
elõ re sejt he tõ össze om lás elõ idé zé sé hez (a há zas sá gi vál -
ság, a vá lás, az al ko ho liz mus, a de presszió ta lán a leg fel -
tû nõbb). Fé lel me tes, hogy mennyi re hi ány zik a sze re tet
bá tor sá ga és/vagy a „szak mai” fel ké szült ség ar ra, hogy
fel is mer jük a ba jo kat és be lép jünk, gyó gyí tó kap cso lat ba
lép jünk az érin tet tek kel. A pász to rok pász tor nél kül van -
nak – s en nek fe le lõs sé gét ne há rít suk a fe let te sünk re,
még ha rész ben jo gos is a föl ve tés! Nem is be szél ve a fel -
dol go zat lan ság ról vagy az „aszo li dá ris” (kö zös sé get nem
vál la ló, a „bû nöst” te he tet len hall ga tás sal vagy sze re tet -
len meg íté lés sel el szi ge te lõ) re ak ci ók ról, ame lyek a meg -

ol dás tól, egy más tól és Krisz tus tól mind annyi un kat csak
tá vo lí ta nak.

Az el fo ga dás a má sik ol dal ról is szük sé ges: el fo gad juk-
e a föl kí nált, ke res sük-e a kö zös ség ben rej lõ tá maszt? A
pász tor hagy ja-e ma gát pász to rol ni?

Két le he tõ ség áll fenn.
1. Meg vá la szol tuk a po i me ni kai fej te ge tés ben föl tett

kér dé se ket, és ez zel a kom pe ten ci á val vé gez zük a pász to -
ri szol gá la tot. Ez eset ben kér dés, hogy egy más irá nyá ban
mi ért nem gya ko rol juk a krisz tu si szo li da ri tást. Ha a
„szak ma i ság nak” bir to ká ban va gyunk, mi ért val lunk ku -
dar cot épp ott, ahol a leg na gyobb fo ga dó kész sé get le het
fel té te lez ni? Kü lö nö sen is, ha te kin tet be vesszük, hogy
hány szor hang zik el ige hir de té se ink ben biz ta tás ar ra néz -
ve, hogy ki-ki a sa ját csa lád já ban, mun ka tár sai kö ré ben
le gyen Is ten sze re te té nek esz kö zé vé. Ak kor ma gunk ra
néz ve ez mi ért nem kö te le zõ? Vagy mi ért vél jük, hogy egy
lel kész nek más mi lyen a lel ke, mint egy „kö zön sé ges ha -
lan dó nak”?

2. Ha a fel tett kér dé sek ben nünk is tisz tá zat la nok, ak -
kor mi ért gon dol juk, hogy a gyü le ke ze ti ta gok pász to ro lá -
sá hoz meg fe le lõ en fel ké szül tek va gyunk? Ne kik elég
ennyi is?

LEL KÉ SZI (EGY HÁ ZI) SZO LI DA RI TÁS
– A VI LÁG GAL

Az ed dig föl ve tett szem pon tok hoz ké pest egé szen más
irány ba visz, ha a szo li da ri tást a lel kész (vagy az egy ház)
és a vi lág vi szony la tá ban néz zük. Itt egy részt az egy ház -
nak a dia kó ni á val kap cso la tos ál lás pont ját kel le ne is mét
tisz táz ni. Más részt az egy más és a vi lág irán ti szo li da ri tás
je gyé ben a múlt ból ho zott ter he ket kel le ne le ten ni. Har -
mad részt föl me rül nek az egy ház szer ve ze ti be ren dez ke dé -
sé vel kap cso la tos kér dé sek is. Pél dá ul a tár sa da lom mal
va ló szo li da ri tás nak mond ha tó-e a lel ké szek adó men tes -
sé ge? Még ha föl té te lez zük is, hogy a lel kész még így is ál -
do za tot vál lal. Va jon ho gyan le het hi te le sen meg mu tat ni
Is ten nek a vi lág irán ti szo li da ri tá sát az egy há zi struk tú ra
ren de zé sé vel? Ez már a teo ló gi ai alap után a szo cio ló gi ai
gyü mölcs.

Ez a né hány gon do lat ta lán rejt ma gá ban ele gen dõ im -
pul zust ar ra, hogy gon do la tok éb red je nek. A to váb bi vizs -
gá ló dáshoz egy na gyon rö vid iro da lom jegy zé ket csa to lok.

Ál dott vi tát!

AJÁN LOTT IRO DA LOM

„Min den fo rint nak ára van” (ri port). Moz gó vi lág, 2000/9.
Ba log Zol tán: Ke resz tény szo li da ri tás és lel ki-szel le mi vál to zá sok

Ma gyar or szá gon. Pol gá ri Szem le, 2006/5.
Em ber társ. Öku me ni kus lel ki gon do zói és men tál hi gi é nés fo lyó -

irat. Pár be széd ben az em be rért. 2006/1.
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9 L. Gyök össy 1983, 19. o.



Róm 12,5-ben ezt ol vas suk: Örül je tek az örü lõk kel, sír ja -
tok a sí rók kal.

A 2007-es esz ten dõ ben két szer is le he tõ sé get ka punk
ar ra, hogy lel ké szi szol gá la tunk össze füg gé sé ben kö zö sen
el gon dol kod junk lel ki gon do zói (po i me ni kai) szem pon tok -
ból ki in dul va a cím ben meg je lölt és nem könnyen fel dol -
goz ha tó, ám bel sõ össze füg gé sek sze rint ren dez he tõ té -
mák ról. Mi, lel ké szek a Szent lé lek ál tal ka pott élõ hit
Krisz tus hoz kö tõ él mé nye fe lõl kö ze lít jük meg a re ánk bí -
zott gyü le ke ze ti tag o kat, aki kért õr ál lói fe le lõs ség gel tar -
to zunk co ram Deo.

A té ma össze füg gé sé ben új ra kell gon dol ni és szük sé ges
tu da to sí ta ni a lel ki pász to ri (kór há zi, be teg ágy mel let ti) lá -
to ga tás kö te les sé gét, és eb ben az össze füg gés ben tu da to -
san át kell gon dol ni a be te gek, hal dok lók, gyá szo lók lá to -
ga tá sá nak, meg se gí té sé nek for ga tó köny vét. 

A meg adott té ma lán co lat tal szem be sül he tünk egy részt
az egy ház me gyei LMK-össze jö ve te lek va la me lyik al kal má -
val, ami kor – el tér ve az ed dig klasszi kus nak szá mí tó mód -
szer tõl (egy dol go zat be mu ta tá sa, utá na meg be szé lés) – el -
sõ sor ban a kö zös ség szá má ra na gyobb ak ti vi tást igény lõ
fó rum mód szert ajánl ja az OLMK ve ze tõ sé ge és stáb ja. Eb -
ben az eset ben ar ról van szó, hogy a Lel ki pász torban köz -
zé tett, de nem kö te le zõ be ve ze tõ anyag ra tá masz kod va az
LMK-ve ze tõk le ve zet het nek egy fó rum be szél ge tést eb ben a
té má ban az zal a szán dék kal, hogy kö zös be szél ge tés ala -
kul jon ki a lel ké szek kö zött a be teg ség rõl, a hal dok lás ról, a
ha lál ról, a gyász ról. A kö zös be szél ge tés cél ja egy részt in -
for má ci ók szer zé se, más részt a lel ké szi lé lek kész sé ge seb -
bé té te le ar ra, hogy adek vá tabb szol gá la tot vé gez hes sünk
– lel ki pász tor ként – azok kö zött a gyü le ke ze ti tagok kö zött,
akik éle tük egy pont ján be le ke rül tek eb be az in ko he rens
lán co lat ba, és ma guk ra ha gya tott sá guk ban ki van nak
szol gál tat va a bé ní tó és el né mí tó szen ve dés ke ser ve i nek. 

Ezen fe lül a meg adott té ma lán co lat tal össze füg gés ben
az egyik õszi lel kész aka dé mia le he tõ sé get kí nál ki sebb kö -

zös ség ben a több na pos lel ki és szak mai be szél ge tés re, a
té ma le het sé ges fel dol go zá sá ra. 

A fó rum le he tõ sé get te remt az eu ta ná zia és az eu té lia
kér dés kö ré nek a meg vi ta tá sá ra is, és a hos pice-moz ga lom
egy há zi le he tõ sé ge i rõl is ér de mes len ne be szél get ni: ar ról,
mi kép pen le het ne gyü le kez e ti szin ten spe ci á lis és ekk lé -
zio  gén hos pice-t meg va ló sí ta ni. Egy bi zo nyos gyü le ke ze ti
kö zös ség – dia kó ni ai cso port né ven – fel vál lal ta az idõ sek,
be te gek lá to ga tá sát, meg ke re sé sét, és el ér ke zett az a pil la -
nat is a nagy kö zös sé gen be lü li kis kö zös ség éle té ben,
hogy nem csak a be teg ágy mel lé ér ke zett meg a ta gok va -
la me lyi ke (vagy ket tes ben) lá to ga tó ba, ha nem ott  ma rad -
tak a hal dok ló mel lett is, leg alább is egy idõ re. A haj da ni
ka to li kus apá cák tel jes szol gá la tá nak fel vál la lá sa csak di -
a ko nisszai szin ten vál na le het sé ges sé, de egye lõ re öröm -
mel kell fo gad nunk azt is, ami spon tán mó don ala kult ki
eb ben a bi zo nyos kis kö zös ség ben. 

A lel kész szá má ra több szö rö sen meg ada tik a té ma fel -
dol go zá sá nak le he tõ sé ge a di ák élet tõl kezd ve, ami kor ta -
nul má nyai so rán meg is mer ke dik a szak mai in for má ci ók -
kal (ame lye ket ké sõbb is bõ vít az újabb és újabb szak iro -
da lom se gít sé gé vel), és a teo ló gi ai-igei meg kö ze lí tés se gít -
sé gé vel, az az sze mé lyes hi tünk él mé nye fe lõl. Ezen a pon -
ton is na gyon ko mo lyan kell ven ni a vo ca tiót: az el hí vás a
tel jes pász to ro lás ra szól! A di ák élet után a ha tod éves idõ -
szak egyik fon tos él mé nye le het po ten ci á lis lel kész ként az
ese tek kel va ló konk rét ta lál ko zás, és gya kor ló lel kész ként
a gyü le ke ze ti szol gá lat ban tu da tos el ha tá ro zott ság gal kell
fel vál lal ni a kül de tést. (Te kint sünk el a lel ké szi szol gá lat
spe ci a li zá ló dá si le he tõ sé ge i tõl, hi szen ke ve sen van nak
azok a „sze ren csé sek”, akik lel kész ként meg ke rül he tik
eze ket a té má kat, elvégre még egy is ko la lel kész is szem be -
sül di ák jai mel lett és kö zött a be teg ség, a ha lál, a gyász
kér dé sé vel.)

A lel ki gon do zás spe ci á lis te rü le tét eb ben az össze füg -
gés ben így oszt hat juk fel: 
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Be teg ség, hal dok lás, ha lál, gyász 
Té ma váz lat egy lel ki gon do zói fó rum hoz



– lel kész a be teg mel lett;
– lel kész a hal dok ló mel lett;
– lel kész a gyá szo ló mel lett;
– lel kész a sú lyos be teg, a hal dok ló, a gyá szo ló csa lád -

tag ja mel lett. 
Szent lé lek tõl ve zé relt fel ké szült sé gün ket se gí ti elõ a té ma
fi lo zó fi ai, lé lek ta ni, teo ló gi ai fel dol go zá sa. 

Mind egyik eset ben iga zi se gít sé get ka punk szol gá la -
tunk tá mo ga tá sá hoz a lel ki fo lya ma tok meg fi gye lé sé nek
és rész le tes le írá sá nak ta nul má nyo zá sá val. S ak kor tud -
juk rá han gol ni ma gun kat a hely zet re, ami kor a sú lyos
hely zet ben le võ sze mély lel ki fo lya ma ta i nak di dak ti kus
váz la tát is mer jük és ké pe sek va gyunk át él ni. Ugyan is
bár me lyik hely zet ben ta lál juk ma gun kat szol gá lat vég zõ -
ként, na gyon fon tos az együtt ér zé sünk. A be teg nek, a
hal dok ló nak, a gyá szo ló nak együtt ér zés re van szük sé ge.
Szám ba ve he tõ az em pá tia ku ta tás is, de szük ség te len
ennyi re bo nyo lí ta ni lel ki pász to ri fel ada tun kat; az a fon -
tos, hogy ké pe sek va gyunk-e a pá ci ens, a má sik em ber
lel ki hul lám hosszá ra rá áll ni, s ké pe sek va gyunk-e meg -
ad ni szá má ra a meg ér tett ség, az együtt ér zés él mé nyét. 

Mind egyik hely zet ben lel ki fo lya ma tok men nek vég be
(ha lad nak egy bi zo nyos cél fe lé), és ne künk ezt a fo lya -
ma tot kel le ne se gí te ni ak tív, de ta pin ta tos je len lé tünk kel.
Ezért le he tünk há lá sak a lé lek gyó gyá szat prag ma ti kus
szak em be re i nek, akik kü lön fé le ke resz tény el le nes vagy
ideo ló gi ai gyö ke rû te ó ria he lyett elõ íté let tõl men te sen fi -
gyel ték meg és ír ták le a lel ki fo lya ma to kat. Azt is szük -
sé ges hang sú lyoz ni, hogy ezek a le írá sok nem ab szo lút
tar tal mú ma gya rá za tok, mint pél dá ul a gra vi tá ció ese té -
ben (a súllyal bí ró tárgy fent rõl min dig le esik), ha nem
olyan meg fi gye lé sek, ame lyek nagy mér ték ben va ló szí nû -
sí tik a lel ki fo lya mat me net rend jét. Az em ber lét annyi ra
tág és sza bad, hogy a meg fi gyelt fo lya ma tok tól el té rõ
ese mény so ro za tok is be kö vet kez het nek, de a szak em be -
rek ál tal le írt lel ki fo lya ma tok tör vény sze rû sé gei még is
na gyon je len tõs ori en tá ci ós pon tot biz to sí ta nak a szá -
munk ra. 

JA VA SOLT IRO DA LOM A FÓ RUM BE SZÉL GE TÉS RE

Lel kész a be teg mel lett

Je len tõs se gít sé get ka punk a nem ré gen el hunyt El isa beth
Küb ler-Rosstól, aki A ha lál és a hoz zá ve ze tõ út (Gon do lat,
Bu da pest, 1988) cí mû mun ká já ban le ír ja a sú lyos be te gek
lel ké ben vég be me nõ fo lya mat fá zi sa it: ta ga dás, lá za dás,
al ku, de presszió, el fo ga dás. Kri ti ka: el sõ sor ban csak rák -
be te gek kel fel vett in ter júk ról van szó. En nek el le né re se gít
ben nün ket a be teg lel ki vi lá gá ra rá han go lód ni.

Szí ve sen em lít jük Polcz Alaine min den írá sát, hi szen óri -
á si tu dás sal és ta pasz ta lat tal ren del ke zõ, meg bíz ha tó ku ta -
tó ír ja le az ese te it: „A sú lyos, gyó gyít ha tat lan be teg ség és
az élet ve szély” (A ha lál is ko lá ja. Mag ve tõ, 1989. 218. o.). 

Lel kész a hal dok ló mel lett

A ka to li kus Ke ré nyi La jos Me gyek… és meg gyó gyí tom cí -
mû, lel ki gya kor la tot elõ se gí tõ köny vé nek mot tó ja: „A tes -
ti or vo sok ki tû nõ mun ká ja ke vés az em be ri lét meg vá la -
szo lá sá hoz és ér tel mes sé té te lé hez. Íme, itt va gyunk mi,
lel ki or vo sok!” Kér dés hoz zánk: ott va gyunk? 

A hal dok ló mel lett – Krisz tus ba ve tett élõ hi tünk in teg -
rá ci ó ja ál tal – je len tõs se gít sé get ad ne künk a re a ni má ci -
ós ku ta tás anya ga. En nek a tu do mány te rü let nek sem az a
lé nye ge, hogy be bi zo nyít sa a ha lá lon tú li élet va ló sá gát,
ám két ség te len, hogy ál lí tá sai, össze gyûj tött ese tei na -
gyon ko mo lyan el gon dol koz tat hat nak. Ám min den érv re
ta lál ha tó el len érv, ezért a lé nye get ab ban vél jük fel fe dez -
ni, ami az egész je len sé get meg ha tá roz za és szá munk ra
fon tos sá, ér de kes sé te szi. Ez pe dig annyi, hogy az egy re
zsu go ro dó, csök ke nõ, be szû kü lõ fi zio ló gi ai fo lya ma tok kal
pár hu za mo san na gyon je len té keny pszi chés ki tá gu lás
megy vé ge. Eb be en ged je len tõs be pil lan tást pél dá ul Ács
Gé za, Pil ling Já nos és Za tik Ist ván Meg hal tam – és élek cí -
mû, könnyen át ol vas ha tó kis köny ve (Me di ci na, Bu da -
pest, 1992). 

Fon tos és tar tal mas ol vas mány J. Ch. Ham pe Hi szen
meg hal ni egé szen más cí mû, né met bõl ma gyar ra for dí tott
mun ká ja (Re for má tus Zsi na ti Iro da, Bu da pest, 1993). 

A ha lál kö ze li él mé nyek be se gít be pil lan ta ni R. A. Mo o -
dy Élet az élet után cí mû mû vé vel (több ki adá sa van). Ez
a be pil lan tás csak és el sõ sor ban azért szük sé ges, hogy
szel le mi táv la tok re a li tás sá vá ló kép ze té vel tud junk a hal -
dok ló ágya mel lett je len len ni. S ak kor las san azt is el ér -
jük, hogy lesz bá tor sá gunk a beteg ke zét is meg fog ni,
hogy úgy imád koz zunk ve le együtt. 

Hal dok ló be te gek és hoz zá tar to zó ik pszi chés, szo ci á lis
és spi ri tu á lis tá mo ga tá sa al cím mel je lent meg Cse ri Pé ter
Se gít ség nyúj tás a vé ge ken cí mû ta nul mány kö te te a Ma -
gyar Hos pice-Pal lia tív Egye sü let ki adá sá ban 2002-ben (a
Bri tish Know-How Alap és az OTP In gat lan Rt. tá mo ga tá -
sá val). Ez a ta nul mány kö tet ön ma gá ban elég sé ges fel ké -
szü lést biz to sít a sok ol da lú szol gá lat ra, s a lel ké szek szá -
má ra a spi ri tu á lis di men zi ót is biz to sít ja. 

Lel kész a gyá szo ló mel lett

Ala pot te rem tõ, be ve ze tõ ol vas mány ként ja val lott Polcz
Alaine Gyász ban len ni címû munkája (Pont Ki adó, Bu da -
pest, 2000), va la mint a „Gyá szo lók lel ki gon do zá sa” cí mû
írás e so rok szer zõ jé tõl (a gyász fá zi sa i nak le írá sa Y. Spi e -
gel se gít sé gé vel) az Egy más közt egy má sért cí mû kö tet ben
(szerk. Je le nits Ist ván – Tom csá nyi Te o dó ra. HÍD, 1990.
194–230. o.). A gyász fá zi sai: sokk fá zis, kont roll fá zis,
reg resszi ós fá zis, adap tá ció – olyan fo lya mat tá áll nak
össze, amely nek a vé gé re a gyász fel dol go zás ér tel me sen
be fe je zõ dik. Ér de mes el ol vas ni még Ro land Ant hol zer
Gyász és vi gasz cí mû, ked ves kis köny vét; ez a mély hit -
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A CSA LÁ DOK BAN VÉG ZETT EGY HÁ ZI SZOL GÁ LAT
ÚJ KI HÍ VÁ SAI

Egy há zi gya kor la tunk ban ma gá tól ér tõ dõ fel adat a gyü le -
ke zet hez tar to zó csa lá dok lá to ga tá sa. E ta nul mány sze ret -
né a lel ké sze ket olyan ki hí vá sok kal szem be sí te ni, ame lyek
új szem pon to kat ad hat nak a csa lá dok ban vég zett szol gá -
lat új ra ér tel me zé sé hez és de fi ní ci ó já hoz. A csa lád lá to ga -
tás gya kor la ta be il lesz ke dik a csa lád gon do zás kon cep ci ó -
já ba. Gyak ran hang zik el a lel ké szek fe lé meg fo gal ma zó -
dó igény ként a lá to ga tás, a csa lád lá to ga tás szük sé ges sé -
ge. Meg kell azon ban fo gal maz nunk azt is, hogy mi tõl vá -
lik a lel kész lá to ga tá sa a csa lád ban lel ki gon do zói al ka -
lom má, szük ség ese tén pe dig csa lád gon do zói fo lya mat tá. 

Mind eh hez szük ség van ar ra, hogy meg vizs gál juk a mo -
dern csa lád fo gal mat, be te kint sünk a csa lá dok kon tex tu sá -
ba, és meg ha tá roz zuk a csa lád gon do zás le het sé ges te rü le -

te it. Ez a ta nul mány sze ret ne irá nyo kat ki je löl ni a csa lád -
gon do zás kon cep ci ó já nak át gon do lá sá hoz.

A CSA LÁD MEG HA TÁ RO ZÁ SÁ NAK
MAI ÉR TEL ME ZÉ SE
ÉS AN NAK KE RESZ TÉNY VO NAT KO ZÁ SAI

Mai ma gyar tár sa dal munk há zas sá gi és vá lá si sta tisz ti -
kái szo mo rú an árul kod nak ar ról, hogy mi cso da krí zis -
ben van a csa lád mint a tár sa da lom leg alap ve tõbb kö -
zös sé ge. Egy mai csa lád de fi ní ció egé szen új fo gal ma kat
és lá tás mó dot tük röz. A csa lá dot ma már szám ta lan for -
má ban el tud juk kép zel ni. A klasszi kus csa lád mo dellt
fel vál tot ták az új tár sa dal mi moz gá so kat kö ve tõ mo del -
lek, és ezek a gyü le ke ze tünk höz tar to zó csa lá dok ra is
ugyan úgy jel lem zõ ek.
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bõl fa ka dó mû ke resz tény szem szög bõl dol goz za fel a lé -
lek ta ni is me re te ket (Ethosz Kft., 2001). Ve re na Kast A
gyász (Twins Ki adó, 1995) cí mû mun ká ja szin tén aján -
lott, és ugyan csak tõ le je lent meg a Kö tés és ol dás, amely
a gyász vesz te ség össze füg gé sé ben a vá lás kér dé sét is fel -
dol goz za. 

Lel kész a sú lyos be teg, a hal dok ló, a gyá szo ló
és csa lád tag ja mel lett

Ez a pont az as pek tu sok egy sé gét szán dé ko zik hang sú -
lyoz ni, vagy is lel ki pász to ri szol gá la tunk so rán kö rül te kin -
tõ en kell fi gye lem be ven nünk az érin tet tek lel ki ál la po tát,
hely ze tét. Cse ri Pé ter köny vét mind egyik pont nál hasz nál -
ni, al kal maz ni le het. Lel ké szek, teo ló gu sok szá má ra ér de -
kes ki hí vás Bi tó Lász ló Bol do gabb élet – jó ha lál (eu te lia –
eu ta ná zia) cí mû köny ve (Athe nae um 2000 Ki adó, 2005),
tisz te let re mél tó az újat mon da ni aka rás szán dé ka, s az
õsi igaz sá gok a sti lisz ti ka új kön tö sé ben tör nek fel szín re. 

ZÁR SZÓ

A ja va solt iro da lom lis tá ja ön ké nyes, és csak ma gyar
nyel vû ki adá so kat vesz fi gye lem be, ezért kö szö net tel ve -
szünk bár mi lyen ki egé szí tést. A spe ci á lis te rü le te ken túl
ál ta lá nos, il let ve egye te mes szel le mi ho ri zon tot fi gye lem -
be ve võ iro da lom ként még a kö vet ke zõ ket em lí tem,
amennyi ben va la ki nek ked ve ke re ke dik fi lo zó fi ai te rü le te -
ken is szét te kin te ni: Csej tei De zsõ: Fi lo zó fi ai met sze tek a
ha lál ról. A ha lál me ta mor fó zi sai a 19–20. szá za di élet- és
eg zisz ten ci ál fi lo zó fi ák ban (Pal las Stú dió – Att rak tor, Bu -
da pest, 2002). A ki tû nõ és tu dós szer zõ aka ra ta el le né re
kö zel fél ezer ol da lon ke resz tül bi zony sá got tesz az em be -
ri ér te lem ma gas szin tû, ma gá nyos ver gõ dé sé rõl a ha lál
va ló sá gá val szem ben. Lel ki pász to ri mon da ni va lónk örök
mi nõ sé gét erõ sí ti meg két év szá zad ki út ke re sé se i nek fi lo -
zó fi ai re mény te len sé ge. 

Min den ki nek ál dott ké szü lést, fel ké szü lést kí vá nunk az
LMK-ra és a lel kész aka dé mi á ra. Egy õsi gon dol ko dá si sab -
lon így ada tik:

1. Jó él ni, és rossz meg hal ni.
2. Rossz él ni, és jó meg hal ni.
3. Rossz él ni, és rossz meg hal ni.
4. Jó él ni, és le het hit ben, bé ké ben meg hal ni.

Va jon Pál apos tol me lyik ka te gó ri át vál lal ta vol na? És mi
me lyi ket vall juk?

PÁN GYÁNSZ KY ÁG NES – KRÁ MER GYÖRGY

Csa lád lá to ga tás tól csa lád gon do zá sig
Vi ta in dí tó ta nul mány



A „két szü lõ és gye re kek” tí pu sú tra di ci o ná lis csa lád mo -
del len túl ma már be szél nünk kell egy szü lõs csa lá dok ról,
örök be fo ga dó, ne ve lõ szü lõs csa lá dok ról, gyer mek nél kü li
csa lá dok ról, sõt mai nép sze rû el ne ve zés sel patch work csa -
lá dok ról is (ahol az el vált szü lõk új pár juk kal és an nak
gyer me ke ivel al kot nak csa lá dot). 

A csa lád ra az egy há zak is úgy te kin te nek, mint sze re tet -
bõl ala pí tott és sze re tet ben élõ sze mé lyek kö zös sé gé re: a
há zas ság ra lé pett fér fi és nõ, a szü lõk és gyer me kek, va la -
mint a ro ko nok kö zös sé gé re. A csa lád el sõd le ges fel ada ta,
hogy meg va ló sít sa az iga zi sze re tet kö zös sé get. Ez a sze re -
tet kö zös ség Krisz tus nak az egy ház iránt tanúsított sze re -
te tét te kin ti min tá nak (Ef 5,21–33). Így a csa lád az Is ten -
tõl ka pott hi va tá sunk leg je len tõ sebb kon tex tu sa. A csa lád
ad ja a leg alap ve tõbb ta pasz ta la tot a ke resz tény ér té kek rõl:
a sze re tet rõl, a tü re lem rõl, az igaz sá gos ság ról és a meg bo -
csá tás ról, a meg bá nás ról és a meg bé ké lés rõl.

A CSA LÁ DOK BAN VÉG ZETT SZOL GÁ LAT
KON TEX TU SA

A csa lád min dig is kü lön le ges sze re pet töl tött be az egy ház
szol gá la tá ban, a csa lád gon do zás pe dig va la mi lyen for má -
ban min dig is alap ve tõ szol gá la ta volt az egy ház nak. A
csa lád gon do zás az egy há zi szol gá lat min den te rü le tén je -
len van, és ha tá sa van a csa lá dok ala pí tá sá ra, fej lõ dé sé re
és krí zis hely ze te ik re. 

A csa lád gon do zás cél te rü le te az egész gyü le ke zet. Min -
den ki nek van csa lád ja, an nak is, aki éle té nek egy bi zo -
nyos sza ka szá ban egye dül él. Csa lád já hoz tar toz nak szü -
lei, ro ko nai, akik sok-sok szál lal kap cso lód hat nak a gyü -
le ke zet hez. A csa lád gon do zás egyik leg na gyobb ki hí vá sa,
hogy a gyü le ke zet  tagjai ho gyan tud ják egy mást hit ben el -
fo gad ni és ho gyan tud nak egy más sal hit kö zös sé get al kot -
ni, amely ben min den em ber csa lád tag nak érez he ti ma gát
(Mt 12,46–50; Jn 19,26–27; Zsolt 68,6–7a).

A csa lád gon do zás szol gá la ta így nem egy sze rû en gyü le -
ke ze ti szol gá la tunk egy szeg men se. Sok kal in kább egy faj -
ta lá tás mód, min dent át fo gó pers pek tí va, amely a kü lön -
bö zõ szol gá la ti ága kon át ível ve tart ja szem elõtt a csa lá -
do kat. 

A CSA LÁD GON DO ZÁS LE HET SÉ GES TE RÜ LE TEI

A csa lá di lel ki gon do zás el sõ sor ban krí zis hely zet be ke rült
csa lá dok kal ta lál ko zik. Eb ben a hely zet ben elõ ze tes fel té -
tel, hogy be fo ga dó at ti tûd del áll a ha gyo má nyos csa lád -
mo del le ket fel vál tó új csa lád for mák hoz, és min den le het -
sé ges esz köz zel se gí ti azo kat, akik mar gi na li zált, il let ve
kü lö nö sen sé rü lé keny hely zet be ke rül tek. 

Na gyon fon tos len ne a vá lás sal já ró hely zet be ke rült há -
zas tár sak és csa lád ja ik lel ki gon do zá sa. Az el íté lõ és ki re -
kesz tõ ma ga tar tás he lyett a lel ki pász tor és a ke resz tény

kö zös ség se gít he ti a baj ba ju tott fe le ket. Az egy ház egyik
leg na gyobb aján dé ka, hogy re ményt és az új élet, az új
kez det le he tõ sé gét hir det he ti a meg bé lyeg zés és ki re kesz -
tés he lyett.

A se bez he tõ csa lá dok má sik tí pu sa az egy szü lõs csa lád.
A csa lád ra ne he ze dõ gaz da sá gi ter hek, a szü lõ mun ka vál -
la lá sá nak szük ség sze rû sé ge le csök ken ti az együtt el töl tött
idõ le he tõ sé gét. A lel ki pász to ro lás és a gyü le ke zet ré szé rõl
nagy szük ség len ne a dia kó nia és a ko i nó nia konk rét, kéz -
zel fog ha tó meg ta pasz ta lá sá ra. 

A tár sa da lom ban egy re el ter jed teb bek az úgy ne ve zett
patch work csa lá dok, ahol egy vagy mind két szü lõ el vált,
és gyer me ke ket hoz nak az új kap cso lat ba, vagy pe dig lát -
ha tás kap csán az elõ zõ há zas társ nál el he lye zett gye re kek
lesz nek az új csa lád ta gok. Ezek ben a csa lá dok ban nem
két em ber nek kell új há zas tár si kö zös sé get al kot nia, ha -
nem a vá lá sok mi att egyéb ként is sé rült gyer me kek nek
kell új csa lá dot ta lál ni uk egy má sik csa lád dal együtt. A
csa lád lel ki pász to ro lá sa so rán igen össze tett lel ki gon do zói
fel ada tok kal kell a se gí tõ nek is meg bir kóz nia.

Az egye dül ál lók (nép sze rû el ne ve zés sel szing lik), egy fõs
ház tar tás ban élõk kre a tív be vo ná sa a gyü le ke ze ti élet be és
ez zel egy nagy csa lád ba ha té ko nyan csök kent het né a
„szing li ség” je len sé gé nek meg bé lyeg zé sét.

Fon tos lát ni, hogy a csa lád gon do zás nem egy sze rû en a
lel kész fel ada ta. A gyü le ke zet mint be fo ga dó kö zös ség kü -
lö nö sen nagy le he tõ sé get kap hat eb ben a fel adat ban. A
gyü le ke ze ti élet le he tõ sé get nyújt ar ra, hogy a kü lön bö zõ
tí pu sú csa lá dok ott hon ra lel je nek ben ne. A csa lád ról al ko -
tott új ké pet a gyü le ke ze tek nek teo ló gi ai, li tur gi ai, ok ta tá -
si és gyü le ke zet ve ze té si szem pon tok alap ján is új ra kell
gon dol ni uk. A hoz zá ál lást alap ve tõ en a kü lön bö zõ sé gek
el fo ga dá sa és a be fo ga dás ha tá roz hat ja meg. A csa lá do kat
érin tõ ka zu á lis al kal mak és az egész gyü le ke zet is ten tisz -
te le ti éle te is le he tõ sé get nyújt a mér föld kõ nek és krí zi s -
nek szá mí tó hely ze tek kö zös sé gi fel dol go zá sá ban. A ka zu -
á lis al kal mak gyü le ke ze ti kör nye zet be ágya zá sa, a ka zu á -
lis szol gá lat ban a gyü le ke ze ti ta gok te vé keny je len lé te sok
po zi tív fo lya mat ki in du ló pont já vá vál hat. 

SPI RI TU A LI TÁS A CSA LÁD BAN

Rit kán van szó a csa lá dok éle té nek spi ri tu á lis vo nat ko zá -
sa i ról. A csa lá di élet alap ve tõ en meg tud ja ha tá roz ni a csa -
lád ta gok hit ben va ló fej lõ dé sét gyer mek- és fel nõtt kor ban
egy aránt. A csa lád ban szer zett ta pasz ta la tok és krí zis hely -
ze tek for mál ják, pró bá ra te szik és el is mé lyít he tik a hi tet. 

A Bib li á ban konk rét tör té ne tek szá mol nak be a csa lá -
dok hi té rõl. Ha a ház ura vagy asszo nya ke resz tény lett,
egész há za né pe meg ke resz tel ke dett (Ap Csel 16,14–15;
25–34). Ha ma va la ki hit re jut, az leg több ször sze mé lyes
dön tés az éle té ben. Há zas tár sak, gyer me kek na gyon rit -
kán csat la koz nak egy ilyen dön tés hez, hi szen a mai tár sa -
da lom ma gán ügy nek te kin ti a hi tet. Az õs egy ház gya kor -
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la tá val el len tét ben a ke resz te lés sem ott hon, a ház ban tör -
té nik, ha nem a temp lom ban, aho vá a csa lád egy re rit káb -
ban jön el együtt. A tár sa dal mi és kul tu rá lis vál to zá sok
ered mé nye kép pen a csa lá dok ban kö zö sen meg élt hit már
nem köz pon ti kér dés. Óri á si ki hí vás te hát, hogy a csa lád
kö zös sé ge ho gyan te he tõ új ra a spi ri tu a li tás meg élé sé nek
köz pont já vá.

KI TE KIN TÉS – CSA LÁD TE RÁ PI ÁS MO DEL LEK

Az 1950-es évek ben szü let tek azok a csa lád te rá pi ás mo -
del lek, ame lyek meg ha tá ro zó i vá vál tak a csa lád gon do zás -
nak tár sa dal mi szin ten, és egy re érez he tõb ben az egy há -
zak pasz to rá ci ós gya kor la tá ban is. Ezek a mo del lek a nor -
má lis csa lád mû kö dés he lyett disz funk ci o ná lis szimp tó má -
kat jel zõ csa lá dok se gí té sé nek ki dol go zá sá ra szü let tek. A
kü lön bö zõ csa lád te rá pi ás irány za tok kö zös alap hely ze te
az, hogy az em ber sze mé lyi sé gé nek ki bon ta ko zá sa és vi -
sel ke dé se tár sa dal mi kon tex tus ban je le nik meg, amely nek
el sõd le ges szo ci á lis szín te re a csa lád. A csa lád te rá pia cél -
ja, hogy a csa lád in ter ak ci ós rend sze rét be fo lyá sol ni tud -
ja. A csa lád te rá pi ás mo del lek kö zül áll jon itt két na gyon
is mert mo dell, mint egy „kedv csi ná ló ként” a csa lád te rá pi -
ás mo dell rend sze rek be ha tóbb ta nul má nyo zá sá hoz.

A Bo wen-fé le csa lád te rá pi ás el mé let is az 1950-es évek -
ben szü le tett meg Mur ray Bo wen pszi chi á ter pro fesszor
mun kás sá gá nak ered mé nye kép pen. Bo wen sze rint a csa -
lád ér zel mi egy ség, amely ben rend szer be fog lal ha tó ak a
csa lá di in ter ak ci ók. Nem csu pán azt ír ja le, ho gyan mû -
köd nek kap cso la ta ink, ha nem ar ra néz ve is irány mu ta tást
ad, ho gyan tör tén het a sze mé lyi sé günk ben és a kap cso la -
ta ink ban va ló fej lõ dés, nö ve ke dés. El mé le té nek leg fon to -
sabb alap fo gal ma az ér zel mi há rom szög, amely egy há -
rom sze mély bõl ál ló ér zel mi rend szer, és egy ben min den
na gyobb szo ci á lis rend szer mo le ku lá ja, alap ve tõ épí tõ kö -
ve. A há rom szö get nyu gal mi ál la pot ban egy egy más sal
har mo ni kus kap cso lat ban lé võ ket tõs és egy kí vül ál ló al -
kot ja. A ket tõs igyek szik fenn tar ta ni az együt tes sé get, fe -
szült sé gek ese tén azon ban a ket tõs va la me lyik tag ja szo -
ron gá sa ha tá sá ra má sutt, leg elõ ször a há rom szög har ma -
dik tag já nál ke res ér zel mi kö tõ dést. A Bo wen-fé le te ó ria
egyik ér de kes pár hu za ma, hogy a lel kész a pasz to rá ci ós
szol gá la t ban leg több ször az egyik csúcsa egy ilyen há rom -
szög nek.

A csa lád te rá pia má sik je len tõs út tö rõ je Vir gi nia Sa tir. Õ
a ta pasz ta la ti-hu ma nisz ti kus irány zat meg ala pí tó ja és
kép vi se lõ je. Mo dell jé nek kulcs fo gal ma az ön ér ték ér zés,
amely a sze mé lyi ség fo lya ma tos fej lõ dé sé tõl és ki bon ta ko -
zá sá tól függ. Az ér zel mi élet egész sé ges mû kö dé sé hez
szük sé ges kom mu ni ká ció meg ta nu lá sá nak hi á nyát disz -
funk ci ó nak ne ve zi. En nek oka a ko rai szü lõ kap cso la tok -
ból és a hi bás kom mu ni ká ci ós min ták ból szár ma zó ne ga -
tív én kép, az ala csony ön ér té ke lés és a fo ko zott szo ron -
gás. Négy kü lön bö zõ ma ga tar tá si és kom mu ni ká ci ós for -

mát fi gyelt meg a csa lá dok ban, ame lyek se gít sé gé vel az
em ber igyek szik vé de ni sze mé lyi sé gét az el ér ték te le ne dés -
tõl: en gesz te lõ, alá za tos, szol gá ló for ma; tá ma dó, vád ló
for ma; in tel lek tu á lis, ra ci o na li zá ló forma; el te re lõ, ki té rõ,
ir re le váns for ma. Ezek a for mák el sõ sor ban stressz hely ze -
tek ben je len nek meg.

A FÓ RUM BE SZÉL GE TÉS HEZ

A lel ké szi mun ka kö zös sé gek ben va ló kö zös gon dol ko dást
és a gyü le ke ze tek ben fo lyó csa lád gon do zást se gít he tik a
kö vet ke zõ kér dé sek, ame lyek a csa lá dok mindennapi és
hit ben va ló éle té re kér dez nek rá. A kér dé sek fel ve té sé nek
cél ja, hogy job ban lás suk a csa lá dok hely ze tét, fel épí té sét,
erõs sé ge it, ne héz sé ge it köz vet len kör nye ze tünk ben és szé -
le sebb tár sa dal mi kör ben is.

– Mi lyen tí pu sú csa lá dok ta lál ha tó ak gyü le ke ze tünk ben?
– Mi ben erõ sek és mi ben gyen gék ezek a csa lá dok?
– Mi lyen ki hí vá sok kal néz nek szem be a csa lá dok és a

csa lád ta gok?
– A csa lá dok mit tar ta nak a leg na gyobb olyan se gít ség -

nek, amit a gyü le ke zet és az egy ház ad hat nekik?
– A csa lá dok sze rint mi ben se gít het ne ne kik a gyü le ke -

zet, az egy ház, hogy ke resz tény hi tü ket job ban meg
tud ják él ni a csa ládi kö zös sé g ben is?

– Mi lyen le he tõ sé gei van nak an nak, hogy a ka zu á lék
gya kor la tá ban a gyü le ke zet mint „nagy csa lád” ve gye
kö rül a csa lá do kat?

FEL HASZ NÁLT ÉS AJÁN LOTT IRO DA LOM
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Gar land, Dia na R.: Fa mily Mi nistry. De fi ning Pers pec ti ves. Fa mily
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93



Ezt a té mát dr. Bar cza Bé la, a hat van–gyön gyö si gyü le ke -
zet lel ki pász to ra ja va sol ta ne kem ki dol go zás ra, ami kor a
gyü le ke zet 2003-as rév fü lö pi csen des nap ja prog ram já nak
az össze ál lí tá sán dol go zott. Na gyon örül tem a fel adat nak,
s nagy kedv vel hoz zá is lát tam a ké szü lés hez. Nagy Gás -
párt már va la mennyi re is mer tem, mert meg hí vá sunk ra el -
lá to ga tott is ko lánk ba, s az iro dal mi dél utánt én ve zet tem
le. De ez az együtt mû kö dés volt az, ami ba rá tok ká tett
ben nün ket. So kat be szél get het tem ve le ek kor. Ki de rült,
hogy ez a kö zeg az, amely ben õ iga zán meg nyí lik, s
amely ben na gyon mé lyen meg ért jük egy mást. 

Ma ga a köl tõ so ha sem sze ret te, hogy po li ti kai okok ból
el hí re sült ver sei alap ján jegy zik. A köz tu dat ban azon ban
még is csak ezek kel vált ne ve ze tes sé. A Nagy Im re tisz tes -
sé ges el te me té sét kö ve te lõ Örök nyár, el múl tam 9 éves
(1983) le gen dás sá vált so rai:

„…egy szer majd el kell te met NI
és ne künk nem sza bad fe led NI
a gyil ko so kat né ven ne vez NI!”

Vagy 1956 har min ca dik év for du ló já ra írt, nagy ere jû til ta -
ko zó ver se, A Fiú nap ló já ból (1986):

„…és a csil la gos est ben ott su sog im már har minc
év gyû rû jé vel drá ga jú dás fa: ezüst nyár re zeg
su sog a ho mály kö ve te i nek út ján s ki tün te ti õket
le hul ló ezüst-tal lé rok kal ér de me ik sze rint il lõn…”

Vagy a Fé lel men tú li… (1986), hi szen a kur zus el vár ta,
ter mé sze tes nek vet te, hogy fél jünk, s ha va la ki ki mond ta,
hogy nem fél, már a fenn ál ló rend szert gya láz ta, s elég
okot adott be zú zás hoz, el kob zás hoz, és a rend õr sé gi je len -
té sek ked ven ce lett.

„Hogy fé nye sed nek az éj sza kák!
amint éle sed nek a ké sek,
de a fé lel mes pen ge-ar ze nált
ki csor bít hat ja az ÉNEK.

Aki a fé lel men tú li tar to mány
da lok ra el szánt köly ke,
jól tud ja mi ért e föl di ágy
s mi ért a csil la gok – fö löt te.”

Ady End re óta Nagy Gás pár a leg bib li ku sabb ma gyar köl tõ.
Az a tény, hogy mû vé szi mon da ni va ló já nak je len tõs ré szét
bib li ai képek kel és a bib li ai zsi nór mér ték kel azo no su lva
fej ti ki, ke resz tény sé gé nek egyik bi zo nyí té ka. 

Ószö vet sé gi mo tí vu mo kat kü lö nö sen fi a tal ko ri köl té -
sze té ben ta lá lunk. Ko ro na tûz (1975) cí mû kö te te két Mó -
zes-ver set is tar tal maz. A Ne fon ja tok ne kem vesszõ ko sa -
rat! az egyik: 

„Egy szer ki nö vök ab ból is –
ne fon ja tok ne kem vesszõ ko sa rat!

Ha meg szül te tek anyák
– nád kö zé ne rejt se tek –
a la pu ló ál la tok dü he úgy is rá ma kad.”

Mint aki ele ve vissza uta sít ja a vé del met a tá ma dás el len,
amely tá ma dás ra nem szol gált rá. És ele ge van a hir de ten -
dõ, kép vi se len dõ igaz sá gok rej te ge té sé bõl, az el hall ga tás ból.

„Föl rob ban szá jam, a Jó nást be ka pó, búj ta tó Ce té,
Ele ven ha lot tak nak ütõd ve föl rob ban!”
(El jö het ér tem, 1975)

Ezek az ószö vet sé gi ké pek a ma gyar iro dal mi ha gyo má -
nyok kal is érint kez nek, hi szen Pe tõ fi (lásd A XIX. szá zad
köl tõi) és Ma dách (Mó zes) is hasz nál ja eze ket a mo tí vu -
mo kat. Jó nást pe dig, úgy tû nik, egy szer s min den kor ra le -
fog lal ta ma gá nak Ba bits. Ter mé sze te sen Nagy Gás pár a
bib li ai tör té ne tek más ér tel me zé si le he tõ sé ge i re épít, mint
elõ dei.

A ko rai ver sek kel el tûn nek az ószö vet sé gi uta lá sok, és
új szö vet sé gi mo tí vu mok kal te lí tõ dik az élet mû, amely sze -
mé lyes hit val lá sok ba tor kol lik. A kül de té ses szü le tés a
már idé zett Ne fon ja tok ne kem vesszõ ko sa rat!-ban is fel -
sej lik, de még erõ tel je sebb Amíg a böl csek ide ér nek cí mû
ver sé ben:

„Ki rály se, kol dus se,
ma gam se, más se le he tek!
Csil lag áll fö löt tem,
fél tes tem hó ban,
jö ven dö lé sek sze rint
egy-két do log ra meg szü le tek.”
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HEL TAI BÁ LINT

Ke resz tény ség, is ten ke re sés, is ten hit
Nagy Gás pár köl té sze té ben
(1949. má jus 4–2007. ja nu ár 3.)



Leg erõ tel je sebb a Jú dás- és Gol go ta-mo tí vum az élet mû -
ben. Mind a ket tõ egy szer re szak rá lis és po li ti kai töl té sû.
1956-tól a rend szer vál tá sig két út kö zöt ti vá lasz tás ra
egy sze rû sö dött le azok nak az éle te, akik nek ép pen e nép 
Mó ze se i nek vagy Jó ná sa i nak kel lett vol na len ni ük: a jú -
dá si út ra vagy a ke reszt út vál la lá sá ra. A Jú dás-prob lé ma
jó il luszt rá ciója a ko ráb ban idé zett, A Fiú nap ló já ból cí -
mû vers. Én leg szí ve seb ben még is a Hit-tant idé zem
(1982):

„Kér de zem én: ha a fog ság ba ve tett gon do kat
az Is ten se ve szi ész re, ak kor az égi kö rök
hin tá ló mér le ge in majd mennyit nyom nak a
föl di pö rök s mennyit a hall ga tás arany rö gei
az áru lás szín ezüst jé vel te téz ve?”

Õ „nem fog ta be pö rös szá ját”, és ha kel lett, nem a tu dás -
nak, mint Jó zsef At ti la, ha nem a hit nek tett pa naszt, „s
szi szeg ve se szol gált al jas, nyo mo rí tó ha tal ma kat”. Vi -
szont a Stá ció já rást hí ven vég hez vit te a 15. ál lo más tól a
33. ál lo má sig. (A Stá ció já rás a Gol go ta-mo tí vum leg je len -
tõ sebb köl te mé nye.) Ide tar to zik a Víz szin tes né ma ságban
is (1993): „…mert min den fáj da lom vi sel he tõ… a Gol go -
tá ra föl ment föl fe szí tet tel”.

Nem esett szó még a há rom ki rály-ver sek rõl. Ezek az õ
is ten ke re sé sé nek a jel ké pei az élet mû ben.

„…hó ta lan a he gyek in ge –
el kell ér nünk Bet le hem be!”
(Hó ta lan a he gyek in ge)

Né hány sor a Há rom ki rá lyok cí mû köl te mé nyé bõl:

„…Nagy He ró des
mint kí gyó les […]

De nem fél nek
cél hoz ér nek

Megy a há rom
te ve há ton

Megy ha zá ig
Per zsi á ig

Út ju kon csil-
lag vi lá gít.”

En nek a vers vo nu lat nak a ve zér fo na lát a Te vék szo mo rú
táj ban cí mû ver se ad ja meg:

„…sze gény si va tag já ró nap ke le ti ür gék
tit kos ki rá lyok akár ra ké tá val is
de ne te ve há ton…………”

Ezek a ki rá lyok me het tek vol na fé nyes ka ra ván nal is,
szol gák se re gé vel – de sa ját ma guk akar ták lát ni elõ ször a
gyer mek Jé zust, mi nél elõbb, és ma gu kat meg aláz va, min -
den fö lös le ges kül sõ sé get el vet ve.

Nagy Gás pár nem ke gyes sé gi köl tõ. De po li ti kai tisz ta sá -
ga és az ez zel já ró koc ká zat vál la lá sa a si ke res ke re sés nek
köszönhetõen meg ta lált val lá sos hi té ben gyö ke re zik. Még is
le het, hogy mind ezek nél a mû vé szi és po li ti kai hõs tet tek nél
je len tõ seb bek nyíl tan hit val ló köl te mé nyei: a Te De um, a
Kér dés, a Sza vak, az Esz ter go mi apok rif. Ezek rõl ke ve sebb
szó esik, az élet mû ben va la hogy el sik kad nak. Ám mind nyá -
jan jól is mer jük a Je gyez vén szal ma szál lal cí mû ver sét:

„…a re mény so ha sem meg ha ló,
ha min den utol só szal ma szál
AB BÓL A JÁ SZOL BÓL VA LÓ!”

95

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Gyer mek bi zott sá ga
rajz pá lyá za tot ír ki „Ál la tok a Bib li á ban” té ma kör ben.
Emel lett meg hir det egy imád ság író pá lyá za tot is.

A gye re kek öt kor osz tály sze rint pá lyáz hat nak: óvo dá -
sok, 1–2. osz tá lyo sok, 3–4. osz tá lyo sok, 5–6. osz tá lyo sok
és 7–8. osz tá lyo sok.

A raj zok A/4-es mé ret ben ké szül je nek. El ké szí té sük höz
hasz nál ha tó szí nes ce ru za, filc toll, zsír kré ta vagy fes ték.

A raj zok há toldalán sze re pel jen a ké szí tõ ne ve, élet ko ra,
a mû cí me, il let ve a lak cím, a gyü le ke zet és az is ko la ne ve.

Az imád sá gok tet szõ le ges té ma kör ben és ter je de lem ben
ké szül het nek.

Fon tos, hogy az ol vas ha tó an meg írt ima mel lett ott le -
gyen a szer zõ ne ve, élet ko ra, lak cí me, gyü le ke ze té nek ne ve.

A be ér ke zés ha tár ide je: 2007. áp ri lis 20. (pén tek)
A cím, aho va vár juk a mun ká kat: Ma gyar or szá gi Evan -

gé li kus Egy ház Gyer mek osz tá lya, 1450 Bu da pest, Pf 21.
A díj át adás idõ pont ja: 2007. jú ni us 16. (szom bat)
A pá lyá zó gyer me kek leg fel jebb 3 raj zot és 3 imád sá got

küld het nek be.
Min den pá lyá zó nak ju ta lom jár, és az egyes kor osz tá -

lyok ban az el sõ há rom he lye zett aján dék ban ré sze sül. Ter -
ve ink kö zött sze re pel egy is ko lai nap tár ké szí té se a be ér ke -
zett mun kák ból.

To váb bi in for má ci ót Mády Er zsé bet gyer mek re fe rens nél le -
het kap ni a 20/824-5296-os szá mon.

Sze re tet tel vár juk a raj zo kat és imád sá go kat!

IMÁD SÁG ÍRÓ ÉS RAJZ PÁ LYÁ ZAT GYE RE KEK NEK



Szo mo rú szív vel fo gad tuk 2006 ka rá cso nyán a hírt, hogy
Bö röcz Sán dor, aki 1913. már ci us 16-án szü le tett Bor gá -
tán, éle té nek 94. évé ben el hunyt. 2007. ja nu ár 13-án vég -
aka ra ta sze rint a va dos fai evan gé li kus temp lom ból kí sér -
ték utol só föl di út já ra. Az igét lel kész le á nya hir det te 2Tim
1,12 alap ján: Tu dom, ki nek hit tem… Sze mé lyé ben lel ké szi
ka runk ból megint olyan test vé rünk tá vo zott, aki sors for -
dí tó, nagy tör té nel mi kor sza kok nak és vi ha rok nak volt ta -
nú ja, ame lyek ben azért tu dott helyt áll ni ere jén fe lül, mert
tud ta, ki nek hisz. Nem vé let le nül vá lasz tot ta te hát te me -
té sé re Pál le ve lé bõl ezt az igét. Nem volt vé let len az sem,
hogy lá nyá nak lel késszé szen te lé se kor Jel 2,10 alap ján
mon dott ál dást: …hogy pró bát áll ja tok ki…, légy hû mind -
ha lá lig…

Ter mé sze te sen el mond hat juk, hogy mi is sors for dí tó kor -
szak ban, tör té nel mi vi ha rok kö ze pet te élünk, amely vál to -
zat la nul meg kö ve te li tõ lünk a hit szi lárd meg gyõ zõ dé sét:
tud juk, ki nek hi szünk. Min den nem ze dék nek szól Pál bá to -
rí tá sa a hit ne mes har cá nak meg har co lá sá ra (1Tim 6,12).
Min den nem ze dék nek új ra és új ra meg kell har col nia a ma -
ga Krisz tus-kö ve té sé nek ne mes har cát. Hang súly esik az
elõ zõ nem ze dé kek hit be li ta pasz ta la tá ra. Eb ben az össze -
füg gés ben is igaz, hogy egy más hi te ál tal nö ve ke dünk (Róm
1,11.17). Hit ben él ni azért je lent fo lya ma tos sá got, fo lya ma -
tos tör té nést és nö ve ke dést, mert Is ten az üdv tör té ne tet be -
tel je se dé se fe lé irá nyít ja. Van nak, le het nek tö ré sek a nem ze -
dék rõl nem ze dék re zaj ló fo lya mat ban. Ilyen kor tá mad re for -
má ció, meg úju lás, sze mé lyes ér te lem ben új já szü le tés. A kö -
zép pont ban min dig az Ige áll, és meg ment min ket nem ze -
dék rõl nem ze dék re at tól, hogy az üdv tör té ne tet össze ke ver -
jük Is ten gond vi se lõ mun ká já val, amely a vi lág tör té ne lem -
ben megy vég be. Is ten azon ban ezt a vi lág tör té nel met is az
õ cél ja fe lé irá nyít ja, még ak kor is, ha te kin té lyes tör té ne -
lem tu dó sok ta gad ják, hogy a tör té ne lem nek len ne va la mi
ér tel me és cél ja. Az üdv tör té net nek és a vi lág tör té ne lem nek
ez a ket tõs sé ge a bûn be esés mi att áll fenn. 

A má so dik vi lág há bo rú elõtt is és utá na is össze ke ver -
ték az üdv tör té ne tet a vi lág tör té nel mi fo lya mat tal (theo lo -
gia na tu ra lis), mert az igei alap, a Krisz tus-köz pon tú ság
meg ren dült az egy ház ban és az em be rek szí vé ben. Bö röcz
Sán dor helyt ál lá sa és bi zony ság té te le se gít sé günk re le het
eb ben a kér dés ben, ame lyet re ha bi li tá lá sa után, 1993-ban
meg je lent, Ki ál tás a mély bõl cí mû ön élet raj zi írá sá ból is -
mer he tünk meg. 

Le á nyá nak már em lí tett lel kész szen te lé si tör té ne té hez az
is hoz zá tar to zik, hogy az édes apát nem en ged ték az ol tár -
hoz lel ké szi mi nõ ség ben, ha nem „ci vil ként” mond hat ta el az
igét. Meg aláz ta tá sát ab ban a hit ben tud ta el hor doz ni, hogy

õ va ló ban ci vil: Is ten or szá gá nak pol gá ra Jé zus Krisz tus ál -
tal (Jn 5,24). Dr. Bö röcz Eni kõ a ra va tal nál el mon dott ige hir -
de té sé ben meg em lé ke zik a ke reszt hor do zá sok ról: „Éle tük
egy meg ha tá ro zott ré szé ben ha tal mas ke resz te ket kel lett
hor doz ni uk… A több sé gét… az ak ko ri tör té ne lem és egy -
ház tör té ne lem egy szer re he lyez te rá juk… Ab ban, ami ak kor
ve lük tör tént, nem volt sem mi szo kat lan… Több mil lió em -
ber sor sá ban osz toz tak a kom mu nis ta dik ta tú ra is ten te len -
sé gé bõl fa ka dó em ber te len sé gé nek a meg ta pasz ta lá sa kor.
Ugyan így… azt kel lett ta pasz tal ni uk, hogy egy kül de té sé rõl
meg fe led ke zett egy há zi ve ze tés (és an nak ki szol gá lói)… az
õ dol ga i kat il le tõ en csõ döt mon dott… Ez tet te le he tõ vé, hogy
fel is mer jék, hogy a leg na gyobb ha ta lom, az élõ Is ten ép pen
eb ben a ma guk ra ha gya tott sá guk ban, ép pen eb ben a mély re
zu ha ná suk ban na gyon is so kat tud ve lük kez de ni… A vi lág
pil la nat nyi ke gye, az ak ko ri egy há zi több ség el ma radt se gít -
sé ge he lyett fel tá rult elõt tük Is ten Jé zus Krisz tus ban adott
ke gyel mé nek a ka pu ja. Ez meg ta ní tot ta õket ar ra, hogy az
is te ni ke gye lem mind eh hez elég!… Al kal mas sá vál tak ar ra
is, hogy ne csak a sa ját és gyer me ke ik, uno ká juk és déd uno -
ká ik, ha nem má sok – ná luk nyo mo rul tabb – em be rek éle té -
ben is se gí tõ mó don ve gye nek részt.” 

Mos ta ni köz egy há zi és egy ház po li ti kai tisz tá zó dá sa ink -
hoz ér de mes el ol vas ni Böröcz Sándor köny vé nek aján lá -
sá ból: „Ha azt akar juk, hogy egy kor ne kell jen ön ma gunk
lel ki is me re te elõtt, a tü kör ben szem be köp ni ön ma gun kat,
ak kor ne cse le ked jünk lel ki is me re tünk el len. Ha pe dig
még is meg cse le ked tük, ak kor le gyen ben nünk annyi ge -
rin ces ség, hogy meg kö vet jük a nyil vá nos sá got. Le gyen
ben nünk Pé ter nagy csü tör tök es ti bel sõ bûn bá na ta…”

A „GU LAG-szi get cso port” egyik pont ján, a vor ku tai VII.
tá bor ban síny lõ dött, egy szén bá nyá ban vég zett rab szol ga -
mun kát. A szén por tól min den ki fe ke te, el va dult alak ká
vált, akik bõl a legrosszabbat hoz ták ki. Min den nap le kel -
lett száll ni uk a „mély be”, a nyo mo rú ság, a re mény te len -
ség, az el ha gya tott ság és az el ve tett ség mély sé ge i be. Ezek -
nek a mély ben ro bo to ló em be rek nek csak a sze mük csil lo -
gott: ta lán van még re mény. Vissza a nap fény re, vissza a
vi lá gos ság ra, vissza az élet be. Bö röcz Sán dor meg akar ta
mu tat ni, hogy nem csak „ta lán”, de biz to san van ki út,
vissza út, de a vi lág vi lá gos sá gá hoz kell el jut ni uk, kell el -
jut nunk. Há zi or vo sá nak, dr. Gyõr ffy Elõdnek, a va dos fai
gyü le ke zet fel ügye lõ jé nek mond ta új évi üze ne tül: „Min -
dig, min den kö rül mé nyek kö zött hû ség gel ma rad ni Is ten -
hez, mert én meg pró bál tam – de meg ér te!”

Bö röcz Sán dor éle té rõl Sá ghy Gyu la ké szí tett meg rá zó
do ku men tum fil met Ki ál tás a mély bõl cím mel.

Rõ zse Ist ván
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A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ban ke vés nem  lel ké -
szi mun ka társ van, aki olyan hosszú ide ig szol gált vol na
az egy ház ban, mint Gi czi Fe renc né Mag di né ni. Hat van egy
esz ten de ig dol go zott, eb bõl negy ven egy évig mint ak tív dol -
go zó és húsz évig mint nyug dí jas. Ve le be szél get ve ar ra ké -
rem, mond ja el em lé ke it: vall jon ön ma gá ról, if jú ko rá ról és
ar ról, ho gyan ke rült az evan gé li kus egy ház szol gá la tá ba.

– Gi czi Fe renc né szü le tett Ko pi ás Mag dol na evan gé li kus
val lá sú ke resz tény va gyok, eb ben a hit ben ne vel ked tem.
1922. au gusz tus 19-én szü let tem. Hit tan ta ná rom Sal fer
Ká roly volt, kon fir má ló lel ké szem Nand rás sy Elek. Édes -
anyám evan gé li kus, édes apám ró mai ka to li kus volt. Bu -
da pes ten, a Fa so ri evan gé li kus temp lom ban Ke mény La jos
es ket te õket. Édes apám re ver zá list adott, ezért nem gyón -
ha tott és nem ál doz ha tott az ak ko ri ró mai ka to li kus rend
sze rint. Szü le im na gyon in tel li gens, okos em be rek vol tak.
Édes apám részt vett mind a két vi lág há bo rú ban. Min dig
mond ta, hogy ami lyen val lá sú tá bo ri lel ké szük volt a fron -
ton, úgy tör tént az is ten tisz te let, a mi se, a gyó nás, az ál -
do zás és az úr va cso ra. Mint ha már ak kor öku me ni kus
szel le met kép vi sel tek vol na. A XIV. ke rü le ti Her mi na úti
ele mi is ko lá ba jár tam, majd a kis pes ti ál la mi pol gá ri le -
ány is ko lá ba, utá na pe dig a pest lõ rin ci ke res ke del mi is ko -
lá ba. 1943. ok tó ber 14-én kö töt tem há zas sá got Gi czi Fe -
renc evan gé li kus val lá sú mû sza ki pos ta tiszt tel. Es ke tõ lel -
ké szünk Ku thy De zsõ volt. Zsu zsan na ne vû le á nyunk
1949. áp ri lis 4-én szü le tett. 

– Mi kor és ho gyan ke rült az evan gé li kus egy ház szol gá -
la tá ba?

– 1940. au gusz tus 1-jén ke rül tem az evan gé li kus egye -
te mes egy ház iro dá já ba, ami kor bá ró Rad vánsz ky Al bert
volt az egye te mes fel ügye lõ és Ku thy De zsõ az egye te mes
fõ tit kár. A Pes ti Hír lapban jel igés hir de tés je lent meg,
amely ben pro tes táns hi va ta li mun ka erõt ke res tek. Nem
volt meg je löl ve, hogy ho va. Ki lenc ven je lent ke zõ meg hall -
ga tá sa után én nyer tem el az ál lást. Ku thy De zsõ sze rint
azért, mert az én je lent ke zé sem ben egyet len he lyes írá si
hi ba sem volt. Per sze sze mé lyes meg hall ga tás is volt.
Azu tán egy hé tig ta nul nom kel lett, mi lesz a dol gom, kik
a püs pö kök, fel ügye lõk stb. Ha vi fi ze té sem 80 pen gõ volt,
és ebé det is kap tam, mert Ku thy De zsõ volt a Luther Ott -
hon igaz ga tó ja, és an nak ad mi niszt rá ci ó ját mi vé gez tük.
Ket ten dol goz tunk Mirtl né Bor sa Mar git ká val, aki az egy -
ház tól ment nyug díj ba, és 1993-ban, 91 éves ko rá ban
halt meg.

– Az év ti ze dek fo lya mán mi lyen vál to zá so kon ment át a
mun ka kö re, il let ve a be osz tá sa?

– Az el sõ vál to zás 1952-ben tör tént, ami kor meg ala kult
az Észa ki Egy ház ke rü let, és az Ül lõi út ra ke rült a püs pö ki
hi va tal. Dr. Ve tõ La jos püs pök ma ga mel lé vett tit kár nõ -
nek. Öt ven egy évig ugyan ab ban a szo bá ban dol goz tam.
1993-ban a püs pö ki hi va tal a Szil ágyi Er zsé bet fa sor 24.
szám alá köl tö zött. Ad dig „egye te mes Mag di nak” hív tak,
ez után „észa ki Mag di” let tem.

– Kik vol tak a köz vet len fõ nö kei?
– Az el sõ fõ nö köm Ku thy De zsõ egye te mes fõ tit kár, lel -

kész volt. Õ az egy ház ban a bé kes ség kö ve te volt, igye ke -
zett a Ka pi Bé la és Raf fay Sán dor köz ti fe szült sé get át hi -
dal ni, amit a kí vül ál lók nem ész lel tek. Ku thy De zsõ 1943-
ban a Du ná nin ne ni Egy ház ke rü let püs pö ke lett, ak kor Ba -
las sa gyar mat ra köl tö zött. Utá na Var gha Sán dor, a Ró zsák
te rei pro tes táns ár va ház igaz ga tó ja, bu da pes ti kór ház lel -
kész lett a fõ tit kár 1949-ig. Õt az Or dass-per kap csán le -
csuk ták. 1949–52-ig dr. Groó Gyu la gyõ ri val lás ta nár lett
a fõ tit kár és dr. Re ök Iván se bész fõ or vos az egye te mes fel -
ügye lõ. Ami kor 1952-ben meg ala kult az Észa ki Egy ház ke -
rü let, dr. Ve tõ La jos lett a püs pök. Õ 1956. ok tó ber 31-én
le mon dott. Õt kö vet te 1957. ok tó be ré ig Tú ró czy Zol tán
püs pök, az egy ház ke rü le ti fel ügye lõ dr. Mar gócsy Emil lett.
Ve tõ püs pök ek kor vissza jött, és új ra a fõ nö köm lett 1967-
ben tör tént nyug dí ja zá sá ig. Õt kö vet te dr. Ottlyk Er nõ teo -
ló gi ai ta nár 1982 jú ni u sá ig, ami kor nyug dí jaz ták, és az
Öku me ni kus Ta nács fõ tit ká rá vá vá lasz tot ták. 1982. szep -
tem ber 20-tól dr. Nagy Gyu la teo ló gi ai ta nár kö vet te õt a
püs pö ki tiszt ség ben 1990. ja nu ár 1-jén tör tént nyug díj ba
vo nu lá sá ig. Majd Sze bik Im re bu da vá ri es pe res lett a püs -
pök, aki mel lett 2001. de cem ber 31-ig dol goz tam.

Dr. Ka pi Bé la egye te mes püs pö ki tiszt sé gé ben sok szor
egy hé tig is a bu da pes ti Luther Ott hon ban lé võ ven dég szo -
bá já ban tar tóz ko dott fe le sé gé vel, Ka tus né ni vel együtt. Szi -
go rú em be rek vol tak. So kat dik tált ne kem. Na gyon sok szor
kel lett Bu da pes ten len nie, vo nat tal uta zott ide-oda. Mind -
egyik püs pök nek volt az Ül lõi úti Luther Ott hon ban ven -
dég szo bá ja. Tú ró czy Zol tán két szer is fõ nö köm volt, 1948-
ban, ami kor át kel lett ven nie Or dass La jos tól az egye te mes
püs pök sé get, majd 1956 ok tó be ré tõl 1957 de cem be ré ig.
Ku thy De zsõ 1949-ben nyug dí jas püs pök ként új ra egye te -
mes fõ tit kár, így is mét a fõ nö köm lett. Sza bó Jó zsef volt du -
ná nin ne ni püs pök Tú ró czy távozása után és Ve tõ be teg sé -
ge ide jén volt a fõ nö köm mint püs pök he lyet tes.

– Mag di né ni sok em ber nek volt a mun ka tár sa, nyil ván -
va ló an mind egyi kük más volt. Mi lyen kü lönb sé ge ket lá tott
az egyes püs pö kök mun ka stí lu sa kö zött?

– Min den ki nek más stí lu sa volt. Ku thy De zsõ csak
gyors írás ban dik tált, min den re azon nal vá la szol tunk. Dél -
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elõtt 9-tõl dél után 6-ig tar tott a mun ka idõ egy óra ebéd -
szü net tel. Dél után két óra után nem vet tük fel a te le font
és fél fo ga dást sem tar tot tunk, mert ak kor dol goz nunk kel -
lett. Var gha Sán dor alatt na gyon ne héz há bo rús idõk jár -
tak, sok me ne kült lel késszel fog lal koz tunk, szer vez tük a
se gé lye zé se ket, ame lyek ren del ke zé sünk re áll tak. Ve tõ La -
jos gép be sze re tett dik tál ni, re mek gyors író volt, na gyon
ma gas szin ten gya ko rol ta a gyors írást. A ré gi jegy zõ köny -
ve ket át tet te gyors írás ba. Õ már elõ ké szí tet te ma gá nak a
dik tá lan dó anya got. Per sze volt úgy, hogy azon nal a gép -
be dik tált, de ez na gyon rit kán tör tént. Reg gel tõl es tig a
hi va tal ban tar tóz ko dott.

Ottlyk Er nõ reg gel min dig a hi va tal ban volt, ko ra dél -
után tá vo zott, elõt te meg ebé delt. Õ nem sze re tett te le fo -
nál ni, ha még is kel lett, csak na gyon rö vi den tet te. Õ is
rög tön a gép be dik tált. Nagy Gyu la egész nap a hi va tal ban
tar tóz ko dott, sze re tett gyors írás ba és gép be is dik tál ni.
Sze bik Im re gyors írás ba sze re tett dik tál ni, egész nap a hi -
va tal ban volt, ha nem volt más el fog lalt sá ga. Mun ka idõ -
ben mind egyik püs pök szí ve sen fo gad ta a lel ké sze ket és
má so kat is, akik sze mé lyes be szél ge té sek re jöt tek. Na gyon
szí ve sen jár tak a püs pö kök a gyü le ke ze tek be szol gál ni,
sze ret tek az em be rek kel ta lál koz ni.

– Me lyik fõ nö ke volt Mag di né ni re leg na gyobb ha tás sal?
– Min den püs pök fõ nö köm nek más-más ka riz má ja volt.

Mind egyik tõl so kat ta nul tam. Sze bik Im re püs pök sé ge ide -
jén volt a leg több pres bi te ri ülés és köz gyû lés.

– Mag di né ni hosszú szol gá la ta fo lya mán hoz zá ve tõ le -
ge sen hány lel készt és lel kész csa lá dot is mert meg sze mé -
lye sen?

– Kö rül be lül ezer lel készt is mer tem meg, lel kész csa lá dot
is leg alább szá zat. Nem csak a hi va tal ból, ha nem Ba la ton -
szár szó ról is, ahol 2002-ig min den nyá ron nya ral tunk. Itt
na gyon sok lel kész csa lád dal meg is mer ked tem és össze ba -
rát koz tunk, nem csak a mi egy ház ke rü le tünk be tar to zók -
kal. Nem csak lel ké sze ket, de igen ma gas be osz tá sú vi lá gi
em be re ket is meg is mer tem. Az egy há zi bi zott sá gok ban
na gyon sok vi lá gi em ber szol gált, a le vél tá rak biz to san
tar tal maz zák ne vü ket.

– Az a több mint hat év ti zed, amit Mag di né ni az egy -
ház i szolgálatban eltöl tött, két nem ze dék nyi idõ. Ez alatt
nyil ván vál to zott a lel ké szek fel fo gá sa is. Lát-e kü lönb sé get
az el múlt év ti ze dek ben egy mást kö ve tõ lel ké szek ma ga tar -
tá sa és hi va tás tu da ta kö zött?

– Na gyon sok kü lönb sé get lá tok. 1940–45 kö zött me re -
veb bek vol tak, tar tóz ko dó ak és tisz te let tu dó ak vol tak a fel -
sõbb ség iránt. Per sze hi va tás tu dat tal, de töb ben el mond -
ták, hogy a gaz da sá gi vál ság éve i ben, ami kor sok ál lás nél -
kü li dip lo más volt, a lel ké szi hi va tás biz tos nak lát szott.
Na gyon so kan vé gez tek az el sõ vi lág há bo rú után. So kuk -
nak nem volt ál lá sa, úgy ne ve zett szá raz káp lán volt.

Ak kor ala kult meg sok ön ál ló gyü le ke zet, mert azon nal
kap tak ál la mi kong ru át. Na gyon so kan men tek kül föl di
ösz tön dí jak ra. 1945 után a ma ga tar tás és a hi va tás tu dat
rend ben volt, de ol dot tab bak let tek. 1984–90 után már a

fi a ta lok ma ga tar tá sa – tisz te let a ki vé tel nek – ha gyott kí -
ván ni va lót, sõt sze rin tem a hi va tás tu dat is. A ké sõb bi ek -
ben evan gé li kus hi tünk ko moly hát te re nél kül is je lent kez -
tek a Teo ló gi á ra, is mert az ered mény. Sok szor nem érez -
tem a ve ze tõk irán ti tisz te le tet. Én min dig egy ki csit a ka -
to na ság hoz ha son lí tom a lel ké szi kart, hi szen egyen ru hát
hor da nak, a Luther-ka bá tot, ami sze rin tem szi go rú sza bá -
lyok kal jár.

– Mag di né ni nek elég sok irá nyú mun ka kö re volt, még is
mit vég zett a feladatai kö zül a leg szí ve seb ben?

– Sze ret tem az ülé se ket, a kül föl di ven dé ge ket, sok
nagy, ne ves em bert is mer tem meg. Per sze itt ho ni egy há zi
és vi lá gi em be re ket is. Leg job ban a lel ké sze ket sze ret tem,
il let ve azo kat, akik be szél get ni jöt tek, mert a mi szo bánk -
ban több idõ volt rész le te sen el mon da ni a prob lé má i kat. A
hal lot tak kal so ha nem él tünk vissza, ahol csak tud tunk,
se gí te ni akar tunk. Ar ra is fi gyel tünk, hogy egyet len hoz -
zánk ér ke zõ írás se ma rad jon meg vá la szo lat la nul. Ku thy
De zsõ úgy ta ní tott, hogy a le vél írás na gyobb fá rad ság gal
jár, mint a kö szö nés, és ugye nem il lik nem vissza kö szön -
ni. Min dent öröm mel vé gez tem, ha kel lett, a mo so ga tás tól
és ká vé fõ zés tõl kezd ve. Sze ret tem, öröm mel ír tam le fõ nö -
ke im tu do má nyos mun ká it, pré di ká ci ó it, cik ke it stb. So kat
ta nul tam be lõ lük.

– Az egy ház ban vég zett mun ká já ban mi re em lék szik
vissza leg szí ve seb ben?

– A leg szí ve seb ben a sok ked ves al ka lom ra, együtt lét re,
mát ra szent ist vá ni ki rán du lá sok ra, ba la ton szár szói nya ra -
lá sok ra, a gyü le ke ze tek ün ne pi al kal ma i ra, aho va meg hív -
tak. Kü lön nagy örö met je len tett, ami kor a ne mes ké ri mû -
em lék temp lom el ké szült ab ban a ne héz idõ ben, sok mun -
kánk volt ez zel kap cso lat ban. Sze re tet tel gon do lok mind -
egyik fõ nö köm re, mun ka tár sa im ra és min den ki re, aki vel
a hat van egy év alatt meg is mer ked tem.

– Van nak-e olyan em lé kei, ame lye ket leg szí ve seb ben el fe -
lej te ne?

– Szí ve sen el fe lej te ném a má so dik vi lág há bo rút, a me -
ne kül te ket, az éhe zést, a bi zony ta lan sá got. Az Ül lõi út 24.
egyik pin cé jé ben él tük át az ost ro mot fér jem mel, aki mint
ka to na ép pen ha za jött sza bad ság ra. Ször nyû volt, amit át -
él tünk. A mi iro dánk ab la ká ból az oro szok lõt tek, az Ül lõi
út 21. szám alól a né me tek. Tõ lünk vit ték ki a pin cé bõl a
fér fi a kat az út test rõl a ha lot ta kat el szál lí ta ni, ne hogy õket
lõ jék le. Az Ül lõi út úgy né zett ki, hogy azt mond tam, itt
vil la mos az élet ben nem fog jár ni. Azért vol tunk ott, mert
a své dek tõl vé dett sé get ka pott az épü let és a la kók is.
Ami kor vé ge lett a har cok nak, ha za men tünk, még so ká ig
gya log jár tunk dol goz ni. Az épü let Szent ki rá lyi ut cai
front ja be lö vést ka pott, az Ül lõi úti ré szen egyet len ab lak
sem ma radt épen. De per sze fi a ta lok vol tunk, bíz tunk a jö -
võ ben, a to váb bi évek ben. 1948-ban feszültséggel teli volt
a nyár, sõt az egész év, egy há zunk meg kö töt te az egyez -
ményt. Or dass La jos püs pök urat és Var gha Sán dort le tar -
tóz tat ták, bí ró sá gi íté let után be bör tö nöz ték. Rad vánsz ky
egye te mes fel ügye lõt sza ba don en ged ték, mert szív in fark -
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tust ka pott, és nem akar ták, hogy a bí ró sá gon hal jon meg.
A Fé bé di a ko nissza anya ház ban há zi õri zet be he lyez ték.
Az Or dass-ügy ben az iro dá ban járt a rend õr ség, el vit ték a
gyors írá si fü ze te i met, min den szek rényt és a le ve le zést is
meg kel lett mu tat nom. Ér de kes, hogy nem em le get ték a
Lu the rá nus Vi lág szö vet ség fõ tit ká rát, aki meg ír ta, hogy
kül de nek az egy ház nak dol lár se gélyt. Te hát ez nem volt ti -
tok, ami vel az tán Or dasst vá dol ták, hogy ti tok ban hoz ta
be a dol lárt. Meg mu tat tam az összes kül föl di le ve let. Jó
szív vel em lé ke zem ar ra, hogy a ne héz idõk ben min den ki
hû sé ge sen vé gez te mun ká ját és jó ba rát ság ban vol tunk.
Az sem volt szív de rí tõ idõ szak, ami kor 1952-ben a zsi na -
ton Re ök Iván egye te mes fel ügye lõ igen fur csa be szé det
mon dott, ami nek kö vet kez mé nye ként ne ki is és Groó Gyu -
la egye te mes fõ tit kár nak is azon nal men nie kel lett. Hir te -
len egye dül ma rad tam az egye te mes iro dá ban, csend vett
kö rül. Aho gyan le he tett, jött és in téz ke dett az új egye te -
mes fõ tit kár, Grün valszky Ká roly. Ek kor jöt tek a tár gya lá -
sok, amelyek kö vet kez mé nye ként a négy egy ház ke rü let bõl
ket tõ lett.

– Ho gyan te kint vissza az egy ház ban vég zett hosszú
szol gá la tá ra?

– Szol gá la tom ra Is ten irán ti há lá val te kin tek. Nagy ra

ér té ke lem, hogy vég ered mény ben a kül vi lág tól vé dett kör -
nye zet ben azo kat az egy há zi ün ne pe ket is meg tart hat tuk,
ame lyek nem vol tak mun ka szü ne ti na pok. Nem volt sem
Sza bad Nép-fél óra, sem ká der ok ta tás. Úgy érez tem, hogy
irán tam is nagy jó in du lat tal vi sel te tett min den ki. Sok és
sok fé le em bert, ügyet is mer het tem meg. Em be rek vol tak,
akik kö rü löt tem dol goz tak, nagy E-vel.

Szív vel-lé lek kel dol goz tam, és még most is fi gye lem mel
kí sé rem egy há zunk éle tét. Na gyon sok szor ál mo dom ar -
ról, hogy még dol go zom az Ül lõi út 24-ben és a Szil ágyi
Er zsé bet fa so ri püs pö ki hi va tal ban. Hi szem, aho gyan egy -
há zunk meg ma radt a ne héz év ti ze dek ben, Is ten se gít sé gé -
vel to vább foly tat hat ja szol gá la tát eb ben a szin tén nem
könnyû idõ ben.

– Kö szön jük szé pen ezt a vissza te kin tést. Úgy ta pasz -
tal tuk mi is, hogy Mag di né ni nek az egy ház ban vég zett
mun ká ja nem csak ke nyér ke re set volt, ha nem el sõ sor ban
szol gá lat, amelyet szív vel-lé lek kel vég zett. Bi zo nyá ra sok
min dent el tu dott vol na még mon da ni ta nul sá gul a mai
nem ze dék nek és az idõ sebbeknek is. Kí ván juk, hogy Is ten
ke gyel me hor doz za to vább ra is, tart sa meg eb ben a föl di
élet ben az örök  élet szá má ra.

Sár kány Ti bor
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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 zá si 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 rektor
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



BÖJT 3. VA SÁR NAP JA (OCU LI)
• Lk 11,14–28

Az alap ige fõbb irány vo na lai

Lu kács Jé zus Krisz tus éle tét is me rõ ke resz tény ol va só kat
és hall ga tó kat fel té te lez, ami kor csak na gyon rö vi den szá -
mol be egy ör dög ûzés rõl. Nem rész le te zi az ese tet, nem tu -
dó sít a meg szál lott ról, il let ve ar ról, aki Jé zust a gyó gyí tás -
ra meg ké ri. Nem ír ja le a Jé zus ré szé rõl ha son ló ese tek ben
szo ká sos mon dat va la mi lyen for má ját: a te hi ted meg tar -
tott té ged. Lu kács azt hang sú lyoz za, ami a né ma lé lek ki -
ûzé se után tör tént.

Az alap igét hall ga tó gyü le ke zet is ha son ló an „gya kor -
lott” hall ga tók gyü le ke ze te lesz böjt har ma dik va sár nap -
ján, hi szen az elõ zõ va sár na pon is egy go nosz lé lek ki ûzé -
sé rõl hall hat tak – rész le te sen – az alap igé ben (Mt
15,21–28). Így ál ta lá nos ság ban vé ve nem kelt hi ány ér ze -
tet a rö vid tu dó sí tás.

Az alap ige gaz dag mon da ni va ló já ból a tel jes ség igé nye
nél kül említek né há nyat.

Ör dög ûzés, dé mon vi lág vagy az ör dög or szá ga
és Bel ze bub (pon to sab ban Be el ze bul)
Amit Jé zus az ör dö gök rõl, dé mo nok ról mond, az az õt
hall ga tók szá má ra ért he tõbb volt, mint szá munk ra, mai
hall ga tók szá má ra. Ugyan is a rab bi niz mus ta ní tott ezek -
rõl a dol gok ról. Azt mond ták, hogy az em ber a dé mon há -
za, vi szont akiben Is ten je len van, mert az em ber Is ten út -
ján jár, ab ból az em ber bõl ez ál tal ki ûze tik a dé mon. Rab -
bik is ûz tek ör dö gö ket.

Meg ha son lás és egy ség
Gon do lok itt sa ját meg ha son ló or szá gunk ra is, hi szen Jé -
zus nak ez a mon da ta könnyen párt po li ti zá lás ba hajt hat.
De gon do lok a meg ha son lás más szem be tû nõ te rü le te i re –
el sõ sor ban az em be ri kap cso la tok ban –, ame lyek ese té ben
a sze münk elõtt vagy ép pen a sa ját éle tünk ben om lik
össze min den.

Ugyan ak kor Jé zus nak ez a mon da ta ar ra vo nat ko zó an
is fel kel ti a fi gyel mün ket, hogy az ör dög or szá ga na gyon
is egy sé ges és össze tar tó. Nyo ma sincs ben ne meg ha son -
lás nak vagy pusz tu lás nak, össze om lás nak. De te gyük
hoz zá, hogy ugyan ez a szi lárd egy ség igaz Is ten or szá gá -
ra is. 

E két or szág fe szül egy más nak az erõs fegy ve res ha son -
la tá ban, amely bõl egy ér tel mû en ki de rül, hogy Is ten or szá -
ga és az õ leg fõbb har co sa, Krisz tus az erõ sebb és ha tal -
ma sabb. Fegy ve rei az ör dög or szá ga el len: a szent sé gek,
az ige és a bûn bo csá nat. Ezek kel a fegy ve rek kel tá mad hat -
juk meg mi is az ör dög or szá gát, ha tal mát az em be rek fe -
lett – és sa ját ma gunk felett. 

Mind két or szág össze tar tó egy sé gé nek kö vet kez mé nye,
hogy ha egyet tá ma dok meg „pol gá rai” kö zül, ak kor az
egé szet tá ma dom. Ami kor Jé zus egy go nosz, tisz tá ta lan
lel ket ûz ki, ak kor e vi lág fe je del mé nek egész or szá gát és
ha tal mát tá mad ja meg, gyõ zi le. De mu tat ja a for dí tott
eset igaz sá gát is az, ami kor Jé zus azt kér de zi Saul tól: Mi -
ért ül dö zöl en gem? – pe dig Saul egyes em be re ket ül dö zött
Krisz tus-hi tü kért. Vi gasz ta ló, bá to rí tó és re mény sé get kel -
tõ Is ten or szá gá nak ez a vé del me, ame lyet itt Krisz tus sza -
va i ból meg is mer he tünk.

Is ten igé jé nek ere je
Egy ér tel mû ab ból, hogy Krisz tus sza va ál tal ûzi ki a né ma
ör dö göt, a ta nít vá nyok pe dig Jé zus nak, a test té lett Igé nek
ne vé ben te szik más hol ugyan ezt.

A vi lág vá la sza Krisz tus mû vé re
Ha fi gyel jük, ho gyan re a gál nak a sze mük elõtt le zaj ló cso -
dá la tos gyó gyí tás ra az em be rek, ak kor há rom fé le cso por -
tot is mer he tünk meg.

Az el sõ a hí võk cso port ja, akik nek meg nyílt a sze mük,
és lát ják Is ten igé jé nek di csõ sé gét és Is ten nek a sza vá ban
rej lõ ha tal mát. Õk a so ka ság, amely ben csak né há nyan
szó lal nak meg más képp.

A má so dik cso port azo ké, akik a sa ját sze mük kel lát ják
Krisz tust, így va kok meg lát ni az õ mû vét. Nagy ké pû ek.
Szent nek tart ják ma gu kat. Meg ve tik Jé zust, de Be el ze bult
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is, és így a fe let te ha tal ma san gyõ ze del mes ke dõ igét is.
Ezért ta lán õk van nak a leg na gyobb ve szély ben, hi szen
ép pen a ve szélyt és ve le szem ben a meg me ne kü lés út ját
va kok meg lát ni.

A har ma dik cso port a hi tet tet te tõ kö zöm bö sö ké. Õk
azok, akik még lát ják is Jé zus tet té ben az is te ni ha tal mat,
még is töb bet és na gyob bat kí ván nak, égi, mennyei je let.
Na gyot, lát vá nyo sat, szen zá ci ót. Õk azok, akik meg akar -
ják szab ni Is ten nek, hogy ho gyan le gyen ha tal mas és min -
den ha tó Ura a min den ség nek. Ha a párt ju kat sze ret nénk
fog ni, ak kor vi szont azt is ál lít hat juk ró luk, hogy Jé zust vé -
dik vád ló i val szem ben. Azért kö ve te lik a mennyei je let,
hogy Jé zus az  ál tal iga zol ja ha tal mát és ho va tar to zá sát. De
ez eset ben is ön zé sü ket bi zo nyít ja a kö ve te lés té nye, mert
min den nél job ban fél tik sa ját, alig csí rá zó Is ten-lá tá su kat.

Má ria-tisz te let
A 27. vers ben meg szó la ló nõt az ra gad ja meg Jé zus di csõ -
sé gé bõl, ami ter mé sze te sen adó dik sze mé lyes éle té bõl. De
így ön ma gá ra hall gat, és vég sõ so ron Má ria, az édes anya
elõtt hó dol – ta lán né mi irigy ség gel. Jé zus vi szont tel je sen
egy ér tel mû en ha tá rol ja el az õt hall ga tó kat a te remt mény
imá dá sá tól. Ki ja vít ja és ta nít ja a nõt és az egész so ka sá got:
ne a rész le tek ben vessze nek el, és ne azok elõtt bo rul ja nak
le, ha nem Is ten sza vát hall gas sák meg és tart sák meg.

Ige hir de tés az Is ten Bá rá nyá nak va sár nap ján

Ez az ige sza kasz eszem be jut tat ta A kód ne ve: Mer kúr cí -
mû fil met. Eb ben a fõ sze rep lõ au tis ta kis fiú te kin te tét,
amely, ha nem fi gyel oda, min dig va la mer re fel fe lé ka lan -
do zik, a fel nõt tek egy ha tá ro zott meg szó lí tás sal és moz -
du lat tal új ra és új ra ma guk ra irá nyít ják. 

Az is ten tisz te let ele jén el hang zó zsol tár sze rint a zsol -
tár író raj ta tart ja te kin te tét az Úron, és tõ le vár ja a ke gyel -
met és a sza ba dí tást. Az alap igé ben vi szont olyan em be -
rek kel ta lál ko zunk, akik nek a te kin te tét Jé zus új ra és új ra
ma gá ra és Is ten or szá gá ra irá nyít ja ha tá ro zott sza va i val
és ha son la ta i val.

A Bá rány is me ri azo kat, aki ket meg vált
Jé zus rög tön fel is me ri hall ga tói lel ké nek, hi té nek ál la po -
tát. Van nak kö zöt tük ör dö gök tõl meg szál lot tak, té vely gõk,
vá das ko dók, fi gyel met le nek. Ugyan ak kor van nak so kan,
akik fel is me rik õt, és mint sa ját Meg vál tó juk ban és Sza ba -
dí tó juk ban hisz nek ben ne.

Az alap igé ben sze rep lõ em be rek nek ez a sok fé le sé ge
õszin te, ugyan ak kor kri ti kus ön vizs gá lat ra kell hogy in -
dít sa a mai ige hall ga tót. Hi szen mi, ma élõk is ré sze va -
gyunk an nak a vi lág nak, amely nek va la ho gyan vá la szol -
nia kell Jé zus tet te i re, sza va i ra, meg vál tó mû vé re. Min den -
ki meg ta lál hat ja a he lyét eb ben a tör té net ben, és ha meg -
ta lál ta, ak kor vá laszt is kap Jé zus tól kér dé se i re, még meg
nem fo gal ma zott kér dé se i re is.

A Bá rány tisz ta és tö ké le tes
Jé zust vá dol ják, il let ve mint tõ lünk, lel ké szek tõl, tõ le is
szol gál ta tást ren del nek, sõt kö ve tel nek, el csúsz nak di csõ -
sé ge alatt, és ön ké nye sen vá lasz tott bál vány imá dás esz -
kö zé nek hasz nál ják fel. Ha eb ben az ige sza kasz ban Jé zus
ma ga nem iga zol ná ön ma gát, ak kor sen ki nem ta nús kod -
na ró la mint Is ten Fi á ról, mint ha ta lom mal bí ró ról, mint
szeg let kõ rõl. Sen ki nem ta nús kod na ró la, mert akik hisz -
nek ben ne, azok csend ben ma rad nak. Mint ha már itt el -
kez dõd ne az ör dög nek az a lá zí tó har ca, amely nek vég -
ered mé nye a ke reszt fa és a raj ta füg gõ Is ten Bá rá nya.
Igaz, az ör dög nek eb bõl a mun ká já ból is ki tû nik: van ná -
la erõ sebb, aki sa ját üd vö zí tõ és sza ba dí tó ter ve vég hez vi -
te lé hez hasz nál ja fel an nak fegy ver ze tét.

Jé zus szen zá ci ót kel tõ mennyei je lek nél kül, ha ta lom -
mal bí ró sza vá val iga zol ja ma gát kü lön fé le hall ga tói elõtt.
Nem ejt csor bát Is ten di csõ sé gén és ha tal mán. És amit
mond, azt nem ön ma gá ért mond ja, ha nem hall ga tó i ért. E
két tény is meg mu tat ja szá munk ra Krisz tus nak mint Is ten
Bá rá nyá nak tö ké le tes sé gét.

A Bá rány a Fiú is ten ma ga
Ahogy Jé zus az Is ten or szá gá nak, és itt fõ ként az ör dög
ha tal má nak tit ka i ról szól, egy ér tel mû le het ne a hall ga tói
szá má ra, hogy ha ta lom mal be szél. Úgy ta nít, hogy hall ga -
tói el vi sel hes sék a ne héz tit ko kat. Ha tá ro zott, egye ne sen
ke mény sza va i val vi lá gos sá got visz a sö tét ség ben ta po ga -
tó zók lel ké be. Ép pen ezért ta lán nem is csak egy em ber bõl
és nem is csak egy ör dö göt ûz ki Jé zus eb ben az ige sza -
kasz ban a mennyei Atyá tól ka pott ha tal má val.

Eb ben a tör té ne t ben még nem jött el an nak az ide je,
hogy Jé zus né mán tûr je az el le ne irá nyu ló vá das ko dá st.
Még szól, még ta nít, még ve zet az Is ten or szá ga fe lé,
amely már meg lep te, utol ér te hall ga tó it. 

Kö vet kez te té sek a Jé zust hall ga tók nak
Ez az ige sza kasz egy részt meg mu tat ja bû ne in ket és bûn -
bá nat ra buz dít. Más részt he lyes had vi se lést ta nul ha tunk
be lõ le. Olyat, amellyel Is ten or szá gát véd het jük az ör dög
el len, azok kal a fegy ve rek kel, ame lye ket Krisz tus adott a
ke zünk be (szent sé gek, ige és ige hir de tés, bûn bo csá nat).
Ez lel ki ér te lem ben vett ör dög ûzés is, amely Luther sze rint
azt je len ti, hogy a má sik em bert „vi gasz tal jam, erõ sít sem,
s õt Krisz tus ér de mé bõl Is ten nek ke gyel me fe lõl biz to sít -
sam”. Mind e mel lett pe dig Krisz tus, Is ten Bá rá nya iránt ér -
zett há lá ra in dít.

Si mon Ré ka

Tal ló zó

„Bol do gabb te hát Má ria az ál tal, hogy Krisz tust hit ben fo -
gan ta, mint az õ tes ti anya sá ga ál tal.” (Kál di-Bib lia jegy -
ze tei. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„(…) meg szó lal el le ne az a kép te len vád, hogy dé mo ni
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ha tal mak kal áll szö vet ség ben, majd az a kí ván ság, hogy
»mennyei jelt« ad jon: dön tés re szó lí tó je le it sem mi be se
vé ve a sze mé lyes dön tést fö lös le ges sé te võ ha tal mi meg -
nyil vá nu lást kö ve tel nek.” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té -
ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„(…) a »jel« egy ma gá ban nem iga zít el ab ban a te kin tet -
ben, hogy a ha ta lom Is ten tõl vagy a Sá tán tól (dé mo ni
erõk tõl) ered-e. Csak az is te ni ki nyi lat koz ta tás (…).” (id.
Ma gas sy Sán dor: Pe rikó pák. Ma gán ki adás)

„(…) aki ve lem van, min den bû ne meg bo csát ta tik; aki
nincs ve lem, aki el le nem van, ar ra néz ve nincs, nem le het
bûn bo csá nat, mert bûn bo csá nat csak ben nem van. (…)
Nem köl töz kö dik be oda a tör vé nyes gaz da, az iga zi ki rály.
Ér vé nye sül te hát az üres tér tör vé nye: új ra meg te lik go -
nosz lé lek kel, hét szer te töb bel, mint elébb volt. Áll ez min -
den han gu la ti új já szü le tés re, di va tos meg té ré sek re, gyer -
mek ko ri, kon fir má ci ói fel lán go lá sok ra. Áll ez min den
olyan ke gyes ség re, ame lyet nem ápol nak, nem gya ko rol -
nak, kö zös ség ben el nem he lyez nek. Min den evan ge li zá ci -
ós kam pány fö lött ez a fe nye ge tés sö tét lik. Te hát nem a
»meg üre se dés«, ha nem a »meg te lés« le gyen min den lel ki
mun ka cél ja.” (Ra vasz Lász ló: Az Ó/Új szö vet ség ma gya rá -
za ta. Kál vin Ki adó)

„(…) aki nincs ve le, el le ne van (…). »Egy em ber vagy
úton van, vagy út ban van.«” (Wil li am Mac Do nald: Új szö -
vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„Az egész in ter mez zo jel lem zõ en mu tat ja a fel szí nes
meg ér tést, a lé nyeg fél re is me ré sét. Az ige ke gyes ke dõ fo -
gad ta tá sa oly kor rej tett el uta sí tást hor doz ma gá ban.”
(Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„Má ria-kul tusz Jé zu sért! Nem vi tat ha tó, hogy Jé zus
nagy ra be csü lé se is ben ne fog lal ta tik. (…) Az ál ta la hasz -
nált kö tõ szó je len té se az el len ve tés tõl a hely re iga zí tá son
át a fo ko zá sig ter jed. (…) Jé zus nem hagy ja jó vá az
asszony bol dog mon dá sát. (…) Jé zus nem tisz te le tet, ha -
nem kö ve tést vár. (…) Aki csak tisz te le tét fe je zi ki irán ta,
az ugyan olyan tá vol áll tõ le, mint aki szem be he lyez ke dik
ve le.” (Prõh le Ká roly: Lu kács Evan gé li u ma. Evan gé li kus
Saj tó osz tály)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(Min den or szág, amely meg ha son lik ön ma gá val, el pusz tul,
és ház ház ra om lik…)
Ca mus az ab szurd fo gal má ról:
„Ha nem hi szünk sem mi ben, ha sem mi nek nincs ér tel me,
és egyet len ér té ket nem tu dunk ige nel ni, min den le het sé -
ges és sem mi sem fon tos.”

Ca mus: A lá za dó em ber (lásd még Kö zöny c. re gé nyé ben
Meur sault sza va it a bör tön ben)

(ki sö pör ve és fel éke sít ve… az utób bi ál la po ta pe dig
rosszabb lesz az el sõ nél)

„…va la hogy min dig ott lap pan ga nak a hát tér ben az el ve -
szí te ni nem akart élet »zug-szá mí tá sai«. A ma rok ban szo -
ron ga tott élet tõl lesz az egész oly szür ke, eset le ges, erõt len.

Igen, az il lú zi ók le her vasz ta nak, el tor zít ják a lé lek ne -
mes ará nya it, el szív ják az élet erõt, mint a fa gyöngy. Sá -
padt, nem evi lá gi, túl be szé lõ, édes ke dõ, agyon vi rá go zott,
lo cso gó val lá sos ság üli meg ilyen kor a lel ket… a fi nom ko -
dó fan tom-Krisz tus fi nom ko dó hí võt szül.”

Va sa di Pé ter: Val lá si éle tünk for má i ról

TÖR TÉ NET
(a 17. szá za di ja pán ke resz tény ül dö zés ide jé bõl)
– Atyám, el árul tam ma gát. Meg ta pos tam Krisz tus ké pét –
mond ta Ki csidzs i ro könnyek kö zött. – Ezen a vi lá gon
egye sek erõ sek, má sok gyön gék. Az erõ sek so ha sem en -
ged nek a kín zá sok nak, s a Pa ra di csom ba jut nak; de mi
tör té nik azok kal, akik, mint én is, gyön gé nek szü let nek,
azok kal, aki ket ha meg kí noz nak s rá juk pa ran csol nak,
hogy ta pos sák meg a szent ké pet…

Én is rá lép tem a szent kép re [mond ta ma gá ban a pap].
Rá tet tem a lá ba mat er re az arc ra. […] aki pe dig foly ton
ve lem volt gon do la ta im ban, ar ra az arc ra, amely elõt tem
le be gett a he gyek ben, a buj do sá som ban, a bör tön ben, a
leg szebb és leg jobb arc ra, akit va la ha is mer tünk a föl dön.
Ez az arc most is szá na ko zó sze mek kel néz rám a réz táb -
lá ról, ame lyet már be la pí tott a sok láb.

– Ta posd meg – mond ják ezek az együtt ér zõ sze mek. –
Ta poss rám! Lá bad fáj da lom tól sa jog…

– Mi vel az or szág ban nincs sen ki más, aki meg gyón -
tas son, meg te szem én… mondd el a bá nat imát… menj
bé ké vel!

(En do Su sza ku: Né ma ság)

BÖJT 4. VA SÁR NAP JA (LA E TA RE)
• Jn 6,1–15

A cso da je le

A cso dá la tos ke nyér- és hal sza po rí tás a ne gye dik jel Já nos
evan gé li u má ban, ame lyet Jé zus tesz. Fon tos le het el ol vas -
ni a cso da le írás elõtt köz vet le nül ta lál ha tó jé zu si be szé -
det, ame lyet az õt vá do ló zsi dók hoz in téz. A kér dés az
Atya és a Fiú bi zony ság té te le kö rül fo rog, ki emel ve a hit
és a jó in du la tú ér tel me zés sze re pét a be fo ga dás ban.

Jé zus vi lá gos sá te szi, hogy a cso da nem úgy jön lét re,
mint mi ra cu lum gra tia mi ra cu li (cso da a cso da ked vé ért),
ha nem hogy ön ma gán túl mu tat va nem csak ta nú ság-, de
bi zony ság té tel is le gyen.

Emel lett az evan gé li um ar ra is föl hív ja a fi gyel met,
hogy a cso dák csak rit kán érik el eme ne mes célt, s a cso -
dát lá tók ál ta lá ban nem lát nak, nem hal la nak, nem ér te -
nek, vagy fél re ma gya ráz zák az ese mé nye ket. Ta lán ér de -
mes föl idéz nünk a Mon thy Py thon-cso port Gya log-ga -
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loppjá nak egy örök be csû je le ne tét, amely ben az apa az ab -
lak hoz vi szi a fi át, s így szól hoz zá: „Fi am, egy na pon
mind ez a ti éd lesz!” S az vissza kér dez: „A füg göny,
apám?” A csil la gok ra mu ta tó nak gyak ran csak az uj ját
vesszük ész re. Cso dák még is tör tén nek. Jé zus még is vég -
hez vit te kül de té sét. S lett kö rü löt te né hány em ber, akik -
nek a sze mé ben meg csil lant a fény, mert hall gat tak rá, ki -
nyi tot ták a sze mü ket, s szé les re tár ták a szí vü ket.

Me di tált exe gé zis

Ez az egyet len olyan cso da tör té net, amely mind a négy
evan gé li um ban sze re pel. Já nos nál a tör té net el be szé lé se
kü lön bö zik Fü löp és And rás sze re pé nek ki eme lé sé ben, a
pás ka ün ne pé nek kö zel sé gé re tör té nõ uta lás ban, az Eli ze -
us cso dá la tos ke nyér sza po rí tá sá val va ló össze csen gés ben.
Hang sú lyos az is, hogy az ételt min den ki köz vet le nül Jé -
zus tól kap ja (s nem a ta nít vá nyok tól, mint a szi nop ti ku -
sok nál).

Já nos evan gé li u má ban e cso da a má so dik azok kö zül,
ame lyek ben sze re pet ját szik az ét ke zés. Az el sõ a ká nai
me nyeg zõ, ahol Jé zus bor rá vál toz tat ta a vi zet. Együtt áll -
nak te hát az eu ka risz tia ele mei már az evan gé li um ele jén,
hogy az élet vi ze ként és az élet ke nye re ként hi tünk tar tó -
pil lé rei le gye nek. Az új exo dus ról és az eu ka risz ti á ról el -
hang zó bi zony ság té tel ad ja meg az el be szé lés ér tel me zé sé -
nek má so dik sík ját.

Kö zel volt a hús vét: Já nos sze re ti a fõbb zsi dó ün ne pek
kö ré cso por to sí ta ni Jé zus éle té nek ese mé nye it, hogy ez ál -
tal még szé le seb bé te gye a jé zu si je lek je len tés tar to má -
nyát. A pás ka kü lö nö sen is nagy súllyal bírt a zsi dó ság
tör té ne té ben mint a fog ság ból va ló meg sza ba du lás ün ne -
pe. A pás ka ün ne pén az ét ke zés nek, a kö zös sé gi ét ke zés -
nek s az étel meg osz tá sá nak ki emelt je len tõ sé ge van. A
meg osz tott öröm dup la öröm (a meg osz tott fáj da lom fél
fáj da lom). A kö zös ét ke zés az el len té tek ren de zé sé nek, a
ki bé kü lés nek is a he lye. Utá lat tal a szí vünk ben nem megy
le a fa lat tor kun kon. Jé zus a pás ka ki tel je se dett ün nep lé -
sé ben, az eu ka risz ti á ban ki bé kí ti az el len té te ket em ber és
em ber, Is ten és em ber kö zött. A sza ba du lásnak, a sze re tet
sza ba dí tó ere jé nek az ün ne pe kö ze le dik.

Jé zus így szólt: Jé zus ke zé be vet te a kez de mé nye zést.
Hi á nyoz nak a szá mon ké rés, az elé ge det len ség, a rossz in -
du lat fel hang jai, mint ami kor a ta nít vá nyok lép nek Jé zus -
hoz, kér ve, hogy küld je el a so ka sá got. Te ret nyer el len ben
az is te ni gond vi se lés, min den tu dás és min den ha tó ság.

Hogy pró bá ra te gye: Já nos evan gé li u má ban Jé zus min -
dig elõ re tud min dent, s vár ja, hogy ta nít vá nyai is meg ért -
sék õt, és föl nõ je nek a rá juk vá ró fel ada tok hoz.

Két száz dé nár: Egy ró mai dé nár egy na pi nap szám volt
(Mt 20,2), vagy is fe dez te egy csa lád egy na pi szük ség le tét.
Amennyi ben a ma gyar na pi át lag ke re set tel szá mo lunk,
amely 3000 fo rint kö rül van, 600.000 fo rin tot sem tar tott
elég nek Fü löp apos tol. Ez nem is meg le põ, hi szen az

mind össze 120 fo rin tot je len tett vol na fe jen ként, vagy is
fér fi fe jen ként, nem szá mol va a nõ ket s a gyer me ke ket.

Van itt egy gyer mek: Egy kis név te len. Nem tud juk, ki õ,
azt sem, hogy hon nét jött, s azt sem, hogy mi ként ke rült
hoz zá az öt ke nyér és a két hal. En nek el le né re õ min den
gyer mek egyik ked venc hõ se, aki csen des alá za tá ban föl -
ké szül tebb nek mu tat ko zik a fel nõt tek nél, még a ta nít vá -
nyok nál is. Nagy lel kû en föl ajánl ja mind azt, ami je van, s
ez ál tal Jé zus mel lett õ az egyet len em ber, aki nem kap
vagy el vár, ha nem ad. Újabb ér tel met nyer a ha olya nok
nem lesz tek, mint a kis gyer me kek kez de tû jé zu si mon dat.

Ár pa ke nyér: A gaz da gok ke nye re bú za liszt bõl ké szült,
míg a sze gé nye ké ár pá ból. Eszünk be jut hat Eli ze us, aki
szin tén ár pa ke nye re ket so ka sí tott meg az éh ín ség ide jén
(2Kir 4,42–44).

Ül tes sé tek le az em be re ket: Jé zus nem in gyen ke nye ret
oszt a rá szo ru lók nak, akik egye sé vel so ra koz nak föl elõt -
te, majd el for dul va igye kez nek azt mi nél ha ma rabb ma -
guk ba töm ni. Jé zus nem csak je let tesz és nem csak ételt ad,
ha nem mél tó sá got is: az em be rek nek is és a kö zös ét ke -
zés nek is. A szá na lom és a szé gyen ke zés han gu la ta he -
lyett a vá ra ko zás (ad vent) és a há la adás (eu ka risz tia) töl -
ti el a szí ve ket.

Nagy fû volt: Ta vasz van. Vi rág zik és zöl dell a ter mé -
szet. A za rán dok lat egy sze ri ben pik nik ké vált. Je len van a
te rem tett vi lág: az Is ten, az em ber, az ál lat- (ha lak) és nö -
vény vi lág (fû), hogy együtt ün ne pel jen, s ré sze sed jék az
eu ka risz ti kus (há la adó) jel bõl.

Jé zus pe dig vet te a ke nye re ket, há lát adott (euj caristhv -
saõ), és ki osz tot ta az ott ülõk nek: Vet te a ke nye ret, ál dást
mon dott, és meg tör te, oda ad ta ne kik, és ezt mond ta: „Ve -
gyé tek, ez az én tes tem.” (Mk 14,22) Jé zus e tet té vel be töl -
töt te a pás ka ün nep re mé nye it.

Ami kor pe dig jól lak tak: Min den ki a sa ját mér té ke, igé -
nye, szük ség le te sze rint ka pott az étel bõl. A mér ték te hát
az el fo ga dón be lül van. Az is te ni nagy lel kû ség és az em -
be ri sza bad ság pél da ér té kû ta lál ko zá sa ez.

Hogy sem mi ne men jen kár ba: Ta lán út ra va ló nak kel lett
a tá vol  la kók nak? Vagy szét osz tot ták a kö ze li vá ro sok sze -
gé nyei kö zött? Nem tud juk. Ko mo lyan vé ve azon ban az
eu ka risz ti á ra uta ló fel han go kat, az úr va cso ra után meg -
ma radt os tya és bor (meg nem) õr zé sé nek s kár ba ve szej té -
sé nek gyü le ke ze ti szo ká sa it ér de mes len ne új ra gon dol ni.

Ti zen két ko sár: Az apos to lok, avagy Iz rá el tör zse i nek
szá ma sze rint ma radt még egy-egy ko sár ral, hogy to vább -
ad ják az élet je lét. Va ló szí nû leg a hal ból is ma rad tak fö lös -
le ges da ra bok. Ró luk azon ban nem tesz em lí tést Já nos, lé -
vén, hogy az eu ka risz ti á ban a hal nak nincs jel ké pes je len -
tõ sé ge. Ma ra dé kok kal te li ko sár ral és a sze re tet meg ta -
pasz ta lá sá tól túl csor dult szív vel küld ha za Jé zus, hogy
szét osszuk fö lös le gün ket.

A pró fé ta: Az uta lás nem tû nik egy ér tel mû nek: le het
Mó zes (5Móz 18,15) vagy Il lés (Mal 3,23), eset leg mind -
ket tõ (Mk 9,2–8). Mind egyik pró fé tá ról szól nak jö ven dö lé -
sek, s mind egyik adott ételt cso da mód az éhe zõk nek.
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Hogy ki rállyá te gyék: Ne héz do log csu pán be fo ga dó nak
len ni, vagy is olyan nak, aki csak kap. Leg alább olyan ne -
héz ön zet le nül el fo gad ni, mint ön zet le nül ad ni. Nem vé -
let le nül ala kult ki az adok-ka pok köl csö nös lán co la ta. Az
em ber meg könnyeb bül, ha vissza fi zet he ti a vá rat lan aján -
dé kot. Ha sem mi je sincs, ak kor leg alább az zal, hogy föl -
ma gasz tal ja azt, aki tõl ka pott. Ne héz el fo gad ni az aján dé -
kot, és nem vissza fi zet ni, ha nem hagy ni, hogy a jó ság és
az öröm meg ta pasz ta lá sa be tölt se az em bert. Hagy ni,
hogy a sze re tet cse le ke de té re an nak meg sok szo ro zá sá val
s éle tünk meg job bí tá sá val vá la szol junk. Hagy ni, hogy Is -
ten ott jár jon mel let tünk, és nem emel ni õt a fe jünk fö lé,
nem zár ni pa lo tá ba.

A hegy re egy ma gá ban: A hegy min dig az Is ten nel va ló
ta lál ko zás he lye volt. Bár az egész cso da e ta lál ko zás ra hí -
vott, Jé zus még is egye dül ma radt. Tö meg nél kül, ta nít vá -
nyok nél kül. Egye dül. Is ten nel. Még hosszú út áll Jé zus
elõtt, míg megnyí lik a ta nít vá nyok sze me, és lát ván lát -
nak, ért vén ér te nek. Egye lõ re még Jé zus nak kell a ta nít vá -
nyok után men nie a ten ge ren, mert azok le sé tál tak a
hegy rõl, s Mes te rü ket hát ra hagy va el ha józ tak.

Is mét: Mind ez nem elõ ször és nem is utol já ra tör té nik
Jé zus sal.

La e ta re va sár nap ja

E va sár nap egy ki csit meg tö ri a böjt szi go rú sá gát. Míg ha -
gyo má nyo san böjt ben nincs vi rág az ol tá ron, és az or go -
na is csak az ének kí sé re té re szo rít ko zik, e nap li tur gi kus
szí ne a ró zsa szín, és szól hat hang sze res ze ne is a temp lo -
mok ban.

A pá pák egy kor Laeta re va sár nap ján arany ból ké szült
ró zsá kat ál dot tak meg, ame lye ket azu tán ka to li kus ki rály -
nõk nek s ki rá lyok nak aján dé koz tak. E va sár nap in nét
nyer te má sik ne vét: a ró zsa va sár nap ja (Do mi ni ca de Ro -
sa). S hogy mi ért ép pen ró zsa? A ró zsa ön ma gá ban egye -
sí ti a böj töt, a szen ve dést (tö vis ko szo rú) és a föl tá ma dást,
a Hús vét örö mét (vi rág). A ró zsa a „már igen és a még
nem” fe szült sé ge: a már jól la kott, de még nem meg elé ge -
dett tö meg él mé nyé nek jel ké pe.

A ró zsa vi rá ga Krisz tus jel ké pe, aki a szen ve dé sek fá ján
lett az egész vi lág Ki rá lya. Az arany ró zsa pe dig Krisz tus
di csõ sé ges ural má nak jel ké pe.

Rozs-Nagy Szil via

Tal ló zó

„A lé nye ges pon to kon azo nos Mk és Jn evan gé li u má nak a
bi zony ság té te le, ter mé sze te sen van kü lönb ség is tu dó sí tá -
suk kö zött. Az ese mény azon ban, ami rõl az evan gé li u mi
hír adás szól, azt hir de ti, hogy Jé zus ban el ér ke zett az a
Mes si ás, aki rõl a pró fé cia szólt (…). Jé zus Mes si ás vol tát
hir de ti az is, hogy át lát ta, mi a szán dé kuk ve le. Tud ta,

hogy ki rállyá akar ják ten ni. Ne ki azon ban er re nem volt
szük sé ge, mert ele ve az.” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té -
ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„A ta nít vá nya it pró bá ra te võ Jé zus ar ra ta nít ja az evan -
gé li um ol va só it, hogy nem csak em ber sze re te te, ir gal mas -
sá ga, ha nem böl cses sé ge és ha tal ma is fe lül múl min den
em be ri el kép ze lést. El visz a le he tet len ség ka pu já hoz, át lé -
pi an nak kü szö bét, és cso da tet té nek »ha szon él ve zõ jé vé«
te szi a ben ne hí võ ket. (…) A so ka ság a je lek bõl azt ol vas -
sa ki, hogy itt a mes si á si ki rály kö zöt tük. Jé zus el vo nu lá -
sa ép pen ezért azt fe je zi ki, hogy nem az év szá za dos em -
be ri, val lá sos re mény sé gek va ló sul nak meg (…), ha nem
olyan is te ni terv, amely fe lül ha lad ja az em be ri ér tel met,
ta pasz ta la ti ered mé nye ket (…).” (id. Ma gas sy Sán dor: Pe -
rikó pák. Ma gán ki adás)

„Jé zus ezt azért kér dez te Fü löp tõl, hogy pró bá ra te gye.
Is ten azért te szi pró bá ra az em be re ket, hogy fi no mít sa hi -
tü ket, s nem azért, hogy go nosz dol gok meg té te lé re csá bít -
sa õket (…). Mó zes táp lál ta az em be re ket. Mó zes ki ve zet -
te õket a szol ga ság ból. Jé zus táp lál ta az em be re ket. Jé zus
ki tud ná ve zet ni a né pet a gyû lölt ró mai szol ga ság ból.

Az em be rek lát ták a je lét, de nem fog ták fel az ér tel mét.
Meg akar ták ra gad ni, hogy ki rállyá te gyék. Ek kor volt Jé -
zus a leg nép sze rûbb, ami nagy kí sér tés is le he tett szá má -
ra. Övé le het-e az or szág a ke reszt nél kül? Nem. Jé zus nak
az Atya ad ja oda az or szá got (vö. Zsolt 2,7–12; Dán
7,13–14). Ez nem e vi lág ból va ló lesz (Jn 18,36).” (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)

„Aho gyan Szt. Ber nát mond ta, õ min dig el me ne kült,
ami kor ki rállyá akar ták ten ni, és meg je lent, ami kor ke -
reszt re akar ták fe szí te ni.” (Wil li am Mac Do nald: Új szö vet -
sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

Il luszt rá ció

Az a Jé zus, aki vissza uta sít ja az el sõ (mes si á si) kí sér tést,
nem akar ja az em ber lel két se ke nyér rel, se cir kusszal
(„vesd le ma gad”), se ha ta lom mal ural ni – most még is
meg ete ti a so ka sá got. A kí sér tés ide jén elv ben vissza uta -
sít ja a ke nyér cso dát, a szük sé get lát va a gya kor lat ban
meg te szi azt. A min dig ma gasz tos el vek nek min dent és
min den kit alá ren de lõ gon dol ko dás mód em ber te len sé gét mi -
fe lénk jól is mer jük. Jé zus nem „elv te len”: tart ja a tör vényt,
de azt is tud ja, mi kor kell azt át lép ni, a tör vény nél, az elv -
nél na gyobb ne vé ben. Nem en ge di, hogy ki rállyá te gyék, de
en ge di, hogy egye nek. Mert éhe sek. – K. I.

GON DO LA TOK
„…az em ber örök sor sa azon is for dul majd meg, hogy
mily mér ték ben vál lalt szo li da ri tást a baj ba ju tot tak kal.
Akár mi lyen fur csá nak tû nik, de eb ben az ér te lem ben a
gyo mor nak el sõbb sé ge van a szív vel és a gon dol ko dás sal
szem ben. Sem az ima, sem bár mi lyen más szel le mi te vé -
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keny ség nem pó tol hat ja azt a cse lek vést, mely ar ra irá -
nyul, hogy mun kát biz to sít son a meg él he tés hez, és ke nye -
ret te gyen az éhe zõ asz ta lá ra. Jám bor sza vak kal még so -
ha sem si ke rült csil la pí ta ni az éhe zõk éh sé gét… Is ten azt
akar ta, hogy ne csak az õ ügye, az õ or szá ga, az õ aka ra -
ta és az õ ne ve le gyen fon tos szá munk ra, ha nem az em ber
dol ga is. Ezért mél tat ja te kin tet re az em ber éh sé gét és
egyéb szük ség le te it.”

Le o nar do Boff: Mi atyánk
(Ne gye dik ké rés: a min den na pi ke nyér)

„Ti, akik a ta nít vá nya im vagy tok. Ti, akik sze ret te tek vol -
na »egye dül len ni« ve lem a meg hitt ma gá nyos ság ban; és
ezért együtt kell len ne tek ve lem a fá ra dal mas szol gá lat -
ban. En ni kell ad no tok az éhe zõk nek; azok nak, akik »ki -
tar ta nak mel let tem«. El kül de ni õket, hogy gon dos kod ja -
nak ma guk ról: ezt min den ki tud ja. Nek tek azt kell tud no -
tok, hogy jól la kas sá tok õket. Öt ke nyér bõl és két hal ból,
öt ezer em bert, nem szá mít va az asszo nyo kat és a gyer me -
ke ket….

Aki a ta nít vá nyom, an nak a zse bé ben min dig kell egy
mor zsá nak, leg alább egy pa rá nyi mor zsá nak len nie e ke -
nyér bõl. Ab ból, ame lyik min den osz tás sal sok szo ro zó dik.
És an nál job ban sza po ro dik, mi nél töb bet ad nak be lõ le.

»Nem kell el men ni ök. Ti ad ja tok ne kik en ni.« És a ti fe -
le lõs sé ge tek, ha még is el men nek, mert nem kap tak tõ le tek
en ni.”

Ró nay György: A cso dá la tos ke nyér sza po rí tás

VERS
Ady End re: Csák Má té föld jén (rész let)

Éhe ke nyér nek, éhe a Szó nak,
Éhe a Szép nek hajt ti te ket.

BÖJT 5. VA SÁR NAP JA (JU DI CA)
• Jn 8,46–59

Va sár na punk az egy há zi év
és a val lá sos szo ká sok ke re té ben

„Nagy böjt 5. va sár nap ja Do mi ni ca Pas si o nis – Szen ve dés
va sár nap ja né ven is is mert, de sok he lyütt Fe ke te va sár nap
a ne ve. Jé zus a ke resz ten a 22. zsol tár sza va i val imád ko -
zott, a 43. zsol tár rész le te pe dig mint ha az igaz ság ta lan
meg ítél te tés re elõ re te kin tõ Meg vál tó sza vai len né nek.
Nem csak Nagy csü tör tök éj sza ká ján kel lett el vi sel nie a ha -
mis vá das ko dá so kat Jé zus nak: az evan gé li u mi sza kasz
épp egy ilyen ese tet hoz elénk. A zsi dók iz zó szen ve dé lyû
vá das ko dá sá val és kõ do bá lás ba tor kol ló gyû lö le té vel éles
el len tét ben áll nak Jé zus tisz ta sza vai. Az em be ri ér te lem
és okos ko dás ma is épp ilyen ér tet le nül, bot rányt ki ált va
áll a meg vál tás tit ka elõtt.” 

Ez a va sár nap te hát fi gyel mün ket már egy ér tel mû en a
ke reszt re irá nyít ja: ide je elõ ven ni a nagy he ti éne ke ket, a
pas sió tör té ne tet vagy an nak szá mos ze nei fel dol go zá sát.

„Mél tán ol vas sa az imád ko zó egy ház et tõl a nap tól fog -
va Je re mi ás pró fé ta köny vét, és jó rend je volt gyü le ke ze te -
ink éle té nek, hogy ezen a hé ten már min den nap hang zott
a pas si ós pré di ká ció. Az »ecc le sia pas si o nis et cru cis« éle -
té ben tel je sen a leg szen tebb »theo lo gia cru cis« ural ko -
dott.”1

Ér de mes ezen el gon dol kod ni, és ott, ahol er re hal vány
re mény is adó dik, e szép gya kor la tot fel élesz te ni egy há -
zunk ban. Te hát a böj ti idõ utol só sza ka szá ba lé pünk az
elõt tünk ál ló va sár na pon, ami kor nagy hét kö zel sé ge és
han gu la ta ha tá roz za meg ün ne pün ket és az ige hir de tés re
va ló ké szü lõ dé sün ket is.

A ró mai ka to li kus li tur gi kus ha gyo mány sze rint fe ke te -
va sár nap tól a fel tá ma dá si szer tar tá sig a temp lo mi fe szü -
le te ket, to váb bá a fõ ol tár ké pét vi o la szín le pel lel el ta kar -
ják. A hí võk pe dig ott ho ni fe szü le tü ket vagy szent ké pe i ket
bo rít ják le fe ke te le pel lel. Egyes ku ta tók sze rint ez a szo -
kás az evan gé li um kö vet ke zõ so rá val függ össze: de Jé zus
el rej tõ zött, és ki ment a temp lom ból (Jn 8,59). A va sár nap
ne vé bõl ért he tõ, hogy ré geb ben a fa lu si asszony- és lány -
nép az or szág szá mos vi dé kén fe ke te gyász ba öl töz ve
ment a temp lom ba. A le írt szép szo ká so kat bát ran hasz -
nál hat juk ige hir de té sünk ben il luszt rá ci ó ként.

A tex tus ról

„Stre it um Jesu Eh re” – áll a Luther-Bib lia e jól el ha tá rolt
sza ka sza fö lött. Egy ke mény vi tát ol va sunk fel a szó szé -
ken, amely Jé zus di csõ sé gé rõl és sze mé lyé rõl fo lyik. Va ló -
já ban egy há rom me net bõl ál ló vi ta be széd har ma dik me -
ne te az ige hir de té sünk for rá sa. Jé zus a temp lom ban, kér -
dé sek özö ne és egy re fo ko zó dó düh kö ze pet te hir de ti meg
az õ nagy tit kát, ame lyet csak a hit és a bi za lom, de sem -
mi kép pen sem a vá das ko dás és a gyû löl kö dés lég kö ré ben
le het meg ra gad ni. Mai idõk bõl és köz éle tünk bõl is is mert
a fa ri ze u sok és írás tu dók ak ko ri vi ta stí lu sa. Nem meg ér te -
ni, nem át gon dol ni akar ják, amit Jé zus mond, ha nem egy
pre kon cep ció alap ján, szin te ma gu kat be le lo val va Jé zus ra
tör nek. Luther e tex tus ról mon dott ige hir de té sé ben2 egy
fo lya mat ról be szél. Vi lá gos, hogy a zsi dók nem akar ják Is -
ten igé jét meg hal la ni, és fo ko za to san az ör dög (dai mov ni -
on)3 ha tá sa alá ke rül nek. Jé zus el kezd pré di kál ni, és meg -
ha ra sza nak rá, majd sa ma ri tá nus nak csú fol ják, és ör dö gi -
nek tart ják. Ez zel már elég mé lyen a po kol fe lé tar ta nak,
ér tet len ked nek, majd gyil kol ni is ké szek: kö ve ket ra gad -
nak, hogy meg kö vez zék. Luther ter mé sze te sen ko ra han -
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gu la tá nak meg fe le lõ en a re for má ció tisz ta ügye és a ve le
szem ben ál ló, meg átal ko dott „pá pá sok” pár hu za mát is
meg húz za. 

Az evan gé li um cso dá la to san ír ja le a gyû lö let pszi cho ló -
gi ai fo lya ma tát. Mind ez zel szem ben áll Jé zus tisz ta és is -
te ni be szé de. A vi ta Jé zus sze mé lye kö rül fo rog. A ke resz -
tény hit egyik leg fon to sabb kér dé se: Ki nek tart juk Jé zus
Krisz tust? Ká ténk nagy kér dé sét fe sze ge ti az evan gé li um,
és bi zony a le het sé ges vá la szo kat is meg ta lál juk igénk ben.
Jé zus a temp lom csend jé ben fel for ró sí tja a le ve gõt, ami kor
azt mond ja Áb ra hám utó da i nak, hogy ti nem az Is ten tõl
va lók vagy tok, és vissza uta sít min den vá dat, amely el le ne
irá nyul (47). Jé zus vi lá gos sá te szi, hogy Áb ra hám fe lett
áll, és is te ni ki nyi lat koz ta tást tesz: amh;n ajmh;n levgw uJ -
mi Ön, ejavn tiõ tovn lov gon tovn ej movn thrhvsh,4 qav na ton
ouj mh; qewrhvsh5 ei jõ tovn aij wÖ na (51).

Itt nem két zsi dó teo ló gi ai irány zat vi tá zik egy más sal,
ha nem Is ten sza va és a bûn ha tal ma alatt ál ló és meg tér -
ni nem aka ró em ber be szél el egy más mel lett. Nem va la -
mi lyen ko ra be li vi ta kul tú rát, il let ve an nak hi á nyát is mer -
jük meg a szö veg bõl, ha nem a leg alap ve tõbb kér dés rõl
esik szó Jé zus és a zsi dók kö zött. Igaz ság és ha zug ság
sza va hang zik, és olyan em be rek rõl ol va sunk, akik nek a
vi ta vé gé re az éle tük irá nyult sá ga dõl el az üd vös ség vagy
a kár ho zat vo nat ko zá sá ban. Te hát a Jé zus di csõ sé gé rõl
foly ta tott vi ta olyan vi ta, amely a vég sõ kon zek ven ci á kat
hor doz za ma gá ban. 

A tex tus meg ér té se mi att Áb ra hám6 sze re pé re is vissza
kell tér ni. Áb ra hám alak ja a zsi dók szá má ra a leg fon to -
sabb volt. Ha õ is meg halt, kell-e na gyobb bi zo nyos ság ar -
ra néz ve, hogy a ha lál alól nincs ki vé tel? Ak kor vi szont
ho gyan dõl het ne el az em ber sor sa a Jé zus igé jé hez va ló
vi szony ban? Sõt, a zsi dó hi e de lem Áb ra há mot bûn te len -
nek tar tot ta, aki az ószö vet sé gi ke gyes ség min ta ké pe volt.
Jé zus pe dig Áb ra há mot mint egy ma ga mö gé he lyez te:
ajmh;n ajmh;n levgw uJ mi Ön, pri;n Aj b raa;m ge nevs q ai ejgw;
eij miv. Jé zus sa ját pre eg zisz ten ci á já ra7 utal, ami szin tén az
õ is te ni di csõ sé gét eme li ki. A zsi dók to tá lis tá ma dás ként
ér tel mez ték Jé zus sza va it. Szár ma zá suk és ki vá lasz tott sá -
guk for gott ve szély ben, ezért kö vet ra gad tak. Íté le tet hir -
det tek olya nok, akik eb ben a hely zet ben egy ál ta lán nem
kom pe ten sek az íté let al ko tás ra, és ez zel ma gu kat von ták
ke mény íté let alá. Az íté let egye dül Is ten ke zé ben van. A
vi tán vé gig hú zó dik az a je len ség, ami kor az ér tel mes és
tisz ta szó fe lül ke re ke dik a ha mis sá gon, de a ha mi sak,
érez ve, hogy vesz tés re áll nak, át csap nak vak ér zel mek be,
ami vég ze tes hely zet be so dor ja õket. Ennyi év táv la tá ból,

a Szent írás lap ja in ke resz tül is ször nyû lát ni, ahogy a go -
nosz ság ör vé nye ma gá val ránt ja az em bert, és Jé zus el tá -
vo zik on nan.

Mi elõtt Áb ra hám lett vol na, én va gyok. Ez azt je len ti,
hogy Jé zus az örök és min den ha tó Is ten. Ha va la ki meg -
sza ba dul bû ne i tõl, és a ha lál ból az élet re jön, an nak csak
raj ta ke resz tül ve zet az út ja. Er re sem Áb ra hám, sem Mó -
zes, sem a pró fé ták nem vol tak ké pe sek, mert õk em be rek
vol tak. Krisz tus azon ban va ló sá gos em ber és va ló sá gos Is -
ten, és ezért egye dül ná la van az élet és az üd vös ség. Mi -
ért Is ten õ? Azért, mert hall ja az Is ten be szé de it (47), és
azért, mert az õ mennyei Aty ja meg di csõ í ti õt (54), és mert
elõbb volt min den ki nél, még Áb ra hám nál is.

Me di tá ció

Jé zust ha lál ra ítél ték, de még nem jött el halálának az ide -
je. Nagy böjt ötö dik va sár nap ján vagy a hús vét elõt ti má -
so dik va sár na pon már a ke reszt fe lé te kin tünk, ahol az ár -
tat lan ér tünk szen ve dett. A 43. zsol tár ban a zsol tá ros Is -
ten igaz íté le té ért kö nyö rög, hogy szol gál tas son ne ki igaz -
sá got. Ahol Jé zus meg je le nik, ott az igaz ság hang ja szó lal
meg. A ha mis ság és ál nok ság le lep le zõ dik. Így volt ez a je -
ru zsá le mi temp lom ban is, ahol sa rok ba akar ták szo rí ta ni,
majd vé res íté le tet hoz tak fe let te, de így van ez ve lünk is,
akik sok szor a go nosz ha tal má nak en ge dünk, el va ku lunk,
és kõ ért ha jo lunk le. Jé zus sza va tisz ta szó, te rem tõ, a
bûnt fel tá ró és gyó gyí tó ige. Az el va kult ság tól és az is ten -
el le nes val lá sos ügy buz ga lom tól meg óv a zsol tá ros fo há -
sza és só ha ja, amely nem ma rad vá lasz nél kül. Jé zus kér -
dé se ne künk szó ló kér dés: Ha az igaz sá got mon dom, mi -
ért nem hisz tek ne kem?

Az ige hir de tés váz la ta

1. Az ige hir de tés el sõ ré szé ben az e va sár nap hoz kö tõ dõ
böj ti szo ká sok em lí té sé vel fel kelt het jük a gyü le ke zet tag ja -
i nak fi gyel mét, hisz evan gé li kus ke gyes sé günk igen
vissza fo gott a böjt szim bo li kus cse le ke de te i vel kap cso lat -
ban, és is me re te ink is igen hi á nyo sak ezen a té ren.

2. Az evan gé li um tör té ne té bõl ki eme len dõ:
– Jé zus nak és el len sé ge i nek pár har ca, amely nagy csü -

tör tök es té jé nek elõ sze le. Már ki mond ták fö löt te az íté le -
tet. Nem hosszan, de szük sé gét ér zem a vi ta kor tör té ne ti,
teo ló gi ai meg vi lá gí tá sá nak is, kü lö nös te kin tet tel Áb ra -
hám sze re pé re.

– Jé zus is te ni és szent sé ges di csõ sé ge az el len sé ges, dé -
mo ni kö zeg ben is ra gyog. Min den az õ ke zé ben van, és
csak ak kor fog hat ják el, ami kor el jött az õ ide je. 

– Az ige hir de tés ben ki eme len dõ az 51. vers, amely Jé zus
Is te ni mél tó sá gát és rang ját fo gal maz za meg. Aki rá fi gyel és
vé del me zi, õr zi az õ igé jét, az nem lát ja meg a ha lált so ha. 

– Ahol val lá sos fa na tiz mus és a ke gyes ség ben va ló
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4 th revw (té reó) a te roõ-ból: õriz, vé del mez: raj ta tart ja a sze mét.
5 qew revw (theó reó): szem lé lõ je va la mi nek, vagy is ész re vesz (szó sze -

rint, át vitt ér te lem ben [ta pasz ta lat] vagy in ten zí ven [el is mer]): meg pil -
lant, ész re vesz, te kin tet be vesz, rá néz, vé gig néz, ész lel, ér zé kel, lát. 

6 Kar ner Ká roly: A test té lett ige. Bu da pest, 1950. 141. o. Az ide tar to zó
exe gé zist aján lom el ol va sás ra.

7 Kol 1,17: kai; auj to võ ej stin pro; pavntwn kai; ta; pavn ta ejn aujt wÖ
su nevsth ken.



meg kö tö zött ség ural ko dik, ott Jé zust nem tart ják Is ten nek,
és õ  tá vo zik on nan.

Az Is ten be ve tett hi tün ket és vele való kap cso la tun kat
min dig alá kell vet ni az õ íté lõ igé jé nek. Ez a kont roll szo -
ros kap cso lat ban áll Jé zus sal. Ke resz tény eg zisz ten ci án kat
új ra és új ra a Krisz tus sal va ló élõ kap cso lat ban kell mér -
leg re ten ni. Nem hasz nál a ko ráb bi ge ne rá ci ók õsi hi te, de
ke vés nek bi zo nyul hat ön ma gá ban a do ku men tált gyü le ke -
ze ti kap cso lat vagy az egy há zi as vi sel ke dés is.

A hit min de nek elõtt mély és szo ros kap cso lat Is ten nel,
amely a Jé zus sal fenn tar tott leg sze mé lye sebb kap cso lat -
ban mu tat ja meg ma gát.

3. Jé zus igé je aka ra tuk el le né re fel tár ta a zsi dók go nosz -
sá gát. A zsol tá ros sal együtt hí võ ként kér het jük, hogy igé -
je vi lá gít sa és ítél je meg

– sa ját éle tün ket, és tár ja fel mind azt, ami a bûn gyü -
möl cse ben ne. Iga zi böj ti kér dés, hogy mi ként vi szo nyu -
lunk mi sze mély sze rint Is ten hez. Üd vös ség vagy kár ho -
zat? Jé zus sza va a ben ne va ló hit re szó lít. Õben ne el dõl az
éle tünk út ja. Ha mi Is ten tõl va lók va gyunk, vagy leg alább -
is er re vá gyunk, ak kor hin ni fo gunk Jé zus sza vá ban.

– gyü le ke ze ti kö zös sé gün ket;
– egy há zun kat;
– tár sa dal mun kat. Az egy ház és a hí võk fel ada ta, hogy

Jé zus ne vé ben Is ten igaz sá gát kép vi sel jék a vi lág ban. Eb -
bõl kö vet ke zik, hogy a kör nye ze tünk ben ta pasz tal ha tó ha -
zug sá gok, dé mo ni kus je len sé gek lát tán is szót eme lünk,
még ha „kö vet is dob nak” fe lénk. A ke resz tény nek nincs
te vé keny ke res ni va ló ja ott, ahol sö tét erõk ural kod nak, és
a go nosz ság ör vé nye fe nye get. 

Gre ger sen La bos sa György

Tal ló zó

„Jé zus itt ma gát bûn tõl ment nek nyil vá nít ja, te hát em ber -
nél több nek. (…) több re néz ték az õ éve it, né me lyek sze -
rint azért, mi vel (…) sok ne mû fá ra dal mai és szen ve dé sei
mi att sok kal idõ sebb nek né zett ki, mint va ló ban volt. Má -
sok sze rint a zsi dók az öt ve nes szá mot mint a ju bi le u mi
idõ szak ke rek szá mát vet ték. (…) az öt ven év köz mon dás -
kép pen vé te tik az idõsb élet kor ki fe je zé sé re (…).” (Kál di-
Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka
Kft.)

„A ha lál Jé zus ál tal el vesz tet te bor zal mas mi vol tát, õ
meg sza ba dít an nak ha tal ma alól. (…) A meg rom lott em -
be ri lo gi ka nem ké pes kö vet ni Jé zus ki je len té sét, sem meg -
ér te ni an nak lé nye gét. (…) Jé zus ki je len té se lát tat ni kí -
ván ja az em ber ben az Is tent, aki teg nap, ma és örök ké
ugyan az. (…) A meg kö ve zés az is ten ká rom lók ki vég zé sé -
nek mód ja. A Mes si ást meg kö vez ni szán dé ko zó nép szá -
má ra azon ban õ még újabb je let és idõt ad a meg té rés re.
El rej tõ zött elõ lük és ki ment a temp lom ból. (…) Né pét
meg men tet te a gyil kos szán dék ki vi te le zé sé tõl. A ki je len tõ
Is ten el rej tõ zé se is ki je len tés, a temp lom el ha gyá sa né pe

meg men té sé ért tör tént.” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka
CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Nem Jé zus, ha nem Is ten iga zol ja, hi te le sí ti Jé zus ige -
hir de té sét és tet te it, vagy is egész mes si á si mû kö dé sét.
Ezért mond ja: »(Is ten az, aki) meg íté li sza vai igaz sá gát«
(8,50). Ugyan ak kor Jé zus – aki »az Is ten tõl szár ma zik és
tõ le jött«, va la mint »az õ be szé de it szól ja« és »tisz te li az
Atyát« (…) – be szé de az egye dül üd vös ség re vi võ is te ni
esz köz az em ber szá má ra. Aki er re az igé re épít, an nak
örök éle te van (8,51).” (id. Ma gas sy Sán dor: Pe rikó pák.
Ma gán ki adás)

„Jé zus is me ri (oi da, »ön ma gá ból ere dõ en vagy ösz tö nö -
sen is mer ni«) az Atyát, de õk nem is me rik (gi nos ko, »ta -
pasz ta lat ból vagy meg fi gye lés bõl meg is mer ni«) õt. (…) Jé -
zus vi lá gos ál lí tá sa is ten sé gé rõl fe szült sé get kel tett. El kel -
lett dön te ni ük, hogy az-e, aki nek ál lít ja ma gát, vagy ká ro -
mol ja Is tent (vö. 5,18). Ezért a bû nért a meg kö ve zés volt
a nor má lis bün te tés.” (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)

„(…) ké sõbb sem tud tak sem mi bûnt rá bi zo nyí ta ni Jé -
zus ra (…), s bár az igaz sá got szól ja, nem hisz nek ne ki.”
(Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(Ha az igaz sá got mon dom…)
„Jól je gyez zük meg: nem a Jé zus sza va i ra va dá szó fa ri ze -
u sok (…) bot rán koz nak meg Jé zus ki je len té se in, ha nem a
Jé zus ban hí võk, Jé zust ke re sõk… 

…vagy is mi is ki le szünk té ve a bot rán ko zás (…) ve sze -
del mé nek (…) Mi er rõl gyak ran meg fe led ke zünk. Ab ban a
hi szem ben rin gat juk ma gun kat, hogy hi tünk el ve szít he -
tet len.”

Be lon Gel lért: El le sett pil la na tok

TÖR TÉ NET
(kö ve ket ra gad tak…)
„Ide írom egy csa lád anyá nak a le ve lét, akit meg érin tett Is -
ten se bez he tõ sé gé nek gon do la ta:

»Ami kor gyer me ke im ki csik vol tak, akár he lyet tük gon -
dol koz tam, akár he lyet tük dön töt tem, min den könnyû
volt: egye dül az én sza bad sá gom ról volt szó. De ami kor el -
ér ke zett a pil la nat, és fel fog tam: fel ada tom az, hogy fo ko -
za to san hoz zá szok tas sam õket a vá lasz tás hoz, érez ni
kezd tem – mi helyt be le egyez tem –, hogy a nyug ta lan ság
be lém fész ke lõ dik. 

Ami kor hagy tam, hogy gyer me ke im dönt se nek, te hát
koc ká za tot is vál lal ja nak, én ma gam is vál lal tam azt a
koc ká za tot, hogy az enyém tõl kü lön bö zõ sza bad sá gok
bon ta koz za nak ki. Ha na gyon gyak ran to vább ra is én vá -
lasz tot tam gyer me ke im he lyett, be val lom, ezt azért tet tem,
hogy meg kí mél jem õket egy vá lasz tás mi at ti szen ve dés tõl,
ame lyet utó lag ta lán meg bán tak vol na; de ez leg alább is
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ugyan olyan mér ték ben, ha nem job ban, azért is tör tént,
hogy el ke rül jem a meg pró bál ta tást: az el len té tet az õ vá -
lasz tá suk és ama vá lasz tás kö zött, ame lyet én sze ret tem
vol na, hogy meg te gye nek. Te hát sze re tet hi ány volt ré -
szem rõl, mi vel ez zel lé nye gé ben meg akar tam me ne kül ni
egy le het sé ges szen ve dés tõl, at tól, ame lyet át ér zek, va la -
hány szor gyer me ke im más úton kö te le zik el ma gu kat,
mint ami az én sze mem ben a leg jobb szá muk ra. 

Így vé gü lis meg sej tet tem, hogy az Atya is ten szen ved -
het. Gyer me kei va gyunk. Sza bad nak akar ben nün ket,
hogy ön ma gun kat épít sük, és sze re te te vég te len sé ge le he -
tet len né tesz min den kény sze rí tést az õ ré szé rõl. Tö ké le tes
Sze re tet, min den szá mí tás nél kül, de ma gá ban fog lal ja a
kez det tõl a szen ve dés el fo ga dá sát, amely ez zel az ál ta la
akart tel jes sza bad ság gal együtt jár.«”

(F. Var il lon: Is ten alá za ta és szen ve dé se)

VI RÁG VA SÁR NAP (PAL MA RUM)
• Fil 2,5–11

Exe ge ti kai meg jegy zé sek

5. v.: fro ve ivsqw – nem fõ né vi, ha nem igei alak. Nem in du -
lat (lásd a ma gyar for dí tást), ame lyet el ha tá ro zá sunk tól
füg gõ en bir to kol ha tunk, il let ve amely ál la pot sze rû en meg -
van ben nünk, vagy ép pen nél kü löz zük, ha nem fo lya ma -
tos cse lek vés re fel szó lí tó pa rancs: „ben sõ tök ben ti is úgy
érez ze tek, mint Krisz tus Jé zus!” Is tent kell fo lya ma to san
úgy sze ret nünk, mint Jé zus, aki szá má ra az Is ten irán ti
sze re tet nem ér zés vagy ér ze lem, ha nem ak tív cse lek vés,
ami min dig egyet je lent az en ge del mes ség gel: leg vé gül éle -
te oda adá sá val, a ke resz ten rá vá ró kín ha lál el fo ga dá sá -
val és el szen ve dé sé vel. Pál a 6. vers sel kez dõ dõ (va ló szí -
nû leg nem tõ le szár ma zó) Krisz tus-him nusz be ve ze tõ je -
ként a le vél ol va só it ar ra szó lít ja fel, hogy ma guk is ez zel
a fel té telt so ha nem ál lí tó, min dent vál la ló, min dent el fo -
ga dó és min den rõl le mon da ni kész sze re tet tel sze res sék
Is tent. 

6–11. v.: Az itt kö vet ke zõ Krisz tus-him nusz an nak be -
mu ta tá sa, hogy Jé zus szá má ra mit je len tett a vég sõ kig va -
ló en ge del mes ség ben meg nyil vá nu ló, Is ten irán ti sze re tet.
Mert Pál nak nincs két sé ge afelõl, hogy amit Krisz tus ke -
reszt ha lá lá val az em be ri nem meg vál tá sá ért tett, azt min -
de nek elõtt Is ten nek en ge del mes ked ve, Is ten irán ti sze re -
tet tõl hajt va tet te. Pál szá má ra így nyil vá nul meg Krisz tus
ha lá lá ban Is ten irán tunk va ló sze re te te. Pál szá má ra a le -
vél be idé zet ként be épí tett Krisz tus-him nusz csú csa a 8.
vers ben van: en ge del mes ke dett mind ha lá lig, még pe dig a
ke reszt ha lá lig. Az is te ni lét for ma el ha gyá sa, ön ma ga ki -
üre sí té se (ke nó zis), meg alá zá sa (ta pe i nó zis) csu pán szük -
sé ges elõz mé nye en nek. Mint ahogy a 9–11. vers ben le írt
meg di csõ ü lés is szük ség sze rû kö vet kez mény. 

Pál a Krisz tus-him nuszt nem ezek mi att idé zi, ha nem

Krisz tus en ge del mes sé gé nek pél dá ját akar ja a gyü le ke zet
elé ál lí ta ni. Egy ér tel mû en er re utal nak a fe je zet fel ol va sás -
ra nem ke rü lõ el sõ ver sei épp úgy, mint a tex tus foly ta tá sa
a 12. vers tõl.

Összes sé gé ben a Fi lip pi ek hez írt le vél 2. fe je ze te nem
dog ma ti kai, ha nem eti kai töl te tû. Az el sõ négy vers ben Pál
szin te kö nyö rög a gyü le ke zet nek: Ha te hát van vi gasz ta -
lás Krisz tus ban, ha van sze re tet bõl fa ka dó fi gyel mez te tés,
ha van kö zös ség a Lé lek ben, ha van ir ga lom és kö nyö rü let,
ak kor te gyé tek tel jes sé örö mö met az zal, hogy ugyan azt
akar já tok: ugyan az a sze re tet le gyen ben ne tek, egyet akar -
va ugyan ar ra tö re ked je tek… A 12. vers tõl ezt a kér le lést
foly tat ja: Ezért te hát, sze ret te im, aho gyan min den kor en -
ge del mes ked te tek… Zú go ló dás és vo na ko dás nél kül te gye -
tek min dent, hogy fedd he tet le nek és rom lat la nok le gye tek,
Is ten hi bát lan gyer me kei az el for dult és el fa jult nem ze dék -
ben, akik kö zött ra gyog tok, mint csil la gok a vi lág ban… És
hogy mi in dít ja Pált er re a kö nyör gés re, kér le lés re, azt a
16. vers pa na szos meg ál la pí tá sa lep le zi le: mert min den ki
a ma ga dol gá val tö rõ dik, nem pe dig a Krisz tus Jé zu sé val.

Me di tá ció

Vi rág va sár nap ne künk sem a him nusz krisz to ló gi ai ele -
me i re kell össz pon to sí ta nunk fi gyel mün ket. Nem az idé -
zett Krisz tus-him nuszt kell pré di kál nunk, ha nem Pál nak a
Krisz tus-him nusz alap ján mon dott pré di ká ci ó ját kell tol -
má csol nunk. Ez pe dig eb ben az egy mon dat ban fog lal ha -
tó össze: ne a ma gunk dol gá val tö rõd jünk, ha nem Krisz -
tu sé val, aki pe dig Is ten ügyé nek szen tel te egész éle tét: Is -
ten ügyé ért, az az a bû nös em ber meg men té sé ért volt en -
ge del mes mind ha lá lig, még pe dig a ke reszt ha lá lig; és az az
Is ten irán ti sze re tet hajt son min ket is egész éle tünk ben,
ami õt haj tot ta min den cse le ke de té ben, egé szen a ke reszt -
ha lál vál la lá sá ig és el szen ve dé sé ig. 

Tex tu sun kat a vi rág va sár na pi be vo nu lás kon tex tu sá ba
he lyez ve azt kell meg lát nunk, hogy Pál a ho zsan ná zók nak
ab ból a né pes tá bo rá ból akar ki emel ni ben nün ket, amely
nagy pén tek re a „Fe szítsd meg!”-et ki ál tók kó ru sá vá ala -
kul. Ezért int, hogy ben sõnk ben mi is úgy érez zünk, mint
Krisz tus Jé zus. 

Váz lat

1. Az alá za tos ki rály je ru zsá le mi be vo nu lá sá nak tör té ne -
tét idén az ol tár elõtt hall hat tuk. Pál apos tol már a foly ta -
tás sal szem be sít: akik ma pál ma ágat len get nek, ru há ju kat
te rí tik lá ba elé, és köz ben uj jon gó ének kel di csõ í tik, azok
nagy pén tek re el hagy ják, el árul ják, ha lá lát kö ve te lik Pi lá -
tus tól, és így leg mé lyebb meg aláz ta tá sá nak oko zói lesz -
nek. Hogy így lesz, azt Jé zus már most is tud ja, ami kor el -
fo gad ja ün nep lé sü ket. Alá zat tal el fo gad ja a „ho zsan nát”
azok tól, akik né hány nap múl va, ami kor vá lasz ta ni uk kell
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köz te és Ba rabb ás kö zött, a rab ló gyil kos sza ba du lá sá ra
sza vaz nak, rá pe dig „Fe szítsd meg!”-et ki ál ta nak.

2. A ma bé ké sen ün nep lõ so ka ság vér szom jas csõ cse -
lék ké va ló át vál to zá sá ra Pál apos tol Krisz tus-him nu szá -
ban ta lál juk a ma gya rá za tot: a vi rág va sár nap ki rá lyá nak
hó do ló né pet más cé lok és más ener gi ák hajt ják, mint a
szol gák „jár mû vén”, sza már há ton ér ke zõ, is te ni mél tó sá -
gát és ha tal mát el rej tõ Urat, aki azért jön, hogy min den -
ben Is ten aka ra tát tel je sít se. Õ Is ten Fia, aki nek min den
tet tét és min den meg nyil vá nu lá sát a mennyei Atya irán ti
oda adó sze re tet mo ti vál ja. Az õ is ten sze re te te nem ér zés
vagy ér ze lem, ha nem szün te len cse lek vés ben meg nyil vá -
nu ló en ge del mes ség. A nép vi szont Is ten nel szem be ni en -
ge det len sé gét, lá za dá sát rej ti a mes si á si vá ra ko zás lep le
alá. Az ér zé sek, a val lá sos ér zel mek szint jén ra jon ga nak
Is te nü kért, tet te ik kel még is szün te le nül el len sze gül nek
aka ra tá nak.

Az ér ke zõ Mes si ás fel té telt nem is me rõ, vég sõ kig me nõ
en ge del mes sé ge és a mes si ást vá ró nép en ge det len sé ge
csap össze nagy pén tek drá mai konf lik tu sá ban. Az en ge -
det len nép a ma ga or szá gát sze ret né fel épí te ni a mes si ás
ki rály is te ni ha tal mát ki hasz nál va. Az ér ke zõ Úr azért jön,
hogy Is ten or szá gát ala pít sa meg ben nük és kö zöt tük.
Mind ezt Is ten or szá gá nak az esz köz tá rá val igyek szik
meg va ló sí ta ni: min den em bert meg té rés re hív, és a bûn bo -
csá nat evan gé li u má val vi gasz tal ja a meg té rõ ket. Az el len -
sze gü lõ ket fi gyel mez te ti ugyan a rá juk vá ró íté let re, de
ma ga nem ítél sen kit. Min den ki vel – el len sé ge i vel is –
csak jót tesz. Tá ma dá sa ik kal szem ben egyet len fegy ve re
az igaz ság igé je. Ha ez ha tás ta lan, ak kor el hall gat, és töb -
bé nem vá la szol. A fi zi kai tá ma dás nak, a nyílt erõ szak nak
nem áll el len: ki szol gál tat ja ma gát, és köz ben imád ko zik
kín zó i ért. Is ten elõtt men ti tet tü ket, mert szán ja õket, hi -
szen nem szûnt meg sze ret ni egyi kü ket sem. Sze re te tét a
gyû lö let fe lé zá po ro zó nyi lai nem ké pe sek ki ol ta ni. Sze re -
te te nem csap át gyû lö let be az el uta sí tás mi att. Vég sõ kig
me nõ en ge del mes sé gét he lye zi szem be né pe és az egész
em be ri nem en ge det len sé gé vel. 

3. Ez a küz de lem em be ri mér ték kel mér ve egy esé lyes.
Ki me ne te le bi zo nyos, hi szen a ha té kony fegy ve rek – az
áru ló meg vá sár lá sá hoz és a nép sza va za tá nak meg nye ré -
sé hez szük sé ges ezüst- és arany tal lé rok, a do ron gok és
hu sán gok, az e vi lá gi ha ta lom jel lem te len, gyá va és kor -
rupt tiszt ség vi se lõi, a kor bács, a szö gek és a ka la pács, a
lán dzsa – az en ge det len ség fi a i nak ke zé ben van nak. Az
en ge del mes ség ez zel szem ben nem más, mint is ten sze re -
tet, és per sze – a sze re tõ Is ten ked vé ért – em ber sze re tet is,
amely nem is mer sze mély vá lo ga tást.

Em be ri mér ték kel mér ve ez gyen ge és erõt len fegy ver.
Aki ez zel él, a föl dön bu kás ra van ítél ve. A Fi lip pi ek hez írt
le vél Krisz tus-him nu sza sze rint Is ten még is an nak íté li a
gyõ zel met, aki mind vé gig el len áll a kí sér tés nek: nem ve -
szi igény be az en ge det len ség „ha té kony” fegy ver tá rát, és
utol só le he le tig en ge del mes ma rad, az az ki zá ró lag a sze -
re tet esz köz tá rá val él: alá zat tal tûr min den bán tást, min -

dent szív bõl meg bo csát, a rosszat min dig jó val vi szo noz -
za. Ren dít he tet len a meg gyõ zõ dé se, hogy a jó erõ sebb a
rossz nál, az igaz ság erõ sebb a ha zug ság nál, a sze re tet
erõ sebb a gyû lö let nél – és ez vé gül nyil ván va ló vá lesz.

4. Vi rág va sár nap tart son szám ve tést az egy ház, a ke -
resz tény gyü le ke zet és min den egyes ke resz tény em ber:
mi köz ben Krisz tus „csa pa tá hoz” tar to zó nak vall ja ma gát,
el uta sí tot ta-e és el uta sít ja-e az en ge det len ség fegy ver ar ze -
nál ját? Nem kí sér li-e meg új ra és új ra, hogy Krisz tus ol da -
lán az en ge det len ség fegy ve re i vel küzd jön, mi vel eb ben a
vi lág ban csak az tû nik ha té kony nak? Vizs gál juk meg en -
nek fé nyé ben nem csak az egy ház tör té nel met, ha nem egy -
há zunk és a ma gyar or szá gi ke resz tény ség je le nét is! Ho -
gyan vi szo nyul az egy ház, a ke resz tény ség a mai ma gyar
tár sa da lom hoz és an nak prob lé má i hoz? Az en ge del mes -
ség vagy az en ge det len ség esz kö ze i vel akar juk szol gál ni
Krisz tus ügyét? Elõb bi em be ri leg ki lá tás ta lan ugyan, de a
Krisz tus-him nusz be fe je zõ ver se i nek fé nyé ben még is re -
mény te li. Utób bi vi szont bot rány, de nem a ke reszt bot rá -
nya, ha nem a ke resz tény ség nagy bot rá nya a vi lág ban. 

Vég he lyi An tal

Tal ló zó

„(…) az elõ zõ in tel mek az it te ni hit val lás nak gya kor la ti
al kal ma zá sát je len tet ték. (…) »Az az in du lat le gyen ben -
ne tek…« Ezen a he lyen a ph ro ne in (2,5) gon dol ko zást je -
lent, de nem te o re ti kus, ha nem prak ti kus gon dol ko zást.
(…) »(…) Eb ben kü lön bö zik vég he tet len kü lönb ség ben
min den em ber tõl, hogy a meg aláz ta tás nak ön ként ve tet te
alá ma gát« (Kier ke gaard). (…) Ré gi fes tõk a ke resz ten ka -
pott seb he lyek kel fes tet ték meg a meg di csõ ült Urat. Egy
nagy igaz ság jut ezek ben a ké pek ben ki fe je zés re: Az ön -
ma gát meg üre sí tõ, a ke reszt ha lá lig en ge del mes Úr a meg -
di csõ í tett Úr.” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM.
Ar canum Di gi té ka Kft.)

„»en ge del mes ség« (…) Jé zus pá rat lan vi szo nyát fe je zi ki
ez a szó, s hi ba vol na az ál ta lá nos em be ri (szü lõ és gyer -
mek) kap cso lat nak pszi cho lo gi zá ló kény szer zub bo nyá ba
búj tat ni. (…) Ami kor te hát azt ír ja, hogy »ezért az az in -
du lat le gyen ben ne tek« (…), ak kor nem va la mi lyen »új ta -
ní tást« ad, ha nem a Krisz tus sal szo ros na pi kap cso lat ban
ál ló kat em lé kez te ti a kí sér té sek kel szem ben vé del met adó
Úr ra és az õ ere jé re. (…) Min den idõ ben fon tos fel is me rés
ez: az út már ak kor is »fel fe lé« ha lad, ami kor az em be ri te -
kin tet elõtt a mély ség tá rul fel. (…) a krisz tu si (…) élet -
foly ta tás ugyan ilyen »ket tõs út« já rá sát je len ti. Ne héz elõ -
re ha lad ni raj ta, de aki raj ta jár, so ha sincs egye dül, test vé -
rek is akad nak, s min de nek fe lett és min de nek elõtt: Jé zus
is raj ta jár. (…) Mind ez azért tör tént, hogy mind egyi künk
meg hó dol jon a Krisz tus elõtt. Ma még ön ként és bol do gan
te het jük, egy kor fog csi kor gat va.” (id. Ma gas sy Sán dor: Pe -
rikó pák. Ma gán ki adás)

„(…) az ál tal üre sí tet te meg ma gát, hogy ma gá ra vett
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va la mit, ami õ az elõtt so ha sem volt – az em be ri mi vol tot.
(…) ha a ke resz tyé nek haj lan dók alá za tos hely ze tet el fog -
lal ni, má so kat szol gál ni, és ál do za tul ad ni éle tü ket, ak kor
nem lesz nek ve sze ke dé sek. Em be rek, akik haj lan dók meg -
hal ni má so kért, ál ta lá ban nem ve szek sze nek ve lük.” (Wil -
li am Mac Do nald: Új szö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi
Ki adó)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(ma ga tar tá sá ban is em ber nek bi zo nyult…)
„Ha va la ki be bi zo nyí ta ná ne kem, hogy Krisz tus nem
egyen lõ az igaz ság gal, és Krisz tus va ló ban nem vol na
egyen lõ az igaz ság gal, ak kor én in kább Krisz tus sal kí ván -
nék ma rad ni, mint sem az igaz ság gal.”

(F. M. Dosz to jevsz kij)

(fel is ma gasz tal ta õt…)
„Egy em ber se for dí tot ta ki annyi ra sar ká ból a vi lá got,
mint Krisz tus. Nyil vá nos éle té nek há rom éve job ban hoz -
zá já rult az em be ri ség meg újí tá sá hoz és meg ne me sí té sé -
hez, mint a tu dó sok nak minden ta lál má nya és az er kölcs -
hir de tõk min den in té se.”

(Per la ky La jos)

(a ke reszt ha lá lig…)
„A meg vál tás az ál do zat út já ra lép… De hát tény leg el fo -
gad juk, hogy Is ten nem in téz het te ezt más kép pen? Is ten
tény leg nem lett vol na ké pes a pa pok, po li ti ku sok és teo -
ló gu sok kaszt já nak szí vét meg il let ni és ve lük meg ér tet ni,
hogy mi rõl van szó? Nem lett vol na ké pes a né pet meg ra -
gad ni, azt a kö vet iránt sze re tet tel el töl te ni és in ga do zó
lel kü le tét iga zi hû ség ben meg erõ sí te ni? Hi szen Is ten az
igaz ság! Õ a vi lá gos ság! Õ a Lé lek!… 

Is ten úr a vi lág és az em ber fe lett. De ahogy a vi lág ba
be lép, és az em be rek hez oda lép, az nem az Úr mód ja. Úgy
fest, mint ha min den ha tó sá gát a lét ka pu ja elõtt le ten né…
Ez az Is ten alá za ta. Az õ be lé pé se ab ba, ami sem mi elõt te.
Ami csak azért le het sé ges, mert õ az Egye dül-Nagy…”

(Ro ma no Guar di ni)

„A jö võnk: vagy az Is ten – vagy nincs is jö võnk. Vagy be -
le épü lünk az õ éle té be, vagy a ha lál ál do za ta le szünk.”

(H. La cor daire)

VERS
Ka rá csony Gá bor: Szen ve de Pon ci us Pi lá tus alatt

A gyer mek fel nõtt.
Igen szen ve dett.
Bár szen ved nek a szé les ten ge rek,
ki szik kad nak a ré mült pré ri-fák
és si kon gat a szé dült dé li báb,

s az em ber is, mint ta lán sen ki sem:
nem ér de mes már min ket ver ni sem.
Õt ér de mes volt. Mind ma gá ra vet te
a kínt, mit el bírt igen drá ga tes te.
Kes keny mel lé re rop pant ter het rak tak,
Két kar ja lett alap ja kõ fa lak nak.

NAGY CSÜ TÖR TÖK
• 1Kor 11,23–29

Be ve ze tõ gon do la tok

Nagy csü tör tök ün ne pé re kü lö nö sen is igaz, hogy a lel ki -
pász tor fel ada ta nem az ige hir de tés sel kez dõ dik. Hosszú
elõ ké szí tés re, ta ní tás ra, de leg alább a böj ti idõ szakban
zaj ló tu da tos fel ké szí té s re van szük ség ah hoz, hogy a
gyü le ke zet nagy csü tör tök nap ján úr va cso rát ün ne pel jen.
Nem tu dok el kép zel ni nagy csü tör tö ki is ten tisz te le tet úr va -
cso ra osz tás nél kül. Nagy csü tör tök ün ne pén nem az a fel -
ada tunk, hogy „pré di kál junk” az úr va cso ra aján dé ká ról,
ha nem az, hogy egy jól fel ké szí tett gyü le ke zet nek ki szol -
gál tas suk a szent sé get.

Né hány gon do lat az exe gé zis hez

Éret te tek: eb ben min den ben ne van: a sze re tet, amely az
el ve szet te kért ön ma gát oda ad ja, és az a fel fog ha tat lan
nagy nye re ség, amely eb bõl az ál do zat ból szár ma zik: örök
meg men té sünk. Ezért ad hat Jé zus há lát, és az õ gyü le ke -
ze te ezért ün ne pel he ti szent öröm ün nep ként a „ke nyér
meg tö ré sét”, az õ ál do za tá ról, szen ve dé sé rõl és ha lá lá ról
va ló meg em lé ke zést.

Ezt cse le ked jé tek az én em lé ke ze tem re: Ez nem azt je len -
ti, hogy az úr va cso ra pusz tán em lék ün nep. Az iga zi meg -
em lé ke zés je len va ló vá, va ló sá gos sá tesz va la mit. Ami kor
a meg di csõ ült Krisz tus Jel 2,5 sze rint egy gyü le ke ze tet fi -
gyel mez tet: em lé kez zél te hát vissza, hon nan es tél ki, nem
csu pán egy vissza pil lan tás ra gon dol, ha nem azt a fáj dal -
mas va ló sá got fe je zi ki, hogy mit ve szí tett el a gyü le ke zet,
amely egy kor az övé volt. Az Ótes ta men tum ban is így ér -
ten dõk a meg em lé ke zés re va ló fel szó lí tá sok. A gyü le ke zet -
nek ál lan dó an szük sé ge van ar ra, hogy ele ve nen elõt te áll -
jon tel jes el ve szett sé gé nek tu da ta és Urá nak men tõ cse le -
ke de te a ma ga tel jes nagy sá gá ban. A hí võ em ber új ra meg
új ra kez di el fe lej te ni, hogy ki cso da és mit tett ér te Ura.
Ami kor a gyü le ke zet a meg tört ke nyér ben Urá nak tes tét
ve szi és eszi, meg em lé ke zik Is ten nek egész üdv tör té ne ti
mû vé rõl, ame lyet Krisz tus ban el vég zett. De ez a meg em lé -
ke zés nem csak gon do la tok ból, em lé kek bõl áll, ha nem cse -
lek vés bõl, va ló sá gos be fo ga dás ból is. Pál meg volt gyõ -
zõd ve ar ról, hogy „ré sze sü lünk” Krisz tus tes té ben (1Kor
10,16).
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Új szö vet ség: aki eb bõl a po hár ból iszik, az az új szö vet -
ség ben ré sze sül. Is ten Je re mi ás pró fé ta ál tal ígér te meg ezt
a szö vet sé get (31,31–34). Most meg kö ti, vég hez vi szi Jé -
zus ban. De az új szö vet ség ben meg ígért meg bo csá tás csak
úgy jö het lét re, hogy Is ten hi bát lan, szep lõ te len Bá rá nya
hor doz za, el ve szi a vi lág bû nét (Jn 1,29). Az új szö vet ség
meg kö té se csak vér ál tal le het sé ges, a leg na gyobb árat kel -
lett ér te fi zet ni, Is ten Fi á nak ha lá lát.

Az Úr ha lá la: A ka rá cso nyi ese mény nél is na gyobb, hal -
lat la nabb cso da, hogy a Kü ri osz, a vi lág min den ség Is te ne
és Ura meg íz le li a ha lált. A ha lál és mind az, ami a ha lál -
lal össze függ, annyi ra el len tét ben áll az élõ Is ten nel, hogy
az Ószö vet ség fõ pap ja még ap já nak és any já nak te me té -
sén sem ve he tett részt, hogy ne ke rül jön kap cso lat ba sem -
mi vel, ami a ha lál lal össze függ. Hi szen a ha lál a bûn
zsold ja (Róm 6,23). Ha lál és bûn, ha lál és Sá tán (Zsid
2,14) a leg szo ro sab ban össze füg ge nek egy más sal. Most
pe dig az iga zi Fõ pap nak, a szentnek és bûn te len nek kell
nem csak meg érin te nie a ha lált, ha nem meg hal nia. Ki -
mond ha ta la nul fé lel me tes ez, még is ez az egyet len me ne -
kü lé sünk a meg ér de melt ha lál tól. Ezért kell ép pen az
öröm ün nep po ha rá nak a hal lat lan ese mény re, a ki om ló
vér re em lé kez tet nie. És meg for dít va, a ki om ló vér és a ke -
se rû ha lál szá munk ra a leg mé lyebb, há lás öröm alap ja
lesz. Az úr va cso ra ün ne pe az össze egyez tet he tet lent egye -
sí ti: az Úr ha lá lát, ezért az át kot és az ál dást, az íté le tet és
a ke gyel met, a leg mé lyebb meg aláz ta tást és a leg na gyobb
fel ma gasz tal ta tást kap csol ja össze. Így az úr va cso ra ün -
ne pe is a „ke reszt rõl szó ló be széd”. Az úr va cso ra min den
részt ve võ je az Úr ha lá lát hir de ti az ál tal, hogy eszik és
iszik.

Amíg el jön: Az, aki nek a ha lá lát hir det jük, az élõ és el -
jö ven dõ Úr. Az úr va cso rá nál nem vissza fe lé te kin tünk, ha -
nem elõ re, ami kor Jé zus el hoz za a be tel je se dést, és ki -
mond ha tat lan, örök öröm ben együtt ün nep li övé i vel or -
szá gá nak ün ne pi va cso rá ját (vö. Jé zus sza va i val Mt 26,29
sze rint).

Mél tat lan mó don: A gyü le ke zet nek a fen ti ek hez mél tó
mó don kell él nie az úr va cso rá val. Fon tos, hogy jól ért sük
ezt, hi szen so kan kí noz zák ma gu kat a kér dés sel, hogy va -
jon nem vét kez nek-e az Úr tes te és vé re el len, nem „mél -
tat la nok-e” az úr va cso ra vé te lé re. Ez odá ig ve zet, hogy
csak ami lyen rit kán le het, vagy egy ál ta lán so ha nem fo -
gad ják el Jé zus hí vá sát az úr va cso rá hoz. A gö rög szö veg
egy ér tel mû en ezt je len ti: „Aki mél tat lan mó don eszik és
iszik.” Egye dül így is il lik be le a szö veg össze füg gé sé be.
Pál nem azt ve ti a ko rinthu si ak sze mé re, hogy „mél tat lan
em ber ként” jön nek az úr va cso rá hoz, ha nem hogy mél tat -
lan mó don vesz nek részt az ün ne pen, és ez zel meg za var -
ják azt. Ha az Úr asz ta lát a gyü le ke zet ben sza ka dá sok té -
páz zák meg, ha ott az egyik éhe zik, a má sik meg ré sze ge -
dik, mi köz ben a Kü ri osz fel fog ha tat lan ha lá lát hir de tik
ne kik, ak kor az „mél tat lan mód”. És nem csak „szép ség hi -
ba”, ha nem ret te ne tes kö vet kez mé nyek kel jár, amit a ko -
rinthu si ak nak nem sza bad el fe lej te ni ük. Az Úr tes te és vé -

re el len vét kez nek ez zel. A „ré sze sü lés” Krisz tus tes té ben
és vé ré ben min den úr va cso ra al kal má val va ló sá go san
asze rint tör té nik, aho gyan élünk ve le. Ezért kér dé ses,
hogy szá munk ra az men tõ, ke gyel met ho zó vagy pe dig
bû nös sé te võ, íté le tet ho zó va ló ság-e. Aki az úr va cso rá nál
úgy vi sel ke dik, aho gyan né há nyan Ko rint hus ban tet ték,
az nem csak Is ten gyü le ke ze tét ve szi sem mi be, ha nem
sem mi be ve szi ma gát az Urat és az õ ál do za tos sze re te tét.
Itt kö zel já runk ah hoz, ami rõl Zsid 10,28–31-ben van szó.
Nem in téz het jük el egy sze rû en az zal ezt a kér dést, hogy a
temp lo mi úr va cso ra vé tel gya kor la ta egé szen más, eze ket a
vissza élé se ket, ame lyek Ko rint hus ban tör tén tek, nem te szi
le he tõ vé. De va jon nem ugyan ilyen „mél ta lan mó don” ün -
ne pe lünk-e, ami kor iga zi bûn fel is me rés és Krisz tus ba ve -
tett hit nél kül jö vünk az úr va cso rá hoz? Csak az „mél tó”
iga zán, aki va ló ban be lát ja „mél tat lan sá gát”. Jé zus ma is
csak „bû nö sök kel” ül egy asz tál hoz. Csak a bûnösöknek
van szük sé gük az Úr tes té nek és vé ré nek meg men tõ ál do -
za tá ra.

Gon do la tok az ige hir de tés hez

Há zi úr va cso ra osz tás hoz hív ták a lel készt. Tud ta, hogy a
be teg rég óta ágy ban fek võ, idõs fér fi, aki egy bá nya sze ren -
csét len ség ben el vesz tet te hal lá sát és majd nem tel je sen
meg va kult. Hogy ad jon úr va cso rát, mi kor az az em ber
sem mit sem hall? Ho gyan ér te ne meg va la mit a bûn bo csá -
nat ból, a Krisz tus sal va ló kö zös ség örö mé bõl, ha egy szer
sü ket, nem hall ja a sza va kat: „éret ted ada tott, éret ted on -
ta tott”? Fo gal ma sem volt, mi té võ le gyen, szo rong va lé -
pett be szo bá já ba.

– Erõs vár a mi Is te nünk – kö szönt a be teg, aki bi zo nyá -
ra meg is mer te õt sö tét öl tö nyé rõl. – De jó, hogy el jött. Te -
rít se meg az asz talt az úr va cso rá hoz, gyújt son gyer tyát,
azt lá tom.

A lel kész min dent úgy csi nált, ahogy a be teg mond ta.
Ami kor el ké szült, a sü ket fér fi éne kel ni kez dett: „Ké szítsd
ma gad, ked ves lé lek…” A pap ha boz va be kap cso ló dott az
ének lés be. Utá na a be teg tisz tán, ért he tõ en, meg aka dás
nél kül vé gig mond ta az imád sá got, a szer zé si igé ket,
ahogy éle te so rán sok szor hal lot ta. A lel kész csak né mán
állt az ágy mel lett és meg ren dül ten hall gat ta. Szó nél kül
nyúj tot ta a ke nye ret, a kely het. Vé gül há la éne ket éne kel -
tek. A lel kész még so ha éle té ben nem él te át ilyen meg ren -
dí tõ en, mi lyen aján dé kot ad az úr va cso ra.

Nagy csü tör tök es té jén, a ha lál tor ká ban Jé zus cso dá la -
tos pré di ká ci ót mond. Ha lá la ér tel mé nek tit kát fe di fel. Ez
a Krisz tus-pré di ká ció lé nye ge: a ke reszt. A ke resz ten meg -
ölt Krisz tus ad ja ne künk tes tét és vé rét, a ke resz ten meg -
ölt Krisz tus sze rez éle tet, sza ba du lást Is ten ha rag já tól, az
íté let tõl.

Egy Giu li a ni ne vû olasz szár ma zá sú szer ze tes in di án
iko no kat fest. Egyik ké pe na va ho Krisz tust áb rá zol, ke zé -
ben a meg tört ke nyér, lá bá nál ko sár és egy csé szé ben bor.
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Az in di án ar cú Krisz tus sze líd, ün ne pé lyes te kin te te a tá -
vol ba néz. Ami kor Krisz tus azon az éj sza kán ki mond ta:
„éret te tek”, nem csak az apos to lo kon nyu go dott meg te -
kin te te. Sze me el ha tolt a föld vég sõ ha tá rá ig, sza vá ba be -
le fog lalt min den em bert. Lát ta gyer me ke it a jö võ ben, ne -
kik, ne künk mond ta: „éret te tek”. „Én ve le tek ma ra dok
örök re. A ha lál nem sza kít el tõ le tek. Nem csak »em lé ket«
ha gyok nek tek, ha nem örök sé get kap tok: új ra meg új ra át -
él he ti tek a ta lál ko zás örö mét ve lem, egé szen ad dig, míg el
nem jön a nagy ta lál ko zás a menny ben.”

So kat mon dó a fest mé nyen az in di án Krisz tus kéz moz -
du la ta: a sze re tet oda adá sát tük rö zi. Néz zé tek, ezt adom
nek tek: össze tört tes te met. Nem kény sze rít lek sem mi re,
csak föl kí ná lom: tes sék, ve gyé tek, egyé tek, fo gad já tok el.
Gyer tek mind, akik mél tat la nok, bû nö sök vagy tok. Akik
tud já tok, hogy nem ér dem li tek. Jöj je tek, akik erõ met akar -
já tok, hogy az meg óv jon az el bi za ko dott ság tól, a hût len -
ség tõl. Jöj je tek, akik haj lan dók vagy tok ki rá lyi ural mam
alá haj ta ni fe je te ket. Jöj je tek, akik úgy ér zi tek, hogy van
mit meg kö szön nö tök, és akik meg akar já tok íz lel ni a
menny örö mét.

Vé gül még egy meg ra ga dó vo ná sa van a fest mény nek:
a Krisz tus-arc ról su gár zó bé kes ség. Szin te mo soly buj kál
az in di án ar con. A gyõ ze lem biz tos tu da ta. Nyo ma sincs
raj ta ha lál fé le lem nek. Mert Krisz tus nagy csü tör tö ki pré di -
ká ci ó já ban a fel tá ma dás di a da la is fel csil lan. Amíg el jön –
mond ja az apos tol. Majd újat iszom ve le tek Atyám or szá -
gá ban – mond ja Jé zus Má té evan gé li u ma sze rint. Lesz új
bor, új va cso ra, új asz tal kö zös ség, új vi lág, új élet az Is ten
or szá gá ban.

Váz lat

1. Krisz tus pré di ká ci ó ja a ha lál tor ká ban – a ke reszt ér -
tel me

2. Krisz tus meg hí vá sa az úr va cso rá hoz – min ket, mél -
tat la no kat hív

3. Krisz tus aján dé ka az úr va cso rá ban – a fel tá ma dás
ere jét kap juk

De chert né Fe ren czy Er zsé bet

Tal ló zó

„(…) »pon tos át adás-át vé tel« fe gyel me zett és szi go rú an az
elõ írá sok hoz ra gasz ko dó ma ga tar tás ra uta ló ér tel mé vel
(…) »hi te les szö veg gel« van dol gunk; (…) me lyen egyé ni
hoz zá ál lás (…) nem vál toz tat ha tott sem mit, mert az az Úr
Krisz tus tól eredt. (…) diakrinwn-nak nem »meg be csül« a
je len té se, ha nem »szét vá laszt, meg kü lön böz tet« (…).” (id.
Ma gas sy Sán dor: Pe rikó pák. Ma gán ki adás)

„Az úr va cso ra lát ha tó ige hir de tés, mely »a ke reszt üze -
ne tét« hir de ti (…), vagy is az Úr ha lá lá nak va ló sá gos sá gát
és vissza té ré sé nek bi zo nyos sá gát (amíg el jön).” (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)

„Va la mennyi en mél tat la nok va gyunk, hogy részt ve -
gyünk ezen a ma gasz tos va cso rán. (…) De (…) Az apos tol
(…) ar ról a szé gyen tel jes ma ga tar tás ról be szél, amely a
ko rin tu si a kat jel le mez te, ami kor össze gyûl tek az úr va cso -
rá hoz.” (Wil li am Mac Do nald: Új szö vet sé gi kom men tár.
Evan gé li u mi Ki adó)

„Ha el len ben tart ják ma gu kat ah hoz, amit Pál köz vet le -
nül az Úr tól vett, az majd ki hat egész éle tük re. (…) Az
»egy szer s min den kor ra« (…) el vé ge zett vált ság sze mé lyes
ado mány a je gyek ben, de misszi ói fel adat is.” (Sza bó An -
dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„(…) so kan tá vol ma rad tak már az úr va cso ravé tel tõl
azért, mert nem érez ték ma gu kat mél tó nak, és fél tek kár -
ho za tot en ni és in ni. (…) job ban ten nék, ha eszük be vés -
nék, hogy va la hány szor hall ják az ige hir de tést, de szí vük -
ben ar ra vá laszt nem ad nak, ugyan úgy íté let alá es het -
nek.” (Cor ne lis van der Waal: Ku tas sá tok az Írá so kat!
Irány tû Ki adó)

„Az úr va cso rá ban va ló ré sze se dés ki vált sá ga a leg szi -
go rúbb ön vizs gá la tot kö ve te li meg. Vét ke zik az Úr tes te és
vé re el len az, aki »mél tat la nul« ré sze sül a sák ra men tum -
ban (27). (…) nem egy sze rû en vét ke zik, ha nem Krisz tus
vé rét ont ja: vagy is nem azok kö zös sé gé be ke rül, akik kín -
szen ve dé sé nek jó té te mé nyé bõl ré sze sül nek, ha nem azok
kö zé, akik ke reszt re fe szí té sé ért fe le lõ sök.” (Da vid Pri or:
Pál el sõ le ve le a ko rinthu si ak hoz. Har mat)

„Aki az ol tá ri szent ség hez akar já rul ni, üres szí vet és
éhes lel ket ajánl jon fel (…). Itt ugyan is az a leg mél tóbb,
aki a leg mél tat la nabb. (…) ki-ki annyit kap, amennyit hi -
té vel meg ra gad. A leg fõbb elõ ké szü let te hát a hit.”
(Luther: Jer, ör vend jünk ke resz tyé nek! Evan gé li kus Saj tó -
osz tály)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK 
(nagy csü tör tök re)
„…va jon mi ért kel lett az egyik apos tol nak áru ló vá, a má -
sik nak pe dig az egy ház szik la alap já vá vál nia?… Pé ter es -
kü dö zött és fo gad ko zott, Jú dás pe dig le haj tot ta a fe jét és
ki ment…

Pé ter ugyan úgy áru ló já vá lett mes te ré nek, mint a má sik.
Jú dás is ke ser gett és sírt, mint Pé ter, és vissza akar ta ad ni
a bér gyil kos nak já ró pénzt, de nem bír ta el vi sel ni ter hét… 

Mi az igaz ság? Ki va gyok én: egy gyön ge Pé ter, vagy egy
gyön ge Jú dás? 

Ta lán nem is ezek re a kér dé sek re kell vá laszt ad ni, hi -
szen Pé ter is va gyok, Jú dás is va gyok, Já nos is, Má ria is.”

(Krizosz tom test vér)

„Én va gyok a ke hely. Az ital Is te né. És Is ten a szom ja zó.”
(Dag Ham mar skjöld)
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„Õ az, aki me le gé vel meg gyó gyít ja lel künk be teg sé ge it,
aki nek ár nyé ka meg véd e vi lág he vé tõl. Õ az, aki el vet te -
tett ha lá lá val a föld ben, és ott ter mést ho zott, har mad nap -
ra fel tá masz tot ta a szen te ket a hol tak sír ja i ból, õ az, aki a
föld bõl az ég be vi rág zott, õ a mag ja az élet nek, akit az
Atya Is ten ve tett el a föld be, õ a hal ha tat lan ság haj tá sa.”

(Arany szá jú Szent Já nos)

VERS
Ba bits Mi hály: Eu cha ris tia (rész let)

Az Úr nem ment el, itt ma radt.
Õbe lõ le táp lál ko zunk.
Óh kü lö nös, szent, nagy ti tok!
Az Is tent esszük, mint az õs

tör zsek bor zon gó lag zi kon 
et ték-it ták ki rá lya ik
hu sát-vé rét, hogy óri ás
ha lott ki rá lyok ere je

száll na mel lük be – de a mi
ki rá lyunk, Krisz tus, nem ha lott!
A mi ki rá lyunk ele ven!
A gyen ge bá rány nem to tem.

NAGY PÉN TEK
• 2Kor 5,14–21

Az egy más ra ta lá lás al kal ma

Az alap ige min de nek elõtt az ige hir de tõ leg sa já to sabb fel -
ada tát akar ja tu da to sí ta ni ezen a nagy ün ne pek so rá ból is
ki emel ke dõ szent na pon a szó szék re lé põ ben. Hi va ta lá nak
ép pen az a leg fõbb ren del te té se (lásd 19. v.), hogy azon a
bi zo nyos gyá szos pén te ken tör tén tek kor sza kos je len tõ sé -
gét min den idõ ben, fá rad ha tat la nul meg hir des se. A gyü le -
ke zet va la mi kor a nagy hét fo lya mán min den bi zonnyal
szem be sül Jé zus pas si ó já nak szív szo rí tó tör té ne té vel.
Most, az ün ne pi alap igé ben vi szont a tör tén tek bel sõ ol da -
la, in dí té ka, is te ni ér tel me tá rul fel. A tex tus ki vá lasz tá sa
te hát igen sze ren csés. Al kal mas ar ra, hogy olyan mon da -
ni va lót he lyez zen szí vünk re, amely hoz zá se gít ren del te té -
sünk be töl té sé hez. Mind e köz ben azon ban ne ve szít sük
szem elõl: ami a Gol go ta he gyén tör tént, alap ja, és nem il -
luszt rá ci ó ja ige hir de té sünk nek. 

A szö veg né hány tisz tá zást igény lõ moz za na ta

14. v.: Vi tat ha tó, hogy a „Krisz tus (szo ron ga tó) sze re te te”
az õ irán tunk va ló sze re te té re vagy pe dig a mi irán ta va ló
sze re te tünk re utal. (Nyelv ta ni lag: ge ni ti vus su bi ec ti vus ról

vagy obi ec ti vus ról van-e szó?) Mi vel a kö vet ke zõk ben az
ke rül elõ tér be, amit Krisz tus tett ér tünk, alig ha le het két -
sé ges, hogy az el sõ ként em lí tett le he tõ ség mel lett kell dön -
te nünk. 

16. v.: Mi ként kell ér tel mez nünk „Krisz tus test sze rin ti
is me re tét”? Ne ve ze tes ugyan is Bult mann fel fo gá sa, aki
sze rint itt Pál apos tol „a tör té ne ti Jé zus ra” vo nat ko zó is -
me re tek teo ló gi ai je len tõ sé gét te szi kér dé ses sé (Theo lo gie
294. o.). Va ló já ban azon ban ez Krisz tus té ves, gyar ló meg -
íté lé sét je len ti, füg get le nül at tól, hogy ha lá la elõt ti vagy
utá ni ki lé tét érin ti.

17. v.: Az, hogy va la ki „Krisz tus ban” új te rem tés, nem
csu pán a „ke resz tény” meg je lö lés szi no ni má ja, mint sok
ma gya rá zó vé li. Ar ra a be fo lyás ra utal, amely nek nyo mán
va la ki „új te rem tés sé” vá lik. A ktiv siõ szó sem egy ér tel -
mû. Mu tat hat ma gá ra a te rem tés ak tu sá ra, de az ered mé -
nyé re is. A ki je len tést kö ve tõ meg jegy zés az „újak lét re jöt -
té rõl” in kább az el sõ le he tõ ség mel lett szól. 

19. v.: A „re ánk bíz ta” a bé kél te tés szol gá la tát (új pro -
tes táns for dí tás) kis sé hal ványan adja vissza az ere de ti ér -
te lmet. A gö rög szö veg ben ugyan is qev me noõ van, ami tu -
laj don kép pen in téz mé nye sí tést je lent. He lye sebb te hát itt
„el ren de lés rõl” be szél nünk.

20. v.: A ka tal lavgh te ige ala kot nem igen tud juk ma -
gya rul más for má ban vissza ad ni, mint ha azt mond juk,
hogy „bé kül je tek meg” (Is ten nel). Pe dig passzív ao risz -
tosszal van dol gunk, ami pon to sabb, de kis sé ne héz kes
for dí tás ban így hang zik: „Hagy já tok, hogy Is ten ki bé kül -
jön ve le tek!”

21. v.: Itt azt az ál lí tást ol vas suk, hogy „Jé zus nem is -
mert bûnt”. Nyil ván va ló an nem Jé zus na iv sá gá ról szól ez
az ál lí tás, mint ha fo gal ma sem lett vol na az em ber bû nös
ter mé sze té rõl. Va ló já ban is mét „a meg is me rés nek” az
ószö vet sé gi ér tel me je lent ke zik, vagy is a szó olyan is me -
ret szer zés re utal, amely sze mé lyes rész vé tel, érint ke zés út -
ján jön lét re. Jé zus te hát, jól le het min den ki nél in kább tisz -
tá ban volt a bûn ha tal má val, ma ga nem ke ve re dett bûn be,
nem vált bû nös sé.

Ugyan csak szo kat lan nak ta lál hat juk ép pen Jé zus sal
kap cso lat ban a meg fo gal ma zást, mi sze rint õt Is ten „bûn -
né tet te ér tünk”. Ért he tõbb vol na a ki je len tés, ha így han -
goz na: he lyet tünk õt te kin tet te bû nös nek. A kü lö nös for -
du lat fel te he tõ en azt kí ván ja ki fe je zés re jut tat ni, hogy Is -
ten Jé zus ha lá lá ban a bûnt ítél te el, és nem a bû nöst.

Is ten mind ez zel – Luther sza va i val – egy „ál dott cse rét”
vitt vég be: Jé zust „bûn né tet te”, hogy a bû nös pe dig „Is ten
igaz sá ga le gyen õben ne”. Az em ber itt is más meg fo gal -
ma zást vár na az apos tol tól: hogy a bû nös a cse re ré vén
igaz zá le gyen Is ten elõtt. Va ló já ban azon ban Is ten igaz sá -
gá ról van szó, és nem a ke gyel met nyert bû nö sé rõl. Te hát
ma gá nak Is ten nek a „mi nõ sí té se” fo rog koc kán. A bû nös -
sel va ló ki bé kü lés ben ön ma gá hoz, sze re te té hez va ló hû sé ge
mu tat ko zik meg (lásd Róm 1,17). 
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Jé zus ke reszt ha lá lá nak in dí té ka Is ten ré szé rõl

Is ten és em ber kap cso la tá nak tör té nel met át íve lõ, ese -
mény dús tör té ne te van. A leg dön tõbb fej le mény eb ben a
fo lya mat ban egy szer s min den kor ra Jé zus nak a gol go tai
ke resz ten el szen ve dett ha lá la. Ha ez nem is tû nik ki az
alap igé bõl el sõ ol va sás ra, még sem le het két sé günk efe lõl.
Jé zus föl di éle te és mû kö dé se sem te kint he tõ az evan gé li -
um szem pont já ból el ha nya gol ha tó nak, mert tud nunk kell,
hogy nem akár ki vál lal ta a ke reszt ha lált. Jé zus fel tá ma dá -
sá nak hí re sem nél kü löz he tõ, mert kü lön ben hi á nyoz na
Is ten ta nú ság té te le a Meg fe szí tett mel lett. De Is ten és em -
ber vi szo nyá ban meg ha tá ro zó sze re pe a ke reszt ha lál ese -
mé nyé nek van.

Fel fog hat nánk a ke resz ten tör tén te ket Is ten és em ber
vég ze tes össze üt kö zé sé nek és sza kí tá sá nak is. Is ten azon -
ban, aho gyan Pál itt és Róm 5,8–11-ben meg fo gal maz za,
meg le põ mó don a ki bé kü lés al kal má vá tet te a ke reszt ha -
lált köz te és a ve le meg ha son lott em ber, sõt az egész em -
ber vi lág (lásd 19. v.) kö zött. Nem le he tünk elé ge det tek az
új pro tes táns for dí tás meg ol dá sá val, ami kor ré gi ha gyo -
mányt kö vet ve „meg bé ké lés rõl” be szél. A szó ma már
meg nyug vást, be le tö rõ dést su gall. En nél Jé zus ke reszt je
sok kal több rõl be szél. A ka to li kus for dí tá sok „ki en gesz te -
lés nek” ve szik a gö rög szót. Ez pe dig az elég té tel gon do -
lat kö ré re szû kí ti le a ka tal lavsswn fo gal mát. Aján la tos a
hét köz na pibb vál to za tot, a „ki bé kü lést” elõny ben ré sze sí -
te ni, mert Pál ugyan ez zel a szó val él más össze füg gés ben,
még pe dig ko ráb ban el vált há zas tár sak össze bé kü lé sé vel
kap cso lat ban is.

Ha pe dig mind két eset ben al kal mas nak ta lál ja a szót,
ak kor Is ten és em ber, va la mint há zas társ és há zas társ ki -
bé kü lé sé ben kö zös vo ná sok lel he tõk fel. Mind ket tõ ben
sze mé lyes dön tést igény lõ sze mé lyes kap cso lat ról van szó,
és nem elég sze nek meg a má sik lé te zé sé nek pusz ta tu do -
má sul vé te lé vel. Ha az ilyen ter mé sze tû vi szony Is ten és
em ber kö zött jön lét re, ak kor mond hat juk el: „kö zös sé -
gük” van egy más sal (lásd 1Kor 1,9; 1Jn 1,3), amely ben Is -
ten gyer me ke i ként tart ja õt szá mon, az em ber pe dig így
szó lít ja meg Is tent: Ab bá, Atya! (Róm 8,15) Te hát köl csö -
nös bi za lom ban és sze re tet ben élt élet in dul meg kö zöt tük.
De ab ban is ha son lít a ki bé kü lés Is ten és em ber, va la mint
az el vál tak kö zött, hogy az eh hez szük sé ges egy más ra
han go ló dás csak sok za va ró té nye zõ ki ik ta tá sa ré vén le -
het sé ges. 

Hogy egyet ér tés jö hes sen lét re Is ten és kö zöt tünk, ah hoz
Krisz tu son kell tá jé ko zód nunk, még pe dig mint meg fe szí -
tet ten (lásd 1Kor 2,2; Gal 6,14), kü lön ben csak „test sze -
rint”, az az gyar ló, em be ri mó don, fel szí ne sen is mer jük Is -
tent vagy bár ki em ber fi át. Amíg nem ál lunk a ke reszt vi lá -
gos sá gá ba, tá vol tud hat juk ma gun kat Is ten tõl, szem be -
száll ha tunk ve le, le ír hat juk az éle tünk bõl, sõt még ne hez -
tel he tünk is reá. De ha azt néz zük, ami Jé zus osz tály ré sze
lett az em be rek kö zött, ak kor el né mul min den Is ten re szórt
vád, és vissza hull nem csak Jé zus kor tár sa i ra, ha nem min -

den kor em be ré re, akik sem mi vel sem ér tet le neb bek és hi -
tet le neb bek ama zok nál. Va ló ban, Krisz tus ha lá la ha lott nak
mi nõ sít min den kit, még ha egyéb ként él is (lásd 14. v.). 

De ha Krisz tu son, még pe dig mint meg fe szí tet ten tá jé ko -
zó dunk, ak kor ké pe sek le szünk rá han go lód ni Is ten sze re -
te té re is. Mert ami a ke reszt ha lál ban tör tént, fél re ért he tet -
le nül ta nús ko dik er rõl a sze re tet rõl, hi szen az íté let nem
ar ra súj tott, aki rá szol gált, ha nem ar ra, „aki bûnt nem is -
mert”. Ne hogy azt higgyük azon ban, hogy olyan ma gá tól
ér te tõ dõ Is ten nek ez a sze re te te. Iga zán azok ké tel ked nek
ben ne, akik rá döb ben tek bû nös vol tuk ra. Va jon Is ten túl -
tet te-e ma gát jo gos ha rag ján? – kér de zik. Ezért olyan fon -
tos Pál nak az a fel is me ré se, hogy Is ten a ke reszt nél ön ma -
gá val is ki bé kült (lásd 18. v.). A bûn bo csá nat nak ugyan is,
mert er rõl van szó, ára van. Áron vé tet tünk meg – fo gal -
maz za meg az apos tol má sutt (1Kor 6,20; 7,23). Ezt az
árat Krisz tus fi zet te meg a ke reszt en hul ló vé ré vel, mert a
bû nö sök ter hét az hor doz ta, aki „bûnt nem is mert”. Ez az
a vér, amely „szeb ben be szél Ábel vé ré nél” (Zsid 12,24),
mert nem vá dol ja a bû nöst, ha nem fel men té sé ért ki ált.

Mind ez ben ne rej lik a nagy pén te ki ese mé nyek ben. Is ten
egy szer s min den kor ra, vissza von ha tat la nul ki bé kült a
bû nös em ber rel. Nincs aka dá lya an nak, hogy Is ten ve le le -
gyen, õ pe dig fenn tar tás nél kül az övé le gyen. De elõ for -
dul hat az is, ami a má so dik vi lág há bo rú be fe je zé se után a
Fü löp-szi ge te ki õs er dõ ben egy ja pán ka to ná val tör tént:
még év ti ze dek kel késõbb is had ban állt, mert nem ju tott
tu do má sá ra a bé ke kö tés hí re. Hogy ez ne tör tén hes sen
meg a Krisz tus ke reszt jé nél meg kö tött bé kes ség gel, Is ten
„el ren del te kö zöt tünk a ki bé kü lés igé jé nek hir de té sét”.
Ezért „mint ami kor Is ten kér lel ál ta lunk: Krisz tu sért ké -
rünk, ve lünk együtt bé kül jön ki Is ten nel” a nagy pén te ki
al ka lom min den részt ve võ je.

Cser há ti Sán dor (id.)

Tal ló zó

„Az en Kh ris tó gya ko ri pá li ki fe je zés; sem nem misz ti ku -
san lo ká lis ér tel mû, sem nem pne u ma ti ku san per fek ci o -
nis ta gon do lat, ha nem alap já ban ez is jo gi: aki Krisz tus
vált ság mû vé nek ré sze se. Ugyan ak kor az azt el fo ga dó hit
nem csak te o re ti kus ügy, va la mi nek az el hí vé se, ha nem
en nek a ko i no ni á nak tu da tos vál la lá sa. (…) aki hisz, az
meg halt és fel tá ma dott. (…) Aki te hát Krisz tus ban van, az
új te rem tés, a Krisz tus ban már je len lé võ esz ka ton ré sze se
õ ma ga is. (…) Nem em pi ri kus va ló ság még az új te rem -
tés, ha nem Krisz tus vált ság mû vé nek té nye (…). Ez per sze
az zal a kö vet kez ménnyel jár, hogy en nek em pi ri ku san is
ér vé nye sül nie kell már eb ben az élet ben, jól le het a tel jes -
ség az esz ka ton ban kö vet ke zik be. (…) bé kül je tek meg az
Is ten nel! En nek a meg bé ké lés nek is iga zi ala nya Is ten, az
em ber csu pán „ha szon él ve zõ je”, el fo ga dó ja – még is ne ki
szól a fel szó lí tás.” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-
ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)
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„A ke reszt Pál ra néz ve a leg na gyobb va ló ság, az anya -
tény, ami bõl egész ige hir de té se kö vet ke zik. S a ke reszt tör -
té ne ti va ló ság és nem spe ku lá ció. (…) A ré gi vi lág még él,
ra gyog, a Sá tán még ural ko dik, a bûn ágál; az em be rek
ve sze de lem be ro han nak, mert az Is ten el len sé gei. Ezért
kell az evan gé li um hir de té se, az apos to li misszió. (…) Ki -
bé kí te ni az em be re ket Is ten nel! Is ten nek is ez a leg fon to -
sabb.” (Ra vasz Lász ló: Az Ó/Új szö vet ség ma gya rá za ta.
Kál vin Ki adó)

„A Krisz tus nak át adott új élet azt je len ti, hogy az em -
ber nek más hoz zá ál lá sa és tet tei van nak (…).” (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)

„(…) egy do log volt is mer ni Jé zust mint köz vet len
szom szé dot Ná zá ret ben, vagy akár úgy is, mint föl di Mes -
si ást, és egé szen más is mer ni a meg di csõ ült Krisz tust, aki
je len leg Is ten jobb ján ül.” (Wil li am Mac Do nald: Új szö vet -
sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„A vi lág pél dá ul bû nös ere de te és óem be re mi att nem
tud a ha lál ban mást lát ni, csak ret ten tõ el len sé get, amely
vé get vet az élet nek és min den öröm nek. A ke resz tyén em -
ber vi szont, mi vel új te rem tés lett, egé szen mást, sõt el len -
ke zõt tud lát ni a ha lál ban.” (Luther: Jer, ör vend jünk, ke -
resz tyé nek! Evan gé li kus Saj tó osz tály)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(ha va la ki Krisz tus ban van, új te rem tés az…)
„A jobb la tor sem mi val lá sos elõz ménnyel nem ren del ke -
zett. Re mé nye sem volt a sza ba du lás ra, nem is ezért kér te
Jé zust. És meg kap ta az ígé re tet az örök élet re, pe dig még
hát ra volt szá má ra a pró ba té tel. Jé zus meg ren dí tõ imá ja:
Is te nem, Is te nem, mi ért hagy tál el en gem? – ho gyan érint -
het te az õ lel két. Azu tán a láb szár cson tok po ko li kín jai
még hát ra vol tak. Meg ren dí tõ, hogy ez a la tor hogy õr zi Jé -
zus ígé re tét ak kor is, ami kor Jé zus az Is ten tõl va ló el ha -
gyat ta tás sö tét fel hõ jé ben ver gõ dik.

A cso dát lan ke reszt for dí tot ta meg a la tort. De a po gány
szá za dost is…”

Be lon Gel lért: El le sett pil la na tok

TÖR TÉ NET
(ne künk ad ta a bé kél te tés szol gá la tát…)
Böj te Csa ba OFM gyer mek ko rá ról

„A ko lozs vá ri szü le té sû fe ren ces szer ze tes ko rán ár va ság -
ra ju tott. Édes ap ját 1956 után egy ta vasz vá ró ver sé ért,
úgy mond rend szer el le nes iz ga tá sért hét év bör tön re ítél -
ték, amely bõl négy és fél évet le is töl tött. Itt ér te sült gyer -
me ke szü le té sé rõl: édes any ja be küld te a kis kék pa pu csot,
amely bõl tud ta, hogy kis fiú ér ke zett. Sza ba du lá sa után
né hány hét tel a bör tön ben el szen ve dett kín zá sok mi att
iszo nyú fáj dal mak kö ze pet te meg halt. Édes any ja nagy-

nagy ál do za tok árán egye dül ne vel te két gyer me két, Csa -
ba test vért és az édes apa ha lá la után fél év vel vi lág ra jö -
võ kis lányt.

A gyer mek ben te he tet len bosszú vágy éb redt édes ap ja
gyil ko sai el len, majd rá éb redt, hogy õk is ál do za tok, egy
em ber te len rend szer be csa pott ki szol gá lói. Nem el le nük
kell har col nia, ha nem a sö tét ség, a bu ta ság, a bûn, a go -
nosz el len. Sze re te tet vin ni az em be rek nek, fényt gyúj ta ni
ben nük. Éle te az óta en nek je gyé ben te lik.”

(A fény gyúj to ga tó – Ben kei Il di kó be szél ge té se
Böj te Csa bá val; elõ szó)

VERS
Ru dolf Ot to Wi e mer: A ka kas

Át ko zott ka kas! Min den éj jel
hal lom a hang ját és ér zem
nyel ve men a tá bor tûz
ke se rû füst jét.

Hal lom, amint szól
a lo bon cos ha jú szol gá ló le ány:
Nem ve le vol tál te is?
És hal lom a vá la szom is rá,
hogy: Nem!

És lá tom a pa ra zsat kö rül ülõ
koc ká zó zsol dos ka to ná kat.
És lá tom az en gem fel ol do zó
ke ze ket bi lincs be ver ve.

A fák lyák rám vil la nó fé nyé ben
lá tom vé res sze me it.
En gem ke res nek, de el for du lok,
és úgy mon dom: Nem én va gyok az.

Át ko zott ka kas. Min den éj jel
el vá gom nya kát,
de ez az ál lat csak ku ko ré kol, 
ku ko ré kol, csak ku ko ré kol
ké se ink alatt.

NAGY SZOM BAT
• 1Pt 3,18–22

Az al ka lom

Jé zus sí rig tar tó pas si ó já nak le írá sá ban az evan gé li u mok
– ki vé tel nél kül – rend kí vül köz lé ke nyek, a te me tés és a
hús vé ti fel tá ma dás kö zött el telt idõ vo nat ko zá sá ban
azon ban épp ilyen hall ga ta gok. A csend jel lem zi az evan -
gé li u mo kat, a hall ga tás csend je, a ha lál csend je. Ez a
csend nem csu pán az élõk gyá szá nak ke gye let tel te li ál -
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do za tos csend je, s nem csu pán az az el né mu lás, amely a
ha lál ról va ló is me re te in ket jel lem zi, ha nem egyút tal nagy-
szom bat ün ne pé nek ho mi le ti ku ma is, hi szen a sír csen -
des sé gét je len ti. 

El gon dol kod ta tó, hogy nagy szom bat tu laj don kép pen a
nagy hét „fe ke te bá rá nya”. Nem csak azért, mert az ol tár te -
rí tõ szí ne fe ke te, ha nem mert úgy tû nik, mint ha iga zá ból
nem tar toz na se ho vá sem. Nagy böj töt ugyan is le zár ja a
nagy pén te ki ese mény, s az öt ven nap ból ál ló hús vé ti ün -
nep csu pán hús vét va sár nap pal kez dõ dik. (Bár a ró mai
ka to li ku sok már szom bat dél után meg tart ják a fel tá ma dás
ün ne pét.) Az ün nep mel lõ zött sé gét ta nú sít ja az is, hogy
gyü le ke ze te ink nagy több sé gé ben ek kor nem is tar ta nak
is ten tisz te le tet, mond ván, úgy is zsú folt a hús vé ti ün nep -
kör. Mind ezek el le né re nagy szom bat iga zi üze ne te még -
sem el ha nya gol ha tó, hi szen Krisz tus meg vál tói mun ká ját
hir de ti még a sír csend je is. Aho gyan az õsi mat u ti num
an ti fó ná ja is hir de ti: Uram, nem en gedsz át a ha lál nak,
nem ha gyod, hogy szen ted el mú lást lás son. (Ap Csel 2,27)
Az an ti fó na is hang sú lyoz za, hogy Jé zus ke reszt ha lá la
nem a vég, nem zár ja be õt a sír, ha nem mind az, ami ve le
tör tént, elõ re mu tat hús vét ese mé nyé re. Ez nagy szom bat
ün ne pé nek köz pon ti mon da ni va ló ja.

A tex tus

Krisz tus is szen ve dett egy szer a bû nö kért: A 18. vers „az
egyik leg rö vi debb és leg egy sze rûbb, még is az egyik leg -
gaz da gabb össze fog la lá sa az Új szö vet ség ben an nak, mit
je lent Krisz tus ke reszt je” – ír ja J. Ross The First Epistle of
Pe ter cí mû kom men tár já ban. 

A bû nö kért (pe ri; aJ mar ti wÖn): Ez a ki fe je zés a LXX-ban
for dul elõ a bû nért va ló en gesz te lés sel (ál do zat tal) kap cso -
lat ban. Az itt sze rep lõ egy szer (a{pac) fra zeo ló gia vi szont
már vi tat ha tat la nul szem ben áll a nagy en gesz te lés nap ján
a fõ pap ál tal be mu ta tott ál do zat tal, és hir de ti Jé zus Krisz -
tus ha lá lá nak egy sze ri és elég sé ges vol tát. Jé zus ha lá lá nak
en gesz te lõ, he lyet tes jel le gét fe je zi ki az igaz a nem iga za -
kért (div ka i oõ uJ pe;r aj divkwn) szó for du lat is. Krisz tus ha lá -
lá nak cél ja te hát az em ber Is ten nel va ló ki bé kí té se volt,
hogy el ve zes sen min ket az Is ten hez. A szer zõ nem zár ja le
Krisz tus vált ság mû vét az õ ha lá lá val, ha nem to vább megy
egé szen hús vé tig, és rá mu tat a Lé lek tõl va ló fel tá ma dás ra. 

Így ment el a bör tön ben lé võ lel kek hez is, és pré di kált
azok nak: Tud va lé võ, hogy ez az egyet len szent írá si sza -
kasz, amely Jé zus al vi lág ba va ló le szál lá sá val össze füg gés -
be hoz ha tó, s ép pen ezért so kan több fé le kép pen ér tel mez -
ték. Ale xand ri ai Ke le men óta a gö rög teo ló gia azt ta nít ja,
hogy Jé zus mint egy má so dik esélyt adott az el huny tak nak
a meg té rés re, s ezért pré di kált ne kik. Vagy pe dig az Atyá tól
örök tõl fog va szü le tett Krisz tus ra utal itt az ige, aki Nóé aj -
ká val hir det te az igét a bû nö sök nek a víz özön elõtt, aho -
gyan a kö zép ko ri teo ló gia ta ní tot ta. Eset leg a szer zõ egész
egy sze rû en Jé zus ha lá lá ra gon dolt, amellyel Luther és Kál -

vin sze rint egyút tal a kár ho zot tak po ko li szen ve dé sét is
ter mé szet sze rû leg meg ta pasz tal ta? Ha ezt el fo gad juk, ak -
kor ez alap ján Jé zus a po kol ban nem va la mit tett, ha nem
va la mit el szen ve dett: még pe dig Is ten ha rag ját, a két ség be -
esés kí sér té sét ta pasz tal ta meg a ha lál ban. 

Bár alap já ban vé ve ez az ige hely lett az apos to li hit val -
lás ide vo nat ko zó ré szé nek alap ja (des cen dit ad in fer nos),
még is meg jegy zen dõ, hogy a poreu e in ige je len té se: el -
ment, te hát a szö veg ben nem tük rö zõ dik az óko ri há rom -
szin tes vi lág kép pel (menny-föld-al vi lág) kap cso la tos fel te -
vés. Ezért az „alá szállt a pok lok ra” ki fe je zést in kább az
óegy ház szim bo li ká já nak meg fe le lõ en kel le ne ér tel mez -
nünk, mint sem a kö zép ko ri egy ház fel fo gá sa sze rint. A
po kol ba ve ze tõ krisz tu si út ugyan is egyál ta lá ban nem a
szen ve dés nek, a meg aláz ta tás nak az utol só fel vo ná sa, ha -
nem egy faj ta di a dal me net, a tu laj don kép pe ni fel ma gasz -
ta lás el sõ ese mé nye. Tex tu sunk ugyan is nem Jé zus „po -
kol ra szál lá sá ról”, ha nem sok kal in kább menny be me ne te -
lé rõl be szél: aki, mi u tán fel ment a menny be, az Is ten jobb -
ján van.

Az al vi lág ba va ló le szál lást te hát így ért het jük Hans
Küng sze rint: „Ez a ke resz tény ség elõt ti és ez zel együtt a
nem ke resz tény em be ri ség üd vö zü lé se le he tõ sé gé nek jel -
ké pe. Te hát az üd vös ség le he tõ sé ge az ószö vet sé gi ke gye -
sek szá má ra, a ke resz tény ige hir de tés sel el nem ért em be -
rek szá má ra, sõt min den el hunyt em ber szá má ra.” 

Az ige hir de tés fe lé

Ke resz tény ként gyak ran mond juk: „hi szem a test fel tá ma -
dá sát”. Ezt is mé tel jük va sár nap ról va sár nap ra az Apos to -
li hit val lás ban is. De va jon ért jük-e, va ló ban hisszük-e, fel
tud juk-e fog ni en nek a mon dat nak az ér tel mét? Nagy -
szom ba ton kü lö nö sen is fon tos, hogy tisz táz zuk ma gunk -
ban a Cre do ide vo nat ko zó hit té te lét.

Az em be ri ség õsi eg zisz ten ci á lis kér dé sei nagy hé ten kü -
lö nö sen is ak tu á li sak: Mi u tán az em ber meg hal, fog-e új -
ra él ni? Van-e hal ha tat lan ság? Van-e fel tá ma dás? 

Va jon mi, „fel vi lá go sult” em be rek, akik fi gye lem mel kí -
sér jük a ter mé szet tu do mány és a tech ni ka ered mé nye it,
vív má nya it, nem gon dol ko dunk-e né ha ugyan eze ken? Hi -
szen tu da to san vagy ösz tö nö sen, de me ne kü lünk a ha lál
elõl, ret te günk, hogy mi lesz ve lünk azu tán, hogy ki lé -
pünk a föl di élet bõl. 

Mind annyi an fé lünk az is me ret len tõl, s ez így ter mé sze -
tes. A ha lál lal kap cso lat ban pe dig el mond hat juk, hogy a
ró la al ko tott ké pe ink rend kí vül ho má lyo sak. Csak a sö tét -
ben ta po ga tó zunk, ami kor er rõl el mél ke dünk. Nin cse nek
ta núk, akik a túl ol dal ról vissza tér ve hi te les be szá mo lót
ad hat ná nak ne künk, s így ki elé gí te nék kí ván csi sá gun kat.
Mi azon ban kép te le nek va gyunk meg elé ged ni a nyi tott
kér dé sek kel, nem tud juk el fo gad ni azt, ami kor nincs vá -
lasz. S ilyen kor mit te szünk? Meg pró bá lunk va la mi fé le
ön ma gunk szül te, ön ma gunk al kot ta fe le le tet ad ni kér dé -
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se ink re. Le het, hogy ez a vá lasz igen messze jár az igaz -
ság tól, de leg alább kí ván csi sá gun kat ki elé gít jük ve le. 

Te gyük fel ma gunk ban a kér dést: a 21. szá zad ele jén
ké pe sek va gyunk-e el hin ni, el fo gad ni a fel tá ma dás té -
nyét? Be val lom, gyak ran ben nem is fel me rül a ké tely: em -
ber nem tá mad hat fel a ha lál ból. Ugyan ak kor lá za dunk az
el len a gon do lat el len, hogy föl di éle tünk a ha lál lal vég ér -
vé nye sen be fe je zõd jön.

Ta lán iga zat ad ha tunk Epi ku rosznak ab ban a meg ál la -
pí tá sá ban, hogy az em ber nyu gal mát alap ve tõ en a ha lál -
tól va ló fé le lem za var ja meg. Ne he zen va gyunk ké pe sek
fel fog ni, hogy a ha lál és az élet el vá laszt ha tat la nul össze -
tar to zik. Ez alól a meg ál la pí tás alól, saj nos, ko runk „fel vi -
lá go sult” em be rei, s még mi, ke resz té nyek sem ké pe zünk
ki vé telt. Hi á ba van meg ben nünk a túl vi lág ba, a ha lá lon
tú li élet be ve tett hit, sok szor még sem va gyunk ké pe sek
menny or szág, üd vös ség, kár ho zat, po kol, örök élet bib li ai
ké pe i ben gon dol kod ni. A vég zet és a ha lál pil la na tá val
szem ben te he tet le nek va gyunk. Ta lán va la mi rossz ízû do -
log nak fog juk fel a ha lált, ami elõl le he tet len ki tér ni, de
iga zá ból nem tud juk vagy nem is akar juk el kép zel ni, hogy
ve lünk is meg tör té nik egy kor. No ha tud va le võ, hogy ahol
élet van, ott a ha lál is min dig je len van, hi szen min den
élet egyút tal ál lan dó meg ha lás.

Nap ja ink ban so kan van nak, akik kép te le nek szem be néz -
ni a vég gel, nem tud ják el fo gad ni mu lan dó sá guk té nyét.
Mind annyi unk nak meg ada tott, hogy egy bi zo nyos he lyet
el fog lal junk az idõ ben, s egy bi zo nyos sze re pet a tör té ne -
lem ben. Ha pe dig el vé gez tük mind azt a ten ni va lót, ame lyet
Is ten szá munk ra ki je lölt, ak kor nyu godt szív vel vál ha tunk
meg e föl di lét tõl és vi lág tól. Akkor nem gyö tör a két ség be -
esés, mert tud juk, hogy volt cél ja és ér tel me éle tünk nek.
XXI II. Já nos pá pa is ki tud ta mon da ni éle te vé gén: „Bõ rönd -
je im be van nak cso ma gol va, az uta zás ra ké szen ál lok.” 

Tex tu sunk tu laj don kép pe ni mon da ni va ló ja, hogy Jé zus
le szállt a hol tak bi ro dal má ba, ar ra a hely re, amely tõl em -
be r ként oly annyi ra ret te günk. De nem ma radt ott! Is ten
élet re hív ta, és a nagy szom ba ti csend, a ha lál csend je hús -
vé ti öröm re vál to zott. Ne künk pe dig ígé re tünk és re mény -
sé günk van ar ra néz ve, mi ért ne fél jünk itt hagy ni ezt a
föl di vi lá got. A mi re mény sé günk Krisz tus ke reszt je és az
õ fel tá ma dá sa. Így mind annyi unk nak szól Se ne ca biz ta tá -
sa: „Az a nap, amely tõl annyi ra félsz, s ame lyet utol só na -
pod nak hívsz; az örök ké va ló ság szü le tés nap ja!”

Sza bó Fe renc 

Tal ló zó

„Hogy a szen ve dés mennyi re nem ér tel met len (…), azt
Krisz tus szen ve dé se és ha lá la bi zo nyít ja. (…) Igaz éle tét,
hi bát lan Bá rány ként, he lyet tes ál do za tul ad ta ha lál ba a
bû nö sö kért, de Is ten nek kü lö nös gond ja volt a Szen ve dõ -
re: Lel ké vel fel tá masz tot ta a ha lál ból.

Krisz tus (…) gyõ zel mét a töm löc ben le võ lel kek elõtt is

ki hir det te (19–20. v.). Krisz tus pré di ká ci ó ja kéryg ma volt,
azt hir det te meg, hogy az az evan gé li um, ame lyet an nak
ide jén hal lot tak, de meg ve tet tek, mi lyen cso dá la tos va ló ság.
(…) Az özön víz vi ze a ke reszt ség vi zé nek elõ ké pe: a ré gi vi -
lág bû ne it mos ta el, ez Krisz tus vé ré vel a meg ke resz tel te két.
(…) Mér he tet len sok szen ve dé se, meg aláz ta tá sa és ke reszt -
ha lá la után Is ten nem csak fel tá masz tot ta, ha nem a menny -
be is fel vit te, és ott jobb ján adott ne ki he lyet.” (Ju bi le u mi
kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„A 18–22. ver sek ben Pé ter szem lél te ti a 13–17. ver sek -
ben le írt igaz sá go kat. Új ból csak Krisz tus adott tö ké le tes
pél dát ezek meg va ló sí tá sá ra. Szen ve dett, mert azt tet te,
ami jó (2,14). Bûn te len éle te a go nosz em be rek igaz ság ta -
lan el len sé ges ke dé sét vál tot ta ki, de õ nem félt az em be -
rek tõl, ha nem rá bíz ta ma gát Is ten re. (…) Egye sek sze rint
(…) Krisz tus lel ke alá szállt a Há desz be a ha lá la és fel tá -
ma dá sa kö zöt ti idõ szak ban, hogy má so dik le he tõ sé get
ajánl jon fel az üd vös ség re azok nak, akik az özön víz elõtt
él tek. (…) a Szent írás ban más hol nincs alá tá maszt va.

Má sok (…) sze rint Krisz tus alá szállt a po kol ra meg fe -
szí té se után, hogy ki hir des se gyõ zel mét a be bör tön zött
bu kott an gya lok nak (…) a szö veg kör nye zet alap ján itt
még is in kább em be rek rõl és nem an gya lok ról van szó.” (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)

„»Ha iga zunk van, mi ért va gyunk olyan ke ve sen?« Pé -
ter ezt vá la szol ja: »Volt idõ, ami kor a vi lá gon csak nyolc
em ber nek volt iga za, a töb bi ek nek nem!« (…) Az iga zi hí -
võk rend sze rint kis ma ra dé kot ké pez nek, te hát ne inog jon
meg az em ber hi te a hí võk kis szá ma mi att.” (Wil li am
Mac Do nald: Új szö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
„A ke reszt nem ön cél. Irányt mu tat fel fe lé.”

(Edith Stein)

„A szen ve dés a ha lál hír nö ke, mi más nak le het ne hír nö ke
a bol dog ság, mint a föl tá ma dás nak?”

(Ka rin thy Fri gyes)

„Az em be ri élet ke reszt jei olya nok, mint a kot tá ban a ke -
resz tek: föl emel nek.”

(Lud wig van Bee tho ven)

TÖR TÉ NET
(Most pe dig ti te ket is meg ment…)
Be da Ve ne ra bi lis ben cés szer ze tes, a ko ra kö zép kor leg na -
gyobb tu dó sa utol só be teg sé ge alatt Já nos evan gé li u mát
for dí tot ta an gol szász nyelv re. Ha lá la nap já nak reg ge lén
tit ká ra, gyön ge sé gét lát va, így szólt hoz zá:

– Még egy fe je zet hát ravan, és úgy lá tom, ne he zed re
esik a be széd.
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– Nem lesz ne héz – szólt Be da –, vedd elõ a tol la dat, és
írj olyan gyor san, ahogy csak tudsz. 

A fe je zet vé gén az ír nok így szólt: 
– El vé gez tük. – Be da így fe lelt: 
– Iga zat mond tál: Con sum ma tum est (el vé gez te tett).
Ek kor szét osz tot ta cse kély va gyo nát szer ze tes tár sai kö -

zött. Kér te, hogy vi gyék ar ra a hely re, ahol imád koz ni szo -
kott, majd így szólt:

– Di csõ ség az Atyá nak, és a Fi ú nak, és a Szent lé lek nek.
Az utol só szó ki mon dá sa után el szállt a lel ke.

VERS
(alá vet tet tek ne ki an gya lok, ha tal mas sá gok és erõk)
Rat kó Jó zsef: Em ber, fa (rész let)

Min den em ber ben fa la kik,
ága i ra fész kel a hit,
s da lol, mint va la mi ma dár,
míg le nem üti a ha lál.

(nagy szom bat)
Ró nay György: Es te a Gol go tán (rész let)

Mag dol na ott állt az üres ke reszt 
tö vén. A Mes tert al ko nyat kor le vet ték.
Sírt. Félt. S egy szer re lát ta: az ijedt ég

alatt a szé gyen fá ja nõ ni kezd,
s kar ja it a vég te len be tár ja,
s az al vó Föld re rá bo rul az ár nya.

HÚS VÉT ÜN NE PE
• Ézs 26,14.19

Evan gé li um az Ószö vet ség bõl

A nagy pén te ki ese mé nyek be be le ke se re dett nép szá má ra
hir det ni a fel tá ma dás öröm üze ne tét – egy ószö vet sé gi ige
alap ján –, ez a mi fel ada tunk ma.

A ha lál, gyász, sze ret te ink el vesz té se so rán fel gyü lem -
lett fáj da lom eny hí té sé re hir det ni, hogy Jé zus fel tá madt,
le gyõz te a ha lált és az ör dög ha tal mát, ez a mi kül de té -
sünk eb ben a szol gá lat ban.

Meg ál lok egy ha lott mel lett mo soly gó arc cal, mert hi -
szem, ér zem, hogy az il le tõ ha za ér ke zett, és úgy te me tem
el õt, hogy ab ból ér zé kel ni le hes sen: én ma gam is szi lár -
dan hi szek az örök élet ben és a ha lot tak fel tá ma dá sá ban.
Ez óri á si öröm!

Fel tá ma dás hit az Ószö vet ség ben – va jon ez mit je lent? 
A leg több ször azt, hogy az Is ten tõl el for dult nép új ra

vissza ta lál Is te né hez, új ra ke gyel met kap, új le he tõ sé get
ar ra, hogy di csér je az Urat. Tel je sen re mény te len és el ve -

szett nek tû nõ sors ból is új já éle dés lesz, mert Is ten nem
akar ja né pét a sö tét ség ben hagy ni. Hogy a hol tak fel tá ma -
dá sá ba ve tett hit már az Ószö vet ség ben is meg je le nik, an -
nak leg éke sebb pél dá ja Ézs 25,8 és 26,19. Ezen kí vül csak
Dán 12 be szél er rõl.

Az Ézsa i ás nál, De u te ro-Ézsa i ás nál meg szó la ló Is tent te -
rem tõ, meg vál tó Is ten nek is mer tem meg ed dig, és most
na gyon örü lök an nak, hogy õt mint fel tá masz tó, új éle tet
te rem tõ Is tent is lát ha tom. Sze ret ném ezt meg lát tat ni
azok kal is, akik – lát ván, hogy hús vét ra ószö vet sé gi ige
van ki ír va – in kább elõ ven né nek egy új szö vet sé gi tex tust.

Jé zus min den ben Aty ja aka ra tát kö vet te. Is ten ki je len ti
aka ra tát szá munk ra is, már az Ószö vet ség pró fé ci á in ke -
resz tül. Cso dá la tos ér zés rá döb ben ni ar ra, hogy Is ten nek
ál lan dó an gond ja van ránk, és õ ké pes min ket is, az egész
te rem tett vi lá got is, az el fá radt em be re ket is új já te rem te ni.

Is ten nem a hol tak, ha nem az élõk Is te ne! Er rõl ta nús -
ko dik mai igénk is.

A tex tus ról

A két vers egy más el len té te, vi szont mind ket tõt ér de mes
jól át gon dol nunk.

A 14. vers ben még ar ról hal lunk, hogy a ha lot tak nem
él nek, mert Is ten meg bün tet te õket. Azok ról van itt szó,
akik el fog lal ták Is ten he lyét, ural kod tak a nép fe lett,
vissza él tek ha tal muk kal, nem Is ten se gít sé gé ben bíz tak,
ha nem ön ma guk ban. Az ilye nek ment he tet le nül el vesz -
nek, Is ten tö ké le te sen meg sem mi sí ti, még a nép em lé ke ze -
té bõl is ki tör li õket.

Na gyon fon tos mo tí vum ke rül elõ, ami re pél dá kat ta lál -
ha tunk már a zsol tá rok ban is (88,11–13; 30,10;
115,17–18): a ha lot tak nem tud ják di csér ni az Urat! Ezt
mond ja Ézsa i ás is 38,17–19-ben: ha meg hal tam vol na,
nem tud nám most di csér ni a ne ve det, Uram! Az élõ, csak
az élõ ma gasz tal hat té ged, akár csak én most. (38,19a)

Ér de mes nek tar tom el gon dol kod ni ezen a kér dé sen: va -
jon mi, élõ em be rek, di csér jük az Urat?

Jé zus fel tá ma dá sa óta tud juk, hogy a ha lál ha tal ma
meg dõlt. Nem a ha lá lé az utol só szó! Is ten dön té sén mú -
lik min den. 

A 19. vers ben meg for dul a kép: „Élet re kel nek ha lot ta -
id, holt tes te im fel tá mad nak!”

Na gyon sok fej tö rést oko zott ez a sza kasz az írás ma gya -
rá zók nak. Meg vál to zik a sze mé lyes név más: elõbb a te ha -
lot ta id ról van szó, mint ha Is ten a ma ga ki vá lasz tott em be -
re it, a ke gye se ket, iga za kat tá masz ta ná fel, azu tán pe dig az
én holt tes te im rõl be szél, mint ha va la ki sze mé lyes re mény -
sé gét is be le ír ta vol na a szö veg be. Vagy egy elõ imád ko zó
tár ja fel né pe bûn bá na tát, meg té ré sét, ami re Is ten vá la sza a
hol tak meg ele ve ní té se, és az elõ imád ko zó sze mé lyes re -
mény sé ge a kis be tol dás sa ját ha lot ta i nak fel tá ma dá sá ról.

Egy ver sen be lül vál toz nak az ige idõk és -mó dok is. 19a
az elõbb idé zett rész, ame lyet fel fog ha tunk Is ten ígé re té nek,
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ami bár mi kor be kö vet kez het. 19b im pe ra tí vusz, amely tö ké -
le tes öröm re és uj jon gás ra szó lít ja fel a föld po rá ban al vó -
kat, mert bi zo nyos lesz a va ló sá gos fel tá ma dás. 19c pe dig a
gyü le ke zet rá cso dál ko zá sa ar ra az ese mény re, amely ed dig
le he tet len nek tûnt, de most meg va ló sul ni lát szik: Is ten har -
ma ta a vi lá gos ság (vagy Ká ro li for dí tá sá ban az élet) har ma -
ta, amely vissza ad ja az ár nya kat. Az el ke se re dett han gu la -
tot óri á si bi za lom vált ja fel Is ten cso dá la tos tet tei iránt. Ez
a vers hit val lás a fel tá ma dás bi zo nyos sá gá ról. Az Is tent ma -
gasz ta ló em ber már látja a csa pá sok és nyo mo rú sá gok vé -
gét, hi szen még a ha lot tak is fel tá mad nak!

Ké zen fek võ, hogy ez a hit val lás a 14. vers el len té te, és
a mö göt te ál ló tra dí ci ót fe je zi ki. Nem szo rul ma gya rá zat -
ra, hogy a fel tá mad tak az ör ven de zés re va ló fel szó lí tás -
nak ele get tesz nek, és eb bõl óri á si öröm és az el jö ven dõ
élet fel is me ré se fa kad.

Is ten, az õ vi lá gos sá gá nak har ma tá ban, a vi lág vi lá gos -
sá gá ban, Jé zus Krisz tus ban mu tat ja meg, hogy tel jes a di -
a dal a ha lál fe lett.

Va ló ban fel tá madt!

En nél hi he tet le nebb, ám en nél na gyobb ere jû hit val lást
nem le het hal la ni se hol má sutt, csak a hús vé ti is ten tisz te -
le ten. Krisz tus va ló ban fel tá madt! Ha lá lá val le gyõz te a
bûn és az ör dög ha tal mát, és fel tá ma dá sá val vé get ve tett
a ha lál ha tal má nak. Is ten ígé re te, ame lyet Ézsa i ás pró fé -
tán ke resz tül elõ re meg jö ven dölt, itt is va ló ság gá vált.

Mi kö zöm van ne kem eh hez, vagy mit érek én ez zel ma?
– kér dez he ti sok el ke se re dett em ber. Az õ ha lot taik nem
kel tek élet re, em lé kük ta lán nyo masz tó an kí sért.

Ha tal mas fe le lõs ség van a vál lun kon, hogy mennyi re
hi te le sen hir det jük gyü le ke ze te ink ben a fel tá ma dás öröm -
hí rét. Nagy pén tek tra gi kus ese mé nyei után nem csüg ged -
ten ban du ko ló ta nít vá nyok va gyunk, ha nem élõ hi tû ke -
resz té nyek, mert élõ és fel tá ma dott Urunk van.

A ter hek és a gon dok et tõl még au to ma ti ku san nem
tûn nek el, vi szont biz to san tud hat juk, hogy aki meg halt
ér tünk a ke resz ten, és har mad nap ra fel tá madt a ha lál ból,
õ a mi Urunk. Ha a le gyõz he tet len nek tû nõ el len sé get is
le gyõz te, hogy ne tud na úr rá len ni a mi gyöt rel me in ken
is? Je len lé tét, éle tet adó ere jét na pon ta kér het jük, és na -
pon ta meg kö szön het jük ne ki, hogy õ min dent ér tünk tett.

Fan tasz ti kus erõt je lent het az em ber nek az a tu sa ko dás,
ame lyet Is ten nel szem ben foly tat. Szin te al ku do zás nak is
le het ezt te kin te ni: Uram, en gedj él ni en gem, én di csé rem
ne ve det, és cso dá la tos tet te i det hir de tem! De ak kor ez így
is le gyen! Is ten szá mon fog ja kér ni raj tunk ne ki tett ígé re -
te in ket. Õ be tart ja ígé re te it, és el vár ja tõ lünk is, hogy ha -
son ló kép pen cse le ked jünk. Ter mé sze te sen elõbb-utóbb
mind annyi unk nak meg kell hal nunk, de nem mind egy,
hogy mi lyen hit tel ha lunk meg. Vár juk-e az örök éle tet és
a ha lot tak fel tá ma dá sát, vagy nem?

Az iga zak em lé ke ze te ál dott, és a go no szo kat az em be -

rek el fe lej tik, de Krisz tus íté lõ szé ke elõtt mind nyá junk nak
meg kell je len nünk. Éle tünk ben és ha lá lunk ban egy aránt
Is ten szent szí ne elõtt va gyunk.

Hi szem a ha lot tak fel tá ma dá sát

A fel tá ma dás hit na gyon szép pél dá ját ta lál juk az Ószö vet -
ség ben Ézsa i ás nál, Ezé ki el nél és Dá ni el nél. El gon dol kod -
ta tó, hogy Jé zus kor tár sai en nek el le né re sem tud tak hin -
ni ab ban, hogy õ va ló ban fel tá madt.

Ézsa i ás pró fé ta sza vai több ször je len tet tek ne kem erõs tá -
maszt, vi gasz ta lást, út mu ta tást. Örü lök, hogy most, hús vét -
ra ké szül ve is az õ sza va in ke resz tül jut ha tok el Krisz tus fel -
tá ma dá sá ig, il let ve Krisz tus fel tá ma dá sá val lát hat juk be tel -
je se dett nek mind azt, amit Is ten pró fé tái ál tal meg ígért. Nem
hi á ba ír ja Pál apos tol: Ha Krisz tus nem tá madt fel, ak kor hi -
á ba va ló a mi ige hir de té sünk, de hi á ba va ló a ti hi te tek is.
(1Kor 15,14) Ám de Krisz tus fel tá madt! – vall ja Pál, aki elõtt
meg is je lent a fel tá ma dott Úr, és el hív ta õt szol gá la tá ra.

Pál apos tol még Áb ra hám hi tét is fel tá ma dás hit nek te -
kin tet te, hi szen azt ír ja: Áb ra hám hit te, hogy Is ten meg ele -
ve ní ti a hol ta kat, és lét re hív ja a nem lé te zõ ket. (Róm 4,17)
Is ten Izsák kal ju tal maz ta meg Áb ra hám hi tét, és nagy nép
aty já vá tet te õt.

Az Ószö vet ség bi zony ság té te le i tõl kezd ve Pál apos to lig
min den ige ar ról gyõz meg min ket, hogy Is ten szá má ra
sem mi sem le he tet len. Õ ké pes élet re hív ni a föld po rá ban
nyug vó kat. Ké pes fel tá masz ta ni a hol ta kat ugyan úgy,
mint új élet re kel te ni a meg fá rad ta kat. Ró lunk sem fe led -
ke zik meg, mert egy szü lött Fia ál tal mind nyá jan fon to sak
va gyunk szá má ra.

Nem tud juk, mi kor lesz a mi fel tá ma dá sunk, de egy szer
biz to san be kö vet ke zik. Ézsa i ás sza vai sze rint ez öröm te li,
uj jon gás ra mél tó ese mény lesz.

(Fel hasz nált iro da lom: Kaiser, Ot to: Der Prop het Jes a ja.
Ka pi tel 13–39. Gött in gen, 1983. /Das Al te Tes ta ment
Deutsch 18./)

Kos kai Er zsé bet

Tal ló zó

„A har mat a meg ele ve ní tõ is te ni erõ jel ké pe (…). Bár itt
még nem ki fe je zet ten az egyén fel tá ma dá sá ról van szó,
ha nem in kább a nép fel tá ma dá sá ról, még is igen fon tos ál -
lo más ez az ige sza kasz a fel tá ma dás ról szó ló bib li ai ta ní -
tás ki ala ku lá sá ban. A nép fel tá ma dá sá nak a gon do la tá tól,
Ez 37; ez az ige ve zet el ben nün ket, az iga zak fel tá ma dá -
sá nak a hir de té se ál tal, ad dig a ta ní tá sig, hogy jók és go -
no szok egy aránt fel fog nak tá mad ni és Is ten íté lõ szé ke elé
áll nak (…).” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM.
Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Még ha Iz rá el va jú dá sa nem is lesz ered mé nyes, Ézsa -
i ás bi zo nyos volt ab ban, hogy a nép hí võ ha lot tai fel tá -
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mad nak.” (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)

„(…) élet re kel nek majd ha lot ta id: Va jon a fel tá ma dás ról
van szó, vagy ez csak egy me ta fo ra; az egyé nek re vo nat -
ko zik vagy a nép re, amely nek az el nyo má sát a »ha lál« szó
je löl te? So kan úgy te kin tik a 26,19-et, mint az egyé ni fel -
tá ma dás ba ve tett ala ku ló hit bi zo nyí té kát. Sem a ki fe je -
zés mód, sem a köz vet len kon tex tus nem dön ti el a kér -
dést. Hós 6,2 ha son ló ki fe je zé sek kel ír ja le a nem ze ti új já -
szü le tést, ami ért Ézs 26,15 is fo hász ko dik. De a 24–27. fe -
je ze tek na gyobb össze füg gé sé ben, amely meg hir de ti a ha -
lál meg sem mi sü lé sét, úgy tû nik, hogy a nem ze ti új já szü -
le tés ma gá ban fog lal ja az egyé ni fel tá ma dást is.” (Je ro mos
Bib lia kom men tár. Szent Je ro mos Ka to li kus Bib lia tár su lat)

„(…) a 19. vers (…) szö ges el len té te egy más nak. (…) A
14. vers ben azok ról az Is ten re nem te kin tõ urak ról esik
szó, akik egy ide ig a nya ku kon ül tek (…), de már el enyész -
tek, s még az em lé kük is oda van. (…) He gyek va júd tak és
ege rek szü let tek, ál lít hat nánk a la tin köz mon dást a 18.
vers mel lé. A sza ba dí tás Is ten tõl ér ke zik, nem em ber vég zi
el ön ma gán (…). Ön csa lás és fül len tés min den ön meg vál -
tá si kí sér let. (…) Szó sze rint: »holt tes te im« (19). Te hát a
ha lál ban is övé, aki éle té ben hoz zá tar to zott.” (Sza bó An -
dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„Ézsa i ás bi zo nyos volt ab ban, hogy az egész em be ri tör -
té ne lem egyet len kö zös ese mény fe lé tart, ame lyet Is ten már
elõ re el ké szí tett.” (Bar ry Webb: Ézsa i ás köny ve. Har mat)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(Éb red je tek, és uj jong ja tok, kik a por ban lak tok!)
„Az öröm aka rá sa… ez ben ne van a vi lág rend jé ben… hi -
szen (Is ten) ma ga az öröm, ezt mé lyen hi szem… Is ten a ma -
ga tel jes sé gé ben vi dám ság, túl ára dás, tánc, hu mor, te rem tõ
len dü let… Ami kor min ket a sa ját kép má sá ra te rem tett, ránk
ru ház ta ezt az öröm-aka rást. Ami kor ke re sem az örö met,
ami kor rá le lek és meg íz le lem, Uram, rád ha son lí tok.”

Jean-Ber nard Pom mi er fran cia
zon go ra mû vész és kar mes ter

(a hús vé ti öröm for rá sa)
„A Szent há rom ság ban min den sze mély a má sik ket tõ vi -
dám sá ga.”

Fran cois Var il lon SJ, fran cia je zsu i ta teo ló gus

„A ka te kiz mu sok és a pré di ká ci ók ke vés bé fon to sak, ha
van anyánk, aki Is ten rõl be szél. Az igaz Is ten rõl. Ar ról, aki
sze re tet és öröm, még ha nem is lát juk, hol az öröm és ho -
gyan él jük meg az örö met Is ten nel.”

Al bert De court ray, Lyon ér se ke

„A hús vét nap fé nyé ben a föld tit kai más meg vi lá gí tás ba
ke rül nek.”

Fried rich von Bo delsch wing

VERS
(a tex tus el sõ ré szé hez)
Is me ret len 15. szá za di szer zõ: A ha lál di a da la (rész let)

El me gyek meg hal ni, en gem nem si rat nak,
sem énér tem nem imád nak, 
de el fe lej te tem még az enyé im tõl is,
mi ko ron én meg ha lok.

Jó zsef At ti la: Ka ró val jöt tél (rész let)

Ka ró val jöt tél, nem vi rág gal,
fe le sel tél a más vi lág gal,
ara nyat igér tél nagy zsák kal
anyád nak és most itt csü csülsz,

mint fák tö vén a bo lond gom ba
(igy van rád, aki nek van, gond ja),
be vagy zár va a Hét To rony ba
és már so ha sem me ne külsz. (…)

Be vagy a Hét To rony ba zár va,
örülj, ha jut tü ze lõ fá ra,
örülj, itt van egy pu ha pár na,
hajtsd le szé pen a fe je det.

(a tex tus má so dik ré szé hez)
5–6. szá za di dél-fran cia or szá gi him nusz (rész let)

A ke reszt nek gya lá za tát
el vál lal tad az em be rért
és oda ad tad vé re det
üd vös sé günk nek bé re ként.

Fel tá mad tál: Atyád ke ze
di csõ sé ged be vissza visz.
Hisszük, hogy egy kor ál ta lad
élet re tá ma dunk mi is.

Szí vün ket, Jé zus, tölt se be
a hús vét bol dog örö me;
ki ket ke gyel med új ra szült
gyõ zel me id ben ré sze sítsd.

Jé zus, di csõ ség te ne ked:
ha lált le gyõz ve tün dö kölsz,
s Atyád nak és a Lé lek nek
meg nem szû nõ idõ kön át. Ámen.
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