
Jé zus Krisz tus Urunk ke reszt ha lá la és fel tá ma dá sa egy ér -
tel mû vé tet te szá munk ra: Is ten nem akar ja a bû nös ha lá -
lát, ha nem hogy meg tér jen és él jen. Meg sza ba dí tott bûn -
tõl és ha lál tól, le vet te ró lunk bû ne ink ter hét, és éle tünk -
nek új táv la tot adott. Bi zony, jól mond ták a ré gi ek: Ave
crux, spes uni ca! Va ló ban, re mény sé günk egye dü li for rá sa
a di a dal mas szent ke reszt, amely nek ko or di ná tái – mély -
ség ben és ma gas ság ban – tág  öle lé sû táv la tuk kal ren det
te rem te nek éle tünk ben, és vi gasz ta lást ad nak ha lá lunk
órá ján. Áp ri lis jól is mert és sok szor idé zett igé je – Akár
élünk, akár meg ha lunk, az Úréi va gyunk – a hús vét utá ni
idõ szak ban a kö vet ke zõ mon dat tal együtt lesz iga zán sú -
lyos sá: Mert Krisz tus azért halt meg, és azért kelt élet re,
hogy mind a hol ta kon, mind az élõ kön ural kod jék.

Krisz tus ke reszt jé nek ko or di ná ta rend sze ré ben sor sunk -
nak, éle tünk min den ese mé nyé nek és az élet vi te lün ket
meg ha tá ro zó dön té se ink nek pon to san meg ha tá roz ha tó je -
len tõ sé ge és ér té ke van. A Krisz tus-ese mény meg ha tá roz za
egész eg zisz ten ci án kat; ki zá ró lag ez az ese mény az alap ja
a to uÖ kuri vou ejs mevn (Do mi ni su mus) in di ca ti vu sá nak. 

Luther meg le põ mó don az el sõ hit ága zat ma gya rá za tá -
ban az ál ta lunk egyéb ként csak a hit ál ta li meg iga zu lás ról
szó ló ta ní tás össze füg gé sé ben el fo ga dott sza va kat hasz -
nál ja: „És mind ezt csu pán atyai, is te ni jó vol tá ból és ir gal -
mas sá gá ból cse lek szi, és én ar ra sem ér de mes, sem mél tó
nem va gyok.” Az ese dé kes Ger hardt-év for du ló mi att kü lö -
nö sen is szí ve sen idé zem a Bayer-elõ adás egyik be kez dé -
sét is:1 „Ger hardt Pál így in ti vég ren de le té ben egyet len
élet ben ma radt fi át: »Tégy jót az em be rek kel, ha nem is vi -
szo noz zák majd ne ked, mert…« – és itt azt a foly ta tást
vár nánk, hogy Is ten majd meg fi zet ér te ne ked. Ger hardt a
vá ra ko zás sal el len tét ben azon ban így foly tat ja: »… mert
amit az em be rek nem tud nak meg há lál ni, azt a menny és
föld Te rem tõ je már elõ re ré gen ki egyen lí tet te, ami kor szent
Fi át ér ted ad ta, és ami kor té ged a szent ke reszt ség ben
gyer me ké vé fo ga dott és örö kö sé vé tett.«”2

Az evan gé li um nak ez a vi lá gos és egy ér tel mû in terp re -
tá ci ó ja so kak sze rint kü lö nö sen is élet ide gen a mai vi lág -
ban. Ar ra hi vat koz nak – és oly kor, úgy tû nik, jog gal –,
hogy min den nap ja ink ban az adok-ka pok és a min den áron
va ló szer zés és ér vé nye sü lés far kas tör vé nye ural kod ik.
Ilyen kö rül mé nyek kö zött nem meg va ló sít ha tó az, amit
Pál apos tol a ró mai gyü le ke zet szí vé re he lye zett – mond -
ják. Még hogy az erõ sebb en ged jen? Mi len ne ve lünk, ha
így ten nénk? Még sem ad hat juk fel! Hi szen ép pen ez az
evan gé li um sum má ja: Már elõ re ré gen ki egyen lí tet te…
Akik az Úréi, azok na pon ta in nen in dul nak, és na pon ta
ide tér nek vissza. S a ke reszt ség ben elénk jö võ ke gye lem
így lesz ments vá runk, erõ for rá sunk – Krisz tu sért. 

Ez a bi zo nyos ság eme li te kin te tün ket föl di éle tünk ho ri -
zont ja fö lé. Stau pitz után sza ba don így is mond hat juk: Az
evan gé li um nem a hi po chon de rek já ték sze re, ha nem va ló -
sá gos, élet men tõ gyógy szer a ha lá los be te gek nek, és sza -
ba du lás azok nak, akik nél kü le örök re a bûn és a ha lál rab -
sá gá ban ma rad ná nak. E sza ba du lás nél kül a mi sze mé -
lyes ta pasz ta la tunk is az, amit Ma dách Az em ber tra gé di -
á ja ró mai szí né ben így mon dat ki Évá val: „Éle tünk leg -
szebb per cé be is ve gyül egy csepp je a mond ha tat lan fáj da -
lom nak.” Ez a mond ha tat lan fáj da lom nem más, mint a
hol lap pan gó, hol meg szí vet bé ní tó fé le lem Ha lál õfel sé ge
ha tal má tól. 

De nem így azok, akik az Úr ban van nak! Mert hús vét
óta tud hat juk, és hit ben ta pasz tal juk is, hogy a hely zet
ép pen en nek az el len ke zõ je. Éle tünk leg szo mo rúbb per cé -
be, leg ne he zebb hely ze té be is be le vi lá gít leg alább egy
fény su ga ra Jé zus Krisz tus Urunk hús vé ti gyõ zel mé nek.
Ami kor ar cun kat és szí vün ket eb be az élet re me le gí tõ
fény su gár ba emel jük, Pál apos tol lal együtt ki ált juk: Tel jes
a di a dal a ha lál fö lött! Ha lál, hol a te di a da lod? Ha lál, hol
a te ful lán kod? (1Kor 15,54.55), és együtt éne kel jük Ger -
hardt Pál lal:

„Már szí vem csu pa há la, / Le ve ti bá na tát, / Mert tel jes
fény ben lát ja / Fel tûn ni szép nap ját. / Õ az én na pom: Jé -
zus! / Õ vi lá gol ne kem. / S a menny örö mét zen gi / Uj jon -
gó éne kem.” (EÉ 325,5)
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Az Úréi va gyunk
Róm 14,8b
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BE VE ZE TÉS

Az ószö vet sé gi ku ta tók közt egyet ér tés ural ko dik afe lõl,
hogy Jó nás köny ve iro dal mi lag alap ve tõ en kü lön bö zik
a töb bi kis pró fé ta köny vé tõl. Ez a könyv nem Jó nás be -
szé de i nek a gyûj te mé nyét tar tal maz za, ha nem egy tör -
té ne tet.

Jó nás – a töb bi pró fé tá tól el té rõ en – fel tû nõ en ke ve set
be szél az em be rek kel, il let ve az em be rek hez. A ha jón elõ -
ször be mu tat ko zik az uta sok nak (1,9), azu tán azt ta ná -
csol ja ne kik, hogy dob ják õt a ten ger be (1,12). Ni ni vei ige -
hir de té se pe dig egyet len mon dat ba van tö mö rít ve: Még
negy ven nap és el pusz tul Ni nive! (3,3) Egyéb ként Jó nás
csak az Úr ral be szél. Elõ ször imád ko zik hoz zá (2. fe je zet –
az, hogy Jó nás köl tõi szö veg be fog lalt imá ja ké sõb bi be tol -
dás-e vagy sem, most nem fon tos), azu tán pe dig mor co -
san és dünnyög ve vi tat ko zik ve le (4. fe je zet). Jó nás imá -
ját, il let ve Is ten nel va ló vi tá ját nem le het Je re mi ás val lo -
má sa i hoz ha son lí ta ni, mert egy szo kat lan ese mény ke re -
te i be van fog lal va. Jó nás köny ve ép pen a szo kat lan ka lan -
dok mi att a leg is mer tebb pró fé tai könyv.

Már az a tény, hogy Jó nás lé nye ge sen töb bet be szél az
Úr ral, mint az em be rek kel, és hogy az Úr nak sok kal több
a mon da ni va ló ja Jó nás szá má ra, mint az õ hall ga tói szá -
má ra, azt mu tat ja, hogy ese tünk ben nem szok vá nyos pró -
fé tai könyv rõl van szó. A töb bi pró fé tai irattól ab ban is el -
tér ez a könyv, hogy a fõ sze rep lõ nem po zi tív hõs, ha nem
in kább ka ri ka tú ra, torz kép. A tör té net fo lya mán há rom -
szor is meg akar hal ni (1,12; 4,3; 4,8–9).

A KÖNYV IRO DAL MI MÛ FA JA

A leg újabb kom men tá rok ban azon szer zõk vé le mé nye,
akik egyet ér te nek ab ban, hogy Jó nás köny ve más, mint a
töb bi pró fé tai könyv, na gyon el tér ab ban, hogy mi lyen iro -
dal mi mû faj ról is van szó. Pél da ként a kö vet ke zõ vé le mé -
nye ket em lí tem: „ter je del mes pró fé tai le gen da” (Koch),
„di dak ti kai mû” (Br ze gowy), „pél da be széd sze rû el be szé -
lés” (R. Smend), „sok ko ló el be szé lés” (Lan ge), „apok rif

bib li ai no vel la” (Brands ta et ter).1 An ton Ty rol szlo vák ka -
to li kus teo ló gus Gol ka vé le mé nyé hez haj lik, aki sze rint
„jól át gon dolt, di dak ti kus és pszi cho ló gi ai ala pon fel épí -
tett mul ti di men zi o ná lis el be szé lésrõl” van szó.2 James D.
Smart pél dá zat nak tart ja Jó nás köny vét.3

Hans Wal ter Wolff to váb bi iro dal mi mû fa jo kat is fi gye -
lem be vesz. Sze rin te je len eset ben mid rás ról van szó. Ha
2Krón 13,22-ben a mid rás meg ha tá ro zá sa ta lál ha tó (tör té -
net, élet út, vi selt dol gok), ak kor Jó nás köny ve mid rás,
amely 2Kir 14,25-höz vagy Jer 18,8-hoz, eset leg 2Móz
34,6-hoz kap cso ló dik. E szer zõ sze rint azon ban a mid rás
meg ne ve zés nem fe je zi ki Jó nás köny vé nek jel le gét.4

Ugyan ez a szer zõ azt is fon to ló ra ve szi, hogy olyan no -
vel lá ról van szó, ame lyet Jób köny ve ke ret tör té ne té hez
vagy Esz ter köny vé hez, eset leg Ruth köny vé hez le het ne
ha son lí ta ni. Ha no vel lá ról van szó, ak kor erõ sen di dak ti -
kus szán dé kú no vel lá val van dol gunk.

Jó nás tör té ne tét a sza ti ri kus no vel la iro dal mi mû fa já ba
is be so rol hat nánk. Ugyan is a fent em lí tett vé le mé nyek
mel lett, ame lyek mind helyt ál ló ak, azt is fi gye lem be kell
ven ni, hogy Jó nás köny vé ben sok a ko mi kus, gro teszk,
iro ni kus és sza ti ri kus vo nás. Így sza ti ri kus no vel lá ról is
be szél he tünk, amely nek ko moly kri ti kai cél za ta van, és
amely nek fõ hõ se egy pró fé tá nak a torz ké pe.

Wolff ar ra is rá mu tat, hogy a sza tí ra éle fo ko za to san
tom pul an nak függ vé nyé ben, ahogy a könyv író ja fo ko za -
to san fel is me ri, „mi lyen na gyon ha son lít ar ra, akit ne vet -
sé ges sé tesz”.5

Ha Jó nás köny vét sza ti ri kus no vel lá nak fog juk fel, ak -
kor meg ol dó dik a gon dunk a nagy hal lal, amely leg alább
olyan nagy, mint ma ga a hal. Nem kell ve szõd nünk az zal,
hogy a „nagy hal” cet-e (amely mel lé ke sen em lõs), vagy

BÁN DY GYÖRGY 

Hu mor Jó nás köny vé ben
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va la mi lyen cá pa faj ta. El ma rad a kér dés, hogy túl le het-e
él ni há rom na pot és há rom éj jelt „a hal gyom rá ban” (2,1).
Amennyi ben a könyv sza ti ri kus no vel la, meg lát hat juk
ben ne „Is ten sze re tet tel jes mo so lyát egy szûk keb lû ke gyes
em ber fe lett”.6 Gol ka na gyon he lye sen fi gyel mez tet ar ra,
hogy a sza tí ra és az iró nia „nem a zsi dó ság el le ni po lé mia,
ha nem bel sõ kor rek ció”.7

JÓ NÁS KÖNY VE MINT SZA TI RI KUS NO VEL LA

Az ál lí tás, hogy Jó nás köny ve sza ti ri kus no vel la, bi zo nyí -
tás ra szo rul. Ezt a bi zo nyí tá si el já rást a könyv né hány
passzu sá nak elem zé sé vel le het el vé gez ni.

Az el sõ gro teszk je le net mind járt a könyv ele jén ta lál ha -
tó. Jó nás rög tön az Úr pa ran csá nak – hogy men jen Ni ni -
vé be – el hang zá sa után nagy si et ve és szó nél kül az el len -
ke zõ irány ba in dul – Tar sis ba. Jó nás te vé keny sé ge öt nar -
ra tív igé vel van ki fe jez ve: el in dult, el ment, ta lált, fi ze tett,
ha jó ra szállt ({wq; dry; )cm; ntn; dry). Szán dé kát pe dig két
inf. cstr. fe je zi ki: hogy me ne kül jön, hogy men jen (axor:bil;
)Obfl). Wolff ar ra is fi gyel mez tet, hogy Jó nás „buz gó ak ti -
vi tá sa ne vet sé ges, mert sa ját is me re tei sze rint is (1,9!) fe -
les le ges”.8 Jó nás si et sé ge gyor sí tott né ma film re em lé kez -
tet. A gro teszk ség nyil ván va ló. 

Jó nás cse lek vé se nem csak ab ban el len té tes Is ten aka ra -
tá val, hogy el len ke zõ irány ba akar men ni, ha nem ab ban
is, hogy szó nél kül cse lek szik, pe dig azt a fel ada tot kap ta,
hogy be szél jen (()rq – 1,2).

A má so dik hu mo ros moz za nat ak kor kö vet ke zik, ami -
kor a ha jó Jó nás mi att vi har ba ke rül. Min den utas a ma ga
mód ján imád ko zik és dol go zik. Azt te szik, ami a leg éssze -
rûbb. Ki dob nak min den nél kü löz he tõt, hogy könnyít se nek
a ha jón. Jó nás egé szen más ként cse lek szik: nem imád ko -
zik és nem dol go zik, ha nem mé lyen al szik. Az egye dü li
em ber a ha jón, aki ha tá so san tud na imád koz ni, nem te szi
azt. Le het, hogy ez a gond ta lan al vás az el sõ uta lás ar ra,
hogy ké sõbb meg akar majd hal ni (lásd 1,12; 4,3.9). Az al -
vó Jó nás és a két ség be eset ten ak tív ten ge ré szek szem be ál -
lí tá sa éles sza tí ra.

A kö vet ke zõ sza ti ri kus moz za na tot a ka pi tány sza va i -
ban lel het jük fel, ame lye ket Jó nás hoz in té zett. Elõ ször le -
szid ja õt, álom szu szék nak ne ve zi ({fD:rin),9 az után rá pa -
ran csol, hogy õ is imád koz zon. A ka pi tány sza va i ban
vissza hang zik Is ten pa ran csa: )fr:q {Uq, amely 1,2-ben
hang zott el. A po gány ka pi tány nak kell Is ten pró fé tá já ra
pa ran csol ni, hogy imád koz zon.

Iro ni kus hang vé telt ta lál ha tunk a ten ge ré szek imá já ban
is (1,14), hogy ne le gye nek fe le lõs ség re von va egy ár tat lan

em ber meg ölé sé ért. Az ár tat lan vér em lí té se ()yiqfn {fD) ar -
ra is utal hat, hogy az uta sok az zal a le he tõ ség gel is szá -
mol nak, hogy Jó nás nem mond iga zat. Va ló szí nûbb azon -
ban az a ma gya rá zat, hogy a meg szo kott jo gi szó hasz ná -
lat tal él nek (lásd 5Móz 21,8 és Jer 26,15), így nem Jó nás
ár tat lan sá gán van a hang súly (Jó nás vét kes vol ta már
nyil ván va ló a sors ve tés óta), ha nem az uta sok cse lek vé -
sén, ami kor majd Jó nást meg ölik. Wolff sze rint „az el be -
szé lõ azért ad a ten ge ré szek aj ká ra az iz rá e li ha gyo mány -
ból szár ma zó mon da to kat, hogy meg mu tas sa, mennyi re
kor rekt mó don jár nak el. Az iro ni kus mel lék han got csak
ak kor ért jük meg, ha elõt tünk van Je re mi ás el len té tes ese -
te, és fü lünk be cseng Jer 26,15”.10 Je re mi ás az em lí tett he -
lyen ezt mond ja: De tud já tok meg, hogy ha meg öl tök, ár -
tat lan vér ter hel ben ne te ket…

Le he tet len nem ész re ven ni azt az iro ni kus moz za na tot
sem, hogy Jó nást há rom nap és há rom éj sza ka után a hal
ki kö pi a szá raz föld re „mint meg emészt he tet lent”.11

Ha fi gye lem be vesszük 2,1-et, ak kor a hal há rom nap és
há rom éj jel alatt ugyan azt az utat tet te meg, mint a ha jó
Jaf fá ból a nyílt ten ger re. Az el be szé lõ nem mond ja el, mi -
ként ke rült Jó nás a szá raz föld re. El be szé lé si szem pont ból
ez nem lé nye ges. Ezért az uta zá sért azon ban Jó nás nak – a
ha jó út tal el len tét ben – nem kel lett fi zet nie. A tarsisi útért
na gyon so kat kel lett fi zet nie: 1,3 sze rint az összes ha jó -
jegy árát.12 A szá raz föld re azon ban in gyen szál lí tot ta õt
Is ten. Is mét egy hu mo ros moz za nat. 

A ni ni vei bûn bá nat le írá sa és a ki rály cse lek vé se, aki
pél dát mu tat alatt va ló i nak (3,6–9), Jó ják im ki rály és a je -
ru zsá le mi ek bí rá la ta ként fog ha tó fel, akik ha son ló eset -
ben el len ke zõ mó don cse le ked tek (lásd Jer 36).

Mi u tán Ni nive la ko sai hit tel el fo gad ták Jó nás sza va it és
bûn bá na tot tar tot tak, el ke rül ték Is ten íté le tét (3,10). Ezen
a he lyen kí vül csak Jer 18,7kk-ben van ki fejt ve az a gon -
do lat, hogy a po gá nyok nak is van le he tõ sé ge ar ra, hogy
az is te ni íté let el fo ga dá sa és a bûn bá nat ré vén ke gye lem -
ben ré sze sül jenek, és el ke rü ljék Is ten íté le tét. Ez a há rom
lé pés, már mint az íté let el fo ga dá sa, a bûn bá nat és az íté -
let vissza vo ná sa, amely rõl Je re mi ás csak ál ta lá nos ság ban
be szélt, je len eset ben konk rét va ló ság gá vá lik. Wolff sze -
rint „sok iz ráe li fül ben ez ke se rû kac aj ként hang zott, mi -
sze rint Iz rá el utol só elõ nye is el lett tö röl ve”.13

Mi u tán Is ten meg ke gyel me zett Ni ni vé nek, Jó nás
bosszú san imád ko zik. Jó nás eb ben az imá já ban is idé zi a
Szent írást. Az Úr tu laj don sá ga it 2Móz 34,6–7 és Jó el 2,13
sze rint so rol ja fel: ke gyel mes (}UNax), ir gal mas ({Uxar), ke gye -
lem ben gaz dag (desex-bar) és meg bán ja a rosszat
(hf(frfh-la( {fxin). Az Úr tu laj don sá gai, ame lye ket az is -
ten tisz te let ben nem egy szer Is ten di csé re té re so rol tak fel
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(pél dá ul Zsolt 86,15; 103,8), most szem re há nyás sá és
vád dá vál toz nak. Jó nás ugyan is az zal in do kol ja ha rag ját,
hogy Is ten ép pen a fel so rolt tu laj don sá gok kal ren del ke zik.
Ez újabb iro ni kus ele me a könyv nek.

Jó nást afe let ti nagy ha rag ja után, hogy Ni nive meg me -
ne kült (4,1), nagy öröm töl ti el, amikor cso dá la tos mó don
kinõ a földbõl egy nö vény, amely ár nyé kot ad ne ki. Eb ben
is jó adag iró nia van: egy dü hön gõ em ber el kezd örül ni,
ami kor egy ki csit job ban megy a so ra. Jó nás ak kor örül,
„ami kor az Úr Is ten jó hoz zá. Is ten Ni nive irán ti jó sá ga
azon ban csak fel bõ szí tet te”.14 Is mét egy iro ni kus mo tí -
vum mal van dol gunk: Jó nás han gu la tá nak ra di ká lis vál -
to zá sát egy kis ké nye lem idéz te elõ.

Is ten Ni nive fe lett gya ko rolt ke gyel mét 4,11 az zal in do -
kol ja, hogy a ni ni ve i ekbõl hiányzik az er köl csi íté lõ ké pes -
ség: nem tud nak kü lönb sé get ten ni jobb és bal ke zük kö -
zött. Mi vel a mel lék mon dat, amely ezt ál lít ja, az {fdf) szó -
hoz kö tõ dik, nem he lyes az a ma gya rá zat, amely sze rint
kis gyer me kek azok, akik nem tud ják, me lyik a jobb és me -
lyik a bal ke zük. Itt fel nõtt em be rek rõl van szó, akik nem
ké pe sek er köl csi kér dé sek ben dön te ni. Wolff sze rint ez
újabb iro ni kus moz za nat, hogy „ami Jó nás szá má ra ok
volt a meg ve tés re, az Is ten szá má ra ok a ke gye lem gya kor -
lá sá ra”.15 Ha a jobb és bal kéz köz ti kü lönb ség té tel re va ló
kép te len ség a ni ni ve i ek er köl csi tu dat lan sá gát akar ja je -
lez ni, ak kor itt az jut ki fe je zés re, hogy Is ten nek „ke ve sebb
gond ja van egy tu dat lan, de alá za tos nagy vá ros sal, mint
egyet len em ber rel, aki is me ri Is tent, de csö kö nyös”.16 Is -
ten utol só kér dé sé re – Én meg ne szán jam meg Ni ni vét…?
– Jó nás nem vá la szol. Bár hogy is vá la szol na, min den kép -
pen kény te len len ne Is ten nek iga zat ad ni. Ha azt mon da -
ná: „Igen, Uram, meg kell szán nod Ni ni vét, mert és is szá -
nom a ki szá radt bok rot”, ak kor Is ten vá la sza így hang za -
na: „Mi ért kí vá nod ak kor ha lá lo dat?” Ha Jó nás ezt fe lel né:
„Uram, ne szánd meg Ni ni vét, mert bû nös volt”, ak kor Is -
ten ezt fe lel né ne ki: „Rend ben van, de ak kor té ged is meg -
bün tet lek, mert en ge det len vol tál.” Bár hogy is fe lel ne Jó -
nás, Is ten a sza ván fog ná õt. Sakk nyel ven szól va: Jó nás
bár hogy lép, mat tot kap az Úr tól.

A könyv utol só kér dé se már nem(csak) Jó nás nak szól,
„ha nem az egész nép nek, hogy fe jez ze ki vé le mé nyét Is ten
ke gyel mes vol tá ról a po gá nyok iránt”.17

A KÖNYV CÍM ZETT JEI

Mi lyen kö rö ket, il let ve mi lyen ke gyes sé gi irány zat hoz tar -
to zó em be re ket akar e könyv író ja jobb be lá tás ra jut tat ni?
Csak ak kor ért jük meg a könyv mon da ni va ló ját, ha er re a
kér dés re meg ta lál juk a vá laszt.

Olyan kö rö ket szó lít meg ez a könyv, ame lyek nek nem
fér a fe jé be, mi ként le het Is ten egy szer re Iz rá el el len sé ge i -
nek szi go rú bí rá ja, de ke gyel mes és ir gal mas Is ten is, aki -
nek ir gal mas sá ga túl lép min den ha tárt. Olyan em be re ket
szó lít meg, akik nek nem megy a fe jük be, hogy Is ten mi ért
nem bün tet te meg ré ges-ré gen Ni ni vét, a fõ el len ség fõ vá -
ro sát (ha Ni nive rejt jel vagy jel kép, ak kor az ép pen ak tu á -
lis el len sé ges ha ta lom fõ vá ro sát). Olyan kö rö ket szó lít
meg, akik szkep ti ku sak a ré geb bi pró fé tai fe nye ge té sek
iránt. Ilyen né ze tek kel Ézs 5,19-ben, Ez 12,22-ben, Zof
1,12c-ben és Mal 2,17-ben is ta lál koz ha tunk. Olyan kö rö -
ket szó lít meg ez a könyv, ame lyek úgy gon dol ják, hogy
ilyen kö rül mé nyek kö zött ér tel met len do log Is ten nek szol -
gál ni (Jó nás há rom szor kí ván ja sa ját ha lá lát), mert Is ten
nem tesz kü lönb sé get Iz rá el és a po gá nyok kö zött. Olyan
em be rek nek szól ez a könyv, akik nem haj lan dók el fo gad -
ni, hogy a po gá nyok is Is ten gyer me kei (csak még nem
tud nak ró la), és akik sen ki más nak nem kí ván ják Is ten ir -
gal mát, csak sa ját ma guk nak.

A Krisz tus elõt ti 3. szá zad ra volt jel lem zõ az ilyen mó -
don el tor zult ke gyes ség, amely nek ép pen olyan hi deg zu -
hany ra volt szük sé ge, mint Jó nás köny vé nek üze ne te.

A KÖNYV ÜZE NE TÉ NEK ÖSSZE FOG LA LÁ SA

Mit hir det Jó nás köny ve azok nak az em be rek nek, akik nek
gon dol ko dás mód ját az imént fel vá zol tuk? Ki gú nyol ja és
pel len gér re ál lít ja a fog ság utá ni gyü le ke zet el tor zult és
meg csö mör lött hi tét, amely re a na ci o na liz mus, a par ti ku -
la riz mus és az ide gen gyû lö let volt jel lem zõ.

Jó nás sza vai és tet tei szö ges el len tét ben áll nak egy -
más sal. A pró fé ta ugyan val lást tesz az Úr ról, a menny
Is te né rõl, aki a ten gert és a szá raz föl det al kot ta (1,9), de
az Úr elõl me ne kül (1,10). Jó nás az zal men te ge ti en ge det -
len sé gét, hogy õ már úgy is elõ re tud ta, elõbb, mint ma -
ga az Úr, hogy a bün te tés bõl nem lesz sem mi (4,2kk). Jó -
nás nak nem tet szik, hogy Is ten meg ke gyel mez a po gány
nagy vá ros nak (4,1), nem akar hin ni Is ten ke gyel mé ben,
és a vá ro son kí vül vár ja, hát ha még is jön az íté let (4,5).
Ez an nak a par ti ku la riz mus nak a gúny raj za, amely nem
akar ja el fo gad ni, hogy Is ten a po gá nyok Is te ne is (lásd
Róm 3,29-et is). A menny bé li öröm mel (3,10) éles el len -
tét ben van Jó nás mor cos sá ga afe lett, hogy a bün te tés el -
ma rad (4,1k).

Jó nás köny ve rá mu tat ar ra, hogy mennyi erõ fe szí té sé -
be ke rül Is ten nek min den egyes iz rá e li em ber torz hi té nek
rend be té te le. Az Úr nak sze let és vi hart kel lett tá masz ta -
nia (1,4), egy nagy ha lat kel lett igény be ven nie, te hát az
egész óce ánt meg kel lett moz gat nia, hogy Jó nás en ge del -
mes ked jen az is mé telt pa rancs nak, hogy men jen Ni ni vé -
be (vö. 1,2-t 3,2-vel). Az Úr nak egy nö vényt, egy fér get,
ke le ti sze let és tik kasz tó nap sü tést (4,6–8) kel lett fel hasz -
nál nia ar ra, hogy a pró fé ta fel fog ja az is te ni ke gye lem in -
dí tó oka it.
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rišovo, 2002. 113. o.
15 Wolff 1977, 149. o.
16 Ty rol 2001, 114. o.
17 Ty rol 2001, 113. o.



A ke resz tény egy há zak a tár sa da lom in téz mény rend sze -
rén be lül azokhoz a cso por tok hoz tar toz nak, amely ekben
a pre imp lan tá ci ós ge ne ti kai di ag nosz ti ka (PGD)1 al kal ma -
zá sá nak kér dé se erõ sen vi ta tott vagy el uta sí tás ra ta lál,
jól le het a PGD-vel kap cso la tos né ze tek sem a pro tes táns,
sem pe dig a ka to li kus eti ku sok ré szé rõl nem egy sé ge sek.
A teo ló gi ai eti ka és az egy ház vé le mény al ko tá sa so rán
nél kü löz he tet len an nak meg lá tá sa, hogy az új rep ro duk ci -
ós tech ni kák el sõ sor ban nem ve szély for rá sok az egyes em -
ber és a tár sa da lom szá má ra, ha nem olyan le he tõ sé gek,
ame lyek fe le lõs hasz ná la ta az em ber társ szol gá la tá ban
áll. A teo ló gi ai eti ka szá má ra fel adat ként adó dik az új
tech ni kai le he tõ sé gek kri ti kus kí sé ré se, a kü lön bö zõ le he -

tõ sé gek mér le ge lé se és a cse lek vé si al ter na tí vák meg ta lá -
lá sá nak elõ se gí té se.2 Ezt a fel ada tot a köz ért he tõ ség igé -
nyé vel kell fel vál lal nia.

Jo han nes Fi scher mu tat rá az em be ri élet vé den dõ sé gé vel
kap cso la tos kér dé sek és a ke resz tény fe le lõs ség vál la lás kö -
zöt ti irá nyult ság be li el té ré sek re. Míg a mind ez idá ig tár -
gyalt prob lé mák alap ján kér dé se ink alap struk tú rá ját a
„mi ért” ha tá roz ta meg – mi ért vé den dõ az em be ri élet és
mi ért van mél tó sá ga? –, ad dig a ke resz tény eti ka kér dé se
a kö vet ke zõ: „Mi re irá nyul a ke resz tény eg zisz ten cia a hit
sa já tos sza bad sá gá ban és a sze re tet ben?”3 Eb bõl adó dik,
hogy a teo ló gi ai eti ka a cse le ke de tek kö vet kez mé nye in tá jé -
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Az Urat ez a könyv nem csak mint te rem tõt mu tat ja be, ha -
nem mint ke gyel mes Is tent is, aki min den nép fe lett ural ko -
dik. Azért ir gal mas, mert azok, aki ket meg kel le ne bün tet nie,
az õ te remt mé nyei. Ke gyel mes az ál ta la te rem tett vi lág hoz
(4,10–11). Ha Jó nás szá na ko zá sa egy nö vény fe lett, amely
nem is az övé, in do kolt, ak kor mennyi vel in do kol tabb Is ten
szá na ko zá sa egy nagy vá ros fe lett! Az Úr ke gyel mé nek in do -
kolt sá gát a könyv vé gén egy kér dés fe je zi ki. A kér dés úgy
van meg fo gal maz va, hogy a leg meg átal ko dot tabb par ti ku la -
ris tá nak is igen lõ vá laszt kell rá ad nia. A könyv az zal zá rul,
hogy a pró fé tá nak, aki lá za do zott Is ten po gá nyok irán ti ke -
gyel mé vel szem ben, meg kell ad nia ma gát.

Is ten ama nagy erõ fe szí té sé nek hát te rén, amellyel Iz rá -
el tor zult hi té vel baj ló dik, még job ban ki dom bo ro dik az a
mi ni má lis erõ fe szí tés, ame lyet Is ten nek azért kell ki fej te -
nie, hogy a po gá nyok higgye nek ben ne. A po gá nyok hisz -
nek az Úr ban, mi helyt ta lál koz nak az õ kül döt té vel.

A ten ge ré szek nek elég volt át él ni a vi hart, hogy fel is -
mer jék, mek ko ra az Úr ha rag ja az zal szem ben, aki el len -
áll ne ki, és hogy fé le lem mel fél jék az Urat, ál do za tot mu -

tas sa nak be és fo ga dal ma kat te gye nek (1,15). A ni ni ve i ek -
nek elég Jó nás egy mon dat nyi pré di ká ci ó ja (3,4), hogy
meg tér je nek (3,5). A ni ni ve i ek kér dé se – Ki tud ja…? (3,9)
– em lé kez tet a Jó el 2,14-ben el hang zó kér dés re, és Is ten
sza bad sá gát és szu ve re ni tá sát fe je zi ki.

A po gá nyok nak, aki ket eb ben a könyv ben a ten ge ré szek
és a ni ni ve i ek kép vi sel nek, kü lön bö zõ utak és mó dok
adat nak ar ra, hogy meg is mer jék az Urat. Meg is mer he tik
õt mint ha tal mas te rem tõt, de mint olyan Is tent is, aki
bün te tés sel fe nye get és bûn bá nat ra hív.

A fog ság utá ni Iz rá el de for mált hi te aka dály a po gá nyok
szá má ra, hogy higgye nek az Úr ban. Is ten igé je kö ve tek
nél kül nem jut el a po gá nyok hoz. A kö ve tek vi szont en ge -
det le nek, és nincs he lyes el kép ze lé sük ar ról, hogy Is ten
min den em ber nek a te rem tõ je, és ezért az egész em be ri -
ség hez ir gal mas akar len ni.

A hit el tor zu lá sa hely tõl, idõ tõl és fe le ke zet tõl füg get len
je len ség. Ezért Jó nás köny ve mind nyá junk szá má ra tü kör,
amely elõtt fel kell ten ni a kér dést: Tük röm, tük röm,
mondd meg né kem, nem tor zult el az én hi tem?

OROSZ GÁ BOR VIK TOR

Az ide gen mél tó ság eti ká ja
és a teo ló gi ai vé le mény al ko tás*

* Rész le tek Orosz Gá bor Vik tor „Ide gen mél tó ság. Teo ló gi ai vé le mény al -
ko tás új kon tex tus ban: pre imp lan tá ci ós ge ne ti kai di ag nosz ti ka és az em -
be ri mél tó ság el ve” cí mû dok to ri ér te ke zé sé nek utol só elõt ti fe je ze té bõl.

1 Az el já rás már a meg ter mé ke nyí tés, il let ve az emb rió be ágya zó dá sa
elõtt le he tõ sé get nyújt bi zo nyos örök le tes ge ne ti kai rend el le nes sé gek fel -
is me ré sé re. A PGD egy szer re ve ti fel az in vit ro emb rió stá tu szá nak kér -
dé sét a sze lek ció, a diszk ri mi ná ció és az eu ge ni ka mo dern ér tel me zé si
prob lé má i val, ame lyek re le van ci á val bír nak az em be ri mél tó ság el vé nek
teo ló gi ai ér tel me zé se szá má ra.

2 Vö. Star re Front en über win den. Ei ne Stel lung nah me evan gelischer
Ethi ker zur De bat te um die Embryon en forschung. In Re i ner Ans elm – Ul -
rich Körtner (Hrsg.): Stre it fall Bio me di zin. Ur te ilsfin dung in christ li cher
Ve rant wor tung. V&R, Gött in gen, 2003. 207–208. o.

3 Fi scher, Jo han nes: Die Schutz wür dig ke it menschli chen Le bens. In An -
selm–Körtner 2003, 29. o.



ko zó dik.4 A cse le ke de tek alap ja az Is ten be ve tett bi zo da -
lom, amely hez a jó zan ész és a fel hal mo zott ta pasz ta lat
tár sul. Ez azt je len ti, hogy a cse le ke de tek nem ön ma guk -
ban jók vagy rosszak, ha nem an nak szem szö gé bõl vá lik a
cse le ke det mi lyen sé ge el dönt he tõ vé, aki re irá nyul, aki vel
meg tör té nik. Az, hogy mi vá lik a má sik em ber ja vá ra, vál -
toz hat a kul tu rá lis, szo ci á lis kö rül mé nyek kel és a tu do má -
nyos-tech ni kai fel té te lek kel együtt.5 Ezért a vé le mény al -
ko tás so rán az em be ri mél tó ság el ve mint a tár sa dal mi vi -
sel ke dés ál ta lá nos ma xi má ja ál lan dó jel leg gel bír, ami a
mél tó ság el vé nek transz cen dens meg ha tá ro zá sá ból és re -
lá ci ók ban tör té nõ meg va ló su lá sá ból fa kad.

Amennyi ben az em ber mél tó sá gát is ten ké pû sé gé re ve -
zet jük vissza, az nem az em ber szubsz tan ci á ját je lö li, ha -
nem ab ból a re lá ci ó ból fa kad, amely ben az em ber él.6 Az
is ten ké pû ség az em ber „alap vo nat ko zá sa”. Az em ber eb -
ben a re lá ci ó ban élve fe le lõs ség gel tar to zik em ber tár sa i ért,
utó da i ért és a te rem tett vi lág je le né ért és jö võ jé ért.7 Ez
azon ban azt je len ti, hogy az em ber mél tó sá gát so ha sem
le het csu pán int ra per szo ná lis sí kon vizs gál ni, ha nem in -
ter per szo ná lis elv ként szük sé ges fel fog ni. A meg fo gant
em be ri éle tet so ha sem ön ma gá ban, ha nem min dig tár sa -
dal mi sá gá ban szük sé ges vé de ni. A kö vet ke zõk ben ezért
az em be ri mél tó ság el vé nek szo ci ál eti kai vo nat ko zá sa it
vizs gál juk.

AZ EM BE RI MÉL TÓ SÁG EL VE
MINT TRANSZ PAR TI KU LÁ RIS ALAP ELV

Az em be ri mél tó ság el ve töl ti be azt a transz par ti ku lá ris
sze re pet, amely nek cél ja a kü lön bö zõ ér tel me zé si struk tú -
rák fe let ti egy ség meg te rem té se, jól le het az em ber mél tó -
sá gá nak alá tá masz tá sa ne héz sé gek be üt kö zik egy vi lág -
né ze ti leg sem le ges ál lás pon tot el fog la ló de mok rá ci á ban.
Az em ber is ten ké pû sé ge a hit bi zo nyos sá ga ként az em be -
ri mél tó ság ket tõs meg ha tá ro zá sá hoz ve zet het.8 Ezért
egyet ér tünk Mar tin Ho ne ckerrel ab ban, hogy az em be ri
mél tó ság el ve uni ver za li tá sá nak meg õr zé sé hez nem teo -

ló gi a i lag, ahis to ri ku san és tár sa dal mi he lyé tõl el vo nat -
koz tat va szük sé ges el gon dol ni azt.9 A mél tó ság sze ku lá -
ris ér tel me zé se ezért há rom je len tés tar tal mat hor doz ma -
gá ban. Egy részt je len ti az em be ri mél tó ság az in di vi du um
sze mély voltát, a má sok kal va ló kap cso lat ban en nek el is -
me ré sét és har mad szor az ál lam mal va ló kap cso lat ban
„alap ve tõ dön tést” az em ber ja vá ra. Ho ne cker kon cep ci ó -
ja meg íté lé sünk sze rint még sem zár ja ki azo kat a meg ha -
tá ro zá so kat, ame lye ket ko ráb ban az em ber ide gen mél tó -
sá gá ról ál lí tot tunk, ha nem ép pen nyi tott az em ber transz -
cen dens mél tó sá gá nak irá nyá ba, amely az em ber szo ci á -
lis vo nat ko zá sá ban ér vé nye sül. Is ten te remt mé nye ként
min den em ber egyen lõ, ezért az em be ri mél tó ság ból fa ka -
dó an min den sze mélyt egyen lõ bá nás mód il let meg.10

Ami re Ho ne cker utal, az az em be ri mél tó ság esz mé jé nek
teo ló gi ai in terp re tá ci ó ja so rán je lent ke zõ zárt ság le het.
Több érv je lent kez het egy „zárt nyel vi ség gel” szem ben az
eti ká ban. A sok szí nû, sok val lá sú, mul ti kul tu rá lis tár sa -
da lom ban a zárt nyel ve zet ne héz kes sé vá lik az ál tal, hogy
sem a kö zös meg ér tést, sem pe dig a köl csö nö sen el fo ga -
dott mo rál gya kor la tát nem te szi le he tõ vé. A teo ló gi ai
meg kö ze lí tés ir ra ci o ná lis bá zi sa az em ber ide gen mél tó -
sá ga. Jól le het a ra ci o na li tás az eti kai vé le mény al ko tás nak
ko ránt sem elég sé ges fel té te le, azon ban ha fel ad juk az
em ber „kí vü li sé gén”11 nyug vó mél tó sá gát, könnyen
irányt té veszt het a vé le mény al ko tá sunk, amely há rom
pil lé ren áll: a Szent írás bi zony ság té te lén, a ta pasz ta la ton
és a té nyek jó zan ésszel va ló mér le ge lé sén.

Az em be ri mél tó ság el té rõ teo ló gi ai in terp re tá ci ói vá la -
szok az el té rõ jel le gû kom mu ni ká ci ó ra hí võk és nem hí võk
kö zött. Amennyi ben va la ki zárt nyel ve ze tet hasz nál, szem -
be kell néz nie az zal, hogy ál lí tá sa egy ál ta lán mi ként ta lál
vissz hang ra. Ez nem je len ti azon ban azt, hogy a zárt val -
lá si nyel ve zet nem se gít het tám pon to kat és min tá kat ad ni
az er köl csi vé le mény for má lás szá má ra.12 „Az em ber nek a
fe le ba rát sze re te té re irá nyu ló el hi va tott sá ga és meg bí za tá -
sa”13 a ke resz té nyek szá má ra ígé ret és bi zo nyos ság egy -
ben. Te hát az em be rek nek a fe le ba rát, az ide gen, az el len -
ség sze re te té re va ló fel szó lí tá sa és ké pes sé té te le az er köl -
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4 A ke resz tény er kölcs több le te ab ban van, hogy nem az em ber bel sõ ér -
té kei alap ján ha tá roz za meg a ve le szem ben va ló cse le ke de te ket, nem a
mi ért kér dé sé re ke re si a vá laszt, ha nem az éle té ben meg ta pasz talt in di -
ka tí vuszt – Is ten el fo ga dá sát – kö ve ti az eb bõl fa ka dó cse le ke det: „Min -
den cse le ke de tünk má sok ja vá ra irá nyul jon, mi vel hi te ál tal min den ki
olyan gaz dag, hogy min den cse le ke de te és egész éle te sza bad dá vál hat
ar ra, hogy em ber tár sá nak ön kén tes jó ság gal szol gál jon, és ve le jót te -
gyen.” Luther Már ton: Ér te ke zés a ke resz tyén em ber sza bad sá gá ról. In:
Luther Már ton négy hit val lá sa. A Ma gyar Evan gé li kus Egy ház Saj tó osz -
tá lya, Bu da pest, 1983.
5 Fischer, Johannes: Die Schutzwürdigkeit menschlichen Lebens. In

Anselm–Körtner 2003, 29–30. o.
6 Hu ber, Wolf gang – Tödt, Heinz Edu ard: Mensc hen rech te. Pers pek ti ven

ei ner menschli chen Welt. Kre uz Ver lag, Stutt gart–Ber lin, 1971. 189. o.
7 Uo. 190. o.
8 Ho ne cker, Mar tin: Mensc hen rech te in der De u tung evan gelischer

Theo lo gie. Aus Po li tik und Zeit ge schich te, 1979/36. 14. o.

9 Uo. 17. o.
10 Ho ne cker, Mar tin: Das re for mato rische Fre i he its verständ nis und das
ne u ze it liche Verständ nis der „Wür de des Mensc hen”. In Schwartländer,
Jo han nes (Hrsg.): Mo der nes Fre i he it set hos und christ li cher Gla u be. Beiträ -
ge zur ju ris tisc hen, phi lo sop hisc hen und theo lo g isc hen Be st im mung der
Mensc hen rech te. Mün chen–Mainz, 1981. /Ent wicklung und Frie den 24./
11 Hel mut Thi e lic ke az em ber mél tó sá gá nak alap ját a „tu laj don ság gal”
(Ei genschaft) szem ben a „kí vü li ség ben” (Aus senschaft) ha tá roz za meg,
vagy is az em ber nek Is ten nel va ló kap cso la tá ban, amely füg get len az em -
ber ge ne ti kai tu laj don sá ga i tól.
12 Colls te, Gör an: Is Hu man Life Spe cial? Re li gi o us and Phi lo so phi cal
Pers pec ti ves on the Prin cip le of Hu man Dig ni ty. Pe ter Lang, Bern, 2002.
166. o.
13 Wel ker, Mi cha el: Mensc hen wür de und Got te ben bild lich ke it. In: Men -
schen wür de. Hrsg. Bal der mann, In go – Dass mann, Ernst – Fuchs, Ott mar.
Ne u kir che ner Ver lag, Ne u kir chen–Vluyn, 2000. /Jahr buch für Bib lische
Theo lo gie 15./ (A to váb bi ak ban: JBTh 15.) 261. o.



csi kom mu ni ká ció uni ver zá lis nyi tott sá ga fe lé ve zet és ar -
ra kö te lez. 

Az el ha gya tott ság, a bûn és a ha lál a meg fe szí tett Krisz -
tus is ten ké pû sé gét ve tí ti a ke resz té nyek sze me elé.14 Eb -
bõl po zi tív és ne ga tív irá nyú kö ze lí tés adó dik: amennyi ben
az em be ri mél tó ság el vét po zi tív ér te lem ben hasz nál juk,
ak kor a gya kor la ti dön tés ho za tal szá má ra je lent he ti a sza -
bad ság hoz va ló jo got, az ön ren del ke zés jo gát, jo go kat va -
la mi re. Ne ga tív meg ha tá ro zott sá gá ban a mél tó ság fo ga lom
a gyen gébb egyén vé del mét je len ti, vé del met va la mi tõl, va -
la ki tõl. Meg tilt ja az egyén be le egye zé se nél kül vég zett kí -
sér le te ket, az ön cé lú ku ta tást, az em ber el tár gyi a sí tá sát.
Az ide gen mél tó ság ban e ket tõ fe je zõ dik ki az ál tal, hogy
az em ber sza bad sá gát és éle té nek érint he tet len sé gét mu -
tat ja. Az em ber „vé ges lény ként vég te len és eb ben egy sa -
ját ab szo lú tu mot bír, Is ten hez ha son ló”.15

Az em be ri mél tó ság ki vé tel nél kül min den egyes em ber
sa ját ja és ál ta lá nos ér vé nyû.16 Az em be ri mél tó ság és a
sza bad ság fo gal ma kö zöt ti egy ség elõ nye ezért az, hogy a
mél tó ság gal kap cso lat ban ne héz sé gek nél kül le het be szél -
ni az em ber bû nös sé gé rõl is. Az em ber olyan lény, aki ké -
pes té ved ni, ezért el lent mon dá sos.17 Ez a meg kö ze lí tés az -
zal szá mol, hogy a mél tó ság nem zár ja ki az em ber alap ve -
tõ bû nös sé gét, rá utalt sá gát a má sik em ber re, va la mint a
má sik em ber ál ta li vé den dõ sé gét, ha nem mind eze ket tár -
gyal ja. Meg mu tat ja, hogy az em ber rá van utal va az em be -
ri jo gok ra és azok tisz te let ben tar tá sá ra. Wal ter Sparn fo -
gal maz za meg, hogy „az em be ri mél tó ság és az em be ri jo -
gok össze kap cso lá sa le he tet len len ne ak kor, ha mind ket tõt,
az em ber is ten ké pû sé gét és bû nös sé gét nem ven nénk egy -
szer re fi gye lem be”.18 Ezek ép pen azért és annyi ra szük sé -
ge sek, ami ért és amennyi ben az em be rek egy más em be ri
mél tó sá gát nem tisz tel ve bán nak egy más sal.

A ke resz tény em ber kép az idõ sze rût len ség vád já val
szem be sül. Ez an nak kö szön he tõ, hogy jó részt alig ké pes
„együtt fej lõd ni” az or vos tu do mánnyal, ami er köl csi kö -
vet kez mé nyek kel jár. A ke resz tény em ber kép el vesz ni lát -
szik a tu do má nyok komp lex rend sze re i ben. Ezen az em ber
pó tol ha tat lan sá ga és ön ma gá ban vett cél ként va ló lé te ér -
ten dõ, amely „…ke resz tény meg gyõ zõ dés sze rint ab ból
adó dik, hogy az em ber Is ten re van utal va, ál ta la te rem te -
tett és hoz zá hi va tott”.19 Az ide gen mél tó ság transz cen -
dens jel le ge, par ti ku la ri tá sa meg kér dõ je le zõ dik az Is ten és
a vi lág kö zöt ti me ta fi zi kai rend ál tal, amely a „va ló ság

ver ti ká lis in terp re tá ci ó já ban fe je zõ dik ki”.20 Más részt e
meg gyõ zõ dés mö gött olyan Is ten van, aki re lá ci ó ban áll az
em ber rel; a sze ku lá ris tár sa da lom ban azon ban egy re ne -
he zebb Te-nek ne vez ni az Is tent. Har mad részt az ide gen
mél tó ság el ve és az eti kai vé le mény al ko tás kö zöt ti har mó -
nia is kér dé ses. 

A ke resz tény em ber kép ak tí van ha tott a tör té ne lem so -
rán a nyu ga ti kul tú rá ra, és a mai sze ku lá ris hu ma niz mus
ki ala ku lá sá ban meg ha tá ro zó té nye zõ nek is te kint he tõ,
ezért „el süllyedt kul tu rá lis kincs nek”21 ne vez he tõ, ez ál tal
még sem iga zol ja a ho ne cke ri „ahis to ri kus in terp re tá ció”
ab szo lút szük ség te len sé gét, ha nem új ra ér tel me zé sé nek le -
he tõ sé gét nyújt ja.

Az em be ri mél tó ság új ko ri ér tel me zé se szem pont já ból
egye te mes sé ge kons ti tu tív. A zsi dó-ke resz tény ha gyo -
mány ban az egye te mes ség hez va ló ra gasz ko dás ab ban
mu tat ko zik meg, aho gyan a ki re kesz tõ ten den ci ák a
Szent írás ban ne ga tív vissz hang ra ta lál nak. Jel leg ze tes ér -
ve lé si mód a pro tes táns ol da lon je lent ke zik, ahol el té rõ in -
terp re tá ci ók je len nek meg, ab ban még is mind egyik kö zös,
hogy in kább Is ten re, mint az em ber re kon cent rál nak. Min -
den em ber Is ten kép má sa ab ban az ér te lem ben, hogy az
is te nit és Is ten sze re te tét tük rö zi vissza.22

A ke resz tény em ber kép nap ja ink ban az iden ti tás ra vo -
nat ko zó kér dés ben fe je zõ dik ki. A ke resz tény em ber kép me -
ta fi zi ka i lag rög zí tett, me ta fi zi kai rög zí tett sé ge azon ban
ép pen nem zárt sá got, ha nem nyi tott sá got je lent az ál tal,
hogy „a ke resz tény em ber kép nek nincs nor ma tív re le van -
ci á ja. A nor mák leg több ször elõ íté le tek az adott fel té te lek
és kö rül mé nyek kö zött. A ke resz tény em ber kép nem ve zet
konk rét nor mák hoz – így hang zik a té zis –, ha nem ál ta lá -
nos ér tel me zé si pre fe ren ci ák hoz ve zet, ame lyek az eti ká -
hoz va ló el ju tás és a ve le va ló bá nás mód szem pont já ból
je len tõ sek.”23

Az ide gen mél tó ság el vé nek teo ló gi ai pa ra dig má ja szá -
munk ra ezért olyan pre fe ren ci át je len tett, amely túl mu tat
par ti ku lá ris jel le gén, ép pen az ál tal, hogy ide gen sé ge foly -
tán nem egy szûk cso port hoz köt he tõ, ha nem túl mu tat a
cso por tok par ti ku lá ris ér ték rend sze rén. Ex ter num ként pe -
dig ép pen a ge ne ti kai esszen ci a liz mus sal, az em ber el tár -
gyi a sí tá sá val és bio ló gi ai lé te zé sé re va ló szû kí tés sel szem -
ben olyan elv, amely nek fe le lõs al kal ma zá sa meg vé di az
em bert a ren del ke zé sé re ál ló tech ni kai le he tõ sé gek kel va -
ló vissza élé sek tõl, de meg en ge di ezek al kal ma zá sát. Nem
nor má kat ad, ha nem hát te ret az er köl csi vé le mény al ko tás
szá má ra.
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TÁR SA DAL MI FE LE LÕS SÉG VÁL LA LÁS
ÉS HA TÁR SZI TU Á CIÓ

A fe le lõs ség olyan eti kai alap szi tu á ció,24 amely a cse lek võ
em ber lé té hez szo ro san hoz zá tar to zik. A hu mán rep ro -
duk ció te rü le tén fel me rü lõ eti kai kér dé sek nem olyan egy -
ér tel mû ek, mint az ir gal mas sa ma ri tá nus tör té ne te, ezért
szük sé ges a cse le ke de tek nor má it és el ve it ér tel mez ni és
ért he tõ vé ten ni má sok szá má ra is. A teo ló gi ai eti ka a va -
ló sá got az evan gé li um tük ré ben igyek szik fel fog ni, te hát
„…an nak a vi lág nak az an ti té zi sé ben, ame lyet ki sa já tí tot -
tunk”.25 Az eti ká ban a fe le lõs ség fo gal ma ke vés bé egy
már le zá rult cse le ke det meg íté lé sé re, sok kal in kább egy jö -
võ be ni cse le ke det rõl tör té nõ dön tés re irá nyul. Nik las Luh -
mann a ri zi kó és a ve szély fo gal má nak meg kü lön böz te té -
sé vel ér zé kel te ti a fe le lõs ség egy re nö vek võ mo rá lis je len -
tõ sé gét. A hu mán rep ro duk ció te rü le tén a tech ni kai le he -
tõ sé gek ki szé le se dé sé vel nem csak in he rens mó don nö vek -
szik ez a fe le lõs ség, de az új el já rá sok ban rej lõ koc ká zat
ve szélyt je lent a tár sa dal mi együtt élés ha gyo má nyos nor -
mái szá má ra is. Luh mann a ve szélyt füg get len nek tart ja
az em ber sa ját cse lek vé sé tõl, míg a ri zi kó ma gá ban fog lal -
ja az em ber dön té sé nek koc ká za tát.26 A tu do má nyos-tech -
ni kai fej lõ dés ha tá sá ra az em ber le he tõ sé gei mind tá gabb
te ret nyer nek; ez egyút tal azt is je len ti, hogy olyan te rü le -
te ken és hely ze tek ben kell dön te nie, ahol a dön tés ko ráb -
ban nem az õ ke zé ben volt. Az em ber fe le lõs sé ge az ál tal
vá lik mo rá lis kér dés sé, hogy más sze mé lyek az em be ri
együtt élés szá má ra nél kü löz he tet len kri té ri u mok – úgy -
mint az em ber mél tó sá ga és sza bad sá ga – el is me ré sé nek
és tisz te let ben tar tá sá nak szük sé ges sé gét je len tik. 

A PGD olyan új dön té si szi tu á ci ót je lent, amely ép pen a
fen ti ér te lem ben hasz nált koc ká za tot hor doz za ma gá ban.
Hi szen olyan hely ze tek ben, ame lyek ben ko ráb ban a ter -
mé szet „ho zott dön tést”, most az em ber nek kell vá lasz ta -
nia. Ez egy részt dön tést je lent az el já rás igény be vé te lé vel
kap cso lat ban, más részt az el já rás igény be vé te le so rán,
ami fe le lõs ség vál la lást je lent nem csu pán az egyén szá -
má ra, aki dön té si hely zet be ke rült, de a tár sa da lom szá -
má ra is, amely ben a dön té sek szü let nek és amely re ha tás -
sal van nak. A koc ká zat tu da tos fel is me ré se és fel vál la lá sa
szem ben áll a sze ren cse, a sors, a va rázs lat fo gal mával,
ame lyek a „múlt ori en tált kö zös sé gek” jel lem zõi. Az a kö -
zös ség, amely ben nem tör té nik meg nap ja ink ban az új
tech ni kai el já rá sok ban ta lál ha tó ri zi kó fel is me ré se, „múlt -
ori en tált” kö zös ség gé vá lik, és le he tet len lesz szá má ra a
vá lasz adás az em be ri élet kez de tét, ma gát az em ber on to -

ló gi á ját érin tõ kér dé sek ben. En nek kö vet kez mé nye, hogy
a kö zös ség ér té kei – az ori en tá ció el té rõ irá nyult sá gá ból
fa ka dó an – ir re le ván ssá vál nak a tár sa da lom töb bi ré sze
szá má ra. 

Fi gye lem be kell ven ni azt a szem pon tot, hogy a „ri zi kó -
tár sa da lom” ki ala ku lá sa együtt ha lad és össze kap cso ló dik
az in di vi du a li zá ci ós fo lya mat tal. Az ott ho nos ság tu da tot
adó er köl csi min ták, ha gyo má nyos pa ra dig mák áll nak új
kér dé sek elõtt a ge ne ti ka is me re te i nek bõ vü lé sé vel és azok
át ára dá sá val az or vos tu do mány te rü le té re. Az egyén mind
job ban rá kény sze rül sa ját éle te nor ma rend sze ré nek ki ala -
kí tá sá ra. A koc ká za ti té nye zõk és ha tá sok köz vet le nül az
„egyé nek tö me ge i re hat nak, min den fé le köz ve tí tõ tár sa -
dal mi struk tú rák nél kül”.27

A ke resz tény teo ló gi á nak és az egy há zak nak ezért nem
csu pán az em ber „ide gen” mél tó sá gá nak hir de té sé vel, ha -
nem konst ruk tív meg szó lal ta tá sá val is fe le lõs sé get kell
vál lal niuk az „egyé nek tö me ge i ért” azok ban a dön té si
hely ze tek ben, ame lyek be a mo dern or vos tu do mány le he -
tõ sé gei ál tal ke rül nek. Egy részt Is ten sza vá nak meg hal lá -
sa ál tal és ar ra fe lel ve az em ber fe le lõs ség gel tar to zik a te -
rem tett vi lág egé szé ért28 (1Móz 1,28–31) Is ten elõtt, ami
nem csu pán ki emelt he lyé re mu tat rá – mél tó sá gá ra –,
ha nem mél tó sá gá val adott fe le lõs sé gé re is: ál dás sá és
átok ká is vál hat. Más részt az em ber akar va-aka rat la nul
ab ba a hely zet be ke rült, hogy fe le lõs dön té se ket kell hoz -
nia a mo le ku lá ris bio ló gia ered mé nye i nek al kal ma zá sá -
val olyan te rü le te ken is, ahol „ko ráb ban ma ga Is ten dön -
tött”. A ke resz tény eti kát min dig is mar kán san jel le mez te
a sze gé nye kért, el eset te kért, ki ta szí tot ta kért, be te ge kért
és szen ve dõ kért tör té nõ fe le lõs ség vál la lás, amely Jé zus
öröm hí ré bõl és a ta nít vá nya i nak adott kül de tés bõl fa kad.
A te rá pi ás cé lú or vo si be avat ko zá sok a hu mán rep ro duk -
ció te rü le tén emiatt vál nak a ke resz tény eti ka szá má ra
kü lö nö sen is re le váns sá, amennyi ben a tár sa dal mi pár be -
szé den be lül bel sõ fe le lõs sé gé nek sa já tos ér té kei ki fe je -
zõd nek.

Mi ként van je len az em be ri mél tó ság fo gal má ban az eti -
kai di men zió? A mél tó ság az em ber szá má ra – sért he tet len
lé te mel lett – fel ada tot és meg bí za tást je lent ar ra, hogy fe -
le lõ sen él jen az õt kö rül ve võ tár sa da lom ban – ez jog és
kö te le zett ség is egy ben. Az em ber re bí za tott, hogy „a ren -
de zett te rem tés éle tet tá mo ga tó és éle tet aján dé ko zó ké -
pes sé gé re vi gyáz zon”. Az is ten gyer mek ség mél tó sá gá nak
aján dé ka ar ra irá nyul, hogy az em ber rel em ber hez mél tó an
bán jon. Te hát má sok meg be csü lé sé nek és el fo ga dá sá nak,
a szo ci á lis igaz sá gos ság nak és a kö nyö rü le tes ség nek
„kul tú rát te remt sen” és azt óv ja. A ke resz tény er kölcs és
ant ro po ló gia meg gyõ zõ dé se sem egy ön te tû, sok szor je len -
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tõs fe le ke ze ti el té ré sek kel kell szá mol ni. En nek el len sú lyo -
zá sá ra olyan tö rek vé sek nek le he tünk ta núi, ame lyek nek
cél ja egy faj ta öku me ni kus eti ka ki dol go zá sa, amely az
„össz ke resz tény” eti kai meg gyõ zõ dé sek ki fe je zé sé re hi va -
tott – bár ki fe je zet ten teo ló gi ai ér vek az or vo si pár be szé -
dek so rán ne he zen ta lál nak meg hall ga tás ra. A ke resz tény
ant ro po ló gia alap ve tõ meg gyõ zõ dé se az em ber is ten ké pû -
sé gé rõl, min den em ber egyen lõ sé gé rõl, amely nek eti kai re -
le van ci á ja ma gá ban fog lal ja az em be ri élet érint he tet len -
sé gét is, nem ma gá tól ér tõ dõ. Ezért a teo ló gia egy há zi
funk ci ó ját te kint ve fel adat ként je lent ke zik:

A plu ra lis ta tár sa da lom ban az eti kai dis kur zus so rán az
egy ház és a teo ló gia nem elé ged het meg az zal, hogy val lá -
si meg gyõ zõ dé se it el íté lõ hit val lás ként szó lal tat ja meg.

A hit szá má ra nem lé te zik ra ci o ná li san fel fog ha tó vég -
sõ érv, de le het sé ges az, hogy meg gyõ zõ dé sét vi lá gos és
ért he tõ ér vek kel tá massza alá, nyi tott nyel vi sé get te remt -
sen és hasz nál jon.

A fe le lõs ség vál la lás so rán azt is fon tos hang sú lyoz -
nunk, hogy a pro tes táns egy há za kon be lül az eti kai kér dé -
sek re ad ha tó vá la szok plu ra liz mu sa jel lem zõ. A pro tes tan -
tiz mus rit kán tö re ke dett egy ség re eti kai és az em be ri élet -
vi telt meg ha tá ro zó kér dé sek ben, hi szen az egy ség fel té te -
le és alap ja a hit alap kér dé se i ben tör té nõ egyet ér tés volt.
Ezért a bib li ai és re for má to ri ta ní tás ke re tén be lül a pro -
tes táns egy há zak nak ele gen dõ te rük ma rad ar ra, hogy az
eti ka i lag kér dé ses szi tu á ció mér le ge lé sén ke resz tül fe le lõs,
de adott eset ben más pro tes táns egy há zak tól el té rõ fe le le -
tet ad ja nak.

Kí vá na tos, hogy az egy há zak meg fo gal maz zák a bio e ti -
kai kér dé sek kel kap cso la tos sa já tos ál lás pont jukat és né -
ze te i ket, le he tõ leg – amennyi ben ez el ér he tõ – együt te sen
és öku me ni kus el kö te le zett ség gel, hogy a ké sõb bi ek ben a
tár sa dal mi és po li ti kai dia ló gu sok ban ak tí van tud ja nak
részt vál lal ni. Mind ez azon ban azt fel té te le zi, hogy az egy -
há zak sa ját ré szük rõl min dent meg tesz nek an nak ér de ké -
ben, hogy az ak tu á lis bio e ti kai prob lé má kat fel dol goz zák
és ér tel mez zék a teo ló gi ai eti ka tük ré ben sa ját ál lás pont -
juk ki ala kí tá sa ér de ké ben.

Az em be ri mél tó ság és az is ten ké pû ség ana ló gi á ra va -
ló ké pes sé gét nem csu pán egy más nak tör té nõ meg fe lel te -
té sen ke resz tül, „az oda íté lés el vont ka rak te ré vel”, ha -
nem a ke resz té nyek tett erõs bi zony ság té te le ként le het ér -
tel mez ni.29 Ek kor azon ban nem elég a „ta bu ki mon dá sa”.
Az em be ri élet lét re jöt té be olyan mér ték ben „lát be le az
em ber”, ami a fe le lõs ség vál la lás új di men zi ó it nyit ja meg,
amely ben az em be ri mél tó ság el ve re lá ci ó i ból fa ka dó an
ori en tá ci ós hát te ret ké pez, de nem nor ma tív kri té ri um -
ként je le nik meg.

Ha tár szi tu á ció

A Karl Jas pers ál tal be ve ze tett ha tár hely zet-fo gal mat30

Thi e lic ke a bûn eset utá ni kor egé szé re vo nat koz tat ta. Az
Is ten ál tal te rem tett vi lág és ben ne az em ber, aki el for dult
a Te rem tõ jé tõl, az új te rem tés fé nyé ben él. A bûn eset utá -
ni kor min den egyes szi tu á ci ó já ban az így ér tel me zett ha -
tár hely zet van je len, ezért a ke resz tény eti ka szá má ra az
új és a ré gi kor kö zöt ti ha tár te rü let ad fel ada tot.31 A pre -
emb rió vé den dõ sé gé nek és a PGD-nek, il let ve az új hu mán
rep ro duk ci ós le he tõ sé gek nek a kon tex tu sá ban ez azt je -
len ti, hogy olyan dön té si hely ze tek kel szem be sül nem csu -
pán az or vo si eti ka, a teo ló gia, a jog, de a tár sa da lom egé -
sze is, ame lyek ben a jó és a rossz már nem vá laszt ha tó
tisz tán szét, és ez a szét vá laszt ha tat lan ság olyan hely ze -
tet te remt, amely bõl „sen ki sem jö het ki vét le nül”.32

Az em ber ide gen mél tó sá ga „ha tár meg ha tá ro zás”,
amely ki fe je zi, hogy „az em ber nek mint sze mély nek a vi -
lág min den vo nat ko zá sá val szem ben, amellyel össze fo nó -
dott, ön ál ló ság jár”.33 Az em ber nek a vi lág ban va ló lé te,
ugyanakkor a „ve le szem ben ál lás sza bad sá ga” olyan fel -
old ha tat lan ket tõs ség, amely is mé tel ten a ha tár hely zet eti -
ká já ra mu tat, az utol só és az utol só elõt ti dis tink ci ó já val.

Amennyi ben el fo gad juk, hogy a fe le ba rát az em be ri
mél tó ság el vé nek „pre nor ma tív hát te re”,34 ak kor nem csu -
pán a kö zös ér dek a meg ha tá ro zó, ha nem Is ten elõtt a má -
sik em ber egy sze ri sé gé nek és egye di sé gé nek fel is me ré se és
köl csö nös tisz te let ben tar tá sa, de a fe le lõs ség vál la lás is az
élet ha tá rán meg je le nõ em be rért. Ezen a ha tá ron, ép pen
az élet kez de tén kö vet kez tek be olyan mér té kû tu do má -
nyos vál to zá sok, ame lyek ki szé le sí tet ték az or vos és a
szü lõ fe le lõs ség vál la lá sá nak te rét a ge ne ti kai is me re tek
ál tal. A PGD kap csán az élet ké pes, sú lyos ge ne ti kai rend -
el le nes ség tõl men tes gyer mek meg szü le té sé nek elõ se gí té -
se az em be ri mél tó ság tisz te let ben tar tá sá nak ki fe je zõ je,
amennyi ben az élet re se gít – jól le het a ha tár szi tu á ci ó ban
hoz ha tó jobb dön tés ter mé sze te szerint, amely figyelembe
veszi a tár sa dal mi dis kur zus hi á nyából vagy elég te len sé -
gébõl kö vet kez õ veszélyeket. En nek a dia ló gus nak a kon -
szen zus irá nyá ba kell tar ta nia, amely nek út ja az em ber
ha tár szi tu á ci ó já val szá mo ló komp ro misszum kész ség.
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Vé le mény for má lás és komp ro misszum

A vé le mény al ko tás komp ro misszum jel le ge két irány ból
szo rul ér tel me zés re a mai kon tex tus ban. Az egyik irány a
teo ló gi ai kon tex tus fe lé mu tat, a má sik pe dig a mai tár sa -
da lom ban je len lé võ mo rá lis plu ra liz mus ra. A két, lát szó -
lag egy más nak fe szü lõ kö zeg sok szor még sem mond egy -
más nak el lent, ha nem a pro tes táns eti kai ál lás pon tok
gyak ran meg egyez nek ezek kel. Azon ban a bel sõ disz -
kusszió a kö zös pro tes táns ha gyo mány ta la ján az eti kai
el mé let és gya kor lat tá mo ga tá sát35 szol gál ja, amely nek
fel ada ta az egy ház szá má ra a cse lek vé si al ter na tí vák meg -
je lö lé se és a tar tal mi in teg rá ci ón ke resz tül a cse lek vés
konst ruk tív le he tõ sé ge i nek ki fe je zé se. Ek kor a kül sõ pár -
be széd fel ada ta az, hogy a vi lág né ze ti leg komp lex kör ben
az egy há zi ál lás pon tot meg szó lal tas sa oly mó don, hogy
szink ron ban ma rad jon az egy ház er köl csi alap meg gyõ zõ -
dé se i vel és a kér dés fel te vés tár sa dal mi, va la mint tu do má -
nyos kon tex tu sá val. 

A komp ro misszum az el vi tat ha tat lan jo gok, ér de kek,
igé nyek vagy a má sok ál lás fog la lá sá val kap cso la tos ma -
ga tar tás for má ja. A komp ro misszum fo gal má nak hasz ná -
la tá val az eti ka ar ra tö rek szik, hogy „konf lik tus hely zet ben
az egy ol da lú és fi gyel met len dön té se ket meg aka dá lyoz -
za”.36 Ugyan ak kor a komp ro misszum ar ra is szol gál,
hogy a sa já tos tra dí ció ta la ján meg fo gal ma zott er köl csi
né ze tek ki bé kül ve ta lál koz za nak az adott kér dés fel te vé -
sek kel. Ezért a pro tes táns vé le mény al ko tást a komp -
romisszum kész ség nek kell jel le mez nie. Az ál lás pon tok
komp ro misszum ban tör té nõ meg bé kél te té se szük sé ges
fel té tel és le he tõ ség a „je len aion ban” a mo dern rep ro duk -
ci ós el já rá sok so rán fel me rü lõ kér dé sek kap csán is.
Amennyi ben az or vos tu do mány fel ada ta in he rens ér té ke i -
nek de fi ni á lá sa, ak kor ez zel fel ada ta ként adó dik a ko he ren -
ci á ra va ló tö rek vés, amely fel té te le zi a köl csö nös ség el vét
más disz cip lí nák fe lõl is, így a ke resz tény teo ló gia ré szé -
rõl. A dia ló gus ban részt ve võ fe lek, mi köz ben ki fej tik sa -
ját ér tel me zé sü ket az új rep ro duk ci ós le he tõ sé gek vo nat -
ko zá sá ban, tö re ked nek a tár sa da lom elõt ti er köl csi egyet -
ér tés re. Az el ért komp ro misszum az „el fo gad ha tó ság” fo -
gal mán ke resz tül ta lál ko zik a tár sa da lom kon szen zu sá -
val, ami is mé tel ten jo gi és po li ti kai sík ra he lye zi a dön tés
le he tõ sé gét. 

„Az eti kai böl cses ség vég sõ so ron te hát a komp ro -
misszum.”37 A komp ro misszum kész ség a teo ló gi ai eti ká -
ban nem a meg al ku vás ki fe je zõ je, ha nem a ke resz tény
em ber szá má ra az „ai ó nok egy más nak fe szü lé sé bõl” adó -
dó gon dol ko dás for ma, amennyi ben nem kí ván sem a fun -
da men ta liz mus ra di ka liz mu sa mö gé vissza hú zód ni, sem

a sza ba dos ság nak ab szo lút te ret en ged ni. Ez még sem je -
len ti a komp ro misszum fo gal má ban rej lõ ket tõs ség egy -
más nak tör té nõ meg fe lel te té sét, mert az em be ri és az is te -
ni komp ro misszum ab ban kü lön bö zik, hogy az utób bi a
bûn be esett vi lá got a tör vény és az evan gé li um ket tõs sé -
gé vel lát tat ja.38 A komp ro misszum így tü re lem, amely Is -
ten tör vé nyé nek ab szo lút ki tel je se dé se elõtt jár. A meg iga -
zí tott em ber nem ké pes a sze re tet pa ran cso la tá nak köz vet -
len és tö ké le tes meg va ló sí tá sá ra, ezért kény sze rül ar ra,
hogy a „ké tes” komp ro misszum meg ol dá sát vá lassza,39 és
az em be ri mél tó ság el vét a bûn be esett vi lág ön tör vé nyû -
sé ge i vel „össz hang ba hoz za”, hogy az a tár sa dal mi cse -
lek vés és fe le lõs ség vál la lás ma xi má ja le hes sen a bál vá -
nyok kri ti ká jának és a tár sa da lom fe le lõs ala kí tá sá nak
igé nyé vel.

Vé le mény for má lás és in tu í ció

Te kin tet tel a hu mán ge ne ti ka ered mé nye i nek kli ni kai al -
kal ma zá sá ra, ame lyek a tár sa da lom tag ja it köz vet le nül
érint he tik és egy re na gyobb mér ték ben fog ják érin te ni, tu -
da to sí ta ni kell az em be ri együtt élés in tu i tív alap ja it. Az in -
tu í ci ók leg több ször ak kor je len nek meg, ami kor az ál ta lá -
nos er kölcs nek el lent mon dó do log tör té nik, ami kor az em -
ber mél tó sá gát meg sér tik vagy sem mi be ve szik. A PGD
kap csán a sze lek ció és az eu ge ni ka he lyett az egyen lõ ség,
az ár tat lan éle tek el pusz tí tá sa he lyett meg tar tá suk és vé -
del mük in tu í ci ón ala pu ló ki je len tés is le het. Azt fo gal maz -
zák meg, ami tu laj don kép pen meg sér ti az em ber mél tó sá -
gát (sze lek ció, diszk ri mi ná ció), de azt is, ami meg sé rül het
(egyen lõ ség, az em be ri élet vé del me). Az in tu í ci ón ala pu ló
ki je len té sek leg több eset ben desk rip tív és presk rip tív jel le -
gû ek egy szer re,40 és ép pen eb bõl fa kad ne héz sé gük is. Jo -
han nes Fi scher a bio e ti kai kér dé sek le het sé ges meg ol dá sá -
val kap cso lat ban ezért jog gal fi gyel mez tet az in tu i tív ori -
en tá ci ó ban rej lõ ve szé lyek re. Ezért szük sé ges azon in tu í ci -
ók ana li zá lá sa, ame lyek a prob lé ma meg ér té sé vel kap cso -
lat ban sze re pet ját sza nak. Mint lát tuk, a PGD kap csán fel -
me rült „in tu i tív ál lás pon tok” a tör té ne lem leg ször nyûbb
rém tet te i vel ana ló gi á ba ál lí tot tan je len nek meg, és az
asszisz tált hu mán rep ro duk ció te rü le tén fe nye ge tõ sze lek -
ci ó ra vo nat koz nak. A PGD kér dé se i nek ki elé gí tõ tisz tá zá -
sa vagy akár meg ol dá sa ad dig nem vár ha tó, amíg his to ri -
kus be ágya zott sá ga és an nak re le van ci ái nem rög zül nek
és tu da to sul nak a dia ló gus ban, hi szen azok lát tat ják meg
a prob lé mát tár sa dal mi sí kon.41 Ezért hasz nos a fõbb el -
kép ze lé sek és az azok hoz kap cso ló dó in tu í ci ók tárgy sze -
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rû sé gé nek vizs gá la ta, hi szen pél dá ul a PGD ese tén a nem -
ze ti szo ci a lis ta dik ta tú ra eu ge ni ka prog ram ja – mint azt ko -
ráb ban lát tuk – össze ha son lít ha tat lan a PGD mai gya kor -
la tá val és sza bá lyo zá sa i val (ESH RE és ET). A PGD-hez
gyak ran emo ci o ná lis vi ták kap cso lód nak42 eti kai és szo ci -
á lis hord ere jé nél fog va.

Egy konk rét ál lás pont ki ala kí tá sa so rán az in tu í ci ók
több szö rös sze rep hez jut nak, ezek gya kor la ti meg je le né sét
sok szor plasz ti ku san tük rö zik az egy há zi nyi lat ko za tok.
Egy részt szük sé ges meg vizs gál ni az in tu í ci ók mo rá lis el fo -
gad ha tó sá gát a min den ki ál tal el fo ga dott mo rá lis el vek
alap ján is, úgy az em be ri mél tó ság ál ta lá nos el ve, mint az
em be ri jo gok alap ján. A plu ra liz mus ál tal fém jel zett eti kai
dis kur zus ban részt ve võk kö te les sé ge a sa ját ál lás pont ját
má sok in tu í ci ó já val, vé le mé nyé vel és ál lás pont já val üt köz -
tet ni. Ezért fon tos sze rep hez jut az em be ri mél tó ság el vé -
nek fo gal mi nyi tott sá ga és a leg töb bek ál tal el fo ga dott in -
tu í ci ók meg fe le lõ be mu ta tá sa és ma gya rá za ta.

Ter mé sze te sen bio e ti kai kér dé sek ben köz pon ti sze re pet
ját szik a vo nat ko zó mo rá lis el vek meg ta lá lá sa, ame lyek
az ak tu á lis prob lé ma szá má ra re le ván sak. Lé nye ges a
„mo rá lis vé le mény lo gi kai ko he ren ci á já nak fe lül vizs gá la -
ta”43 an nak kor rek tú rá ja ként, amit egy tár sa da lom mo rá -
lis kér dé sek kap csán ál ta lá ban el fo gad. 

A fen ti ek kel együtt tu da to sí ta ni szük sé ges, hogy a bio -
me di ci na prob lé má i nak le írá sá ra és ér té ke lé sé re sem az
egy há zi ha gyo mány, sem pe dig a teo ló gi ai ref le xi ók szá -
má ra nem áll nak ren del ke zés re adek vát sa ját ka te gó ri ák és
kri té ri u mok. Olya nok, ame lyek „pon tos elem zést és biz tos,
de min de nek elõtt egy ér tel mû kü lönb ség té telt ten né nek le -
he tõ vé”44 egy he lyes és egy hely te len dön tés kö zött. Ez an -
nak be lá tá sá ra ve zet, hogy leg alább is a bio me di ci na kap -
csán fel me rü lõ eti kai dön té se ket nem le het el fo gad ni az
egy ház lé te és egy sé ge szem pont já ból kons ti tu tív té nye zõk -
nek. A vé le mény al ko tás so rán ezért szük sé ges az egy ház és
a ke resz tény ség „ket tõs vi szo nyát”45 a tu do má nyok hoz ál -
ta lá ban és a tár sa dal mi va ló ság konk ré tu ma i val kap cso lat -
ban tu da to sí ta ni. Ez a ket tõs ség egy részt az „oda for du lás -
ban és az ala kí tó rész vé tel ben”, más részt az egy ház õr ál lói

tisz té bõl fa ka dó an a „tá vol ság tar tás ban és a kri ti ká ban” je -
lent ke zik. Eb ben az össze füg gés ben „min den konk rét egy -
há zi in téz mény csu pán bi zo nyos kon fesszi o ná lis és ter ri to -
ri á lis tra dí ci ót rep re zen tál”,46 de a ter ri to ri á lis jel leg mel lett
meg je le nõ kö zös meg gyõ zõ dé sük nek is te ret kell en ged ni.
Ez az in di vi du um szem pont já ból azt je len ti, hogy a „konk -
rét szi tu á ci ó ban lé võ em ber” he lyett nem be szél het az egy -
ház, de ér te és mel let te fel emel he ti és fel is kell emel nie
sza vát. Jól le het a dön té si hely zet az egyes em ber szá má ra
adott va ló ság, és je len té keny mér ték ben függ a prob lé ma
min den ko ri tör té ne té tõl (sto ry).47 A teo ló gi ai ál lás fog la lás
és vé le mény al ko tás szem pont ja it fi gye lem be vé ve kí sér tés
len ne, ha az egy ház tag ság együtt jár na bi zo nyos eti kai kér -
dé sek ben va ló fel tét len egyet ér tés sel egy meg ha tá ro zott eti -
kai konf lik tus hely zet ben.

Az em be ri mél tó ság oda íté lé se és Is ten igaz sá gos sá gá -
nak öko nó mi á ja kö zöt ti kor re lá ci ó val és az em be ri mél tó -
ság fel tét len sé gé vel mint tör vénnyel szem ben Mar tin Ho -
necker kon tin gens oko kat ja va sol, és az em be ri mél tó ság,
va la mint az em be ri jo gok ér tel me zé sé nél az „üd vös ség és
a jó lét”, va la mint a „po li ti kai jo gok és hit val lás”48 kö zöt -
ti meg kü lön böz te tést szor gal maz za. Ter mé sze te sen ez
nem je lent „el vá lasz tást, ha nem a meg kü lön böz te tés mû -
vé sze tét”.49 Mint ko ráb ban lát tuk, az el té rõ vi lág né zet -
bõl, meg gyõ zõ dés bõl adó dó alap ve tõ mo rá lis in tu í ci ó kat
jo gos nak és a to váb bi dis kur zus szá má ra meg õri zen dõ -
nek kell tar ta ni. Míg a hu mán rep ro duk ció mo dern kér dé -
se i vel kap cso lat ban meg je lent egy há zi nyi lat ko za tok
több sé gé ben az em be ri mél tó ság el ve a konk rét eset tel
szem ben je le nik meg, azt el uta sí tó érv ként (lásd PGD),
ad dig vé le mé nyünk sze rint az em be ri mél tó ság nyi tott sá -
gá ból fa ka dó an, po zi tív elv ként le he tõ sé get je lent a kon -
szen zus el éré sé re mint ori en tá ci ós hát tér a komp ro -
misszum ke re sés so rán. Amennyi re fon to sak az „em pi ri -
kus in di ká to rok” az em be ri mél tó ság el vé nek al kal ma zá -
sá hoz, oly ke vés sé hasz nál ha tó ak a pre emb rió mo rá lis
stá tu szá nak alá tá masz tá sá ra: „a na tu ra liz mus a je len vi -
tá ban ide gen a pro tes táns eti ká tól”.50 A jo gi sza bá lyo zást
– az alap jo gok biz to sí tá sá val – úgy kell ki ala kí ta ni, hogy
az nyit va tart sa a dön té se ket a kü lön bö zõ mo rá lis meg -
gyõ zõ dé sek szá má ra: biz to sít sa a hu mán ge ne ti ka te rü le -
tén a jo got a tu dás hoz és a nem tu dás hoz, meg te remt se a
tá jé ko zott be le egye zés fel té te le it, le he tõ vé te gye egy el já -
rás igény be vé te lét, il let ve mel lõ zé sét. En nek szük sé ge
„an nak a fel fo gás nak a kö vet kez mé nye, hogy az eti kai
konf lik tu sok a jog rend ben csil la pít ha tók le”.51
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Új ho mi le ti ka (New Ho mi le tics)

A 20. szá zad utol só har ma dá nak észak-ame ri kai ho mi le -
ti kai for ra dal ma a nyelv re, a szö veg ol va só köz pon tú ér tel -
me zé sé re, a kép ze let vi lá gá ra és az iro dal mi for mák új bó -
li fel fe de zé sé re épí tett. A ho mi le ti ka, amely a szent re to ri -
ka tu do má nya ként in dult út já ra, az észak-ame ri kai kon ti -
nen sen a múlt szá zad vé gé re a kép ze le ten ala pu ló teo ló -
gia tu do má nya lett.1 Min den nél fon to sabb lett a szö veg (a
tex tus, il let ve az ige hir de tés) és a hall ga tó ta lál ko zá sa,
ezért az ige hir de tõk el sõ sor ban a hall ga tók kép ze le té re
össz pon to sí tot tak.

Ho gyan in dult ez a 60-as évek ben el kez dõ dött ho mi le ti -
kai út ke re sés? Az észak-ame ri kai tár sa da lom ban tör tént
vál to zá sok (em ber jo gi moz gal mak, po li ti kai for ron gá sok,
a sze xu á lis for ra da lom, a ki ala ku ló koz mo po li tiz mus, a
te le ví zió el ter je dé se stb.) sok olyan kér dést ve tet tek fel,
ame lyek nek ha tá sa volt az egy há zak és azon be lül az ige -
hir de té sek meg íté lé sé re is. A po li ti kai, szo ci á lis és spi ri tu -
á lis fo lya ma tok azon ban nem hagy ták, hogy moz du lat -
lan ság ba vagy ép pen ér dek te len ség be süllyed jen Is ten igé -
jé nek hir de té se. Egy új ho mi le ti kai moz ga lom volt szü le -
tõ ben, amely a mo dern in ter disz cip li ná ris mód sze re ket fel -
hasz nál va öt vöz te mind azon tu do mány ágak ered mé nye it,
ame lyek se gít sé get nyújt hat tak a ho mi le ti ka for ra dal mi
meg úju lá sá ban.

Az ige hir de tést érin tõ kér dé sek ter mé sze te sen sok kal
alap ve tõbb prob lé mák kal kez dõd tek. Fon tos kér dé sek fo -
gal ma zód tak meg az ige hir de tõk ben: Va jon az ige hir de tés
tud-e vál toz tat ni az em be ri éle te ken?2 Tud nak-e az ige hir -
de tõk al kal maz kod ni a meg vál to zott tár sa dal mi hely zet hez
úgy, hogy az ige hir de tés üze ne te el ér jen hall ga tó ik hoz? 

Az észak-ame ri kai föld rész ige hir de tõi úgy érez ték,
hogy az év szá za dok fo lya mán ki ala kult ho mi le ti kai gya -
kor lat tal sza kí ta ni uk kell, és új utat, új irányt kell ta lál ni -
uk. Ez az új moz ga lom lett az úgy ne ve zett New Ho mi le -
tics, az új ho mi le ti ka. Tu do má nyos szem pont ból a her me -
ne u ti ka, az iro da lom kri ti ka, a nyel vé szet és a szo cio ló gia
áll leg kö ze lebb eh hez az új ho mi le ti kai moz ga lom hoz.

Az új her me ne u ti kai pa ra dig ma vál tás kép vi se lõi (Bre -
vard Childs és Wal ter Wink) ha tá sá ra a bib li ai szö ve gek
ön ma guk ban vál tak az ér tel me zés tár gyá vá.3 Az új ho mi -
le ti ka Is tent ob jek tív mó don ke re si a szö veg ál tal az em ber
elé tárt ese mé nyek ben. Új di na miz must ke res nek a szö -
veg gel va ló ta lál ko zás ban, és a tör té nel mi hely zet re konst -
ru á lá sa – ad di gi egyed ural ko dó sze re pé hez ké pest – csu -
pán egy mód szer lett a sok kö zött a szö veg hez va ló kö ze -
lebb ju tás ban. Az új her me ne u ti kai szö veg kri ti ka szá mos
mód szert (re dak ci o nis ta, struk tu ra lis ta, ol va só köz pon tú,
de konst ruk ci o nis ta, fe no me no ló gi ai, pszi cho ló gi ai stb.)
dol go zott ki a szö veg gel va ló ta lál ko zás vizs gá la tá ra. 

A tár sa da lom tu do má nyok ha tá sá ra a teo ló gia gaz da go -
dott a bi zo nyos tár sa dal mi cso por tok vagy ré te gek ál tal in -
terp re tált teo ló gi á val is. Az 1960-as, 70-es évek ben meg je -
lent a fel sza ba dí tás teo ló gia és a fe mi nis ta teo ló gia is. Az ige -
hir de tés egy ben tár sa dal mi cse le ke det lett. Ezek az új moz -
gal mak rá mu tat tak ar ra a szük ség sze rû ség re, amely sze rint
az ér tel me zés nek ki kell ter jed nie az ér tel me zõ tár sa dal mi és
po li ti kai kör nye ze té re is. Az igét is olyan fül lel kell hall gat ni
és olyan szem mel kell ol vas ni, amely ké pes fe lül emel ked ni
az em be ri kor lá to kon, és va ló ban fel sza ba dí tó üze net té vál -
hat az el nyo mot tak és per sze min den em ber szá má ra.

A 20. szá zad utol só har ma dá nak és szá za dunk ho mi le -
ti ká já nak tör té ne te ta lán még szer te ága zóbb, mint az azt
meg elõ zõ idõ szak. En nek a sok szí nû ség nek fel tét le nül po -
zi tív üze ne te van: a ho mi le ti kai út ke re sés nyo mán az ige -
hir de tés to vább ra is a ku ta tás tár gya, és ered mé nye ként
köny vel he tõ el sok olyan ige hir de tés, ame lyek már most
be ír ták ma gu kat az ame ri kai ho mi le ti ka tör té ne té be. Ta -
nul má nyom má so dik ré szé ben a leg fon to sab bak kö zül
csak né hány ige hir de tõ és moz ga lom ki ra ga dá sá ra van le -
he tõ ség, de ta lán a kö vet ke zõ sze mé lyek és egy iz gal mas
irány zat meg is me ré se íze lí tõt ad hat eb bõl az igen gaz dag
ho mi le ti kai kí ná lat ból.

Fred B. Crad dock
Fred B. Crad dock a hu sza dik szá zad utol só har ma da ho -
mi le ti ká já nak egyik leg na gyobb alak ja. A Dis cip les of
Christ (Krisz tus ta nít vá nyai) egy ház tag ja, hí res ige hir de -
tõ és elõ adó. Már a 60-as évek ben el kez dett dol goz ni az
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ige hir de tés új sze rû meg kö ze lí té sén. Ez egy for ron gó, tár -
sa dal mi, po li ti kai és egy há zi ese mé nyek kel ter helt idõ szak
volt, amely ben az ige hir de tés egy re kéz zel fog ha tób ban ve -
szí tett nép sze rû sé gé bõl. Más in téz mé nyek kel és ha gyo má -
nyok kal együtt a ke resz tény szó szék is egyre inkább anak -
ro niz mus nak tûnt a vi zu á lis kul tú rá ban élõ, tár sa dal mi -
lag ak tív, te kin télyt el uta sí tó kul tú rá ban.4

A tör té net kri ti kai bib li kus tu do mánnyal szem ben is egy -
re na gyobb volt az el len ér zés, mert úgy tûnt, el tá vo lo dik
egy más tól a Bib lia és a szó szék. Eb ben a kon tex tus ban
gon dol ta úgy Crad dock, hogy ko mo lyan kell ven ni az
1960-as évek kul tu rá lis for ra dal má nak vív má nya it,
ugyan ak kor ra gasz kod ni sze re tett vol na a ko moly bib li kus
tu do má nyok ál tal meg ha tá ro zott ige hir de tés hez. 

Az ige hir de tés ere jé nek csök ke né se sze rin te a sza vak
ere jé nek meg gyen gü lé se mi att kö vet ke zett be.5 Ezt a vesz -
te sé get hat ok ra ve ze ti vissza:

1. Az em be re ket min den ki sza vak kal bom báz za.
2. Az egy há zi nyelv vel (és ál ta lá ban a nyelv vel) szem -

ben el len ér zés ala kult ki egy tu do mány ra ala pu ló kor ban.
3. A te le ví zió nagy ha tás sal van az em be ri ér zé ke lés re

(a hal lás sze re pét át vet te a lá tás).
4. Az ige hir de tõ i nek meg ren dült a bi zal ma a szó szék

ere jé ben.
5. A nyu ga ti gon dol ko dást már rég óta meg ha tá ro zó ke -

resz tény ség tár sa dal mi sze re pe meg gyen gült.
6. Most is ne héz az em be rek kel az élet leg ne he zebb kér -

dé se i rõl be szél get ni.6

Crad dock a hall ga tó ság ra és az ige hir de tés mód sze ré re
kon cent rált. Cél ja az volt, hogy a te kin tély el vû ség gel
szem ben alap ve tõ en bi zal mat lan kul tú rá ban is ki ala kul -
has son az „ige hir de tés meg hal lá sá nak” ese mé nye. Fi gyel -
me el sõ sor ban a nyelv re, a kom mu ni ká ci ó ra, kü lö nö sen is
az ige hir de tés for má já ra kon cent rált. Leg fon to sabb köny -
vé ben, az As One Wit ho ut Aut ho ri ty cí mû ben (Mint aki nek
nincs ha tal ma – uta lás Mt 7,29-re) ezek a té mák össze -
kap cso lód tak és gya kor la ti for mát ön töt tek az ige hir de tés
in duk tív mód sze ré nek ki dol go zá sá ban.7

Re to ri kai szem pont ból Crad dock mód sze re ki hí vást je -
lent a ha gyo má nyos de duk tív ige hir de té si mód szer el len,
amely elõ ször egy ál ta lá nos igaz sá got fo gal maz meg, és
kü lön bö zõ pon tok ban és in té sek ben fej ti ki mon da ni va ló -
ját. En nek al ter na tí vá ja ként Crad dock mód sze re az em be -
ri ta pasz ta lat ele me i re épül, és szin te egy uta zá son ke resz -
tül vi szi el hall ga tó ját az evan gé li um ból fa ka dó, gyak ran
meg le põ kö vet kez te té sek hez. Eb ben a mód szer ben az ige -
hir de tõ nem csu pán igaz sá go kat „ül tet el” a hall ga tó i ban,
ha nem ké pes sé te szi a gyü le ke ze tet ar ra, hogy ak tí van
részt ve gyen az ige hir de tés ese mé nyé ben és je len té sé ben.

Az in duk tív ige hir de tés bá to rí tó lag hat a hall ga tók ra – elõ -
jö het nek sa ját gon do la ta ik, át érez he tik sa ját ér zé se i ket, le -
von hat ják ma guk szá má ra a kö vet kez te té se ket és sa ját
ma guk hoz hat ják meg a dön té se ket –, az zal az ered -
ménnyel, hogy fe le lõs ré sze se i vé lesz nek õk is an nak az
üze net nek, ame lyet meg hall gat tak. Az ige hir de tés az ige -
hir de tõ és a gyü le ke zet kö zö sen át élt ese mé nyé vé vá lik.8

Crad dock köny ve leg alább két év ti ze den át meg ha tá ro -
zó ja volt a ho mi le ti ka tu do má nyá nak. Köny vé nek ha tá sá -
ra az ige hir de tés for má ja a ho mi le ti ka ku ta tá si te rü le té vé
vált, a ho mi le ti ka nyi tot tá vált az ige hir de tés nyel vé sze ti
di men zi ó ja fe lé is. 

Da vid But trick
Da vid But trick a 20. szá zad ho mi le ti ka tu do má nyá nak
má sik ki emel ke dõ alak ja. Nagy ra ér té kel te a nyelv ha tá -
sát. A nyelv a vi lá got je le ní ti meg a tu dat ban. Ami re nincs
szó, az nem lé te zik a szá munk ra.9 Hei deg ger és Ga da mer
munkásságának ha tá sa érez he tõ ho mi le ti kai kö vet kez te -
té se in, amely bõl ki tû nik, hogy a nyel vé szet, a fe no me no -
ló gia formálta el mé le té t.

But trick az ige hir de tés sze re pét a hit tu dat for má ló ha tá -
sá ban lát ja. A pré di ká ció min den ap ró rész le tét – a szó -
hasz ná la tot, a szer ke ze tet, a ké pe ket, az il luszt rá ci ó kat, a
né zõ pon tot – teo ló gi ai mik ro szkóp alá he lye zi, hogy el -
dönt se: a hall ga tók hi té nek tu da to sí tá sá ban jó vagy rossz
sze re pet töl te nek-e be.

But trick ho mi le ti kai gon do lat me ne té nek egyik iz gal mas
kö vet kez te té se az, hogy az ige hir de tõ tud hat ja (és él het is
ez zel a le he tõ ség gel), hogy az ige hir de tés sza vai és egész
fel épí té se ho gyan hat  a hall ga tó ra. Nem vé let le nül tart ják
ho mi le ti ká ját ezen szem pont jai mi att vissza té rés nek a 19.
szá za di ho mi le ti kai re to ri ka arany ko rá hoz. But trick sze rint
az ige hir de tõ tisz tá ban van az zal, hogy az ige hir de tés ben
tu da to san meg vá lasz tott sza vak, stra té gi ák ho gyan hat -
nak majd. Ezért az ige hir de tõ ál tal vá lasz tott stra té gia teo -
ló gi ai szem pon tú vá lasz tás sá is vá lik. Az ige hir de tés az
evan gé li um for má já hoz ha son lít hat – tar tal má ban, struk -
tú rá já ban, szán dé ká ban és sze re pé ben. Ezért ha egy lel -
kész az ige hir de té se kö ze pén egy il luszt rá ci ót he lyez el, ak -
kor a vá lasz tá sa teo ló gi ai és eti kai dön tés lesz, nem csu pán
esz té ti kai szem pont ból meg ho zott dön tés.10

Az ex pe ri men tá lis ige hir de tés
Az ex pe ri men tá lis ige hir de tés ki fe je zés a 60-as, 70-es
évek bõl szár ma zik. Mö göt te egy kö tet le nebb, gyak ran tö -
re dé kes ho mí lia ta lál ha tó, ame lyet a klasszi kus ige hir de -
té si szín he lyek nél nyi tot tabb, ra di ká li sabb hely szí ne ken
„mond tak el”. Gyö ke rei még a szá zad el sõ fe lé ig nyúl nak
vissza, az imp resszi o nis ta kép zõ mû vé sze ti irány zat és az
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ab szurd szín há zi moz ga lom ide jé re. Az ex pe ri men tá lis
ige hir de tés cél ja a tra di ci o ná lis min ták fel ol dá sa, a kre a tív
ener gi ák fel sza ba dí tá sa és a vá rat lan meg ol dá sok fel hasz -
ná lá sa. Teo ló gi a i lag az is te ni ke gye lem meg ta pasz ta lá sá ra
ha gyat ko zik – ez a ke gye lem sok fé le ki fe je zés for mát
„meg en ged” az em ber nek Is ten di csõ í té se köz ben.

Az ex pe ri men tá lis ige hir de tés meg je le né se után az
egész észak-ame ri kai kon ti nens rõl ér kez tek hí rek in no va -
tív ho mi le ti kai meg ol dá sok ról – a ré gi tí pu sú ige hir de té -
sek he lyét át vet ték a szín da ra bok, drá mai mo no ló gok,
dia lo gi kus pré di ká ci ók, pél da be szé dek, pan to mim- vagy
bo hóc elõ adá sok és mul ti mé di ás pre zen tá ci ók.11

A moz ga lom – ne vé hez hû en – ex pe ri men tá lis ma radt.
Alap ja i ban nem ren get te meg a klasszi kus va sár na pi ige -
hir de tés mû fa ját. Fõ leg egye te me ken, teo ló gi ai fa kul tá so -
kon pró bál koz tak ve le. Szü le tett azon ban né hány klasszi -
kus ex pe ri men tá lis ige hir de tés-gyûj te mény, meg örö kít ve
az el sõ idõk kí sér le te zõ lel ke se dé sét. Az egyik ilyen gyûj -
te mény cí me: The 11 O’Clock News and Ot her Ex pe ri men -
tal Ser mons (A 11 órás hí rek és más ex pe ri men tá lis ige hir -
de té sek). Eb bõl a gyûj te mény bõl szár ma zik a kö vet ke zõ
nép sze rû je le net.

Wil li am H. Wil li mon: Az is ten tisz te let je len té se
(The meaning of wors hip)

Lel kész: Ma ar ról sze ret nék be szél ni, hogy mit je lent az
Is tent tisz tel ni…

Bo hóc: Vár jon! Vár jon! (Be sé tál a pa dok kö zött.) El né -
zést, hogy kés tem. Lás suk csak, ho va is len ne ér de mes le -
ül nöm? Ó, most lá tom, hogy elöl még mennyi hely van!
(Fel néz a lel kész re.) De mi ért ül itt min den ki hát ra? Itt elöl
olyan jó he lyek van nak még. Na mind egy. (le ül)

Lel kész (ide ge sen foly tat ja): Amint már em lí tet tem, ma
ar ról fo gunk be szél ni, hogy mit je lent az is ten tisz te let.

Bo hóc: Rend ben, foly tas sa. Ön nél van a szó. Ar ról be -
szél, ami rõl csak akar. (Hát ra néz a gyü le ke zet re.) Nem fog -
juk meg ál lí ta ni, ugye? Foly tas sa nyu god tan!

Lel kész (el hú zott száj jal mond ja): Kö szö nöm…
Bo hóc: Ne ne kem kö szön je! Nem én ad tam ma gá nak a

szó szé ket, ha nem õk! Õk fi ze tik a szám lá kat. Ha raj tam
múl na, in kább mo zi ba vagy szín ház ba men tem vol na,
ami ben ki csit több len dü let van, de õk ma gát akar ják,
úgy hogy foly tas sa nyu god tan.

Lel kész: Fo gom is!
Bo hóc: Rög tön gon dol tam.
Lel kész (han go san): Ma azt fog juk át gon dol ni, hogy mit

je lent Is tent tisz tel ni. Mert az igaz is ten tisz te let több an -
nál, mint hogy itt ta lál ko zunk eb ben a gyö nyö rû kör nye -
zet ben, és…

Bo hóc: Ahogy mond ja! Na gyon szép ez a hely! De tu laj -
don kép pen kié is? Ez az ön épü le te? Azért áll ott fenn?
Lát tam, hogy a ne ve is ki van ír va a be já ra ti aj tó ra.

Lel kész: Nem, nem az enyém az épü let.

Bo hóc: Ak kor az övék! (Rá mu tat a gyü le ke zet re.) Ki vá -
lasz tot ta ki a szõ nye gek szí nét?

Lel kész: Nos, va la mennyi re az övék a temp lom, de nem
tel je sen.

Bo hóc: Ki fi zet te ki?
Lel kész: Nos, mi.
Bo hóc: Ak kor az önö ké.
Lel kész: Nem, a temp lom nem va la ki nek a tu laj do na.
Bo hóc (ne vet): Fo ga dok, hogy ha õk fi zet tek ér te, ak kor

az övék! Nem? Pró bál ja ki – húz zon uj jat akár me lyi kük -
kel, fo gad junk, hogy ki de rül, kié ez a temp lom! Más ként
fog rög tön le néz ni on nan!

Lel kész: Ez Is ten há za. Az õ temp lo ma.
Bo hóc: Aha, Is te né a ház. És még meg is hí vott ben -

nün ket!
Lel kész: Igen, ter mé sze te sen. Azért va gyunk itt, hogy is -

ten tisz te le tet tart sunk.
Bo hóc: Tisz tel jük õt, tisz tel jük õt. Mit je lent ez?
Lel kész: Örü lök, hogy meg kér de zi. Ha le ül ne, ak kor

foly tat nám az ige hir de tést, amit már el kezd tem, és el mon -
dom, hogy mit je lent!

Bo hóc: Oké, oké.
Lel kész: A West mins te ri hit val lás sza va i val az Is ten tisz -

te le te azt je len ti, hogy di csõ ít jük az Is tent, és örök öröm -
ben le het ré szünk.

Bo hóc: Ma ga vic cel! Hát ezt nem bí rom ki ne ve tés nél -
kül! Örök öröm? Na hát! Néz zen rá ezek re az em be rek re!
(Rá mu tat a gyü le ke zet re.) Úgy néz ki, hogy bár mi nek is
örül nek? Em ber, néz ze meg eze ket az ar co kat! Ha ez az
öröm, ak kor azt kell hogy mond jam, na gyon fur csán fe je -
zik ki, hogy jól ér zik ma gu kat! Hal la nia kel lett vol na,
hogy né hány perc cel ez elõtt ho gyan éne kel tek! (A temp lom
kö ze pén el kez di el nyúj tot tan utá noz ni az éne ket.)

„Áld jad, én lel kem, a di csõ ség örök Ki rá lyát!
Õné ki mennyei ka rok kal együtt zengj há lát!
Zú gó ha rang,
Ének és or go na hang,
Mind az õ szent ne vét áld ják!”
Na nem, bár mi kor és bár hol több örö met hal lot tam már

en nél!
Lel kész: Ta lán ha több tisz te le tet és mél tó sá got mu tat -

na, töb bet is ki hal lott vol na be lõ le!
Bo hóc (a szó szék fe lé megy): Mél tó sá got? Is te nem, Ön -

nek va ló ban van mél tó sá ga! Egyet ér tek. Ha Is ten sze re ti
az unal mat és a fenn hor dott or ro kat, ak kor ez a mél tó ság
biz to san tet szik ne ki! (Oda megy a pul pi tus hoz, és fel la poz -
za a Bib li át.) És ak kor eh hez mit szól? (Han go san és lel ke -
se dés sel ol vas sa.)

Di csér jé tek az Urat! Di csér jé tek Is tent szen té lyé ben, di -
csér jé tek a ha tal mas ég bol to za ton! Di csér jé tek ha tal mas
tet te i ért, di csér jé tek nagy sá gá hoz mél tó an! Di csér jé tek
kürt zen gés sel, di csér jé tek lant tal és hár fá val! Di csér jé tek
dob bal, kör tán cot jár va, di csér jé tek ci te rá val és fu vo lá val!
Di csér jé tek csen gõ cin tá nyér ral, di csér jé tek zen gõ cin tá -
nyér ral! Min den lé lek di csér je az Urat! Di csér jé tek az Urat!

134

12 CEP 128. o.



Ne kem ez nem annyi ra a mél tó ság ról szól. Bár csak ab -
ba a má sik temp lom ba men tem vol na ma reg gel! Le het,
hogy nem len ne annyi mél tó sá ga, de sok kal job ban érez -
ném ma gam!

Lel kész: Bi zo nyá ra ak kor más hol sok kal jobb len ne ön -
nek. De ele gem van ab ból, amit itt ren dez. Eb ben a temp -
lom ban nem va gyunk szok va az ilyen vi sel ke dés hez. Szó -
lok a se gí tõk nek, hogy kí sér jék ki…

Bo hóc: Ó! (Az uj ját ráz za a lel kész fe lé.) Ne olyan gyor -
san! Nem te he ti ezt!

Lel kész: És mi ért nem? Ez az én temp lo mom. Én va gyok
itt a fe le lõs min de nért.

Bo hóc: Ak kor le het, hogy tény leg ki kül det het. De azt hit -
tem, hogy, aho gyan az elõbb mond ta, ez a hely Is te né.

Lel kész: Nos, igen, de…
Bo hóc: Ak kor ma ga csak a ki do bó em ber itt, ugye? Jobb

lesz, ha vi gyáz, hogy kit dob ki er rõl a hely rõl. Vé gül is,
egy szer õt is ki dob ták…

Lel kész: Õt?
Bo hóc: Igen õt. Is me ri, nem? (Vissza megy a Bib li á hoz,

és fel ol vas Lu kács evan gé li u má ból.)
Ami kor Ná zá ret be ment, ahol fel ne vel ke dett, szo ká sa sze -

rint be ment szom bat nap ján a zsi na gó gá ba, és fel állt ol vas -
ni. … Ami kor ezt hal lot ták, a zsi na gó gá ban min den ki meg -
telt ha rag gal, fel kel tek, és ki ûz ték õt a vá ros ból…12

Az ex pe ri men tá lis moz ga lom mi ni hul lá ma lát szó lag
nem ka vart nagy vi zet – még is, ugyan úgy, aho gyan Sa mu -
el Be ckett, Eu gene Io nes co vagy más ab szurd mû vé szek
ha tá sa mind a mai na pig érez he tõ, az ex pe ri men tá lis ige -
hir de tés moz gal ma sem múlt el nyom ta la nul: te ret nyi tott
egy sok kal sza ba dabb, kö tet le nebb el be szé lés for má ra ala -
pu ló ige hir de tés tí pus nak.

Bar ba ra Brown Tay lor
Az an gol nyel vû ho mi le ti kai ki ad vá nyo kat meg fi gyel ve
rög tön szem be tû nik, hogy mi lyen sok ige hir de tés-gyûj te -
mény je le nik meg Észak-Ame ri ká ban. A ma is élõ nagy
ige hir de tõk köny vei nép sze rû ol vas má nyok nak szá mí ta -
nak, és több ki adást is meg ér nek. Az egyik leg ol va sot tabb
és leg több ki adott ige hir de tés-gyûj te ménnyel ren del ke zõ
lel kész Bar ba ra Brown Tay lor, aki At lan tá ban és Clar kes -
ville-ben szol gált ang li kán lel kész ként. Ige hir de té sei már
lel ké szi szol gá la tá nak kez de té tõl ki emel ke dõ ek vol tak. A
te xa si Bay lor Egye tem az an gol nyel vû vi lág 12 leg jobb
ige hir de tõje kö zött tart ja szá mon.13 Je len leg a Ge or gia ál -

lam beli Pi ed mont Egye tem val lá si tan szé ké nek ve ze tõ ta -
ná ra.14

Több ige hir de tés-gyûj te mé nyé nek meg je le né se után,
2006-ban meg ír ta lel ké szi szol gá la tá nak meg in dí tó tör té -
ne tét Leav ing Church15 (El hagy tam az egy há zat) cím mel,
amely ben meg is mer het jük azt a bel sõ küz del met, amely -
nek ered mé nye kép pen le mon dott clar kes ville-i lel ké szi ál -
lá sá ról, és el fo gad ta a pi ed mon ti egye tem hí vá sát.

Ige hir de té se i bõl ne héz egy-egy ki ra ga dott rész le tet idéz -
ni. A kép ze lõ erõ re ha tó, ké pe ken, el be szé lé se ken ala pu ló
ige hir de té sei ol vas va is le bi lin cse lõ ek. Az em be ri ta pasz ta -
la tot olyan mély ség ben tud ja az Is ten üze ne té hez kap csol -
ni, hogy az ol va só gyer me ki hit tel, le nyû göz ve gon dol ar -
ra az Is ten re, aki re ad dig szin te csak se ké lye sen, elõ re -
gyár tott for mu lák ban tu dott gon dol ni.

Bar ba ra Brown Tay lor szó szé ki bá tor sá gá ról is hí res –
el mon dá sa sze rint több ször félt, hogy for ra dal mi né ze tei
mi att el kül dik egy há zá ból. De a fel fe de zés örö me, az Is -
ten re va ló me rész rá ta lá lás nél kül nem len ne az, aki. A je -
len leg élõ egyik leg jobb ige hir de tõ, aki egye te mi ok ta tói
mun ká ja mel lett ame ri kai gyü le ke ze tek ál lan dó ven dég-
ige hir de tõ je és ho mi le ti kai elõ adó ja.

Ami kor egy szer meg kér dez ték tõ le, hogy mi lyen ta ná -
csot tud na ad ni egy ige hir de tõ nek, ezt mond ta: „Er re nem
ne héz vá la szol ni. Nö ve kedj az élet ben. Éld még tel je seb ben
az éle ted. És fi gyelj min den pil la na tá ra… Légy annyi ra élõ,
amennyi re csak tudsz, és bízz ab ban, hogy az éle ted min -
den szo kat lan for du la tá val együtt még min dig Is ten fel ség -
te rü le te. Be szélj olyan nyel ven, amely nem tû nik olyannak,
mint ami csak az egy ház hoz tar to zik. Ol vass re gé nye ket.
Ve gyél tánc órá kat. Menj és légy élõ, hogy te ma gad is a bõ -
vel ke dõ élet élõ ige hir de té se légy. És ak kor akár mit mon -
dasz, ér de mes lesz meg hall gat ni.”16

A HO MI LE TI KA TÁV LA TAI

Min den ige hir de tõ nek elég ha mar ki ala kul sa ját ige hir de -
té si stí lu sa. El gon dol kod ta tó, hogy va jon hosszú éve ken
ke resz tül le het-e ugyan úgy, ugyan olyan stí lus ban pré di -
kál nunk. Kü lön bö zõ ige hir de té si stí lu sok meg is me ré se új
len dü le tet ad hat ige hir de té se ink nek – és a vál to za tos ság,
a sok szor akár me ré szen fel vál lalt új stí lus fris sen hat hat
az ige hir de tõ re és hall ga tó i ra egy aránt.

Az észak-ame ri kai ho mi le ti ka tör té ne té nek egyik ko -
moly ta nul sá ga az, aho gyan az ige hir de tés tár sa dal mi ha -
tá sá ra re a gál. Kü lö nö sen is a 20. szá zad vé gé nek ho mi le -
ti kai út ke re sé se mu tat ja, hogy a ho mi le ti ka nem ment el
szó nél kül a poszt mo dern vi lág né zet ki hí vá sai mel lett, ha -
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12 CEP 129–130. old. Idé zet: J. Kill in ger (ed.): The Ele ven O’Clock News
and ot her Ex pe ri men tal Ser mons. Ab i ng don, Nash ville, 1975. 25–27. o.
13 1996-ban a bap tis ta Bay lor Egye tem (Te xas) ti zen két ige hir de tõt ne ve -
zett meg, akik ak ko ri ban az an gol nyel vû vi lág leg ha tá so sabb ige hir de tõ -
i nek szá mí tot tak. Az egye tem két kér dõ ívet kül dött szét: az egyi ket ho mi -
le ti kai pro fesszo rok nak, az zal a kér és sel, hogy ír ják le a ha té kony ige hir -
de tés jel lem zõ it. A má so dik kör le vél ben pe dig meg kér ték õket, hogy ne -
vez zék meg az ál ta luk leg jobb nak tar tott ige hir de tõ ket. 341 vá lasz ér ke -
zett, és 1548 ige hir de tõ re vok sol tak. Eb bõl vá lasz tot ták ki a ti zen két leg -
job bat. http://www.bay lor.edu/pr/news.php?ac ti on=sto ry&sto ry=1036

14 http://www.bar ba rab rown tay lor.com/
15 Bar ba ra Brown Tay lor: Leav ing Church. A Me mo ir of Fa ith. Har per, San
Fran cis co, 2006.
16 Mark Bar ger El li ot: Cre a tive Sty les of Pre a ch ing. West mins ter John
Knox Press, Louis ville, Ken tuc ky, 2000. 150. o.



Az egy há zak sze re pé nek kér dé se a nem zet kö zi kap cso la -
tok ban már az 1910-es Vi lág misszi ói Kon fe ren ci án Edin -
burgh ban fon tos he lyet fog lalt el az öku me ni kus moz ga -
lom na pi rend jén. Az Egy há zak Vi lág ta ná csa meg ala ku lá -
sá tól, 1948-tól ez az as pek tus meg kü lön böz te tett fi gyel -
met kap a ta nács mun ká já ban, és a kor mány zó szer vek
rend sze res fi gye lem mel kí sé rik ezt a mun kát. A kér dés az,
hogy va jon mi ért kap cso ló dik be az EVT a nem zet kö zi
ügyek be. Ho gyan fe lel meg fel ada tá nak, mi lyen spe ci á lis
adott sá gai le het nek ezen a te rü le ten? A nagy gyû lé sek ide -
je alatt ezek a kér dé sek rend sze re sen elõ ke rül nek. 

Az EVT egyik fel ada ta al kot má nyá hoz hí ven, hogy ki -
fejt se te vé keny sé gét a dia kó nia te rü le tén, ez ál tal szol gál ja
az em be ri sé get, gá ta kat tör jön le em be rek kö zött, „em be ri
csa lá dot” al kos son igaz ság ban és bé ké ben, hogy a te rem -
tés in teg ri tá sát meg tart va min den ki meg ta pasz tal has sa az
élet tel jes sé gét.1

AZ EGY HÁ ZAK VI LÁG TA NÁ CSÁ NAK
MEG ALA KU LÁ SA

Az EVT a nem zet kö zi kap cso la tok ban fon tos he lyet töl tött
be már a kez de tek tõl. Ezt fel is mer ve a Nem zet kö zi Misszi -
ói Ta nács és az Egy há zak Vi lág ta ná csa már az ala ku ló
sza kasz ban, 1946-ban meg ala kí tot ta az Egy há zak Kül -
ügyi Bi zott sá gát (EKB) – Co mis si on of the Chur ches on In -
ter na tio nal Af fa irs (CCIA) –, két év vel az el sõ, ala ku ló
nagy gyû lés elõtt.

A 20. szá zad ele jén a bé ke meg te rem té sé nek le he tõ sé ge
fon tos sze re pet ját szott ab ban, hogy az egy há za kat össze -
hoz za egy olyan fon tos össze jö ve tel, mint a II. há gai kon -
fe ren cia 1907-ben. Az „Élet és mun ka” cím mel Stock holm -
ban megrendezett egye te mes ke resz tény kon fe ren cia
(1925), és kü lö nö sen az ugyanott „Kö zös ség és ál lam” té -
mában összehívott kon fe ren cia az egy ház ról (1937) olyan

te rü le te ket érin tett, ame lyek a ke resz tény ta nú ság té telt
elõ re moz dí tot ták a po li ti ka és a nem zet kö zi kap cso la tok
te rü le tén.

Az EVT ke resz tény egy há zak szer ve ze te. Teo ló gi ai alap -
ja 1961 óta a szent há rom sá gos for mu la. A Ró mai Ka to li -
kus Egy ház nem tag ja az EVT-nek, és az or to dox egy ház is
csak 1961 óta tag.

Az EVT meg ala ku lá sá nak tör té nel mi hát te rét a há bo rúk
ké pe zik. A há bo rúk, az em be ri jo gok meg sér té se és a me -
ne kült kér dés mind az EVT meg ala ku lá sa fe lé ha tott. Az
egy há zak úgy érez ték, hogy hi dat kell épí te ni ük a nem ze -
tek kö zött, és a há bo rú ütöt te se be ket be kell gyó gyí ta ni.
Ez a re mény idõ sza ka volt, és meg fo gal ma zó dott az igény
olyan nem zet kö zi in téz mé nyek iránt, ame lyek biz to sít ják
a tar tós bé két. Az egy há zak eze ket az igé nye ket ko mo lyan
vet ték és kö vet ték. 

Az egy há zak ré szé rõl felmerült az igény, hogy jöj jön lét -
re egy olyan össze fo gás, ame lyen ke resz tül a vi lág la ko sa -
it el ér he tik. Ez a gon do lat in dí tot ta el az öku me niz must,
amely azu tán egy re nyil ván va lób ban bon ta ko zott ki és öl -
tött in téz mé nyes jel le get. Az 1937-es ox for di kon fe ren cia
ko mo lyan fog lal ko zott a ko lo ni a liz mus, a rassziz mus és
az igaz ság ta lan ság kér dé se i vel. A II. vi lág há bo rú után jött
a hi deg há bo rú, amely újabb spe ci á lis hely ze tet ho zott lét -
re, és ma gá val ho zott egy faj ta neo ko lo ni a liz must. 

Ez volt a mo dern ko ri tör té ne lem nek az a pil la na ta,
ami kor a nem zet kö zi in téz mé nyek meg je len tek. Ezek kö -
zött a nem zet kö zi in téz mé nyek kö zött az EVT-nek egye -
dül ál ló ka rak te re volt. Úgy ala kult meg, mint az Egy há zak
Ta ná csa, és így újat tu dott mu tat ni a ke resz tény ér té kek
át adá sa szem pont já ból is. A hí res teo ló gus, Ernst Lan ge
így nyi lat ko zott egy szer az EVT-rõl: „and yet it mo ves” –
„és még is mû kö dik”. Az idõk so rán az EVT meg pró bál ta
meg áll ni a he lyét a glo bá lis öku me ni kus moz ga lom ban és
a vál to zó vi lág ki hí vá sai kö zött. 

Az ENSZ le von ta a kö vet kez te té se ket az egy há zak össze -
fo gá sá ról, és meg ér tet te, hogy ha to vább akar mû köd ni,
ak kor már nem le het csu pán a vi lág nagy ha tal ma i nak a
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nem ku ta tá sok kal, kí sér le tek kel vá la szolt a meg vál to zott
vi lág né zet re és új gon dol ko dá si sé mák ra. Az új ho mi le ti ka
kép vi se lõi fe le lõs sé gü ket fel is mer ve a Szent lé lek mun ká ja
mel lett ku tat ják az ige hir de tés éle té re, di na mi ká já ra, vál -
to zá sa i ra vo nat ko zó kér dé se ket is.

En nek az iz gal mas ho mi le ti kai tér kép nek a meg is me ré -
se és be ha tóbb fel fe de zé se sok szem pont ból nyújt hat se -
gít sé get, de az ige hir de tõ egyé ni el kö te le zett sé gét is erõ sí -
ti: le het ennyi re sze ret ni az ige hir de tést!

FI SCHL VIL MOS

Az Egy há zak Vi lág ta ná csá nak sze re pe
a nem zet kö zi szer ve ze tek kö zött

1 The Cons ti tu ti on of WCC, 1948.



szol gá ja, ha nem – az EVT-hez ha son ló an – esz köz kell
hogy le gyen a vi lág la ko sai, az em be rek szá má ra. Az ENSZ
ezt a vál to zá sát ab ban is meg mu tat ta, hogy az EVT-t azon -
nal meg hív ta kép vi se le ti szin ten mint nem zet kö zi nem ál -
la mi sze rep lõt (NGO). Az 1948-as Em be ri jo gok nyi lat ko za -
ta pél dá ul EVT-elõ ké szí tés után ke rült az ENSZ elé. Az EVT
ma igen be fo lyá sos nem zet kö zi szer ve zet, ame lyet a nem -
zet kö zi élet sze rep lõi ko mo lyan vesz nek. 

AZ EVT-TAG EGY HÁ ZAK EGY MÁS SAL VA LÓ
TEST VÉ RI KAP CSO LA TAI

Ami kor az EVT nem zet kö zi ügyek ben fel lép, ak kor ezt úgy
te szi, mint azon egy há zak test vé ri kép vi se lõ je, amelyek ál -
ta lá ban éle tü ket szé les kör ben – szo ci á lis, gaz da sá gi, po -
li ti kai és ideo ló gi ai hely ze tek ben – élik meg. Az egy há zak
a cse lek vé s le he tõ sé ge ire kü lön bö zõ mó don reagálnak.
Egy-egy dön tés meg ho za ta la kor szá mol ni kell a tör té ne -
lem mel, a tra dí ci ó val és a min den ko ri je len kö rül mé nyek -
kel. Nyil vá nos cse lek vé se i ben az EVT-t ér zé keny ka rak te -
res ség jel lem zi, min den egy ház spe ci á lis szük ség le tét fi -
gye lem be vé ve. Ez ter mé sze te sen bi zo nyos kor lá to kat is
je lent. A mel bourne-i vi lág misszi ós kon fe ren cia a kö vet ke -
zõ ket mond ta ki 1980-ban: „Az egy há za kat pró fé tai be -
széd kell hogy jel le mez ze, de szin tén ké szek kell hogy le -
gye nek ar ra, hogy ké pe sek le gye nek egy em ber ként vi sel -
ni a ke resz tet sa ját kö zös sé gük ben, oly kor csen de sen, ke -
mé nyen küzd ve, re ménnyel te li bi zony ság té tel lel. Fi gyel -
mes nek kell len nünk, hogy spe ci á lis kér dé sek ben is ál lást
fog lal has sunk.”2

A kö zös egyet ér tés és a kö zös jö võ kép fon tos sze re pet
ját szott és ját szik az EVT mû kö dé se so rán. 

Kon zul tá ci ók az egy há zak kal

A tag egy há zak és a hoz zá juk kap cso ló dó egy há zi ta ná -
csok nem ze ti és nem zet kö zi kér dé sek ben szo ros kap cso -
latban vannak az EVT-vel. Az EVT po li ti kai ügyek ben va -
ló meg nyil vá nu lá sa nagy mér ték ben függ a tag egy há zak
sa ját or szá ga ik ban és te rü le te i ken va ló po li ti kai meg nyil -
vá nu lá sá tól, sõt ar ra épül. 

Az egy há zak sa ját or szá guk ban ál ta lá ban kon zul tál -
nak, mi elõtt va la mi fon tos lé pést meg ten né nek az EVT-
vel. Az egy há zak gyak ran kér nek se gít sé get, rá ha tást az
EVT-tõl bi zo nyos ügyek re sa ját or szá guk ban. A kon zul tá -
ci ók a tag egy há zak kal el en ged he tet le nek és fo lya ma to sak.
A kon zul tá ció nem je len ti azt, hogy az EVT csak olyat te -
het, ami hez az adott egy há zak hoz zá já rul nak. Elõ for dul -
hat nak spe ci á lis ese tek, ami kor az EVT fel fi gyel bi zo nyos
konf lik tu sok ra, ame lyek rõl az egy há za kon ke resz tül sze -

rez tu do mást. Adott eset ben glo bá lis as pek tus ból job ban
lát hat bi zo nyos ügye ket, mint a nem ze ti egy ház. Ilyen
ügyek ben kü lö nös oda fi gye lés sel jár el. Oly kor nincs
egyet ér tés az egy há zak vagy egy há zak cso port jai és a
nem zet kö zi tes tü let kö zött. Az egy há zak ál lás pont ja el té -
rõ le het szo ci á lis vagy po li ti kai ügyek ben. Az EVT test vé ri
sze re tet tel kö ve ti a tag egy há zak éle tét, és pró bál se gít sé -
get nyúj ta ni az adott egy ház ré szé re, ha szük sé ges, pél dá -
ul konf lik tu sok ese tén. 1950-ben Tor on tó ban alá ír tak egy
meg ál la po dást „Az egy ház, az egy há zak és az Egy há zak
Vi lág ta ná csa” cím mel. Eb ben a meg ál la po dás ban a tag -
egy há zak rög zí tik, hogy az EVT mun ká ját el is me rik, és a
test vé ri kap cso la to kat fenn tart ják és ápol ják egy más sal. 

AZ EVT SZE RE PE
A NEM ZET KÖ ZI SZER VE ZE TEK BEN

Az Egy há zak Vi lág ta ná csa a leg na gyobb nem zet kö zi ke -
resz tény egy há zi szer ve zet a vi lá gon 347 tag egy ház zal.
Cél ja az öku me niz mus. Mit te het az öku me niz mus? Egy -
ség ben ké pes fel lép ni a nem zet kö zi po li ti ka szín te rén, ami
te kin télyt ad szá má ra. Az EVT meg ala ku lá sa kor 1948-ban
ép pen a konf lik tu sok vá lasz tot ták el egy más tól az egy há -
za kat. Az egy ház be fo lyá sa min dig erõs volt. 

Az EVT ak kor tud ha tá so san fel lép ni, ha a konf lik tu sos
or szág ban az egy há zak egy sé ge sek. Zim bab wé ban pél dá -
ul nem tud nak mit ten ni, mert az egy ház meg osz tott, így
nincs ere je a ha tá ro zott fel lé pés hez. Az egy ház nem po li ti -
zál, de fel ada ta az ér té kek át adá sa és vé del me. Az EVT
gyak ran nyi lat ko za tok for má já ban jut tat ja ér vény re vé le -
mé nyét. Van, ami kor nem csu pán nyi lat ko zik, ha nem
konk rét ese tek ben meg fi gye lõ ket (ob ser ver) küld az adott
tér ség be, hely szín re. Az egy ház, azt gon do lom, min dig kri -
ti kus kell hogy le gyen a tár sa da lom ban. Az ál lam nem ze -
ti gon dol ko dá sú, ér dek ori en tált, és rö vid az idõ ori en tá ci ó -
ja. Ez zel szem ben az egy ház egye tem le ges ség ben gon dol -
ko dik, teo ló gi át és ideo ló gi át hor doz, és az idõ ori en tá ci ó ja
hosszú távú. 

Az EVT al ka lom sze rû en, ha van ak tu á lis ügy, meg be szé -
lé se ket tart a NATO-val. Ilyen volt pél dá ul az 1968-as nuk -
le á ris le sze re lé si egyez mény szá mon ké ré se nem csak az
Egye sült Ál la mo kon és Ang li án, ha nem a NATO-tag ál la -
mo kon is, ame lyek, bár nem ren del kez nek nuk le á ris fegy -
ve rek kel, olyan ka to nai szö vet sé get tá mo gat nak tag sá -
guk kal, amely ben több ál lam nem tar ja be az 1968-as le -
sze re lé si egyez ményt. Eb bõl az ügy bõl adó dó an pél dá ul az
EVT meg ke res te a cseh, a szlo vák, a len gyel és a ma gyar
hon vé del mi és kül ügy mi nisz tert is (1995), és meg pró bál ta
ér zé kel tet ni az igaz ság ta lan sá got. 
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Az Egy há zak Vi lág ta ná csá nak sze re pe
az Egye sült Nem ze tek rend sze ré ben

Az EVT az 1966-os „Egy ház és Tár sa da lom” té má jú kon -
fe ren ci á ján meg erõ sí tet te kap cso la tát az ENSZ-szel, mi vel
úgy lát ta, bár mennyi re is nem tö ké le tes az ENSZ, még
min dig ez a szer ve zet ké pes a leg in kább ar ra, hogy a vi -
lág ban fel me rü lõ konf lik tu sok ra és krí zi sek re fe le lõ sen
meg ol dást ta lál jon. 

1995-ben, az ENSZ-char ta el fo ga dá sá nak öt ve ne dik év -
for du ló ja al kal má ból az EVT Köz pon ti Bi zott sá ga Genf ben
meg erõ sí tet te el kö te le zett sé gét a char ta iránt és az ENSZ
iránt is a nem zet kö zi kap cso la tok foly ta tá sá val, a nem zet -
kö zi jog és az em be ri jo gok jö võ be ni nyo ma té kos kép vi se -
le té ben. 

Ko ráb ban már em lí tet tem, hogy az EVT már az ala ku ló
sza ka szá ban is tá mo gat ta az ENSZ-t, és így a char ta meg -
va ló su lá sá ban és an nak for má lá sá ban is volt sze re pe. A
San Fran cis có-i ala ku ló kon fe ren ci án az egy há zi fel szó la -
lók nyo ma ték kal hang sú lyoz ták a char ta for má lá sa kor,
hogy az ENSZ ne csu pán ha tal mi esz köz le gyen, ha nem
„peoples of the Uni ted Na tions”, vagy is „az Egye sült Nem -
ze tek né pei”. Ez a mon dat be le is ke rült az alap ok mány -
ba, va la mint más szem pon tok is a ta nács ja vas la tá ra, így
például az em be ri jo gok és a nem ál la mi sze rep lõk kel va -
ló kap cso lat tar tás. Az Egy há zak Vi lág ta ná csa az el sõ
nem zet kö zi nem kor mány za ti tag volt az ENSZ-ben, kon -
zul ta tív stá tusszal a Gaz da sá gi és Szo ci á lis Ta nács ban. Az
EVT so kat tett azért, hogy el ké szül jön az ENSZ gaz da sá gi
és szo ci á lis agen dá ja, olyan té má kat ma gá ban fog lal va,
mint a de ko lo ni zá ció, a gaz da sá gi fej lõ dés, a me ne kül tek
vé del me, a rassziz mus el le ni küz de lem, a nõk hely ze té nek
ja ví tá sa. Vol tak olyan te rü le tek, ame lyek re az EVT kü lö -
nös fi gyel met for dí tott, ilyen pél dá ul az Em be ri jo gok egye -
te mes nyi lat ko za ta, amely nek a meg szer kesz té sé ben ak tív
sze re pet ját szott (1948).

A ta nács az ENSZ sza ko sí tott in téz mé nye i nek mun ká já -
ban is részt vesz, mint a FAO, az ILO, az UNEP, az UNES -
CO és az UNI CEF. A ta nács a me ne kül tek szol gá la tán ke -
resz tül is sok tám pon tot adott az ENSZ Me ne kült ügyi Bi -
zott sá gá nak, amellyel ma is szo ros együtt mû kö dés ben áll.
Évek kel ké sõbb kü lön le ges mun ka kap cso lat ala kult ki az
EVT Ke resz tény Or vo si Bi zott sá ga és a Vi lág egész ség ügyi
Szer ve zet (WHO) kö zött.

Az EVT egy 1995-ös egyez mény ben meg erõ sí tet te el kö -
te le zett sé gét az ENSZ felé, így a mun ka kap cso lat több te -
rü le ten szo ro sab bá vált, mint pél dá ul az ok ta tás, a kul tú -
ra, a mig rá ció, az öko ló gia, a szo ci ál po li ti ka, a fi a tal nõk
diszk ri mi ná ci ó já nak kér dé se te rén. Az EVT-nek fõ leg a
New York-i és a gen fi tit kár ság gal van kap cso la ta, de al -
kal man ként a nai ro bi, pá ri zsi és bé csi ki ren delt sé gek kel is
kap cso lat ba ke rül. Ez le he tõ sé get biz to sít az egy há zak -
nak, a nem ze ti és re gi o ná lis egy há zi ta ná csok nak, va la -
mint az egy ház hoz kö ze li szer ve ze tek nek is, hogy az
ENSZ-szel kap cso lat ban le gye nek. 

Az em be ri jo gok te rü le tén az EVT ki ma gas ló ered mé nye -
ket ért el pél dá ul a ha lál bün te tés el tör lé sé nek ügyé ben, a
val lás sza bad ság, a to le ran cia, a mig rá ció sza bad sá ga és a
fo gya té kos em be rek ér de ké ben. Po li ti kai szem pont ból az
EVT együtt mû kö dik olyan te rü le te ken, mint a bé ke fenn -
tar tás, a hu ma ni tá ri us fe le lõs ség gya kor lá sa vész hely ze -
tek ben és se gély prog ra mok in dí tá sa a rá szo ru lók ér de ké -
ben. A ta nács mun ka kap cso lat ban van az ENSZ Nõk Hely -
ze té nek Bi zott sá gá val, a Szo ci á lis Bi zott ság gal, a Rassziz -
mus és Diszk ri mi ná ci ó Bi zott ság gal és azok kal a tes tü le -
tek kel, ame lyek a Nem zet kö zi Bün te tõ bí ró ság hoz kap cso -
lód nak. 

Az EVT 1995-ben meg újí tot ta ENSZ-po li ti ká ját, és le -
von ta a kon zek ven ci á kat. „Az EVT sa ját agen dá val ren del -
ke zik. A ta nács agen dá ja sze rint jár el nem zet kö zi kér dé -
sek ben, szo ros kap cso lat ban az ENSZ-szel és an nak rend -
sze ré vel. Az EVT kap cso la ta it úgy ren de zi az ENSZ-szel,
hogy azok az öku me ni kus szel lem mel meg egyez ze nek, és
elõ se gít sék a bé két a vi lág ban.”3

Az EVT-nek kép vi se lõi van nak az ENSZ-ben: Genf ben
egy, New York ban két kép vi se lõ je dol go zik. Az ENSZ-ben
kö rül be lül 30 NGO van, ame lyek pub lic bench-en, az az kö -
zön ség szé ken ül het nek kép vi se lõ ként (rep re s en ta tive).
Meg fi gye lõk bõl (ob ser vers) csu pán né hány van, mint pél -
dá ul a Va ti kán, a Pa lesz tin Ha tó ság, a Nem zet kö zi Vö rös -
ke reszt. 

Ta lál ko zá si le he tõ sé gei is van nak az EVT-nek az ENSZ-
ben, ahol az EVT ki tud ja fej te ni ál lás pont ját egy adott
konf lik tus vagy vál ság kap csán. Az aláb bi ta lál ko zá si le -
he tõ sé gek áll nak ren del ke zés re:4

1. Spe cial me e tings, vagy is olyan ér te kez le tek, ahol az
NGO-k 2-3 perc ben ki fejt he tik az ál lás pont ju kat fel szó la -
lá suk ban.

2. Két he ten te le het be szél get ni az ENSZ Biz ton sá gi Ta -
ná csá nak tag ja i val. Ez nem iga zi dia ló gus, mi vel egy kér -
dést le het a BT-nagy kö ve tek nek fel ten ni, amely re egy vá -
lasz ér ke zik, és nincs vissza kér de zé si le he tõ ség.

3. Le he tõ sé gük van le ve let ír ni az ENSZ kép vi se le tek hez
spe ci á lis ügyek ben. Ilyen eset volt pél dá ul, ami kor Li bé ri -
á ban a politikusok vallási megmozdulásként akarták fel -
tün tet ni a polgárháborús helyzetet. Ek kor az Egy há zak Vi -
lág ta ná csa ké ré sé re a Nem ze ti Isz lám Ta nács és a Nem ze -
ti Egy há zak Ta ná csa össze ült, és egy kö zös nyi lat ko za tot
ad tak ki, amely ben nyil ván va ló vá tet ték, hogy a konf lik -
tus nem val lá si gyö ke rû. Ezt a nyílt le ve let a két nem ze ti
egy há zi ta nács el küld te sa ját li bé ri ai kor má nyá nak, az
EVT pe dig az összes ENSZ-nagy kö vet nek New York ban. 

4. Ci vil szer ve ze tek is tesz nek lé pé se ket a konf lik tusok
meg elõ zé sé ért, amit az ENSZ-ben pél dá ul kon fe ren ciák
szer ve zé sé vel jut tat nak ér vény re, ame lyek hez az EVT is
csat la koz hat.
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5. Az EVT de le gá ci ót küld het ENSZ-kon fe ren ci ák ra.
6. Le ve let le het kül de ni az ENSZ-tit kár ság ra. Amennyi -

ben az EVT va la mi vel nem ért egyet – pél dá ul az ENSZ
dön té se it il le tõ en –, azt levélben je lez he ti az ENSZ-tit kár -
ság felé, ami re vá laszt fog kap ni. Er re pél da volt az EVT ré -
szé rõl a til ta ko zás a pre-emp tive stri ke (meg elõ zõ csa pás)
el len, ame lyet az Egye sült Ál la mok ter ve zett Irak el len.5 Ez
a meg elõ zõ csa pás azt je len ti: mi elõtt meg üt nek, meg ütöm,
ne hogy az il le tõ meg üs sön. Az ENSZ-fõ tit kár ki fej tet te:
„Amennyi ben fenn áll a le he tõ sé ge an nak, hogy há bo rú
lesz, ak kor le he tõ ség van ar ra, hogy üs sek, mi elõtt õ üt,
vagy is ha ez ha tá sos, ak kor a vé de lem ér de ké ben meg kell
ten ni.”6 Azt gon do lom, a meg elõ zõ csa pás el mé le tét te o re -
ti ku san el le het fo gad ni teo ló gi ai szem szög bõl, de a gya -
kor la ta sok kér dést vet fel, és az adott hely ze tet jól kell is -
mer ni ah hoz, hogy lás suk: al kal maz ha tó-e a gya kor lat ban. 

Az EVT-nek nagy ha tá sa van a nem zet kö zi dip lo má ci á -
ra is. Az EVT va la mi vel az ENSZ elõtt ala kult meg, ha son -
ló el mé le ti okok mi att. 400 mil lió em ber tar to zik az EVT-
hez a tag egy há za kon ke resz tül. Ma a hit és a val lás egy re
fon to sabb sze re pet tölt be az em be rek éle té ben. Az EVT
cél ki tû zé sei kö zé tar to zik, hogy a bé ké ért küzd, mul ti la te -

rá lis kap cso la tok ra tö rek szik, nem bi la te rá lis és nem nem -
ze ti kap cso la tok jel lem zik.

Az Egy há zak Vi lág ta ná csa kap cso la ta it a kor má nyok -
kal el sõ sor ban a tag egy há za kon ke resz tül ren de zi. A ta -
nács et tõl füg get le nül szá mos kor mánnyal tart kap cso la -
tot, el sõ sor ban az ENSZ gen fi és New York-i ál lan dó
misszi ó in ke resz tül. Az ENSZ-en ke resz tü li kap cso lat tar -
tás a kor má nyok kal azért is szükséges, mert fon tos ügyek -
ben nyí lik le he tõ ség in for má ció cse ré re. A ta nács ab ban
az eset ben is érint ke zés be lép het a kor má nyok kal, ha
egy ház és ál lam kap cso la ta prob lé más, vagy ha a ta nács
in for má ci ót szer zett ar ról, hogy az adott or szág meg sze -
gi az em be ri jo go kat. Az EVT kap cso la tai nem min dig
könnyû ek, mert több al ka lom mal is elõ for dult már, hogy
a ta nács kor má nyok vi sel ke dé sét kri ti zál ta, és til ta ko zott
po li ti ká juk el len. A ta nács nak nincs for má lis dip lo má ci -
ai kap cso la ta kor má nyok kal (nincs kö vet kül dé si jog kö -
re), még is dip lo má ci ai kap cso la to kat tart fenn – azért,
hogy eb bõl az egy há zak épül je nek, és meg ol dást kap ja -
nak olyan fel me rü lõ prob lé mák ra, ame lyek oly kor ál la mi
tiszt vi se lõk meg  nem  ér té sén ala pul nak; fon tos, hogy õk
is tisz te let tel le gye nek az egy há zak tár sa dal mi sze rep -
vál la lá sa iránt.

A ta nács nak év ti ze dek ta pasz ta la tai alap ján ki ala kult
az a meg gyõ zõ dé se, hogy ké pes ke zel ni azo kat a hely ze -
te ket, ahol az igaz ság vagy a bé ke sé rül. Az egy há zak ak -
kor tud nak ha tá sos ak ci ót vég re haj ta ni nem zet kö zi
ügyek ben, ha egy sé ge sek.
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Thurnayné Schulek Vilma

Édesapánk, dr. Schulek Tibor
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A cím má so dik sza vá nak he lyé be bár ki be he lyet te sít he ti a
ne ki leg in kább tet szõ és oda il lõ szót. Azt gon do lom, a csa -
lád elõ ke lõ he lyet fog lal el min den ki nek a lis tá ján. Azu tán
az is ko la, majd a gyü le ke ze ti kö zös ség, bár ez utób bit sok -
szor in kább re mé nyünk fe je zi ki, mint re a li tás ér zé künk.
Hogy ez a cikk ép pen az is ko lá ról szól, az nem csak a szer -
zõ mun ka he lyi kö tõ dé sé bõl adó dik, ha nem ab ból is, hogy
a csa lád után az is ko la az, amely va ló ban fel vál lal ja – sõt,
sok szor át vál lal ja – eze ket a ne ve lõi fel ada to kat. 

VE TÜNK?

Ha Pál apos tol mot tó be li igé je kap csán el gon dol ko dunk
egy ki csit sze re pe in ken, ak kor sze ret nénk azt hin ni, hogy
a szü lõi ház a ve tõ, az ül te tõ. Lam pérth Gyu la ír ja,1 hogy
ide á lis eset ben ez a hely nem más, mint az a sze re tet tel
kor lá to zó, tág moz gás te ret biz to sí tó, de egy ér tel mû en
kor lá tok kal kö rül vett élet tér, amely ké pes sé te szi az if jú
em ber pa lán tát Is ten sza vá nak be fo ga dá sá ra: az a hely,
amely al kal mas ta lajt te remt a mag ve tés re, il let ve a mag
be fo ga dá sá ra.

Amennyi ben a mag ve tés nem tör té nik meg a csa lád ban,
ak kor nem elég, ha az is ko la ne vel (ön töz), ha nem a ve tés
is az õ fel ada tá vá vá lik. A kép nél ma rad va: a mag ve tõ már
nem tud ja, ho gyan kell vet ni, de ha va la ki meg mu tat ja ne -
ki, ak kor meg ta nul hat ja. En nek a mód ja nem le het más,
mint a jé zu si két fõ pa ran cso lat gya kor lá sa: az Is ten nel va -
ló sze mé lyes kap cso la té, a cse lek võ sze re te té és a fel nõtt
em ber he gye ket moz ga tó hi téé. 

ÖN TÖ ZÜNK?

Az is ko lá ban a pe da gó gus nak nem le het ke ve sebb a fel -
ada ta, mint a leg fo gé ko nyabb idõ szak ban olyan kör nye ze -
tet biz to sí ta ni, úgy ön töz ni, hogy a gyer me ki lé lek is ten hi -
te, a még alig meg szi lár dult lel ki is me ret iga zi fel nõtt hit té
vál jon, és ben se jé bõl ve zé relt em ber hagy has sa el az al ma
ma tert.

Az eh hez szük sé ges alá zat, hogy nem mi nö vel jük a hi -
tet, és a jó zan ke resz tény élet vi tel, amely pél dá já val együtt
a leg fon to sabb ne ve lõ esz köz, együtt te rem ti meg azt a kö -
zeget, amely nem vissza fej lesz ti, nem gá tol ja, ha nem nö -
ve ked ni en ge di a fris sen ki csí rá zott „hit ma gon co kat”.2

A nö ve ke dés en ge dé se pe dig csak is a sze mé lyes pél da -
adás sal kép zel he tõ el, és nem le het elég gé hang sú lyoz ni a
je len lét fon tos sá gát. Ter mé sze te sen van nak bi zo nyos hely -
ze tek, ami kor konk ré tan kell vá laszt ad ni vagy ép pen a
he lyes kér dést fel ten ni egy-egy di á kunk nak éle té nek to -
vább lép te té sé hez. És csak har ma dik ként tu dom azt mon -
da ni, ami rõl ta lán en nek az egész elõ adás nak szól nia kel -
le ne3 – az Is ten re mu ta tó szer ve zett al kal ma kat. Pél dá kat
so rol hat nánk mind annyi an az áhí ta tok tól a tea dél utá no -
kon, film klu bo kon, ho ri zont tá gí tó elõ adá so kon ke resz tül
a nyá ri tá bo ro kig és sze mé lyes be szél ge té se kig. 

Hi szem azon ban, hogy a prog ra mo kig va ló el ju tás nak a
fel té te le a mo ti vá ció – a pe da gó gus érez ze a kész te tést ar -
ra, hogy mun ká já val ne „csak ” ta nít son, ha nem ka rak tert
for mál jon. Eh hez sze rin tem a kö vet ke zõ tu laj don sá gok -
kal, sze mé lyi ség je gyek kel kell ren del kez nie egy mai ke -
resz tény is ko lá ban dol go zó pe da gó gus nak: le gyen hi te les,
hí võ, meg ér tõ, szo ci á bi lis, tá jé ko zott, ter mé sze tes, ren del -
ke zzen (leg alább egy kis) hu mor ral, ér tsen a fi a ta lok, a pe -
da gó gu sok és a szü lõk nyel vén is; tart son kap cso la tot a
lel ké szek kel, ve gyen részt több szin ten is az egyház mû kö -
dé sé ben. 

Mi vel az em be ri élet kap cso la tok ban re a li zá ló dik, a ke -
resz tény ne ve lés leg fon to sabb jel leg ze tes sé ge, hogy rá mu -

140

MES TER HÁZY BALÁZS

Az is ko la mint a lel ki ne ve lés he lye*
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* A Ba la ton szár szón 2006. no vem ber 18-án, hit tan ta nár-to vább kép zé -
sen el hang zott elõ adás szer kesz tett vál to za tát kö zöl jük.

1 Lam pérth Gyu la: Hit re ne ve lés? In: Evan gé li u mi ne ve lés. Lé lek ben és
igaz ság ban. Szerk. Jan csó Kál mán né – Ke le men né Far kas Már ta – Kor -
zensz ky Ri chárd. Ben cés Ki adó és Ter jesz tõ Kft., Pan non hal ma, 1997.
201. o.

2 Lam pérth Gyu la szó for du la ta.
3 A kon fe ren cia alap té má ja a lel ki prog ra mok szer ve zé se volt.



tat az Is ten nel va ló kap cso lat le he tõ sé gé re és lét szük ség -
le té re. Már az ószö vet sé gi em ber is tud ta, hogy az az em -
ber bölcs, aki fé li Is tent (Péld 9,10). Egy ke resz tény ne ve -
lé si-ok ta tá si in téz mény nek „bölcs” élet re kell ta ní ta nia és
hív nia ta nu ló it és ta ná ra it, az az Is ten nel kap cso lat ban
kell él nie éle tét. En nek for mája le het a min den na pi imád -
ság, a kö zös is ten tisz te let, il let ve a sze re tet tel, em pá ti á val
és tö rõ dés sel va ló oda for du lás a má sik em ber fe lé.

Ezenkí vül a min den na pok gesz tu sait, mo so lyait, szú rós
te kin te teit viszik haza di ák ja ink. Fon tos, hogy ezek kö zé
jus son a „Ve led va gyok!” üze ne tét hor do zó, tá mo ga tó mo -
so lyom ból is, de jus son az „Ér ted ha rag szom, nem el le -
ned!” szem lé le té bõl is.

PE DA GÓ GIA – KE RESZ TÉNY PE DA GÓ GIA

A ko ro kon át íve lõ pe da gó gia több fé le kép pen mu tat hat ja
be a ne ve lést. Ami kor vi sel ke dést for má ló pe da gó gi ai gon -
dol ko dás ról be szé lünk, ak kor azt lát juk, hogy a ne ve lés
nem más, mint tu da to san meg ter ve zett kör nye ze ti ha tás.
Ilyen kor a pe da gó gus te vé keny sé ge leg in kább a szob rász
mun ká já hoz ha son lít ha tó, ugyan is em bert fa rag az alak -
ta lan masszá ból.

Egy má sik gon dol ko dás ar ra te szi a hang súlyt, hogy a
vá gyak ki elé gí té se gyak ran tár sa dal mi aka dá lyok ba üt kö -
zik, pél dá ul il lem sza bá lyok ba, sõt tör vé nyes ti lal mak ba. A
ne ve lés fel ada ta az ezt kép vi se lõk sze rint az, hogy sza bá -
lyoz ha tó vá, a tár sa dal mi va ló ság hoz al kal maz ha tó vá te gye
az ösz tön ki elé gí tést. A pe da gó gus eb ben a fo lya mat ban
olyan, mint egy erõ mû vet épí tõ mér nök, aki azon fá ra do zik,
hogy hasz no sít ha tó vá te gye az ösz tön ener gi á kat, ame lyek
ere de ti ter mé sze tük nél fog va eset leg csak rom bol ná nak. 

A hu ma nis ták sze rint olyan kör nye zet be kell he lyez ni az
em bert, amely elõ se gí ti ki bon ta ko zá sát, ami nek egyéb ként
a te kin tély el vû felfogás a leg na gyobb aka dá lya, ezért azt
tel je sen fél re kell ten ni az út ból. A pe da gó gus nak ezen aka -
dá lyok el há rí tá sán kell fá ra doz nia. Mun ká ja leg in kább a
szü lész te vé keny sé gé re em lé kez tet, aki szin te csak elõ se gí -
ti az amúgy is meg szü let ni kí vá nó ba ba vi lág ra jö ve te lét.

Amennyi ben össze ha son lít juk4 eze ket a né zõ pon to kat,
és ér tel mez ni pró bál juk egy szob rász, egy épí tõ mér nök, il -
let ve egy szü lész te vé keny sé gét, ak kor könnyen rá is me -
rünk, hogy mind egyik al kal ma zá sá ra könnyen tu dunk
pél dát hoz ni – at tól füg gõ en, hogy az adott di ák nak mi re
van szük sé ge, il let ve mi vel ol dom meg va ló ban a szi tu á ci -
ót. Nap ja ink ban a hu ma nis ta em ber kép tér hó dí tá sát fi -
gyel het jük meg, de azért mind a há rom je len van a gya kor -
lat ban, pon to sab ban a föl vá zolt há rom irány zat leg kü lön -
bö zõbb va ri á ci ói, sõt a fõ irá nyok át fe dé se és ke ve re dé se is.
Hi ba len ne te hát azt ál lí ta ni, hogy mint pe da gó gu sok csak

„szü lész ként” dol goz ha tunk, még ha ez tû nik a lel ki ne ve -
lés fo lya ma tá ban a leg hi te le sebb nek is.

A ke resz tény pe da gó gus a hu ma nis ta szem lé le ten is túl -
lép het. Az õ szá má ra ez gya kor la ti lag azt je len ti, hogy is -
mer je meg a kü lön fé le pe da gó gi ai gon dol ko dás mó do kat és
az azok hoz kap cso ló dó mód sze re ket, de tart sa meg szi lár -
dan ke resz tény iden ti tá sát, ne té vessze szem elõl a leg fon -
to sabb célt. Ez ter mé sze te sen nem azt je len ti, hogy min -
dent ve gyünk át, ami jó nak lát szik, de a vi sel ke dés for má -
lók tól biz to san meg ta nul hat juk a kö vet ke ze tes sé get, az
ösz tön sza bá lyo zók tól a gyer mek szük ség le te i re va ló oda -
fi gye lést, a hu ma nis ták tól az ér tõ fi gyel met. Ha mar meg -
lát juk azon ban, hogy a kö vet ke ze tes ség nem so kat ér sze -
re tet nél kül, a szük ség le tek ki elé gí té se célt té veszt ha tá ro -
zott er köl csi irány mu ta tás nél kül, az ér tõ fi gyel met pe dig
fel tét le nül ki kell egé szí te ni a kö vet kez mé nyek és a szük -
sé ges kor lá tok egy ér tel mû fel ál lí tá sá val. 

A ke resz tény pe da gó gia min dig ott va ló sul meg, ahol a
pe da gó gus Jé zus ta nít vá nya lesz. Ta nít vány pe dig csak az
le het, aki min den ki más nál job ban sze re ti Jé zus Krisz tust.
Ide á lis eset ben ezek az em be rek azok, akik biz to sít ják az
is ko lá ban a lel ki ne ve lést, az is ko la spi ri tu a li tá sát.

Az is ko lai spi ri tu a li tás olyan at mo szfé rát je lent, amely -
ben sok el té rõ di ák ka rak ter ta lál hat be szél ge tõ part ner re,
ön ként vál lalt kí sé rõ re az élet össze tett kér dé se i ben. Ak kor
erõ söd nek jó irány ba a fe le ke ze ti is ko lák, ha az egyes ta -
ná ri ka rok ban ki raj zo lód nak és meg je len nek azok az egyé -
ni sé gek, akik a mai kom mu ni ká ció szint jén is ké pe sek
vissza tük röz ni az alap ve tõ ke resz tény ér té ke ket. Fon tos,
hogy ké pe sek le gyünk
– mo ti vál ni és kez de mé nyez ni, il let ve mo ti vált nak

ma rad ni,
– ér zé keny nek és kre a tív nak len ni,
– jól kom mu ni kál ni,
– be von ni má so kat mun kánk ba, il let ve fel ada to kat

ki osz ta ni,
– az ok ta tás tör vé nyi/jo gi sza bá lyo zá sá val is tisz tá ban

len ni,
– rend sze res sé get és igé nyes sé get mu tat ni mun kánk ban,
– elég bá tor sá got me rí te ni a hi bák be lá tá sá hoz.
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AZ ÖN TÖ ZÉS IRÁ NYA

Az áb rá zolt kap cso lat rend szer va ló szí nû leg so kak szá má -
ra evi den cia, még is jó lát ni össze füg gé se i ben, hogy mi lyen
part ne ri vi szony szük sé ges az egy há zi ok ta tás ban részt ve -
võk kö zött. Amennyi ben sa ját ma gun kat tesszük a kör kö -
ze pé re – nem csak is ko la lel kész ként, ha nem hi te les pe da -
gó gus ként –, azt lát hat juk, hogy a Pál ál tal em lí tett ön tö -
zés nem csak a di á kok fe lé kö te les sé günk.

AZ IS KO LAI NE VE LÉS SZÍN TE REI
– AL KAL MAK, PÉL DÁK

E pont alatt fel so rol hat nánk az összes is ko lai ön kép zõ -
kört, kó rust, szín ját szó kört, szak kö rö ket, sport kö rö ket, ki -
rán du lá so kat, tá bo ro kat, il let ve egyéb le he tõ sé ge ket, de
fon tos meg lát ni, hogy mind ezek nek csak úgy van ér tel me,
ha kö zös sé gi él ményt is nyúj ta nak. Ter mé sze te sen fon tos
az egyé ni fej lõ dés, il let ve a te het ség gon do zás és a fel zár -
kóz ta tás, de a lel ki ne ve lés szem pont já ból csak azt hang -
sú lyoz hat juk, hogy a ke resz tény kö zös ség meg ta pasz ta lá -
sa le het a cé lunk. 

Eb ben se gít het nek ben nün ket az egyes kö zös sé gek
(óvo da, is ko la) ha gyo má nyai, ame lyek nem egyen lõk a
szo ká sok kal. Fon tos meg lát nunk a kü lönb sé get a tar ta -
lom mal meg töl tött ha gyo má nyok és a sok szor gör csös sé
me re ve dett, élet te len szo ká sok kö zött. 

Ha pél dá kon gon dol ko dom, min dig szí ve sen em lék szem
vissza a Syl ves ter Já nos Pro tes táns Gim ná zi um ban töl tött
más fél évem re, ahol nem csak kö zös imád ság gal kezd tük a
na pot (aho gyan most is tesszük Sop ron ban), ha nem min -
den nap rö vid áhí ta tot tar tott egy-egy ta nár. Volt he ti ének,
il let ve egy – az is ko la lel kész ál tal össze ál lí tott – rö vid ma -
gya rá zat, amely min den reg gel biz to sí tot ta a vir tu á lis is ko -
lai kö zös sé get. 

Ugyan ez le het sé ges ak kor is, ha nap köz be ni is ten tisz te -
le tet tar tunk. Ilyen van most már a teo ló gi án is, ez volt a
ta pasz ta la tom in di ai mun kám so rán, il let ve ame ri kai
egye te mi évem alatt is. A hét kez dõ is ten tisz te let nek ter mé -
sze te sen szin tén van sze re pe, de a hét fõ reg ge li ri deg
temp lom nem biz tos, hogy ugyan annyi ra von zó – és ilyen
szem pont ból kö zös ség épí tõ –, mint egy szer da 4–5. órá -
ban tar tott is ten tisz te let. 

A sop ro ni Eöt vös Gim ná zi um ban né hány éven ke resz tül
egész nagy si ker rel mû kö dött az úgy ne ve zett szü lõi klub,
amely ta lán pon to san azt volt hi vat va össze köt ni, amit az
ele jén tár gyal tunk ve tés és ön tö zés kap csán. Vár sze gi
Aszt rik mond ta,5 hogy az egy há zi is ko la imád ko zik és dol -
go zik. Imád sá gá val lel ke ket ne me sít, ok ta tó-ne ve lõ mun -

ká já val egy sza vak kal ki nem fe jez he tõ ta pasz ta la tot akar
to vább ad ni: az Is ten sze re tet. Hi szem, hogy a fent áb rá zolt
kap cso la ti rend szer ele mei kö zül mi nél töb bel kell tar ta -
nunk úgy a kap cso la tot, hogy ez az üze net, az egy há zi is -
ko la ön meg ha tá ro zá sa va ló ság gá le gyen. 

NÖ VE KE DÉS?

Azt érez het jük, hogy a mot tó be li igé bõl ez a leg ke vés bé a mi
fel ada tunk. Ez ta lán igaz is, hi szen csak meg ha tá ro zott ide -
ig tar to zunk fe le lõs ség gel a ránk bí zott di á kok iránt – bár ki
ne sze ret ne úgy dol goz ni, hogy lát ja, ál dás kí sé ri mun ká ját?

Ha még is meg élünk né ha egy-egy élet sors vál to zást,
egy-egy ke resz te lést vagy kon fir má ci ót, ak kor csak a nö ve -
ke dést adó nak ad ha tunk há lát. Hi szen a nö ve ke dést Is ten
ad ja – ez pe dig ar ra sza ba dít hat fel ben nün ket, hogy nem
kell, hogy erõl te tett és gör csös le gyen a ne ve lé sünk, s kü -
lö nö sen nem le het az a hit dol ga i val kap cso la tos te vé -
keny sé günk. 

Di ák ja ink tól a hit kér dé se i ben nyi tott sá got vá runk el. A
nyi tott ság min den szem pont ból fon tos, az egész is ko la lel -
ki ar cu la tát, hi te les sé gét meg ha tá roz za. Leg alább ennyi re
fon tos az öku me ni kus nyi tott ság is, hi szen a „tá vol ról” jö -
võk szá má ra nem a felekezeti különbségek a fontosak, ha -
nem az, amiben mi, keresztények egyformák vagyunk.

Ho gyan lesz eb bõl hit? Ho gyan lesz eb bõl hit re ne ve lés?
Ez a köz vet le nül nem lát ha tó és nem mér he tõ hit Is ten
aján dé ka; hal lás ból van ugyan, de az is te ni ke gye lem kö -
vet kez mé nye. A Szent lé lek hív el ben nün ket és vi lá go sít
meg, ahogy Luther ír ja a Kis ká téban a má so dik hit ága zat
ma gya rá za tá ban. Van-e hát va la mi sze re pe a ne ve lés nek,
az em be ri köz re mû kö dés nek?6 Egy ér tel mû en igen. Ha
ugyan is nem len ne, ak kor az ige hir de tés is hi á ba va ló len -
ne. Mun kál ko dá sunk, egye bek kö zött az if jú ság ne ve lé se
nem hi á ba va ló, csak azt kell vi lá go san lát nunk, amit a
mot tó ban is meg fo gal maz tunk: hogy vet he tünk és ön töz -
he tünk ugyan, de a nö ve ke dést az Úr ad ja.

Ha az ed dig el mon dot ta kat el tud juk fo gad ni, ak kor vi lá -
go s a szü lõk és a ne ve lõk fel ada ta. Jól kell vet ni, és jól kell
ön töz ni, nem el fe led kez ve ar ról, hogy buz gón kell kér ni a
te rem tõ Is tent, hogy ad jon nö ve ke dést, azt is tud va, hogy a
ké rõ imá ra nem az Atyá nak van szük sé ge, ha nem ne künk
– azok nak, akik ve tünk és ön tö zünk, azért, hogy el higgye a
vi lág, hogy õ kül dött ben nün ket, õ ál lí tott mun ká ba.

Pant ha rhei! – Mai vi lá gunk ra néz ve az óko ri böl csek -
nek kü lö nö sen is iga zuk van, ami kor azt mond ják, hogy
min den vál to zik. Min den vál to zik, de ta lán ha a meg fe le -
lõ szem lé let, a fo lya ma tos meg úju lás ra va ló mo ti vá ció és
a sze re tet meg ma rad, ak kor azt mond hat juk, hogy elõ ké -
szí tet tünk va la mit az ara tás ra.
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5 Idé zi Soly már Mó ni ka: Az egy há zi is ko la. In: Ab lak nyi tás. Szerk. Sza -
bó La jos. Luther Ki adó, Bu da pest, 2004. 174. o. 6 Lam pérth 1997, 204. o.



Jelen írásomban né hány meg jegy zést fûzök bizonyos min  -
den na pi egy há zi szó hasz ná la tunk ban gyak ran elõ for du ló
egy ház jo gi (egy ház szer ve ze ti) for dí tá sokhoz és fer dí té -
sek hez.

Az idei Ger hard-em lék év kap csán fi gyel tem fel is mét a
rög zült, ám de té ves „fõ di a kó nus” ki fe je zés re. A pusz tán
tü ne ti ke ze lést el ke rü len dõ szük sé ges né hány alap ve tõ
kér dést is új ra gon dol ni vagy meg vi lá gí ta ni:

1. Az or to dox egy ház igaz ga tá si szint jei las san ala kul tak
ki, gya kor la ti lag egy sé ge sek az egész vi lá gon; el té rést az
okoz, hogy nem mind egyik au to ke fál vagy au to nóm egy -
ház ban ta lál ha tó meg min den szint vagy el ne ve zés. Ezt a
tényt az egy há zak lét szá má ban (né hány tíz ezer: Je ru zsá -
lem – né hány tíz mil lió: Orosz or szág) és föld raj zi ta golt sá -
gá ban meg lé võ el té ré sek (egy szi get: Kré ta, Cip rus – egy
föld rész: Ale xand ria és egész Af ri ka) iga zol ják. A gö rög ki -
fe je zé sek szláv for mái át vett vagy tü kör for dí tott sza vak.

2. Mind ez nagy részt igaz a pá pa jo gi fenn ha tó sá gát el -
is me rõ, „uni tus”1 egy há zak (gö rög ka to li kus, ör mény ka -
to li kus, kopt ka to li kus egy ház stb.) ese tén is.

3. A la tin egy ház2 vi lág egy ház ként ra gasz ko dik az egy -
sé ge sen ér tel me zett szer ve ze ti ele mek hez, az el té ré sek3 –
ame lye ket bi zo nyos ré gi pri vi lé gi u mok ra ve zet nek vissza
– le ve zet he tõk az ál ta lá nos sza bály ból, úja kat nem en ge -
dé lyez nek, a meg lé võ ket is csök ken te nék. Vi ta ese tén a kó -
dex la tin szö ve ge a per dön tõ.4

4. Az egy nagy egy ség be össze fo gott egy há zak – ang li -
kán, me to dis ta – szer ve zé se is meg kö ze lí tõ leg egy sé ges.

5. A pro tes táns – és ezen be lül is mar kán san az evan gé -
li kus – egy há zak fej lõ dé sé nek kon ti nen sün kön négy al tí -
pu sa van:
– a la tin hi e rar chia he lyé re lé põ ál lam egy há zak (Skan di -

ná via, Bal ti kum)
– a la tin egy ház szer ve zet mel lett ki ala kult egy há zak (Eu -

ró pa nagy ré sze)
– kö vet sé gi vagy ke res ke del mi gyü le ke ze tek bõl ki nõtt

szór vány egy há zak (Dél-Eu ró pa, Egye sült Ki rály ság)
– be ván dor ló egy há zak (Orosz or szág)
Az augs bur gi val lá si in te rim után az ál lam egy ház jo gi
hely zet is rend kí vül po la ri zált volt: ál lam egy ház, ural ko -

dói fel ügye let,5 az au to nó mia ga ran tá lá sa, a má sod ran gú
sze rep ki mon dá sa, ül dö zés. (Egyet len pél da: a püs pök ki -
fe je zést sok he lyen a ka to li kus egy ház ki zá ró la go san ma -
gá nak kö ve tel te, ezért je le nik meg a szó la tin ra for dí tott
for má ja, a szu per in ten dens. Mind ket tõ fel ügye lõt je lent
ere de ti leg.)6 A fen ti ek, va la mint az adott te rü le te ken meg -
ta pasz tal ha tó, rend kí vül el té rõ tár sa dal mi be ren dez ke dés,
több nyel vû kö zös sé gek, te rü le ti és lét szám el té ré sek, az ál -
la mi köz igaz ga tás sa já tos sá gai, he lyen ként pe dig a szom -
széd tól min den áron kü lön böz ni aka rás ered mé nye ként
szin te át te kint he tet le nül sok fé le szer ve zet ala kult ki. 

A 19. szá zad utol só har ma dá ban ala kult ki az egy sé ges
Né met or szág a ma ga – ab ban a kor ban – 27 ál la má val és
sza bad vá ro sá val. Ez a szám tö re dé ke volt a száz év vel ko -
ráb bi nak. A szá zad ele jén már meg tör tént egy csök ken tés
a bé csi bé ke kö vet kez mé nye ként. Az egy há zi spon tán fej -
lõ dés min dig las sabb volt, a dik ta tú rák ra di ká lis ha tá sa it
nem is em lít ve. Több ál lam ban pár hu za mo san mû köd nek
azo nos hit val lá sú egy há zak. 

Föld raj zi, nyel vi okok ból vagy a vi lá gi köz igaz ga tás hoz
va ló ido mu lás mi att, eset leg ad mi niszt rá ci ós szem pon tok
alap ján az egy ház-igaz ga tá si szin tek szá ma 2-4 kö zött
vál to zik, ám bár né ha al rend sze rek vagy rész egye sü lé sek
mi att 5-6 is le het. Ez a sok szí nû ség is le het za var vagy ká -
osz for rá sa.

A szó hasz ná la tot ne he zí ti, ha egy fo ga lom meg je lö lé sé -
re több ki fe je zés él egy más mel lett, il let ve ha ugyan azon
ki fe je zés több ér te lem ben hasz nál ha tó. Ha e ket tõ egy idõ -
ben lép fel, a té ve dés és a fél re for dí tás biz to sí tott. 

Néz zük elõ ször a le het sé ges kor mány za ti szin te ket:
1. Gyü le ke zet: a lel kész a délné met te rü le ten Pfar rer (ezt

hasz nál ja a ka to li kus is), észa kon Pas tor. A Pri es ter ál do -
zó pap az ószö vet ségi ér telem ben, de az or to dox és ka to li -
kus kol lé gá ra is vo nat koz hat.

2. A se géd lel kész ki fe je zé se a Vi kar, il let ve a Lehrv i kar.
A mo nar chia ko rá ból szár ma zó Kap lan ma in kább a ka to -
li kus ter mi no ló gia ré sze, de ön ál lóbb je len tés tar ta lom mal,
in kább a „temp lom igaz ga tó” a jó ki fe je zés.

3. A Pfar rer zum Anst el len (Pfr. z. A.) pró ba idõs lel kész.
4. Az igaz ga tó lel kész le het Oberp far rer, Le i ten der Pfar -

rer, Stadtp far rer; óva kod ni kell a Pfar rer-Di rek tor szol gai,
de ér tel mez he tet len tü kör for dí tásá tól.

5. Es pe res (ki sebb kör zet or di ná ci ós jog gal fel nem ru há -
zott ve ze tõ je): Se ni or (öreg), De kan (tíz lel kész ve ze tõ je), er -
dé lyi szász for má já ban De chant, Kre is o berp far rer (kör ze ti
fõ lel kész), Su per in ten dent, Pr obst (pré post). Na gyobb vá ro -
sok több es pe re sét ko or di ná ló ként: Stadt de kan vagy Stadt -
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LACK NER PÁL

For dí ta ni pon to san, szé pen…

1 Né met nyelv te rü le ten az „uni ert” ki fe je zést használják, ame lyet „uni -
ált” for má ban ma gya rí tunk.

2 Egy ház jo gi ér te lem ben ez a kor rekt, mert a ró mai csak li tur gi kus ér te -
lem ben hasz nált – a la tin ma gá ban fog lal ja a ró ma it, emel lett a mo z arab
és az amb ró zi án rí tu st is (CIC 1983. 1. ká non).

3 Püs pök vá lasz tá si jog dél né met, oszt rák és sváj ci káp ta la nok nak, prí -
má si jo go sít vá nyok Esz ter gom nak…

4 A CIC be ve ze té se.
5 Land es herr liche Kir chen re gi ment. 6 Az an gol rend õri hi e rar chia ma is hasz nál ja. 
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su per in ten dent. A leg na gyobb kí sér le te zõk az egy há zi
struk tú rák te rén a ba jo rok: ami kor a két nagy vá ros, Mün -
chen és Nürn berg nagy es pe res sé ge it fel osz tot ták, Pro de k -
anat (ale spe res ség) né ven jött lét re 4, il let ve 3 alak zat. Ma
a szá muk 7, il let ve 5, ve ze tõ jük im már es pe res. 

6. A pré post le het csak cím, mint Finn or szág ban, de a
dóm pré post a szé kes egy ház igaz ga tó lel ké sze, aki hi va tal -
ból es pe res és püs pök he lyet tes is.

7. Egy ház ke rü let sze rû te rü le tek ve ze tõ je, or di ná ci ós jo -
gok kal fel jo go sít va le het Prä lat (pre lá tus), Land es su per in -
ten dent (or szá gos – értsd: tar to má nyi – szu per in ten dens),
Kre is de kan (kör ze ti es pe res), Vi s i ta ti onso ber kir chen rat (vi -
zi tá ló egy ház fõ ta ná csos), Pr obst.

8. A püs pök (Bischof) elõ for dul hat Land es bischof (tar to -
má nyi püs pök) for má ban is. Ér se kek csak a Bal ti-ten ger
ke le ti ré szén ta lál ha tók, szin te min den nyel ven a gö rög
archi epis ko pos szó for má ló dá sát lát juk. 

Be mu ta tunk két szem lé le tes pél dát azo nos ki fe je zés el -
té rõ je len tés tar tal má ra. A Se ni or szó el té rõ je len té sei: 

– Auszt ri á ban a szu per in ten dens he lyet te se (rend sze rint
ket tõ vagy há rom van). 

– Ma gyar or szá gon a re for má ció ko rá ban az es pe res
meg ne ve zé se (az egy ház me gyéé a fra ter ni tás), Szlo vá ki á -
ban ma is így hasz nál ják.

– Ba jor or szág ban a leg al só egy ház-igaz ga tá si szint –
De k anat – ve ze tõ he lyet te se, meg fe lel a mi es pe res he lyet te -
si fel ada tunk nak.

– Ham burg és a Han za-vá ro sok egy há za i ban ré geb ben
az egy ház lel ké szi ve ze tõ je (püs pök), a múlt szá zad má so -
dik har ma dá ban an nak a he lyet te se.

A Kir chen rat (egy ház ta nács, egy ház ta ná csos) szó el té rõ
al kal ma zá sai:
– Ma gyar or szá gon a pres bi té ri um el ne ve zé se. 
– Cseh or szág ban a két vi lág há bo rú kö zött az egy ház kör

lel ké szi ve ze tõ je (es pe res).

– Auszt ri á ban és Né met or szág ban az ad mi niszt rá ci ó ban
dol go zó kö zép ve ze tõt je löl, vagy el is me rõ cím ként hasz -
nál ják.

– Ba jor or szág ban a ko ráb bi év ti ze dek ben el is me rõ cím
volt, ame lyet a nyug díj kor ha tár elõtt szin te min den lel -
kész meg ka pott; má ra ki fu tó ban van.

A szó össze té te lek to vább ne he zít he tik a ké pet, mert az
adott szó más képp for dí tan dó kü lön bö zõ ki fe je zé sek elõtt
vagy után. Er re ta lán a Ge ne ral – la tin ere de tû és egye bek
kö zött az an gol ban is gyö ke ret vert – né met szó vizs gá la -
tá val le het rá vi lá gí ta ni:
– Ge ne ral di rek tor: ve zér igaz ga tó
– Ge ne r al ver samm lung: köz gyû lés
– Ge ner al kir chen rat (SELK): egy há zi hi va tal igaz ga tó ja 
– Ge ne r al su per in ten dent: fõ szu per in ten dens a po rosz ha -

gyo mány ban, tu laj don kép pen re gi o ná lis püs pök
– Ge ner alb ischof: egye te mes püs pök
– Ge ne ral de chant: ve zér fõ es pe res – a 2. bé csi dön tés után

Ma gyar or szág ra ke rült észak-er dé lyi te rü le ten püs pök -
pót ló funk ci ót be töl tõ es pe res hi va ta los ma gyar for dí tá -
sú meg szó lí tá sa.

Eb bõl a rö vid fel so ro lás ból is – ame lyet a köz igaz ga tás, a
jog és a ka to na ság nyel vé bõl vett pél dák kal könnyen meg -
dup láz hat nánk – lát ha tó a kér dés össze tett sé ge.

Még nem szól tam a ré gi ki fe je zé sek rõl. Lé te zett
Reichs bischof (bi ro dal mi püs pök), Land es pr obst (tar to -
má nyi pré post – püs pö ki jog kör rel). Na gyon ré gen még
a ka to li kus örök ség is mér he tõbb volt, mint ma: káp ta -
lan ként sze re pel a lel kész ér te kez let vagy a ke rü le ti pres -
bi té ri um.

Né hány he lyen ar chi di a kó nus is lé te zett. (A mo nar -
chia te rü le tén Asch kis egy há zá ban, Bran den burg több
kör ze té ben, pél dá ul Lü ben ben is.) For dí ta ni pe dig ne fé -
lig for dít suk. Vagy se mennyi re, vagy tel je sen: fõ es pe -
res ként.

FEL HÍ VÁS

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Gyer mek bi zott sá ga egy imád ság gyûj te mény ki adá sát ter ve zi evan gé li kus gyer me -
kek imá i ból. Kér jük a lel ké sze ket is, biz tas sák gyü le ke ze tük gyer mek tag ja it: ha van olyan imád sá guk, ame lyet szí ve sen
meg osz ta ná nak má sok kal, amely rõl úgy gon dol ják, hogy más gye re kek nek se gít sé get je lent het, ami kor imád koz ni sze -
ret né nek, küld jék el ne künk. A be kül dött imád sá go kat meg je len tet jük.

Kér jük, az ol vas ha tó an meg írt ima mel lett tün tes sék fel a „szer zõ” ne vét, élet ko rát, lak cí mét és a gyü le ke zet ne vét.
Az imád sá gok be kül dé si ha tár ide je áp ri lis 20. (pén tek). A be kül dé si cím: Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Gyer mek -
osz tá lya, 1450 Bu da pest, Pf 21.

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!



A Kül misszi ói Egye sü let fel ké ré sé re egy új könyv je lent
meg egyik „ré gi” pro fesszo runk ról Pod ma nicz ky Pál, a
misszió pro fesszo ra cím mel. Ho gyan lát hat juk ezt a köny -
vet, és mi lyen sze re pe le het en nek a mo no grá fi á nak ma, a
21. szá zad ban?

Ez a könyv egy Is ten tõl meg ál dott élet pá lya össze fog la lá -
sa. Ha hall juk ezt a ne vet: bá ró pod ma ni ni és aszó di dr.
Pod ma nicz ky Pál, azt gon dol hat juk, a bá ró ság és a dok to ri
cím együtt szép pá lyát je lent he tett. Pe dig nem volt könnyû
az út ja, sõt ki fe je zet ten ne héz. A könyv igyek szik fel tár ni
az egy há zi és csa lá di hát te ret is, amely be be le szü le tett,
amely ben élt és szol gált. Ke ve sen tud ják ta lán, hogy a csa -
lád a 13. szá zad ban ke rült Tren csén be, és „pod Ma ni ni”, a
Ma nin hegy ség alat ti te le pü lé sen in dult a „törzs” iz gal mas
ma gyar or szá gi tör té ne te. A misszió pro fesszo rá nak volt
egy ka to li kus püs pök õse, aki a mo há csi vész után mind
Sza po lyai Já nost, mind Fer di nán dot sze mé lye sen meg ko ro -
náz ta. Ké sõbb a csa lád egy re in kább be épült az evan gé li -
kus egy ház éle té be, tá mo ga tá sá ba és szol gá la tá ba. „Po di
bá csi nak” – ahogy ak kor ne vez ték, és ahogy ne vez zük ma
is – ne héz élet út ada tott. Szá mom ra nagy öröm volt sa ját
ön élet raj zi írá sát ol vas ni, ame lyet a ta ná ri pá lyá zat ra adott
be. Ne héz gyer mek ko ra után, amely rõl nem akar be szél ni,
két gim ná zi um mal és már leg alább két nyelv is me re té vel
je lent ke zett a teo ló gi á ra. El tu dom kép zel ni a püs pö kök és
a ta ná ri kar el ké pe dé sét, de ész re vet tek ben ne va la mit,
ami ért fel vet ték. Se géd lel ké szi és fel sõ sze li lel ké szi szol gá -
la ta is igen ér de kes és ta nul sá gos. De min dig a ka ted ra
von zot ta, érez te, hogy Is ten el hí vá sa ta ní tás ra szól. Po zso -
nyi, eper je si pró bái után ke rült Sop ron ba, és 21 évig ta ní -
tott, ne velt sok nem ze dé ket egé szen 1949-es ha lá lá ig. Még
van nak lel ké szek, akik hall gat ták õt, de egy re ke ve seb ben.

Ez a könyv hoz zá já ru lás az éb re dés tör té net hez is ha -
zánk ban. An nak egy „sze mé lyes sze le te”. Eb bõl a szem -
pont ból so kat me rí tet tem dr. Anne-Ma rie Ko ol kö te te i bõl is.
Mert „Po di bá csi” be ke rült az ak ko ri egy há zi, pon to sab ban
egy há zi egye sü le ti, éb re dé si élet vér ke rin gé sé be. Kon fe ren -
ci ák ra kez dett jár ni, itt éb redt fel iga zán, kap cso lat ba ke -
rült a MEK DSZ-szel, a Bet há ni á val, a Fé bé vel és ha mar a
Kül misszi ói Egye sü let tel is. Sõt min de nütt szol gá la to kat
is vég zett. Vol tak, akik ezt a mun ká ját kri ti ká val néz ték.
Pe dig õ nem akart egye bet, mint – az õ sza vá val – híd len -
ni az egye sü le tek és az egy ház kö zött. Az volt a vá gya,
hogy az egye sü le tek ben fel lob bant láng lob ban jon fel a
pro tes táns egy há zak ban, a mi énk ben is. Aki a ma gyar éb -
re dés sel fog lal ko zott vagy sze ret ne fog lal koz ni, an nak ez
a könyv és pro fesszo runk ta ní tá sa igen ér de kes és iz gal -
mas, ta nul sá gos le het. Ta lán egy mai, új éb re dés szol gá la -
tá ban is se gít het.

Ez a könyv sú lyos ta ní tó szó is. Nem könnyû ol vas -
mány. Le het, hogy „meg üti” sze mün ket, hogy a könyv ben
sok a kur zív szö veg. Ami így ke rült ki a nyom dá ból, az
mind a misszió pro fesszo rá nak szö ve ge, ta ní tá sa egy-egy
dol go za tá ban. Azt hi szem, az egy ház tör té net iga zi mû ve -
lé se nem az, ha va la ki rõl so kat, ta lán szé pet is írunk, ha -
nem ha õt ma gát meg szó lal tat juk. Sze ret ném, ha ez tör -
tén ne; a köny vet az zal a szán dék kal ír tam, hogy ma gá val
„Po di bá csi val” ta lál koz zunk. Amint ez a ta lál ko zás élet re
szó ló volt ak ko ri ta nít vá nya i nak, úgy ne künk is élet re
szó ló le het. De itt még to vább kell lép nem. A misszió pro -
fesszo ra min dig Urá val akar ta ta lál koz tat ni ol va só it és
hall ga tó it. En nek a könyv nek is ez a vég sõ szán dé ka. Aki
ak kor éb re dést adott, ma is meg újít hat ja egy há zunk éle tét
szol gá ján ke resz tül.

Vé gig kell ha lad nunk pe da gó gi ai dol go za tán. Iz gal mas,
ahogy le ír ja, a „pá pás egy ház” szol gát akar fa rag ni kö ve -
tõ i bõl, a hu ma niz mus pe dig „hõst” akar csi szol ni ta nít vá -
nya i ból. Mind er re bõ ven pél dát is ad a könyv. Pro fesszo -
runk el jut Lutherig és meg áll ná la, aki azt val lot ta: a ke -
resz tény em ber hit ben sza bad és a sze re tet ben szol ga. Ez
a ne ve lés iga zi cél ja, ez az evan gé li kus, sõt evan gé li u mi,
krisz tu si pe da gó gia. 

De meg szó lal egyik dol go za tá ban az is ten tisz te let kér -
dé sé rõl is. Ta lán ne künk ma fur csa: „val lás pszi cho ló gi ai
és dog ma ti kai” ala pon. Ma egy sze rû en így mond hat nánk:
szub jek tív és ob jek tív ol dal ról. Mi az is ten tisz te let lé nye -
ge? Nem a the o ur gia, a mi szol gá la tunk, ha nem a Got tes -
di enst, az az Is ten szol gá la ta. „Is ten szól hoz zánk igé jé -
ben, és mi vá la szo lunk ne ki ének ben és imád ság ban” – ír -
ja Luther gyer me ki egy sze rû ség gel. Nem igaz, hogy Luther
kö zö nyös lett vol na az is ten tisz te let meg újí tá sa ügyé ben.
Ak kor nem ír ta vol na meg a Né met mi sét. De az igaz – ír -
ja –, hogy az is ten tisz te let meg úju lá sa nem ön ma gá ban a
li tur gi á ban rej lik, ha nem az ige hir de tés meg úju lá sá ban.
Ott újul meg az is ten tisz te let, ahol az evan gé li um szó lal
meg! A li tur gia „má sod la gos” kér dés, vall ja.

Meg szó lal szép író ként is a misszió pro fesszo ra. Va la ki
meg kér dez te tõ le egy szer, ta lán ki csit ma ga biz to san: van-
e ke resz tény szép iro da lom? Hall ga tott, majd meg szó lalt:
de le het hit tel ír ni! Igen, ezt nem csak val lot ta, ha nem gya -
ko rol ta is. Is ten tõl ka pott ta len tu mát, 17 vagy 18 nyelv is -
me re tét, köl tõi és pró za író te het sé gét sem mi más ra nem
akar ta fel hasz nál ni, mint ar ra, hogy em be re ket Jé zus hoz
ve zes sen. Gon dol junk a Meg sza ba dí tott élet címû köny vé -
re vagy ver se i re. Ér de kes rész let, hogy eb ben a té má ban a
hatvanas években pá lyá za tot ír tak ki, és egy har mad éves
teo ló gus, Re uss And rás írt egy nagy sze rû dol go za tot. Ezt
is fel hasz nál tam, há lá san, a könyv ben. 
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Ennyi elõ já ték után kö vet ke zik a fõ dal lam: a misszió.
Két nagy dol go za tát idé zem eb bõl a szem pont ból. Az
egyik cí me ne künk ta lán fur csa: „Luther és a bel misszió”.
Azt le het ne kér dez ni, hogy jön össze ez a ket tõ, hi szen a
bel misszió fo gal ma sok kal Luther után szü le tett. De
Luther szol gá la ta az egy ház meg újí tá sá nak szol gá la ta
volt. Bel misszió volt ez a ja vá ból. A misszió pro fesszo ra
vé gig ve szi a bel misszió bel sõ és kül sõ adott sá ga it, az ak -
kor még szo kat lan bib lia órák tar tá sá nak mód já tól egé -
szen a temp lo mok fû té sé ig és vi lá gí tá sá ig. Ma már sok
min den „ter mé sze tes nek” tû nik, de még a 21. szá zad ban
is so kat ta nul ha tunk a 20. szá zad pro fesszo rá tól. Ér de -
kes, aho gyan ki tér a tár sa dal mi kér dé sek re, a mun ká sok
ta ní tá sá ra is. 

Az iga zi fõ té má ja „Po di bá csi nak” és a könyv nek is a
kül misszió. Dok to ri disszer tá ci ó já nak cí me: A misszió tu -
do má nyá nak váz la ta. Ez a dol go zat el he lye zi a misszi ót a
teo ló gia tu do má nyá nak ke re tei kö zött. Meg mu tat ja, hogy
a teo ló gia nem tel jes a misszio ló gia nél kül. Ha az evan gé -
li u mok „ide fut nak ki”, a teo ló gi á nak is itt a csú csa, ez
kell, hogy a cél ja le gyen. A dol go zat tár gyal ja a misszió
bib li ai alap ve té sét, meg vizs gál ja a misszi ót a dog ma ti ka
szem pont já ból is, majd tár gyal ja a gya kor la ti teo ló gia ke -
re té ben is, és az egy ház tör té net be be ágyaz za a misszió
tör té ne tét is. Vé gigtekinti az egye te mes misszió tör té ne tét,

de kü lön elem zi az evan gé li kus egy ház misszió tör té ne tét
– aho gyan õ mond ja: nem a misszió tör té ne tét, ha nem a
misszi ói tu dat fej lõ dé sét egy há zunk ban. S nem áll meg a
disszer tá ció szint jén, ha nem tu do má nyát „ap ró pénz re
vált ja”, ont ja a cik ke ket a bel misszi ói mun ka prog ra mok -
ban, a Haj nal cí mû lap ban és egyéb új sá gok ban is. S az
em ber ér zi, ott van ele mé ben, ott van ott hon, ahol a misz  -
szió gya kor la tá ról szól hat. Így jut el szin te sa ját ko rá ig az
evan gé li um ügyé nek ter je dé sé ben a vi lá gon. Ér de mes eb -
ben a rész ben ala po san el mé lyed ni. Szok tuk mon da ni,
hogy a 21. szá zad egy há za öku me ni kus lesz, vagy nem
lesz. A misszió pro fesszo ra sze rint öku me ni kus és misszi -
ói lesz, vagy nem lesz. 

Nem túl ré gi té mát vet tünk elõ a misszió te rén? Ke zem -
ben egy új ki ad vány pél dá ul: Ma gyar or szág – misszi ói te -
rü let? Az el sõ mon da ta: „A mis szós teo ló gia az utób bi fél
év szá zad ban annyi ra gyö ke re sen és gyor san meg vál to -
zott, hogy ma már ezen a té ren – a 21. szá zad ele jén – pa -
ra dig ma vál to zás ról be szél he tünk.” Az egész könyv na -
gyon ta nul sá gos és igaz. Ak kor mi ért Po di bá csi ta ní tá sá -
ról szó lunk? Azért, mert õ a misszió alap ja it rak ta le. S az
épít ke zést az ala pok nál kell kez de ni. A jó alap ra le het épí -
te ni. A Luther-ku ta tás jel sza vá val él ve: az ala po kat meg -
ta nul va ha lad ha tunk elõ re Pod ma nicz ky Pál lal. A könyv -
bõl so kat ta nul hat a mai nem ze dék is.
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HÚS VÉT 2. NAP JA
• 1Sám 2,1–6

Sá mu el szü le té sé nek örö me, a med dõ ség bõl sza ba dult An -
na há la éne ke ke rül hús vét hét fõn ün nep lõ gyü le ke ze te ink
elé. Iz gal mas ho mi le ti kai ki hí vás, hogy a leg utóbb 1970-
ben az új év utá ni va sár nap ra elõ írt tex tus alap ján ho gyan
szó lal meg most ige hir de té se ink ben a hús vé ti hi tet te rem -
tõ Is ten. Kü lön le ges al ka lom nyí lik ar ra, hogy a ha lá lon
gyõz tes Krisz tus ere je, amely Em maus le han golt za rán do -
ka it (Lk 24,13–35) és az al ter na tív lek ció pár ban meg je le -
nõ po gány Kor né li uszt (Ap Csel 10,34–43) is meg ra gad ta,
a sza ba dí tás nagy ívû nar ra tí vá já ból kap cso ló pon to kat kí -
nál jon An na éne kén ke resz tül.

A szö veg bõl ki in dul va

A szü le tés fe lett ér zett há la és öröm hang ja, amely az ének
fel üté sét ad ja (2,1), te ma ti ka i lag sok kal kö ze lebb vin ne az
in kar ná ció cso dá já hoz, sem mint a ha lál ból va ló sza ba du -
lás misz té ri u má hoz. Ezt erõ sí tik azok az át hal lá sok, ame -
lye ket min den exe gé ta si et ki mu tat ni a Mag ni fi ca ttal ro kon
vo ná sok ki eme lé sé vel. Még sem ez, a ter mé kennyé vá lást, a
szü lé si él ményt mé lyí tõ gon do lat kör je le nik meg fõ té ma -
ként An na – vagy akár Má ria – éne ké ben. Azt csu pán a
2,5b vers rög zí ti: He tet szül, aki med dõ volt, és gyá szol,
aki nek sok fia volt. An na há la imá ja mint ha nem len ne pon -
to san meg fe lel tet he tõ el len tét pár ja an nak az el sõ, el ke se re -
dett, egész lel két ki ön tõ imá nak (1Sám 1,10kk), amely nek
drá ma i sá gá ban mint a part ra ve tett, ful dok ló hal je le nik
meg. Med dõ sé gé ben min den sze mé lyes sé rel mé vel, te he tet -
len sé gé vel, vég té re tel jes ki ta szí tott sá gá val, vagy is tár sas
lé te zé se ha lá lá val szem be sült. A gyer mek fo ga ntatá sa és
szü le té se ezért sem egy sze rû en in di vi du á lis há la ének be
tor kol lik. Egyé ni „ter mé keny ség him nusz” he lyett a sza ba -
du lás, a sza ba dí tás szo ci á lis, kö zös sé gi as pek tu sai kap nak
erõ tel je sebb han got. Az em be ri élet for gan dó sá ga és Is ten
szi lárd lé te fe szül egy más sal szem be. Is ten köz be avat ko zá -

sa min den kü lö nö sebb in dok nél kül visszá já ra for dít hat ja
az ese mé nye ket. Har ci si ker és le igá zott ság, jól la kott ság és
éhe zés, med dõ ség és ter mé keny ség, ha lál és élet ké pe i ben
szem be sül he tünk az is te ni in ter ven ció ered mé nyé vel. Több
kép erõ sí ti meg a fel emel te tést, mint a ta szí tást.

Az ének mû fa ji sa já tos sá gai alap ján töb ben is ki mu tat -
ták, hogy An na éne ké nek gyö ke rei egy, a si lói szen tély ben
ha gyo má nyo zott ki rá lyi gyõ zel mi éne kig ve zet he tõk
vissza, ame lyet min den bi zonnyal is mer tek és elõ sze re tet -
tel hasz nál tak is a za rán do kok. Az ere de ti hang súly Iz rá -
el nek az el len sé gei fö löt ti gyõ zel mé re esett, ame lyet a Se -
re gek Urá ra te kin tõ nép vív ki. An na éne ké ben át hang sze -
rel ve je le nik meg a gyõ ze lem, a sza ba du lás mo tí vu ma. El -
sõ sor ban a med dõ ség át ká tól, az éven ként meg is mét lõ dõ,
meg alá zó an kí nos szer tar tá sok tól va ló sza ba du lá sé, ame -
lyek ben a ve tély társ asszony, Pe n in na fö lé nyes, gú nyos
játsz mái (1,6) tet ték el ke se re det té An nát. A sza ba du lás tá -
gabb kon tex tu sá ban Iz rá el tör té ne té nek kü lön le ges át me -
ne ti ide je áll, amely egy be esik ez zel a sze mé lyes üdv tör té -
net tel, s amely ben a ki rály ság elõt ti Iz rá el éli vég nap ja it.

Ér de mes egy pil lan tást vet ni ar ra is, mi lyen kü lön le ges
he lyet fog lal el An na éne ke a zsi na gó gai kö zös ség éle té -
ben, ahol az új esz ten dõ be kö szön tét jel zõ rós ha-sán el sõ
nap já nak má so dik ol vas má nya ként hang zik el (mint pró -
fé tai köny vek bõl vett lek ció, haf tá ra). Az el hang zó igé ket
a só fár hang ja erõ sí ti fel. Új kez de tet je löl mind ez, amely -
ben az ígé ret gyer me ke i ért ad nak há lát, és ben nük te kin -
te nek elõ re. Izsák fel ál do zá sa he lyett Is ten köz be avat ko -
zá sá ra kos akad a bo kor ba, s a kos szarv hir de ti a fiú ál do -
za ti ha lá la mi at ti ret te gé sé bõl esz mé lõ apa örö mét. An na
há la éne ke a med dõ ség bõl erõ re, élet re ka pott asszony
hang ja, aki 2,1-ben Is ten tõl nyert ere je és ha tal ma je le ként
szar va kat nö veszt, szó szerinti for dí tá sban: „Vi gad szí vem
az Úr ban, ma gas ra emel ke dik szar vam az Úr ban.”

A klasszi kus rab bi nis ta iro da lom to váb bi ér de kes szem -
pon to kat kí nál an nak az egy ál ta lán nem mel lé kes rész let -
nek a tisz tá zá sá ra, hogy ho gyan ke ve red het nek ki rá lyi
ura lom hoz kap cso ló dó ké pek Sá mu el pró fé ta szü le té sé nek
el be szé lé sé be. Töb ben Saul szü le té sé nek hely ze té re vo nat -
koz tat ják a szö ve get. Más meg ol dást kí nál az a Tar gum-
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rész let, amely ben Jo na than ben Uz zi el ki fej ti, hogy az
ének el sõ fe lé ben Sá mu el ké sõb bi pró fé tai sze re pé re tör té -
nik uta lás, majd a kö vet ke zõ tör té ne ti ese mé nyek re utal -
nak a ké pek: Szan hé rib le rom bol ja Iz rá el ki rály sá gát, Ne -
bu kad necc ar el esik ha tal má tól, a ba bi lo ni fog ság vé get ér.

G. E. Wright ro kon vo ná so kat mu tat ki Mó zes éne ke és
An na éne ke kö zött (kü lö nö sen is 5Móz 32,39–42-vel),
ame lyek meg ala poz zák Iz rá el mo nar chia elõt ti szent há -
bo rú já nak tra dí ci ó ját. Leg kö ze leb bi ószö vet sé gi pár hu za -
mo s helye pe dig ép pen a Sá mu el köny ve it ke re te zõ má sik
ének, a Dá vi dé (2Sám 22), amely ben ugyan csak a ki rály
ural má nak, a fel kent nek nyújt se gít sé get Is ten.

A 113. zsol tár ban szó sze rin ti idé ze tek után áll az An -
na hely ze té re tör té nõ vissza uta lás: Meg en ge di, hogy a
med dõ úgy lak jon, mint fi ak nak bol dog édes any ja.

A szó szék fe lé for dul va

Mit je lent ha lál ból élet re kel ni?
„Õ visz le a Se ol ba és hoz fel on nét.” (2,6b) A leg erõ tel je -
sebb kap cso lat a hús vé ti ün nep kör rel eb ben a mon dat ban
rej lik. A tex tus ban rej lõ to váb bi fon tos krisz to ló gi ai tar ta -
lom ki bon tá sa is kez dõd het in nen. A „ha lál ból élet re”
szim bó lum összes as pek tu sa, min den, amit An na med dõ
hely ze tét ala pul vé ve a tár sa dal mi ki ta szí tott ság ról, a ki -
re kesz tés rõl, az izo lá ci ó ról el mond ha tunk, gaz da gít hat ja,
mé lyít he ti mon dan dón kat. Ezt is je len ti az új élet Krisz tus -
ban. Kí vül re kedt bõl in teg rált, meg alá zott ból fel emelt. Az
új élet még sem csu pán tár sa dal mi in teg rá ció, ha nem az
Is ten hez tar to zás tu da ta, vál la lá sa. A Se ol az el kép zel he tõ
leg mé lyeb ben fek võ hely (5Móz 32,22; Ézs 7,11), más hol
a vi zek kel össze füg gõ mély ség (Jón 2,3–6), és tük rö zi a
bib li ai kor koz mo ló gi á ját mint az al vi lág ké pe. Krisz tus
mint a lét mély sé gét je len tõ va ló ság lé tünk mély sé gé nek
ta lál ko zá si pont ja i ban kí nál ja a ta lál ko zást.

Med dõ és gyü mölcs te len éle tek re mé nye Krisz tus ban
Hús vét hét fõ jén, a lo cso ló na pon, amely õsi ke resz te lé si és
ter mé keny sé gi kon no tá ci ók hor do zó ja is, ez a há la zsol tár a
ter mé ket len éle tük mi att két ség be eset tek fe lé is oda kell hogy
for dít son. A krisz tu si jó hír be von ja a vá lasz tot tak kö zös sé -
gé be az eti óp eu nuc hot és a gyer mek te len nõ ket is. Be von ja
nem csak a nagy csa lád mo dell jét fel mu ta tó kat, ha nem a
gyer mek te len ség kín ját át élõ pá ro kat is. Létezik egy in ter ne -
tes kö zös ség, amely ke resz tény ala pít vány ként imád sá gos
hát te ret kí ván biz to sí ta ni azok nak, akik med dõ ség, spon tán
ve té lés vagy gyer mek ha lál mi att néz nek far kas sze met fé lel -
me ik kel (www.han nah.org). Ma Ma gyar or szá gon mint egy
100-150 ezer párt érint a med dõ ség (2004-es adat). A ke -
resz tény ség a ve lük együtt ér zõ és je len ál la po tuk ban is
Krisz tus ban tel jes éle tet kí ná ló mo dell ként hasz nál hat ja An -
na, Sá ra, Rác hel, Ma no ah fe le sé ge, An na és Er zsé bet tör té -
ne tét. Az is te ni in ter ven ció egy irá nyú ol va sa ta sú lyos teo ló -
gi ai té ve dé sek hez ve zet. Ha el fo gad juk, hogy Is ten ad med -

dõ sé get (1,6) és gyer me ket is, nem le he tünk a si ker teo ló gia
Pe n in na-fé le ol va sa tá ban für dõ zõk. Akár egye te mes kö nyör -
gõ imád sá gunk ré sze is le het az a faj ta „in for mált imád ság”,
amely re Molt mann is biz tat: „…a má so kért tar tott »in for -
mált imád ko zás« fel éb resz ti a má sik sor sá ban va ló rész vé tel
el szánt sá gát, még ha az csak az együtt szen ve dõ vagy
együtt ör ven de zõ ér zés nyil vá ní tás szint jén ma rad is.”

An na éne ke egy szer s mind Jah ve-him nusz. Az öröm
alap ja az az új is ten is me ret, amely ben An na meg ta pasz -
tal ja, hogy Jah ve sza ba dí tó, szent, kí vü le sen ki sin csen,
kõ szik la, min den tu dó. Is ten olyan cse lek võ, aki min den
em be ri erõ fe szí tés és kon ven ció el le né ben hasz nál ja vá -
lasz tot ta it, hogy vissz han goz zák az õ kü lön le ges be fek te -
té sét e vi lág me ne té be. A leg meg rá zóbb be avat ko zá sa és
be fek te té se e vi lág me ne té be ma ga Jé zus. Õ lesz an nak a
je le, hogy Is ten nem fo gad ja el a vi lág ha tal mi struk tú rá -
ját, be ren dez ke dé sét olyan nak, ami lyen. Az ez zel va ló fel -
sza ba dult üt kö zés, amely ha lá lá ig tö ret len ma rad, te szi a
ná zá re ti Jé zust Chris tus Vic torrá – még fel tá ma dá sa elõtt.
Mai kö ve tõ in is szá mon ké ri azt a tár sa da lom for má ló erõt,
amely ben a re mény nél kül élõk, gyen gék, erõt le nek, ha ta -
lom tól meg fosz tot tak és sze gé nyek éle tén át ra gyog hat fel
sza ba dí tó jó hí re. Amit Pál így ad vissza: Sõt azo kat vá -
lasz tot ta ki az Is ten, akik a vi lág sze mé ben bo lon dok, hogy
meg szé gye nít se a böl cse ket, és azo kat vá lasz tot ta ki az Is -
ten, akik a vi lág sze mé ben erõt le nek, hogy meg szé gye nít se
az erõ se ket: és azo kat vá lasz tot ta ki az Is ten, akik a vi lág
sze mé ben nem elõ ke lõk, sõt le né zet tek; és a sem mi ket,
hogy sem mik ké te gye a va la mi ket; hogy egyet len em ber se
di cse ked jék az Is ten szí ne elõtt. (1Kor 1,27–29)

A fen ti ek mel lé il lesz tem Ve tõ Bé la 1970-es ho mi le ti kai
elõ ké szí tõ jé nek há rom kü lön bö zõ re giszt rá ci ó ban fel vá -
zolt üze ne tét (1Sám 2,1–8).

1. Imád kozz
a) az Úr ra te kint ve,
b) ör ven dez ve,
c) há lás szív vel.

2. Ör ven dez ve ad junk há lát Is ten nek, mert õ
a) a szí vek is me rõ je,
b) sza ba dí tó,
c) újat kez dõ Úr.

3. Aláz zá tok meg ma ga to kat Is ten ke ze alatt!
a) Is ten na gyobb ná lunk.
b) Is ten ha tal má nak fel is me ré se alá zat ra ta nít.
c) Alá za tos fe le lõs ség tu dat ra van szük ség.

Ara di György

Tal ló zó

„An na azt, ami ve le tör tént, Is ten igaz sá gos ural ko dá sa
nagy össze füg gé sé be ál lít ja be. (…) A ke vély ség, a má sik
em ber meg ve té se Is ten el le ni lá za dás. Is ten azt is tud ja,
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hogy az ilyen fel fu val ko dott em be rek éle té ben »nin cse nek
rend ben a cse le ke de tek« (…). Nem csak ar ra van ha tal ma,
hogy ha lál ra ad jon, ha nem ar ra is, hogy élet re kelt sen. Az
ószö vet sé gi fel tá ma dás hit vil lan fel itt, ami nek a le he tõ sé -
gét az Ószö vet ség ke gye sei Is ten min den ha tó sá gá ban lát -
ták. Az em ber nem sza kít hat ja ki éle tét, sor sát Is ten ke zé -
bõl. (…) Is ten min dent meg te het, mert min dent Õ te rem -
tett. A dol gok vég ki me ne te lét is Õ ha tá roz za meg. (…) Is -
ten esz ka to lo gi kus gyõ zel mét sem mi sem tar tóz tat hat ja
fel. (…) Is ten or szá gát nem em be ri erõ jut tat ja di a dal ra:
Is ten tö ri össze az el le ne per le ke dõ ket, ami kor íté le tet tart
a föld fe lett – ami re fel ken te és ha ta lom mal fel ru ház ta ki -
rá lyát, a vég idõk sza ba dí tó mes si ás-ki rá lyát. A zsol tár Sá -
mu el szü le té sét és éle tét Is ten üdv cse lek mé nyé be ál lít ja
(…). Az ószö vet sé gi Mag ni fi cat-nak is ne vez he tõ. (…) tük -
rö zi Sá mu el köny ve szem lé le tét. A leg ki lá tás ta la nabb
hely zet bõl is van sza ba du lás, mert Is ten min den ha tó és
meg hall ga tó Is ten. Az em be ri ol dal az alá zat, imád ság, há -
la adás, ma gasz ta lás.” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka
CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„An na sza vai áll nak leg kö ze lebb az Ószö vet ség ben a
ke gye lem evan gé li u má hoz, aho gyan az az Új szö vet ség ben
fel tá rul. (…) A ki rály sá gok köny ve i nek ele jén az iga zi Ki -
rály lát ha tó pró fé tai lá to más ban.” (Ar no C. Ga e be le in:
Ószö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„Az Úr meg öl, és meg ele ve nít. Mó zes is ezt éne kel te
(5Móz 32,39). Mennyi re jel lem zõ ez Is ten min den tet té re
az üdv tör té net so rán! És mi lyen jól il luszt rál ja ugyan ezt
az is, hogy Sá mu el a med dõ An na gyer me ke! (…) Hát nem
ez a Bib lia egé szé nek a té má ja, az a té ma, amely olyan vi -
lá go san ki hall ha tó Sá mu el mind két köny vé bõl? Csak ke -
gye lem bõl! (…) Õ min dent úgy ala kít, hogy a Fel kent el jö -
hes sen (1Sám 2,10).” (Cor ne lis van der Waal: Ku tas sá tok
az Írá so kat! Irány tû Ki adó)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(raj tad kí vül sen ki sin csen…)
„A XVI. szá zad óta a gon dol ko dás és az er kölcs ar ra tö rek -
szik, hogy az em bert le egy sze rû sít se az em ber re, vagy is,
hogy ön ma gát am pu tál ja. A pusz tu lás hoz ve ze tõ el sõ lé pés
az is te ní tõ moz du lat; ami kor egy ha lan dó lény úgy ér zi,
hogy »Is ten né vá lik«: ez lesz szét hul lá sá nak elõ est éje…”

(Ne be szél je tek oly so kat, büsz kén, gõ gö sen…)
„Is ten tõl nem a te rem tett ség vá laszt el min ket, ha nem a
ma gunk ra öl tött ha mis is ten ség. Is ten és mi kö zöt tünk
nincs más, csak ál ar cunk vas tag sá ga.”

(…ne hagy ja el szá to kat kér ke dõ szó)
„A vám sze dõ me zí te len, a fa ri ze us ál ar cot vi sel. Bár mily
nyo mo rul tak va gyunk is, elég, ha me zí te le nek ma ra dunk
Is ten elõtt, ez zel le fegy ve rez zük õt. A po kol ban ha mis mél -

tó sá gunk ál ar ca ég el, s nem seb zett ar cunk; nem a bû -
nünk, ha nem a ha zug sá gunk.”

Gus tave Thi bon: Já kób laj tor já ja

VERS
Kor mos Ist ván: Mo zsár

Hús vét elõtt, Ka rá csony elõtt
hány szor tör te lek-zúz ta lak!
Dió, cu kor, mák,
dió, cu kor, mák,
Szét zú zó dott az a vi lág,
Szét tör de lõ dött az a vi lág,
s te VAGY, hogy lás sa lak.

HÚS VÉT ÜN NE PE UTÁN 1. VA SÁR NAP
(QUA SI MO DO GE NI TI)
• Ézs 40,25–31

De tem po re

A hús vét ün ne pe utá ni el sõ va sár na pot, az az hús vét nyol -
ca dát ne ve zik kis hús vét nak, még gyak rab ban fe hér va sár -
nap nak is. Ne ve 1Pt 2,2 alap ján (Qua si mo do ge ni ti in fan -
tes, do mi ni ca in alb is de po sit is) on nan ered, hogy az óegy -
ház ban a hús vét vi gí li á ján meg ke resz telt új hí võk ezen a
na pon ve tet ték le fe hér ru há ju kat. A töb bi ke resz ténnyel
együtt ek kor vet tek részt elõ ször – most már mint a gyü -
le ke zet tel jes jo gú tag jai – az is ten tisz te le ten, és ré sze sül -
tek elõ ször az úr va cso ra szent sé gé ben. Ez a szép õsi tra -
dí ció él to vább mind azok ban a pro tes táns és ka to li kus kö -
zös sé gek ben, ahol ezen a na pon tart ják a kon fir má ci ót, il -
let ve az el sõ ál do zást.

A va sár nap óegy há zi evan gé li u ma Jn 20,19–31-bõl a fel -
tá ma dás es té jé nek és az azt kö ve tõ nyol ca dik nap nak az
ese mé nye it idé zi fel. A fel tá ma dott Jé zus erõt ad fé le lem tõl
zár kó zot tá lett ta nít vá nya i nak, fel ha tal maz za õket Szent lel -
ke ál tal a bûn bo csá nat evan gé li u má nak hir de té sé re. Nyol -
cad na pon a Fel tá ma dott új ból el jön ta nít vá nya i hoz, kö zöt -
tük a ké tel ke dõ Ta más hoz, hogy õt is meg erõ sít se hi té ben.
Ezen evan gé li u mi sza kasz alap ján a ke le ti ke resz tény ség -
ben egye ne sen Ta más-va sár nap nak hív ják ezt a na pot.

A va sár na pi epis to la 1Jn 5,4–10-bõl pe dig nem más,
mint a sze re tett ta nít vány bi zony ság té te le a Krisz tus ba ve -
tett hit vi lá got le gyõ zõ ere jé rõl.

A 2005-ben meg je len te tett Li tur gi kus könyv az 1986 ad -
vent jén hasz ná lat ba vett Agen dá hoz ké pest több let ként
meg ad ja az óegy há zi so ro zat ószö vet sé gi pe rikó pá it,
amely ezen a va sár na pon Ézs 40,25–31. Ez a pró fé cia pe -
dig a meg erõ sí tés vi gasz ta lá sát nyújt ja mind azok nak,
akik az Úr ban bíz nak.

Így a va sár nap ószö vet sé gi ol vas má nya, epis to lá ja és
evan gé li u ma egy ön te tû en ar ról tesz bi zony sá got, hogy a
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ke resz ten erõt len né lett, ám a fel tá ma dás ban min den ki nél
erõ sebb nek bi zo nyult Jé zus Krisz tus Is te ne és Aty ja meg -
erõ sí ti és meg újít ja mind azok éle tét, akik hisz nek õben ne.

Kon tex tus, tex tus

Ézsa i ás pró fé ta köny vé ben a 40. fe je zet tel tel je sen új sza -
kasz kez dõ dik. A meg elõ zõ fe je ze tek re oly jel lem zõ íté let -
hir de tés meg szû nik, mi vel már be kö vet ke zett az íté let. Kr.
e. 587-ben, Je ru zsá lem pusz tu lá sát kö ve tõ en a vá lasz tott
né pet Ba bi lon ba te le pí tet ték. A fog ság ban lé võk nek az íté -
let he lyett Ézsa i ás már örö möt hir det, a sza ba du lás öröm -
hí rét. Az ide gen or szág ban, ide gen né pek és ide gen is te -
nek kö zött élõ zsi dó ság nak a jö võ rõl, a bol dog ha za té rés -
rõl, a sza ba du lás ról hang zik a pró fé cia. En nek a sza ba du -
lás nak a le he tõ sé gét azon ban már nem csak Iz rá el, ha nem
min den nem zet aján dé kul kap ja az Úr tól. A vá lasz tott nép
meg sza ba du lá sa a hetven esz ten dõs ba bi lo ni fog ság ból Cí -
rus per zsa ki rály Kr. e. 539-es fel lé pé sé vel vet te kez de tét.
Az egész vi lág nak meg hir de tett sza ba du lás pe dig az Is ten
szen ve dõ szol gá já ról szó ló ézsa i á si mes si ás jö ven dö lé sek
be tel je sí tõ jé ben, Jé zus Krisz tus ban és az õ min den em be -
rért vég hez vitt ke reszt ál do za tá ban vált va ló ra.

Ézsa i ás köny vé nek 40. fe je ze te a szám ûzött nép hely ze -
tét tár ja elénk. A ba bi lo ni vi lág bi ro da lom tár sa dal mi, po li -
ti kai, gaz da sá gi nyüzs gé sé ben, az ural ko dó ré teg fény ûzé -
sé nek lát vá nyá ban, az el nyo mó had se reg der mesz tõ je len -
lé té ben, a ven dég mun ká sok tö me gé ben élõ nép az el fá ra -
dás, a lé lek ben va ló meg öre ge dés, az egy Is ten hi té ben va -
ló meg in gás je le it mu tat ja. Hol van az Is ten? Él még? Nem
gyõz ték le a ba bi lo ni ak is te nei? Ezt az élet ér zé sü ket csak
erõ sí tet te, hogy nap ról nap ra a sa ját sze mük kel lát ták,
amint mes ter em be rek fém bõl, fá ból és agyag ból ön töt ték,
fa rag ták és for máz ták a bál vá nyok töm ke le gét. Cso da-e,
hogy ilyen kö rül mé nyek kö zött még Iz rá el né pé nek leg ki -
vá lóbb jai is meg inog tak hi tük ben?

Eb be a csüg ge teg élet ér zés be ha sít be le a pró fé tai szó: Vi -
gasz tal já tok, vi gasz tal já tok né pe met! (Ézs 40,1) Eb ben a
ki lá tás ta lan hely zet ben szó lal meg a jö võt lát ta tó re mény -
ség hang ján Ézsa i ás: Az én Uram, az Úr jön ha ta lom mal.
(Ézs 40,10) Eb ben az el erõt le ne dett hely zet ben hang zik fel
a meg erõ sí tõ ige, tex tu sunk egyik le het sé ges kulcs ver se: De
akik az Úr ban bíz nak, ere jük meg újul. (Ézs 40,31)

Exe gé zis (Ézs 40,31-hez)

hwq / ywq je len té se: bíz ni, re mél ni, óhaj ta ni – de vá ra ko zás -
sal te kin te ni is. 

Eb ben az ér tel me zés ben pár hu zam von ha tó az ószö vet -
sé gi tex tus és az evan gé li um ban el hang zó jé zu si mon dat –
Bol do gok, akik nem lát nak és hisz nek (Jn 20,29) – kö zött
annyi ban, hogy Iz rá el né pé nek ab ban az Is ten ben kel lett
hin nie, akit nem lát ha tott – egy részt az is ten áb rá zo lás ti -

lal ma mi att, más részt, mert Is ten el jö ve te lé rõl mint a je len -
ben nem lát ha tó, ám a jö võ ben meg va ló su ló és tet tek ben
meg nyil vá nu ló ese mény rõl pró fé tál szá muk ra Ézsa i ás.

#lj je len té se: új erõt nyer ni, meg újul ni, ki cse ré lõd ni.
Ezt a ki fe je zést hasz nál ják a ru ha vál tás ra is. Eb ben az ér -
tel me zés ben pe dig le he tet len nem asszo ci ál ni ar ra, hogy
az el sõ ke resz té nyek fe hér ru há ju kat Qua si mo do ge ni ti
va sár nap ján ve tet ték le, azért, hogy egész éle tük re ma -
guk ra ölt sék a Krisz tust (vö. Róm 13,14).

Me di tá ció után – pré di ká ció elõtt1

Bi zo nyá ra so kan is me rik a kö vet ke zõ anek do tát a szov jet
idõk bõl:

„Hús vét után né hány nap pal a pan gás éve i nek szov jet
párt fõ tit ká ra, Brezs nyev Moszk vá ban ki lé pett a párt szék -
ház ból az ut cá ra, hogy be száll jon a rá vá ra ko zó au tó ba. A
szür kü let ben egy em ber kö szönt oda ne ki, az or to dox szo -
kás nak meg fe le lõ en: 

– Krisz tus fel tá madt! – A po li ti kus ta lán bic cen tett a fe -
jé vel, majd egy ked vû en foly tat ta út ját a ko csi ja fe lé, ami -
kor egy újabb já ró ke lõ kö szön töt te: 

– Krisz tus fel tá madt! – Mi re Brezs nyev így fe lelt: 
– Tu dom, már je len tet ték.”
Krisz tus fel tá madt! – hang zik a hús vé ti üze net, és mint -

ha re zig nál tan fe lel nénk rá: tud juk, már je len tet ték. Tény -
leg ér de mes len ne egy szer ala po sab ban utá na néz ni, mi az
oka an nak, hogy evan gé li kus ke gyes sé günk ben jó val na -
gyobb hang súly ke rül a hús vé tot meg elõ zõ bûn bá na ti idõ -
szak ra, mint a hús vé tot kö ve tõ hat hét öröm te li meg élé sé -
re. A ke le ti rí tu sú ke resz té nyek nél fon tos a böjt, de leg -
alább ugyan ilyen fon tos a fel tá ma dás öröm hí ré nek át élé -
se és to vább adá sa. Nem vé let len, hogy ezek ben a hús vét
utá ni he tek ben õk így kö szön tik egy mást: Krisz tus fel tá -
madt! Va ló ban fel tá madt!

Nagy hét és hús vét szol gá lat ban és a temp lom lá to ga tók
szá má ban egy aránt csúcs ra já ra tott ün ne pei után egy
hét tel a leg több evan gé li kus is ten tisz te le ti he lyen va ló szí -
nû leg a meg szo kott, át la gos lé lek szá mú gyü le ke zet hall -
gat ja az ige hir de tést. Lel ké szek és gyü le ke ze ti ta gok – re -
mé lem – fel te szik ma guk ban a kér dést: Mi ért va gyunk
annyi an, mint egy hét tel ez elõtt? Nagy ün ne pen mi ért va -
gyunk két szer-há rom szor annyi an, mint egyéb ként? (Azo-
kon a he lye ken, ahol ek kor van a kon fir má ció ün ne pe, így
han goz hat el ugyan ez a kér dés: Itt lesz nek-e ezek a fi a ta -
lok csa lád ja ik kal együtt jö võ va sár nap és al ka lom ról al -
ka lom ra?)

Az át lag élet kor ban leg in kább öre ge dõ, a szol gá lat ban
meg-meg fá ra dó, a fel tá ma dás hit ben el erõt le ne dõ egy há -
zunk nak szól az igei biz ta tás:

A fel tá madt Krisz tus
– a meg fá rad tat meg erõ sí ti,
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– az el bot lót fel eme li,
– a ben ne bí zót fá rad ha tat lan ná te szi.

A meg fá rad tat meg erõ sí ti
Köz hely, kis sé di vat is ma egy há zi és vi lá gi szfé rá ban egy -
aránt meg fá ra dás ról be szél ni. Mind annyi an meg fá ra dunk
a vi lág ro ha ná sá ban, a meg él he tés, a mun ka, a min den -
na pi ke nyér elõ te rem té sé nek gond já ban, a hét köz na pok
is mét lõ dõ egy han gú sá gá ban. A hí võ em ber mind eze ken
túl el fá rad az Is ten tõl el for du ló, ma gá nak ré gi és új bál vá -
nyo kat al ko tó vi lág gal va ló szün te len szem ben ál lás ban.
Meg fá radt, erõt len né lett éle tün ket egye dül a fel tá madt
Krisz tus erõ sít he ti meg. Ha bí zunk ben ne, együtt és sze -
mé lyen ként vall hat juk az apos tol lal: Min den re van erõm a
Krisz tus ban, aki meg erõ sít en gem. (Fil 4,13)

Az el bot lót fel eme li
Ki ne tud ná fel idéz ni ma gá ban egy-egy sport köz ve tí tés
kép so rát, ami kor az ép pen nye rés re ál ló ver seny zõ meg -
bot lik, és el sõ bõl utol só vá, gyõz tes bõl vesz tes sé lesz? A
bûn ben el bot lók nak, az az ne künk a fel tá ma dás evan gé li -
u ma nem csak az örök élet öröm hí rét hor doz za ma gá ban,
ha nem az új élet kez dé sé nek le he tõ sé gét is a bû nök bo csá -
na ta ál tal. A fel tá madt Krisz tus az el bot lót fel eme li, a
vesz test gyõz tes sé, az utol sót el sõ vé, a bû nöst igaz zá, a
hol tat ele ven né, az erõt lent erõs sé te szi.

Van en nél na gyobb erõt adó vi gasz ta lás?

A ben ne bí zót fá rad ha tat lan ná te szi
Hús vét egyik leg gya ko ribb moz du la ta a fu tás. Fut a mag -
da lai Má ria, fut nak az asszo nyok, si et ve tér nek vissza Je -
ru zsá lem be éj nek évad ján az em ma u si ta nít vá nyok, fut
Pé ter és ve le „a má sik ta nít vány”. Fut nak, fá radt sá guk el -
le né re is fá rad ha tat la nul, a fel tá ma dás öröm hí ré vel. Szá -
muk ra a fel tá ma dás evan gé li u má ban Is ten ere je mu tat ko -
zott meg. En nek az erõ nek kö szön he tõ, hogy a Fel tá ma -
dott ta núi mind az üd vös ség öröm hí ré nek hir de tõ i vé vál -
tak. En nek az erõ nek és a fá rad ha tat lan bi zony ság te võk -
nek kö szön he tõ, hogy em be rek szí ve ma is meg nyí lik az
evan gé li um elõtt, hogy a fel tá madt Krisz tus be tel je sí ti egy -
há zán (raj tunk, ben nünk, ve lünk és ál ta lunk) az õsi ézsa -
i á si pró fé ci át: akik az Úr ban bíz nak, ere jük meg újul.

Né meth Mi hály

Tal ló zó

„De u te ro-Ézsa i ás az el sõ, aki a gyász is ten tisz te le tek és a
nem ze ti pa naszé nek he lyett örö möt hir det és az is ten di csé -
ret, a him nusz hang ja it szó lal tat ja meg (Wes ter mann). (…)
a csil la go kat is Is ten te remt mé nye i nek mond ja. Ez szá munk -
ra ter mé sze tes, ak kor azon ban szin te szent ség tö rés nek szá -
mí tott: a csil la go kat is te nek nek gon dol ták Ba bi ló ni á ban! Itt
a had ve zér hez ha son lít ja a pró fé ta az Urat. (…) a ba bi lo ni
fog lyok hi te meg ren dült. A nem ze ti pa nasz éne kek ben fe je zõ -

dött ez ki. Azt gon dol ták, nem tö rõ dik ügyük kel Is ten. Nem
tud és nem akar se gí te ni né pén. Meg ítél te bû nei mi att, és eb -
be be le kell nyu god ni, nincs ki út. De a pró fé ta va ló di evan -
gé li u mot hir det (…). De u te ro-Ézsa i ás hi te va ló ban sas hoz
ha son lít, mely szé dí tõ ma gas sá gok ban re pül. Is ten azt akar -
ja, hogy a töb bi ek hi te is ilyen le gyen.” (Ju bi le u mi kom men -
tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„A te rem tés ter mi nus tech ni cu sá nak (bárá’) 16 elõ for -
du lá si he lyé bõl ez az el sõ. De u te ro-Ézsa i ás elõtt szin te so -
ha nem hasz nál ták ezt a ki fe je zést, amely itt Jah ve ha tal -
mas tet té nek je lö lé sé re szol gá ló sa já tos ter mi nus sá vá lik
(csak az Úr le het az ala nya); ez a tet te a ká oszt ren de zett
vi lág min den ség gé ala kít ja.” (Je ro mos Bib lia kom men tár.
Szent Je ro mos Ka to li kus Bib lia tár su lat)

„Sem mi új don ság nincs ab ban, hogy Iz rá el Is te ne az
egész föld te rem tõ je és Ura, ez az egyik leg alap ve tõbb igaz -
ság, mely re a nép val lá si örök sé ge épült. (…) Ezt az igaz sá -
got azon ban nem olyan könnyû el hin ni ak kor, ami kor vi lá -
gunk ro mok ban áll.” (Bar ry Webb: Ézsa i ás köny ve. Har mat)

„Mi kor meg akar iga zí ta ni, elõ ször elõ ve szi lel ki is me re -
tün ket és bû nös sé tesz. Ha a menny be akar fel emel ni,
elõbb le ta szít a po kol ba. (…) a hit leg ma ga sabb fo ka: hin -
ni, hogy Is ten ak kor is a leg jobb, ha ke ve se ket üd vö zít s
ak kor is a leg igaz sá go sabb, ha egye se ket kár ho zat ra ítél.

Ha ésszel is fel fog hat nánk, hogy mi képp le het jó, ir gal -
mas és igaz az az Is ten, aki ilyen fé lel me tes ha ra got és
igaz ság ta lan sá got ta nú sít, mért vol na ak kor szük ség a
hit re?” (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
(ér tel me ki für kész he tet len…)
„…em ber nek nincs meg en ged ve ésszel fel fog nia s szó val
ki fej te nie Is ten min den egyes mû hely tit kát.”

Boëthi us (480?–524)
ró mai fi lo zó fus, ál lam fér fi

(Mi ért mon dod ezt, Já kób, mi ért be szélsz így, Iz rá el…)
„Me ne külj egy idõ re el fog lalt sá ga id tól, és hagyd el za va -
ros gon do la ta i dat. Vesd el ne héz gond ja i dat, és hagyd ab -
ba mun kás el fog lalt sá ga i dat. Fog lal koz zál egy kis sé Is ten -
nel, és pi henj meg kis sé ben ne.”

Can ter bu ry Szent Anz elm (1033–1109)
olasz szár ma zá sú an gol sko lasz ti kus fi lo zó fus, pap

(akik az Úr ban bíz nak…)
„De hon nan jön az erõ, amely vé gig visz az úton?”

Tûz sze ke rek (an gol do ku men tum-já ték film
az 1924-es pá ri zsi olim pi á ról)

„Aho gyan hisz tek ben ne, úgy lesz a ti é tek.”
Luther Már ton
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TÖR TÉ NET
(az erõt lent na gyon erõs sé te szi…)
Nem rég te met tük egy ko ri ha ran go zón kat, Irén né nit. Le á -
nya így em lé ke zik vissza utol só hó nap ja i ra:

„Apám ha lá la után õ is na gyon meg vál to zott. »Sem mi
sem olyan már, mint ré gen« – mon do gat ta. Egész hé ten
alig evett va la mit, csak a va sár na pot vár ta, hogy me hes -
sen a temp lom ba. Ami kor on nan ha za jött, mint ha ki cse -
rél ték vol na: jó volt a han gu la ta, és jó ét vággyal et te meg
az ételt. Hét fõn az tán kez dõ dött min den új ra…”

Hosszú hal dok lá sá ban már nem volt ere je sen ki hez
szól ni. Egye dül a Mi atyán kot tud ta le á nyá val vé gig mon -
da ni. Az áro ni ál dás sal ál dot tam meg, aho gyan va sár na -
pon ként min dig hal lot ta. Lát ha tó an meg könnyeb bült, s
egy nap múl va csen de sen el aludt.

VERS
Sze ge di Kis Ist ván (1505–1572) ma gyar pap-köl tõ: 
A ma gya rok nak si ral mas éne ke a ta tár rab lá sá ról (rész let)

Azért, ke resz tyé nek! ne es sünk most két ség be,
Erõs bi zo dal munk le gyen az egy Is ten be.
Bi zony majd meg lát juk sza ba du lá sun kat
Még ez föl dön él tünk ben.
…
Ke gyel mes az Is ten, nem ver örök ké min ket,
Egy szem pil lan tá sig ha gyott most csak el min ket,
De örök ké va ló ir gal mas sá gá ból
Is még fel emel min ket.

HÚS VÉT ÜN NE PE UTÁN 2. VA SÁR NAP
(MI SE RI COR DIA DO MI NI)
• 1Pt 2,21–25

A hát tér: a rab szol ga ság kér dé se

Pa lesz ti ná ban, Jé zus ko rá ban és ké sõbb – a gö rög-ró mai
vi lág ke resz tény kö zös sé ge i ben is – a rab szol ga ság hoz zá -
tar to zott az élet rend jé hez. Pé ter el sõ le ve le eb ben a kor -
ban író dott, és az ak ko ri tár sa dal mi ke re tek közt élõ konk -
rét gyü le ke zet hez szólt. Azok ra az egye di prob lé mák ra,
kér dé sek re pró bált vá laszt ad ni, meg ol dást kí nál ni, ame -
lyek ezt a gyü le ke ze tet jel le mez ték.

A tex tus ból ki de rül, hogy en nek a gyü le ke zet nek az
egyik konk rét kér dé se és prob lé má ja a rab szol ga ság gal, a
rab szol ga ke resz té nye ket érin tõ igaz ság ta lan sá ggal, jog ta -
lan szen ve dé ssel áll kap cso lat ban. Mert az el sõ ke resz tény
gyü le ke ze tek tag ja i nak je len tõs ré sze ma ga is rab szol ga
volt, akik a gyü le ke ze ten be lül sza ba dok vol tak ugyan, de
a gyü le ke ze ten kí vül a hely ze tük vál to zat lan ma radt. Eb -
bõl pe dig az kö vet ke zik, hogy sem az Új szö vet ség, sem a
ma elénk ke rült tex tus nem gaz da sá gi vagy tár sa dal mi
szem pont ból fog lal ko zik a rab szol ga kér dés sel, ha nem

egy sze rû en csak ta ná csot, út mu ta tást akar ad ni a tag ja i -
nak ar ra néz ve, ho gyan él je nek jól, Is ten nek tet szõ mó don
adott tár sa dal mi hely ze tük ben.

Exe ge ti kai meg jegy zé sek

Hi szen er re hi vat ta tok el…
(ei jõ to u Ö to ga;r ej klhvqh te – aor. pass.) 

A be ve ze tõ üd vöz lés tõl kezd ve az egész le vé len ke resz -
tül a szer zõ fo lya ma to san ar ra em lé kez te ti több sé gé ben
rab szol ga sor ban élõ ol va só it, hogy a tár sa da lom ban, a
gyü le ke zet ben el fog lalt he lyük nem va la mi lyen tör té nel mi
vé let len, sem pe dig a sa ját dön té sük ered mé nye. Is ten hív -
ta el õket. Ar ra kap tak el hí vást, hogy azok le gye nek, akik
és amik.

A mos ta ni sza kasz ból pe dig egy ér tel mû en ki de rül, mi is
a sze re pük, mi az a fel adat, ame lyet el kell vé gez ni ük: ar -
ra let tek el hí va, hogy szen ved je nek az igaz sá gos sá gért. Ez
a fel adat azon ban nem csak Is ten hí vá sá ban gyö ke re zik,
ha nem Krisz tus szen ve dé sé ben is.

Mi vel Krisz tus szen ve dett az em be re kért, ezért szen ve -
dé se út mu ta tó ként, pél da ként (uJ pog ram moõ) áll a rab -
szol ga ke resz té nyek elõtt, ame lyet le kell má sol ni uk, ha
va ló ban min den ben Krisz tust akar ják kö vet ni.

A 22–24. ver sek ben Ézs 53. fe je ze té bõl idéz a szer zõ (9.,
7., 5. ver sek). Az ószö vet sé gi sza va kat Jé zus ra vo nat koz -
tat ja, s kü lön bö zõ le he tõ sé ge ket mu tat be ar ra néz ve,
hogy mi lyen úton-mó don szol gál hat Krisz tus pél da ként a
jog ta la nul szen ve dõ há zi szol gák szá má ra.

Az ár tat la nul szen ve dõ és igaz ság ta la nul bán tal ma zott
Krisz tust ál lít ja pél da ként elé jük, aki so ha sem vi szo noz ta
a go nosz sá got go nosz ság gal, az erõ sza kot erõ szak kal, a
gya lá zást gya lá zás sal.

A 23. vers ben az ár tat la nul szen ve dõ Krisz tus a tü rel mes
en ge del mes ség tö ké le tes pél dá ja ként áll elõt tünk, aki an -
nak a ke zé be tet te le ügyét, aki min dig igaz sá go san ítél
(kriv non ti – part. – di ka iv wõ). Te hát min den rab szol ga sor -
ban élõ ke resz tény nek, ha va ló ban ke resz tény nek tart ja ma -
gát, fel té te lek és pa nasz nél kül rá kell bíz nia éle tét Is ten re,
az igaz sá go san íté lõ Úr ra – ahogyan Krisz tus is tet te.

A 24. vers ben sze rep lõ se bei ál tal gyó gyul ta tok meg (twÖ
mwvlw pi ijavqh te – aor. pass.) ki fe je zés nem tes ti gyó gyu -
lást je lent, mert a múlt ide jû ige alak már be fe je zett cse lek -
vés re utal. A gyó gyu lás te hát már meg tör tént. Vagy is itt
át vitt ér te lem ben az üd vös ség rõl van szó. Krisz tus szen ve -
dé se (szó sze rint se bei, amely ki fe je zés a sze gek he lyé re
utal) és ha lá la gyó gyu lást ered mé nye zett, vagy is üd vös sé -
get mind azok szá má ra, akik hisz nek ben ne.

A 25. vers ben a szer zõ to vább vi szi ezt a gon do la tot.
Ézsa i ás köny ve után Ezé ki el köny vé bõl idéz ve (Ez 34,5)
azt mond ja, hogy Krisz tus nem csak pél dát mu tat és üd -
vös sé get ad, ha nem ve ze ti és vé del me zi is azo kat, akik
hisz nek ben ne.

A pász tor (po i mevn) és a fel vi gyá zó (ej pivsko poõ) sza vak
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Krisz tus pá rat lan ve ze té sét és irá nyí tá sát hang sú lyoz zák.
S eb ben a ve ze tés ben és irá nyí tás ban mind azok ré sze sül -
het nek, akik rá bíz zák ma gu kat Krisz tus gond vi se lé sé re, és
el fo gad ják õt Meg vál tó juk nak. 

Össze fog lal va: a sza kasz cél ja vi lá gos. Meg erõ sí te ni hit -
ben, en ge del mes ség ben és tü re lem ben a ke resz tény hí ve -
ket – kü lö nö sen is a rab szol gá kat. A le vél szer zõ je azt
hang sú lyoz za, hogy ak kor fog nak meg erõ söd ni, ha Krisz -
tus ra mint pél dá ra és meg men tõ re néz nek, mert Krisz tus
en ge del mes sé gén és Is ten be ve tett bi zal mán ke resz tül
meg nyi tot ta elõt tük az el múl ha tat lan örök sé get, ame lyet
sem mi lyen vi lá gi úr nem tud el ho má lyo sí ta ni vagy el pusz -
tí ta ni.

Gon do la tok az ige hir de tés fe lé

A 21. szá zad rab szol gái
Ab ban az idõ ben, ami kor a szer zõ meg ír ta ezt a le ve let,
ter mé sze tes és ál ta lá no san el fo ga dott volt a rab szol ga ság.
Ma azon ban már nem az. Az a faj ta szer ve zett, ál la mi ke -
re tek kö zött mû kö dõ rab szol ga tar tás, amely az óko ri tár -
sa dal ma kat jel le mez te, ma már nem is lé te zik. Ezért, ha
va la ki nap ja ink ban van olyan me rész, hogy fel ves se ezt az
igen ké nyes kér dést: „hogy ál lunk a rab szol ga ság gal
ma?”, szin te vissza kéz bõl kap ja a kö vet ke zõ vagy ezek hez
ha son ló re ak ci ó kat: szé gyen le tes, fel há bo rí tó és er kölcs te -
len! Az em be ri jo gok meg gya lá zá sa! Em ber te len, ke gyet -
len és meg alá zó! Azon nal vé get kell vet ni ne ki! S a re a gá -
lók leg több ször azok ra a har ma dik vi lág be li gye re kek re
gon dol nak, aki ket lel ki is me ret-fur da lás nél kül 10-16 órán
ke resz tül dol goz tat nak, mert na gyon ol csó és könnyen he -
lyet te sít he tõ mun ka erõt je len te nek. Vagy azok a nõk, gye -
rek lá nyok jut nak eszük be, aki ket – nyo mo rú sá gos hely ze -
tü ket ki hasz nál va – el ad nak és pros ti tú ci ó ra kény sze rí te -
nek. Pe dig nem kell ilyen messzi re te kin te tünk, ha rab -
szol gá kat aka runk lát ni. Elég, ha a köz vet len kör nye ze -
tünk ben já runk nyi tott szem mel.

Ez a rab szol ga ság, bár egy ál ta lán nem fel tû nõ vagy lát -
vá nyos, na gyon is va ló sá gos. Rá adá sul lé nye ge sen több
em bert fe nye get és sok kal ve szé lye sebb is, mint a ko ráb -
bi tár sa dal mak rab szol ga tar tó rend sze rei vagy akár a mo -
dern ko ri rab szol ga tar tás for mái. Mert ez a faj ta rab ság
nem más, mint ami kor az em ber ön ma ga rab szol gá já vá
vá lik. S ez a ve szély min den em bert fenyeget. Ben nün ket,
ke resz té nye ket is. Mi kor vá lik va la ki sa ját ma ga rab szol -
gá já vá? Ak kor, ami kor fo lya ma to san csak ma gá val fog -
lal ko zik, és egye dül akar fel vál lal ni min den fe le lõs sé get,
egye dül akar meg ol da ni min den prob lé mát. Ak kor lesz
va la ki ön ma ga rab szol gá ja, ami kor a mun ka, a zse bek
de gesz re tö mé se, a ké nyel mes, kel le mes élet re va ló tö rek -
vés töl ti ki min den nap ja it. Ami kor nem elég szik meg az -
zal, ami je van, ha nem még több re vá gyik: ha ta lom ra, po -
zí ci ó ra, köz tisz te let re, hír név re. A vi lág sze mé ben ta lán
si ke res is, ta lán tisz te let re mél tó is, ta lán kö ve ten dõ pél da

is, még is, az ilyen em ber rab szol ga sor ban él, mert em be -
ri vá gyai, cél jai, tö rek vé sei meg kö tö zik, meg foszt ják sza -
bad sá gá tól.

A ke resz tény em ber éle té ben is fenn áll an nak a ve szé -
lye, hogy ön ma ga rab szol gá vá vál jon. Leg in kább ak kor,
ami kor már nem fi gyel Is ten re. Ami kor ahe lyett, hogy õ
iga zod na Is ten aka ra tá hoz, in kább Is tent akar ja a sa ját el -
kép ze lé se i hez, vá gya i hoz, igé nye i hez iga zí ta ni. Ez pe dig
azt je len ti, hogy ki ve szi éle tét Is ten ke zé bõl, és már nem
en ge di meg, hogy a min den ha tó Is ten va ló ban min den ha -
tó Is ten le gyen az éle té ben.

Ha ez meg tör té nik, ak kor a temp lom ba já rás, a ke gyes
élet, a jó té kony ko dás már csak lát szat, kül sõ máz. Csu pán
egyet len célt szol gál. A sa ját éle té nek könnyeb bé, ké nyel -
me seb bé té te lét, még pe dig úgy, hogy köz ben ma gát igaz
ke resz tény nek fel tün tet ve azon igyek szik, hogy el nyer je a
töb bi em ber nagy ra be csü lé sét, tisz te le tét.

A szen ve dés
A mai tex tus köz pon ti té má ja a jog ta lan, igaz ság ta lan, ok
nél kü li szen ve dés és az ál do zat ho za tal. Az igé ben sze rep -
lõ ta nács, út mu ta tás el sõ sor ban olyan ke resz té nyek nek
szól, akik rab szol ga mi vol tuk mi att kény te le nek vol tak el -
vi sel ni, el tûr ni min den faj ta bán tást és sé rel met. A jog ta -
lan, igaz ság ta lan, ok nél kü li szen ve dés és ál do zat ho za tal
azon ban ma is je len van a vi lág ban. Min den em ber szen -
ved va la mi lyen mó don, és sok szor hoz ál do za to kat is. Ez
nem csak a ke resz té nyek „ki vált sá ga”. A kér dés csak az,
mi lyen szem szög bõl néz zük a dol got. Ma a leg több eset -
ben sze ku lá ris ér te lem ben be szél nek szen ve dés rõl és ál do -
zat ho za tal ról. Az em ber azt ne ve zi szen ve dés nek, amit a
vi lág an nak tart, és azt lát ja ál do zat nak, ami rõl a vi lág azt
ál lít ja, hogy az.

„Hi szen er re hi vat ta tok el…”
Ho gyan tud az em ber fel sza ba dul ni ön nön rab szol ga sá -
gá ból? Ho gyan tud más szem mel néz ni a szen ve dés re?
Ho gyan ké pes meg fe lel ni an nak, ami re Is ten el hív ta? Ez
egyet len mó don le het sé ges: ha oda fi gyel Is ten re, ha meg -
lát ja és meg ér ti aka ra tát, és ha hagy ja, hogy Is ten új ra Is -
ten le gyen az éle té ben. Mert az, aki annyi ra sze re ti az em -
be re ket, hogy a sa ját Fi át is ké pes volt fel ál doz ni ér tük,
meg ér de mel annyit, hogy ne hol mi „is ten két” lás sa nak
ben ne, ha nem a te rem tõ és min den ha tó Urat. Min dent
ne ki kö szön het az em ber. A vi lá got, az egész éle tet. Ne ki
kö szön he ti a sza ba du lás le he tõ sé gét is Krisz tus ban, aki
ön ként vál lal ta min den ki ért a jog ta lan és igaz ság ta lan
szen ve dést.

Ezért ha az em ber fel akar sza ba dul ni ön nön rab szol ga -
sá gá ból, egyet len egy dol got te het – meg nyit ja Is ten elõtt
egész va ló ját, mert csak ak kor tud ja meg ra gad ni Is tent ma -
gát és aka ra tá nak lé nye gét. Ha az em ber hagy ja, hogy Is -
ten va ló ban Is ten le gyen az éle té ben, ha tel je sen meg nyí lik
elõt te, és en ge di, hogy Krisz tus tölt se be éle tét, ak kor egé -
szen más szem szög bõl fog ja lát ni a vi lá got. A szen ve dés,

153



az ál do zat ho za tal to vább ra is ré sze lesz az éle té nek, ta lán
gyakoribb is lesz, de tel je sen új meg vi lá gí tás ba ke rül.

A vi lág sze mé ben ta lán az lát szik majd, hogy szen ved
és ál do za to kat hoz, még is bol dog és elé ge dett lesz, mert
tud ni fog ja, hogy azt te szi, amit Is ten akar tõ le, ami tet -
szik Is ten nek, ami re Is ten el hív ta Krisz tus ban. Egyút tal
meg ér ti Krisz tus ön fel ál do zó sze re te té nek lé nye gét is. En -
nek kö vet kez té ben pe dig a hi te meg erõ sö dik, és Is ten nel
va ló kap cso la ta is ren de zõ dik és el mé lyül.

Ca irns-Len gyel Hen ri ett

Tal ló zó

„Nem a szen ve dés mint olyan, ha nem a Krisz tu sért va ló
szen ve dés hoz zá tar to zik a ke resz tyén em ber szent éle té -
hez.” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum
Di gi té ka Kft.)

„A nyá já ért szen ve dõ Pász tor ál do za ta úgy sze rez »gyó -
gyu lást«, hogy vé get vet a té vely gés nek és a sze mé lyes ta -
lál ko zás aján dé ká ban ré sze sít. (…) Min de nütt »té vely gés«
van, ahol nem Jé zus pász to rol (…).” (id. Ma gas sy Sán dor:
Pe rikó pák. Ma gán ki adás)

„Az a szó, amit itt a pél dá ra hasz nál, egy fü zet el kép ze -
lé sét hor doz za, amely hi bát lan szép írást tar tal maz. A ta -
nít vány ar ra tö rek szik, hogy olyan pon to san má sol ja le az
ere de tit, amennyi re csak le het sé ges.” (Wil li am Mac Do -
nald: Új szö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„Ha szí ved a Krisz tus ban meg erõ sö dött s a bûn el len sé -
gé vé vált – sze re tet bõl, nem pe dig bün te tés tõl va ló fé le -
lem bõl, ak kor im már a Krisz tus szen ve dé sét te kintsd pél -
da kép nek is.” (Luther: Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek!
Evan gé li kus Saj tó osz tály)

„Jé zus úgy pász to rol, hogy min tát, pél dát ad, és nyom -
do ka i ba lép he tünk. Azt je len ti, hogy utat nem lá tok ma -
gam elõtt. Egy lé pést azon ban lá tok. Nem tu dom, mer re
visz to vább, mert nincs elõt tem egy au tó pá lyá nak a pers -
pek tí vá ja, de van Va la ki, aki eköz ben egy lé pést min dig
meg mu tat. (…) Õ nem csak mo dell, ha nem Meg vál tó.” (Ba -
li kó Zol tán: Is ten is ko lá já ban. Luther Ró zsa Ala pít vány)

„Az ör dög-szül te rosszat is fel tud ja hasz nál ni ar ra,
hogy Is ten ih let te em be re ket for mál jon ál ta la. (…) Ci ré nei
Si mon ra, ami kor a me zõ rõl jött ha za, rá tet tek egy ke resz -
tet. Olyan ke reszt volt ez, ami re nem szol gált reá és még -
is kény sze rí tet ték, hogy vi gye! (…) De et tõl a ke reszt tõl
meg vál to zott Ci ré nei Si mon és egész csa lád ja egész élet pá -
lyá ja, mert két fia, Ale xan der és Ru fus jól is mert hí võk let -
tek. (…) Nem a szen ve dés ne me sít, ha nem az a mód, aho -
gyan vi sel jük. Si mon jól vi sel te és ez ala kí tot ta át õt. (…)
To váb bá az zal Jé zus nyom do ká ba lépsz, ha el gon dol ko zol
azon, ho gyan te het nél jót az zal, aki igaz ság ta lan volt ve -
led szem ben. Lo pa kodj a szí vé hez. Õ fel fegy ver kez ve fog -
ja vár ni vissza üté se det, de te ott csapj le rá, ahol véd te len:
a szí vé re! A go noszt jó val gyõzd meg.” (Joó Sán dor: Hit -
ben jár ni. Aj tony Ar túr)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(Krisz tus is szen ve dett ér te tek)
„Is ten Fia nem az zal bi zo nyí tot ta be is ten sé gét, hogy le -
szállt a ke reszt rõl, ha nem az zal, hogy meg halt raj ta.”

Aquin tói Szent Ta más (1224–1274)
olasz hit tu dós és köl tõ 

(rá bíz ta ezt ar ra, aki igaz sá go san ítél)
„A kö nyö rü le tes ség igaz sá gos ság nél kül a bom lás any ja…
Az igaz sá gos ság kö nyö rü le tes ség nél kül: em ber te len ség.”

Aquin tói Szent Ta más

„Csak az igaz sá gos ké pes rá, hogy meg te gye azt is, ami vel
nem adós.”

Jo sef Pi eper (1904–1997) né met fi lo zó fus

(meg tér te tek lel ke tek pász to rá hoz…)
„Meg hal tál, te, Uram, nem csak tes ted ben, ha nem sze ret te -
id lel ké ben is… Így sí rod nem csak a ha lál, ha nem a ben -
ned va ló hit össze om lá sá nak jel zõ je. Sí rod ez el sõ »egy -
ház« szét hul lá sá nak jel ké pé vé lett! …eb bõl a sír ból tá -
mad tál fel.
Ezért tu dom, hi szem és val lom, hogy nin cse nek vég ze te -
sen el ron tott éle tek, nin cse nek re mény te le nül el hi bá zott
hely ze tek, nin cse nek vál toz tat ha tat la nul sö tét ség be bo rult
sí rok, lel kek és éle tek…”

Imád koz zál, SZIT 1978: a 14. stá ció imád sá ga

(az õ se bei ál tal gyó gyul ta tok meg)
„Uram! Saj gó se be id ál tal gyó gyul tunk meg… Szent szen -
ve dé sed ál tal ta níts meg en gem em ber nek len ni, és ta níts
meg en gem is ten fi ú nak len ni, mint te vol tál! Ámen.”

Imád koz zál, SZIT 1978: a 14. stá ció imád sá ga

(mint a té vely gõ ju hok…)
„Ó, Is ten, Is ten! míly unott, üres,
Nyo masz tó né kem e vi lá gi ûz let!”

Wil li am Shakes peare: Ham let

VERS
Sík Sán dor: XI. stá ció (rész let)

Egye dül vagy a pusz ta vég te len ben!
– Én Is te nem, én Is te nem,
Mi ért hagy tál el en gem?
Egye dül len ni: em be rek kö zött
El át ko zott,
Egye dül len ni: az Is ten elõtt
El kár ho zott,
Egye dül len ni: ön ma gad nak is
Csak un do ra, –
Hát ezt is, ezt is meg ta pasz ta lod,
Em ber Fia!
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HÚS VÉT ÜN NE PE UTÁN 3. VA SÁR NAP
(JU BI LA TE)
• 1Pt 2,11–20

A va sár nap jel le gé rõl

Ju bi la te va sár nap ja bi zo nyos ér te lem ben for du ló pon tot
je lent a hús vét utá ni va sár na pok so rá ban. Meg erõ söd ve
Krisz tus fel tá ma dá sá nak öröm hí ré ben, te kin te tünk egy re
in kább az el jö ven dõk fe lé for dul. Mi az, ami tör tén ni fog
(ígé ret és aján dék)? Ho gyan él jük meg a vá ra ko zás idõ -
sza ká ban hi tün ket és em ber tár si sze re te tün ket azok ban a
kö zös sé gek ben, ame lyek be Is ten he lye zett ben nün ket?
Alap igénk min de nek elõtt ez utób bi hoz kí ván se gít sé get
nyúj ta ni, nem fe led ve azt az erõ for rást, ame lyet Is ten ne -
künk aján dé ko zott Krisz tus ban mint sza ba dí tó ban és pél -
da kép ben. 

Va sár na pi ige hir de té sün ket nyil ván va ló an az is be fo lyá -
sol ja, hogy az elõ zõ va sár nap ige hir de té si alap igé je is Pé -
ter el sõ le ve lé bõl volt. Ben ne az apos tol ar ra buz dí tott ben -
nün ket, hogy an nak a nyom do ka in jár junk, aki min dent
meg tett gyó gyu lá sun kért. 

A tex tus ról

A leg több ma gya rá zó sze rint alap igénk el sõ ver sé vel új
sza kasz kez dõ dik a le vél ben (2,11–3,12), amely nek köz -
pon ti té má ját így fog lal hat juk össze: a hi tü kért szen ve dõ
ke resz té nyek hely ze te és fel ada ta eb ben a vi lág ban. Ezen
be lül alap igén ket há rom rö vi debb rész re oszt hat juk mon -
da ni va ló ja sze rint.

Ke resz tény ként a nem hí võk kö zött (2,11–12)
A le vél szer zõ je a sze ret te im meg szó lí tás sal nyil ván va ló vá
te szi az ol va sók hely ze tét. Is ten sze re te te az evan gé li um -
ban õket is meg szó lí tot ta, meg érin tet te. Ez zel a sze re tet tel
for dul a le vél író ja is a kis-ázsi ai hí vek hez vi gasz ta lá ssal és
bá to rí tá ssal. A meg szó lí tás ban egy meg ha tá ro zás is sze re -
pel: mint jö ve vé nye ket és ide ge ne ket. Ez már a le vél leg ele -
jén is feltûnik (1,1). En nek a meg ha tá ro zás nak egy részt az
az üze ne te, hogy a ke resz té nyek nemcsak en nek a vi lág -
nak a pol gá rai, el sõ sor ban nem eh hez a vi lág hoz tar toz -
nak, ha nem el hí vá suk ból adó dó an a meg ígért mennyei
ura lom fe lé tar ta nak. Más részt az ide gen ség azt is ki fe je zi,
hogy a meg szó lí tot tak tá vol áll nak en nek a vi lág nak az ér -
ték rend jé tõl és élet vi te lé tõl. Ez a gon do lat je le nik meg a
vers má so dik fe lé ben is, amely ben a le vél író ja szem be ál lít -
ja a tes ti vá gya kat a lé lek tö rek vé sé vel. Nyil ván va ló, hogy
itt nem csupán a sze xu á lis vá gyak ról van szó, hi szen a fo -
ga lom sok kal komp le xebb. Ta lán sze ren csé sebb is len ne e
vi lá gi tö rek vé sek rõl be szél nünk. Jó len ne meg óv nunk ma -
gun kat at tól a kí sér tés tõl, hogy ezt a ké rést (tar tóz kod ja tok
a tes ti vá gyak tól, ame lyek a lé lek el len har col nak) ar ra

hasz nál juk, hogy raj tunk kí vül ál ló, e vi lá gi tö rek vé se ket
ele mez zünk és kri ti zál junk, vé del mez ve sa ját ér ték ren dün -
ket. A le vél han gu la tá tól egyéb ként sem ide gen az a meg -
kö ze lí tés, hogy az e vi lá gi tö rek vé sek alatt a ke resz tény
test vé rek el hi va tá suk elõt ti élet vi te lé re gon dol ha tunk. El -
sõ sor ban ezek el len kell küz de ni ük a ke resz té nyek nek,
hogy meg újult élet vi te lük kel az Is tent di csõ ít sék. Az Atya
ilyen mó don tör té nõ di csõ í té sé rõl már Jé zus is be szélt a só
és a vi lá gos ság pél dá za tá ban (Mt 5,16): Úgy ra gyog jon a ti
vi lá gos sá go tok az em be rek elõtt, hogy lás sák jó cse le ke de te -
i te ket, és di csõ ít sék a ti mennyei Atyá to kat.

Az el sõ rész ben sze re pel még egy kü lö nös gon do lat,
amely re ér de mes ki tér nünk: ha va la mi vel rá gal maz nak ti -
te ket, mint go nosz te võ ket… Igen meg ter helt vi szony ról be -
szél itt a le vél szer zõ je, amely azon ban még sem volt rend -
ha gyó. Ta ci tus is meg em lí ti, hogy a po gá nyok el len sé ge -
sen vi szo nyul tak a ke resz té nyek hez, el sõ sor ban a hí vek
rend ha gyó, a szo ká sos tól, az ál ta lá no san el fo ga dot tól el -
té rõ élet vi te le mi att. Min den, ami ide gen volt a meg szo -
kot tól, gya nak vást kel tett a nép kö ré ben, táp ta lajt ad va
fan tá zi ál ga tá sok nak és to váb bi rá gal ma zá sok nak. A le vél
szer zõ je egyet len egy vé de ke zé si le he tõ sé get lát mind ezek -
kel szem ben: a jó cse lek vé sét Is ten di csõ sé gé re, még ak kor
is, ha ez a ke resz té nyek szá má ra nem te rem azon na li gyü -
möl csö ket az el is me rés ben és az el fo ga dás ban. 

A ke resz té nyek és a fel sõbb ség kap cso la ta (2,13–17)
A le vél szer zõ je itt szól elõ ször konk ré tan ar ról, amit ko -
ráb ban úgy fo gal maz tunk meg, hogy mi ként él jük meg a
vá ra ko zás idõ sza ká ban a hi tün ket és em ber tár si sze re te -
tün ket azok ban a kö zös sé gek ben, ame lyek be Is ten he lye -
zett ben nün ket. A fel sõbb ség hez va ló vi szony ról Pál és ta -
nít vá nyai is ér te kez tek (Róm 13,1–7; 1Tim 2,1–3; Tit
3,1–3). Ezek ha son ló irányt je löl nek meg, még ak kor is,
ha le ve lünk ben nem esik szó ar ról a Pál tól szár ma zó gon -
do lat ról, hogy min den ha ta lom Is ten tõl van (Róm 13,1–2).
Az írás ma gya rá zók nagy ré sze azt a vé le ményt kép vi se li,
hogy a ko rai ke resz té nyek, a di asz pó rá ban élõ zsi dók köz -
ve tí té sé vel, nagy részt ma gu ké nak val lot ták azt a hi e rar -
chi kus be ren dez ke dést, amely a kor tár sa dal mát jel le mez -
te. A ke resz té nyek is el fo gad ták a fel sõbb ség sze re pét a
tár sa da lom kor mány zá sá ban. El té rés ab ban mu tat ko zott,
amit a le vél szer zõ je az Úrért be tol dás sal kí vánt ki fe jez ni.
Krisz tus, és nem a ki rály az, aki re te kin tet tel a kis-ázsi ai
ke resz té nyek nek él ni ük és en ge del mes ked ni ük kell. Az en -
ge del mes sé get te hát nem az ha tá roz za meg, hogy a fel -
sõbb ség jó-e vagy rossz. A le vél szer zõ je ar ra buz dít ja a hí -
ve ket, hogy az Úrért en ge del mes ked je nek, amely ma ga tar -
tás egye zik Is ten aka ra tá val.

A té ma vé gén négy in te lem hang zik el, ame lye ket a
szer zõ pá rok ba sze dett: min den ki nek ad já tok meg a tisz te -
le tet, a test vé re ket sze res sé tek, az Is tent fél jé tek, a ki rályt
tisz tel jé tek. Bár a szer zõ konk ré tan nem szól ró la, még sem
áll gon do lat vi lá gá tól tá vol az az ér tel me zés, mi sze rint a
tisz te let for rá sa a hí vek szá má ra ma ga a test vér sze re tet és
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a he lye sen ér tel me zett is ten fé le lem. Eb bõl táp lál koz va ké -
pes a ke resz tény em ber gya ko rol ni az en ge del mes sé get.

A ke resz tény rab szol gák fel ada ta (2,18–20)

Eb ben a sza kasz ban is meg je le nik az a gon do lat, hogy az
en ge del mes ség re va ló in te lem nem at tól függ, hogy a má -
sik ol da lon mi lyen fel sõbb ség áll. A tel jes fé le lem mel tör -
té nõ en ge del mes ség Is ten aka ra ta, amely egye zik a kor
tár sa dal mi nor má i val.

Nem sza bad fi gyel men kí vül hagy nunk, hogy a szer zõ
is me ri azt a szen ve dést is, amely a szol gák hi bá i ból szár -
ma zik, ami kor a fed dés jo gos és he lyén va ló. A két faj ta
szen ve dés meg kü lön böz te té sé vel a le vél szer zõ je a min -
den ko ri ol va só kat kí ván ja meg óv ni a szen ve dés ál ta lá no -
sí tá sá tól, vagy ép pen erény ként tör té nõ ér tel me zé sé tõl. Ha
ki tar tó an cse lek szi tek a jót, és tû ri tek ér te a szen ve dést, az
ked ves az Is ten sze mé ben.

Gyü möl csö zõ ki té rõ

Ige hir de té si alap igénk össze sen nyolc in tést tar tal maz.
Már az ige hir de tés re tör té nõ ké szü lés so rán ér de mes le het
ön ref le xi ót tar ta nunk, fel té ve a kér dést ma gunk nak: me -
lyek azok az in té sek, ame lye ket mi fon tos nak tar tunk,
ame lye ket sze ret nénk ige hir de té sünk ben ki emel ni? Va jon
mi ért dön töt tünk mel let tük? Me lyek azok, ame lyek re a ké -
szü lés so rán ke ve sebb fi gye lem ju tott? Va jon mi le het en -
nek az oka? Eze ket a kér dé se ket azért is tar tom gyü möl -
csö zõ nek, mert fel té te lez he tõ, hogy az ige hall ga tók ha son -
ló sze lek ci ót vé gez nek ma guk ban. 

Má sik iz gal mas ki té rõt je lent het, ha el gon dol ko dunk
azon, hogy fel ké szü lé sünk ben az in té sek re he lyez zük-e a
hang súlyt, vagy pe dig azok nak az Is ten di csõ sé gét szol gá -
ló po zi tív kö vet kez mé nye i re. 

Gon do la tok az ige hir de tés hez

In tel mek sze re tet bõl sze re tet tel. Gyü le ke ze tünk if jú sá gá -
nak egyik tag ja szá molt be ar ról az egy ál ta lán nem rend -
kí vü li meg fi gye lé sé rõl, hogy má ra le ve le zé sét szin te tel jes
egé szé ben a vi lág há lón ke resz tül foly tat ja. En nek min den
ter mé sze tes elõ nye mel lett meg em lí tet te, hogy a le ve lek
tar tal ma és stí lu sa na gyon meg vál to zott. Õ is el sõ sor ban
az in for má ci ók egy sze rû köz lé sé re szo rít ko zik, ahogy
SMS-üze ne te it is kül di. Nem rég az is fel tûnt szá má ra,
hogy egy re ke ve sebb olyan le ve let kap, amely nek zá rósza -
va az len ne, amit õ ko ráb ban annyi ra ked velt: sze re tet tel.
Csak in for má ció, min den egyéb nél kül.

Alap igénk köz pon ti gon do la ta és egy ben fõ in tel me az
en ge del mes ség. A le vél szer zõ je iga zi mély sé gé ben tár ja fel
e fo ga lom gaz dag sá gát. Is ten sze re te té rõl be szél, és en ge -

del mes ség re hív. Bi zony ság te vés re buz dít, és en ge del mes -
ség re hív. A sze mély vá lo ga tás tól akar meg óv ni, és en ge -
del mes ség re hív. Sza bad sá gunk aján dé ká ról be szél, és en -
ge del mes ség re hív. A köl csö nös test vér sze re tet ere jét hir -
de ti, és en ge del mes ség re hív. Az alap ta lan pa nasz ko dás ra
fi gyel mez tet, és en ge del mes ség re hív. 

Kár len ne ta gad nunk, hogy e köz pon ti fo ga lom kap csán
fel ve tõ dik ben nünk a jo gos és he lyén va ló en ge det len ség
lét jo go sult sá gá nak a kér dé se is. Az apos tol még is ar ra
buz dít ja a hí ve ket és ben nün ket is, hogy min de nek elõtt az
en ge del mes ség aján dé ká ra és an nak Is tent di csõ í tõ le he tõ -
sé ge i re fi gyel jünk.

Jo ób Má té

Tal ló zó

„A ke resz tény az ál la mi ha ta lom nak en ge del mes ség gel
tar to zik, mert min den ha ta lom az Is ten tõl szár ma zik. Pé -
ter ezt a Né ró-fé le ül dö zés elõ es té jén ír ta.” (A Szent Ist ván
Tár su la ti Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum
Di gi té ka Kft.)

„(…) a ke resz tyén élet szen ve dé sek vál la lá sá val jár
együtt; ám de ezek nek a szen ve dé sek nek ör ven de tes kö -
vet kez mé nyei van nak. Leg in kább »bün te tés ként« vagy
»sors csa pás ként« szok tunk szól ni ró la. Olyas mit ál lí tunk
te hát, ami el vá laszt Urunk tól és Meg vál tónk tól. Igénk vi -
szont ezt a sa já tos élet hely ze tet úgy tár ja elénk, mint ami
össze köt Urunk kal és Meg vál tónk kal.” (id. Ma gas sy Sán -
dor: Pe rikó pák. Ma gán ki adás)

„A fel sõ ség gel (…) szem ben egyet len kö te les ség van: a
tel jes en ge del mes ség. Ez (…) az »Úrért« van. (…) A ke -
resz tyén em ber a fel sza ba dult em ber; sza bad sá ga te hát
az, hogy sza bad szol gál nia, s nem ar ra hasz nál ja a sza -
bad sá got, hogy az a go nosz ság pa lást ja le gyen.” (Ra vasz
Lász ló: Az Ó/Új szö vet ség ma gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„A ke resz tyé nek nek azért kell be tar ta ni uk az em be rek
al kot ta tör vé nye ket, hogy tisz tel jék Is tent, aki el ren del te
az em be ri ha tó sá got. (…) A ke resz tyén sza bad sá got min -
dig a ke resz tyén fe le lõs ség fel té te le alatt kel lett ér te ni (vö.
Gal 5,13), és so ha sem a go nosz ság ta ka ró já ul (…). A meg
nem ér de melt szen ve dés el fo ga dá sa az, ami ta lál ko zik Is -
ten jó in du la tá val, mert az ilyen vi sel ke dés az õ ke gyel mét
tük rö zi.” (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)

„Van, ami kor nem kell en ge del mes ked ni. Ha em be ri ha -
ta lom azt pa ran csol ja, hogy egy hí võ Is ten ki je len tett aka -
ra tá val el len té te sen cse le ked jen, ak kor nem sza bad en ge -
del mes ked nie a ha ta lom nak. (…) Ha en ge det len sé gé ért
bün te tést szab nak ki, vi sel je el bát ran. (…) A leg jobb ál -
lam pol gár az a hí võ, aki az Úr rab szol gá ja ként él. Saj nos
a leg több ha ta lom nem is me ri fel, mi lyen sok kal tar to zik
azok nak a ke resz tyé nek nek, akik hisz nek és en ge del mes -
ked nek a Bib li á nak.” (Wil li am Mac Do nald: Új szö vet sé gi
kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)
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„Az Úrért élõ em ber fel sza ba dult em ber. Sza bad sá ga
ép pen az, hogy sza bad szol gál nia, sza bad sze ret nie, sza -
bad az éle tét is ál doz nia.” (Joó Sán dor: Hit ben jár ni. Aj -
tony Ar túr)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(nem úgy, mint akik a sza bad sá got a go nosz ság ta ka ró já -
ul hasz nál ják…)
„Az Úr is ten azt akar ja, hogy a gyer me kei sza ba dok le gye -
nek ugyan, de ne fék te le nek…”

Co me ni us (Jan Amos Ko mensky, 1592–1670)
cseh író, pe da gó gus

(Is tent fél jé tek, a ki rályt tisz tel jé tek…)
„Bár Is ten ma gas ra emelt, ko ro nám di csõ sé gé nek még is
azt tar tom, hogy sze ret te tek, amíg ural kod tam.”

I. Er zsé bet (1533–1603) an gol ki rály nõ

(En ge del mes ked je tek min den em be ri rend nek…)
„Ke vés do log iga zán nagy, le gyen a hó do lat is rit ka.”

Bal ta sar Gra ci án Y Mo ra les (1601–1658) spa nyol író

(ha ki tar tó an cse lek szi tek a jót, és tû ri tek ér te a szen ve -
dést…)
„Min den jel ar ra mu tat, hogy a lé lek nek van egy pont ja,
ahon nan néz ve meg szû nik az el len tét élet és ha lál…, múlt
és jö võ, kö zöl he tõ és kö zöl he tet len, fenn és lenn kö zött.”

And ré Bre ton (1896–1966) fran cia köl tõ, író

(jót cse le ked ve né mít sá tok el az ér tel met len em be rek tu dat -
lan sá gát)
„…egy-egy em ber ar ca a sze re tet ben já rat la no kat aka dá -
lyoz za ab ban, hogy sze ret ni tud ja nak.”

F. M. Dosz to jevsz kij: Ka ra ma zov test vé rek

(ami kor igaz ság ta la nul szen ved…)
„A re a li zált bûn üres ség, lég szomj, tûr he tet len una lom és
szen ve dés. A meg va ló sí tott jó vi szont de rû, tisz ta ság,
öröm és meg könnyeb bü lés. Az iga zán jók ezért tud nak
olyan meg bo csá tók len ni a vét ke sek kel szem ben. Tud ják,
hogy a bûn si va ta gos szen ve dés.”

Pi linsz ky Já nos: Szög és olaj

TÖR TÉ NET
(En ge del mes ked je tek min den em be ri rend nek az Úrért)
An thony de Mello: Te rem tés

A Mes ter rõl köz tu dott volt, hogy a for ra dal má rok párt ján
áll, még ak kor is, ha ez zel ma gá ra von ta a kor mány ha -
rag ját. De ami kor va la ki meg kér dez te tõ le, hogy mi ért nem
vesz részt ak tí van a for ra da lom ban, ez zel a rej té lyes mon -
dás sal vá la szolt:

Csen de sen ül ni,
Sem mit sem csi nál ni,
A ta vasz jön,
S a fû ki zöl dül.

HÚS VÉT ÜN NE PE UTÁN 4. VA SÁR NAP
(CAN TA TE)
• Jak 1,16–21

A le vél és a tex tus

Az el múlt szá za dok ban so kan bí rál ták Ja kab le ve lét. A ká -
non ba is csak a 4–5. század kör nyé kén ke rült be, de az óta
is sok vi ta oko zó ja volt. Em lé ke ze tes Luther íté le te, aki,
bár nem tilt a le vél ta nul má nyo zá sá tól, még is fi gyel mez -
tet: ez csu pán „szal má val bé lelt le vél”. Sem mit nem ol vas -
ha tunk ben ne Jé zus ról és szol gá la tá ról, ami alap ve tõ kö -
ve tel mény len ne a szent köny vek ese té ben. Ám ép pen ki -
je lölt tex tu sunk a bi zo nyí té ka, hogy a le vél, bár hang sú -
lyoz za a ke resz tény élet vi tel jel lem zõ it, tu laj don sá ga it,
nem fe led ke zik meg az alap ról, ha nem ab ból ki in dul va
pró bál ja meg ma gya ráz ni az eti kai kér dé se ket. Ilyen ér te -
lem ben nem ne vez he tõ Pál el len sé gé nek. Sok kal in kább
ki egé szí té sét ol vas hat juk itt a pá li meg iga zu lás tan nak,
amennyi ben el fo gad juk, hogy nincs kö vet kez mé nyek nél -
kü li hús vé ti hit. Az el mé le ti okos ko dás és fej te ge tés még
Jé zus szá já ból sem volt ele gen dõ a ta nít vá nyok nak, akik
el búj tak a nagy he ti ese mé nye ket kö ve tõ en. A hús vé ti ta -
pasz ta lás vi szont meg gyõz te õket, és at tól kezd ve tud ták,
ki re épít he tik éle tü ket.

Cím zett ként a szór vány ban élõ tizenkét tör zset je lö li
meg a levél szerzõje. Va ló szí nû leg zsi dó ke resz tény cso por -
tok ról be szél he tünk. Mi vel tá vol él tek a köz pont tól, vél he -
tõ, hogy csak gyen ge szál kö töt te õket a gyü le ke zet hez. Ez
a tá vol ság ha son ló le he tett a fog ság ban élõ zsi dó ké val,
akik so kat szen ved tek az is ten tisz te let hi á nya mi att.

A le vél meg szü le té se a re ményt fe je zi ki azok szá má ra,
akik tá vol van nak, és sa ját hi bá juk ból vagy má so ké ból
messzi re ke rül tek a gyü le ke zet tõl. A le vél szer zõ je ar ra
vál lal ko zik, hogy vissza ve zes se az el té ved te ket ah hoz,
aki ben nin csen vál to zás, de ben ne van az em ber vál to zá -
sá nak esé lye. Ha szö ve gé ben nem is be szél Jé zus ról a le -
vél, lás suk meg, hogy új esélyt kí nál fel a tá vol lé võk nek,
és ez ti pi kus jé zu si ma ga tar tás. Olyan hoz zá ál lás, amely
nem mond le sen ki rõl. Nem ke res in do ko kat, hogy mi ért
kell az em ber nek be le tö rõd nie sor sá ba, ha nem ke re si a ki -
ve ze tõ utat az élet la bi rin tu sá ból. Ezért ki ált fel a szer zõ:
Ne té ve lyeg je tek! Ez egy ér tel mû uta lás ar ra, hogy je len le -
gi gon dol ko dá suk és eb bõl kö vet ke zõ élet vi te lük olyan
irány ba vi szi õket, amely nem ér het célt. Ha mis irá nyult -
ság, té ves fel fo gás csak rit kán és ki vé te les hely zet ben ve -
zet ér té kel he tõ ered mény re. Egy ál ta lán nem szok vá nyos,
hogy az In di á ba in du ló ha jós vé gül Ame ri ká ban köt ki.
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A le vél író sze rint ide je tisz tán lát ni, hogy a ké telyt fel -
vált sa a bi zo nyos ság. A bi zony ta lan sá got ese tünk ben Is -
ten fél re is me ré se okoz ta. A szö veg alap ján tud ha tó, hogy
az élet ese mé nyek hát te rét ke re si a kö zös ség. Ar ra sze ret ne
vá laszt kap ni, hon nan szár ma zik a jó, és ki tõl jön a rossz.
A böl cses ség iro da lom ban is elõ ke rü lõ kér dés re pró bál vá -
la szol ni a szer zõ egy olyan kép pel, amely min den ki szá -
má ra ért he tõ. Is ten az ál lan dó vi lá gos ság. Az õ sze mé lyé -
ben nin csen ár nyék, nin csen go nosz ság, nin csen vál to zás.
Sõt tet te i ben is a vi lá gos sá got fe dez het jük fel. Ma ga a te -
rem tés is így kez dõ dött: Le gyen vi lá gos ság. Tet te i nek jó a
kö vet kez mé nye. Olyan, ami vál lal ha tó, ami nem szo rul ja -
ví tás ra, mó do sí tás ra, ki iga zí tás ra. Ez szó lal meg az em ber
össze füg gé sé ben, ami kor azt ír ja, hogy el sõ zsen gé nek
szánt ben nün ket. Ez a ki fe je zés ószö vet sé gi ere de tû. 3Móz
23-ban ol vas ha tunk az el sõ ké ve fel aján lá sá ról. Ez min -
den kor Is te né. A kul tusz pe dig nem en ge di, hogy Is ten nek
hi bá sat ad jon az em ber. Így lesz vi lá gos az ol va sók szá má -
ra, hogy Is ten a te rem tés tõl kezd ve jót akar te remt mé nye -
i nek, és éle tünk az Is ten nel va ló kö zös ség ben éri el vég sõ
cél ját. En nek fel is me ré se dön tõ az em ber szem pont já ból,
mert ez mun kál hat ja ki ben ne az Is ten be ve tett fel tét len
bi zal mat és a hi tet.

Ez zel ju tunk el a tex tus kö zép pont já hoz és egy ben csúcs -
pont já hoz is, ahon nan el le het in dul ni. Ja kab eb ben mu tat
bá tor sá got: ké pes irány el ve ket meg fo gal maz ni, és cse le ke -
de tek re buz dít ja az ol va sót. A gyors hal lás, a ké se del mes
szó lás és ha rag min den lo gi ku san gon dol ko dó em ber szá -
má ra ért he tõ és el fo gad ha tó üze net. Ja kab vi szont túl megy
ezen, és nem en ge di, hogy egy sze rû uta sí tá so kat lás sunk a
fel so ro lás ban. Zá ró mon da tá val azt ál lít ja, hogy mind ezt
ak kor va ló sít hat juk meg, ha van biz tos tá jé ko zó dá si pon -
tunk, ami hez min dent vi szo nyít ha tunk. Ez a pont pe dig a
ke reszt ség ben meg ka pott, be lénk plán tált ige. Nem a sa ját
ma gunk mér cé je sze rint kell szól nunk vagy hall gat nunk,
ha nem az ige út mu ta tá sa alap ján. Ez pe dig egy ál ta lán nem
te szi gé pi es sé a ke resz tény cse le ke de tet. Még pe dig azért,
mert az Is ten aka ra tát idõ igé nyes ki ku tat ni. Sõt az idõn kí -
vül szük sé ges a Szent lé lek mun ká ja is, amely mint Is ten
egyik tö ké le tes ado má nya van je len kö zöt tünk.

Gon do la tok az ige hir de tés hez

Cantate va sár napja mé re tes fel ki ál tó jel ként áll a ke resz -
tény ség elõtt. Leg alább olyan fi gyel mez te tés ez, mint az
ige be ve ze tõ mon da ta: Ne té ve lyeg je tek! Ne künk, ma élõ
ke resz té nyek nek fel kell fe dez nünk, hogy mit is üzen szá -
munk ra az egy há zi ze ne.

Ez a ze nei stí lus, füg get le nül at tól, hogy me lyik kor ból
lép elénk, nagy ér dek lõ dés re tart szá mot. Gon dol junk a
gyü le ke ze te ink ben tar tott ze nés al kal mak ra, hang ver se -
nyek re. Ke vés ki vé tel lel el mond hat juk, hogy ezek kel az al -
kal mak kal olyan em be re ket is el ér he tünk, akik kel más
mó don nem ta lál ko zunk. Mind ez egy ér tel mû uta lás ar ra,

hogy ren ge te gen él nek kö rü löt tünk, akik ke re sik a szép,
har mo ni kus, nyu godt élet le he tõ sé gét, esé lyét. Aka rat la -
nul is felmerül a kér dés, va jon mi ért az egy há zi ze né ben
ke re sik ezt a fel üdü lést, és mi ért nem az ének lõ gyü le ke -
ze tek ben. A vá laszt nem ér de mes a mi nõ ség ben ke res -
nünk. Egy sze re tet tel és át élés sel ének lõ óvo dás éne ke
sok kal töb bet je lent egy pén zért elõ adott, lé lek te len ári á -
nál. Min den a szív ér zé se in, a mo ti vá ci ón for dul meg.

Ilyen szem pont ból ér de kes, mi lyen ké pet mu tat ének lõ
gyü le ke ze tünk. Va jon té vely gõk ha da va gyunk csu pán,
akik még min dig ma gunk kal va gyunk el fog lal va, és nem
lá tunk túl pil la nat nyi ne héz sé ge in ken, ki hí vá sa in kon;
akiknek a gyü le ke ze ti élet csak szük sé ges rossz, vál lalt te -
her, hogy ne vesszen el az elõt tünk él tek örök sé ge? Így
nem cso da, ha hi ány zik az ének. Éne kel ni csak meg gyõ zõ -
dés bõl le het. Akár vi dám, akár szo mo rú az ének, az át élés
el en ged he tet len. Va jon tu dunk-e még ér zel me ket átélni, ki -
fe jez ni, ahe lyett, hogy a fá sult ság és be le tö rõ dés lát sza na
vagy hal lat sza na gyü le ke ze te in ken? Mert ezek re az ér zé -
sek re vár a vi lág. Eze ket sze ret né lát ni, hal la ni, érez ni,
hogy hi te le le gyen az ének lõ gyü le ke zet nek.

De er re van szük sé günk ne künk is. Egy ked vû sé gért, el -
ke se re dé sért, ki lá tás ta lan hely ze te kért nem kell meg erõl -
tet ni ma gun kat. Ezek bõl jut elég a hét köz na pok ban. Ja kab
azt mond ja, a gyü le ke ze ti kö zös ség az élet kel lõs kö ze pé -
re he lyez, ahol lát juk ugyan a ma gunk éle tét, a ma gunk
nyo mo rú sá gát, de eköz ben meg lát hat juk az Atyát, aki ép -
pen ezek ki ja ví tá sá ért mun kál ko dik. Az ének lõ gyü le ke zet
el sõ oka az ének lés re a há la Is ten iránt, mind azért, amit
na pon ként el vé gez sze mé lyes éle tün kért. A má sik ok vi -
szont, hogy ezt má sok nak is meg mu tas suk. Hogy má sok -
hoz is el jut tas suk az öröm hírt. A ze ne szer zõk nem tud ták
ma guk ban tar ta ni a jó hírt. Meg kom po nál ták és a mai na -
pig meg szó lal tat ják mû ve i ket a leg kü lön fé lébb kö zön ség -
nek. Ja kab sem akar ta, hogy ná la ma rad jon a meg is mert
igaz ság, ezért for dult a tá vol lé võk irá nyá ba. 

A meg is mert evan gé li um ma is ar ra in dít, hogy to vább -
ad juk az üze ne tet. De en nek is meg kell ta nul nunk a tech -
ni ká ját. A sza kasz ar ról be szél, hogy el sõ sor ban hall gat -
nunk kell. Meg kell ér te nünk, mi lyen szi tu á ci ó ból jön nek a
kö rü löt tünk élõk. Idõt kell szán nunk ar ra, hogy job ban
meg is mer jük õket, és így ta lán van esély rá, hogy ne az ide -
gent, a kí vül ál lót, ha nem a hoz zánk ha son ló em bert ve -
gyük ész re. Tü rel me sen hall gas suk a má si kat, mi köz ben a
sze lí den ér ke zõ Is ten sza vá ra fi gye lünk. E ket tõ óv hat meg
a fe les le ges ha rag tól, a hi á ba va ló vi ták tól. Is ten sza va egy -
szer re mu tat ja gyen ge sé ge in ket és a ki ve ze tõ utat.

A ma gyü le ke ze té nek is ez a dol ga, fel ada ta, kül de té se.
Az ének lõ gyü le ke zet ké pe azt üze ni, hogy van mon da ni -
va lónk a vi lág nak. Is ten sza ba dí tá sa sok kal nagy sze rûbb
an nál, hogy ma gunk ban tart suk és eltit kol juk má sok elõl.
Sõt a mi éle tünk is gya rap szik, ha lát juk, az öröm hír má -
so kat is el ve zet az örök igaz ság hoz, és a meg sza ba dí tott
élet újabb hang gal gya ra pít ja az ének lõk gyü le ke ze tét.

Zsu gyel Kor nél
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Tal ló zó

„Nem kár hoz tat min den ha ra got – mert van igaz sá gos ha -
rag is, mely nyu godt meg gon do lás sal buz gól ko dik a bûn
és igaz ta lan ság el len, ha nem a szen ve dé lyes ha ra got
rosszal ja.” (Kál di-Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar -
canum Di gi té ka Kft.)

„Mi u tán Is ten ben nincs vál to zás vagy olyan ár nyék,
mint oly kor a fény lõ égi tes te ken, ele ve ki zárt az a fel te vés,
hogy né ha-né ha eset leg rosszat is ad, rosszat is tesz. (…)
Is ten jó té te mé nyei kö zött kü lön em lí tést ér de mel, mert kü -
lö nö sen be cses, a lel ki meg újí tás. (…) An nak, hogy (…) az
is ten tisz te let for rá sá hoz hoz zá jus sa nak, fel té te lei van nak:
a) nyi tott szív vel, en ge del me sen kell fi gyel ni az ige hir de -
tés re; b) vi gyáz ni kell a nyel vük re; c) fé kez ni kell az in du -
la to kat; d) le kell ten ni a bosszú ál lás ról; e) sze líd lel kü let -
tel kell be fo gad ni a hal lott igét (…). Nem a ha rag, a gyû -
lö let, a fe nye ge tõ zés, az in du la tos vi tat ko zás se gít, ha nem
a sze líd ség gel be fo ga dott és sze re tet ben gyü möl csö zõ ige.”
(Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi -
té ka Kft.)

„(…) Egy fe lõl azt, hogy Is ten igé jé nek ha tá sa – még pe -
dig új já szü lõ és meg tar tó, meg vál tó ha tá sa – van, más fe -
lõl pe dig azt, hogy ez a ha té kony is te ni ige nem »kí vül rõl«
– mint a tör vény, a »kõ táb lák ra írt ige« – fej ti ki ha tá sát,
ha nem »be lül rõl«, mint az az olt vány, amely bõl ki hajt az
új vesszõ szál, a vad alany ból a sze líd nö vény. (…) Az ol -
tó anyag tel je sen más, mint a vad alany. A kép (…) fel tár -
ja, hogy Is ten ve lünk va la mi olyas mit cse lek szik, ami re
csak Õ és az õ Igé je ké pes. (…) az igé rõl szól, amely nem
»kõ táb lák ra« van ír va, ha nem »be lénk van olt va«; olyan
igé rõl, amely nem re gu láz, ha nem új já szül; olyan igé rõl,
amely nem Is ten kö ve tel mény rend sze rét tár ja elénk, ha -
nem Is ten »fe lül rõl jö võ ado má nya i ban« ré szel tet.” (id.
Ma gas sy Sán dor: Pe rikó pák. Ma gán ki adás)

„A kí sér tés meg ol dá sa az Atyá val va ló szo ros kap cso lat -
ban és Igé jé nek fo lya ma tos el fo ga dá sá ban ta lál ha tó.” (A
Bib lia is me re te kom men tár so ro zat. Ke resz tyén Is me ret ter -
jesz tõ Ala pít vány)

„A leg ha tá so sabb fegy ver a kí sér tés el len a gyó nás és az
imád ság! Nem hi á ba be szél ép pen eb ben az össze füg gés -
ben a »vi lá gos ság Aty já ról«.” (Joó Sán dor: Hit ben jár ni. Aj -
tony Ar túr)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(min den tö ké le tes aján dék…)
„…a nap kel tét meg néz ni töb bet ér, mint meg hall gat ni a
Pas tor ale szim fó ni át.”

Claude Achil le De bus sy (1862–1918) fran cia ze ne szer zõ

(ké se del mes a ha rag ra…)
„Pa ran csolj el len szen ved nek. Rend sze rint ön kén te le nül
gyû lö lünk va la kit, még tu laj don sá gai meg is me ré se elõtt, s
ez a ve lünk szü le tett alan tas ide gen ke dés oly kor ki vá ló
em be re ket is ki kezd.” 

Bal ta sar Gra ci án Y Mo ra les (1601–1658) spa nyol író

(az em ber ha rag ja nem szol gál ja az Is ten igaz sá gát)
„Is ten sem bot tal ver, ha nem idõ vel.”

Bal ta sar Gra ci án 

(ké se del mes a ha rag ra)
„Fá jóbb a sé re lem, ha ked ves, aki sér tett.”

Pi erre Cor neille (1606–1689) fran cia drá ma író: Cid

(gyors a hal lás ra, ké se del mes a szó lás ra…)
„A be széd is nagy; de nem az, ami nél nincs na gyobb…”

Mau rice Mae ter linck (1862–1949)
fran cia nyel vû bel ga író

„Vé gül is min den em ber egy-egy vi lág, és kí ván sá ga nem -
csak az, hogy ezt vagy azt, ha nem õt ma gát, az egész vi -
lá gát meg is mer jem.”

Karl Barth (1886–1968) sváj ci teo ló gus:
Em ber és em ber társ

„Két mo no lóg nem egyen lõ egy dia ló gus sal.”
Karl Barth (uo.)

„Be szé lünk anél kül, hogy ke res nõk egy mást, hogy se gí te -
ni akar nánk egy más nak. Hall juk is a sza va kat anél kül,
hogy meg ta lál nánk egy mást, anél kül, hogy en ged nénk,
hadd se gít se nek raj tunk… A szó tar tal mát és ér tel mét ve -
szí ti, pusz ta szó ma rad. Így élünk a szó foly to nos inf lá ci -
ó já ban… Nem a sza vak üre sek: az em be rek üre sek, mi kor
üres sza va kat mon da nak és hal la nak.”

Karl Barth (uo.)

VERS
(sze lí den fo gad já tok a be lé tek ol tott igét, amely meg tud ja
tar ta ni lel ke te ket)
Csu kás Ist ván: Mi kor a köl tõk

Mi kor a köl tõl bül bül- (lásd: csa lo gány-)
han gon éne kel tek, rizst ara tott anyám,
tér dig a víz ben áll va. Mért mond imát
még is, nyom kod va tér dé ben a re u mát?
E köl tõk he lyett le haj tom a fe jem.
„Kö szö nöm, hogy meg tar tot tál min ket, Is te nem!”
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A pél da ké pem egy idõs pa raszt asszony. Igen so kat szen ve -
dett. Vé gig dol goz ta éle tét a föl de ken, és el te met te már
majd nem egész csa lád ját: fér jét és test vé re it, fi át és ke -
reszt gyer me ke it. Ho gyan le het él ni ilyen ne héz lel ki ba tyut
ci pel ve? 

Õ ci pe li. Gyak ran ki megy a te me tõ be, ahol na gyon sok
sír nál kell meg áll nia – az után ha za jön, mert sok még a do -
log. Ál la tok, aki ket el kell lát nia és em be rek, aki ket meg
kell lá to gat nia – akik még él nek, és gon do zás ra, se gít ség -
re szo rul nak. 

Örü lök, ha ta lál koz ha tom ve le. Jobb lesz tõ le a na pom,
de nem csak a na pom, ha nem én ma gam is. Mert nem ke -
se rû ség árad be lõ le, ha nem na gyon fi nom de rû. Rán cos
ar cá ból hun cut szem su gá roz. Pa nasz kod ni még so ha sem
hal lot tam. Éne kel ni an nál töb bet. Be teg sze ret tei ágyá nál
az ének bõl me rí tett erõt – el sõ sor ban ön ma gá nak, hogy
az tán ne kik is jut tat has son be lõ le. 

Éle te – pon to sab ban az, aho gyan meg éli éle tét – pél da
szá mom ra. An nak pél dá ja, hogy mek ko ra erõ van az Is -
ten be ve tett bi za lom ban. Mek ko ra ere je van az õsök tõl
meg örö költ hit nek, éne kek nek, imád ság nak, ha az a ha -
gyo mány ból bel sõ, sze mé lyes tu laj don ná vá lik. 

És en nek az öreg asszony nak a de rû je, szép sze me i ben
ott la kó el pusz tít ha tat lan vi dám sá ga ar ra is pél da, hogy
az iga zi, mély hit nem szá mon ké ri Is te nen a sor sát, ha -

nem se gít sé get kér, hogy azt el hor doz has sa. És ezt a se gít -
sé get nem csak ké ri, de biz to san meg is kap ja.

Szá mom ra név te len szent õ. Ha el megy majd in nen, én fo -
gom te met ni, aho gyan fi át is, fér jét is én te met tem. És ne héz
szív vel fo gok tõ le bú csúz ni, mert nagy lesz a vesz te sé gem. 

Ró la nem ír nak köny ve ket, nem em lé kez nek meg ró la
je les em be rek. De itt ma rad ve lem, és sze me i nek em lé ke
erõ sí te ni fog, hogy bíz zam ab ban az Is ten ben, aki nek bal
ke ze oly kor sú lyo san ránk ne he zed het, de jobb ke ze min -
dig meg tart. So ha sem ma gya ráz ko dik, mert Is ten, de so -
ha sem hagy cser ben, mert Is ten.

Jé zus gyak ran be szél egy nagy, ün ne pi asz tal ról, ami kor
Is ten or szá gá ról be szél. Er rõl az asszony ról min dig ez az
asz tal jut eszem be. Õ itt a föl dön so ha sem volt fon tos sze -
mé lyi ség, so ha sem ül tet ték fõ hely re, ma gá tól meg nem to -
la ko dott vol na oda so ha. 

De tu dom, hogy Is ten más kép pen mér, mint ez a vi lág.
Szá má ra a leg fon to sabb az em be ri kap cso la tok mi nõ sé ge.
Akik ezen a té ren na gyot al kot nak, a leg több ször név te le -
nek ma rad nak az em ber vi lá gá ban, s az utol só he lye ken
ül nek a föl di asz ta lok nál.

De biz tos va gyok ab ban, hogy oda át hal la ni fog ják:
„Ba rá tom, ülj fel jebb”. Mert a kö tõ dés, a kap cso lat, ha úgy
tet szik, a sze re tet Is te né nek sze mé ben õk – a sze re tet név -
te len jei – a leg na gyob bak.
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KO VÁCS NÉ TÓTH MÁR TA

A mennyei asz tal

RAJZ PÁ LYÁ ZAT

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. 
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. Egy pá lyá zó leg fel jebb 3 raj zot küld het be.
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 hát ol da lán 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.
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.

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)
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