
Azt hi szem, min den ige hir de tõ kö zös felismerése, hogy
mi nél in kább ké pe sek va gyunk tex tus sze rû ek len ni, an nál
kor sze rûb ben tud juk meg ra gad ni az üze ne tet. Ru gó doz ha -
tunk az ál lí tás igaz sá ga el len, vál toz tat ni még sem tu dunk
raj ta. Mi ért van ez így? Mert a ko rok vál toz nak ugyan, de
az ügy ugyan az. A szín pad kép le het más, de a drá ma, Is -
ten és em ber egy más ra  ta lá lá sa a mai na pon sem más,
mint egy kor. Ne en ged jünk hát a kí sér tés nek, hogy az
alap ige ug ró desz ká vá vál jon ön ké nyes em be ri böl cses sé -
günk szá má ra, de ne le gyen egér lyuk ká sem, amely be el -
búj ha tunk a ké nyel met len va ló ság elõl.

En nek a má so dik ko rinthu si le vél zá ra dé ká ból vett
mon dat nak az ér tel me is ak kor nyí lik meg, ak kor lesz „fo -
ga és kör me”, ha mi nél pon to sab ban fel tár juk azt a hely -
ze tet, amely az ebbe a mon dat ba sû rí tett szem re há nyást
ki vál tot ta Pál ból. Va la hon nét Ma ce dó ni á ból ír a ko rinthu -
si gyü le ke zet nek, és be je len ti,
hogy ha ma ro san har mad szor ra is
meg fog je len ni kö zöt tük. Ez
azon ban nem ün ne pé lyes püs pö ki
vi zi tá ci ó nak, köl csö nös haj bó ko -
lás nak ké szül, ha nem in kább szá -
mon ké rés nek. A gyü le ke ze tet rend -
be kell ten ni, mert ká ros fo lya ma -
tok in dul tak meg benne. Ál test vé -
rek szi rén hang ja i ra visz ket a fü -
lük, a kö zöt tük élõ test vér nyo mo -
rú sá gá ra pe dig ér zé ket len ma rad
a szí vük. A sok fé le er köl csi la za -
ság sem is me ret len ná luk (2Kor
12,20). A hely zet va ló ban meg -
érett a gyü le ke ze tet ala pí tó apos -
tol köz vet len és ha tá ro zott be -
avat ko zá sá ra. De a hely zet rend -
kí vül ké nyes vol ta ab ban van,
hogy Pál nak tel je sen esz köz te le nül
kell hoz zá lát nia az ál dat lan hely -
zet meg szün te té sé hez. Õt nem kí -
sé rik lik to rok, mint egy kor a ró -

mai kon zu lo kat, hogy nyo ma té kot ad ja nak ren del ke zé se i -
nek. Ugyan az rág hat ja a lel két, ami min ket, zsi na ti kül -
döt te ket is emészt het: hi á ba va ló a leg szebb ha tá ro zat is a
meg fe le lõ szank ci ók hí ján. Le het va la ki nek bár mi lyen
nagy te kin té lye az egy ház ban, még az sem meg fel leb bez -
he tet len. A ve re ség és meg aláz ta tás koc ká za tá val Pál nak
is szá mol nia kell. Könnyen jár hat most is úgy, mint má so -
dik út ja al kal má val (2Kor 2,1–3).

Egyet len esé lye azért még is ma radt. Esz köz te len ugyan,
de nem gaz dát lan. Az élõ Úr Jé zus meg bí zá sá ból, a gyü le -
ke zet Ura te kin té lyé nek sú lyá val megy kö zé jük. Egy szer s -
mind olya nok kö zé megy, aki ket az élõ Úr Jé zus sze re te te
emelt ki a hi á ba va ló élet mély sé gé bõl, és hor doz za to vább
mind a mai na pig. Vé gül is nem Pál te kin té lyén vagy a
gyü le ke zet jó in du la tán mú lik a visszás hely zet ha lasz tást
nem tû rõ ren de zé se, ha nem a min den nél elõ rébb va ló kö -

tõ dés fel is me ré sén és vál la lá sán.
Olyan em be rek va gyunk, akik
sem Pál hoz, sem sen ki más hoz,
de még ön ma gunk hoz sem tar to -
zunk, ha nem „Krisz tu séi” va -
gyunk (1Kor 3,23). Ez az ál la pot
meg tar tó, ugyan ak kor fe gyel me -
zõ erõ is. Mert az élõ Úr se gít sé gül
hív ha tó ugyan, de or rá nál fog va
nem ve zet he tõ.

Né ha úgy tû nik, mint ha gaz -
dát lan len ne az egy ház, amely ben
bün tet le nül le het fe le lõt len az
em ber. Vég re ne künk is „ész re
kel le ne ven nünk, hogy kö zöt tünk
van az Úr”, akit vég ze tes vol na
„ha rag ra in ge rel nünk. Vagy ta lán
erõ seb bek va gyunk ná la?” (1Kor
10,22) Sen ki ne gon dol ja, hogy
„pa pír tig ris sel” van dol ga. Jé zus
Krisz tus sok kal in kább „sa rok -
kõ”, aki re rá le het épül ni, de aki -
ben meg is le het bot la ni.
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Nem va gyunk gaz dát la nok
Vagy nem ve szi tek ész re, hogy Jé zus Krisz tus kö zöt te tek van? (2Kor 13,5)
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IGAZ SÁ GOS SÁG ME ZO PO TÁ MI Á BAN,
EGYIP TOM BAN ÉS IZ RÁ EL BEN

Az Is ten íté lõ szé ke elõtt zaj ló vi lág vé gé rõl al ko tott kép ere -
de ti leg nem ke resz tény, de még csak nem is bib li ai el kép ze -
lés. Iz rá el a ma ga sa já tos mód ján ra gad ta meg az ez zel kap -
cso la tos ba bi ló ni ai, va la mint ké sõbb az egyip to mi el kép ze -
lé se ket, és sa ját is ten hi té nek meg fe le lõ en ala kí tot ta át õket.

„Az igaz sá gos ság nap ja” –
Az igaz sá gos ság koz mo ló gi ai fo gal ma

Me zo po tá mi á ban a ki rály egy szer re volt bí ró és – a nap is -
ten, Sa mas kép vi se lõ je ként – az is te ni igaz sá gos ság vég -
re haj tó ja.1 Ez az igaz sá gos ság, a nap fény hez ha son ló an,
a koz mi kus vi lág- és élet rend. A nap pal együtt min den
reg gel fel kel az is te ni igaz sá gos ság, hogy az or szá got és a
né pet az igaz úton ve zes se. Igaz az, aki he lye sen irá nyít;
igaz az, ami egész sé ges; igaz az, aki he lye sen él. Ez nö vé -
nyek re, ál la tok ra és em be rek re egy aránt ér vé nyes, a nap
já rá sá nak rit mu sá ban. Az irá nyí tás itt po zi tív ér tel met
nyer, bá to rí tást, meg ele ve ní tést, gyó gyí tást je lent. A ki rály
és a bí ró fel ada ta gon dos kod ni ar ról, hogy „az erõs ne
bánt sa a gyen gét”, és „az ár vák és öz ve gyek kap ják meg,
ami ne kik jár”. Nem csak a gyen gé ket kell meg vé de nie az
erõ sek kel szem ben, de a föl det is az em be ri ki zsák má nyo -
lás sal szem ben. Még is függ a koz mi kus rend tõl. Ter mé sze -
ti ka taszt ró fák vagy éh ín sé gek ese tén õt te szik fe le lõs sé,
és a fe jé vel fi zet het ér tük. Az igaz sá gos ság eb ben a koz -
mo ló gi ai kon tex tus ban igaz sá got szol gál ta tó, igaz sá got
te rem tõ te vé keny ség, nem jó és rossz, egy sze rû en meg ál -
la pít és ér vé nye sít.

Iz rá el zsol tá ra i ban meg ta lál hat juk JHVH „szo la ri zá lá -
sát” és a ba bi ló ni ai koz mo ló gi ai igaz sá gos ság-el kép ze lés
tör té ne ti e sí té sét is.2 Ami kor JHVH-t az igaz sá gos ság nap ja -
ként di csõ í tik és fel ke lé sé ért kö nyö rög nek, Iz rá el Is te ne ez -
zel át ve szi a nap, Sa mas megelevenítõ, gyó gyí tó, meg men -
tõ és hely re ál lí tó igaz sá gos sá gát. Az Új szö vet ség ben Is ten
olyan, mint a nap, aki fel jön go no szok ra és jók ra (vö. Mt
5,45). De a te rem tõ és a te remt mény köz ti kü lönb ség té tel
mi att Iz rá el Is te ne sza ba don áll a koz mosszal szem ben, õ
ma ga nem ré sze a koz mi kus rend nek. Ez zel „te o lo gi zál ja”
Iz rá el az igaz sá gos ság-el kép ze lést. Is ten igaz cse lek vé sét a
vi lág éle té ben is ész re ve szik, nem csak a ter mé szet kons -
tans rend jé ben. A pró fé ták nál vég re meg ta lál ha tó az, amit
Ger hard von Rad „a tör té ne ti gon dol ko dás esz ka to lo gi zá lá -
sá nak” ne ve zett.3 Az Úr nap ját egy olyan jö võ ben lát tat ják,
amely Iz rá el tör té ne tén túl, az uni ver zá lis tör té ne lem be
nyú lik, és a vi lág tör té ne lem és a ter mé szet tör té ne té nek
vég pont ja fe lé mu tat. Ez ál tal ke rül be az egy sze ri ség és a
vég ér vé nyes ség gon do la ta az Is ten íté le té rõl al ko tott el kép -
ze lés be. Az utol só íté let a te rem tés min den te rü le té vel
szem ben áll, és di ak rón mó don hat ja át a te remt mé nyek
min den kor sza kát. Az esz ka to lo gi kus „Úr nap ja” azon ban
nem csak a múlt fe let ti íté le tet hoz za nap vi lág ra, ha nem
min de nek új já te rem té sét is a jö võ ben (Ézs 65,17; Jel 21,1).

Az igaz sá gos ság mér le ge –
Az igaz sá gos ság ant ro po cent ri kus fo gal ma

Az íté let egyip to mi fo gal ma egy túl vi lág-el kép ze lé sen, és
nem a vi lág koz mi kus igaz sá gos sá gán ala pul.4 Is ten íté le -
te a hol tak íté le te, át me net e vi lág ról a túl vi lág ra. E vi lág

JÜR GEN MOLT MANN

Az igaz sá gos ság nap ja
Az íté let rõl és min de nek új já te rem té sé rõl szó ló evan gé li um
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és a túl vi lág köz ti kon ti nu i tást az it te ni cse le ke de te kért
vagy go nosz tet te kért já ró di csé ret vagy bün te tés je len ti. Az
em ber nem más, mint jó és rossz tet te i nek összes sé ge. A
ha lot tak fe lett tar tott íté let kö zép pont já ban a mér leg áll,
az egyik ol da lon a ha lott szí vé vel, a má si kon pe dig cse le -
ke de te i vel. Anu bisz meg vizs gál ja a mér leg nyel vét, az
íbisz fe jû Thot fel jegy zi a mu lasz tá so kat, a sa kál fe jû is ten
pe dig az íté lõ is ten, Ozi risz elé ve ze ti a ha lot tat, az „igaz -
ság csar no ká ba”. A mér leg alatt a po kol ál la ta, a „za bá ló”
vá ra ko zik a kár ho zott ra. Így mu tat ja ezt be egy Új bi ro da -
lom ko ra be li pa pi rusz. A kár ho zot tat né ha meg fõ zik egy
üst ben, mi elõtt a po kol ál la ta el fo gyaszt ja, né ha tûz ve -
rem be dob ják, né ha pe dig dé mo nok fe je zik le. Ez zel szem -
ben az üd vö zül te ket az elí zi um bi ro dal ma vár ja. A pa ra di -
cso mot egy fo lyó sze li át, part ja in bu ja nö vény zet tel; az
üd vö zül tek a pa ra di csom ban is dol goz nak, de min dig dús
ter mést ta ka rít hat nak be.

Egyip tom ban Ma’at az igaz sá gos ság és az igaz ság egy
sze mély ben. Az em ber ezen a vi lá gon cse le ke de te i nek
összes sé ge. Eze ket a túl vi lá gon vi szo noz zák. Min den em -
ber ma gá ra ha gyat va áll meg az igaz ság csar no ká ban,
Ozi risz és a negy ven két ta gú íté lõ szék elõtt. Az íté le tet a
szív le mé ré sé nek ered mé nye alap ján hoz zák meg. A mér -
leg re he lye zést Anu bisz hajt ja vég re, aki nek ke resz tény
meg fe le lõ je Mi hály ark an gyal lett, ami kor Ozi risz he lyé be
Krisz tus lé pett. S hogy mi lyen tör vény sze rint ítél kez nek,
az ab ból az elõ írás sze rint el mon dott, sa ját ár tat lan sá gu -
kat bi zony ga tó vé dõ be széd bõl adó dik, ame lyet a ha lot tak -
nak kell meg íté lõ ik elé ter jesz te ni ük. Ál ta lá ban az élet, az
õsök és az is te nek, va la mint a fe le ba rát el len el kö ve tett
vét sé gek rõl és bû nök rõl van szó.

Ha össze ha son lít juk a ba bi ló ni ai és az egyip to mi igaz -
sá gos ság-el kép ze lé se ket, az egyik ol da lon egy hely re ál lí tó,
meg men tõ és gyó gyí tó, a má sik ol da lon pe dig a bû nö ket
meg ál la pí tó és azo kat számon kérõ igaz sá gos sá got ta lá -
lunk. Az Ószö vet ség ben is meg ta lál juk Is ten ha rag já nak
gon do la tát, amellyel az em be ri bûn re re a gál és a hi tet le ne -
ket bün te ti, még is az Is ten te rem tõi igaz sá gos sá gá ról al -
ko tott el kép ze lé sek van nak több ség ben: szol gál tass ne kem
igaz sá got (Zsolt 43,1) – szó lít ják meg azt, aki igaz sá got
szol gál tat az el nyo mot tak nak (Zsolt 146,7). Ba bi lo ni á ban
az is te ni igaz sá gos ság nak szo ci á lis, föl di és koz mi kus di -
men zi ói van nak; Egyip tom ban vi szont csak az em be rek re,
és az em be rek nél csak a jó és go nosz tet te ik re vo nat ko zik,
nem pe dig szen ve dé sük re, ter mé sze tes tes ti lé tük re,
amellyel Is ten te remt mé nye i ként ren del kez nek. Ba bi lon -
ban olyan igaz sá gos ság gal ta lál ko zunk, amely az uni ver -
zu mot össze tart ja és él te ti, Egyip tom ban a ha lot ti íté lõ -
szék in di vi du a li zál ja az em bert, min den ki nek egye dül kell
ki áll nia ma gá ért. Ba bi lon ban az is te ni igaz sá gos ság vé di
a gyen gé ket és az ál do za to kat, Egyip tom ban vi szont ju tal -
maz za vagy bün te ti a helyesen vagy helytelenül cselekvõt.

Ha egy pil lan tást ve tünk a kö zép ko ri egy ház áb rá zo lá -
sa i ra az utol só íté let rõl, egy ér tel mû en ki tû nik be lõ lük, mi -
lyen erõs ha tást gya ko rolt az egyip to mi ha lot ti íté lõ szék

gondolata ezek re a cse le ke de tek alap ján meg ho zott íté le -
tet áb rá zo ló ké pek re, és mily ke vés sé ho no sod tak meg a
ke resz tény íté let fel fo gás ban JHVH te rem tõi igaz sá gos sá -
gá nak ószö vet sé gi fo gal mai. A ke resz tény íté let ké pe ket
nem le het meg kü lön böz tet ni az isz lám el kép ze lé sek tõl: az
utób bi ban az em be rek nek egye dül kell meg áll ni uk Al lah
elõtt, és fo gad ni uk cse le ke de te ik köny vét. Jó cse le ke de te ik
is meg mé ret nek egy igaz mér leg gel. Aki nek a jó cse le ke de -
tei sú lyo sak, az üd vö zül, aki nek a cse le ke de tei túl köny  -
nyû nek ta lál tat nak, azt a pusz tí tó tûz ver mé be ve tik (Szú -
ra 21,47; 101,5). Ez el ve zet min ket a kér dés hez: egy ál ta -
lán mi az, amit ke resz tény nek ne vez he tünk ha gyo má nyos
íté letfelfogásunkban? Nem vol na-e leg fõbb ide je krisz ti a -
ni zál nunk az utol só íté le tet, és evan ge li zál nunk je len éle -
tünk re gya ko rolt ha tá sa it, hogy öröm mel mond has suk:
„Mar anatha, jöjj, Uram Jé zus, jöjj ha mar!” (vö. Jel 22,20)

AZ UTOL SÓ ÍTÉ LET A KE RESZ TÉNY TRA DÍ CI Ó BAN

A vég sõ el szá mo lás

Nyis suk ki a lu the rá nus or to do xia ké zi köny vét5 a 470. ol -
da lon. Ezt ta lál juk:

„De ext re mo ju di cio: A ha lot tak fel tá ma dá sa után kö -
vet ke zik az utol só íté let. Ez zel vé get ér a vi lág. A ha lot tak
fel tá mad nak, az élõk át vál toz nak. Az idõ pont el van rejt -
ve elõ lünk. De je lek fog ják meg elõz ni: a sá tán ha tal má nak
tel jes ki bon ta ko zá sa, az em be rek biz ton ság ér ze té nek és
hi tet len sé gé nek meg nö ve ke dé se.

Az íté le tet Krisz tus tart ja, aki meg je le nik min den ki szá -
má ra lát ha tó for má ban és di csõ ség ben, a ke gye sek nek az
áhí tott vi gaszt, a hi tet le nek nek iszo nyú ri a dal mat hoz va.
Ek kor min den ki nek min de nek ben nyil ván va ló vá lesz, mit
tett, a jó ép pen úgy, mint a rossz, és az íté let oly mó don
haj ta tik vég re, hogy egye sek, a ke gye sek fel vé tet nek a di -
csõ ség bi ro dal má ba, má sok pe dig, a hi tet le nek, ki ta szít -
tat nak az örök sö tét ség bi ro dal má ba.

Po kol nak ne ve zi az Írás a szen ve dés he lyét; az üd vös -
ség he lyét pe dig menny nek.”

Paul Al thaus sze rint („Got tes Ge richt”. RGG³ 2.
1421–1423. o.) Is ten íté le té nek igaz sá gos sá ga a bün te tést
ér vény re jut ta tó igaz sá gos ság: „Is ten fe le lõs ség re von ja
õket [az em be re ket], és el is me rõ vagy el íté lõ mó don íté le -
tet hoz fe let tük, di csé ret tel és bün te tés sel. Az utol só íté let
so rán a hí võ nek Is ten íté le te elõl Jé zus hoz kell me ne kül -
nie, aki »meg fog men te ni min ket a ha rag tól« (Róm 5,9).”

De ez azt je len ti, hogy Is ten íté le te a vi lág vé gén a tör -
vény bi ro dal má ba tar to zik, amely meg kö ve te li a jó cse le -
ke de te ket és tilt ja a rossza kat. A tör vény Is ten el jö ven dõ
íté le té nek je len va ló sá ga. Ez egy cse le ke de tek alap ján íté lõ
bí ró ság. Az át me net in nen oda csak ju ta lom ként vagy
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bün te tés ként kép zel he tõ el. Az em ber nem több, mint tet -
te i nek szub jek tu ma, a jók nak jut a di csõ ség, a go no szok -
nak pe dig a po kol kín jai. Míg a lu the rá nus or to do xia
Krisz tust te szi meg  bün te tõ bí ró nak, Al thaus kü lönb sé get
tesz az íté lõ bí ró és Krisz tus közt, aki a hí võk vé dõ je.

A dif fe ren ci á ló em be ri bí ró ság hoz ké pest eb ben az Is ten
íté le té rõl al ko tott el kép ze lés ben csak két íté let szü le tik:
örök élet vagy örök ha lál, menny vagy po kol. Ha cso dál -
koz va fel tesszük a kér dést, mi ma rad a jó, a lát ha tó te rem -
tés bõl, a föld bõl és a föl di te remt mé nyek bõl, azt kap juk
vá la szul: vé gül min den ha mu vá ég. E vi lág vá zá ra már
nin csen szük ség, ha az üd vö zül tek köz vet le nül, min den -
fé le más te remt mény köz ve tí té se nél kül lát hat ják az Is -
tent. Ez az an nihi la tio mun di, meg ma rad a menny és a po -
kol.6 Ez a „vi lág vé ge”.

Dies irae,
dies il la,
sol vet sa eclum
in fa vil la.

Az el lent mon dá sok

Én ezt az el kép ze lést szél sõ sé ge sen te rem tés el le nes nek
tar tom. Va jon szük ség sze rû en el lent mond egy más nak az
íté lõ és a te rem tõ Is ten? És hogy ha egy és ugyan azon Is -
ten rõl van szó, ak kor az íté lõ szét rom bol ja a te rem tõ nek a
te remt mé nye i hez va ló hû sé gét? Mind egy, hogy Is ten ön el -
lent mon dá sá ról van szó, vagy kü lön bö zõ is te nek rõl, a bib -
li kus is ten hit ez ál tal el pusz tul. A meg sem mi sí tõ íté lõ bí ró -
ság ról al ko tott kép egy vég le te kig hi tet len el kép ze lés.

Krisz tus az íté let két élû kard já val a szá já ban, aki nek
igaz sá gos sá ga az em be re ken ju ta lom és bün te tés for má já -
ban mu tat ko zik meg, szá mom ra fel is mer he tet len. Sem mi
kö ze nincs a gyó gyí tó, bû nö ket meg bo csá tó ná zá re ti Jé zus -
hoz. Ez a meg tor ló bí ró nem le het az ér tünk ke reszt re fe szí -
tett és ér tünk fel tá madt Krisz tus. A Mi che lan ge lo ál tal a
six tu si ká pol ná ban an tik hõs ként vagy olim pi ai baj nok at -
lé ta ként meg fes tett vi lág bí ró lát tán ugyan ki ben me rül het
fel, hogy ez le het ne akár az a sze gény em ber is Ná zá ret bõl?

Krisz tus igaz sá gos sá gá nak pir ka da ta

Még is egé szen más kép pen is el le het jut ni a nagy vi lág íté -
let el kép ze lé sé hez: az igaz ság ta lan ság ég be ki ált, az ál do -
za tok nem né mul nak, a gyil ko sok nem lel nek nyu gal mat.

Az igaz ság utá ni éh ség kín zás ként meg ma rad a hang ta lan
si ko lyok vi lá gá ban. Az ál do za to kat nem le het el fe lej te ni, a
gyil ko sok nem gyõ ze del mes ked het nek fe let tük vég ér vé nye -
sen. A vá ra ko zás Is ten íté le té re, amely igaz sá gos sá got hoz,
ere de ti leg az igaz ság ta lan ság és az erõ szak ál do za ta i nak
re mény sé ge. Is ten íté le te az el nyo mot tak el len tör té ne te és
el len ké pe volt a di a dal mas ko dó erõ szak te võk vi lá gá val
szem ben. Az ál do za tok, a te he tet le nek és el nyo mot tak a vi -
lág bí ró ban bíz nak, „aki jo got szol gál tat mind azok nak,
akik jog ta lan sá got szen ved nek”. Iz rá el pa nasz zsol tá rai so -
kat mon dó an pél dáz zák azt, ami kor az „íté let” jo got te remt.
Is ten ma ga sabb igaz sá gos sá ga jo got szol gál tat a bû nö zés
ál do za ta i nak, ki eme li õket a por ból, meg gyó gyít ja meg seb -
zett éle tü ket, és hely re hoz za szét rom bolt éle tü ket. Az ál do -
za tok Is ten te rem tõ igaz sá gos sá gá ra vár nak, amely sza -
bad sá got, egész sé get és új éle tet hoz a szá muk ra.

Csak ké sõbb, ide gen be fo lyás alatt lett a bib li ai ira tok -
ban az ál do za to kat fel sza ba dí tó meg men tõ bõl uni ver zá lis
bün te tõ bí ró, aki a jó és a rossz sze rint ítél, és nem ér dek -
lik töb bé az ál do za tok. A meg men tõ igaz sá gos ság ál do zat -
ori en tált vá ra ko zá sá ból egy, a meg tor ló igaz sá gos ság mér -
té ke sze rin ti, tet tes ori en tált mo rál bí ró ság lett. Az am bi va -
lens íté let el kép ze lé sek krisz ti a ni zá lá sa és a je len re gya ko -
rolt je len tõ sé gük evan ge li zá lá sa cél já ból ab ból in du lok ki,
hogy Iz rá el és a ke resz tény ség ere de ti is ten él mé nyei a te -
rem tõ, meg men tõ és gyó gyí tó igaz sá gos ság él mé nyei, és
az el jö ven dõ vég íté let rõl al ko tott el kép ze lé sek nek meg kell
fe lel ni ük ezek nek a spe ci fi kus él mé nyek nek, de nem kell
meg fe lel ni ük a meg tor ló igaz sá gos ság és az ál ta lá nos em -
be ri bosszú vágy ál ta lá nos val lá si el kép ze lé se i nek. Ezért
kér dez zük:

Ki a vég íté let bí rá ja? Az Új szö vet ség ke resz tény el kép ze -
lé sei sze rint az íté let nap ja „az Em ber fia nap ja”, és az Em -
ber fia, Jé zus azért jött, hogy meg ke res se, ami el ve szett (Lk
19,10; 6; Mt 8,11). Aki úgy gon dol ja, hogy van nak el ve -
szet tek, az Krisz tust ká ro mol ja, al kal mat lan nak és meg le -
he tõ sen si ker te len nek tart ja. Az Úr nap ja „Jé zus Krisz tus
nap ja” (Fil 1,6). Ez a na pok nap ja, ami kor a meg fe szí tett
és fel tá ma dott Krisz tus ki nyi lat koz tat ja ma gát a vi lág nak,
és a vi lág meg nyi lat ko zik a szá má ra. Minde nki nek lep le -
zet le nül kell oda áll nia Krisz tus íté lõ szé ke elé. (2Kor 5,10)
Mind két fél ki lép ed di gi rej te ké bõl az igaz ság fé nyé re: a
most Is ten ben rej tõ zõ Krisz tus és az itt ön ma gá ba rej tõ zõ
em ber. Az örök fény lát ha tó vá te szi majd õket egy más szá -
má ra. Az is lát ha tó vá lesz, amit most a ter mé szet rejt, hi -
szen az em be rek tes ti és ter mé sze ti lé nyek, és a föld ter -
mé sze té vel együ vé tar toz nak. Nem le het min ket el vá lasz -
ta ni a föld ter mé sze té tõl, még a vég íté let ide jén sem.

De mi ként nyi lat koz tat ja ki ma gát Krisz tus? Még sem
bosszú ál ló ként, ha nem meg fe szí tett és fel tá ma dott gyõz -
tes ként a bûn, a ha lál és a po kol fe lett. Ne ki adat tak a ha -
lál és a po kol kul csai (Jel 1,18). Mi vé gett? Mert az Élõ ként,
a ha lot tak el sõ szü lött je ként és az élet uraként nyi lat koz -
tat ja majd ki ma gát. Le het, hogy Mi che lan ge lo a six tu si
ká pol ná ban ta lál ha tó, az utol só íté le tet áb rá zo ló fres kón
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6 K. Stock: An nihi la tio Mun di. Joh ann Ger hards Escha to lo gie der Welt.
Mün chen, 1971. Sch mid 1893, 407. o.: „Az utol só íté let után be kö szönt
a vi lág tel jes vé ge. Min den e vi lág hoz tar to zó – az em be re ken és an gya -
lo kon kí vül – elég és fel ol dó dik a sem mi ben. Te hát nem a vi lág át vál to -
zá sá ra kell szá mí ta ni, ha nem lé te zé sé nek tel jes meg szû né sé re.” Vö. még
J. Molt mann: Das Kom men Got tes. Christ liche Escha to lo gie. Gütersloh,
1995. 295–302. o.
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nem is egy bí rót áb rá zolt, ha nem a tes té ben fel ma gasz to -
sult Em ber fi át, az em be ri ség és a ter mé szet fel tá ma dá sá -
nak ve zér alak ját.

Mi lyen igaz sá gos ság sze rint fog Krisz tus ítél ni, ha fel -
tá ma dá sá val a bûn, a ha lál és a po kol le gyõ zõ je ként nyi -
lat koz tat ja ki ma gát? Bi zo nyá ra nem más igaz sá gos ság
sze rint, mint amelyet evan gé li u má ban meg hir det, és ame -
lyet a bû nö sök kel és vám sze dõk kel vál lalt kö zös ség ben
gya ko rolt. Kü lön ben sen ki sem tud ná új ra fel is mer ni. Az
el jö ven dõ bí ró ugyan az, mint a ke reszt re sze ge zett.7 „Vi -
lág bí ró ként” az jön el, aki „a vi lág bû nét hor doz za”, és
ma ga is vi sel te az igaz ság ta lan ság és az erõ szak ál do za -
ta i nak szen ve dé sét. Ró la mond ják majd Pál lal együtt: 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 15,55) Is ten igaz sá gos sá ga,
amely nek az el jö ven dõ Krisz tus min den em be ren és min -
den lé te zõ dol gon ér vényt fog sze rez ni, nem a jó és a rossz
meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó és nem is meg tor ló igaz sá gos -
ság lesz, amely a jó cse le ke de te ket ju tal maz za és a go no -
sza kat meg bün te ti, ha nem Is ten te rem tõ igaz sá gos sá ga,
amely az ál do za tok nak jo got szol gál tat, és a tet te se ket
hely re i ga zít ja. A bûn és az erõ szak ál do za ta i nak jo got
szol gál tat. Fel egye ne sí ti õket, hely re ál lít ja, meg gyó gyít ja
és vissza ál lít ja az élet be. A bûn és erõ szak el kö ve tõi meg -
ta pasz tal ják a hely re ho zó, át vál toz ta tó igaz sá gos sá got.
Már csak az ál tal is át vál toz nak, hogy az ál do za tok kal
együtt éri õket a meg vál tás. Meg men ti õket a meg fe szí tett
Krisz tus, aki az ál do za ta ik kal együtt ta lál ko zik ve lük. „Ki -
hal nak” a go nosz tet te ik, és ál do za ta ik kal együtt új, kö zös
élet re „szü let nek új já”. Pál a tûz ké pé vel fe je zi ki ezt az át -
for má ló ke gyel met: de ha va la ki nek a mun ká ja meg ég,
kárt vall. Õ ma ga meg me ne kül ugyan, de úgy, mint aki tû -
zön ment át. (1Kor 3,15) A vég íté let ben meg je le nõ tûz ké -
pé nek sem mi kö ze nincs a mág lyá hoz vagy a vi lág égés -
hez, sõt Is ten sze re te té nek ki fe je zé sé re szol gál, amely
min den Is ten nel el len ke zõt el éget, hogy az Is ten ál tal te -
rem tett em bert meg ment se.

A bû nök ál do za ta i nak és el kö ve tõ i nek el jö ven dõ bí ró ja -
ként a fel tá ma dott Krisz tus egyik nek a szen ve dé sét, má -
sik nak a bû nét gyõ zi le, hogy a sö tét ség ural má ból mind -
ket te jü ket Is ten bi ro dal má nak fé nyé re ve zes se.

Mi a cél ja Krisz tus íté le té nek? Az ál do za tok fel eme lé sé -
nek és a tet te sek hely re iga zí tá sá nak cél ja nem a ju ta lom -
mal és bün te tés sel vég be me nõ nagy le szá mo lás, ha nem Is -
ten te rem tõ íté le té nek gyõ zel me min den hi tet len fe lett
égen, föl dön és föld alatt. Az is te ni igaz sá gos ság ezen gyõ -
zel me nem ve zet az em be rek nek üd vö zül tek re és el kár ho -
zot tak ra va ló ket té osz tá sá hoz és a vi lág vé gé hez, ha nem
Is ten nagy en gesz te lé si nap ját je len ti ezen a föl dön. Az íté -
let nap ja „le tö röl min den könnyet a sze münk rõl”, a szen -
ve dés könnye it épp úgy, mint a meg bá nás könnye it, hi szen
ha lál sem lesz töb bé, sem gyász, sem jaj ki ál tás, sem fáj da -

lom (Jel 21,4). „A föld meg tisz tul a bûn tõl és a ha lál tól.”8

A bûn ár nyé kai a ha lál ha tal má val együtt tûn nek el. El -
pusz tul nak a pusz tí tás erõi. Így te hát a vég íté let nem je len -
ti Is ten mû vé nek a vé gét, és nem is az utol só, ha nem az
utol só elõt ti. Ez csak az el sõ lé pés egy át me net ben, egy át -
vál to zás ban a mu lan dó ság ból a múl ha tat lan ság ba. Vég ér -
vé nyes nek csak az új, örök te rem tés ne vez he tõ, amely az
igaz sá gos ság ta la ján nõ ki. Mi vel az íté let min de nek új já -
te rem té sét szol gál ja, így igaz sá gos sá ga nem csak is a múlt -
ra vo nat ko zó, meg ál la pí tó és meg tor ló, ha nem a jö võ be
mu ta tó, te rem tõ, jo got szol gál ta tó, gyó gyí tó és hely re ál lí tó
igaz sá gos ság. Az íté let nem a bûn és a ha lál szol gá la tá ban
áll mint nagy le szá mo lás, ha nem a te rem tést szol gál ja. A
ré gi vi lág idõ íté let alat ti vé ge nem más, mint az új vi lág idõ
kez de te „a jö ven dõ vi lág ban va ló élet ben”. A ke resz tény
tra dí ció hi bá ja volt, hogy a ké pek ben és fo gal mak ban, ke -
gyes ség ben és ta ní tás ban csak az el múlt vi lág fe let ti íté le -
tet lát ta, és nem is mer te fel az íté le ten át pil lant va Is ten új
vi lá gát, vagy is nem hit te a vég ben az új kez de tet.

Per sze a go nosz cse lek vé se és el szen ve dé se nem oszt ha -
tó meg kü lön bö zõ sze mé lyek és cso por tok kö zött. Az ál do -
za tok ból is vál hat nak tet te sek, és so kak ban el vá laszt ha -
tat la nul egy más ba fo nó dik a go nosz ság ál do za ta a tet tes -
sel. Már csak ezért is fon tos az a fel is me rés, hogy az el jö -
ven dõ bí ró tet tes ként meg ítél, egy szer s mind ál do zat ként
fel is egye ne sít min ket, el uta sít ja a ben nünk la kó fa ri ze -
ust, el fo gad ja a bû nöst, és ön ma gunk kal is ki bé kít min ket.

Ál do za tok és tet te sek meg íté lé se min dig szo ci á lis íté let.9

Nem ál lunk ma gá nyo san és ma gunk ra ha gyot tan a bí ró
elõtt, mint ahogy az em be ri bün te tõ bí ró sá go kon vagy az
éj je li lel ki is me ret-vizs gá lat so rán tör té nik. A tet te sek
együtt áll nak itt ál do za ta ik kal, Ka in Ábel lal, Iz rá el Ba -
bilon nal, az erõ sza ko sak a te he tet le nek kel, a gyil ko sok a
meg gyil kol tak kal, az ül dö zõk a már tí rok kal. Mert az em -
be ri ség szen ve dés tör té ne te fel old ha tat la nul egy be fo nó dik
a bûn tör té ne té vel. Min den eset ben bi zo nyos meg ol dat lan
és meg old ha tat lan ná vált szo ci á lis, po li ti kai és sze mé lyes
konf lik tu sok azok, ame lyek ben egye sek a bûn el kö ve tõi,
má sok pe dig ál do za tai lesz nek. Amint az az Ausch witz-
pe rek ben és a dél-af ri kai igaz ság té te li bi zott sá gok ban is
meg fi gyel he tõ volt, az ál do za tok em lé ke ze te messzebb ér,
mert kí noz za õket, ez zel szem ben a tet te sek nek, ha van is,
csak rö vid táv ra ter jed ki a me mó ri á juk. Ah hoz te hát,
hogy a tet te sek el jus sa nak a sa ját igaz sá guk hoz, ál do za -
ta ik em lé ke i re van nak utal va, vé gig kell hall gat ni uk tu dó -
sí tá sa i kat, és meg kell ta nul ni uk ön ma gu kat az ál do za ta -
ik sze mé vel lát ni, még ak kor is, ha ez ször nyû és po rig
rom bol. Az el nyo mot tak fel eme lé se az igaz ság egyik ol da -
la, a má sik ol dal pe dig a va kok lá tó vá té te le.

7 Er re ki fe je zet ten utalt W. Kreck: Die Zu kunft des Ge kom me nen. Grund -
prob le me der Escha to lo gie. Mün chen, 1996. 121–123. o.

8 Chr. Blum hardt in L. Ra gaz: Der Kampf um das Reich Got tes in Blum -
hardt, Va ter und Sohn – und wei ter!, Zü rich–Mün chen, 1922. 57. o.

9 M. Volf: The Fi nal Re con ci lia ti on. Ref lec tions on the so ci al di men si on
of the escha to lo gi cal tran sit i on. Mo dern Theo logy 16 (2000), 91–113. o.
Uõ: The End of Me mo ry? Mist reat ment, Me mo ry, Re con ci lia ti on. Eerd -
mans Grand Ra pids, 2006.



Iz rá el Is ten rõl szó ló tör té ne te i ben gyak ran a kö vet ke zõ
sza vak kal szó lít ják meg a ma ga sabb igaz sá gos sá got: Ítél -
jen ügyünk ben az Úr! (1Móz 16,5; 31,53; 1Sám 24,13) Is -
tent hív ják bé ke bí ró nak az em be ri konf lik tu sok hoz. Így kell
igaz sá got ten nie sze gé nyek és gaz da gok, ala csony és ma -
gas ran gú ak kö zött: De köz te tek is igaz sá got te szek, ju ha -
im, bá rány és bá rány kö zött (Ez 34,17), hogy a nyáj új ra
bé ké ben él hes sen. A zsol tá rok szer zõi is Is ten szo ci á lis íté -
le te után ki ál ta nak kér dé sük kel: mi ért megy jól a hi tet le -
nek so ra, mi köz ben az Is ten hez hû e ket ül dö zik? Is ten nek
igaz sá got kell ten nie hí võk és hi tet le nek közt. A szo ci á lis
ítél ke zés nek hely re kell ál lí ta nia a go nosz ál tal az em be rek
és a né pek közt meg za vart vi szonyt, de nem fel ada ta az in -
di vi duu mok ju tal ma zá sa és bün te té se: Is ten ítél kez ni fog.

Ezért kell az utol só íté le tet is az élet bé ke bí ró sá ga ként
el kép zel nünk, nem pe dig élet és ha lál fe lett dön tõ bün te -
tõ bí ró ság ként. Ha te hát a vég íté let a te rem tés szét hul lott
kö zös sé gi vi szo nya i nak hely re ál lí tá sát je len ti, ak kor re -
mél het jük az is te ni bé ke bí ró el jö ve te lét. A sza ka szo kat,
ame lyek ben az Új szö vet ség bün te tés rõl be szél, mi in ter -
pre tál hat juk min de nek új já te rem té sé nek szem szö gé bõl a
hely re ál lí tás esz kö ze ként.

„Jé zus Krisz tus nap ja a vi lág íté let nap ja lesz, amely el -
ta ka rít ja a ro mo kat. Az em be rek meg men té se, bû ne ik el le -
né re, ez a vi lág íté let, és ez zel együtt a kö nyö rü le tes ség,
amely éle tet, fel tá ma dást és új já szü le tést hoz.”10

„De egy hez ra gasz kod nunk kell a ke gyes tár sa sá gok
meg szo kott el kép ze lé sé vel szem ben: az íté let nem csak ne -
ga tív, sõt min de nek elõtt po zi tív ér te lem mel bír: nem egy -
sze rû en pusz tí ta ni akar, ha nem el sõ sor ban meg men te ni.
Ez a pusz tí tó »nem« az Is ten nel el len ke zõ ha tal mak kal
szem beni és a go nosz vi lá ga aló li fel ol do zás, de egy ben ez
a te rem tés meg men tõ és be tel je sí tõ »igen«-je is: »Íme, min -
dent új já te rem tek.«”11

Ezek Chri stoph Blum hardt sza vai, ame lye ket õ ma ga „a
re mény ség hit val lá sá nak” ne ve zett:

„Ar ról, hogy Is ten az egész vi lá gon bár mit vagy bár kit
is fel ad na, szó sem le het, ma sem és az örök ké va ló ság
egyet len pil la na tá ban sem. (…) A vég azt kell hogy je lent -
se: Íme, min den Is te né! Jé zus jön el, aki a vi lág bû nét hor -
doz ta. Jé zus meg tud ítél ni, de nem tud kár ho zat ra jut tat -
ni. Ezt aka rom hir det ni a leg mé lyebb pok lo kig, és nem fo -
gok meg szé gye nül ni.”12

Ha a vég íté let ben szo ci á lis íté let rõl be szé lünk, ak kor ez
nem utol sósorban, ha nem va ló já ban el sõ sor ban koz mi kus
íté let, mert az el jö ven dõ Krisz tus a koz mi kus Krisz tus (Kol
1,15–17). Már a zsol tá rok a föld bí rá já nak ké rik fel JHVH-t
(Zsolt 82,8; 96,13). A te rem tett vi lág min den szét zi lált vi -
szo nyát hely re kell ál lí ta ni, hogy az új te rem tés az igaz sá -
gos ság biz tos ta la ján áll has son, és meg ma rad has son az

örök ké va ló ság ban. Ezek az em be rek köz ti vi szo nyok, egy -
ben az em be rek és a föl di te rem tés kö zös ség élõ vi lá ga köz -
ti vi szo nyok is, és nem utol só sor ban a te rem tés szö ve té -
nek azon ha sa dá sai, ame lyek min den te remt ményt, az
em ber nél kül is, a meg vál tás utá ni só haj to zás ra és só vár -
gás ra kész tet nek.

Mi vel a te remt mé nyek hez hoz zá tar to zik a sa ját ak ti vi -
tá suk hoz tar to zó spe ci fi kus já ték tér, ahogy ezt 1Móz 1 le -
ír ja, mind egyi kük nél adott a le he tõ ség a szét hul lás ra és a
ká osz ra.

Az el sõ te rem tés (Jel 21,1) a ká osz tól min de nün nen fe -
nye ge tett te rem tés. A bib li kus ké pes be széd ben a ká osz
ha tal mai „éj sza ka ként” és „ten ger ként” ha tol nak a föld és
a fény te rem tett sé gé be. Min de nek ma ra dan dó test ben va -
ló új já te rem té sé ben a já no si ké pes be széd sze rint nem lesz
sem „éj sza ka”, sem „ten ger”, mert az Is ten di csõ sé ge vi lá -
go sí tot ta meg, és lám pá sa a Bá rány, Jé zus Krisz tus (Jel
21,23). Ezek után pe dig min den élõ lény részt vesz az örök
lé te zés ben és Is ten örök éle té ben. 1Kor 15 és Jel 21 nyo -
mán ezek va ló sá go san alap ja i ban vál toz tat ják meg a koz -
mosz és az élet fel épí té sét. Is ten min den hol la kik majd, és
„min den ben je len lesz”.13

Meg sem mi sül a sem mi, meg hal a ha lál, el mú lik a go nosz
ha tal ma, le vá lik a te remt mé nyek rõl az élõ Is ten tõl va ló el -
vá lasz tás kín ja, a bûn, meg sem mi sül a po kol. Csak a ne ga -
tí vu mok ne gá ci ó ja ala poz za meg a po zi tí vu mok el pusz tít -
ha tat lan po zí ci ó ját. Ez zel kez dõ dik a di csõ ség ural ma.

Mi vel Krisz tus fel tá ma dá sa meg te rem ti a ki lá tást a ha -
lál és po kol nél kü li vi lág ra, ez zel ma gá tól meg ol dó dik a
prob lé ma, hogy min de nek vagy csak ke ve sek üd vö zül nek.
A ke resz tény üdv uni ver za liz must a koz mi kus krisz to ló gia
ala poz za meg, amely sze rint a ha lál meg sem mi sül (1Kor
15,28) és a po kol el pusz tul.14

Gyö nyö rû en ír ja le a „vi lág íté let” ezen re mény ké pét
Zsolt 96,10–13:

Mond já tok el a né pek nek, hogy ural ko dik az Úr!
Bi zony, szi lár dan áll a vi lág, nem inog.
Igaz sá go san íté li a né pe ket.
Örül jön az ég, ör ven dez zen a föld,
zúg jon a ten ger a ben ne le võk kel!
Uj jong jon a me zõ, és min den, ami raj ta van!
Uj jong ja nak majd az er dõ fái mind
az Úr elõtt, ami kor el jön,
mert el jön, hogy ítél kez zék a föl dön.
Igaz sá go san íté li a vi lá got,
pár tat la nul a né pe ket.15
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10 Chr. Blum hardt in J. Har der (szerk.): An spra chen, Pre dig ten, Re den,
Bri e fe. 1865–1917. 2. Ne u kir chen, 1978. 184. o.
11 Ra gaz 1922, 153. o.
12 Har der 1978, 131. o.

13 G. Tho mas
14 H. Urs von Balt ha sar: Da re we hope „That Men be Sav ed”? With a short
Dis c o ur se on Hell. San Fran cis co Ig na ti us Press, 1988. N. J. Ans ell: The
An nihi la ti on of Hell. Uni vers al Sal va ti on and the Re dem pt ion of Time in
the Escha to logy of Jür gen Molt mann. To ron to, 2005.
15 Ale xandre Grund: Die Prop he ten als Kün der des Ge richts. In R. Heß –
M. Le i ner (szerk.): Al les in Allem. Escha to lo g ische Ans töße. FS für Chris -
tine Janow ski. Ne u kir chen, 2006. 167–181. o.



DIA LEK TI KUS UNI VER ZA LIZ MUS

Vé ge ze tül ar ra a je len le gi gya kor lat ra kér de zünk rá, amely
eb bõl az el vá rás ból fa kad. Ho gyan va ló sít juk meg a je len -
ben Krisz tus el jö ven dõ igaz sá gos sá gát?

1. Egy ame ri kai ba rá tom a vi lág vé gé rõl kér dez te bap tis -
ta nagy any ját, aki a ti tok za tos, ré misz tõ név vel vá la szolt:
„Har mag ed dón”. Ez Jel 16,16 sze rint Is ten vég sõ har ca az
ör dö gök kel, ma ál ta lá no sít va ezt mon da nánk: a jó har ca a
go nosszal szem ben, amely a jó gyõ zel mé vel végzõdik. Eb -
bõl a ma ni cheis ta el kép ze lés bõl ame ri kai fun da men ta lis -
ták (így Hal Lind say: The La te Gre at Pla net Earth – több
mint 30 mil lió pél dány; Tim La Ha ye és J. B. Jenkins: Left
Be hind (Az el ra gad ta tás után) so ro zat 1995-tõl – több mint
40 mil lió pél dány) meg al kot ták a vég sõ harc mo dern, fan -
tasz ti kus for ga tó köny vét: a Szov jet unió és Kí na ak kor még
vö rös had se re ge be vo nul Je ru zsá lem be, de Har mag ed dón
völ gyé ben el pusz tít ják õket az Egye sült Ál la mok atom bom -
bái, vagy ha so kan van nak, ak kor a hid ro gén bom bák. Ez -
után el jön Krisz tus a fel hõk bõl, meg je le nik a har ma dik
temp lom or mán, és fel ál lít ja ezer éves bi ro dal mát. Az övé it
„ki von ja” a vég íté let ezen kín ja i ból, és ve le fog nak vissza -
tér ni, hogy együtt épít sék fel az új vi lá got.16

Mit je lent ez a felfogás a je len re néz ve? El ül te ti és iga -
zol ja az em be rek gon dol ko dá sá ban a „ba rát vagy el len -
ség” gon do la tot mint alap ve tõ po li ti kai ka te gó ri át, ahogy
azt Carl Sch mitt, a ná ci ál lam ügyész po li ti kai teo ló gi á já -
ban meg kö ve tel te, amellyel Ba ku nyin anar chiz mu sá ra
akart csa pást mér ni. Emez azt mond ta: „sem Is ten, sem
ál lam”, mi re Carl Sch mitt: „Csak Is ten és az ál lam ment het
meg min ket a vég sõ harc ban.”17 Ro nald Rea gan is ezen az
ol da lon állt, aki a „még eb ben a ge ne rá ci ó ban be kö vet ke -
zõ Har mag ed dón ban” hitt, amely sze rin te nuk le á ris jel le -
gû lesz, és szá má ra a Szov jet unió volt „a go nosz bi ro dal -
ma”. George W. Bush e cél ból al kot ta meg az axis of evil fo -
gal mát („a go nosz ten ge lye”), amely Irak ból ki in dul va Irá -
non át egé szen Észak-Ko re á ig ter jed. „Ame ri ca is at war”
(Ame ri ka há bo rú ban áll), hir det te ki szep tem ber 11-e
után, „és aki nincs ve lünk, el le nünk van”. Mi vel azon ban
nem va la me lyik or szág tá mad ta meg Ame ri kát, ha nem az
isz lám is ta bûn ban da, az Al-Ka i da, Ame ri ka „at war”, há -
bo rú ban ma rad. Mi lyen há bo rú ban? Az apo ka lip ti kus há -
bo rú ra gon dol nak, a Har mag ed dón el kez dõ dött!18

2. Eh hez na gyon ha son ló ha tás sal van a je len hely zet re
a ke resz tény ség ben és az isz lám ban ál ta lá no san el ter jedt
íté let fel fo gás. Ha a vi lág vé ge egyen lõ Is ten hí võk és hi tet -
le nek fe let ti ket tõs ki me ne te lû íté le té vel (a hí võk a menny -
be, a hi tet le nek a po kol ba ke rül nek), ak kor a je lent ki ke rül -
he tet le nül a „ba rát vagy el len ség” gon do la ta fog ja ural ni:

itt a hí võk van nak „Is ten há zá ban” – ott a hi tet le nek „a há -
bo rú há zá ban”. Mi vel a hi tet le nek szá má ra úgy sincs re -
mény, már itt le het õket meg ve tés sel vagy ter ror ral bün tet -
ni. A hi tet le nek a hí võk el len sé gei, mi vel Is ten el len sé gei.
Is te nért öl ni vagy meg hal ni – ez azon mi li táns hí võk éle té -
nek leg szebb ál ma, akik meg bol do gult már tí rok ká sze ret -
né nek vál ni. De va jon az élet Is te ne az õ is te nük, vagy a
ha lál az is te nük és uruk? „Ti az éle tet sze re ti tek, mi a ha -
lált” – mond ta a tá lib Omár mol la, és ez volt ol vas ha tó a
mad ri di tö meg gyil kos ság utá ni val lo má sok ban is.

3. Az utol só íté let elõ re ho za ta la az em be rek hí võk re és
hi tet le nek re mint Is ten „barátaira” és el len sé ge i re va ló ket -
té osz tá sá val hi bás, mert hi tet len. Is ten nem a hi tet le nek
el len sé ge, és nem is az is ten te le nek hó hé ra. Mert Is ten
min den kit az en ge det len ség be zárt egy be, hogy min den kin
meg kö nyö rül jön. (Róm 11,32) Te hát ne künk min den em -
ber re úgy kell te kin te nünk, le gyen bár hí võ vagy hi tet len,
mint akin Is ten meg kö nyö rült. Bár ki le gyen is, Is ten sze -
re ti, Krisz tus ér te is meg halt, és Is ten Szent lel ke az õ éle -
té ben is hat. Te hát nem le he tünk sen ki el len. Még egy szer
Chri stoph Blum hardt sza va i val:

„Az apám egy szer azt ír ta ne kem, ál lít sam ma gam elé
sza bály ként, hogy ahol já rok és ahol ál lok, min den em -
ber re mint hí võ re te kint sek, so ha ne ké tel ked jek, és so ha
ne be szél jek ve le más hogy. Ez egye zett az én lel kem gon -
do la tá val. Ha egy ma me luk jön, te kint sem hí võ nek, so ha
ne is mer jem el, hogy hi tet len. Az ob jek tív hit, hogy Is ten
hisz ben nem, és én ezért tu dok ben ne hin ni, ez szá mom -
ra a hit.”19

Õt kö vet te ki en gesz te lõ dés rõl szó ló ta ná ban Karl Barth
(IV/2. 304–306. o.). Az Is ten jö võ jé ben va ló, min dent át fo -
gó hit ala poz za meg a sze re tet ezen ha tár ta lan sá gát. Mi -
ért kel le ne ko mo lyab ban ven nünk más em be rek hi tét, tév -
hi tét vagy hi tet len sé gét, mint Is ten fe let tük gya ko rolt kö -
nyö rü le tes sé gét? Ez volt a ke resz tény ség egyik té má ja az
ate is ta NDK-ban. Nem le het ez más ként a más val lá sú ak -
hoz va ló kö ze le dé sünk ben sem. A hí võk, más ként hí võk
vagy hi tet le nek köz ti kü lönb sé gek je len van nak, de fel ol -
dód nak Is ten min de nek fe let ti kö nyö rü le té ben.

4. A ke resz tény uni ver za liz mus nem aka dá lyoz za meg
az igaz ság ta lan ság és az erõ szak ál do za ta i nak párt fo gás -
ba vé te lét, sõt meg kö ve te li azt. Egy sza ka dá sok kal és el -
len sé ges ke dés sel te li vi lág ban Is ten kö nyö rü le té nek egye -
te mes sé gé rõl csak az is mert „Pre fe ren ti al Opt ion for the
Poor” elv vel te he tünk bi zony sá got. Is ten a tör té ne lem ben
egy ol da lú an az ál do za tok mel lett áll, hogy ál ta luk a tet te -
se ket is meg ment se. Er re bi zo nyí ték Má ria, Jé zus és Pál.
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16 Hal Lind say: The La te Gre at Pla net Earth. New York, 1970. Tim
LaHaye – Jer ry B. Jenkins: Az el ra gad ta tás után. Re gény a Föld utol só
nap ja i ról. Bu da pest: Ama na7, Ka pos vár, 2000.
17 C. Sch mitt apo ka lip ti ká já ról vö. H. Mei er: Die Leh re Carl Sch mitts. Vier
Ka pi tel zur Un ter schei dung Po lit ischer Phi lo sop hie. Stutt gart, 1994.

18 Eh hez lásd G. Mül ler-Fah ren holz: Ame ri ca’s Battle for God. Eerd mans
Grand Ra pids, 2006.
19 Chr. Blum hardt in Har der 1978, 133. o. Az utol só íté let új ra in terp re tá -
lá sá hoz lásd J. Molt mann: Das Kom men Got tes. III. §11. 262–286. o.



Ide s to va ti zen öt esz ten de je an nak, hogy dr. Cser há ti Sán -
dor pro fesszor, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem új -
szö vet sé gi tan szé ké nek ak ko ri ve ze tõ je fel kel tet te ér dek lõ -
dé se met Jé zus ki csi nyei iránt. Rég tõl fog va von zott a
Szent írás, azon be lül az Új szö vet ség szö ve ge, an nak meg -
ér té se és ma gya rá za ta. Egye te mi ta nul má nya im so rán ez
az ér dek lõ dés még in kább ma gá val ra ga dott. A meg fe le lõ
stú di u mok, va la mint az óko ri nyel vek, így az új szö vet sé gi
gö rög nyelv ta nul má nyo zá sa se gít sé gé vel mé lyebb be pil -
lan tást nyer het tem az evan gé li u mok és az apos to li le ve lek
gaz dag vi lá gá ba. Ké zen fek võ volt, hogy a dip lo ma mun ká -
mat is e tárgy kör bõl ír jam, fel hasz nál ni igye kez ve az évek
so rán meg szer zett nyel vi, szö veg ta ni és exe ge ti kai is me re -
te ket. A meg adott té mák kö zül a „Jé zus ki csi nyei a szi nop -
ti kus evan gé li u mok ban” cí mût vá lasz tot tam. A fel adat
meg ol dá sa az ér dek lõ dé si kö röm be tar to zó szak mai ki hí -
vást je len tett. To váb bi mo ti vá ci ót adott, hogy az evan gé li -
u mi ki csiny ség tárgy kö ré ben hosszabb mo no grá fi ák alig
je len tek meg. Ez utób bi tény ugyan ak kor a té ma fel dol goz -
ha tó sá gát is meg ne he zí tet te. A ku ta tás aka dá lyai azon ban
el tör pül tek a meg annyi újabb, nap vi lág ra ke rült szem pont
mel lett: kik le het tek azok, aki ket Jé zus a szi nop ti kus evan -
gé li u mok ta nú sá ga sze rint ki csi nyek nek ne ve zett, és mit
je lent het ál ta lá ban a ki csiny ség evan gé li u mi ér tel me?

Cé lom a dok to ri ér te ke zés el ké szí té sé vel az volt, hogy a
té ma vi szony la gos ki dol go zat lan sá gát és a vo nat ko zó ta -
nul má nyok szû kös sé gét el len sú lyo zan dó, a le he tõ leg több
rész let re és össze füg gés re va ló te kin tet tel ál lít sam ref lek tor -
fény be a ki csiny ség prob lé ma kö rét a Bib lia, azon be lül az
Új szö vet ség, még szû keb ben a szi nop ti kus evan gé li u mok
kon tex tu sá ban.

PROB LÉ MA FEL VE TÉS

A szi nop ti kus evan gé li u mo kat fi gyel me sen ta nul má nyo -
zók nak min den bi zonnyal fel tûn nek azok a szö veg rész -
le tek, ame lyek ben Jé zus „e ki csi nye ket” em lí ti. Ezek a
rész le tek nem a gya ko ri sá guk mi att szem be öt lõk – az át -
la gos bib lia ol va só vél he tõ en to vább is la poz anél kül,
hogy kér dést fel té te lez ne egy-egy rit káb ban hasz nált fo -
ga lom mö gött. A szö ve gek mé lyebb össze füg gé se i re kí -
ván csi, ku ta tó teo ló gus ér dek lõ dé sét azon ban fel kel ti,
hogy a „ki csi nyek” ki lé te vol ta kép pen ho mály ban ma -
rad. Va ló já ban kik le het tek õk, a Jé zus ál tal ki csiny nek
ne ve zet tek, más szó val Jé zus „ki csi nyei”? Va jon mely
név te le nek sze mé lyét õriz te meg szá munk ra és az Új szö -
vet sé get ol va só nem ze dé kek szá má ra a szi nop ti kus ha -
gyo mány ab ba a né hány ige vers be rejt ve, ame lyek ben a
„ki csi nyek” ki fe je zés fel buk kan? Kis gyer me kek re vo nat -
ko zik, amint azt el sõ ol va sás ra fel té te lez het jük? Ne tán a
ta nít vá nyok ra, hi szen a szö veg alap ján ez is el mond ha -
tó. Ha ez utób bi igaz, megma rad a kér dés, hogy va jon Jé -
zus min den ta nít vá nyá ra egy for mán ér vé nyes-e ez a
meg kü lön böz te tõ meg szó lí tás, vagy csu pán egy né mely
ki vá lasz tott ra. Nem utal-e a ki fe je zés és an nak hasz ná -
la ta egy, a jé zu si ta nít vá nyi kör re vo nat ko zó rang sor ra?
Vagy egy ké sõb bi, az õs gyü le ke zet re jel lem zõ fo ga lom -
mal ta lál ko zunk, amely sze rint a „ki csi nyek” a ke vés hit -
ta pasz ta lat tal ren del ke zõ, hi tük ben gyen ge és bi zony ta -
lan Krisz tus-kö ve tõk le het tek?

Az sem zár ha tó ki, hogy a „ki csi nyek” ki fe je zés ben Jé -
zus nak a szû kebb vagy tá gabb ér te lem ben vett kö ve tõi
iránt táp lált ér zel mei szó lal nak meg. E be cé zõ ked ves sé -
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Má ria így éne kel a Mag ni fi catban:

Ha tal ma so kat dön tött le trón juk ról,
és meg alá zot ta kat emelt fel.
Éhe zõ ket lá tott el ja vak kal,
és bõ vel ke dõ ket kül dött el üres kéz zel. (Lk 1,52–53)

Jé zus ma gá hoz hív ja a meg fá rad ta kat és a meg ter hel te -
ket, el fo gad ja a bû nö sö ket, és üres kéz zel en ge di el a fa -
ri ze u so kat.

Pál szá má ra a gyü le ke zet ma ga a ta nú ság Is ten nek
er re a min den em ber ja vá ra végzett egy ol da lú cse lek vé -

sé re: Mert néz zé tek csak a ti el hi va tá so to kat, test vé re im:
nem so kan van nak köz te tek, akik em be ri meg íté lés sze -
rint böl csek, ha tal ma sok vagy elõ ke lõk. 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 mi vé te gye a va la mi ket; hogy
egyet len em ber se di cse ked jék az Is ten szí ne elõtt. (1Kor
1,26–29)

For dí tot ta Verebics Petra

BÁCS KAI KÁ ROLY

Bol do gok a ki csi nyek
Az evan gé li u mi ki csiny ség egyes as pek tu sai a szi nop ti kus evan gé li u mok ban



gen túl azon ban va jon mi ért po zi ci o nál ja õket így, meg fo -
gal maz va mint egy a vi lág ban el fog lalt he lyük re vo nat ko -
zó igé nyét? Egy ál ta lán, hi te le sen jé zu si nak te kint he tõ-e a
ki fe je zés, vagy õ csu pán át vet te és al kal maz ta ezt a meg -
je lö lést, amely nek for rá sá ra szin tén nem ta lá lunk uta lást
az evan gé li u mok ban? Ta lán a ko ra be li rab bi ni kus is ko lák
szó hasz ná la tá ból köl csö nöz te Jé zus az uta lást, és a „ki csi -
nyek” ki fe je zés nem más, mint az így meg ne ve zet tek re vo -
nat ko zó heb ra iz mus? 

Vé gül egy szo cio ló gi ai szem pon tú meg kö ze lí tés is el -
kép zel he tõ. Nem le het sé ges, hogy Jé zus azért ne ve zett
egye se ket – ta lán ép pen a ta nít vá nya it – ki csi nyek nek,
mert a tár sa da lom leg ala cso nyabb, leg ke ve sebb ki vált -
ság gal ren del ke zõ ré te gé hez tar to zak? Eset leg ép pen a
Jé zus hoz va ló hû sé gük mi att let tek meg ve tet tek és le né -
zet tek? 

A kö vet ke zõ, váz la tos össze fog la lás ban a fen ti ek re ke -
res sük a vá laszt, kí sér le tet té ve egyút tal an nak a meg fej -
té sé re is, hogy Jé zus „e ki csi nyei” mi lyen tu laj don sá gok -
kal és jel lem vo ná sok kal ren del kez het tek, il let ve for dít va:
mit je lent a ki csiny ség mint em be ri (ta nít vá nyi) jel lem vo -
nás, tu laj don ság vagy adott ság a szi nop ti kus evan gé li u -
mok ban. Va jon a Jé zus ál tal így ne ve zet tek kel kez dõ dik a
„ki csiny ség”, vagy elõz mé nye is van a Bib li á ban? Más fo -
gal mak kal is ki le het fe jez ni, vagy ki zá ró lag a szó sze rint
így em lí tet tek te kint he tõk ki csi nyek nek? Le het sé ges-e úgy
ext ra po lál ni a ki csi nyek sze mé lyét vagy a ki csiny ség fo -
gal mát, hogy ez zel ál ta lá nos ér te lem ben ve he tõ ta nul sá -
gok bir to ká ba jus sunk? Be szél he tünk-e eb ben a szé le sebb
ér te lem ben evan gé li u mi vagy bib li ai ki csiny ség rõl, és ha
igen, en nek mely as pek tu sa it le het fel so rol ni? Lé te zik-e,
és amennyi ben igen, va jon mi az új don ság vagy az új sze -
rû ség az ed di gi le het sé ges – gyak ran szte reo tip – ma gya -
rá za to kon túl? Meg annyi kér dés, fel té te le zés, ér tel me zé si
kí sér let, ame lyek a ke re sett vá lasz meg ta lá lá sá nak re mé -
nyé ben ala pos vizs gá la tot kí ván tak. 

JÉ ZUS KI CSI NYEI

A hosszabb elem zés ta nul sá ga it le von va meg ál la pít hat -
juk, hogy a bib li ai, szû keb ben az evan gé li u mi ki csiny ség
komp lex fo ga lom ugyan, de össze te võ i re bont ha tó. Je len ti
egy fe lõl a sze gény em bert és a sze gény sé get, an nak több
ér tel mé ben. Ki csiny a kol dus sze gény (ptwcov"), a mun ká -
já ból ne he zen bár, de meg élõ zsel lér (pevnh") és a val lá sos
ér te lem ben „sze gény”, az az a ke gyes, is ten fé lõ em ber is
(prauv", ptwcov" tw/Ö pneuvmati). Ki csiny más részt az
alá za tos em ber is, le gyen szó akár ala csony szár ma zá sá -
ról, a tár sa dal mi rang lét rán el fog lalt sze rény he lyé rõl,
akár pe dig val lá sos be ál lí tott sá gá ról, ke gyes sé gé rõl, az Is -
ten elõt ti ala csony sá gá nak vagy „meg alá zott sá gá nak” a
tu da tá ról (tapeinov", prauv", tapeino;" thÖ/ kardiva). A
har ma dik össze te võ a szó sze rint vagy át vitt ér te lem ben a
mé ret re vagy a mi nõ ség re vo nat ko zó ki csiny ség, amely

ese ten ként rosszal ló, le ki csiny lõ ér tel met is hor doz
(mikrov" és fo ko zott alak ja, az ejlavcisto").

Ta nul ság kép pen el mond ha tó az is, hogy a szi nop ti kus
evan gé li u mok ban va ló elõ for du lá sa it il le tõ en a „ki csi -
nyek” ál ta lá ban nem a gyer me kek re, ha nem Jé zus ta nít vá -
nya i ra vo nat ko zik. Azok ra a ta nít vá nyok ra, aki ket Jé zus
oda adó an sze ret, s akik nek ez a sze re tet je len ti a biz ton -
sá got és a vé del met. Az is va ló szí nû, hogy Jé zus a „ki csi -
nyek” alatt nem a ta nít vá nya i nak egy el szi ge telt, el kü lö -
nült ré szét ér tet te csu pán – le gye nek akár hi tük ben a leg -
erõt le neb bek, vagy akár a má so ké nál erõ sebb hit gyü möl -
cse ként alá zat ra ké pes kö ve tõi. Amel lett, hogy az úgy ne -
ve zett kö zös sé gi be széd ben az „e ki csi nyek” (ouJtoi oiJ
mikroiv – Mt 18,3–6) va ló szí nû leg a ta nít vá nyi kör, vagy
tá gabb ér te lem ben a gyü le ke zet leg erõt le nebb, leg bi zony -
ta la nabb tag ja it je len ti, túl zás nél kül ál lít ha tó, hogy a „ki -
csi nyek” vagy az „ezek a ki csi nyek” ál ta lá ban Jé zus ta nít -
vá nya i ra vo nat ko zó meg szó lí tás le he tett. A „ta nít vány”
(Mt 10,42), va la mint a „Krisz tu séi vagy tok” (Mk 9,41) és
az „e ki csi nyek” (Mk 9,42) ki fe je zé se ket nem le het egy -
más tól el vá lasz ta ni, hi szen ugyan azon sze mé lyek re utal -
hat tak ugyan ab ban az ér te lem ben. Jé zus így fe jez te ki
irán tuk va ló sze re te tét, és e meg szó lí tás ban volt el rejt ve
az a táv lat is, amely rá juk várt. Nem já runk messze az
igaz ság tól, ha azt mond juk, Jé zus egy sze rû en azért ne ve -
zi ta nít vá nya it ki csi nyek nek, mert õk az õ vé dõ sze re te té -
nek ala nyai. Irán tuk mint Is ten or szá gá nak jo gos vá ro má -
nyo sai iránt ér zett sze re te té nek nagy sá ga és je len tõ sé ge
szó lal meg a „ki csi nyek” meg je lö lés ben. Azok nak a ti tu lu -
sok nak az egyi ke ez, ame lyek kel Jé zus ki fe je zi, mi lyen nek
kép ze li el ta nít vá nya it, jel le mü ket, hely ze tü ket, az em be -
rek kel szem be ni alap ál lá su kat, va la mint hogy õ ho gyan,
mi lyen ér ze lem mel vi szo nyul hoz zá juk. 

To váb bi két fon tos össze te võ je a „ki csi nyek nek” a mes -
si á si és – han goz zék bár mi lyen egy sze rû en – az együtt ér -
zõ, be cé zõ, a ta nít vá nyok kal egy szint re he lyez ke dõ, ked -
ves ke dõ ér te lem. Ami kor Jé zus az õt kö ve tõk rõl mint Is ten
or szá gá nak örö kö se i rõl be szél, mes si á si meg je lö lés sel il le -
ti õket. Az Ószö vet ség gon do lat vi lá gá nál ma rad va – amely
Jé zus sa ját ja is volt – ta lán ugyan úgy mes si á si meg szó lí -
tá sa a ta nít vá nyok nak, ami kor õket ki csiny nyáj hoz1 ha -
son lít ja. Ez pe dig su gall ja im már a má sik gon do la tot,
hogy Jé zus nak a ta nít vá nya i ra vo nat ko zó meg nyil vá nu lá -
sai, meg nyi lat ko zá sai nem nél kü löz ték az em ber kö ze li sé -
get, a ked ves sé get, a ba rá ti, test vé ri fi gyel mes sé get. A ta -
nít vá nyok nem egy sze rû en gyer me kei (tevkna – Mk 10,24;
paidiva – Jn 21,52) vol tak Jé zus nak, ha nem ki csi gyer me -
kei, ki csi nyei (tekniva – Jn 13,33), nem csu pán bá rá nyai
(a[rne" – Lk 10,3), ha nem bá rány kái (ajrniva – Jn 21,15).
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1 Eh hez, il let ve az ál ta lá nos szem pon tok hoz lásd a sa ját pub li ká ci ó ként
meg je lent, „A ki csiny ség di csé re te” cí mû, Lk 12,32–34 alap ján írt ta nul -
mányt in: Hul lám hossz. Szerk. dr. Sza bó La jos. Luther Ki adó, Bu da pest,
2003. 174–179. o.

2 A tel jes ség ér de ké ben és az evan gé li u mok szín gaz dag sá ga mi att né -
hány szem lé le tes ki fe je zést Já nos evan gé li u má ból is ki emel tünk.



Ki eme len dõ és hang sú lyo zan dó té tel, hogy a ta nít vá nyok
Jé zus ál tal va ló „ki csi nyí té se” nem le ki csiny lés, ha nem ki -
tün te tés. Min den hi va ta los ság, tá vol ság tar tás és ki mért -
ség el tû nik eb bõl a kap cso lat ból, és nem ma rad más, csak
a sze re te tet ki fe je zõ di mi nu tí vum. 

Má té evan gé li u má ban a ki csi nyek kü lön le ges sze re pet
töl te nek be. Jé zus kö ve tõi, majd gyü le ke ze te a vi lág mér -
té ke sze rint olya nok, mint a gyer me kek: ki csi nyek (mikroiv
– Mt 10,42; 18,3.6.10.14), va la mint sze gé nyek és „egy -
ügyû ek” (ptwcoi; twÖ pneuvmati – Mt 5,3kk). Míg a rab -
bi ni kus ér tel me zés ben a „ki csi nyek” ki fe je zés le ér té ke lõ
jel le gû és az éret le nek re, a még nem fel nõt tek re, a nem
„na gyok ra” vo nat ko zik, to váb bá a hel le niz mus ban a
„nagy” szó fény ben tün dö köl és a „ki csiny” an nak csu pán
alá ren delt je, út és esz köz a „nagy ság”-hoz, ad dig Jé zus nál
a „ki csiny” ki fe je zés új ér tel met nyer. Pa ra dox mó don egy
ti tok ra, egy rej tett, ben sõ, vagy majd csak a jö võ ben el -
nyer he tõ mél tó ság ra utal (mes si á si meg je lö lés, lásd ott). A
ki csiny ki fe je zés ben meg je le nik egy részt a je len ték te len -
ség, a le né zett ség és a mel lõ zött ség mint em be ri (ta nít vá -
nyi) ál la pot, más részt a meg té rés igé nye és in di ká ci ó ja, va -
la mint a fa ri ze iz mus ra jel lem zõ fel fe lé va ló tö rek vés el len -
zé se is. Új as pek tus, hogy a meg té rés eb ben az ér te lem ben
nem a nö ve ke dés, ha nem a vissza hú zó dás, a ki csinnyé
vá lás ese mé nye. Itt ta lál ko zik egy más sal a val lá sos és a
szo cio ló gi ai moz za nat, ame lyek egyéb ként is el vá laszt ha -
tat la nok a „ki csi nyek” ki fe je zés tõl. Is ten ép pen a ki csi nye -
ket (a gyer me ki lel kü le tû e ket, nhpivoi), a sze gé nye ket és
az alá za to sa kat (praeiÖ", tapeinoi; thÖ kardiva) hív ta el,
ne kik tár ta fel or szá gá nak tit ka it, ame lye ket a böl csek és
az ér tel me sek elõl (sofoiv, sunevtoi – Mt 11,25.29) el rej -
tett, amint azt már egy em ber öl tõ vel az evan gé li u mok
meg írá sa elõtt Pál apos tol is vi lá go san lát ta, és ami re fi -
gyel mez tet te a ko rinthu si a kat is (1Kor 1,26–29). Akit Is -
ten el hív, az ki csinnyé és sze génnyé lesz. Olyan ki csinnyé
vá lik (olyan ná te szi õt az Is ten), és úgy vi szo nyul a vi lág -
hoz, mint egy gyer mek. A val lá sos és szo cio ló gi ai vo nat -
ko zá sok ta lál ko zá sa után itt megint fel fe dez he tünk egy
kap cso ló pon tot: a ki csi nyek rõl szó ló sza vak, ki fe je zé sek ro -
kon ság ban van nak azok kal a ki fe je zé sek kel, ame lyek a
gyer me ke ket ál lít ják pél da ké pül a ta nít vá nyok elé. Ezek a
meg je lö lé sek – és ez is az evan gé li u mi ki csiny ség fo gal má -
hoz köt he tõ új sze rû fel is me rés – ép pen a meg té ré sen ke -
resz tül vál nak szi no ni mák ká. 

KI CSINY SÉG ÉS ALÁ ZAT 

A ki csiny ség és az alá zat3 bib li ai ér te lem ben ro kon fo gal -
mak, az egyik nem vá laszt ha tó el a má sik tól. Ár nya lat nyi
el té rés le het a ket tõ kö zött, ugyan ak kor he lyet te sít he tõk is

egy más sal. A ki csiny egy ben min dig alá za tos, amennyi -
ben tu da tá ban van tel jes mér té kû Is ten re utalt sá gá nak. Az
alá za tos em ber pe dig Is ten elõtt, az az Is ten nagy sá gá hoz
vi szo nyít va fel is me ri ki csiny sé gét, ki szol gál ta tott sá gát és
se gít ség re szo rult sá gát. A ki csiny te hát min den eset ben
alá za tos, az alá za tos pe dig nem le het más, mint ki csiny.
Amennyi ben az alá zat mint val lá sos erény ön telt té, kü -
lönb bé, ki vá ló vá tesz és el kü lö nít a töb bi em ber tõl, a szó
ere de ti ér tel mé ben nem alá zat töb bé. A tu da to san vál lalt
és kép vi selt val lá sos ki vá ló sá got az alá zat út ján meg va ló -
sí tó em ber eré nyes és ke gyes le het, de bib li ai ér te lem ben
nem ki csiny és nem sze gény. A val lá sos ala pon a má sik fö -
lé be ke re ked ni aka ró em ber nem le het alá za tos. Ha azon -
ban õszin tén az, el tû nik min den fel sõbb ren dû sé ge. Az alá -
za tos em ber, amennyi ben ilyen nek is me ri tu da to san ön -
ma gát, már nem alá za tos. „Az alá za tos ság csak ak kor
tisz ta, ha nem mint ilyet ke re sik és akar ják.”4 Egye dül Is -
ten te he ti az em bert alá za tos sá, még pe dig úgy, hogy meg -
lát tat ja ve le: ma gá tól kép te len az alá zat ra. Az alá za tos ság
meg va ló su lá sa nem más, mint a sa ját csõd jé nek el is me ré -
se. François Var il lont idéz ve: „Bi zal mat lan nak kell len -
nünk az alá za tos ság esz te ti ciz mu sá val szem ben. Is ten ben
sem mi sincs ab ból a »csa lé kony sze rény ség bõl«, amely tõl
And ré Gide né ha »meg ré sze ge dett« a sa ját be val lá sa sze -
rint. Nem kell az él ve zett in cog ni to! Egyes em be rek úgy
tet sze leg nek a gyön ge ség ben, mint má sok az erõ ben. Van,
aki a bal si kert kul ti vál ja. Ami kor az em ber Is ten re gon dol,
el kell sö pör ni eze ket a rém ké pe ket. Nincs gõ gös tel jes ség.
Ho gyan kép zel het nénk el egy olyan Is tent, aki ön telt? Sa -
ját gaz dag sá gá val meg elé ge dett Krõ zus len ne. Bál vány
ön ma ga szá má ra. Te hát bál vány te remt mé nye szá má ra is,
aki nem len ne más, mint a sa ját ki ter je dé se.”5

KRISZ TO LÓ GI AI SZEM PONT

Szin tén hang sú lyo zan dó, hogy az evan gé li u mi ki csiny ség
ér tel me zé se csak Jé zus Krisz tus alá za tá nak és ki csiny sé -
gé nek is me re té ben le het sé ges. Krisz tus élet út ja, ma ga tar -
tá sa, alá za ta és szol gá la ta nem egy sze rû en er köl csi mér -
ce, amely nek min den õt kö ve tõ nek meg kell fe lel nie, ha -
nem ál ta lá ban a ke resz tény élet alap ja. Jé zus, jól le het va -
ló sá gos Is ten, még sem élt az is te ni lét for ma elõ nye i vel,
ha nem alá ve tet te ma gát az em be ri lét for ma kö tött sé ge i -
nek. Nem csu pán lé lek ben vagy szel le mi mó don ha jolt
mély re, de tes ti, fi zi kai ér te lem ben is vál lal ta az ala csony
sor sot, a ki csiny sé get, a szol gai, az az az em be ri élet for -
mát. Krisz tus ki csiny sé ge nem el mé let, esz me vagy tan té -
tel, nem is egy faj ta jel lem zõ lel ki ál la pot, ha nem a cse lek -
vés és a tör té nés, a tet tek és az élet gya kor lat konk ré tu ma.
Jé zus, nem te kint ve zsák mány nak, hogy egyen lõ Is ten nel,
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3 „Is ten épp ak kor oszt ki ránk va ló di nagy sze re pet, ami kor esen dõ sé -
gün ket, ki csiny sé gün ket be lát tuk. Eré nye ink mind vé ge sek, egye dül az
alá zat te szi õket vég te len né.” Pi linsz ky Já nos: A kü lö nös szfé ra. Szög és
olaj. Vi gi lia, 1982. 240–241. o.

4 Var il lon, François: Is ten alá za ta és szen ve dé se. Ford. Sza bó Fe renc SJ.
Szent Ist ván Tár su lat, Bu da pest, 2002. 130. o.

5 Var il lon 2002, 66–67. o.



ki lé pett a tör té nel men kí vü li ség bõl, meg aláz ta ma gát, és
szol gai for mát vett fel. Krisz tus ki csiny sé ge, pon to sab ban
az õ ki csinnyé vá lá sa ke gyel mi fo lya mat ként vagy ese -
mény ként, az Is tent a te rem tett vi lág hoz és az em ber hez
fû zõ sze re tet leg erõ sebb lánc sze me ként ér tel mez he tõ. Jé -
zus szol gá la ta úgy lesz pél da az õt kö ve tõk szá má ra,
hogy an nak kö ve té sé hez az erõt Is ten sze re te té nek az em -
ber hez a leg mé lyebb re ha jo ló meg nyil vá nu lá sá ból, más
szó val Jé zus ki csinnyé lét elé bõl, klasszi kus ki fe je zés sel
vált ság mû vé bõl me rít he ti. Is ten az em be ri élet min den
rész le té ben je len van, a leg na gyobb mély ség ben, a szen -
ve dés ben is, sõt ma ga is hor doz za, el szen ve di, egyút tal
azon ban le is gyõ zi azt. Jé zus élet út ja ez zel a szó tério ló -
gi ai meg ala po zott ság gal szab ja meg az egyé ni és a kö zös -
sé gi élet irá nyát, nem csak a hí ve ket és a gyü le ke ze tet, ha -
nem az egész te rem tett vi lá got a ha lált is vál la ló is te ni
sze re tet ha tó su ga rá ba ál lít va. 

A krisz tu si alá zat be mu ta tá sá hoz Jé zus éle té nek az ese -
mé nyei elég sé ges tám pon tot nyúj ta nak. Krisz tus ke nó zi sa
any ja mé hé ben kez dõ dik, és a ke reszt fán tel je se dik be. Jé -
zus édes any ja, Má ria a le he tõ leg ki sebb és a leg ki szol gál -
ta tot tabb (douvlh, rab szol ga nõ – Lk 1,48), Is ten azon ban
még en nél is ki sebb: Is ten Má ria ki csi nyé vé vá lik, az az a
ki csiny nek, a leg ki sebb nek a ki csi nye (a gyer me ke) lesz. Az
is te ni alá zat nak a mér té ké rõl, más kép pen a Jé zus ban szol -
gai for mát, az az em be ri tes tet öl tött is te ni sze re tet tá gas -
sá gá ról azon ban a leg át fo gób ban a pre eg zisz tens lét és a
ke reszt ha lál kö zöt ti tá vol ság alap ján al kot ha tunk fo gal -
mat. Krisz tus ke nó zi sa, az az ki csiny sé ge ha lá lá ban volt a
leg tel je sebb. A ke resz ten a leg na gyobb mély ség be szállt
alá,6 hogy az alá zat nak eb ben a di men zi ó já ban ép pen az
em ber szá má ra nyil ván va ló vá le hes sen Is ten sze re te té nek
fe lül múl ha tat lan nagy sá ga. Is ten úgy vált ki csinnyé, hogy
Jé zus ban test té, az az va ló sá gos em ber ré lett, szol gai,
vagy is em be ri for mát vett fel, és ma ga tar tá sá ban is em ber -
nek bi zo nyult. Az Aty já hoz va ló sze re tet vi szonyt a szol gá -
nak urá hoz va ló vi szo nya mód ján él te meg. 

A krisz to ló gi ai és a szó tério ló gi ai szem pont ból nél kü löz -
he tet len lét el mé le ti (on to ló gi ai) egy sé get nem szá mít va Jé -
zus az is te ni lét for ma elõ nyei nél kül, az em ber rel tel je sen
egyen lõ fel té te lek kö zött élt. Azért, hogy meg vál tói szol gá -
la ta az em ber tõl ne le gyen ide gen, Jé zus vál lal ta a tör té nel -
mi lét min den kö vet kez mé nyét. Az Is ten irán ti en ge del mes -
sé get a más em be re ké hez ha son ló kö rül mé nyek és fel té te -
lek kö zött gya ko rol ta. Egész kül de té sé re és szol gá la tá ra az
volt a jel lem zõ, hogy „meg aláz ta ma gát”. Az em ber lét út -
ján, a ke reszt ha lá lig tar tó en ge del mes ség ben sem ha ta lom -
ra, sem pe dig di csõ ség re nem tö re ke dett, ha nem vég képp
le mon dott az is te ni be avat ko zás le he tõ sé gé rõl. 

A meg tes te sü lés nek (in kar ná ci ó nak), il let ve Jé zus kül -
de té sé nek a tük ré ben új ként fel is mer he tõ és meg ál la pít ha -
tó, hogy az alá zat, más kép pen a ki csiny ség új szö vet sé gi

pa ra dig má ja nem más, mint Jé zus sze mé lye és szol gá la ta,
az az Is ten ki csiny sé ge Krisz tus ban. 

EKK LE ZIO LÓ GI AI ÉS LI TUR GI KAI SZEM PONT

A ki csiny ség nek mint pa ra dig má nak fon tos sze re pe van er -
köl csi-eti kai ér te lem ben, a min den na pi ke resz tény élet ve ze -
tés, a ke resz tény ma ga tar tás, fe le lõs ség vál la lás és szo li da -
ri tás szem pont já ból. A fo ga lom a gyü le ke ze ti in tel mek so -
rá ban, ne ve lõ cél lal, a ta nít vá nyok, il let ve az egész gyü le -
ke zet szol gá la tá nak össze füg gé sé ben is fel tû nik. Ho gyan
vi sel ked je nek egy más sal és ho gyan vi szo nyul ja nak egy -
más hoz a gyü le ke zet tag jai? Mit je lent a ke resz tény, a
Krisz tust kö ve tõ test vé ri ség? Mi nõ sé gi szem pont ból új -
don ság ként ha tott ez a vi szo nyu lás a ko ra be li kö zös sé -
gek ben. A ki csiny ség a gyü le ke ze tet, a ke resz tény hí vek
cso port ját, il let ve tá gab ban az em ber és az em ber társ vi -
szo nyát il le tõ, meg vál to zott er köl csi sé get fel té te le zett. Az
el sõ ke resz tény gyü le ke ze tek ben a vál to zó er köl csi ki hí vá -
sok kal szem be sül ve szük ség volt az el iga zí tás ra és az út -
mu ta tás ra. Az eb bõl a meg fon to lás ból szü le tett, majd írás -
ban is rög zí tett ká ték nak a ré szét al kot ja a „ki csi nyek” ki -
fe je zés, a he lyes gyü le ke ze ti sor rend re és mi hez tar tás ra
irá nyít va a fi gyel met. Ho gyan és mi ként vi szo nyul jon test -
vé ré hez, fe le ba rát já hoz, em ber tár sá hoz a ke resz tény em -
ber? Ki a fon to sabb? Ki áll jon az el sõ he lyen? Ki re fi gyel -
jen fo ko zot tan a Krisz tust kö ve tõ? Ezt a mi hez tar tást
szem lél te ti Jé zus a „ki csiny” ki fe je zés sel, akár konk rét ér -
te lem ben mu tat va rá juk és ne vez ve meg a ki csi nye ket, az
õ ki csi nye it, akár pe dig tá gabb, el vont ér te lem ben fo gal -
maz va. 

A ki csiny ség fo gal ma, va la mint azok az evan gé li u mi
rész le tek és a kör nye zet, amely ben e ki fe je zés he lyet kap,
rá irá nyít ják a fi gyel met az õs egy ház sze mé lyi össze té te lé -
re. A gyü le ke zet tag jai, il let ve ve ze tõi nem hí res és ha ta -
lom mal ren del ke zõ em be rek, ha nem alá za tos, gyen ge és
se gít ség re szo ru ló, tár sa dal mi és po li ti kai ér te lem ben ki -
szol gál ta tott hí vek vol tak. Azok nak, akik Is ten or szá ga
ígé re tét bír ják, leg fõbb jel lem zõ je nem a nagy ság vagy a
ha ta lom, ha nem az alá zat. A gyü le ke zet ben, az egy ház -
ban, de az egész tár sa da lom ban is eb ben a ma ga tar tás ban
rej lik a kö zös sé gi kap cso la tok tit ka. A ter mé szet tör vé nyei
sze rint ál ta lá ban az erõ sebb, a na gyobb és a ha tal ma sabb,
a do mi náns egyed gyõz és ural ko dik a ná lá nál gyen géb be -
ken és a ki seb be ken. A te rem tés ré szét al kot ja ugyan ak kor
az a fen ti ek alap ján pa ra dox, el lent mon dá sos op ció, hogy
a nem do mi náns, a gyen ge, a ki csiny is le het gyõz tes, mert
õ az Is ten sze rint „nagy” és erõs. Az el sõk bõl utol sók lesz -
nek, az utol sók ból pe dig el sõk, a ha tal ma sok le zu han nak
trón juk ról, és a meg alá zot tak fel emel ked nek, a bõ vel ke -
dõk üres kéz zel tá voz nak, az éhe zõk azon ban meg elé gít -
tet nek. A föl di idõ sík ra össz pon to sí tó em be ri lo gi ka szá -
má ra ez az is te ni le he tõ ség úgy szól ván kö vet he tet len, a
ke resz tény lo gi ká nak azon ban tud nia kell e sze rint szem -
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ti ku sab ban Krisz tus ha lá lá nak a leg mé lyebb di men zi ó ját. 



lél ni a vi lá got és a szû kebb és tá gabb kör nye zet je len sé ge -
it, az em be ri és a tár sa dal mi, kö zös sé gi kap cso la to kat. 

A sa ru és bot nél kül köz le ke dõ, sze ré nyen és alá za to san
ér ke zõ misszi o ná ri u sok (Mt 10,42) a „ki csi nyek” meg ne -
ve zés re is ér de mes sé vál nak. Õk Krisz tus iga zi ta nít vá -
nyai, és a kö zös ség nek nem csu pán szer ve zõi és szó szó -
lói, de va ló di tag jai is, amennyi ben nem ál lí ta nak aka -
dályt Is ten or szá gá nak be fo ga dá sa és épí té se elé. Má té a
He gyi be széd ben a sze gé nyek (ptwcoi) egy há zát he lye zi
elõ tér be, a kö zös sé gi be széd ben (Mt 18) pe dig a ki csi nyek
(mikroiv, nhpivoi) gyü le ke ze tét mu tat ja be, amely az elõb -
bi foly ta tá sa és ki bõ ví té se. A ki csi nyek az egy ház rep re zen -
tán sai, ti po ló gi ai szem pont ból an nak tí pu sát, az egy há -
zon be lül pe dig a vi lá gi hí võk mo dell jét kép vi se lik. Más ol -
dal ról az egy ház egyik ka rak te risz ti ku ma, fõ jel lem zõ je az
evan gé li u mi ér tel mû ki csiny ség, an nak min den is mér vé vel
és az ah hoz fû zõ dõ ígé re tek kel.

Az egy ház ma ga tar tá sa an nak a szol gá nak az alá za tos
ma ga tar tá sá hoz ha son ló, aki is me ri mél tat lan vol tát, és
en nek tük ré ben lát ja, hogy Is ten mit cse lek szik ve le és ér -
te. A ma gyü le ke ze té hez, egy há zá hoz vagy egy há za i hoz
tar to zók is azok vég te len so rá ba ta go zód nak, akik kez det -
tõl fog va hit tek, rá bíz ták ma gu kat Is ten ígé re te i re, és meg -
ta pasz tal ták az õ ir gal mát. 

A ki csiny ség az egy ház is ten tisz te le ti gya kor la tá ban is
hang sú lyo san he lyet kap. Majd’ min degyik li tur gi kus cse -
lek mény ma gá n hor doz za a krisz to ló gi ai vagy az evan gé -
li u mi ki csiny ség je gyét. Az Atya, a Fiú és a Szent lé lek alá -
za to san van je len a Szent há rom ság ra vagy an nak egyes
sze mé lye i re uta ló temp lo mi és is ten tisz te le ti jel ké pek ben,
szim bó lu mok ban, az egy há zi ze ne hang ja i ban, a Szent -
írás, a lek ci ók, az imád sá gok, az egyéb li tur gi kus szö ve -
gek és nem utol só sor ban az ige hir de tés sza va i ban, mon -
da ta i ban. Krisz tus ki csiny sé ge de monst ra tív mó don meg -
je le nik az úr va cso rá ban, a ke nyér és a bor szí né ben. Az
egy ház szol gá la ta egy ki csiny, alá za tos Krisz tust köz ve tít.
Más sze rep re eb ben az össze füg gés ben jel le gé nél fog va
al kal mat lan is vol na. Az alá za tos Krisz tus nak, a ke reszt
Krisz tu sá nak kép vi se le te ti pi ku san nem ha tal mas, gaz -
dag és ural ko dó, ha nem sze rény, lel ki ér te lem ben min -
den kép pen ki csiny, szol gá ló egy há zat fel té te lez. Az egy -
ház nak nem csu pán a ben sõ, is ten tisz te le ti-spi ri tu á lis
meg nyil vá nu lá sai, hanem a köz élet ben, a tár sa da lom ban
be töl tött sze re pe, er köl csi-eti kai vé le mény al ko tá sa, a köz -
ügyek re va ló hi va ta los ref le xi ói, dia kó ni ai sze rep vál la lá -
sa és te vé keny sé ge is az evan gé li u mi ki csiny sé get kell
hogy tük röz ze. 

SZO CI Á LIS ÉS DIA KÓ NI AI SZEM PONT

A ki csiny ség szo ci á lis és dia kó ni ai szem pont jai az egyes ke -
resz té nyek nek a gyü le ke zet ben el fog lalt, má sok hoz vi szo -
nyí tott hely ze té bõl adód nak. A ki csiny ség nek a le mon dás, a
ha ta lomnél kü li ség, a szol gá lat, a nagy ság nak a ha ta lom,

az ural ko dás fe lel meg. A ki csiny ab ban nagy, hogy akar és
tud ki csiny len ni, és így vá lik el sõ vé a szol gá lat ban. A nagy
min den ha tal má val és di csõ sé gé vel ki csiny ma rad, az az
olyan, akit Jé zus nem te kint „el sõ nek”. Mi nél ma ga sabb
tiszt sé get tölt be va la ki a gyü le ke zet ben, an nál in kább hát -
tér be kell ál lí ta nia ön ma gát. El sõ, ki emel ke dõ, „ki vá ló”
csak az le het, „aki a leg ki sebb nél is ki seb bé tud len ni”.7 Ha
va ló ban „nagy”, az az iga zi ve ze tõ akar len ni, ak kor úgy
kell a ren del ke zé sé re áll nia és szol gál nia az alá ren del tek -
nek, mint azt a fel szol gá ló (diavkono") te szi az asz tal nál. 

Mind ez az egy há zak szo ci á lis, köz éle ti sze rep vál la lá sá -
ra vo nat koz tat va is igaz. Amennyi ben spi ri tu á lis és er köl -
csi út mu ta tás sal kí ván nak szol gál ni a tár sa da lom ban, azt
csak ki csiny ként, a tár sa da lom min den ko ri ki csi nye i vel
azo no sul va te he tik. A ku ta tás meg gyõ zött ar ról, hogy ma
új ra, de akár új don ság ként is hang sú lyoz ni kell, hogy a
fo gyasz tói kör nye zet ben fel kell ele ve ní te ni a sze gény és a
szol gá ló, a szo ci á lis dia kó ni át gya kor ló egy ház mo dell jét.
Az evan gé li u mi ki csiny ség gel kap cso la tos fel is me rés az is,
hogy a jö võ sem mi kép pen sem egy nagy és di a dal mas egy -
ház ví zi ó ja fe lé, ha nem az õs ke resz té nyek kis kö zös sé ge i -
nek irá nyá ba mu tat. Ezek ben az össze tar tó cso por tok ban
ter mé sze tes volt a szo li da ri tás, az esz mei és gya kor la ti
azo nos ság tu dat, a köl csö nös kö te les ség- és se gít ség vál la -
lás, a kö zös te her vi se lés. A múlt nép egy há zi ke re te i nek
fel bom lá sa nem a mennyi sé gi ér te lem ben na gyobb egy -
ház tes tek el tû né sét, ha nem azok át ala ku lá sát és a ki sebb
kö zös sé gek ben szer ve zõ dõ egy ház meg erõ sö dé sét kell
hogy ma gá val hoz za. Ez a ré gi-új ke resz tény kö zös sé gi
vagy egy ház mo dell a köz vet len ség re és a sze mé lyes ség re
épül, amely tu laj don sá gok nyi tot tá és von zó vá te he tik az
egy há zat a tár sa da lom szé le sebb ré te gei, még a pe ri fé ri á -
ra szo rul tak elõtt is. A ki csiny ség gel kap cso la tos té tel ként
je gyez zük meg: a ke resz tény ség tár sa dal mi-dia kó ni ai fe le -
lõs sé gé nek át gon do lá sa a 21. szá zad fel ad vá nya. A vá la -
szok ke re sé se köz ben nem fe led het jük, hogy a ki csi nyek -
ben és a sze gé nyek ben ma ga Krisz tus kö ze le dik fe lénk, és
a hi va tá sunk nem más ra, mint az egy sze rû ség re és az
evan gé li u mi sze gény ség re szól.

ESZ KA TO LÓ GI AI SZEM PONT

A ta nul sá gok szám ba vé te le so rán nem fe led kez he tünk
meg az evan gé li u mi ki csiny ség esz ka to ló gi ai össze füg gé -
se i rõl sem. E vo nat ko zás ban a mikrov"-nak a mevga" fe lel
meg: Aki most, eb ben a vi lág kor szak ban „ki csiny”, az
majd a kö vet ke zõ ai ón ban, evan gé li u mi ki fe je zés sel az Is -
ten or szá gá ban „nagy” lesz. Esz ka to ló gi ai ér te lem ben a
„ki csiny” na gyobb le het an nál, aki most tény le ge sen „na -
gyobb” ná la. Mi vel azon ban az em be ri meg íté lés és lo gi ka
sze rint ér tel met len, hogy az, aki „ki csiny”, ép pen ki csiny -
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7 Dó ka Zol tán: Márk evan gé li u ma. Or dass La jos Ba rá ti Kör, Bu da pest,
1996. 228. o.



OR DASS MÁ SO DIK „AK TÍV” PÜS PÖK SÉ GÉ NEK
EL SÕ IN TERP RE TÁ CI ÓI

Or dass La jos püs pök 1956. no vem ber 1-jén tör té nt vissza -
té ré se az ak tív püs pö ki szol gá lat ba, 1958. jú ni us 17-ig
tar tó te vé keny sé ge, sõt a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház  történetének ez az idõ sza ka so ká ig csak ne ga tív meg -
íté lést ka pott – el sõ sor ban az em lí tett kor sza kot kö ve tõ ál -
la mi és egy há zi ve ze tõk, va la mint a hoz zá juk és vo na luk -
hoz hû sé ges sze mé lyek ré szé rõl. 

A fent em lí tett idõszak egy ré sze egybeesett a ma gyar
for ra da lom mal és sza bad ság harc cal, valamint an nak kö -
vet kez mé nye i vel, a rö vid sza bad ság gal és a hosszú, vé res
meg tor lás sal. Em be ri leg néz ve jól ért he tõ ezek nek az egy -
há zi ve ze tõk nek – és a hoz zá juk és vo na luk hoz hû sé ges

egy há zi em be rek nek, köz tük tör té né szek nek és egy ház tör -
té né szek nek – a ne ga tív íté le te, hi szen õk a kom mu nis ta
ál lam ha ta lom és an nak szo ci a liz mu sa szol gá la tá ra kö te -
lez ték el ma gu kat. Egé szen jel lem zõ egy evan gé li kus egy -
ház tör té nész nek a ki je len té se Or dass nak er rõl a kor sza ká -
ról, aki így fo gal ma zott: „Az el len for ra da lom nak meg vol -
tak az egy há zi ve tü le tei is. A for ra da lom és el len for ra da -
lom lé nye ge min dig a ha ta lom át vé te le. Ez tör tént egy há -
zunk ban is, a ha tal mi po zí ci ók ban tör tén tek dön tõ vál to -
zá sok. A ha la dó egy há zi ve ze tõ sé get és mun ka tár sa i kat
le mon dat ták, s he lyük be olyan egy há zi ve ze tõ ség és mun -
ka tár si gár da ke rült, amely csak a po li ti kai vál to zá sok ha -
tá sa alatt jut ha tott ha ta lom ra. Ez egy ben olyan ma ga tar -
tás kö ve té sét is je len tet te az új egy há zi ve ze tõ ség ré szé rõl,
amely nem ér tet te meg egy há zunk új út ját, sõt szem be -
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sé ge okán bár mi kor „na gyobb” le het ne a nagy nak is mert -
nél, a kép te len ség (pa ra do xon) fel ol dá sá hoz di men zió vál -
tás ra van szük ség. Az, ami föl di, tár sa dal mi vi szony lat -
ban, a tér és az idõ kor lá tai kö zé szo rí tott vi lág ban – az
ak ko ri is me re tek alap ján – nem el kép zel he tõ, teo ló gi ai ér -
te lem ben va ló sá gos sá vá lik. Ami kor Jé zus a ki csiny sé get
em lí ti, ak kor ál ta lá nos ság ban a „nagy ság” ide a li zált em -
be ri el gon do lá sa el len fog lal ál lást. A ki csiny ség ti tok, rej -
tély, misz té ri um a nagy ra vá gyás sal mint nyil ván va ló em -
be ri tö rek vés sel szem ben. Ha son ló a mus tár mag hoz,
amely ki sebb ugyan min den mag nál, de ami kor fel nõ, na -
gyobb lesz min den ve te mény nél. Is ten or szá gá nak a tit ka
eb ben a nö ve ke dés ben, a ki csiny bõl naggyá vál to zás ban
rej lik, a ki csiny ség pe dig en nek a jö võ be li, az esz ka ton ban
re a li zá ló dó nagy ság nak a je len ide jû, a je len re vo nat ko zó
le he tõ sé gét fel té te le zi.

A KI CSINY SÉG MINT ME TA FO RA

Lát hat juk te hát, hogy je len té sét te kint ve a „ki csiny”, a „ki -
csi nyek”, az „ezek a ki csi nyek” vagy a Jé zus ki csi nyei ki fe -
je zés meg le he tõ sen tág ér tel me zé si te ret kí ván. Ki csi nyek -
nek szá mí tot tak a mi ni má lis vagy akár sem mi lyen ma gán -
tu laj don nal nem ren del ke zõ el sõ ke resz tény misszi o ná ri u -
sok. Ki csi nyek vol tak a ke resz tény kö zös ség leg gyen gébb,
leg el eset tebb, „leg utol só” tag jai, és ki csi nyek nek szá mí tot -
tak ál ta lá ban a ke resz tény hí vek is.8 Ki csi nyek nek te kint -
he tõk a gyü le ke zet hez vagy Jé zus tá gabb kör nye ze té hez
tar to zó gyer me kek, de a fel nõt tek bõl ál ló, leg szû kebb ta nít -

vá nyi kör is. A tár sa da lom szám ki ve tett jei, a min den ko ri
sze gé nyek, a nyo mo rul tak, a hi tük mi att ül dö zöt tek vagy a
lel ki ér te lem ben sze gé nyek, az az a tel jes Is ten re utalt sá guk
tu da tá ban élõk is le het nek ki csi nyek. 

Ez utób bi mon dat akár össze fog la lás is le het ne,
amennyi ben ez visz leg kö ze lebb a ki csiny ség jé zu si ér tel -
mé hez. A to váb bi kö vet kez te té se ket le von va, az evan gé li u -
mi ki csiny sé get vég sõ so ron nem a gyer mek ség, nem is a
ta nít vány ság, sem pe dig a szo cio ló gi ai szem pon tok, ha nem
az em ber Is ten elõt ti ál la po ta, Is ten re utalt sá ga je len ti. Az
elõb bi ek csu pán me ta fo ri ku san utal nak ar ra a hely zet re,
amely az em ber szem szö gé bõl jel lem zõ az Is ten-em ber kap -
cso lat ra. A kü lön bö zõ bib li ai ala kok – pél dá ul Dá vid vagy
Má ria – a me ta fo rái an nak, hogy mit je lent a ki csiny ség
bib li ai ér te lem ben. Jé zus így te kin tet te ki csi nye i nek, övé i -
nek az ál ta la meg ne ve zet te ket. Le het tek õk a ta nít vá nyai,
a kör nye ze té ben lé võ gyer me kek, vagy tá gabb ér te lem ben a
föld né pe, sze gény sor sú kö ve tõi, ugyan ak kor õk együt te -
sen sem me rí tik ki azok nak a kö rét, aki ket Jé zus ki csi nye -
i nek ne vez he tünk. Az evan gé li u mi ki csiny ség szem pont já -
ból nem az õ ki csiny vol tuk a dön tõ. A leg fon to sabb az,
hogy Jé zus ki csi nyek nek ne ve zi õket. Kö zé jük tar to zott és
tar to zik ma is min den ki, aki a tel jes Is ten re utalt ság ál la -
po tá ban él. A vég sõ té telt meg fo gal maz va: a bib li ai ki csiny -
ség a leg tá gabb ér te lem ben nem más, mint me ta fo ra, az
em ber Is ten re utalt sá gá nak me ta fo rá ja.

8 Spi neto li, Or ten sio da: Má té – Az egy ház evan gé li u ma. Ford. Tu ray Alf -
réd. Aga pé Fe ren ces Nyom da és Könyv ki adó, Sze ged, 1998. 327. o.

BÖ RÖCZ ENI KÕ

Az Or dass-ügy még nem ért vé get



szállt az zal. Lé nye gé ben azt kép vi sel te, hogy az egy ház -
nak nem ve zet út ja a szo ci a liz mus ban, ilyen ke re tek kö -
zött nem le het iga zi egy há zi élet.”1

Az idé zett so rok 1965-ben íród tak, és összes sé gé ben el -
mond ha tó, hogy egé szen 1983-ig ugyan ez ma radt az ak -
ko ri ál lam párt és az egy ház kle ri kus és la i kus ve ze tõ i nek
és az õ ki szol gá ló ik nak a vé le mé nye. 

PRÓ BÁL KO ZÁ SOK OR DASS SZE MÉ LYÉ NEK ÉS
SZOL GÁ LA TÁ NAK ÁR NYAL TABB MEG ÍTÉ LÉ SÉ RE

1983 vé gén szólaltak meg elõ ször más hangok az ad dig
egyhangú ne ga tív ítélettel szemben. Fa sang Ár pád De ák
té ri pres bi ter ak kor írt le ve let Kál dy Zol tánnak, Or dass La -
jos püs pök utó dá nak. A MEE ak ko ri ban már évek óta a
Lu the rá nus Vi lág szö vet ség he te dik – Bu da pes ten meg ren -
de zés re ke rü lõ – vi lág gyû lé sé re való ké szü lõ dés lá zá ban
élt. Fa sang Ár pád le ve le nem fe sze ge tett le gi ti má ci ós kér -
dé se ket. Azt mond ta, hogy Or dass La jos „sa já tos” re ha bi -
li tá ci ó ját sze ret né el ér ni. Úgy fo gal ma zott, hogy „nem jo -
gi, ha nem er köl csi és teo ló gi ai re ha bi li tá ci ót” kí ván na, és
azt hang sú lyoz ta, hogy „ez zel a le vél lel a meg bé ké lés és
ki en gesz te lõ dés ügyét akar ja szol gál ni”.2

A le vél re az ak ko ri ve ze tõ egy há zi kö rök egy ön te tû en el -
uta sí tó vá laszt ad tak. Nem csak a leg fõbb meg szó lí tott,
Kál dy Zol tán püs pök, ha nem – va ló szí nû leg a püs pök pa -
ran csá ra – a Bu da pest-De ák té ri gyü le ke zet ak ko ri kle ri -
kus és la i kus ve ze tõi is el ítél ték mind a le vél szer zõ jét,
mind an nak tar tal mát. Azt ír ták töb bek kö zött Fa sang Ár -
pád nak, hogy „cse le ke de te i vel ne ve szé lyez tes se a De ák
té ri gyü le ke zet éle tét és bé ké jét”.3

Nem sok kal azu tán, hogy meg szü le tett a ne ga tív vá lasz
Or dass La jos „sa já tos” re ha bi li tá ci ó ját il le tõ en, az egy ház
ak ko ri ve ze tõ sé ge el ha tá roz ta, hogy egy, a MEE múlt já ról,
je le né rõl és jö võ jé rõl szó ló könyv ben el mond ja a sa ját vé -
le mé nyét Or dass sze mé lyé rõl és mû vé rõl. A köny vet né met
és an gol nyel ven ad ták ki az LVSZ VII. nagy gyû lé sé nek a
tisz te le té re. A könyv szer zõ je Or dass La jos má so dik „ak -
tív” mû kö dé sé nek a kez de té rõl a kö vet ke zõ ket ír ta: „Ami -
kor a fel ke lés 1956 ok tó be ré ben meg kez dõ dött, Or dass
püs pök sa ját el ha tá ro zá sá ból fog lal ta el ko ráb bi hi va ta -

lát.”4 Né hány sor ral ké sõbb a könyv szer zõ je mind Or dass
püs pök vissza té ré sét, mind pe dig az 1956–58 kö zöt ti tel -
jes te vé keny sé gét „il le gi tim nek” ne vez te. 

Azon ban ab ban az idõ ben ezek az Or dass La jos sze mé -
lyé re és szol gá la tá ra vo nat ko zó ki je len té sek már sem Ma -
gyar or szá gon, sem pe dig kül föl dön nem ma rad tak meg fe -
le lõ vá lasz nél kül.5

Egy Ma gyar or szá gon élõ és szol gá ló lel kész, Dó ka Zol -
tán kül föl dön ütött meg egy má sik – kicsivel ko ráb bi –
han got. Az ál ta la az LVSZ il le té ke se i nek cím zett nyílt le vél
egy ré sze fog lal ko zott Or dass La jos sze mé lyé vel és mun -
ká já val.6

A le vél nem csak a fent em lí tett idõ szak kal fog lal ko zott,
ha nem az egész Or dass-je len ség gel. Vi lá go san ki je len tet te,
hogy „…az ún. »Or dass-ügy« mind má ig el in té zet len ügye
a MEE-nak. Az õ ha lá lá ig tar tó meg aláz ta tá sa so kak lel ki -
is me re tét ter he li.”7 Bár a le ve let az LVSZ ve ze tõ i nek cí -
mez ték, köz vet le nül a bu da pes ti vi lág gyû lés elõtt, a le vél
hi va ta los vá lasz nél kül ma radt, de Ma gyar or szá gon és
kül föl dön je len tõs vissz hang ja tá madt. 

Tíz nap pal az úgy ne ve zett Dó ka-le vél után Kál dy Zol tán
püs pök és né há nyan az LVSZ Köz pon ti Bi zott sá gá nak a
tag jai kö zül meg je len tek Or dass La jos sír já nál Bu da pes -
ten, a Far kas ré ti te me tõ ben. Kál dy Zol tán em lé ke zõ be szé -
det tar tott, amely ben meg kí sé rel te meg szó lal tat ni a bûn -
bá nat és meg bé ké lés sza vát.8

Ezen a hát té ren az egy há zi el len zék fel bá to ro dott, és azt
kér te, hogy tör tén je nek egész sé ges tár gya lá sok teo ló gi ai,
egy ház tör té nel mi és egy há zi kér dé sek rõl. Azon ban ab ban
az idõ ben a Magyarországi Evangélikus Egyházban még
nem le he tett meg tar ta ni ilyen pár be szé de ket. Or dass La jos
öz ve gye, Or dass Irén 1985-ben til ta ko zott az LVSZ-nél az
id. Fa biny Ti bor köny vé ben meg je lent ál lí tá sok el len, és kí -
sér le tet tett ar ra, hogy mind az ál la mi, mind az egy há zi
szer vek elõtt tisz táz za fér je püs pö ki szol gá la tá nak kez de -
té tõl Or dass ha lá lá ig tar tó an ér vé nyes le gi ti má ci ó ját,
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1 Ottlyk Er nõ: Hû ség Is ten hez és né pünk höz egy há zunk tör té nel mé ben.
Evan gé li kus Egye te mes Saj tó osz tály, Bu da pest, 1965. 388–389. o.

2 Fa sang Ár pád le ve le töb bek kö zött meg ta lál ha tó az LVSZ gen fi köz -
pont já nak a le vél tá rá ban a kö vet ke zõ jel ze tek alatt: WS = World  Ser vi ce
= vi lág szol gá lat; III. = Mi no rity Chur ches = ki sebb sé gi egy há zak; 2 =
Ea stern Europe = Ke let-Eu ró pa; a = Hun ga ry = Ma gyar or szág. Az irat -
anyag a Bis hop Or dass 1984–87 fel ira tú do boz ban ta lál ha tó.

3 A De ák té ri gyü le ke zet pres bi té ri u ma ál tal írt le ve let a kö vet ke zõ sze -
mé lyek ír ták alá: dr. Ha fensc her Ká roly lel kész, va la mint dr. An dor ka Ru -
dolf, Gryl lus Vil mos, Mes ter házy Gyu la, dr. Frenkl Ró bert, Szir mai Ti bor
pres bi te rek. A le vél va ló szí nû sít he tõ en Kál dy Zol tán el nök-püs pök uta sí -
tá sá ra született meg ilyen tar ta lom mal. Kál dy Zol tán Fasang Árpádot a
De ák té ri gyü le ke zet pres bi té ri u má ból is el akar ta tá vo lí ta ni, azon ban ezt
a lé pést Ha fensc her Ká roly lel kész és a pres bi té ri um már nem vál lal ta.

4 Ti bor, Fa biny Sen: Hope Pre ser ved. The Past and Pre sent of Hun ga ri an
Lu the ran ism [Meg õr zött re mény. A ma gyar or szá gi lu the ra niz mus múlt ja
és je le ne]. Ma gyar nyelv rõl for dí tot ta: Usz kay Mik lós. Bu da pest, 1984.
73–75. o. Fa biny Ti bor utó la gos ma gya rá za ta sze rint a könyv ink ri mi nált
ré szei Kál dy Zol tán tól szár maz tak.

5 Ma gyar or szá gon Csen gõdy Lász ló, a Bu da pest-Bu da hegy vi dé ki gyü le -
ke zet – te hát Or dass La jos egy ko ri gyü le ke ze té nek – lel ké sze gyûj töt te
össze a meg fe le lõ el len ér ve ket, és egy kéz ira tos fü ze tet for mált be lõ lük.
En nek a kéz irat nak egy pél dá nya a MEE köz pon ti le vél tá rá ban, az Evan -
gé li kus Or szá gos Le vél tár ban ke rült el he lye zés re. A má sik ol da lon kül föl -
dön, a Lu the rische Mo nat s hef tében je lent meg egy cikk Ter ray Lász ló tol -
lá ból: Aus ei ge nem Entsch luss. Zur Dis kus si on um Bischof Or dass [Sa ját
el ha tá ro zás ból. Az Or dass püs pök rõl szó ló vi tá hoz]. Lu the rische Mo nat s -
hef te, 1985/4.

6 A nyílt le vél szö ve gét lásd: Ke resz tyén Igaz ság, 1989/3. 26–31. o. 
7 Uo. 29. o.
8 A Kál dy Zol tán ál tal el mon dott be széd bõl né hány mon dat meg je lent a

vi lág gyû lés után az evan gé li kus egy ház he ti új ság já ban. Evan gé li kus
Élet, 1984. au gusz tus 26. 4. o. A vi lág gyû lés hi va ta los új ság ja to váb bi ré -
sze ket kö zölt a be széd bõl.



azon ban az ügy nek még né hány évig nem lett bel sõ egy -
há zi foly ta tá sa.9

Kül föl dön vi szont már 1983-ban, a vi lág gyû lést meg -
elõ zõ en meg moz dult egy Or dass La jos egy ko ri tisz te lõ i bõl
ál ló cso port, és a nor vég fõ vá ros ban, Os ló ban meg ala pí -
tot ták a Nem zet kö zi Or dass Ala pít ványt (In ter na tio nal Or -
dass Fo un da ti on). Az ala pít vány cél ja: „Or dass La jos püs -
pök éle té nek, mun kás sá gá nak és az egy ház zal kap cso la -
tos szol gá la tá nak is mert té té te le ma gyar, an gol, né met és
más nyel ve ken.” To váb bá: „Or dass La jos püs pök kéz ira ta -
i nak és le ve le i nek össze gyûj té se, va la mint egy meg fe le lõ
gyûj te mény tár fel ál lí tá sa, mely ben ezek tá rol ha tók.”10

Ma gyar or szá gon a kö vet ke zõ lé pés re 1988. már ci us 18-
án ke rült sor, ami kor Bu da pes ten 21 ala pí tó tag el ha tá roz -
ta és vég hez vit te az Or dass La jos Ba rá ti Kör (OLBK) meg -
ala pí tá sát. A társaság létrehozásának cél ja az volt, hogy
mi nél több em ber rel is mer tes sék meg Or dass örök sé gét,
mély hi tét és az evan gé li kus egy ház nak és a ma gyar nem -
zet nek egy szer re szó ló szol gá la tát.11

A VÉG LE GES RE HA BI LI TÁ CI Ó HOZ VE ZE TÕ ÚT
ÉS A RE HA BI LI TÁ CIÓ

Az OLBK meg ala ku lá sa után az Or dass-ügy ben dön tõ vál -
to zás kö vet ke zett be. Et tõl az idõ pont tól kezd ve az ügy két
kü lön bö zõ vá gá nyon fu tott to vább. Egy fe lõl a hi va ta los
ál la mi, más fe lõl egy ide ig még nem hi va ta los egy há zi uta -
kon. A ket tõs erõ fe szí tés leg fon to sabb ered mé nyét annak
ki je len tésé ben le het össze fog lal ni, hogy Or dass La jos
nemcsak két „ak tív” idõ sza ká ban – 1945–1948, il let ve
1956–1958 kö zött –, ha nem 1945. szep tem ber 27-én tör -
tént be ik ta tá sá tól 1978. au gusz tus 14-én be kö vet ke zett
ha lá lá ig az evan gé li kus egy ház le gi tim püs pö ke volt. 

Az út, amely eh hez a ki je len tés hez ve ze tett, nem volt egy -
sze rû. Rend kí vül fel tû nõ volt az, hogy az 1956-ban tör tént
ket tõs re ha bi li tá ci ó val el len tét ben – ahol mind össze há rom
nap telt el az ál la mi és egy há zi re ha bi li tá ció kö zött – itt öt
év volt a kü lönb ség.12 Mind a két tá bor – az ál la mi és egy -
há zi ol dal is – meg pró bál ta nem csak kés lel tet ni az ügy ren -

de zé sét, ha nem ar ra is kí sér le tet tet tek, hogy a tel jes fe le lõs -
sé get a má sik vál lá ra he lyez zék. Dr. Kul csár Kál mán igaz -
ság ügyi mi nisz ter 1990. áp ri lis 23-án a ma gyar ál lam ne vé -
ben bo csá na tot kért a csa lád tól. Le ve lé ben azt is ki mond ta,
hogy az 1957-es 22. tör vény cikk al kal ma zá sa igaz ság ta lan
volt Or dass La jos ese té ben.13 A bo csá nat ké rés és be is me rés
mel lett azon ban a tel jes fe le lõs sé get a MEE ak ko ri szer ve i re
há rí tot ta át. Ki je len tet te, hogy az evan gé li kus egy ház „meg -
fe le lõ szer ve i nek” meg kel lett vol na ta gad ni uk az em lí tett
tör vény cikk Or dass La jos ra tör té nõ al kal ma zá sát. Is mer ve
az 1957–1958-as kö rül mé nye ket, a volt igaz ság ügyi mi -
nisz ter ér ve lé se kép mu ta tó nak és ci ni kus nak ne vez he tõ.
Ugyan ak kor vi szont a MEE ak ko ri szer ve i re néz ve min den -
kép pen mé lyen meg alá zó, hi szen még ab ban a hely zet ben
is le he tõ sé gük nyí lott vol na ar ra, hogy más ként dönt se nek,
és vál lal ják dön té sük kö vet kez mé nye it.

Min den kép pen jo gos nak ne vez he tõ az, hogy a MEE Dé -
li Egy ház ke rü le té nek az egy há zi bí ró sá ga fel ve tet te mind
a két ol dal – ál la mi és egy há zi – fe le lõs sé gé nek a kér dé sét.
Dr. Bo ros Péter, a Dé li Egy ház ke rü let ügyé sze a ma ga
össze fog la lá sá ban egy fe lõl azt tisz táz ta, hogy Or dass La -
jos a be ik ta tá sá tól kez dõ dõ en és a ha lá lá val vég zõ dõ en az
egy ház le gi tim püs pö ké nek te kint he tõ. Más fe lõl vi szont
egyen ként meg ne vez te azo kat a sze mé lye ket, aki ket fe le -
lõs ség ter hel az ál lam ha ta lom tör vény te len pa ran csá nak
az el fo ga dá sá ért és vég re haj tá sá ért.14 A Dé li Egy ház ke rü -
let bí ró sá ga el fo gad ta a vád ál lí tá sát, és ma gá é vá tet te an -
nak ered mé nyét. A bí ró ság dön té sé nek a leg fon to sabb
mon da ta így hang zott: „Né hai D. Or dass La jos… 1945.
szep tem ber 27-i be ik ta tá sá tól… tör vé nyes püs pök egé -
szen ha lá lá ig 1978. au gusz tus 14-ig.”15 A MEE Dé li Egy -
ház ke rü le té nek ez zel az ak tu sá val le zá rult Or dass La jos
ál la mi és egy há zi re ha bi li tá ci ó ja.
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9 Or dass Irén el len ve té se it lásd: In for ma ti onsdi enst G2W Nr. 13. 1985.
au gusz tus 8. 9. o.
10 Rész let az Or dass Ala pít vány Sza bály za tá ból 1.2 a, b. A sza bály zat
fel le lhetõ töb bek kö zött: Evan gé li kus Or szá gos Le vél tár, Dok tor Or dass
La jos Le vél tár (EOL DOLL) 1. do boz. A le vél tá rat Ma gyar or szá gon elõ -
ször Ter ray Lász ló is mer tet te a Ma gyar or szá gi Egy há zi Le vél tá rak Egye -
sü le te 1995. jú li us 4–6. kö zött Sop ron ban tar tott köz gyû lé sén. Az elõ -
adás cí me: Or dass La jos evan gé li kus püs pök irat ha gya té ka. Az Or dass-
irat tár hoz könyv tár is csat la ko zik. Az Or dass Ala pít vány ról lásd még:
Ter ray Lász ló: Szél jegy ze tek egy ala pít vány ról. Ke resz tyén Igaz ság,
2003/57. 2–3. o.
11 Az OLBK-ról még töb bet lásd Bo le ratz ky Ló ránd: Az Or dass La jos Ba -
rá ti Kör tíz éve. Ke resz tyén Igaz ság, 2003/41. 19–23. o. 
12 Or dass el sõ és má so dik re ha bi li tá ci ó ja az ál lam ha ta lom ré szé rõl 1956.
ok tó ber 5-én, il let ve 1990. áp ri lis 23-án tör tént. Az egy ház ré szé rõl tör -
tént re ha bi li tá ci ók idõ pont jai: 1956. ok tó ber 8., il let ve 1995. ok tó ber 5.

13 Az 1957. évi 22. tc. az 1951. évi 20. tör vény ere jû ren de le tet vál tot ta
fel. Mind két eset ben az egyes egy há zi ál lá sok be töl té sé nek a mód já ról
volt szó. Lásd Ma gyar Köz löny, 1951. jú li us 4., 101. sz.; il let ve Ma gyar
Köz löny, 1957. már ci us 24., 35. sz. Az evan gé li kus egy ház ban püs pö kök -
re, egye te mes és egy ház ke rü le ti fel ügye lõk re vo nat ko zott a dön tés, de a
gya kor lat ban az ál lam ha ta lom to váb bi ál lá sok ese té ben is fenn tar tot ta
ma gá nak a dön tés jo gát.
14 A kö vet ke zõ sze mé lyek meg ne ve zé sé re ke rült sor. La i ku sok: Dar vas
Jó zsef, a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lõ je és Mi hály fi Er nõ, a MEE or szá gos
fel ügye lõ je. Kle ri ku sok: Ben czúr Lász ló, a Dé li Egy ház ke rü let ko ráb bi
püs pö ki tit ká ra, Grün valszky Ká roly ko ráb bi or szá gos fõ tit kár, Kál dy Zol -
tán, ak ko ri ban a Tol na-Ba ra nyai Egy ház me gye es pe re se, Kor en Emil, a
Dé li Egy ház ke rü let ak ko ri püs pök he lyet te se, Me kis Ádám, a Dé li Egy ház -
ke rü let ko ráb bi lel ké sze, il let ve es pe re se, Pál fy Mik lós, az Evan gé li kus
Teo ló gi ai Aka dé mia (ETA) ko ráb bi dé kán ja, és Ve tõ La jos, az Észa ki Egy -
ház ke rü let ak ko ri püs pö ke.
15 Mind Bo ros Péter be szé dét, mind a Dé li Egy ház ke rü let íté le tét lásd: Ke -
resz tyén Igaz ság, 1995/28. 22–34. o. Az egy há zi re ha bi li tá ció 1995. ok -
tó ber 5-én tör tént meg. 



OR DASS LA JOS SZE MÉ LYÉ NEK ÉS MÛ VÉ NEK
EL HE LYE ZÉ SE EGYHÁZUNK MÁ SO DIK
VILÁGHÁBORÚ UTÁ NI TÖR TÉ NE TÉ BEN

A re ha bi li tá ci ók meg tör tén te után Or dass La jos el le het vé -
gez ni tel jes élet mû vé nek a fel dol go zá sát. Eb ben az össze -
füg gés ben kü lön le ges pri o ri tá sa van Or dass „ak tív” püs -
pö ki te vé keny sé ge két idõ sza ká nak. Az „ak tív” püs pö ki
te vé keny ség el sõ idõ sza ka 1945. szep tem ber 27-tõl – te -
hát be ik ta tá sá tól – 1948. szep tem ber 8-án tör tént le tar tóz -
ta tá sá ig tar tott. 1950. áp ri lis 1-jén fosz tot ta meg püs pö ki
hi va ta lá tól egy er re a cél ra össze ál lí tott egy há zi bí ró ság.
Ez Or tu tay Gyu la ak ko ri val lás- és kö zok ta tás ügyi mi nisz -
ter pa ran csá ra ült össze, még pe dig egy 1937-es tör vény re
hi vat koz va, és a te vé keny sé ge – mint utó lag ki de rült – tel -
je sen tör vény te len volt. 

Or dass püs pök sé gé nek az el sõ kor sza ká ról sok kal töb bet
tu dunk, mint a má so dik, rö vi debb sza kasz ról, amely 1956.
no vem ber 1-jé tõl 1958. jú ni us 17-ig tar tott. Az el sõ idõ szak
az egy ház éle té nek új ra in dí tá sá ról, kül sõ és bel sõ épít ke zés -
rõl, majd a kom mu nis ta ha ta lom át vé telt kö ve tõ en – 1947.
au gusz tus 31. után – az egy há zi is ko lák hely ze té rõl, il let ve
az ál lam és az egy ház kö zöt ti vi szony kér dé se i rõl szólt. Az
1945–1948 kö zöt ti idõ szak ban egy há zunk  nak egy újabb
nagy em ber vesz te sé get is el kel lett szen ved nie a né met ki te -
le pí té sek, il let ve a cseh szlo vák–ma gyar la kos ság cse ré rõl
szó ló egyez mény kö vet kez té ben. Or dass el sõ ak tív püs pö ki
kor sza ká ban az evan gé li um pri má tu sát és az egy ház au to -
nó mi á ját emel te ma gas ra, il let ve ar ról szólt, hogy a jog ko -
mo lyan vé te lé vel le het csak de mok rá ci át épí te ni.

Ami az 1956–58 kö zöt ti má so dik ak tív kor sza kot il le ti,
még Or dass leg szû kebb mun ka tár si gár dá ja is elég ho má -
lyo san nyi lat ko zott er rõl a kor szak ról. Ezen a pon ton az
írott for rá sok, va la mint a Ma gyar or szá gon és kül föl dön
meg je lent mun kák tud nak se gí te ni. Az el sõ for rás ma gá -
nak Or dass La jos nak a vissza em lé ke zé se, il let ve az õ ige -
hir de té sei, be szé dei, ta nul má nyai.16 A kö vet ke zõ for rás a
ró la szó ló irat anyag, amely Ma gyar or szá gon, il let ve kül -
föl dön ke let ke zett.17 Azok ra a le vél tá ri for rá sok ra is oda
kell fi gyel ni, ame lyek a ko ra be li vi lág-, il let ve egy ház tör té -
ne lem mel fog lal koz nak, akár Ma gyar or szá gon, akár kül -
föl dön. Csak ezek nek a for rá sok nak a hát te rén le het a
meg fe le lõ kö vet kez te té se ket le von ni.18

A leg fon to sabb kö vet kez te té sek Or dass má so dik „ak -
tív” püs pök sé gé vel kap cso la to san a kö vet ke zõk. Or dass
min dig két dol got lá tott ma ga elõtt, ame lyeket új ra meg
új ra hang sú lyo zott. Az el sõ do log az egy ház misszi ó já nak
a meg õr zé se. Az evan gé li um sza bad hir de té sé nek a szem
elõtt tar tá sát, a szent sé gek ki szol gál ta tá sát és az egy ház
ezek bõl fa ka dó tel jes te vé keny sé gét ér tet te ez en. A má sik
do log, ami rõl ál lan dó an be szélt, az egy ház szol gá la ta
sza bad sá gá nak a biz to sí tá sa volt. El sõ ak tív püs pö ki te -
vé keny sé ge ide jén egé szen a le tar tóz ta tá sá ig har colt ezért
a cé lért. Elõ ször püs pök tár sa i val és fel ügye lõ tár sá val,
Vla dár Gá borral, majd egy re inkább egye dül. Szem be sze -
gült egy olyan ál lam ha ta lom mal, amely min den nap egy -
re erõ sza ko sabb lett. Nem volt más fegy ve re, mint az Is -
ten be és Jé zus Krisz tus ba ve tett hi te, rend kí vül erõs kül -
de tés tu da ta, ame lyet a Jé zus Krisz tus egy há za irán ti sze -
re tet táp lált.19

Ami kor má sod szor tért vissza a püs pö ki szol gá lat ba,
egy olyan egy ház zal kel lett szem be sül nie, amely re két do -
log volt a jel lem zõ. Egy fe lõl ma gán vi sel te a kom mu nis ta
ál lam ha ta lom tá ma dá sa i nak a kö vet kez mé nye it, más fe lõl
a sa ját vi lá gi és egy há zi ve ze tõi nem csak el fo gad ták, ha -
nem asszisz tál tak is ezek hez a tá ma dá sok hoz. Ezek nek a
kö rök nek a szá má ra Or dass tö rek vé se az evan gé li um tisz -
ta hir de té sé re és az egy ház bel sõ sza bad sá gá ra nem ké pe -
zett pri o ri tást. Ne ki eze ket kel lett vissza vin nie az egy ház
éle té be. Hogy ezt a két célt el ér hes se, ah hoz teo ló gi ai, sze -
mé lyi és struk tu rá lis meg úju lás nak kel lett be kö vet kez nie.
Or dass 1956-ban tör tént ket tõs – egy há zi és vi lá gi – re ha -
bi li tá ci ó ja még a for ra dal mi ese mé nyek elõtt tör tént. Õ
min dig hang sú lyoz ta ezt a tényt. Azon ban két ség te len,
hogy a vissza té rés idõ pont ja a for ra dal mi ese mé nyek kö -
vet kez mé nye volt. A ma gyar for ra da lom és sza bad ság harc
kö vet kez mé nye ként elõ állt, rö vid ide ig tar tó sza bad ság
meg könnyí tet te mind a vissza té rést, mind Or dass prog -
ram já nak a meg va ló sí tá sát. 

Or dass má so dik „ak tív” püs pök sé gé nek a kez de ti sza -
ka sza ne héz ter het je len tett, mert az or szág ban – az el sõ
„ak tív” püs pök sé gé hez ha son ló an – há bo rús vi szo nyok
ural kod tak. A ké sõb bi idõ sza kot vi szont kö nyör te len ter -
ror jel le mez te, és ez a ter ror fo ko za to san el ér te az egy há -
za kat is. Or dass ma ga – a kül sõ kö rül mé nye ket fi gyel ve –
há rom rész re osz tot ta má so dik „ak tív” mû kö dé sét. Az el -
sõ volt a „tel jes sza bad ság”, a má so dik az „üres ígé re tek”,
a har ma dik pe dig a „lep le zet len tá ma dás” kor sza ka. Az el -
sõ pe ri ó dus ban az egy ház tel jes sza bad sá got él ve zett teo -
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16 Or dass La jos: Ön élet raj zi írá sok (foly ta tás). Vá lo gat ta, saj tó alá ren -
dez te és az utó szót ír ta: Szép fa lu si Ist ván. Eu ró pai Ma gyar Pro tes táns
Sza bad egye tem, Bern, 1987. Or dass La jos: Vá lo ga tott írá sok (foly ta tás).
Ma gyar Evan gé li kus Saj tó osz tály, Bu da pest, 1998.
17 Ter ray Lász ló Or dass ról szó ló köny ve elõ ször 1984-ben je lent meg
Nor vé gi á ban. Ter ray, Lász ló G: Han kun ne ik ke an net. En bok om den un -
gars ke bis kop La jos Or dass. Os lo, Luther Vor lag, 1984. A könyv né met és
ma gyar ki adá sa 1990-ben Er langen ben (In kö nig li cher Fre i he it), il let ve
Bu da pes ten (Nem te he tett más ként). Az an gol ki adás Ame ri ká ban je lent
meg 1997-ben (He couldn’t do ot her wi se).
18 Itt a kü lön bö zõ ál la mi és egy há zi le vél tá rak anya gát kell meg em lí te ni
Ma gyar or szá gon és kül föl dön, to váb bá az EVT és az LVSZ gen fi le vél tá ra -
i nak az anya gát. A disszer tá ci ó hoz szük sé ges anya got Ma gyar or szá gon,
az Egye sült Ál la mok ban, Svájc ban és Né met or szág ban gyûj töt tem össze.

19 Or dass bony há di ta nul má nyai ide jén el sza kadt szü lõ föld jé tõl és sze -
ret te i tõl, és a gyü le ke ze tek sze re te té ben ta lál ta meg a má so dik ott ho nát.
Ami kor egy ház ról be szélt, ak kor egy szer re gon dolt szak ra li tás ra, ugyan -
ak kor az em be ri bûn tõl meg ha tá ro zott va ló ság ra. Az egy ház nem vi lág,
vi szont az egy ház ban min dig ma rad egy da rab vi lág. Az egy ház nak a vi -
lág lel ki is me re té vé kell vál ni – hang sú lyoz ta gyak ran. Ha ezt el mu laszt -
ja, ak kor fe le lõs ség ter he li a vi lág min den ko ri ál la po tá ért. Ugyan ak kor
Or dass nem val lot ta sem az egy ház kol lek tív bû nös sé gé rõl, sem az an nak
kol lek tív tö ké le tes sé gé rõl szó ló tév ta ní tá so kat.



ló gi ai, sze mé lyi és struk tu rá lis te rü le ten egy aránt. A má -
so dik sza kaszt az jel le mez te, hogy az ál lam ha ta lom min -
dent meg ígért, lát szó lag min den nel egyet ér tett, azon ban
nem se gí tett meg va ló sí ta ni a szük sé ges ter ve ket. A har -
ma dik kor szak ban az ál lam ha ta lom a BM meg fe le lõ osz -
tá lya i val és né hány bel sõ egy há zi elé ge det len ke dõ vel
együtt nyílt tá ma dást in té zett, és be avat ko zott az egy ház
bel sõ ügye i be. Eh hez a tá ma dás hoz azu tán az ÁEH is nyíl -
tan csat la ko zott 1957 szep tem be ré tõl kez dõ dõ en. Ami az
egyes idõ sza kok hosszú sá gát il le ti, az el sõ sza kasz volt a
leg rö vi debb, a má so dik a leg hosszabb.

A kö rül mé nye ket fi gye lem be vé ve még na gyobb cso dá -
nak kell tar ta nunk azo kat az ered mé nye ket, ame lye ket az
Or dass má so dik „ak tív” püs pök sé gét je len tõ idõ szak pro -
du kált. Tel je sen meg újult egy há zi ve ze tés, a gyü le ke ze tek -
re kon cent rá ló egy há zi prog ram, vissza té rés az evan gé li -
kus „ke reszt-teo ló gi á hoz”, meg újult, hi te les egy há zi saj tó
se gí tet te a vál to zá so kat. Kül föld rõl ér ke zõ ha tal mas se -
gély prog ram biz to sí tot ta a ter vek meg va ló su lá sát. A fi -
nan ci á lis ügyek át te kint he tõ vé vál tak, az egy há zi ve ze tés
és a gyü le ke ze tek ál lan dó, se gí tõ jel le gû kap cso lat ban vol -
tak egy más sal. Kon fe ren ci ák tö me ge állt a ki tû zött prog -
ra mok mel lé.20 Az Or dass-Tú ró czy kor szak ban 46 kon fe -
ren ci át ren dez tek 2855 rész ve võ vel, és ez össze sen 132
na pot vett igény be. Az egy há zi ered mé nyek jó ha tás sal
vol tak az egy ház nak az egész ma gyar nép pel va ló kap cso -
la tá ra. Az egy ház az zal, hogy új ra fel fe dez te a sa ját iden -
ti tá sát, a vi lág szá má ra is von zó vá vált, és re mény sé get
kí nált egy ter ror tól meg gyö tört or szág ban.

Két fon tos té nye zõ ve tett vé get en nek a na gyon re mény -
tel jes egy há zi kor szak nak. Az el sõ egy kül sõ té nye zõ volt.
A ko ra be li kom mu nis ta ál lam ha ta lom nem tûrt meg ma ga
mel lett egy olyan cso por to su lást, amely a pusz ta lé té vel
egy má sik utat kí nált. Or dass La jos ról az ÁEH ve ze tõ je,

Hor váth Já nos azt mond ta, hogy az ál lam szá má ra ki csit
fur csa az, hogy a ve lük va ló „jó együtt mû kö dést ar ra
akar ja fel hasz nál ni, hogy igen szé les és mély egy há zi éle -
tet, sok szor túl zás ba vive, akar az egy ház szá má ra biz to -
sí ta ni”.21 A má sik té nye zõ az volt, hogy a ko ráb bi egy há -
zi ve ze tõk, azok mun ka tár sai az zal vá dol ták Or dasst, Tú -
ró czyt és mun ka tár sa i kat, hogy ál lam el le nes te vé keny sé -
get foly tat nak. Ezek az em be rek je len tõs ügy nök te vé keny -
sé get is ki fej tet tek, amellyel vé gül el ér ték cél ju kat, si ke rült
le vál tat ni a tör vé nyes ve ze tõ ket, és át men te ni a sa ját ha -
tal mu kat. 

ZÁ RÓ GON DO LA TOK

A ku darc el le né re az 1956–58 kö zöt ti idõ szak a MEE leg -
ál dot tabb idõ sza ka volt a má so dik vi lág há bo rút kö ve tõ en.
En nek a tit ka ab ban rej lett, hogy az egy ház nem akart
mást, mint va ló ban egy ház len ni ön ma ga és a vi lág szí ne
elõtt. Az a tény, hogy az utó dok egé szen a rend szer vál tás
be kö vet kez té ig csak rosszat tud tak mon da ni az Or dass-
Tú ró czy kor szak ról, utó lag õket mi nõ sí ti. Ha a MEE egy si -
ke res kor sza kot ke res a sa ját kö zel múlt já ban, ak kor nem
a má so dik vi lág há bo rú elõt ti kor szak hoz kell vissza nyúl -
nia, ha nem az 1956–58 kö zöt ti évek re kell vissza te kin te -
nie. A hû ség az egy ház örök kül de té sé hez és az iga zi, ve -
re tes lu the rá nus teo ló gia együtt biz to sít hat ják azt, hogy a
je len kor ban is meg fe le lõ vá la szok szü let hes se nek a kor
ki hí vá sa i ra. Így vég re Or dass sze mé lye és mû ve is meg -
kap hat ja a ma ga vég le ges, po zi tív meg íté lé sét nem csak a
Magyarországi Evangélikus Egyház tör té ne té ben, ha nem
an nak min den nap ja i ban is.
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20 MOL XIX-A-21 a 7.d. 9. cso mó 27-1958. sz. Gr nák Ká roly je len té se a
kon fe ren ci ák ról. 

21 Hor váth Já nos elõ adá sa a ma gyar egy há zak ról az el sõ nem zet kö zi
ÁEH-kon fe ren ci án Bu da pes ten. Ez a kon fe ren cia 1957. szep tem ber 2–7.
kö zött ke rült meg ren de zés re. In. MOL XIX-A-21-a 19. d. 30. o. 



BE VE ZE TÉS

Zsi dó fi lo zó fu sok, teo ló gu sok rég óta fog lal koz nak a Ná zá -
re ti Jé zus alak já val. A 20. szá zad el sõ har ma dá ban (Zsi dó
le xi kon) igye kez tek a ke resz tény ség és a zsi dó ság el len té -
tét eny hí te ni, a 90-es évek tõl kezd ve pe dig Jé zus éle te és
mun kás sá ga a zsi dó fi lo zó fu sok és teo ló gu sok ér dek lõ dé -
si kö ré be ke rült. A Zsi dó le xi kon el sõ sor ban Jé zus mû kö dé -
sé vel és ta ní tá sá val fog lal ko zik, a 90-es évek tõl kezd ve a
zsi dó tu dó sok Jé zus zsi dó vol tát emel ték ki, emel lett fog -
lal koz tak az evan gé li u mok kal Jé zus sal kap cso lat ban.

A zsi dó ság nak az a fel fo gá sa – ez a Tal mud ban ol vas -
ha tó –, hogy a Jé zus ál tal ve ze tett ta nít vá nyi kör és az
egész ke resz tény ség lé nye gé ben csak egy zsi dó szek ta. A
mai zsi dó tu dó sok igye kez nek Jé zus zsi dó sá gá nak ki -
hang sú lyo zá sa mel lett Jé zus iga zi ta ní tá sát meg ta lál ni.
Jo seph Kla us ner 1993-ban az összes fel lelhetõ for rás is -
mer te té sé vel igye ke zett Jé zus éle tét, ta ní tá sát és mû kö dé -
sét meg vi lá gí ta ni Jé zus cí mû köny vé ben. Hé ber, gö rög és
la tin for rá sok ra hi vat ko zik. Egy év vel ké sõbb Pinc has
Lap i de és Ulrich Luz A zsi dó Jé zus cí mû mun ká juk ban
ugyan csak igye kez tek a leg több for rást fel hoz ni Jé zus vo -
nat ko zá sá ban.

Õket kö vet te Ver mes Gé za, aki több köny vé ben is kö rül -
jár ja Jé zus éle tét és mû kö dé sét, ám csak 2005-ben ju tott el
vég sõ kö vet kez te té sé hez a Jé zus hi te les evan gé li u ma cí mû
köny vé ben. Õ azon ban, an nak el le né re, hogy elõ ta nul má -
nyai leg alább olyan ter je del me sek, mint az õt meg elõ zõ
zsi dó tu dó so ké, e köny ve ese té ben ki zá ró lag a szi nop ti kus
evan gé li u mo kat hasz nál ja fel. Ta lán iga za van ab ban,
hogy az egy ség a szi nop ti kus ta ní tás ból in dult ki. Sze rin -
te Já nos evan gé li u ma olyan ké sõn író dott, hogy a szer zõ
lé te is meg kér dõ je lez he tõ, sõt meg íté lé se sze rint ez a könyv
az õs egy ház mun ká ja. 

Bult mann és tár sai is meg kí sé rel ték a jé zu si lo gio nok
össze gyûj té sét. Azon ban meg kér dõ je lez he tõ, hogy tény leg
ered mé nye sen mû köd tek vol na e té ren. Per sze ugyan ez el -

mond ha tó Ver mes köny vé rõl is, még is ér de mes egy kí vül -
ál ló sze mé vel is vissza te kin te ni az evan gé li u mok ra. Amit
õ össze gyûj tött, az az evan gé li u mok mi ni mu ma. Rész le te -
sen ki dol goz za az egész szi nop ti kus anya got, s ha ez a ke -
resz tény ta ní tás nak nem is fe lel meg, ah hoz ele gen dõ,
hogy Jé zus éle tét és mû kö dé sét mind a zsi dó ság, mind a
po gány ság, de még az ate is ták szá má ra is el fo gad ha tó vá
te gye. A vi lág ak kor is hasz nál hat ja Jé zus éle té nek és mû -
kö dé sé nek (ta ní tá sá nak) mi ni mu mát, ha nem hisz Jé zus
meg vál tói, mes si á si kül de té sé ben. Kü lö nö sen az eti kai
rész az, amely fel vál lal ja a ré gi mo ra lis ták ta ní tá sa it, ki -
egé szí ti azo kat, és olyan ta ní tást ad, amely min den em -
ber re vo nat ko zik.

A TÖR TÉ NE TI JÉ ZUS

Ver mes eb ben a köny vé ben nem vizsgálja rész le te sen a
tör té ne ti Jé zus alakját, de jel zi azo kat a pon to kat éle té -
ben, ame lye ket meg ha tá ro zó nak tart. Tu laj don kép pen Jé -
zus mû kö dé sé vel fog lal ko zik (gyó gyít, cso dá kat tesz, ta -
nít). Fon tos nak tart ja, hogy Jé zust mint hí võ zsi dó em bert
Ke resz te lõ Já nos ta nít vá nya ként tün tes se fel. El len tét be is
ál lít ja õket: Já nos az asz ké ta, míg Jé zus az, aki a vi lá gi
éle tet sem ve ti meg. Fon tos nak tart ja, hogy Jé zus gyó gyí -
tá sai és cso dái ál tal akar ja bi zo nyí ta ni Ke resz te lõ Já nos -
nak mes si ás vol tát. Ke resz te lõ Já nos és Jé zus is be szél a
bûn rõl, hir de ti a bûn bá na tot (meg té rést), a bûn bõl va ló
sza ba du lást, a bûn bo csá na tot. Jé zus a be teg sé gek okát is
a bûn ben lát ja, amelyek gyó gyí tá sa a bûn bo csá nat ál tal
le het sé ges.

Ver mes lé nye ges lé pés nek lát ja a ta nít vá nyok el hí vá -
sát. Õket Jé zus ol tal ma alatt álló, ál dott em be rek nek te -
kin ti. Jé zus a ka lászt té põ ta nít vá nya it meg vé di az õket
ért tá ma dás tól; Pé ter tõl, a ta nít vá nyok do yen jé tõl el fo -
gad ja az Is ten Fia cím et. Ta nít vá nya it mint bá rá nyo kat
kül di a far ka sok kö zé, de misszi ói út juk ra fel is vér te zi
õket. Ver mes – akár csak a Zsi dó le xi kon – el sõ sor ban Jé -
zus gyó gyí tá sa i ban lát ja a nagy cso dát. A gyó gyí tás ban
meg ér ti a bûn tõl va ló sza ba du lást, a beteg pszichéjû
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embereken vég zett ör dög ûzést hi te les nek tart ja. Kü lö nö -
sen ki eme li Jé zus nak azt a meg ál la pí tá sát, hogy szom ba -
ton is sza bad gyó gyí ta ni, mert nem az em ber van a szom -
ba tért, ha nem a szom bat az em be rért. 

Ér de kes Ver mes vá lo ga tá sa a gyó gyí tá sok kö zött: leg in -
kább a lep rá sok gyó gyí tá sát eme li ki. Ezt a Zsi dó le xi kon is
Jé zus leg fon to sabb gyó gyí tá sá nak te kin ti. Jé zus ko rá ban
mind az egy há zi, mind a vi lá gi tör vény til tot ta a lep rá sok -
kal va ló érint ke zést, a ve lük va ló kap cso la tot. En nek el le -
né re Jé zus ép pen fe lé jük for dul, a leg el eset teb bek sor sát vi -
seli a szí vén. A kü lön bö zõ ba jok or vos lá sá ból a dé mon tól
va ló sza ba du lást, a va kok és sü ke tek, víz kó ro sok gyó gyí -
tá sát eme li ki Ver mes. Jé zus cso dái kö zül csak a fü ge fa el -
szá ra dá sát, a sa má ri ai asszony és a ka per na umi szá za dos
ese tét, va la mint Ja i rus lá nyá nak fel tá masz tá sát em lí ti. Ver -
mes a fü ge fa meg át ko zá sát ér tel met len nek tart ja, a sa má -
ri ai asszony és a ka per na umi szá za dos tör té ne té ben pe dig
azt cso dál ja, hogy Jé zus, aki sze rin te csak a zsi dók szá má -
ra hí va tott el, ide ge ne ket is gyó gyít. Ja i rus lá nyá val kap -
cso lat ban pe dig fi gye lem re mél tó, hogy itt le het sé ges nek
tart ja a ha lott fel tá masz tá sát, míg a na i ni if jú és Lá zár ese -
té ben tör li az evan gé li um ere de ti köz lé sé bõl, azt az egy ház
ké sõb bi be tol dá sá nak tart ja.

Ver mes Jé zus ke reszt re fe szí té sét va ló ság nak tart ja, de a
kö rül mé nye ket szer kesz tõi ki egé szí tés nek. Vi szont hi te les -
nek véli Jé zus utol só sza va it: Éli, Éli, lam ma sa bak ta ni.
Sze rin te ez jel zi iga zán, hogy Jé zus iga zi, hús-vér em ber
volt. El fo gad ja Jé zus Aty já hoz va ló hi tét és a pa rú zi át is.

JÉ ZUS, AZ EM BER FIA

Lát tam az éj sza kai lá to más ban: Jött va la ki az ég fel hõ in,
aki em ber fi á hoz ha son ló volt; az öreg ko rú fe lé tar tott, és
oda ve zet ték hoz zá. Ha ta lom, di csõ ség és ki rá lyi ura lom
ada tott ne ki, hogy min den fé le nyel vû nép és nem zet õt tisz -
tel je. Ha tal ma az örök ha ta lom, amely nem mú lik el, és ki -
rá lyi ural ma nem sem mi sül meg. (Dán 7,13–14)

Ver mes er re az ótes ta men tu mi igé re ala pozza Jé zus sa -
ját meg ne ve zé sét. Ez na gyon fi gye lem re mél tó. Sze rin te Jé -
zus so ha nem ne vez te ma gát Mes si ás nak, ez az ige azon -
ban ép pen el lent mon da ni lát szik Ver mes ál lí tá sá nak. Is -
ten fi ú sá gát Jé zus az zal is jel zi, hogy Is tent aty ja ként tisz -
te li. A Mi atyánk ból is vissza kö szön az it te ni igé ben meg -
fo gal ma zott or szág, ha ta lom és di csõ ség. Ver mes a Mi -
atyánk szö ve gét hi te les szö veg nek te kin ti. Jé zus önma gá -
ról azt ál lít ja, hogy Is ten szol gá ja, ha tal ma van a bû nök
meg bo csá tá sá ra, ura a szom bat nak. Vi szont be vall ja,
hogy leg kö ze leb bi csa lád tag jai és hon fi tár sai elõtt ha tás -
ta lan a ha tal ma, mert sen ki sem pró fé ta a ma ga ha zá já -
ban. Pa na szol ja haj lék ta lan sá gát, és elõ re ve tí ti a ta nít vá -
nyok ül dö zé sét a zsi dók ré szé rõl. El uta sít ja a jel kí vá nók
ké ré sét, a mes si á si kül de té sé re uta ló je let, és Jó nás je lét
mu tat ja fel elõt tük. Ver mes utal ar ra, hogy Jé zus mint az
Em ber fia hisz a pa rú zi á ban. 

JÉ ZUS DOG MA TI KÁ JA: IS TEN OR SZÁ GA

Ver mes el is me ri, hogy az Ótes ta men tum ha rag vó Is te ne
he lyén Jé zus a sze re tõ Is tent, az Atyát je le ní ti meg. Is ten
or szá ga, ki rály sá ga, ha tal ma mind a transz cen den ci á -
ban je le nik meg, így an nak meg ér té sé re a há rom di men -
zi ós em ber nem nõtt fel, de Jé zus uta lá sai fel vil lant ják az
ezek kel a fo gal mak kal kap cso la tos tud ni va ló kat. Is ten a
vi lág ban az igé ben (vox Dei) je le nik meg, ame lyet a Mes -
si ás, a pró fé ták és a ta nít vá nyok hir det nek szer te a vi -
lág ban. Ez az ige cso dá kat tesz. Jé zus az is te ni szó ér té -
két ha son la tok kal kí sér li meg vi lá gos sá ten ni (ti tok ban
nö võ mag, mus tár mag, ko vász, el rej tett kincs, igaz -
gyöngy).

Az ige hir de té sé nek cél ja a bû nös em ber bûn tõl va ló
meg sza ba dí tá sa. A bû nös em ber hit re ju tá sa, bûn val lá sa,
tö re del me elõ fel té te le a bûn bõl va ló sza ba du lás nak.

Az út, amely Is ten hez ve zet, meg le he tõ sen ne héz, imád -
sá gon és Jé zus kö ve té sén át ve zet. Az imád ság az az esz -
köz, amellyel Is ten hez szól ha tunk. Jé zus a Mi atyánk kal
pél dát is ad ne künk, de több há la imá ját is rög zí tet te az
evan gé li um.

Jé zus az el ve szett em be rek hez jött, és õket akar ja Is ten -
hez ve zet ni, le ha jol a sze gé nyek hez, a vá mo sok hoz, a bû -
nö sök höz, aki ket a tár sa da lom már ki re kesz tett ma gá ból.

Jé zus nem hagy két sé get a te kin tet ben, hogy csak õál -
ta la, az õ kö ve té se ré vén vál hat az em be ri ség Is ten gyer -
me ké vé.

JÉ ZUS ETI KÁ JA

Jé zus el fo gad ja a nagy mo ra lis tá kat. Õk is el ju tot tak a ta -
lio el vé tõl a sze re te tig. Er re utal az úgy ne ve zett arany sza -
bály akár ne ga tív, akár po zi tív meg fo gal ma zás ban: amit
nem akarsz ma gad nak, ne tedd más nak, vagy: amit sze -
ret nél, hogy ve led cse le ked je nek, te is ak ként cse le ked jél
(Thá lész, Szók ra tész, Se ne ca, Kung-ce, Budd ha, Mo ha -
med stb.).

Jé zus ter mé sze te sen át ve szi az Ótes ta men tum sze re tet -
rõl szó ló tör vé nyét: sze resd Is te ne det és sze resd fe le ba rá -
to dat. Ki egé szí ti az zal a té tel lel, hogy a leg na gyobb sze re -
tet az, ha az em ber éle tét ad ja má so kért. 

A Tíz pa ran cso la tot ta ní tá sá ba il lesz ti. Tilt ja a fi zi kai
kény szert, bár egy íz ben ma ga is al kal maz za a temp lom -
ban áru sí tók el len. Ka zu isz ti ká já ban na gyon vál to za tos,
min den elé vitt kér dés ben ál lást fog lal. Rá mu tat egyes eré -
nyek re és bû nök re. Ki emel ten fog lal ko zik a böjt és a vá lás
kér dé sé vel. El tér a ko ra be li ta ní tók ta ní tá sá tól, nem köt
komp ro misszu mot.

Az adó fi ze tés ké te lyei kö zött sem mu tat meg al ku vást.
Elõbb be mu tat ja az is te ni csá szár ké pé vel dí szí tett ér mét,
majd azt mond ja: ad já tok meg a csá szár nak, ami a csá -
szá ré, és Is ten nek, ami Is te né. Sta uf fer ma gya rá za ta sze -
rint, aki a csá szár pén zét el fo gad ja, és az zal üz le tel, az
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Cim ba lom a temp lom ban? Igen, e hang szer már az ókor tól
sze re pet ját szott a kul tu szi élet ben. Tud nunk kell eh hez,
hogy a cim bal mot gya kor la ti lag min den nép, min den kor
is mer te és hasz nál ta. Ter mé sze te sen ezek jó val ki sebb mé -
re tû hang sze rek vol tak, mint az ál ta lunk is mert pe dá los,
70-80 ki lo gram mos cim ba lom. A régi hangszerek ál ta lá ban
ki csi, lá bak és pe dál nél kü li esz kö zök vol tak. Sok tí pu sát
uj jal vagy ma dár tol lal pen get ték, eze ket ne vez zük pszal té -
ri um nak. Cim ba lom nak azo kat a szin tén pe dál és lá bak
nél kü li hang sze re ket ne vez zük, ame lye ket ve rõ vel szó lal -
tat tak meg (né me tül Ha ckb rett, an go lul dul ci mer stb.).

Több uta lást is ta lá lunk ar ra, hogy a sum ér gyõ zel mi
szer tar tá so kat gyak ran kí sér te e hang szer. A Louvre-ban
õr zött As szur ba ni pál-re li e fen pél dá ul ép pen egy fõ pap
pen ge ti a cim ba lom fé lét, te hát az ott pszal té ri um.

Hang sze rün ket már az Ószö vet ség is is me ri. Köz is mert,
hogy hú ros hang szer rel kí sért di csõ í tõ éne ket ér tünk zsol tá -
ro kon (hé be rül miz mor, gö rö gül pszal mosz). Pél dá ul Dá vid
zsol tá rai kö zül az 57. zsol tár 9. ver sé ben em lí tik a ne velt; ez
a hang szer hosszú, töm lõ sze rû rez gõ test tel ké szült. Dá vid
el len sé ge i tõl kö rül vé ve ne vel- és hár fa kí sé ret tel fo hász ko -
dik Saul el len. Sá mu el má so dik köny vé ben is meg szó lal a
ne vel (2 Sám 6,5), ott azon ban az öröm ki fe je zõ je.

A hai fai nép raj zi mú ze um ban több ilyen pen ge tett cim -
ba lom fé le is lát ha tó: a gá zai zsi na gó ga (Kr. e. 5. szá zad -
ból szár ma zó) mo za ik ja Dá vid ki rályt áb rá zol ja, amint ép -
pen pszal té ri u mon ját szik. 

A zsol tá ro zás gya kor la ta a zsi dók tól – a ke resz tény ség
ter je dé se so rán gö rög köz ve tí tés sel – ke rült a nyu ga ti ke -
resz tény ség be.

A ké sõb bi ek ben fon tos lesz a szá munk ra a gö rög mo no -

chor don, vagy is egy la pos, rez gõ test re fe szí tett húr, amely
alatt to lo gat ha tó hi dacs ka volt.

Mi elõtt a nyu ga ti ke resz tény ség hez ér nénk, te gyünk em -
lí tést az arab pszal té ri um ról, a qa nunról. Ezt a hang szert a
szír ke resz té nyek nap ja in kig hasz nál ják szer tar tá sa ik hoz.
(Az arab qa nun mû vész, aki a hang szer hasz ná la tá ra ta ní -
tott, büsz kén mond ta: Jé zus Krisz tus, ég li se (temp lom) –
gyér fran cia szó kin csé ben ezek a sza vak sze re pel tek.)

A cim ba lom fé lék kel erõs ro kon ság ban le võ rot ta õs ha -
zá ja a brit fél szi get. Ru od li eb ba jor köl tõ (11. szá zad)
egye ne sen Dá vid ki rályt tar tot ta a rot ta fel ta lá ló já nak.
Svéd és né met föld re kel ta szer ze te sek vit ték a hang szert.

A 11. szá zad ban Not ker Bal bu lus szer ze tes a kö zép ko ri
ének mon dók sze mé re hány ja, hogy „bir to kuk ba vet ték a
szent pszal té ri u mot”.

A kö zép ko ri Eu ró pá ban a pen ge tett cim ba lom, az az a
pszal té ri um ját szott na gyobb sze re pet. A ke resz tény ség
ko rai idõ sza ká ban – pél dá ul Arany szá jú szent Já nos
(354–407) és Com mo di us (400 tá ján) sze rint – a za jos,
hang szer kí sé re tes mu lat sá go kat iga zi hí võk höz mél tat -
lan nak ítél ték, a zsol tár ének lést azon ban nem. Szent
Ágos ton zsol tár ma gya rá za ta sze rint „…a zsol tár olyan
ének, ame lyet pszal té ri um mal kí sér nek. A pszal té ri um pe -
dig az ének hez tar to zó hang szer, olyan, mint a lí ra és a
kit ha ra, me lyet szin tén az ének hez ta lál tak fel. Aki te hát
zsol tá roz, nem csak hang gal te szi, de hoz zá ad egy hang -
szert is, ame lyet pszal té ri um nak hív nak, amely kéz se gít -
sé gé vel a hang hoz il lesz ke dik.”

A pszal té ri um egy há zi gya kor la tá ra utal az itá li ai ere de -
tû Ve nan ti us For tu na tus egyik köl te mé nye is. For tu na tus
(kb. 530–600) Poi tiers püs pö ke volt. Ver sé nek, amely ben
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mint kol la bo ráns, fi zes se meg az adót; aki ezt nem te szi,
an nak nem kell fi zet nie.

BE FE JE ZÉS

Ver mes hasz nos mun kát vég zett, ak kor is, ha vá lo ga tá -
sá val nem is tu dunk egyet ér te ni. De úgy gon do lom, si ke -
rült azt a mi ni mu mot meg õriz nie Jé zus evan gé li u má ból,
ami elég sé ges egy vi lág prog ram hoz. Jé zus dog ma ti ká ja
Ver mes sze rint is al kal mas út le het a zsi dó ság meg men -
té sé re, eti ká ja pe dig az ate is ta vi lág prog ram ja is le het -
ne. Meg va ló su lá sa bi zo nyo san a vi lág bé kés jö võ jét ala -
poz ná meg.

IRO DA LOM 

Kla us ner, Jo seph: Jé zus. Bu da pest, 1993.
Ko mo ró czy Gé za: Ki ál tó szó a pusz tá ban. Bu da pest, 1996.
Lap i de, Pinc has – Luz, Ur lich: A zsi dó Jé zus. Bu da pest, 1994.
Sta uf fer, Ethel bert: Die Botschaft Jesu. Bern, 1959.
Ver mes Gé za: A zsi dó Jé zus. Bu da pest, 1995.
Ver mes Gé za: Jé zus és a ju da iz mus vi lá ga. Bu da pest, 1997.
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437–457-ig ter je dõ ol da la in a csil lag gal jel zett ige he lyek je lö -
lik a Ver mes ál tal hi te les nek tar tott evan gé li u mot. A dol go zat
lé nye gé ben er re épült.)

FAR KAS GYÖN GYI

A cim ba lom és az egy ház kap cso la ta



egy pá ri zsi mi se szer tar tá sát ír ja le, el sõ so ra így hang zik:
„A pszal té ri um húr ja it lí rai dal lam ra for dít ja.”

Hang sze rünk pen ge tett, ké sõbb ütõ vel meg szó lal ta tott
for mái gyak ran ih let tek meg fes tõ ket az el múlt szá za dok
so rán. A 12. szá zad ból szár ma zik Her rad von Lands berg
Gyö nyö rû sé gek kert je cí mû kó de xé nek az a lap ja, ame lyen
Dá vid ki rály egy há rom szög ala kú pszal té ri u mot tart a tér -
dén, ke zé ben ma dár toll pen ge tõ.

Pszal té ri u mot pen get egy 12–13. szá za di mi ni a tú ra
egyik ko ro nás alak ja is. A mi ni a tú ra Ma gyar or szá gi Szent
Er zsé bet imád sá gos köny vé bõl va ló. Is mét Dá vid ki rály ke -
zé be ad ja a pszal té ri u mot egy 15. szá za di prá gai kó dex
szer zõ je. Hans Mem ling „ze né lõ an gya la i nak” egyi ke is e
hang sze ren mu zsi kál.

Egy 15. szá za di is me ret len fran cia fes tõ al ko tá sán az elõ -
tér ben elõ ke lõ hölgy ül, pszal té ri u mot tart az ölé ben. A hát -
tér ben mu zsi ká ló tár sa ság lát ha tó, amely nek tag jai egy há -
zi sze mé lyek. A hölgy a pszal té ri u mot ve rõ vel szó lal tat ja
meg, hogy a hát tér ben mu zsi ká ló kat hang erõ ben utol ér je.

A most már ve rõ vel meg szó lal ta tott cim ba lom ne ve egy -
re sû rûb ben sze re pel az anya nyel vû bib lia for dí tá sok szö -
ve ge i ben. Így tör tént ez Ang li á ban is, de gon dol junk a Ká -
ro li Gás pár ál tal for dí tott ma gyar szö veg re, az Ótes ta men -
tum ból pél dá ul a 150. zsol tár ra, an nak is ötö dik ver sé re:
Di csér jé tek õt han gos cim ba lom mal, di csér jé tek õt har so gó
cim ba lom mal.

Hi e ro ny mus Bosch nak (1470–1516) a mad ri di Pra dó -
ban õr zött, Az égi bi ro da lom cí mû ké pén az el kár ho zot ta -
kat kü lön fé le ször nyek zak lat ják föl di bû ne ik mi att, az üd -
vö zül tek menny be me ne te lét vi szont an gya li ze ne kar fo -
gad ja; az együt tes ben ott a cim ba lom is.

A ve rõs cim ba lom hasz ná la tá ra Ma gyar or szá gon is ta -
lá lunk egyértelmû utalást. Itt a for rás nem ké pi, ha nem
írá sos. Zrí nyi György 1596-ban di á kok ról ír, akik cim ba -
lom mal kí sé rik a mi se éne ket.

Tin to ret to is meg fes tet te a cim bal mot. A ve len cei Pa laz -
zo Du ca le ta nács ter mét bo rí tó fres kó cí me: Éden kert, itt
egy fér fi cim bal mo zik.

A 16. szá zad ban To bi as Stim mer Ha ckb rett le rin (Cim bal -
mos nõ) cí mû ké pén nem csak cim bal mo zó höl gyet áb rá zol,
de ver set is mel lé kel hoz zá, amely ben õs ré gi ta lál mány nak
tart ja e hang szert, amely Dá vid ke zé ben volt elõ ször.

A né met or szá gi szár ma zá sú Jo han nes Hut ma cher, aki
plé bá nos ként mû kö dött több sváj ci kan ton ban, 1561 kö -
rül igen rész le tes le írá sát ad ja a sváj ci cim bal mok nak.

Au gus ti nus (Szent Ágos ton) Is ten ál la má ról cí mû mû vé -
nek 1410-es és 1440-es né met al föl di kó dex vál to za tá ban
is lát ha tó egy cim ba lom, ame lyen egy an gyal ját szik. Ta -
lá lunk még cim bal mot pél dá ul Jó Fü löp bre vi á ri u má ban
(1455–1460) és Spa nyol Iza bel la ki rály nõ ima köny vé ben
(1497 elõtt) is.

1500 tá já ról szár ma zik a Ma don na ze né lõ an gya lok kal
cí mû fla mand ol tár kép, ame lyen szin tén an gyal ját szik a
hang sze ren.

Az ókor ból itt fe lej tett mo no chor dot is meg szó lal tat ják az

an gya lok. Pél dá ul egy 1368-as br ün ni kó dex ini ci á lé ján kö -
zé pütt egy an gyal mo no chor dot üt, szom szé dai pe dig bal ról
do bon, jobb ról lan ton ját sza nak. Egy 1470 tá já ról szár ma -
zó, is me ret len fes tõ mû vén, ame lyet a bel lin zon ai Mus eo Ci -
vi có ban õriz nek, egy an gyal hat hú ros mo no chor don ját szik.

Ha dé lebb re te kin tünk, pél dá ul Itá li á ba, a 15. szá zad tól
kezd ve meg je le nõ olasz bib lia for dí tá sok ban elõ ször a ps al -
te rio, sal te rio név fel vált va sze re pel, majd a p el ma rad, és
a zsol tárt kí sé rõ hang szer sal te rio lesz. Ját szott sal te ri ón
Cari se di Na po li ab bé és a ró mai Fab ri zio Pas qua li ab bé is.
Mind ket tõ a 18. szá zad ban élt.

Te hát a cim ba lom pen ge tett és ve rõs tí pu sa is ko moly
sze re pet ját szott az egy há zi ze né ben.

A cim ba lom 17. szá za di vir tu ó za, Pan ta le on He ben st reit
is ját szott egy há zi ze nét. 1729-ben a drez dai pro tes táns
temp lom ének fel ügye lõ je, majd kar na gya lett. A ne héz
egy há zi mû ve ket, ezek ké nyes ré sze it mí ves ala pos ság gal
gya ko rol ta – és a kon cert, il let ve mi se nap ján ki lenc-tíz -
szer is el ját szot ta õket tel jes di na mi ká val, hogy a mi sén
meg gyõ zõ en szól ja nak.

A ma gyar cim ba lom a mo há csi vé szig nagy já ból az eu -
ró pai cim bal mok kal együtt fej lõ dött. A 12. szá zad ból szár -
ma zik az a mi ni a tú ra, amely ze ne kart áb rá zol, az elöl ülõ
ki rály pszal té ri u mot pen get. A töb bi já té kos va la mely szer -
ze tes rend hez tar to zik. Mi vel a mi ni a tú ra Ma gyar or szá gi
Szent Er zsé bet imád sá gosköny vé bõl va ló, újabb bi zo nyí té -
kot ka punk ar ra vo nat ko zó an, hogy a pszal té ri um ben ne
van az egy ház ze nei gya kor lat ban is. Itt kép és szö veg egy -
be hang zó an bi zo nyít ja ezt.

Az An jouk ide jé bõl Ká roly Ró bert fe le sé ge, Er zsé bet há -
zi ol tá rán Má ri át és Jé zust égi an gya lok ka ra ve szi kö rül,
kö zü lük az egyik cim bal mon mu zsi kál (e re mek mû most
New York ban van).

A ma gyar kó de xek több táb lá ján is lát hat juk hang sze -
rün ket ko ro nás fõk ke zé ben. Egy 1390 kö rül ke let ke zett
bre vi á ri um egyik mi ni a tú rá ján Dá vid ki rály pszal té ri u mot
pen get. De Dá vid ki rály pszal té ri u mo zik egy ini ci á lé ban
Kál mán cse hi Do mo kos szé kes fe hér vá ri pré post bre vi á ri u -
má ban is.

A mo há csi vész után a cim ba lom más irá nyú fej lõ dés -
nek in dult. Szá munk ra fon tos, hogy 1874-ben el ké szült
az el sõ ma gyar pe dál cim ba lom, amely jó val tá gabb le he tõ -
sé ge ket kí nál a hang szer nek. (Ugyan egy kez det le ges pe -
dál cim ba lom ról tu do má sunk van 1754-re da tál va, az az
olasz Ca ro lus Hya cinthus Long hi atya – ismét egy pap! –
tu laj do ná ban volt.)

A ma gyar pe dá los cim ba lom meg újí tó ja Rácz Ala dár
volt (1886–1958), aki nek mû re me ke le he tõ vé tet te, hogy
e hang sze ren Ba chot is le hes sen ját sza ni. J. S. Bach ze né -
je, akár vi lá gi, akár egy há zi, szel le mi sé gé ben min dig val -
lá sos ze ne.

Be fe je zé sül annyit, hogy a kor társ ze ne is vissza nyúl az
egy há zi ha gyo má nyok hoz. Er re pél da Vaj da Já nos Gre go ri -
án dal lama. Te hát a cim ba lom nak az ószö vet sé gi idõk tõl
nap ja in kig sze re pe és he lye van az egy há zi ze né ben.
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THEISSEN MÛVE A KORTÁRS
TEO LÓ GI AI TÖ REK VÉ SEK ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN

Ami kor Gerd The ißen 1977-ben meg ír ta A Jé zus-moz ga lom
szo cio ló gi á ja cí mû mun ká ját, a teo ló gi ai kér dé sek tár sa -
da lom tu do má nyi esz kö zök kel tör té nõ vizs gá la ta gya kor -
la ti lag még gyer mek ci põ ben járt.

Tu laj don kép pen Max We ber volt az el sõ, aki szo cio ló -
gus ként be me rész ke dett a teo ló gia te rü le té re, ami kor a
múlt szá zad ele jén ki adott, ma már klasszi kus nak szá mí -
tó mû vé ben – A pro tes táns eti ka és a ka pi ta liz mus szel le -
mében – azt fej te get te, hogy mi lyen je len tõs mér ték ben já -
rult hoz zá a re for má ció né mely nép sze rûbb alap gon do la ta
an nak a nyu ga ti szem lé let mód nak a ki ala ku lá sá hoz,
amely ké sõbb a ka pi ta lis ta tár sa dal mi for ma ki épü lé sé hez
ve ze tett.

We ber írá sai szá mos, a 20. szá zad el sõ fe lé ben mû kö dõ
ki vá ló teo ló gus gon dol ko dá sá ra vol tak ha tás sal (Nie buhr,
Bon ho ef fer stb.), ez a kez de ti ér dek lõ dés azon ban Karl
Barth fel lé pé sé vel és a dia lek ti kus teo ló gia tér hó dí tá sá val
ha ma ro san hát tér be szo rult. Az „Ige” tük ré ben a szo cio ló -
gi ai ku ta tás nem is tûn he tett más nak, mint ve szé lye sen
sze ku lá ris és a ki nyi lat koz ta tást re la ti vi zá ló mód szer nek.

A tár sa da lom tu do má nyos vizs gá lat hosszú pa u za után
csak a het ve nes évek ben ke rült is mét a teo ló gi ai ér dek lõ -
dés hom lok te ré be, ami kor la tin-ame ri kai fel sza ba dí tás teo -
ló gu sok – több nyi re mar xis ta – szo cio ló gi ai mód sze rek se -
gít sé gé vel fog ták val la tó ra a Szent írást (Gut ti érez, Boff
stb.). A bib li kus teo ló gia te rü le tén nagy já ból ugyan eb ben
az idõ szak ban Gerd The ißen volt az el sõ, aki ezt a lé pést
az eu ró pai teo ló gu sok kö zül meg tet te már em lí tett köny -
vé ben. Az az óta el telt har minc esz ten dõ ben pe dig azt ta -
pasz tal hat tuk, hogy a tár sa da lom tu do má nyi vizs gá la tok
egy re szé le sebb kör ben vál tak re le váns sá a teo ló gia min -
den te rü le tén. The ißen 1977-es köny ve ren ge teg el is me -
rést és kri ti kát ka pott, gon do la ta it fel kap ták, to vább gon -
dol ták, és gyak ran a fel is mer he tet len sé gig át ala kí tot ták. A
szer zõ je len mun ká ja te hát, amely a ’77-es mû át dol go zá -
sa, két sze re sen is fon tos könyv: ben ne nem csak egy har -
minc éve ha tó, az új szö vet sé gi teo ló gi ai gon dol ko dás ban
ön ma gá nak tar tós he lyet és ran got ki ví vó, idõt ál ló gon do -
lat rend szer rel is mer ked he tünk meg nap ra kész for má ban
(az át dol go zás az az óta el ért ered mé nye ket is tar tal maz -
za), ha nem a ki ter jedt, po le mi zá ló láb jegy ze tek ré vén élõ
ké pet ka punk a mû ha tás tör té ne té rõl is.

Lé te zik azon ban egy má sik kon tex tus is, amely ben

Theißen mû ve alap ve tõ fon tos sá gú nak szá mít, ez pe dig a
tör té ne ti Jé zus ku ta tá sá nak har ma dik hul lá ma.

A tör té ne ti Jé zus ku ta tá sá nak ezt a har ma dik sza ka szát
pont az kü lön böz te ti meg az el sõ tõl (19. szá za di teo ló gu -
sok Schwei tzerrel be zá ró lag) és a má so dik tól (Bult mann),
hogy a tár sa da lom tu do má nyok te rü le té rõl köl csön zött
mód sze rek kel igyek szik mi nél pon to sab ban meg ha tá roz ni
Jé zus alak ját. A ku ta tá sok ered mé nye kép pen lét re jö võ Jé -
zus-kép per sze meg le he tõ sen he te ro gén – ván dor ló ci ni -
kus fi lo zó fus (Cros san sze rint), a „Lé lek tõl” ve ze tett em ber
(Ver mes, Borg), esz ka to ló gi ai pró fé ta (San ders) vagy ép -
pen a tár sa dal mi vál to zá sok pró fé tá ja (The ißen) – an nak
meg fe le lõ en, hogy az il le tõ tu dós a ku ta tá sai so rán ép pen
me lyik tár sa da lom tu do má nyi disz cip lí nát ré sze sí tet te
elõny ben. Az el té rõ ku ta tá si ered mé nyek el le né re ezek ben
a tö rek vé sek ben kö zös az, hogy Jé zus éle té nek, ta ní tá sá -
nak és szol gá la tá nak a szo ci á lis as pek tu sa i ra he lye zik a
hang súlyt – és The ißen köny ve eb ben az ér te lem ben is
alap mû nek te kin ten dõ.

A KÖNYV SZER KE ZE TE

The ißen a Jé zus ál tal élet re hí vott kö zös sé get szo cio ló gi ai
ér te lem ben moz ga lom ként de fi ni ál ja, az az olyan cso por to -
su lás ként, amely a fenn ál ló in téz mény rend sze ren kí vü li
célt igye ke zett meg va ló sí ta ni, vagyis ér ték vál tás ra tö re ke -
dett. Ere de tét te kint ve ezt a moz gal mat a ko ra be li zsi dó
tár sa da lom krí zi se szül te, te hát ge nu in zsi dó meg új ho dá si
moz ga lom ról van szó, amely a szo ci á lis krí zis re egy gran -
di ó zus ví zi ó val vá la szolt: Is ten or szá gá nak, Is ten ural má -
nak a meg hir de té sé vel – ezt ér tel me zi The ißen az ér té kek
for ra dal ma ként. A Jé zus-moz ga lom a tár sa dal mi krí zis re, a
for ra dal mi hely zet re nem a ha ta lom, ha nem az ér té kek for -
ra dal má val re a gált, az ér té kek és ma ga tar tás for mák meg -
vál toz ta tá sá nak a szán dé ká val, és cél ja i nak el éré se vé gett
egy ra di ká li san erõ szak men tes stra té gi át kö ve tett.

A könyv egé szén át íve lõ alap kér dés: ho gyan vál ha tott
ez a ki csiny, a tár sa da lom pe re mén el he lyez ke dõ cso port
ál tal el in dí tott moz ga lom, amely ar ra tett kí sér le tet, hogy
a sze re tet és a meg bé ké lés ví zi ó já val be lül rõl meg újít son
egy fe szült sé gek, el nyo más és ag resszió sú lya alatt ros ka -
do zó tár sa dal mat – és amely sa ját tár sa dal mi kö ze gé ben
ele ve ha lál ra volt ítél ve –, ve ze tõ je ki vég zé sé nek el le né re
is gya kor la ti lag pár esz ten dõ le for gá sa alatt az egész Ró -
mai Bi ro da lom te rü le tén vi rág zó Krisz tus-kul tusszá, ke -
resz tény val lás sá? Szo cio ló gi ai szem pont ból te kint ve mi
volt a Jé zus-moz ga lom „si ke ré nek”, élet ké pes sé gé nek a
tit ka?
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A könyv egyik nagy elõ nye a né me tes pre ci zi tás, a rend -
sze res ség és az át te kint he tõ ség. Mi u tán tisz táz za a szo cio -
ló gi ai meg kö ze lí tés le gi ti mi tá sá nak és mód szer ta ná nak kér -
dé se it, a szer zõ a Jé zus-moz ga lom szo cio ló gi ai vizs gá la tá -
nak le het sé ges szint je i hez (mik ro-, me zo-, mak ro- és me ta -
szint) il lesz ke dõ négy fe je zet ben tár gyal ja a je len sé get.

Az el sõ fe je zet mik ro szin tû elem zé se „az em be rek kö -
zöt ti kap cso la tok nak a Jé zus-moz ga lom ra jel lem zõ ma ga -
tar tás for má it ír ja le, és ezt mint egy sze rep struk tú ra ki fe -
je zõ dé sét ana li zál ja”. A kér dés te hát az, hogy mi lyen el vá -
rá sok kal for dult a zsi dó tár sa da lom a meg úju lá si moz ga -
lom fe lé, és Jé zus, va la mint ta nít vá nyi kö re mennyi ben fe -
lelt meg ezek nek az el vá rá sok nak, vagy ép pen for dult ve -
lük szem be tu da to san. The ißen Jé zust szo cio ló gi ai ér te -
lem ben ka riz ma ti kus nak te kin ti, aki nek ah hoz, hogy te -
kin télyt gya ko rol jon, nem kell a meg lé võ sze re pek re és in -
téz mé nyek re tá masz kod nia. A „pri mer ka riz ma ti kus” Jé -
zust eb ben a sze mély köz pon tú há ló ban a „sze kun der ka -
riz ma ti kus” ván dor pré di ká to rok (ta nít vá nyok) és a „ter ci -
er ka riz ma ti kus” he lyi gyü le ke ze tek kö re kö ve ti. Ez a Jé -
zus-moz ga lom hí res the iße ni mo dell je, amely egy di na mi -
kus és egy sta ti kus mi nõ ség kre a tív össz já té ká ra épül: az
ott ho nu kat, csa lád ju kat el ha gyó ván dor ka riz ma ti ku sok
vol tak a he lyi gyü le ke ze tek lel ki-szel le mi au to ri tá sai, míg
a le te le pe dett élet mó dot foly ta tó, a tár sa dal mi struk tú rák -
ba be il lesz ke dõ szim pa ti zán sok je len tet ték a ván dor pré di -
ká to rok szo ci á lis és anya gi bá zi sát.

A kö vet ke zõ fe je zet a Jé zus-moz ga lom cso port ana lí zi sét
nyújt ja (me zo szint), össze ha son lít va a zsi dó sá gon be lü li
meg úju lá si moz gal mak kal (esszé nu sok, fa ri ze u sok, Ke -
resz te lõ Já nos stb.), il let ve a vi lág – tér ben és idõ ben – kü -
lön bö zõ pont ja in meg je lent ha son ló „mil lena risz ti kus moz -
gal mak kal” (kim ban gu iz mus, Mam bu-moz ga lom stb.).

A könyv har ma dik fe je ze te a tár sa da lom ana lí zis (mak -
ro szint) esz kö ze i vel a Jé zus-moz ga lom nak és az össz tár -
sa da lom éle té nek a köl csön ha tá sa it ku tat ja a szo cio ló gi ai
in teg rá ci ós el mé let és a konf lik tus el mé let ke re té ben. A
szer zõ meg ál la pít ja, hogy a konf lik tus el mé let pri o ri tást él -
vez a Jé zus ko ra be li pa lesz ti nai és ró mai tár sa da lom bel sõ
fe szült sé ge i nek a vizs gá la ta kor, majd sor ra ve szi azo kat a
gaz da sá gi, öko ló gi ai, po li ti kai és kul tu rá lis té nye zõ ket,
ame lyek a sze gé nyek és a gaz da gok, a vá ros és a vi dék,
Pa lesz ti na és a Ró mai Bi ro da lom, va la mint a zsi dó és a
hel le nisz ti kus kul tú ra kö zöt ti fe szült sé gek ki ala ku lá sá hoz
ve zet tek.

A har ma dik fe je zet szem lé le te sen mu tat ja be, hogy a Jé -
zus-moz ga lom egy tár sa dal mi krí zis bõl szü le tett meg,
ugyan ak kor tény, hogy Jé zus és kö ve tõi olyan vá laszt fo -
gal maz tak meg er re a krí zis re, amely ma gá ból a krí zis bõl
nem ve zet he tõ le. Ez tör vény sze rû en el ve zet min ket a szo -
cio ló gi ai vizs gá lat ne gye dik szint jé hez, az esz me- és ér ték -
elem zés hez (me ta szint), ame lyet a ne gye dik fe je zet tár -
gyal. The ißen te hát azo kat a val lá si el kép ze lé se ket és a he -
lyes cse lek vés rõl ki ala kí tott eti kai tö rek vé se ket ve szi na -
gyí tó alá, ame lyek kel a Jé zus-moz ga lom sa já tos mó don

vá la szolt a tár sa dal mi krí zis re. A tör té ne lem ta nú sá ga
sze rint az ér té kek for ra dal mát ál ta lá ban meg elõ zi a ha ta -
lom for ra dal ma, a Jé zus-moz ga lom azon ban le mon dott er -
rõl, mert en nek a meg va ló sí tá sát Is ten tõl vár ta. He lyet te
egy di na mi kus lá to más for má já ban, az Is ten or szá ga me -
ta fo rá já nak a se gít sé gé vel ki bon ta koz tat ta egy él ni ér de -
mes élet ví zi ó ját, amely nek a meg va ló sí tá sá hoz messze -
me nõ en bé kés stra té gi át dol go zott ki. En nek a bé ke te rem -
tõ stra té gi á nak az elem zé sé hez The ißen se gít sé gül hív egy
má sik tár sa da lom tu do mányt, a pszi cho ló gi át is, és ki fe je -
zet ten el gon dol kod ta tó az ered mény, amely re a Jé zus-moz -
ga lom ag resszió ke ze lé se bel sõ di na mi ká já nak a vizs gá la -
ta kor el jut (az ag resszi ót a fan tá zi á ban él ték ki, lásd „kül -
sõ sö tét ség”, „fo gak csi kor ga tá sa”, íté let hir de tés stb., ami
a gya kor lat ban erõ szak men tes sé get in du kált).

AJÁN LÁS

Ahogy mon da ni szo kás: a jó bor nak nem kell cé gér.
Theißen olyas va la ki, aki nek a sza vá ra min dig oda fi gyel a
tu do má nyos vi lág, gon do la tai az új szö vet sé gi teo ló gia te -
rü le tén fo lya ma to san hat nak, mû ve it szá mos nyelv re le -
for dí tot ták.

A Jé zus-moz ga lom az új szö vet sé gi teo ló gia mû ve lõ i nek
ép pen ezért egy ér tel mû en kö te le zõ ol vas mány. Akit ér de -
kel nek a teo ló gia te rü le tén foly ta tott in ter disz cip li ná ris
ku ta tá sok, a tár sa da lom tu do má nyok be vo ná sá val fel tárt
új teo ló gi ai pers pek tí vák, vagy aki az új szö vet sé gi ku ta tá -
sok egy ki mon dot tan „di va tos” irány za tá val sze ret ne
meg is mer ked ni, an nak is fel tét le nül ér de mes el ol vas nia
ezt a köny vet. De ugyan ez vo nat ko zik azok ra is, aki ket
kor tör té ne ti ér dek lõ dés ve zé rel: The ißen – aki ér ve lé se it
gaz da gon il luszt rál ja an tik for rá sok ból vett idé ze tek kel –
írá sa nyo mán meg ele ve ne dik az óko ri me di ter rán vi lág, a
tár sa dal mi moz gá sok ed dig is me ret len di men zi ói nyíl nak
meg, ed dig fi gye lem be sem vett as pek tu sok vál nak je len -
tõ ség tel jes sé.

Én – a sa ját kon tex tu som ból ki in dul va – a kez de tek tõl
fog va tu da to san meg pró bál tam egy sa já tos lel ki pász to ri
szem szög bõl ol vas ni a szö ve get. Mennyi ben se gí ti A Jé -
zus-moz ga lom cí mû kö tet az ige hir de tés re ké szü lõ, új szö -
vet sé gi tex tus sal bir kó zó lel kész mun ká ját? Eb ben az ér -
te lem ben is igaz, hogy bár a könyv ben bõ ség gel ta lá lunk
ér de kes és hasz nos exe ge ti kai meg lá tá so kat, én az erõs -
sé gét még sem ab ban lá tom, hogy bár mi kor elõ ve he tõ exe -
ge ti kai pa ne le ket ad a lel kész ke zé be, ha nem ab ban, hogy
új és ter mé keny szem lé let tel gaz da gít ja a lá tás mód ját. A
könyv el ol va sá sa és fel dol go zá sa után két ség kí vül ne héz
lesz el len áll ni a kí sér tés nek, hogy az adott tex tus kap -
csán az em ber meg vizs gál ja a le het sé ges szo ci á lis össze -
füg gé se ket is.

Ki fe je zet ten hasz nos nak ta lál tam to váb bá azt, amit
The ißen az evan gé li u mok ban – gyak ran szin te egy más
szom széd sá gá ban – ta lál ha tó el té rõ in ten zi tá sú és meg fo -
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gal ma zá sú eti kai nor mák kap csán fejt ki. Tud ni il lik hogy
az itt ta pasz tal ha tó „ket tõs stan dard” Jé zus kö ve tõ i nek az
el té rõ jel le gé bõl adó dik – más hogy szól a pa rancs a tel jes
ön meg ta ga dást gya kor ló ván dor ra di ká li sok nak, és megint
más hogy a le te le pe dett élet for mát kö ve tõ, „kon szo li dált”
he lyi gyü le ke ze tek nek. Ha pe dig azt vesszük, hogy
Theißen a Jé zus-moz ga lom si ke rét pon to san en nek a két
el té rõ (di na mi kus és sta ti kus) mi nõ sé get ma gá ban fog la ló
és kre a tí van öt vö zõ jel leg nek tu laj do nít ja, ak kor ez a meg -
fi gye lés a sa ját gyü le ke ze ti éle tünk szem pont já ból is el -
gon dol kod ta tó le het.

Hogy ér dek lõ dõ la i ku sok nak mi ért nem mer ném tel je -
sen jó lel ki is me ret tel aján la ni a köny vet, an nak két oka is
van. Egy részt ah hoz, hogy meg nyíl jon elõt tünk a könyv,
és ké pe sek le gyünk össze füg gé se i ben is lát ni The ißen
szem lé le tét, elõbb át kell rág nunk ma gun kat egy nagy
adag szo cio ló gi ai szak zsar go non – de ez még ta lán a ki -
seb bik ki hí vás.

A na gyob bik bajt a for dí tás je len ti, amely csep pet sem
könnyí ti meg a dol gun kat. A szö veg ben hem zseg nek a ki -

fe je zet ten ir ri tá ló, sti lisz ti kai tû rõ ké pes sé gün ket pró bá ra
te võ ide gen sza vak – és itt most nem a ro kon ma gyar ki -
fe je zés sel vissza ad ha tat lan, a spe ci á lis szo cio ló gi ai vagy
teo ló gi ai tu do má nyos nyel ve zet hez tar to zó sza vak ra gon -
do lok. A for dí tó a leg több eset ben még ahhoz sem vet te a
fá rad sá got, hogy a – fel té te le zem, az ere de ti né met ben is
meg lé võ – gö rög-la tin ere de tû ide gen sza vak sza ba tos át -
írá sát ki ke res se az ide gen sza vak szó tá rá ból. Ez az el já rás
két ség te le nül na gyon ké nyel mes, de a tu do má nyos mun -
kák leg si lá nyabb faj tá ját idé zi a szá mom ra; az ered mé nye
pe dig egy ide ge sí tõ ke ve rék nyelv, egy sti lisz ti kai rém álom. 

Mind ezen fe lül a könyv ben elõ for dul nak le nem for dí -
tott an gol ki fe je zé sek is, ami vel kap cso la to san egyet len
po zi tí vum ra tu dok csak gon dol ni: aki jár tas az an gol
szak iro da lom ban, az könnyeb ben tud „kap csol ni”, ami kor
ezek kel a ma gyar szö veg bõl ki ló gó an gol ki fe je zé sek kel ta -
lál ko zik. Te kin tet tel azon ban ar ra, hogy az ilyen em ber
vél he tõ leg ele ve fel sõ fo kon be szél an go lul, a „me zei” ol va -
só ban jog gal me rül föl a kér dés: mi ért volt szük ség egy ál -
ta lán ar ra, hogy a köny vet le for dít sák?

MEGJELENT

A Jelzőtűz a Lélegzetvétel és és a Fényforrás
című kiadvány stílusában, színes képekkel
gazdagon illusztrált kötet. Egyszerre merít a
pünkösdi csoda örökké ható gazdagságából
és a konfirmáció egyénre szabott ese mé nyé -
ből. Egy apró eszköz lehet, hogy megtorpa -
nó életünkben nyitottabbá váljunk arra,
amit Isten Lelke bennünk is el akar végezni.
Útitársa lehet azoknak, akik akár most,
akár évekkel, évtizedekkel korábban in dul -
tak el az úton,

A kötet megvásárolható a Luther Kiadó kön y-
vesboltjában (1085 Budapest, Üllői út 24.)
és a Huszár Gál papír- és köny ve s bol tban
(1054 Budapest, Deák tér 4.). Ára 890 Ft.
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HÚS VÉT ÜN NE PE UTÁN 5. VA SÁR NAP (RO GATE)
• Jak 1,22–27

Be ve ze tés ta ni hát tér

Tex tu sunk meg ér té sé hez, szko pu szá nak meg ta lá lá sá hoz
szük sé ges nek tar tok né hány gon do la tot a Ja kab-le vél író -
já nak sze mé lyé rõl, a le vél ke let ke zé sé rõl és szent írás be li
he lyé rõl, teo ló gi ai meg íté lé sé rõl. Eze ket a gon do la to kat
nem fej tem ki, csak össze gez ve is mer te tem.

Szerzõként az óegy há zi ha gyo mány Ja ka bot, az Úr test -
vé rét je löl te meg, aki a je ru zsá le mi zsi dó ke resz tény gyü le -
ke zet ve ze tõ je, „osz lo pos” apos tol volt. Eb ben az eset ben
ért he tõ a le vé len át ütõ tör vény köz pon tú ság, amely ugyan -
ak kor a leg több ne héz sé get okoz za az evan gé li kus exe gé -
tá nak és ige hir de tõ nek. Lé te zik olyan vé le ke dés is (Fried -
rich Spit ta), amely sze rint a le vél szer zõ je is me ret len, az
még a ke resz tény ség elõtt ke let ke zett zsi dó irat, ame lyet
ké sõbb a je ru zsá le mi gyü le ke zet ben krisz ti a ni zált va la ki,
aki ta lán Ja kab ta nít vá nyi kö ré hez tar to zott. Más vé le ke -
dés sze rint, mi vel a le vél ben a cse le ke de tek és a hit po lé -
mi á ja fo gal ma zó dik meg, a pá li teo ló gi át tá ma dó 2. szá za -
di irat ról van szó. Ger hard Kit tel ar ra az ál lás pont ra ju tott,
hogy Ja kab le ve le a leg ré gibb ránk ma radt õs ke resz tény
irat, és a szer zõt az Úr test vé re, Ja kab kö ré ben kell ke res -
ni. Ezt kép vi se li Prõh le Ká roly is. Min den eset re az is iga -
zol ja az apos to li szer zõ ség bi zony ta lan sá gát, hogy a le vél
ka no ni zá lá sa kö rül vi ták vol tak, és csak a 4. szá zad ban
ke rült be egy ér tel mû en a ká non ba.

Nem ke vés bé gond nél kü li a levél ké sõb bi meg íté lé se
sem. Eras mus sze rint hi ány zik be lõ le az apos to li te kin tély
és súly. Luther vé le mé nyét is mer jük: „szal ma le vél”, „hi -
ány zik be lõ le az evan gé li u mi jel leg”, „min den kép pen erõl -
te ti a cse le ke de te ket”, „meg sem em lé ke zik Krisz tus ha lá -
lá ról és fel tá ma dá sá ról”. A szal ma le vél 1Kor 3,10–15-re
utal, vagy is Luther sze rint Krisz tus ra épít, de nem ara -
nyat, ezüs töt, drá ga kö vet, ha nem szal mát hord rá, vagy is
nem evan gé li u mot, ha nem tör vényt hir det. Kál vin vi szont
vé del mé be ve szi a le ve let, és a ke resz tény élet re vo nat ko zó

meg szív le len dõ ta ní tás nak tart ja. (Ez ért he tõ is a ter ti us
usus leg is ta ní tá sá nak meg fe le lõ en)

Azért tar tom szük sé ges nek eze ket a gon do la to kat, hogy
jól lás suk tex tu sunk ösze füg gé sét, és he lye sen ta lál juk
meg a tex tus és ve le az ige hir de tés üze ne tét. Két ség kí vül
szük sé günk van a tör vény, a cse le ke de tek jelentõségének
hir de té sé re is, de vi lá go san kell lát nunk az ilyen ige hir de -
tés for rá sát és cél ki tû zé sét.

Kö ze lebb a tex tus hoz

Ja kab le ve le az zal já rul hoz zá az új szö vet sé gi ha gyo mány -
hoz, hogy fel is me ri Jé zus éle té ben a szó és a tett egy sé gét,
és ez ná la a hit és a cse le ke de tek szét vá laszt ha tat lan sá gá -
nak ana ló gi á já vá lesz. Ja kab nál ez ál tal a hit a bí zó és cse -
lek võ en ge del mes ség gel lesz azo nos.

Ha ezt tart juk szem elõtt, ak kor nem té ve dünk el az ige -
hir de tés er de jé ben, vagy is a fák el le né re is lát ni fog juk az
er dõt.

22. v.: Ja kab el íté li azo kat, akik hall gat ják, de nem cse -
lek szik az igét. Ez zel nem mond újat, csak hang sú lyoz za
azt, amit a tör vény, a pró fé ták és Jé zus ta ní tott (pél dá ul
5Móz 30,10; Ézs 66,4; Mt 7,24kk). A pa ra lo giv zo mai je -
len té se: el szá mol ja ma gát, té veszt a szá mo lás ban, ez ál tal
meg ká ro sí tja ön ma gát. Ha va la ki azt gon dol ja, hogy elég
csak hall gat ni az igét cse lek vés nél kül, az meg csal ja ma -
gát. Ja kab ez zel a „kon zum ke resz tény ség” el len szól.

23–24. v.: A tü kör ha son lat alá húz za, ér zék le tes sé te szi
a mon da ni va lót. Kü lö nö sen ak kor, ha fi gye lem be vesszük
az ak ko ri rossz mi nõ sé gû fém tük röt is, amely csak kör vo -
na la i ban ad ta vissza a va ló sá got. Eb be nem volt elég egy
fu tó pil lan tást vet ni.

25. v.: Így az igé vel sem ele gen dõ fu tó lag ta lál koz ni. A
pa ra kuvptw a va la mi mel lett meg ál lást, idõt rá for dí tó, fi -
gyel mes ta nul má nyo zást je lent. Így kell az Ige, a sza bad -
ság tör vé nye fö lé ha jol ni. A sza bad ság tör vé nye Ja kab szá -
má ra is Jé zus Krisz tus, aki a tör vény be töl tõ je ként nem -
csak hir det te, ha nem meg is va ló sí tot ta a ki rá lyi tör vényt
(2,8), Is ten sze re tet pa ran csát.

AZ IGEHIRDETÕ MÛHELYE



26–27. v.: Az ed di gi ek össze fog la lá sá ra konk rét pél dát
hoz Ja kab, amely va ló szí nû leg egy ak tu á lis gyü le ke ze ti
prob lé mát ne vez meg. A qrhs ko võ olyan em bert je lent, aki
az is ten tisz te let kül sõ sé ge i nek ele get tesz, de éle te ke gyes -
ke dõ. Olya nok ról be szél Ja kab, akik so kat és fe gyel me zet -
le nül be szél nek, fe cseg nek. Az iga zi is ten tisz te let azon ban
nem sza vak ban, ha nem cse le ke de tek ben áll. 

A má sik jel zõ, a ka qa ro võ (tisz ta) az er köl csi ér té kek re
és a fe le ba rá ti sze re tet cse le ke de te i re vo nat ko zik. A tisz ta
élet vi tel nem a vi lág tól va ló el zár kó zás, ha nem a rá szo ru -
lók hoz va ló oda for du lás. A sza ba dos ság tör vény te len sé gé -
bõl egye dül a sza bad ság tö ké le tes tör vé nye emel het ki. Ez
a meg vál tó krisz tu si sze re tet meg hal lá sá val és be fo ga dá -
sá val kez dõ dik, és a fe le ba rát irán ti sze re tet cse le ke de te i -
vel vá lik tel jes sé. Így lesz a meg élt ige meg tar tó igé vé. Er -
re ad egé szen konk rét pél dá kat Ja kab.

Két ige hir de té si váz lat

Le gye tek az igé nek cse lek või, ne csu pán hall ga tói – Is ten
tet te se ket ke res!
1. Gyak ran for dul elõ az élet ben, hogy az em ber nem azt
te szi, amit egyéb ként jó nak tart. En nek leg gya ko ribb oka
a kö vet kez mé nyek tõl va ló fé le lem vagy a ké nye lem sze re -
tet. Köz mon dá sok is van nak er re: Egyik fü lén be, a má si -
kon ki. A ke zed jár jon, ne a szád. Akár ne künk is mond -
hat ná eze ket Is ten.

2. Meg csal juk ma gun kat, té ve dünk ak kor, ami kor azt
gon dol juk, hogy jó ke resz té nyek va gyunk. Hi szen já runk
temp lom ba, hall gat juk az igét, le het, hogy szí ve sen me -
gyünk a bib lia órá ra is. De mi lyen ha tá sa van min den nek
az éle tünk ben? Job bá le szünk tõ le? Mi a hal lott ige sor sa
ben nünk? A leg több ször el fe lejt jük.

3. Is ten tet te se ket ke res. Olya no kat, akik nem csak hall -
gat ják, ha nem meg is va ló sít ják éle tük ben az igét. Ezt
ma gunk tól nem tud juk meg ten ni. Jé zus az, aki meg va ló -
sí tot ta Aty ja aka ra tát. Õ az igé nek nem csak hall ga tó ja,
hanem ta ní tó ja is volt. Jé zus itt él és cse lek szik most is
köz tünk, sõt ben nünk Lel ke ál tal. Mi ak kor le szünk az ige
cse lek või, ha tet tes társ ként Jé zus hoz csat la ko zunk. Ja kab
konk rét pél dá kat hoz az élet bõl, ho gyan le he tünk Jé zus
tet tes tár sai.

Tisz ta és szep lõ te len ke gyes ség – Pra xis pi e ta tis
1. A mi ke gyes sé günk ke gyes ke dés. Az evan gé li kus ke -
resz tény jól meg ta nul ta, hogy hit bõl va gyunk iga zak Is ten
elõtt, és nem a cse le ke de te ink bõl. Ez igaz is, de mi ezt az
igaz sá got ki for gat juk, és azt mond juk: ne kem van hi tem,
ez a fon tos, a cse le ke de tek rõl ne is be szél jünk, az gya nú -
san ka to li kus. Így hall gat juk ugyan Is ten igé jét, meg kri ti -
zál juk, vi tat ko zunk ró la, de az ige sem mi fé le ha tás sal
nincs a min den na pi élet foly ta tá sunk ra, cse le ke de te ink re.
Ez ront ja meg a hi te les sé gün ket, er rõl a hoz zá ál lás ról szü -

le tett a vé le mény: „Vi zet pré di kál, bort iszik.” „A ke resz -
tény hit erõ te len.”

2. Jé zus ke gyes sé ge más. Jé zus Krisz tus ban egy ség ben
volt a szó és a tett. Az õ is ten hi te az Atya aka ra tá nak ke -
re sé sét és cse lek vé sét je len tet te. Vál lal ta en nek min den
kon zek ven ci á ját, azt, hogy el for dul tak tõ le, meg bot rán -
koz tak raj ta, szem be for dul tak ve le, ke reszt re fe szí tet ték.
Leg kö ze leb bi ta nít vá nyai sem ér tet ték meg, és nem tud ták
vé gig jár ni ve le az Is ten irán ti fel tét len en ge del mes ség út -
ját. De ép pen et tõl volt Jé zus sza bad, és ettõl volt sza vá -
nak, igé jé nek hi te les sé ge és ere je.

3. Mi lyen az Is ten nek tet szõ ke gyes ség? A ke resz tény
em ber éle te Jé zus tól és a Jé zus sal va ló kö zös ség ben van.
Ta nít vány nak len ni nem csak azt je len ti, hogy hall gat juk
Jé zus ta ní tá sát, ha nem azt, hogy meg va ló sít juk azt. A jé -
zu si élet for ma a Jé zus sal va ló élet kö zös ség ben va ló sul
meg, ami a gya kor lat ban úgy tör té nik, hogy hall gat juk Jé -
zus sza vát, meg ért jük ta ní tá sá nak kö ve tel mé nyét, és
mind ezt meg va ló sít juk a ma gunk élet vi te lé ben. A Jé zus -
ban va ló hit cse lek võ hit. Luther így mond ja: „Az iga zi hit
nem kér de zi, hogy mit kell ten ni, ha nem mi elõtt még kér -
dez né, már meg is cse le ked te.” Az igaz, Is ten nek tet szõ ke -
gyes ség az a cse lek võ sze re tet, amely re meg annyi le he tõ -
sé get és al kal mat ad Is ten az élet ben. En nek a ke gyes ség -
nek a for rá sa Is ten irán tunk va ló sze re te te.

Ro gate va sár nap ja

Az imád ság va sár nap ján ar ra is fi gyel mez tet az ige, hogy
imád sá gunk is le het ke gyes ke dés, ha nem tesszük meg
azt, amit ten nünk le het. Szük sé ges és fon tos a köz ben já -
ró imád ság, de ne áll junk meg itt, mint aki meg tet te a dol -
gát. Az, aki csak imád ko zik, még nem tett meg min dent.
Az imád ság nak min dig az zal kell be fe je zõd nie, hogy meg -
kér dez zük Is tent: Mit akarsz, hogy cse le ked jek? Ez ál tal
lesz az imád ság ban is egy sé ges a szó és a tett.

Ba li cza Iván

Tal ló zó

„Az iga zi is ten tisz te let a sze re tet ben gya ko rolt, tisz ta ke -
resz tyén élet: a kul ti kus órá ban el hang zó ige hir de tés sel
kez dõ dik s ak kor va ló sul meg, ami kor a gyü le ke zet tag jai
meg cse lek szik azt, amit Is ten az igé ben hir det te tett. Az
apos tol úgy ki tá gít ja az is ten tisz te let fo gal mát, hogy ma -
gá ba öle li az egész éle tet. Min den kul ti kus óra, li tur gi kus
al ka lom annyit ér, amennyi jó tá mad a nyo má ban: sze re -
tet, ir gal mas ság, em be ri együtt ér zés, se gít ség nyúj tás.” (Ju -
bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té -
ka Kft.)

„Ez az ige sza kasz pri mer mó don nem szól az imád ság -
ról. A »he lyes is ten tisz te let rõl« mond ja el in tel me it. A »he -
lyes is ten tisz te let» pe dig ige hall ga tás ból és ige meg tar tás -
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ból áll. Az »ige meg tar tás nak« né hány konk rét rész le tét is
meg vi lá gít ja: a) ki tar tás az apos to li ige hir de tés ben hal lot -
tak mel lett, b) fe gyel me zett be széd Is ten nel és em ber társ -
sal, c) sze re tet tel jes fel ka ro lá sa az el eset tek nek és d) el len -
ál lás a csá bí tó és rossz kör nye ze ti ha tá sok kal szem ben.
(…) Ro gate va sár nap já nak epis to lá ja nem – il let ve nem
pusz tán – az imád ko zás ról szól. Ja kab apos tol szá má ra az
is ten tisz te let az iz gal mas kér dés. Itt sem pusz tán a temp -
lo mi al ka lom, ha nem a ma ga tar tás, az élet vi tel. Ezért nem
az is ten tisz te le tet, ha nem Is ten tisz te le tét ál lít ja igénk a
temp lo mos gyü le ke zet elé. (…) Ko mo lyan kell ven ni az
igét, mert az Is ten sza va! Ko mo lyan kell ven ni az igét,
mert az ele mi ön ér dek is, hi szen élet, meg ma ra dás, üd vös -
ség mú lik raj ta. (…) Jé zus a He gyi be széd ben azt mond ja,
hogy nem az »Uram-Ura mo zók«, ha nem Is ten aka ra tá nak
cse lek või men nek be a mennyek or szá gá ba (…).” (id. Ma -
gas sy Sán dor: Pe rikó pák. Ma gán ki adás)

„»Be le néz.« Ez a szó a gö rög ben azt je len ti: elõ re ha jol -
va mé lyen be le te kint. Lu kács evan gé li u ma ez zel a szó val
ír ja le, hogy az ál mél ko dó Pé ter be le né zett a hús vé ti sír ba,
s meg ta pasz tal ta a fel tá ma dás cso dá ját. (…) Az Ige meg -
tar tá sa ilyen be le né zés a hús vé ti sír ba.” (Ra vasz Lász ló:
Az Ó/Új szö vet ség ma gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(de nem fé ke zi meg a nyel vét…)
„…a rit ka szó sû rû nyu gal mat ád.”

Geoff rey Chau cer (1340?–1400) an gol köl tõ

„A be széd em be ri, a hall ga tás is te ni, de holt és ke gyet len
is: meg kell te hát ta nul nunk mind ket tõ mû vé sze tét.”

Tho mas Carly le (1795–1881) skót író, tör té net fi lo zó fus

(bol dog gá te szi cse le ke de te…)
„…csak ak kor lá tom meg az éle tet a ma ga szép sé gé ben,
ha eti ka i lag szem lé lem.”

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

TÖR TÉ NET
(aki a sza bad ság tö ké le tes tör vé nyé be te kint be le, és meg -
ma rad mel let te…)
Böj te Csa ba OFM me sé li:
„Nem lá tom okát, mi ért kel le ne az er dé lyi ma gyar nak
mos ta ná ban sír do gál nia. Meg va gyok gyõ zõd ve ar ról,
hogy nyu godt, csen des, alá za tos mun ká val elõbb re ju -
tunk…

Én ma gam so ha nem gon dol tam, jól le het pré di kál tam is
er rõl, de nem hit tem el, hogy pél dá ul Dé ván az a rend õr,
aki va la ha ház ku ta tást vég zett ná lunk, és min den be be le -
kö tött, az most el jön, és azt mond ja: »Csa ba test vér, kap -
tam az úton há rom gye re ket, Is ten ne vé ben nem fo ga dod
be õket? Olyan ne vük van, hogy ki sem tu dom mon da ni.«

Jel zi ez zel, hogy ma gyar szár ma zá sú gye re ke ket ta lált. S
töl tök egy po hár bort, meg be szél jük, hogy mi lyen ne héz a
vi lág. S tény leg úgy ér zem, mi kor el megy, mint ha a test vé -
rem tõl bú csúz tam vol na el. Együtt épít jük Is ten or szá gát
az zal az em ber rel, aki egy po hár víz ben meg tu dott vol na
foj ta ni…”

VERS
Um-na pis ti ta ná csi ból (Gil ga mes; Agyag táb lák üze ne te)

Nyel ved re bék lyót rakj, szád ra la ka tot tégy:
a fel ro bo gó szó kat ta nuld meg vissza fog ni!
Sok hir te len be szé det örö mest vissza szív nál –
csak hogy lyu kas di ót ér a ké sei okos ság!
(Rá kos Sán dor for dí tá sa)

Geoff rey Chau cer: Can ter bu ry me sék (rész le tek)

A fõ erény, ha tud ni aka rod,
az, hogy nyel ved fé ken tudd tar ta ni.
…
Ha he be hur gyán, ok ta lan be szélsz,
azt vissza szív ni ké sõbb már ne héz.
Ha ki mond ták, már el re pült a szó,
út já ban töb bé nem gá tol ha tó.
Ha bá nod is, ki ad tad már ma gad,
ki nek me sél tél, rab szol gá ja vagy.
(Kor mos Ist ván for dí tá sa)

MENNY BE ME NE TEL ÜN NE PE
• Mk 16,14–20

Menny be me ne tel ün ne pe a hús vé ti ün nep kör kü lön le ges
ün ne pe. No ha egy na gyon ké sei szo kás sze rint ez az ün -
nep adott he lyet a gyer me kek kon fir má ci ó já nak, il let ve el -
sõ ál do zá sá nak, menny be me ne tel köz pon ti üze ne te még is
az, hogy bár az Úr fi zi ka i lag el tá vo lo dott övé i tõl, min dig
mel let tük ma rad, és szün te len erõ sí ti, vi gasz tal ja né pét.
En nek meg fe le lõ en az ün nep té má ja nem annyi ra „az Úr -
ra né zõ gyü le ke zet” – mint azt Agen dánk ír ja –, ha nem a
gyü le ke ze té ben szün te le nül mun kál ko dó mennyei Krisz -
tus. Az ószö vet sé gi ol vas mány ar ról tesz bi zony sá got,
hogy az Úr, aki nem la kik em ber emel te haj lék ban, hû sé -
ge sen meg tart ja szö vet sé gét (1Kir 8,22–28). Az új szö vet -
sé gi lek ció ugyan csak Krisz tus kö zel sé gé re hív ja fel a fi -
gyel met, meg told va ezt a ta nús ko dás man dá tu má val
(ApCsel 1,1–11). Az ün nep ige hir de té si igé je az evan gé li -
um (Mk 16,14–20). A per iko pa az evan gé li um úgy ne ve -
zett „hosszabb be fe je zé sé nek” ré sze.
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Exe gé zis

Ki je lölt per iko pánk vi lá go san há rom rész re ta gol ha tó: Jé -
zus meg je le nik ta nít vá nya i nak, misszi ói pa ran csot ad va
ne kik (14–18. vers), Jé zus menny be me ne te le (19. vers), a
ta nít vá nyok Jé zus ere jé vel hir de tik az evan gé li u mot (20.
vers). 

14. v.: Jé zus meg je le né se a ti zen egy apos tol elõtt azért
hang sú lyos, mert Márk evan gé li u má nak je len le gi for má já -
ban ez az egyet len ilyen al ka lom. A so kak ál tal ere de ti nek
vélt, má sok sze rint cson ka be fe je zés (16,1–8) nem tar tal -
maz za a fel tá ma dott Jé zus meg je le né sé nek le írá sát, a
hosszú be fe je zés pe dig csak Jé zus nak Má ri á val (16,9) és
két ta nít vánnyal – min den bi zonnyal az em ma u si ta nít vá -
nyok kal – va ló ta lál ko zá sát ír ja le (16,12). 

A ta nít vá nyok az asz tal nál ül nek, te hát Jé zus ugyan úgy
van je len kö zöt tük, mint el fo gá sa elõtt, az utol só va cso -
rán. Ott Jé zus a ha lál ra ké szül ve osz tot ta ki kö zöt tük tes -
tét és vé rét, most pe dig fel tá ma dott tes té ben mu tat ja meg
ma gát ne kik. Az úr va cso rá ra va ló uta lás je lent he ti azt,
hogy Jé zus itt is a ma ga va ló sá gá ban van je len, ép pen úgy,
mint a szent ség ben. Ez azért fon tos, mert Jé zus ép pen ség -
gel a hi tet len sé gü ket ve ti az apos to lok sze mé re: vol tak,
akik lát ták õt fel tá ma dá sa után, õk még sem hit tek ezek -
nek az el sõ ta núk nak. To vább gon dol va a kér dést, szá mol -
ni kell az zal, hogy má sok sem fog nak hin ni ne kik, ami kor
majd õk hir de tik a hús vé ti ese ményt, olya nok, akik nek
nem fog meg je len ni sze mé lye sen a fel tá ma dott. 

15. v.: A hi tet len ta nít vá nyok nak, akik most ké nyel me -
sen az asz tal mel lett ül nek – az az in kább fek sze nek, a ko -
ra be li szo kás sze rint –, el kell in dul ni uk, még pe dig szé les
e vi lág ba, hogy ami ben ad dig ma guk sem hit tek, azt most
mennyei erõ vel hir des sék min den te remt mény nek. A kül -
de tés egye te mes: az egész vi lág ra és az ab ban élõ min den
te remt mény re ki ter jed. A meg vál tás te hát min den ki re vo -
nat ko zik. Nincs nyo ma an nak, hogy Márk szó hasz ná la tá -
ban a vi lág olyan ka rak te re sen az Is ten nel el len sé ges kö -
ze get je len te né, mint mond juk Já nos nál, de a ki fe je zés ben
nyil ván ben ne van nak az Is ten igé jé vel nem tö rõ dõk is.
Ami kor az evan gé li um meg szó lal, ak kor nem tör té nik
egyéb, mint hogy Is ten utá na megy te remt mé nye i nek, akik
el ha nya gol ják õt.

Mi a ta nít vá nyok ta nús ko dá sá nak a lé nye ge? Az öröm -
hír, vagy is az evan gé li um. En nek tar tal ma ezen a he lyen
nincs rész le te sen ki fejt ve. Márk sze rint a Jé zus ál tal hir de -
tett evan gé li um Is ten or szá ga el kö ze led té vel és a meg té -
rés sel hoz ha tó össze füg gés be (1,15). Az evan gé li um az,
ami ben hin nie kell a meg té rõ nek, aki ré sze se, ha szon él ve -
zõ je akar len ni Is ten ki ára dó ha tal má nak. Amennyi ben el -
fo gad juk azt a klasszi kus té telt, hogy Márk evan gé li u má -
nak mai be fe je zé se iro dal mi lag függ a má sik két szi nop ti -
kus evan gé li um tól, ak kor azt mond hat juk, hogy az evan -
gé li um egy részt a Jé zus tól hal lott ta ní tást (Mt 28,20),
más részt pe dig a Jé zus szen ve dé sé rõl, ha lá lá ról és fel tá -
ma dá sá ról szó ló bi zony ság té telt (Lk 24,46) je len ti. Az

evan gé li um össze füg gé sei sze rint in kább az utób bi ra kell
gon dol nunk.

16. v.: Az evan gé li um hir de té sé nek két fé le kö vet kez mé -
nye le het, és az ige mind ket tõ vel re á li san szá mol. Az egyik
kö vet kez mény a sza ba du lás, a má sik pe dig az íté let. A
hely zet na gyon is egy ér tel mû: az üd vös ség nek fel té te lei
van nak, még pe dig a hit és a ke reszt ség. Az is nyil ván va -
ló, hogy az evan gé li um hir de té sé nek egyet len cél ja van:
az, hogy az em ber hit re jus son, és meg ke resz tel ked ve ré -
sze sül jön min den ke gye lem ben, ame lyet Jé zus ke reszt ha -
lá la és fel tá ma dá sa ál tal meg kap hat. A hit egy ben hit val -
lást is je lent, ami nek egye nes kö vet kez mé nye a ke reszt ség
fel vé te le. Eb ben a szem lé let ben ta lán már va ló ban je lent -
ke zik az egy ház in téz mé nye sü lé sé nek fo lya ma ta, ami kor
is a ke reszt ség mint kö zös sé gi ak tus egy ben az üd vös ség
fe lé tö rek vés nek, a hit nek, a Krisz tus hoz va ló tar to zás nak
is a je lé vé vált – ami egyéb ként egy ál ta lán nem zár ja ki
azt, hogy ezek Jé zus ere de ti sza vai.

17–18. v.: Akik hisz nek és meg ke resz tel ked nek, azok -
nak az éle te meg vál to zik. Eh hez tar toz nak bi zo nyos je lek
is. Fon tos, hogy a je lek – dé mon ûzés, nyel ve ken szó lás, a
kí gyók kal és a mér gek kel szem be ni el len ál ló ké pes ség, a
be te gek gyó gyí tá sá nak ké pes sé ge – nem bi zo nyí té kai, ne -
tán el en ged he tet len fel té te lei a hit nek, aho gyan azt ma -
nap ság bi zo nyos ka riz ma ti kus cso por tok vall ják. A je lek
kö ve tik (par ako lo uqhv sei) azo kat, akik Krisz tus kö vet sé -
gé ben jár nak a vi lág ban. Hi ba len ne bi zo nyos szél sõ sé ges
ma gya rá za toknak megfelelõen át vitt ér te lem ben ma gya -
ráz ni eze ket a sza va kat: pél dá ul hogy a dé mo nok ki ûzé se
az em ber gyö ke res meg vál to zá sát je len ti, a nyel ve ken szó -
lás a sze re tet új nyel vé nek el sa já tí tá sát stb. Klasszi kus
exe gé zi sek rá mu tat nak ugyan is ar ra, hogy ezek a je lek – a
ha lá los ital ivá sán kí vül – mint a gyü le ke zet Krisz tus hoz
tar to zá sá nak erõ tel jes je lei sze re pel nek már ma gá ban az
Új szö vet ség ben is: a ta nít vá nyok nyel ve ken szól nak (Ap -
Csel 2,1kk), Pé ter és Já nos meg gyó gyít egy bé nát (Ap Csel
3,1kk), Pé ter bé nát gyó gyít és ha lot tat tá maszt fel (Ap Csel
9,32kk), Pál meg gyó gyít egy sán tát (Ap Csel 14,8kk), Pál
dé mont ûz ki egy le ány ból (Ap Csel 16,16kk), Pál be te ge ket
gyó gyít (Ap Csel 19,11kk), Pált meg mar ja egy kí gyó, de
nem hal be le, ké sõbb pe dig meg gyó gyít egy be te get (Ap -
Csel 28,3kk). Két ség te len, hogy ma nap ság ezek a je lek
nem gya ko ri ak az egy ház ban, ám menny be me ne tel ün ne -
pé nek ige hir de té sé ben en nek oká ról, il let ve az eset le ges
kö vet kez te té sek rõl nem sze ren csés szól nunk.

19–20. v.: Mi u tán Jé zus el in dí tot ta ta nít vá nya it új kül -
de té sük re, õ ma ga is foly tat ta a sa ját ját. A szent író ezt
igen egy sze rû en ír ja le: fel vi te tett (aj nelhvmfqh) az ég be.
Az itt sze rep lõ el ne ve zés – Úr Jé zus (kuv ri oõ Ijh so u Öõ) –
min den bi zonnyal Lu kács iro dal mi ha tá sát jel zi (Lk 2,11;
7,13; 11,39; 17,19). Az zal a ténnyel, hogy az Úr Jé zus a
menny ben van, ül az Is ten jobb ján, a ta nít vá nyok pe dig a
föl dön mun kál kod nak az õ ne vé ben, mi köz ben õ ma ga is
ott van ve lük, el kez dõ dött egy új kor szak: Krisz tus el vé -
gez te vált ság mû vét, övéi pe dig an nak va ló sá gát hir de tik
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szé les e vi lág ban. Mos tan tól kezd ve a hir de tett ige ál tal le -
het meg is mer ni õt, il let ve kö zel ke rül ni hoz zá. 

A menny be tá vo zott Jé zus igé jé ben ve lünk van
– ige hir de té si váz lat

Szá mol hi tet len sé günk kel és gyen ge sé günk kel
Az egy há zat so ha sem mint di a dal mas, min de nen át gá zo -
ló kö zös sé get lát tat ja a Szent írás. Jé zus fel tá ma dá sa után
elõ ször dorgál ja a ta nít vá nyo kat hi tet len sé gü kért. Õ tud ja,
hogy övé i nek a szí ve egy ál ta lán nem egye dül õraj ta
csüng, ha nem a ve sze de lem el sõ je lé re meg inog nak. Mi is
ép pen ilye nek va gyunk. Szük sé günk van ar ra, hogy Jé zus
elénk áll jon, és egy részt vi gasz tal jon, erõt ad jon, más részt
fi gyel mez tes sen ar ra, hogy kik va gyunk nél kü le, és kik nek
kell len nünk õve le.

El küld ben nün ket szé les e vi lág ba
A gyen ge és el bu kott ta nít vá nyok ra Jé zus rá me ri bíz ni az
evan gé li um hir de té sé nek vi lág mé re tû szol gá la tát. Aki ve -
le ta lál ko zik, és így meg erõ sö dik hi té ben, azt õ fel hasz nál -
ja igé je cél ba jut ta tá sá ra. Szol gá la tunk ere je nem a mi al -
kal mas sá gun kon, ha nem Krisz tus kül dé sén mú lik. 

Mennyei ere jé vel tá mo gat min ket
Menny be me ne tel ün ne pe lát szó lag a tá vo zó Jé zus ról szól,
va ló já ban azon ban ar ról, aki szün te len övé i vel ma rad. Tá -
mo gat ja az evan gé li um hir de té sét és a hit min den na pi
meg élé sét – gyak ran olyan je lek kel is, ame lyek kel a ma te -
ri a lis ta em ber nem tud mit kez de ni. Az vi szont két ség te -
len, hogy az Atya jobb ján ül ve kö nyö rög ér tünk, jö võn -
kért, hi tün kért, kül de té sün kért. 

Tu bán Jó zsef

Tal ló zó

„Az evan gé li um hir de té se dön tés elé ál lít ja az em be re ket,
és ez a dön té sük meg pe csé te li sor su kat. (…) Mind az, amit
övéi szol gá la tá nak vég zé sé hez ígé re te sen hoz zá fûz, jel, te -
hát nem ki erõl tet he tõ ered mény, nem is meg kö ve tel he tõ
fel té tel (…).” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM.
Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Va ló ban a »sem mi bõl« te rem ti meg az Úr – »cre a tio ex
ni hi lo« – a bi zony ság te võ ta núk csa pa tát. (…) az az evan -
gé li um, amely a Hús vé tot köz vet le nül kö ve tõ idõ ben nem
ju tott be a leg szo ro sabb ta nít vá nyi kö zös ség szí vé be, az
vi lág hó dí tó út ra in dul, s ép pen ezek a ta nít vá nyok lesz nek
el sõ – vér ta nú sá gig hû sé ges – hor do zói és to vább adói.”
(id. Ma gas sy Sán dor: Pe rikó pák. Ma gán ki adás)

„Ami kor csak hal lot tak Jé zus fel tá ma dá sá ról (…), ér zé -
kel ték, hogy mit je lent csu pán a szem ta núk bi zony ság té -
te lé nek hin ni. Er re a hit re szük sé gük lesz mind azok nak,

akik nek õk pré di kál ni fog nak jö ven dõ misszi ós út ja i kon.
(…) A je lek hi te le sí tet ték azt a hi tet, amit a ko rai hí võk
hir det tek, nem pe dig sze mé lyes hi tü ket. En nek és a tör té -
nel mi tény nek a fé nyé ben ért he tõ, ha ar ra kö vet kez te tünk,
hogy ezek a hi te le sí tõ je lek csak az apos to li kor ban vol tak
irány adó ak (…).” (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)

„Luther (…): »A je lek, ame lyek rõl itt szó van, szük ség
sze rint ke rül nek hasz ná lat ra. Ami kor szük ség tá mad, és
az evan gé li u mot ke mé nyen el nyom ják, ak kor ha tá ro zot -
tan ten nünk kell eze ket a je le ket, ne hogy meg en ged jük,
hogy az evan gé li u mot becs mé rel jék vagy el ti por ják.«”
(Wil li am Mac Do nald: Új szö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u -
mi Ki adó)

„Az it te ni misszi ói pa rancs (…) Meg fo gal ma zó ja tel jes
mély sé gé ben meg ér tet te Márk evan gé li um-fo gal má nak vi -
lág pers pek tí vá ját, amely per sze az egész misszi ói ke resz -
tyén ség re jel lem zõ.” (Dó ka Zol tán: Márk evan gé li u ma. Or -
dass La jos Ba rá ti Kör)

„Ami kor Krisz tus a »ti zen egy nek« meg nyil vá nul, és is -
mét szol gá la tá ba fo gad ja õket, le gyõ zi hi tet len sé gü ket is.
(…) A hir de ten dõ evan gé li um en nek meg fe le lõ en azt az
ural mat nyil vá nít ja ki, ame lyet a fel tá madt Krisz tus ka -
pott a te rem tés fe lett. A misszi ós pré di ká ció az õ sza ba dí -
tó ural ko dói hely ze té nek meg hir de té se.” (Jo a chim Gnil ka:
Márk. Aga pé)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(Men je tek el szer te az egész vi lág ba…)
„Men je tek! Nem ál lí tok elé tek ha tárt… Men je tek csak elõ -
re, min dig to vább, vá ros ról vá ros ra, or szág ról or szág ra,
év ez red rõl év ez red re. Men je tek az egész vi lág ra. Had se re -
gek, gú nyo ló dók, hó hé rok zár hat ják el uta to kat. Men je tek
át fö löt tük. Men je tek át a há rom év szá za dos ró mai ül döz -
te té sen, a nép ván dor lás hul lá ma in, a fél hold vé res fa na -
tiz mu sán, a tév ta ní tá so kon és sza ka dá so kon, a kö zép ko ri
ke gyet len ke dé se ken, a sö tét új ko ron, a vé res há bo rú kon.
Men je tek, mint a vil lám, mint a sas. Íme, én ve le tek va -
gyok a vi lág vé ge ze té ig.”

Ale xan der Löff ler

„Ott hon ül az, ki ku darc tól fél.”
Quin tus Ho ra ti us Flac cus (i. e. 65–8) ró mai köl tõ

(Azo kat pe dig, akik hisz nek, ezek a je lek kö ve tik…)
„…nem sza bad le néz nünk, plá ne meg vet nünk a tö meg -
val lá sos ság nak azo kat a for má it, amik ta nús kod nak
ugyan Krisz tus ról és Krisz tus hoz tar to zók nak ér zik ugyan
ma gu kat, de az (…) egyé ni él mény meg il le tõ dött sé gé ig
nem jut nak. Sõt ki sebb ér té kû nek sem sza bad tar ta nunk,
hi szen az Úr nem res tell te a tö meg szé lén já ró kat sem.”

Be lon Gel lért (1911–1987) püs pök
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(A fen ti ek azért is meg fon to lan dók, mert tex tu sunk ér tel -
mé ben szin te mind nyá jan – akik e kis sé meg fá radt eu ró pai
kö zeg ben élünk – a „tö meg val lá sos ság” kö ré hez tar to zunk.
– K. I.)

(az Úr pe dig együtt mun kál ko dott ve lük)
„…Is ten be lé olt ja ma gát az em ber éle té be.”

Søren Kier ke gaard (1813–1855) dán fi lo zó fus,
teo ló gus: Fi lo zó fi ai mor zsák

„Is ten or szá gát Jé zus azért ha son lít ja hol szõ lõs kert hez,
hol ün ne pi asz tal hoz, mert mind ez egy szer re. Örö kös bé -
ke és örö kös cse lek vés. A sze re tet ál lan dó ih le tett sé ge.”

Pi linsz ky Já nos (1921–1981) köl tõ

VERS
(menny be me ne tel ün ne pé re)
10. szá za di him nusz, reg ge li di csé ret (rész let)

Az ég nek és ne künk e nap
kö zös nagy víg sá got ho zott:
ne kik, mert köz tük meg je lent,
ne künk, mert el sem tá vo zott.
(Far kas fal vy Dé nes for dí tá sa)

HÚS VÉT ÜN NE PE UTÁN 6. VA SÁR NAP (EXA U DI)
• 1Pt 4,7–11

Mi ért és kik nek író dott ez a le vél?

Pé ter, a Jé zust há rom szor meg ta ga dó, majd igaz bûn bá na -
ta és meg té ré se után pász to ri meg bí za tást ka pó ta nít vány
ko mo lyan vet te kül de té sét. Le ve lé ben, amely nek gon do la -
ta it va ló szí nû leg Ró má ban („Ba bi lon”) fo gal maz ta meg,
mun ka tár sa, Szil vá nusz ál tal (5,12) a Kis-Ázsi á ban szór -
vány ban és ki sebb ség ben élõ gyü le ke ze tek nek küld te.
Ezek a gyü le ke ze tek több fé le fe szült ség kö ze pet te él tek,
sok fé le ve szély fe nye get te hi tü ket és ke resz tény éle tük hi -
te les sé gét. Po gány kör nye ze tük ben új er köl csi ség sze rint
akar tak él ni, nem vet tek részt a po gány ün ne pek szer tar -
tá sa i ban, bál vány imá dá so kon, ti vor nyá kon. Ezért vá das -
ko dá sok és gyû löl kö dé sek ke reszt tü zé ben él tek, ame lyek
egyé ni és kö zös sé gi éle tü ket, a ve gyes há zas ság ban élõk
csa lá di kap cso la ta it is mér gez ték. A kí vül rõl ér ke zõ kép te -
len vá dak nyo mán bel sõ vi ták és szét hú zá sok is je lent kez -
tek a gyü le ke ze te ken be lül. So kak ban meg lany hult a hit
el sõ lel ke se dé se, má so kat a ré gi po gány kör nye zet be va ló
vissza té rés le he tõ sé ge kí sér tet te meg. Ho gyan il lesz ked jék
be a ke resz tény em ber ide gen, po gány kör nye ze té be úgy,
hogy eköz ben hû ma rad jon hi té hez, er köl csi sé gé hez, még -
is hi te les nek lás sák és fo gad ják el? 

Ezek re a kér dé sek re ke res fe le le tet az el sõ Pé ter-le vél, a
mai va sár nap ra ki je lölt ige sza ka szunk is. Az egész le vél a

krisz tu si pél dák alap ján re mény ség rõl, helyt ál lás ról és a
pró bák, szen ve dé sek kö ze pet te is meg él he tõ hi te les Krisz -
tus-kö ve tés rõl szól. A va sár nap ol tár elõt ti fel ol va sás ra ki -
je lölt igé je Jn 15,26–16,4. Itt Jé zus sza va i val is meg erõ sí ti
ezt az üze ne tet. 

Mi ért és kik nek pré di ká lunk ma e tex tus alap ján? 

Az alap kér dés ma is idõ sze rû: ho gyan le gyünk hi te les ke -
resz té nyek több sé gé ben ide gen (po gány) kör nye zet ben,
kül sõ és bel sõ fe szült sé gek kö zött? 

A kül sõ fe szült sé gek az élet szin te min den te rü le tén ta -
pint ha tó ak: eg zisz ten ci á lis gon dok, a gyer mek vál la lás
csök ke né se, csa lá dok szét esé se, az is ko láz ta tás sal kap cso -
la tos nö vek võ ter hek, az egész ség ügyi el lá tás bi zony ta lan -
sá gai, mo rá lis ab szur du mok, az egy há zak hang já nak el -
erõt le ne dé se, a hit val ló egy ház ta gok meg fo gyat ko zá sa. Az
ül döz te tés ma már nem fe nye get, ám pró ba té te le ket és lel -
ki szen ve dé se ket e fe szült sé gek bõ ség gel okoz hat nak.

Bel sõ fe szült sé ge ink is van nak egy há zon, gyü le ke ze te -
ken be lül. A kö zel múlt meg íté lé se, a je len ben a leg jobb
meg ol dá sok ke re sé se, a jö võ út ja i nak meg ta lá lá sa gyak -
ran meg oszt ja az egy há zak kép vi se lõ it. 

Bi zony szük sé günk van mind Jé zus bá to rí tó sza va i ra és
a Szent lé lek se gít sé gé re (lásd az ol tár elõt ti igét), mind a
Pé ter-le vél ta ná csa i ra. 

Hi te les Krisz tus-kö ve tés – ige hir de té si váz lat

Jó zan ság és tet tek ben is meg mu ta tott sze re tet
Fe szült hely ze tek ben kü lö nö sen is fon tos a jó zan ság és a
böl cses ség. A leg utób bi fut ball-vi lág baj nok ság dön tõ jén az
egyik csa pat hí res já té ko sa el ve szí tet te jó zan sá gát, ami kor
az el len fél csa pa tá nak egyik tag ja szi dal maz ta csa lád tag -
ja it, és bõsz ha rag já ban le fe jel te a szi dal ma zót. Va ló szí nû -
leg csa pa ta vi lág baj no ki gyõ zel me mú lott ezen a rossz
moz du la ton… Utó lag vissza gon dol va bi zo nyá ra böl cseb -
ben re a gált vol na er re a ki hí vás ra.

So kan gon dol ják úgy, hogy a sze re tet gya kor lá sá hoz
meg fe le lõ lég kör, fe szült ség men tes hely ze tek kel le nek. Ám
aki így gon dol ko dik, az a sze re te tet le szû kí ti, csu pán ér -
zel mi töl té sû és több nyi re köl csö nös sé get igény lõ meg nyi -
lat ko zás sá te szi. Igénk ben a böl cses ség gel és jó zan ság gal
meg ala po zott sze re tet nek fe szült ség ol dó és bû nö ket el fe -
de zõ ere je és ha tá sa van. Az egy más irán ti sze re tet nem
tesz kü lönb sé get fe le ba rát és fe le ba rát kö zött, le gyen bár
kö ze li vagy tá vo li, ked ves vagy el len sé ges az il le tõ. A sze -
re tet sok bûnt el fe dez ki fe je zés el sõ sor ban nem ne kem ma -
gam nak je lent het „jó pon tot”, ha nem a má sik in du la tát,
ke se rû sé gét, bû nét csök kent he ti vagy szün tet he ti meg (vö.
Péld 10,12; Jak 5,20).

A „ven dég sze re tet” pe dig a be fo ga dást, át vitt ér te lem -
ben az el fo ga dást is je lent he ti. Ak ko ri ban az át uta zók nak
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ne héz volt szál lást, ven dég lá tást ta lál ni uk (lásd a ka rá cso -
nyi tör té ne tet). Nem volt még ki épí tett ide gen for gal mi há -
ló zat. A „be fo ga dás nak”, zú go ló dás nél kü li se gít ség adás -
nak sok fé le igé nyét is mer jük ma nap ság. Ám még min dig
könnyeb ben fo gad örök be egy-egy gyer me kes csa lád egy
ál lat ker ti kis ál la tot (pél dá ul hús vé ti nyu szit) vagy – kép le -
te sen, ado má nyok út ján – egy tá vo li or szág ban ten gõ dõ
ár va gyer me ket, mint egy va ló di, a kö ze lük ben élõ em ber -
tár sat… A tet tek ben meg mu ta tott sze re tet nem csak anya -
gi ter mé sze tû le het, ha nem a sok szor még a csa lá don be -
lül is hi ány zó meg ér tést, em pá ti át, egy más ra fi gye lést pó -
tol ja (1Kor 13,3). Így vál hat fe szült sé gek ol dó já vá, bû nök
el fe de zõ jé vé, és te he ti hi te les sé sza va in kat és tet te in ket. 

Sá fár ko dás a ne künk adott lel ki aján dé kok kal
A sá fár fe le lõs a rá bí zott ja va kért, azok meg õr zé sé ért, gya -
ra pí tá sá ért. Sok fé le lel ki aján dé kot kap tunk szü le té sünk -
tõl kezd ve egész éle tünk fo lya mán. Ezért olyan cso dá la tos
a vi lág, a ter mé szet, az élet és min de nek fö lött az em ber! A
hit em be re i nek adott lel ki aján dé kok ból mai igénk ben ket -
tõt ra gad ki az író: az ige hir de tés nek és a má so kért vég -
zen dõ szol gá lat nak az aján dé kát. Mind ket tõ kü lön le ges
aján dék, egyút tal nagy mél tó ság és fe le lõs ség, ame lyek kel
le het jól él ni és le het vissza él ni. 

Az ige hir de tõk nek tud ni uk kell, hogy min den egyes al -
ka lom mal, ami kor má sok elõtt meg szó lal nak, a te rem tõ,
meg vál tó, meg szen te lõ Is tent kép vi se lik. Ezért kell min den
al ka lom mal a Szent lé lek se gít sé gét kér ni ük lel kük ben,
hogy sa ját hi tük, lel ki sé gük és tu dá suk igény be vé te lé vel Is -
ten rá juk bí zott üze ne té nek idõ sze rû sza vai szó lal has sa -
nak meg. Ha ez valóra válik, ak kor meg tör té nik a cso da: a
hall ga tók lel ké ben élõ vé és ha tó vá vá lik az üze net, amely
meg ítél és fel old, össze tör és föl emel, és a lát ha tat lan, de
va ló sá gos fény le gyõ zi ben nük a sö tét sé get és a ho mályt. 

Az ige hir de tõ ne ke res se a si kert, az el is me rést, hi szen
nem a sa ját já val sá fár ko dik. A sá fá rok tól el sõ sor ban azt
kö ve te lik, hogy mind egyi kük hû sé ges nek bi zo nyul jon.
(1Kor 4,2)

A má sik kü lön le ges aján dék a szol gá lat le he tõ sé ge. Az
író nem rész le te zi en nek mi ben lé tét, hi szen az sok fé le le -
het, csak a mö göt tes lel kü let rõl be szél: úgy szol gál jon,
mint aki azt az Is ten tõl ka pott erõ vel vég zi.

Bi zo nyá ra min den ki jól tud ja, hogy a ma ga gyü le ke ze -
té ben mi lyen idõ sze rû szol gá la tok vár nak el vég zés re,
meg ol dás ra. Ne nyu god junk be le ab ba, hogy ez a szó (fo -
ga lom) szó lam má si lá nyul jon. Azt azon ban tud nunk kell,
hogy nem sze mé lyes ér dek vagy má sok di csé re té nek el -
nye ré se a szol gá lat moz ga tó ja, ha nem az Is ten tõl ka pott
in dít ta tás és az õ ere jé nek fel hasz ná lá sa (Mt 6,1–4).

Passzi vi tás ra, fe szült sé gek tõl va ló fé le lem re nincs idõ
Min den nek a vé ge pe dig már kö zel van. Nem kell azon nal
a vég sõ íté let kö zel sé gé re gon dol nunk. A „min den” szó -
ban sok más in tõ jel re is gon dol ha tunk: vé ge lesz a mai
nap nak; el mú lik egy al ka lom, amely ta lán so ha nem tér

vissza; el ne he zül a tes tünk és a lel künk, és kép te len né
vá lik a szol gá lat ra, már csak má sok szol gá la tá ra szá mít -
ha tunk; le te lik az élet idõnk, és egyet len perc cel sem
hosszab bít hat juk meg… Ezért kell vi gyáz nunk a lel künk -
re és a ben nünk szunnya dó erõk re, hogy le gyõz hes sük a
min dent tom pí tó kis hi tû sé get vagy a fá sult tá te võ fé lel -
me ket. Hi szen an nak gyer me kei, sá fá rai va gyunk, aki él
és min den kor mun kál ko dik, akié Jé zus Krisz tus ál tal min -
den ha ta lom és di csõ ség. Aki a múlt ban, a je len ben és hi -
tünk sze rint a jö võ ben is kö rül vesz sze re te té vel, meg hall -
gat ja imád sá ga in kat.

Szir mai Zol tán

Tal ló zó

„Az ige hir de tõ ab ban kü lön bö zik min den más ta ní tó tól,
szó nok tól, ál ta lá ban min den be szé lõ em ber tõl, hogy Is ten
igé jé vel sá fár ko dik (…). Le het az ige hir de tést utá noz ni, le -
het ke gyel mi aján dék nél kül is szól ni, de ab ban nincs ben -
ne az az erõ, amit Is ten Szent lel ke köl csö nöz ki zá ró lag Is -
ten sza vá nak. Az ige hir de tés nek az a cél ja, hogy a nyo má -
ban tá ma dó élet min de nes tõl Is tent di csõ ít se.” (Ju bi le u mi
kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„A jó zan ság ból az kö vet ke zik, hogy nem tart juk ré mü -
le tes nek, sem fel há bo rí tó nak, ha hát rá nyok ér nek min ket
ke resz tyén sé günk mi att.” (id. Ma gas sy Sán dor: Pe rikó pák.
Ma gán ki adás)

„Az imád ság az ül dö zé sek ide jén kü lö nös fon tos sá gú,
mely nek vi lá gos, ér tel mes és jó zan be szél ge tés nek kell
len nie Is ten nel.” (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 gyû lö let min den bõl a leg rosszab bat hoz za ki. A sze -
re tet nek ha tal ma van, hogy el rejt sen a szem elõl dol go kat.«

Az a meg ál la pí tás, hogy »a sze re tet sok vét ket el fe dez«
(uta lás a Préd 10,12-re), nem tan té tel be li ma gya rá za ta a
bû nök el tá vo lí tá sá nak. A bûn tu dat és a bû nök bün te té se
egye dül Krisz tus vé re ál tal ve he tõ el. A meg ál la pí tás ar ra
sem hasz nál ha tó, hogy el néz zük a bûnt, vagy fel ment -
sünk egy gyü le ke ze tet a fe gyel me zés fe le lõs sé ge alól.”
(Wil li am Mac Do nald: Új szö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u -
mi Ki adó)

„Pé ter itt nem a vég sõ bûn bo csá nat ra te kint ve be szél
(…).” (J. N. Darby: A Bib lia köny ve i nek át te kin té se. Evan -
gé li u mi Ki adó)

„Ahogy a pász tor meg ke re si az el ve szett bá rányt, úgy
ke res se meg az em ber is a fe le ba rát ját. Gya lá za tát tisz tes -
sé gé vel fe dez ze el. Bû nét ke gyes sé gé vel ta kar ja be. Ehe -
lyett ma sár ga föl dig szól ják egy mást, akik össze jön nek.
Ez zel akar ják meg mu tat ni, hogy mennyi re gyû lö lik a
bûnt. (…) Krisz tus is ezt te szi. Csen de sen hall gat, s el fe de -
zi bû ne in ket. Pe dig de meg bé lye gez het ne! Lá bá val ta pod -
hat na! De nem te szi. Ti se te gyé tek.” (Luther: Jer, ör vend -
jünk, ke resz tyé nek! Evan gé li kus Saj tó osz tály)

„Mert a sze re tet sok vét ket el fe dez, be ta kar ja Jé zus en -
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gesz te lõ vé ré vel, az zal a bûn bo csá nat tal, amely le ve szi
an nak az em ber nek a szí vé rõl a ter het. De egyút tal se gít
el kez de ni egy új éle tet, más fé lét, fris set, mint ha most szü -
le tett vol na.” (Ba li kó Zol tán: Is ten is ko lá já ban. Luther Ró -
zsa Ala pít vány)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(min den kor az Is ten di csõ ít tes sék Jé zus Krisz tus ál tal)
„Na gyon ko rán, már a Jé zus után lét re jött el sõ gyü le ke ze -
tek ben el kezd ték hir det ni, hogy Is ten ha rag szik az em be -
rek re bû ne ik mi att, és nem bo csá tott vol na meg, ha Fia
nem halt vol na meg he lyet tünk. Azt mond ták te hát õk is,
mint a je ru zsá le mi temp lom pap jai: ha nem mu tatsz be ál -
do za tot – egy bá rányt, ök röt vagy leg alább egy ga lam -
bot –, nem le het ré szed Is ten sze re te té ben. Ha nem hi szel
ab ban, hogy Jé zus mint Is ten Bá rá nya meg halt he lyet ted,
nem ta lál hatsz ke gyel met Is ten elõtt. Ez zel azon ban ép pen
azt a bi zal mat és egy sze rû hi tet rom bol ták le, amit Jé zus
az õ asz ta lá nak leg sze gé nyebb ven dé ge i ben is kel tett. 
Ép pen for dít va van: Mi vel Jé zus nem a ha rag vó, kö ve te lõ,
íté lõ és bosszú ál ló Is ten rõl be szélt, és mi vel ez ál tal a
temp lo mi rí tust és a töb bi dol got tu laj don kép pen fö lös le -
ges sé tet te, ezért öl ték õt meg.”

Jörg Zink (1922–) né met evan gé li kus teo ló gus:
Szent erõ for rás

„…a leg több em ber… azért kezd el hi de gül ni tõ le [Is ten -
tõl], mert hi á nyol ja ben ne a rész vé tet és az együtt ér zést az
em ber szen ve dé sei iránt. Még az oly nagy el mék is, mint
Ca mus vagy Sartre, az Is ten rész vét len sé gé re ve ze tik
vissza hi tet len né vá lá suk kez de te it.”

Be lon Gel lért (1911–1987) püs pök

(Is ten tõl ka pott erõ vel vég zi…)
„A Jó is ten leg na gyobb szö vet sé ge se a bá tor ság, leg fõbb el -
len sé ge a fé le lem, a szo ron gás, a stressz.”

Böj te Csa ba OFM

„Sen ki sem tud iga zán örül ni, ha nincs ben ne sze re tet.”
Aqui nói Szent Ta más (1224–1274)

olasz hit tu dós és köl tõ

VERS
(Min den nek a vé ge pe dig már kö zel van…)
Ró nay György: Tö re dék (a köl tõ utol só ver se i nek egyi ke)

Ra gyog ja tok föl utol já ra még
Éle tem er dei, mi elõtt le esik a hó
S in du lunk a Té li uta zás ra.

PÜN KÖSD ÜN NE PE
• 4Móz 11,11–17.24–25

Az ün nep üze ne te

Pün kösd az egy ház szü le té sé nek és a Lé lek hi tet éb resz tõ
mun ká já nak, az Is ten és em ber, em ber és em ber kö zött
hely re állt kom mu ni ká ci ó nak az ün ne pe. Nem egy sze rû en
em lé ke zés év rõl év re az el sõ pün kösd re, ha nem Is ten mai
né pé nek éb re dé sét és meg úju lá sát mun ká ló fan tasz ti kus
le he tõ ség, aján dék.

A ta nít vá nyi csa pat ból a Lé lek ere je for mált apos to lo -
kat, fe lül rõl kap tak tar tást, ugyan ak kor sza bad sá got is a
ta nús ko dás hoz. Az Apos to lok cse le ke de te i nek tu dó sí tá sá -
ból nem hi ány zik a kri ti ku sok vé le mé nye sem, meg szó la -
lá suk azon ban egy ben bi zo nyí té ka is an nak, hogy min den
szem lé lõ szá má ra egy ér tel mû volt a ta pasz tal tak rend kí -
vü li sé ge. Az apos to lok „más” ál la po ta, „fel sza ba dult sá ga”
mö gött azon ban nem mes ter sé ges aj zó szer ha tá sa (aho -
gyan a vád szól: Édes bor tól ré sze ged tek meg), ha nem a
Lé lek mun ká ja ke re sen dõ. Nem vol tak már bi zony ta la nok,
nem ké tel ked tek, hi tet len ked tek töb bet, mert fel sza ba dul -
tak ar ra, hogy nagy erõ vel be szél je nek a hi tük rõl. Még hoz -
zá úgy (ami kü lö nö sen a mi hely ze tün ket fi gye lem be vé ve
nagy fi gyel mez te tés), hogy a hall ga tók kö zül min den ki
meg is ér tet te õket.

A pün kös di ese mény, a Lé lek mun ká ja azon ban, hi het -
jük, fo lya ma to san ha tás sal van az élet re. A Lé lek élet pár -
ti, éle tet te remt és éle tet for mál. Nem vé let len, hogy az ün -
nep nek ere de ti leg kö ze van az ara tá sért, a be érett ter mé -
sért, a nö ve ke dé sért va ló há la adás hoz. Ahol a szá raz föld
meg élén kül a fris sí tõ zá por tól, ott va la mi el in dul, be in dul.
Ott nö ve ke dés, moz gás, fej lõ dés van. Ott nem az una lom,
a szür ke ség, a meg szo kás te lep szik ránk, ha nem az iga zi
és aján dék ba ka pott, fel fe de zett kincs fe let ti ün nep lés,
öröm és uj jon gás, élet mi nõ ség-, élet szem lé let-vál to zás
lesz a jel lem zõ.

Ez az, amit mi ma gunk ból, ma gunk tól ki ter mel ni nem
tu dunk. Ez az, amit csak Is ten tud nyúj ta ni. A Lé lek je len -
lé tét biz to sí ta ni nem tud juk, ugyan is nem mi va gyunk a
bir to ko sai, nem ren del kez he tünk fö löt te. Jé zus tól tud juk:
a szél ar ra fúj, amer re akar… (Jn 3,8) Is ten né pe pün kösd
óta azon ban még is a Lé lek aján dé ká nak ígé re tét bír ja. Ez
az aján dék kül sõd le ges for má ját te kint ve nem tör vény sze -
rû en a jó lét, még is az élet alap ve tõ fel té te lét és az ab ból ki -
bon ta ko zó meg úju lást, har mó ni át, tel jes sé get, „jó lé tet”
hor doz za ma gá ban. En nek a szét osz tá sá ban Is ten nem
szûk mar kú, nem mé rics kél és nem ga ra sos ko dik. A pün -
kös di aján dék min dig túl csor du ló, túl ára dó, olyan, amit
re mél ni sem mer tünk. Ránk cá fol, fe lül múl ja azt, ami re
szá mí ta ni le he tett, amit ko ráb ban el kép zel het tünk, re á lis -
nak tar tot tunk. Is ten nem spó rol a Lé lek kel. Úgy ad ja az
éle tet te rem tõ, vi gasz ta ló, meg vi lá go sí tó, drá ga Párt fo gót,
hogy meg vál toz tas son min den ad di git, át for mál jon, át -
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itas son, át jár jon min ket. Nem egy sze rû en is mert és is me -
ret len hi á nya in kat pó tol ja, ha nem az élet fel té te le it te rem -
ti új ra. Mint aho gyan a te rem tés haj na lán Lel ke ott le be -
gett a vi zek fe lett éle tet for má ló, ala kí tó erõ ként, úgy õ te -
remt he ti meg ma is az új mi nõ sé gû élet fel té te le it. En nek
le he tünk mi ré sze sei és ta núi.

Pün kösd Mó zes sel

Szo kat lan ószö vet sé gi per iko pá val ün ne pel jük az egy ház
szü le tés nap ját. Az Agen dá ban a 11,24–29 sza kasz sze re -
pel, az új li tur gi kus könyv ben vi szont már ez zel a né met
rend hez kö ze lí tõ ki vá gás sal ta lál ko zunk, az zal a kü lönb -
ség gel, hogy ott el ma rad a 13. vers. A bõ vebb tex tus vá -
lasz tá sa mö gött nyil ván va ló an az a szán dék hú zó dik
meg, hogy a Mó zes pa na szá ban meg fo gal ma zó dó szi tu á -
ci ón ke resz tül az ige hall ga tó gyü le ke ze tet is hoz zá se gít se
a kon tex tus jobb meg ér té sé hez. Így vi szont el ma rad a
„ma inst re am” vo nal hoz tar to zó Jó zsué til ta ko zá sa az ex -
ta ti kus pró fé ták meg je le né se mi att, il let ve Mó zes vá la sza,
aki nem kor lá toz ná, sõt szí ve sen lát ná az egész nép szol -
gá la ta ként a pró fé tai sze re pet.

Lát szó lag Mó zes sze mé lye és pün kösd ese mé nye ne he -
zen össze kap csol ha tó. A me di tá ció so rán ne kem se gí tett a
De ák té ri temp lom ol tár ké pe, Ra fa el lo Trans fi gu ra tiójá nak
Loch bih ler-fé le má so la ta, amely a Tá bor-he gyi je le ne tet
áb rá zol ja. Ez a kép van elõt tünk hét rõl hét re, ezt lát ja a
gyü le ke zet pün kösd va sár nap ján is. Nem csak azt mu tat ja
meg, hogy Jé zus „vál lal ja” az Ószö vet ség két nagy alak já -
nak, Mó zes nek és Il lés nek a tár sa sá gát, ha nem hogy a
pró fé ták is Jé zus ra mu tat nak. Az Ó- és Új szö vet ség egy -
más ba ér, egy más ra ref lek tál. A pün kös di ese mény is ért -
he tõb bé, ki bont ha tób bá vál hat az elõ ké pek ke re sé se és fel -
fe de zé se so rán.

Ki nek a lel ke?

A tex tu sunk ban két al ka lom mal is elõ for du ló hé ber rú ah
szó gaz dag je len tés tar tal mat hor doz.

Utal a ter mé sze ti je len ség re, a szél re. Egy faj ta „me te o -
ro ló gi ai” ér te lem ben a moz gás ban lé võ le ve gõ. Je lent he ti a
he ves ki lég zést, a szi laj lég moz gás ból ára dó erõt.

Az em ber rú ahja a lé leg zet, ame lyet JHVH ad az em ber
élet ere je ként. Az em be ri tes tek azu tán lesz nek élõ vé, ha
JHVH az inak kal, hús sal és bõr rel be vont cson to zat ba rú -
ahot le hel (Ez 37,6.8–10.14). Az az em ber, aki nek el száll
a lel ke, rú ahja, vissza tér a föld be (Zsolt 146,4). A rú ahtól
függ az élet és a ha lál, Is ten tõl szár ma zik és hoz zá tér
vissza.

JHVH rú ahja, le he le te éle tet te rem tõ erõ. Le gyõ zi a ter -
mé sze ti erõ ket (2Móz 15,8), de a ko rai ex ta ti kus pró fé ci á -
val kap cso lat ban is je len tõ sé ge van. Ami kor a bí rák ra
száll, an nak lát vá nyos az ered mé nye; Ot ni él harc ba száll

és meg men ti Iz rá el fi a it, Sám sont ak ko ra erõ vel ru ház za
fel, hogy szét tép egy orosz lánt. Olyan ado mány, amely a
gyen ge ség és a te he tet len ség le küz dé sét szol gál ja. Ha
meg ra gad ja az em bert, az pró fé tai ré vü let be esik (1Sám
10), a pró fé tá lás ka riz má ját kap ja. A be telt idõ ben ígé ret
van az Is ten Lel ké nek a ki ára dá sa. Egy szer a sza ba dí tót
(Ézs 42), más kor Is ten né pét (Jó el 3,1) lát ják le té te mé nye -
se ként, még pe dig úgy, hogy min den ki nek egy for mán ada -
tik meg.

A ki je lölt sza kasz ban a Mó ze sen nyug vó rú ah olyan
„erõ kon cent rá tum”, amely több sze mély kö zött is szét -
oszt ha tó, amely bõl Is ten el vesz, és a het ven vén nek ad ja.
Az ese mény ha tá sa olyan je len tõs, hogy pró fé tai ex tá zis ba
ke rül nek nem csak a köz vet le nül érin tet tek, ha nem tá vol
lé võ em be rek is (El dád, Mé dád). Ez an nak el le né re tör té -
nik így, hogy Mó zes alak ja nem vi se li ma gán az ex ta ti kus
pró fé ta vo ná sa it. Ger hard von Rad sze rint 4Móz 11-ben a
ko rai pró fé ta ság le gi ti má lá sá ról, Iz rá el „JHVH-in téz mé -
nyei” kö zé va ló be eme lé sé rõl van szó, ame lyet ép pen a
Mó zes sze mé lyé re va ló hi vat ko zás tesz le he tõ vé.

Wes ter mann sze rint a ké sõi idõk ben ural ko dó vá vált az
a sta ti kus el kép ze lés, hogy Is ten és a pró fé ták min den tet -
tét a Lé lek cselekvésének tar tot ták. Ez a szem lé let vá lik ál -
ta lá nos sá az Új szö vet ség ben is. Iz gal mas fel ve tés azon -
ban, hogy a pün kös di tör té net össze füg gé sé ben a ki fe je zés
ere de ti ér tel mé ben sze re pel; kü lön le ges, egy sze ri tett ként.

Az erõ vel fel ru há zott em ber Is ten Lel ké nek ener gi á ja
nél kül nem ért he tõ meg. Ha a ki fe je zés az em ber rel kap -
cso lat ban hang zik is el, mint Mó zes ese té ben, Is ten és em -
ber di na mi kus kap cso la tá nak össze füg gé sé ben ke res he tõ
a je len té se.

Is ten né pé nek krí zi se

„Aki Is ten nel ta lál ko zik, sza bad dá lesz. Ez volt az iz rá e li -
ták alap ve tõ él mé nye is, ami kor ve ze tõ jük, Mó zes ki hoz ta
õket az egyip to mi fog ság ból. Mind egy, hogy szo ros vagy
két sé gek kel ter helt a kap cso lat, mert Is ten ígé re tet tesz és
új táv la tot nyit, amely ben a szol ga ság ere jét vesz ti” (Fa bi -
an Vogt).

Is ten né pé nek krí zi se ott kez dõ dik, ami kor ezt az Is ten -
nel va ló ta lál ko zás ból fa ka dó sza bad sá got ke vés nek tart -
ja. A 11. fe je zet az zal kez dõ dik, hogy Iz rá el si rán koz va je -
len ti be az igé nyét a ma ga sabb élet szín vo nal ra. Eb ben a
hely zet ben vá lik a man na, ami ko ráb ban Is ten élet men tõ
aján dé ka volt, unal mas ele del lé. Új ra em le get ni kez dik
Egyip to mot, ahol ol csón ju tot tak hal hoz, hús hoz, jó fé le
élel mi szer hez (11,5). Ele gük van az egy han gú el lá tás ból.
Jel lem zõ en ve szélyt je lent az az ál ta lá nos em be ri re ak ció,
hogy azok, akik ko ráb ban a rab szol ga ság bék lyói mi att
nyög tek, most a sza bad ság ki hí vá sai mi att pa nasz kod -
nak. Em be rek még so ha nem ta pasz tal ták meg ennyi re
köz vet len mó don Is ten sza ba dí tó ha tal mát, en nek el le né -
re a fé le lem is mét ha tal má ba ke rí ti õket. El fe lej tik, hogy a
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sza bad ság aján dék, és az egyet len le het sé ges fe le let rá a
há la sza va. Aki nem tud töb bé há lás len ni, el ve szí ti a sza -
bad sá gát, mert új ra a kül sõ sé gek és a sa ját ké pes sé ge i 
rab já vá te szi ma gát.

A pün kös di üze net ar ra fi gyel mez tet, hogy ne ad juk
ilyen könnyen azt a sza bad sá got, ame lyet Is ten egy szer
már ki har colt ne künk és ben nünk. Ne fe lejt sük el, hogy
Krisz tus sza bad ság ra sza ba dí tott meg min ket – aho gyan
Pál apos tol fo gal maz a Gala ta le vél ben (Gal 5,1).

Mó zes pa na sza

Mó zest, Is ten szol gá ját nyo maszt ja a rá ru há zott fel adat.
Ér zi, hogy ke vés az ere je, nem tud ele get ten ni a ne ki fe -
szü lõ el vá rá sok nak, „fo gyasz tói igé nyek nek”. Át éli a nép
zú go ló dá sa és a jö võ ért ér zett fe le lõs ség fe szült sé gé nek a
nyo má sát. In du la ta mel lett az övé i ért vi selt ter hek szin te
szü lõi fel adat ként va ló fel vál la lá sa je le nik meg. En nek a
sú lyát ér zi el hor doz ha tat lan nak. A két ség be esett, ma gá ra
ma radt fe le lõs ve ze tõ sza va i ban meg fo gal ma zó dik egy ko -
ráb ban még so ha fel nem buk ka nó moz za nat: va la ki nek a
rá bí zott kül de tést a kö zös ség ér de ké ben a ha lá lig is vál -
lal nia kell (Wes ter mann).

Pün kös di üze net le het Mó zes sel, de nem le het Krisz tus
nél kül. Még a ka riz ma ti kus, is te ni erõ vel meg aján dé ko zott
ve ze tõ is ke rül het ki lá tás ta lan hely zet be, vall hat ku dar cot,
„be dob hat ja a tö rül kö zõt”. Krisz tus azon ban olyan sza ba -
dí tó, aki en ge del mes kedett mind ha lá lig (Fil 2,8), a leg na -
gyobb rab szol ga tar tó, a ha lál ere jét tör te meg (2Tim 1,10)
a fel tá ma dá sá val. Er rõl ta nús ko dik pün kösd ün ne pén a
Lé lek, er rõl szól a pün kös di pré di ká ció.

Az új kez det hez Is ten Lel ke kell

Ahol em be ri leg le he tet len ki tö ré si pon tot ta lál ni, ott Is ten
gaz dag fan tá zi á ja még min dig ta lál ki utat, még hoz zá min -
den vá ra ko zást fe lül mú ló mó don. Olyan te rü le ten is, ami -
re ko ráb ban sen ki nem mert gon dol ni. A het ven, il let ve
het ven két vén „szol gá lat ba ál lí tá sa” a fe le lõs ség vál la lás
szé les bá zi sát te rem ti meg. Nem csu pán ta nács adói tes tü -
let rõl van itt szó, ha nem ugyan az zal az erõ vel, is te ni man -
dá tum mal, pró fé tai lé lek kel fel ru há zott csa pat so ra ko zik
fel Mó zes mel lett. Ez azért is meg le põ, mert az ex ta ti kus
pró fé ta ság ra jel lem zõ ke vés bé „sza lon ké pes” je len sé gek
kí sé rik az ese mény sort. Ezért hang zik el egyéb ként Jó zsué
kri ti ká ja is (ami ki ma rad a je len le gi per iko pá ból), aki be -
til tat ná ezt a „de vi áns” tár sa sá got. A Mó zes ál tal meg szó -
lal ta tott üze net ez zel szem ben nem csak le gi ti mál ja és in -
teg rál ja ezt a cso por tot, ha nem azt nyo ma té ko sít ja, hogy
még szé le sebb kö rû, az egész né pet meg ra ga dó pró fé tai
lel kü let vol na a kí vá na tos, hi szen ak kor min den ki köz vet -
le nül fe dez het né fel Is ten cso dá la tos sza ba dí tá sá nak az
ér tel mét. A „kor lá to zott hoz zá fé rés” hang sú lyo zá sa vi -

szont azért fon tos, hogy min den ki elõtt vi lá gos le gyen: ez
az erõ az Is ten ere je, sen ki nem bir to kol hat ja vagy ren del -
kez het fe let te.
A pün kös di ese mény a mó ze si és jó eli pró fé tai ví zió ki tel -
je se dé se, meg va ló su lá sa. Olyan kom mu ni ká ci ós cso da,
amely ben az apos to lok és az õket hall ga tók a Szent lé lek -
tõl va ló meg ra ga dott ság ban a köz vet len ség nek, az Is ten -
nel va ló sza ba dí tó ta lál ko zás nak az él mé nyét élik át. A
Szent lé lek meg ra ga dó, meg szó lí tó, sza ba dí tó ígé re te Is ten
mai né pe szá má ra is ér vény ben van. Sze mé lyes és kö zös -
sé gi meg úju lá sunk, éb re dé sünk, iga zi ér te lem ben vett jó -
lé tünk zá lo ga a Lé lek ben nün ket sok szor még a vá ra ko zá -
sa ink el le né re is meg moz ga tó ere je.

Smi dé li usz Gá bor

Tal ló zó

„Ezen fér fi ak sa ját ta pasz ta la tuk ból ta nul ták meg, ki cso -
da Mó zes mint pró fé ta, és hogy õ nem ma ga ké nye sze rint
cse lek szik, ha nem min dent Is ten pa ran csa sze rint ren del;
s er rõl kel lett a né pet is meg gyõz ni ök s meg nyug tat ni ok.”
(Kál di-Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi -
té ka Kft.)

„…de töb bé nem. »Az nap pró fé tál tak, de ké sõbb so ha«
(Szif ré). Nem volt a fel ada tuk, hogy ál lan dó an osz toz za -
nak Mó zes sel ve ze tõi sze re pé ben.” (Hertz-Bib lia jegy ze tei.
Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„A pró fé cia min dig elõ tér be ke rül a té vely gés és a hi te -
ha gyás nap ja i ban. Itt azt is meg ta nul juk, hogy a pró fé cia
aján dék. (…) Vaj ha az Úr nak min den né pe pró fé ta vol na
(…). Mó zes nek ez a vá gya meg va ló sult a Gyü le ke zet ben,
mert most min den ben ne hí võ em ber ben ott van a Szel lem
aján dé ka.” (Ar no C. Ga e be le in: Ószö vet sé gi kom men tár.
Evan gé li u mi Ki adó)

„El dád és Me dád Mó zes ál ta li pró fé tai ka riz má já nak el -
fo ga dá sa (…) meg óv ja a pró fé tai szol gá lat füg get len sé gét
azok tól, akik azt in téz mé nyi el len õr zés alá von nák.” (Je ro -
mos Bib lia kom men tár. Szent Je ro mos Ka to li kus Bib lia tár -
su lat)

„Jól le het Mó zes sza va i ban to vább ra is ott mun kál a Lé -
lek, õ to vább ra is meg ma rad az ért he tõ be széd nél, nem
esik eksz tá zis ba.” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te
igéd. Kál vin Ki adó)

„Ed dig Is ten és az Õ tet tei bon ta koz tak ki sze münk
elõtt, most azon ban az em bert és szo mo rú út ja it kell fi gye -
lem mel kí sér nünk. (…) Amint el akar in dul ni, nyom ban
el esik. (…) Ha az Új szö vet sé get nyit juk ki, ott is ugyan ezt
ta lál juk. Alig hogy a Gyü le ke zet meg ala kul és el nye ri a
pün kös di aján dé kot, már is zú go ló dás ról és elé ge det len -
ség rõl hal lunk. (…) Hát Mó zes nek csak ugyan egye dül kel -
lett hor doz nia a ter het? Az élõ Is ten nem volt ve le? És Õ
nem volt elég sé ges? (…) Bi zo nyá ra sö tét pil la nat volt ez
Is ten ki tû nõ szol gá já nak éle té ben. Il lés pró fé tá ra em lé kez -
tet min ket, aki le ült a re kettye bo kor alá és ar ra kér te az
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Urat, hogy ve gye ma gá hoz a lel két. Mi lyen cso dá la tos
mind két fér fit Krisz tus Urunk kal együtt lát nunk a di csõ ség
he gyén! (…) Min den szol gá lat iga zi tit ka a Szel lem ere je.
Nem az em be ri ké pes ség, erõ és ér te lem, ha nem egy sze rû -
en Is ten Szel le mé nek ere je.” (C. H. Mac kin tosh: El mél ke dé -
sek Mó zes 1–5. köny vé rõl. Evan gé li u mi Ki adó)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(pün kösd rõl)
„Én az Is tent csak a pász tor ru há já ban, és nem har ci uni -
for mis ban tu dom el fo gad ni.”

Michael von Fa ul ha ber (1869–1952) német bí bo ros

„A Lé lek mond ja meg, ki a rab szol ga és ki a sza bad em ber!”
Proh ász ka Ot to kár (1858–1927) püspök

„Az igaz ság sor sa fö lött ma ga Is ten vir raszt.”
Pi linsz ky Já nos

„Min den aján dék ke gye lem… Ha vissza te kin tek negy ven -
hat évem re, ami iga zán ér té kes szá mom ra, azt min det
aján dék ba kap tam, nem én iz zad tam, ve rej té kez tem ki
ma gam ból… Én in kább ar ra haj lok, hogy ne prob lé ma ori -
en tál tak le gyünk, ha nem öröm ori en tál tak, hogy a fényt, a
me le get, az örö möt ve gyük szám ba. Ör vend jünk an nak,
ami van, ne a mi att szo mor kod junk, ami nincs! A sajt ban
ne a lyu kat lás suk…”

Böj te Csa ba OFM

VERS
Kas sák La jos: A ga lamb ün ne pe (rész let)

Két fe hér szárny ve ri az ab lak üve gét
be jön ne a ma dár, hogy hí rül hoz za
szép nyá ri nap lesz ma
pün kösd va sár nap ja
jó lé lek fo gadd ma gad ba.

Re mé nyik Sán dor: Bé ke

Va la mi fur csa össze han go ló dás,
Va la mi rit ka rend –
Szét hú zó erõk erõs egyen sú lya,
Mély bel sõ bi zo nyos ság ide bent –
Bi zo nyos ság ar ról, hogy él ni jó,
Szen ved ni el ke rül he tet len,
Sze ret ni tisz tán: meg is te nü lés,
Meg hal ni szép –
S a Ki fe je zést meg lel ni mind ezek hez,
Meg ta lál ni a fel sé ges Igét:
Az Igét mind ezek hez:

A Bé ke ez.
Or kán or dít hat az tán oda künt,
Rob ban hat ezer bom ba: kár ba ment,
De kárt nem oko zott.
Bent:
Csend.
A Bé ke itt kez dõ dik.
Bent:
Csend.
Is ten ho zott.

PÜN KÖSD 2. NAP JA
• 1Móz 11,1–9

Az ün nep és a tex tu s

A Cse le ke de tek köny vé nek le írá sa a pün kös di je lek kö zül a
nyel ve ken szó lás, il let ve a nyel vek meg ér té sé nek rend kí vü -
li ha tá sá val rész le te sen fog lal ko zik. A Lé lek ki ára dá sá nak
töb bi je lé rõl meg jegy zé sek nél kül tu dó sít. Az ál mél ko dó tö -
meg azt éli át, hogy bár egy kis ró mai pro vin cia la kói a meg -
szó la lók, mon da ni va ló ju kat még is az egész ak ko ri vi lág ér -
ti. Pün kösd kor ép pen a for dí tott ja tör té nik an nak, ami Bá -
bel tor nya épí té sé nél tör tént. Ak kor az Úr egy nagy ra tö rõ
em be ri szán dé kot hi ú sí tott meg a nyel vek össze za va rá sá -
val. A pün kös di Lé lek pe dig el há rít ja a kü lön bö zõ nyel vek
meg ér tést gát ló aka dá lyát. Akik az ün nep re össze gyü le kez -
tek, át él ték a kö zös ség gé, eggyé for má ló dás cso dá ját.

Nem tar tom könnyû ho mi le ti kai fel adat nak, hogy pün -
kösd ószö vet sé gi ne ga tív já nak igé je alap ján kell pré di kál -
nunk az ün ne pen.

Az alap igé rõl

Az Ószö vet ség ben Bá bel tor nya az em be ri ke vély ség és
nagy ra vá gyás szim bó lu ma. A le írás hát te ré ben ott sejt het -
jük a zsi dók ba bi lo ni fog sá gá nak ta pasz ta la ta it. Õk is lát -
hat ták, vagy akár rab szol ga ként épít het ték is azo kat a
zikk ura to kat, ame lyek nek egyi két ép pen Ba bi lon vá ro sá -
ban tár ták fel a ré gé szek. A bib li ai le írás jó pél dá ja a né pi -
es eti mo ló gi á nak, amely a sza vak ha son ló hang zá sá ból
in dul ki és von le kö vet kez te té se ket. Bá bel ne ve asszír
nyel ven annyit je lent, mint „Is ten ka pu ja” (bab-ilu). A ha -
son ló an hang zó hé ber ba lal szó ke ve rést je lent. En nek
alap ján könnyû össze kap csol ni Bá bel ne vét a zûr za var, a
nyel vi ká osz fo gal má val.

Egész föld és egy nyelv – A ki fe je zés a kez det osz tat lan
egy sé gét je lö li, azt, ami meg elõz te az em be ri ség szét tö re -
de zett és meg osz tott ál la po tát.

Épít sünk ma gunk nak vá rost, sze rez zünk ma gunk nak
ne vet – Mind ed dig egye dül az Úr nak épült ol tár. A bá be li
épít ke zés nek azon ban ön zõ cél ja van: hír név szer zé se és
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az épí tõk di csõ sé gé nek nö ve lé se. Olyan vál lal ko zás,
amely bõl az em ber ki zár ta az Is tent, és csak ön ma gá ra
gon dolt.

To rony, amely nek te te je az égig ér – Egy épít mény, amely
az em ber me ga lo má ni á ját hir de ti. Va la mi „nagy mû” ke rül
Is ten he lyé be. És mi vel a nagy mû vet em ber kéz al kot ja, az
em ber pá lyá zik Is ten he lyé re. Az ása tá sok ból tud juk, hogy
az ak ko ri gi gan ti kus mé re tek hét eme le tet je len tet tek, kö -
rül be lül ki lenc ven mé ter ma gas ság ban. Hol is van in nen
még az ég?

Ibn Ez ra más ként ma gya ráz za ezt a tör té ne tet. Sze rin te
„…az épí tõk cél ja egy sze rû en az volt, hogy szét szó ró dá su -
kat meg aka dá lyoz zák. Mi vel azon ban ez a cél el len tét ben
állt a Gond vi se lés aka ra tá val, hogy az egész föl det be kell
né pe sí te ni, szán dé kuk meg hi ú sult.” A to rony nak azért kel -
lett az égig ér nie, hogy nagy tá vol ság ból is lát ha tó tá jé ko -
zó dá si pont le gyen, az egész em be ri ség össze gyûj té sé re.

Az Úr le szállt, hogy lás sa – Ahogy az em ber le ha jol egy
va kond tú rás hoz, úgy száll le az Is ten az égig érõ to rony -
hoz – jegy zi meg a szö veg nem kis iró ni á val. Ennyit az
em ber hír névre és di csõ sé gre törõ nagy zá si hó bort já ról.
Ha son ló mo solyt sej tet Is ten ar cán Zsolt 2,1–4 is. Hogy
jut eszé be a „föld ki rá lya i nak”, hogy sa rok ba szo rít ha tó
az Is ten?

Ez csak a kez det… – Az em ber kép te len fel mér ni tet tei
kö vet kez mé nyét. Is ten már a szán dék ból, a kez det nél lát -
ja a vég ki fej le tet. Tud ja, ho vá ve zet az az út, ame lyen az
em ber nél kü le, vagy egye ne sen el le ne sze gül ve in dul el.
Most köz be lép. Nem te kin tély fél tés bõl, ha nem az em ber
ér de ké ben.

Össze za var ta nyel vü ket, hogy ne ért sék egy mást – A
tör té net ma gya rá za tot kí ván ad ni ar ra, ho gyan szûnt
meg az em be ri ség nyel vi egy sé ge. Nem ért jük egy mást,
sok szor még az egy nyel vet be szé lõk sem. Pe dig a meg ér -
tés nél kü löz he tet len fel té te le a kö zös ség nek, az egy ség -
nek. A rossz ra szö vet ke zõk el sza kad tak Is ten tõl, ho gyan
is ért het nék õt?

Az Úr szét szé lesz tet te õket – Az el hi bá zott cél elõ re ve tí -
ti a ve re sé get, a ku dar cot. Be fe je zet len ma rad a nagy mû.
Egy ál ta lán nem mind egy, mi lyen cél ér de ké ben szö vet ke -
zünk.

Me di tá ció

Ne he zen vi sel jük, nem sze ret jük, ha va la ki kí vül rõl be le -
nyúl, be le avat ko zik a dol ga ink ba. Nem túl sok szor ta lál -
ko zunk a Szent írás ban az em ber út já ba tu da to san aka -
dályt gör dí tõ Is ten nel. Az õs tör té net le írá sa i ban úgy ta lál -
ko zunk ve le, mint aki en ge di, hogy te remt mé nyei ki pró -
bál ják a ma guk vá lasz tot ta fáj dal mas uta kat és azok kö -
vet kez mé nye it is. En ge di so ka sod ni a bûnt mind ad dig,
míg „meg te lik a föld erõ sza kos ság gal”. Csak az özön víz
pusz tí tá sá val pa ran csolt meg álljt az ese mé nyek nek.

An nál szo kat la nabb Is ten tõl a di rekt be avat ko zás Bá -

bel tor nyá nál. Mi le het az oka, hogy eb ben az eset ben
ilyen ha tá ro zot tan köz be lép, és már a kez det nél gá tat
szab a foly ta tás nak? Sza bad fel té te lez nünk a jó szán dé -
kát. Még ak kor is, ha egy ki csit gyer mek ko runk park õré -
re em lé kez tet az eset. Szin te még be le sem rúg tunk a lab -
dá ba, de az õr már a le ta rolt vi rá go kat lát ta lel ki sze me i -
vel, és el vet te a lab dát. Bár csak len ne ben nünk annyi bi -
za lom Is ten iránt, hogy fel té te lez nénk, va la mi na gyobb
bajt akar el há rí ta ni! Job ban kel le ne tar ta nunk at tól, hogy
nem is mer jük fel lá to ga tá sa ide jét és cél ját, mint at tól,
hogy kor lá toz min ket.

Azt hi szem, hogy a bá be li to rony épí tés ter ve az em be ri
bûn nek az ed di gi ek nél még mély sé ge sebb bugy rá ból va ló.
A köz vet len kap cso lat Is ten nel már el ve szett. Nincs kont -
roll. Az em ber min dent meg en ged het ma gá nak, sza bad. A
ha tár a csil la gos ég. S bár mi nem ér zé kel jük, de Is ten tud -
ja, hogy ez fé lel me tes. Mi ér tel me ost ro mol ni az eget, ami -
kor a trón fosz tá sát már el vé gez tük? Ön ma gunk kal a föl -
dön is épp elég szer szem be ta lál ko zunk. Az egész ér tel met -
len sé ge a leg fé lel me te sebb.

Pün kösd… Sze ret ném úgy lát ni és lát tat ni az ün ne pet,
mint mennyei Atyánk ed di gi jó té kony „be avat ko zá sa i nak”
meg ko ro ná zá sát ka rá csony és hús vét után. Hans Küng ír -
ja Cre do cí mû köny vé ben a har ma dik hit ága zat kap csán:
„…pün kösd kor nem köz jegy zõi hi te le sí tés sel tör té nik meg
az egy ház »meg ala pí tá sa«, ha nem ese mény ként…” Eb ben
meg le het ka pasz kod nunk. Pün kösd nem tör té nel mi em -
lék csu pán. Is ten Lel ke össze gyûjt igé je ál tal Krisz tus kö -
rül, és meg tör té nik az új já te rem tés cso dá ja itt és most – ha
õ úgy akar ja.

Is ten né pét fo lya ma to san fe nye ge ti az a ve szély, hogy
hit té tel lé me re ve dik min den nap ja i ban az, ami nek élet jel -
ként kel le ne vi lá gí ta nia. E. Schwei tzer ír ja: „Hosszú idõ -
vel az elõtt, hogy a Szent lé lek a Cre do egy cik ke lyé vé vált
vol na, át élt va ló ság volt az õs egy ház ta pasz ta la tá ban.”
Vá gya koz nunk kel le ne ar ra, hogy Is ten a mi éle tünk ben
is min den ka land re gény nél iz gal ma sabb mû vet ír jon az -
ál tal, hogy ke zé be vesz, és mi kész ség gel ad juk oda ma -
gun kat ne ki.

„Le hull tál, mint égi har mat…”
– gon do la tok az ige hir de tés hez

Az em ber az ég be tör, Is ten a föld re vá gyik
Bá bel tor nya óta szám ta lan szor akar ta az em ber el ér ni az
eget, im po ná ló an fe lül múl va a ki lenc ven mé tert. Nem csak
a tech ni ka te rén tö rünk ma gas la tok ba. Sza bad sá gunk bû -
vö le té ben annyi fé le kor lá tot, ha tárt lé pünk át, és nem
vesszük ész re zu ha nó re pü lé sün ket a ma gas ból a mély be.
Nem vall juk be, hogy a ha tár ta lan ság íze he lyett a rab ság
íze ke se rí ti a szán kat. A mennyet õ ma ga hoz ta em ber kö -
zel be: az Em ber fi á ban itt járt kö zöt tünk az Is ten Fia. Ka rá -
csony kor a bet le he mi is tál ló fö lött „meg nyílt az ég har ma -
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toz va”, hogy az tán az el hen ge rí tett kõ nyo mán nyit va ma -
rad has son. A pün kös di Lé lek ki ára dá sa ko ro náz za meg Is -
ten min den ed di gi aján dé kát. Nél kü le nincs sem ka rá cso -
nyunk, sem hús vé tunk, sem föl di, sem égi ott ho nunk.

Is ten nem tég lák kal, ha nem em be rek kel épít ke zik
Az em ber nagy mû ve Bá bel tor nyá nál be fe je zet len ma radt.
Is ten a Lé lek ki árasz tá sá val tet te tel je sé a te rem tés kor el -
kez dett for má lá sun kat sa ját ké pé re. Ami kor a Lé lek át jár -
ja az em bert, hely re ál lít kö zös sé get, hi tet, bi zal mat, fényt
gyújt va ben nünk. A nyelv már nem da dog, ha nem vi lá go -
san be szél. Min den ki meg ért he ti nem csu pán az em be ri
szót, ha nem „az Is ten fel sé ges dol ga it”. Jé zus a He gyi be -
széd ben azt mond ja ta nít vá nya i ról: Nem rejt he tõ el a he -
gyen épült vá ros.

Szét szé lesz tés he lyett össze gyûj tés
Jé zus Je ru zsá lem hez, egy ben föl di út ja vé gé hez kö ze led ve
ke ser gett né pe össze gyûj té sé nek si ker te len sé ge mi att. Út -
ján vé gig kí sér te az el len ál lás. A va ló ság pün kösd után
sem sok kal jobb. Ta lán ép pen azért, mert pün kösd utá ni -
ak nak gon dol juk ma gun kat, há tunk mö gött hagy va mind -
azt, ami bõl, aki bõl él nünk le het ne. Nem cso da, ha em be ri
erõl kö dés sé, si ker te len erõ fe szí tés sé vá lik a kö zös ség épí -
té se és meg tar tá sa az egy ház ban és a vi lág ban. Jé zus nem
az zal tá vo zott a lát ha tó vi lág ból, hogy be fe jez te né pe
össze gyûj té sét, és az egy ház kész. Vá ra ko zás ra biz ta tott,
erõt és a ta nú vá for má ló dás le he tõ sé gét, al kal ma it ígér te
ne künk. Sza bad hin nünk, hogy a Szent lé lek mind örök ké
te rem tõ erõ, és mun ká ban van.

„…az egy ház tör té ne te hosszú,
s te le van a Szent lé lek cso dá i val. (…)
Ki merné azt mondani, hogy Isten képzelete és szeretete
kimerült?
Re mél ni kö te les ség, és nem fény ûzés.”
(L. J. Su e nens)

Cser há ti né Sza bó Iza bel la

Tal ló zó

„Az em be ri ség nem ze tek re va ló fel osz tá sa Bá bel tor nyá -
nak épí té se után szük sé ges volt Is ten Iz rá el re vo nat ko zó
ter vé nek szem pont já ból. A jö võ ben Is ten né pét el len ség
ve szi majd kö rül, de az el len ség nem lesz egy sé ges (…).
Az a tény, hogy szét szó ród tak a vi lág min den tá ján, bi zo -
nyos egyen sú lyi ál la pot hoz ve ze tett, amely aka dá lyoz ta a
bûn el ha tal ma so dá sát. Az em be ri ség so ha töb bé nem ke -
rül olyan ál la pot ba, mint az özön víz elõtt.” (Cor ne lis van
der Waal: Ku tas sá tok az Írá so kat! Irány tû Ki adó)

„Olyan jól, olyan lel ke sen in dul ez a tör té net, hogy csak
szim pá ti á val és együtt ér zés sel tu dunk rá juk gon dol ni.
(…) Mi itt a baj? Nem az épí tés sel van baj, ha nem – az épí -
tés cél já val! (…) a 6–9. ver sek nem a fél té keny Is ten rõl ad -
nak ké pet, ha nem a fél tõn sze re tõ Is ten rõl. (…) Be fe je zé -

sül csak ennyit: Bá bel tor nya óta sok szor akar ta az em ber
el ér ni az »eget«. S az óta im po ná ló an meg sok szo roz ta a 90
mé tert.

De az »eget« – ma ga Is ten hoz ta el a Föld re, ami kor egy
bet le he mi is tál ló fö lött össze ért az Ég a Föld del. (…) az el -
sõ pün kösd al kal má val el len bá belt te rem tett, mert az
evan gé li u mot min den nyel ven be szé lõk és ér tõk a ma guk
nyel vén ér tet ték.” (Gyök össy End re: Az õs tör té net. Szent
Gel lért Egy há zi Ki adó)

„Az em be ri szív ál lan dó an egy ne vet, egy örök részt és
egy kö zép pon tot ke res a föl dön. A vá gyó dást a menny, a
menny Is te ne és a menny di csõ sé ge után nem is me ri. (…)
Is ten ki nyi lat koz ta tá sá ra és Is ten ere jé re van szük ség,
hogy fel emel je a je len va ló vi lág fö lé (…). Ez lett az el sõ
em be ri tár sas össze fo gás vé ge, és így lesz ez min dig. (…)
Mi lyen más az, ha Is ten egye sí ti az em be re ket! Az Apos to -
lok cse le ke de tei 2. fe je ze té ben lát juk (…), mi lyen drá ga bi -
zo nyí té ka ez Is ten azon óha já nak, hogy az em be ri szí vet a
ke gye lem öröm hí ré vel el ér ni vá gyik! (…) a »tûz ben égõ
hegy«-rõl (5Móz 4,11) (…) Is ten ar ról be szélt, hogy mi -
lyen nek kell len nie az em ber nek, csak egy nyel ven szólt,
de ami kor azt mond ta el, hogy Õ ma ga mi lyen, sok nyel -
ven szólt.” (C. H. Mac kin tosh: El mél ke dé sek Mó zes 1–5.
köny vé rõl. Evan gé li u mi Ki adó)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(te te je az égig ér jen…)
„Ne héz hin ni az olyan Is ten ben, akit nem sze re tünk.” 

orosz köz mon dás

„Is ten tõl el tá vo lod ni nem azt je len ti, hogy a ha tal ma alól
von juk ki ma gun kat, ha nem azt, hogy nem is mer tük meg
a sze re te tét.”

John Hen ry New man (1801–1890) angol bíboros

(pün kösd: a meg ér tés cso dá ja – Bá bel el len pont ja)
„A meg le põ dés, a cso dál ko zás a meg ér tés kez de te… A tág -
ra nyi tott szem elõtt a vi lá gon min den fi gye lem re mél tó és
cso dá la tos.”

Jo sé Or te ga Y Gas set (1883–1955) spa nyol fi lo zó fus:
A tö me gek lá za dá sa

„Min den ki a ma ga nyel vén imád ko zik, és nincs nyelv,
ame lyet Is ten meg ne ér te ne…”

Du ke El ling ton (1899–1974)
ame ri kai dzsessz-zon go ris ta

„Jöjj, Szent lé lek, térj be vá ro sa ink ba, há za ink ba, csa lád ja -
ink ba, sze münk be és szí vünk be!
Nél kü led hi á ba ol vas suk a köny ve ket, nem le szünk böl -
cseb bek.
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Nél kü led hi á ba be szé lünk, nem ke rü lünk kö ze lebb egy -
más hoz.
Nél kü led szét hull éle tünk ér tel met len na pok ra.
Nél kü led ér tel met len ség be ful lad nak gon do la ta ink.
Nél kü led tönk re tesz a tech ni ka.
Nél kü led mú ze u mok ká lesz nek a temp lo mok.
Nél kü led min den ima üres fe cse gés.
Nél kü led meg fagy a mo soly, és pusz ta ság gá vál to zik kö rü -
löt tünk a vi lág.
Ezért ké rünk, jöjj, Szent lé lek!”

Mar tin Gutl (1942–1994) osztrák bencés szerzetes

VERS
John Hen ry New man: Is te nem, szük sé gem van rád

Is te nem, szük sé gem van rád,
hogy ta níts nap ról nap ra,
min den nap nak a kö ve tel mé nye
és szük ség le te sze rint.
Add meg ne kem, Uram,
a lel ki is me ret nek azt a tisz ta sá gát,
amely csak a te su gal la to dat ér zi
és fog ja fel.
Fü lem sü ket,
nem hal lom han go dat.
Sze mem ho má lyos,
nem lá tom je le i det.
Csak te tu dod éles sé ten ni sze me met,
meg tisz tí ta ni és meg újí ta ni szí ve met.
Ta níts meg ar ra,
hogy ott ül jek lá bad nál,
és hall gas sam a sza va dat.

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE
• Jn 3,1–15

A va sár nap jel le ge

Az egy há zi esz ten dõ ki ala kult rend jé nek fel ada ta, hogy lé -
pés rõl lé pés re vé gig ve zes sen min ket az üdv tör té net ese mé -
nye in: mit és ho gyan cse le ke dett és cse lek szik ér tünk a ka -
rá csony kor test té lett Is ten, a ke resz ten ér tünk, he lyet tünk,
mi at tunk éle tét adó, a sá tán, bûn és ha lál ha tal mát le gyõ zõ,
har mad na pon föl tá madt Krisz tus és az Is ten cso dá la tos tit -
ka i ban ré sze sí tõ, hi tet te rem tõ és ab ban meg tar tó Szent lé lek.

Az egy há zi esz ten dõ Szent há rom ság ün ne pé ig tar tó ré -
sze te hát el sõ sor ban Is ten tõ lünk füg get len cse lek vé sé rõl
szól, amely nek cél ja vi szont egy ál ta lán nem füg get len tõ -
lünk: cél ja a mi örök éle tünk, üd vös sé günk. Az egy há zi
esz ten dõ foly ta tá sa ez után fõ ként ar ról szól, ho gyan tör -
té nik és mit cse lek szik a Szent há rom ság Is ten mind azok -
ban, akik hit ál tal övéi, te hát kö zös ség ben él nek ve le, ré -
sze sei fö lül rõl va ló aján dé ka i nak.

Is ko lai ha son lat tal él ve: Szent há rom ság ün ne pét fél évi
össze fog la ló is mét lés nek is ne vez het jük, hi szen a meg -
adott igé ben egé szen tö mö ren ol vas hat juk, mit és ho gyan
cse le ke dett a Fiú, aki egy az Atyá val, és a Szent lé lek mun -
ká já ról is szó esik. A to vább lé pés hez azon ban nél kü löz he -
tet len, hogy a Szent há rom ság ti tok za tos va ló sá gá nak és
cse lek vé sé nek kö vet kez mé nyei ne ma rad ja nak ti tok ban
elõt tünk, ben nünk és köz tünk. E dön tõ lé pés ho gyan já ról,
mi ként jé rõl is szól az evan gé li um. Rö vi den: ho gyan le het
a jól el sa já tí tott, át gon dolt „tan ból” (dog ma ti ka) ele ve nen
tör té nõ élet.

Exe ge ti kai meg jegy zé sek

Az „Is ten or szá ga” (Is ten ki rály sá ga, mal kut JHVH) a zsi -
dó ság esz ka to lo gi kus re mény sé gé nek köz pon ti té má ja és
vá gya. A gö rög szár ma zá sú ke resz té nyek szá má ra ez a ti -
pi kus iz ra e li ta kép ne he zen volt ért he tõ, Já nos evan gé lis -
ta in kább olyan fo gal mat hasz nált he lyet te, amely tar tal -
mi lag je lö li meg azt, amit Is ten ki rály sá ga aján dé kul ad
azok nak, akik azt meg lát ják, ab ba be men nek (5. vers)
vagy azt örök sé gül nye rik. Ez a fo ga lom az élet, az örök
élet fo gal ma. Já nos evan gé lis ta ép pen ezt a fo gal mat ál lít -
ja Jé zus igé jé nek kö zép pont já ba. Az „örök élet” nem meg -
hosszab bí tá sa a föl di élet nek az örök ké va ló ság ban, ha -
nem ré sze se dés Is ten éle té ben és Krisz tus éle té ben (Én és
az Atya egy va gyunk), aki ma ga az élet.

A meg té rés és az új já szü le tés fo gal ma gyak ran hi bá san
ér tel me zett vagy össze mo só dik. Tisz táz ni szük sé ges, hogy
a meg té rés az em ber be lá tá sán és el ha tá ro zá sán mú lik,
úgy az Ószö vet ség ben, mint Ke resz te lõ Já nos nál, és nap -
ja ink ban is. Az em ber el ha tá roz za, hogy a ki je len tett és jó -
nak, ér té kes nek, szük sé ges nek fel is mert is te ni rend hez
igyek szik szab ni éle tét. Az új já szü le tés vagy fe lül rõl szü -
le tés vi szont Is ten cse lek vé sé re utal, hi szen „fe lül rõl va ló”
ese mény, amely nek tõ lünk füg get le nül va ló meg tör tén tét
a szü le tés szó is nyo ma té ko sít ja.

Az ige hir de tés re néz ve

A hí võ re mény ség köz pon ti té má ja
Ni ko dé mus a zsi dók egyik ve ze tõ em be re, a szan hed rin
tag ja, el is mert és te kin té lyes teo ló gus és ta ní tó volt. Va ló -
szí nû, hogy nem a töb bi fa ri ze us tól va ló fé lel mé ben ment
éj sza ka Jé zus hoz, ha nem azért – mint az ki de rül Jé zust
üd vöz lõ sza va i ból –, mert fel is mer te, hogy a meg lá to ga tott
ná zá re ti rab bi Is ten tõl kül dött ta ní tó mes ter. Mint igé nyes
teo ló gus – más hí res írás tu dók szo ká sá nak meg fe le lõ en –
az éj sza ka csen des órá it vá lasz tot ta a hit leg fon to sabb
kér dé se i vel va ló fog lal ko zás ra. Jé zus azon nal a hi té nek,
re mény sé gé nek szí ve kö ze pé rõl: az Is ten or szá gá ról mon -
dott ne ki két sé get ki zá ró (bi zony, bi zony…) ta ní tást.
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Szent há rom ság va sár nap ján nem az üdv tör té net rész le tei
ke rül nek elõ, ha nem az, ami ért min den egyes rész let tör -
tént: az élet, az örök élet, az Is ten nel va ló kö zös ség lét re -
jöt té nek ho gyan ja és mi ként je. Több rõl van szó, mint fel -
is mer ni Is tent, tud ni ró la. Meg koc káz ta tom: Ni ko dé mus
egé szen ad dig el ju tott, amed dig az Ószö vet ség em be re el -
jut ha tott is ten is me ret ben. Föl is mer te Krisz tus ban az Is ten
ál tal kül dött nagy ta ní tót, de nem is mer te (nem is mer het -
te) föl ben ne, hogy õ ma ga az Is ten! 

Ami az em ber tõl te lik – a meg té rés
Mi ért nem is mer het te fel? Jé zus sza vai sze rint ami test tõl
szü le tett, test az. Ter mé sze te sen itt sem az em bert test té és
lé lek ké osz tó fi lo zó fi ai gon dol ko dás ér tel mé ben. Az em -
bert meg ha tá roz za szár ma zá sa, ere de te. A „test tõl szü le -
tett” em ber a gyar ló és mu lan dó, a bûn ál tal ön ma gát Is -
ten tõl füg get le ní tõ em ber, az úgy ne ve zett óem ber. Ádám tól
kezd ve hor doz za szár ma zá sá nak ezt az örök sé gét, ame -
lyet nem tud le vet ni ma gá ról, ami egyút tal azt is je len ti,
hogy nem tud mit kez de ni sem Is ten nel, sem az õ tit ka i -
val. Sem ere je, sem ha tal ma nincs ar ra, hogy meg sza ba -
dul jon bû nös ere de té nek rab sá gá ból. Nem elég te hát a
meg té rés, Is ten hez té rés, Is ten meg is me ré sé nek õszin te
szán dé ka – más, több kell an nál!

Amit egye dül Is ten cse lek szik – a fe lül rõl szü le tés aján dé ka
Ez a más és több a fe lül rõl szü le tés. A ter mé sze té bõl fa ka -
dó an bû nös em ber éle té ben egy új, fe lül rõl va ló ter mé szet -
nek je len het meg. Min den kép pen szük sé ges ez, hi szen
enél kül sen ki nek nem le het ré sze Is ten or szá gá ban, az
örök élet ben.

Ho gyan tör tén het ez? Ami em ber nek le he tet len, Is ten nél
le het sé ges. Is ten Lel ke cse lek szi – ti tok ma rad, ho gyan,
amint a szél ere de te és út já nak vé ge is ti tok. De a szél kö -
vet kez mé nye nem ti tok, hi szen lát ha tó az ágak moz gá sá -
ból. A Lé lek cse lek vé sé nek kö vet kez mé nye pe dig a fö lül rõl
va ló ter mé szet meg je le né se, meg szü le té se az em ber ben.
Így lesz az Is ten rõl még oly so kat is tu dó em ber bõl Is ten nel
hely re állt kö zös ség ben élõ em ber.

Mind ez egye dül Is ten cse lek vé se – ezért is más, több,
mint a meg té rés. A te rem tés cso dá ja, hi szen már nem csak
én szó lok Is ten rõl, ha nem õ szó lít meg en gem, és szól, cse -
lek szik, tör té nik ben nem és övé i ben: az egy ház ban. Ki zá -
ró lag így le het hit is me ret bõl élet, örök élet.

Is ten tit ká nak kul csa – a kulcs Dá vid tör zsé bõl
Ha ez a fe lül rõl szü le tés meg tör tént, ak kor tá rul nak föl
szá munk ra is Is ten tit ka i nak kö vet kez mé nyei. A ke reszt fa
tit ká nak kö vet kez mé nyei, egy ál ta lán ma ga Krisz tus, a ti -
tok za tos Em ber fia, aki ön ma gá ban sze mé lye sí ti meg Is ten
tit ka it. Föl tá rul an nak tit ka, hogy a fö lül rõl szü le tés aján -
dé ká nak elõz mé nye és ára van: az Atya em ber ré lett, a Fi -
ú nak föl kel lett emel tet nie a ke reszt re.

A fe lül rõl szü le tés, az örök élet te hát Jé zus Krisz tus sze -
mé lyé hez van köt ve. A Szent lé lek pe dig mind ezt az is me -

re tet tu dás ból hit té, új ter mé szet té te rem ti. De min de nek -
elõtt és min de nek fö lött meg ér te ti ve lünk a Lé lek: Krisz tus
ma ga Is ten tit ka. Õál ta la, õve le és õben ne le het ré szünk
Is ten or szá gá ban, az örök élet ben.

Ho gyan to vább?
A fe lül rõl szü le tés sel – a Krisz tus ban meg is mert Atyá val
va ló kö zös ség ben – az új élet élet je len sé gei ter mé sze te sen
tör tén nek ben nünk és köz tünk. Nem pa rancs ra, nem
kény szer bõl, nem no szo ga tás ra, ha nem bi zo dal mas hit -
bõl, fe lül rõl va ló és so ha ki nem apa dó for rás ból. A meg -
té rés vi szont ön ma gá ban még nem te rem ti meg az em ber -
ben a fö lül rõl va ló ter mé sze tet. A ti tok za tos Lé lek azon ban
ma is fúj. Nyo mán élet tá mad, amely va ló sá gos és nem tit -
kos. En nek az élet nek – a ke resz tény élet nek – az élet je -
len sé ge it ve szik sor ra a Szent há rom ság ün ne pe utá ni va -
sár na pok.

Ko vács Lász ló

Tal ló zó

„Ni ko dé must (…) az fog lal koz tat ja, az iz gat ja, mit kell
ten nie azért, hogy Is ten or szá gá ba be me hes sen. Jé zus (…)
ar ról be szél, hogy egész lé nye (…) gyö ke res meg úju lá sá ra
van szük ség. (…) az új já szü le tés Is ten ere jé nek a min den
em be ri ér tel met fe lül ha la dó mun ká ja az em be ri élet ben.”
(Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi -
té ka Kft.)

„(…) az a tény, hogy Jé zus nem vár ja meg, míg Ni ko dé -
mus rá tér jö ve te lé nek cél já ra, azt mu tat ja, hogy Jé zus va -
ló ban a lel ki élet alap ve tõ en fon tos kér dé se i rõl szól, de
nem „ref lek tál”, ha nem »kez de mé nyez«. (…) Ni ko dé mus
szá má ra döb be ne tes ez a vá lasz (…) nem a Tó ra meg tar -
tá sá nak igye ke ze te, nem a meg té ré si pré di ká ci ók ko mo -
lyan vé te le, nem az ál do za ti kul tusz ban va ló rész vé tel
rend sze res sé ge, ha nem Is ten cse lek vé se tesz igaz zá és visz
el az üd vös ség be. Az em ber nek annyi be le szó lá sa van eb -
be a kü lö nös fo lya mat ba, mint amennyi a lég áram lás lét -
re ho zá sá ba és mû köd te té sé be (3,3–8).

(5) Jé zus az üd vös ség kér dé sét az Õ ke reszt ha lá lá hoz,
az az az »Em ber fia fel emel te té sé hez« kap csol ja. A ta ní tás
má so dik dön tõ en fon tos ele me a ke reszt tit ká nak ki je len -
té se (3,14). Ugyan olyan rej té lyes pró fé cia ez, mint ami -
lyen a bûn eset kap csán hang zott el az em ber rab tar tó já -
nak, az Ör dög nek le gyõ zé sé rõl (1Móz 3,15).” (id. Ma gas sy
Sán dor: Pe rikó pák. Ma gán ki adás)

„No ha az Úr Jé zus a föl dön állt Ni ko dé mus sal be szél get -
ve, azt mond ta, hogy a menny ben van. Ho gyan le het sé ges
ez? Itt an nak a tény nek a meg ál la pí tá sát lát juk, hogy az
Úr, mint Is ten, egy és ugyan azon idõ pont ban min de nütt
je len van.” (Wil li am Mac Do nald: Új szö vet sé gi kom men tár.
Evan gé li u mi Ki adó)

„Ha a menny rõl volt szó, az új já szü le tés nél több re volt
szük ség. A bûn lé te zett. Akik meg akar ják kap ni az örök
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éle tet, azok ese té ben a bûnt fél re kell ál lí ta ni az út ból. (…)
Az Em ber fi á nak föl kel lett emel tet nie (…).” (J. N. Darby: A
Bib lia köny ve i nek át te kin té se. Evan gé li u mi Ki adó)

„éj nek ide jén: Az evan gé li um ol va só ja szá má ra e meg -
jegy zés nek szim bo li kus fel hang ja le het. (…) az idõ pont je -
lez he ti igaz ta ní tó vol tát, mi vel éj sza ka a tör vényt ta nul -
má nyoz za.” (Je ro mos Bib lia kom men tár. Szent Je ro mos Ka -
to li kus Bib lia tár su lat)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(Ne cso dál kozz, hogy ezt mond tam ne ked: Újon nan kell
szü let ne tek)
„Sok szor és sok fé le kép pen kép vi sel ték a ke resz tény ség
tör té ne té ben azt a gon do la tot, hogy Is tent jó in du lat ra kell
bír ni, meg kell bé kí te ni az em be ri ség go nosz sá gá val szem -
ben, még hoz zá ép pen Krisz tus, a »Bá rány« ál tal. De már
Pál apos tol is va la mi egé szen mást mond: »Krisz tu sért ké -
rünk, bé kül je tek meg az Is ten nel« (2Kor 5,20). Vagy is
Krisz tus azért halt meg, hogy az õ ál do za ta min ket bé kít -
sen meg Is ten nel. Pál azt mond ja: Fe lejt sé tek el az Is ten rõl
al ko tott ször nyû ké pe i te ket, a kö zöm bös Is ten rõl, a mo ra -
li zá ló Is ten rõl, a tör vény ta ní tók és a pa pok ál tal kép vi selt
is ten ké pe ket az igaz ság ta lan Is ten rõl, a gyen ge Is ten rõl,
ar ról az Is ten rõl, aki a vi lág ször nyû sé ge i vel szem ben
sem mit sem tesz. Te gyé tek fél re mind eze ket a té ves ké pe -
ket, és gyer tek ha za! Nem Is tent kell meg bé kí te ni, ha nem
ti te ket. Te gyé tek fél re a pa na szo to kat, vád ja i to kat Is ten nel
szem ben, mert õ hív ti te ket, mint aho gyan Jé zus is hí vo -
gat ta a ga li le ai em be re ket. Le akar ja ven ni a ter he i te ket,

sza bad sá got, bá tor sá got akar ad ni nek tek. Nem bün te tést,
ha nem éle tet tar to gat a szá mo tok ra…”

Jörg Zink (1922–) né met evan gé li kus teo ló gus:
Szent erõ for rás

(hal lod a zú gá sát…)
„Nem mond ha tom, hogy hi szek. Tu dok! Meg ta pasz tal tam,
hogy meg ra ga dott va la mi, ami erõ sebb ná lam. Va la mi,
amit az em be rek Is ten nek hív nak.”

Carl Gus tav Jung (1875–1961) sváj ci pszi chi á ter

TÖR TÉ NET (az erõ Lel ké rõl)
(A szél ar ra fúj, amer re akar…)
C. G. Jung em lé ke zé se i bõl:
„Egyik ba rá tom ki lenc ven egy éves édes any ja vá rat la nul
ün nep ség re hív ta ro ko na it és ba rá ta it. Gyö nyö rû nap ke -
re ke dett eb bõl, jó éte lek kel, szép ze né vel és sok-sok öröm -
mel. Es tig azon ban a szá mos ven dég kö zül még min dig
nem jött rá sen ki, mi lyen al ka lom ból ün ne pe lünk. Az idõs
hölgy ek kor fel állt, a több tu cat je len lé võ tõl egyen ként
kéz fo gás sal el bú csú zott, s köz ben ezt mond ta:

– Hát ennyi volt. Kö szö nöm va la mennyi õ tök nek.
Az tán le fe küdt, és kö rül be lül egy óra múl va meg halt.

VERS
(Ho gyan szü let he tik az em ber, ami kor vén?)
Ró nay György: Öreg kor

Egy re sö té tebb 
alag út.
De egy re fé nye seb bek 
a lám pák.
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