
Nem is mer he tek min den rész le tet. Nem tu dom pon to san,
ho gyan is tör tént, csak azt tud ha tom, mi kor kez dõ dött. Mi -
köz ben Bib li á mat ol va som, kép ze le tem ben las san meg for -
má ló dik a ré gi, de min dig is me rõs tör té net…

…Ki me rül ten ros kadt a föld re. Hossza san néz te a páf -
rány er dõt, a vi rá go kat. So ká ig bá mul ta a föl det, ku tat ta
az eget – mind azt, ami ben ed dig gyö nyö rû sé gét lel te. De
hi á ba, most sem mit sem lá tott szép nek. Az tán, hogy meg -
nyug vást ta lál jon, Évá ra né zett, de az õ te kin te té bõl sem
tu dott bé kes sé get me rí te ni. Mert las san egy ad dig is me ret -
len, min den nél erõ sebb ér zés ke rí tet te ha tal má ba. Va la hol
a gyom ra kö rül fa kadt, s mint va la mi élõs kõ dõ nö vény, in -
da ként ter jesz ke dett. Mint ha rá fo nó dott vol na iz ma i ra, el -
szív ta ere jét, fel fe lé kú szott és szo ron gat ni kezd te szí vét,
lég szom jat okoz va ne he ze dett tü de jé re, ki szá rí tot ta aj ka it,
ár nyé kot ve tett gon do la ta i ra: Ádám félt!

Sza bad volt mind ed dig: sze ret te tár sát, a vi lá got, a kül -
de tést, a je lent és a még nem lá tott na po kat. Most fog ság -
ba esett. Két ség be eset ten vet te ész re, hogy bár mi re gon -
dol, min den hol ott van ugyan az a gyöt rõ gon do lat. Ret te -
gés ke rül ge ti, ami kor tár sá ra te kint: mi tör té nik, ha majd
sze rel me el hagy ja õt? A szo ron gás be ár nyé kol ta örö mét,
ami kor le en dõ utó da i ra gon dolt: ki tud ja, hány fé le baj ér -
he ti õket? Úgy tûnt szá má ra, hogy a fé le lem már min den -
ben ott la pul: a hold fény ve tet te ár nyék ban, ál la tok ban és
em be rek ben, is me rõs és is me ret len rész le te i ben a ko ráb -
ban oly tö ké le tes nek lá tott vi lág nak.

Ádám még job ban össze húz ta ma gát, és el bújt az er dõ
fái kö zött. Lá zas igye ke zet tel pró bál ta fel idéz ni, mi kor is
kez dõ dött ez az egész. Gyor san jött a fáj dal mas fel is me rés:
ak kor tá mad ta meg ez a foj to ga tó ér zés, ami kor a Te rem -
tõ nek ne met mond va egye dül ma radt. Igen, ez zel kez dõ -
dött min den: ami kor úgy dön tött, hogy nem kell ne ki az
Úr sza va, aka ra ta, szö vet sé ge. Az el ha gyott Is ten re gon -
dol va ér te utol elõ ször a ret te gés: mi lesz majd, ha új ra elé
kell áll ni, ha szem be sül ni kell az õ ha ta l má val és igaz sá -
gá val? A fé le lem az Is ten sze re te té tõl el sza kad va tá madt

rá. A leg gyöt rõbb az egész ben ta lán az volt szá má ra, hogy
tud ta, ho va kel le ne vissza tér ni, de az utat már nem lát ta,
és lé pés nyi ere je sem ma radt. 

Ám vá rat la nul is me rõs hang ráz ta fel a bé nult csend bõl:
„Hol vagy?” – hal lot ta a ki ál tást, amely az egész kert ben
vissz hang zott. Ez az Örök ké va ló hang ja! Õt ke re si! A sza -
ba du lás ra vá gyó Ádám most kü lö nös do log ra lett fi gyel -
mes: mint ha az Úr sza vá ban ott re meg ne va la mi ab ból,
amit ko ráb ban az egyet len és leg fõbb dol og nak is mert
õben ne: ez a tel jes, for ró, fél tõ sze re tet. S most ezt az is te -
ni szót hall gat va mint ha ol dó dott vol na lel ke mé lyén a fé -
le lem okoz ta szo rí tás. Kü lö nös mó don a Min den ha tó sza -
vá nak ha tá sá ra mint ha meg ré mült vol na Ádám ban ma ga
a fé le lem. Ha lott sá padt lett, és me ne kül ni kez dett a ret te -
gés. Hát rál ni kezd tett a szo ron gás. S bár ko ránt sem lett
tel je sen sza bad tõ le, most hosszú idõ után el sõ ször na gyot
tu dott só haj ta ni, s elõ tört sze mé bõl a bûn bá nat el sõ
könny csepp je. Re mény ség csil lant meg: Is ten tö ké le tes
sze re te te ki ûz he ti éle te nagy fog vatar tó ját.

Azt már nem hal lot ta, nem is hall hat ta, hogy az õt ke -
re sõ is te ni szó messzebb ju tott a kert nél, to vább vissz -
hang zott év szá za dok he gyei kö zött, túl ju tott év ez re dek
völ gye in. Min dig más, és még is ugyan az a ret te gést ûzõ
hang: „Meg ál da lak!” – biz tat ta Áb ra há mot. „Ne fél je tek!”
– nyug tat ta meg Jó zsef bûn bá nó test vé re it. Azu tán test té
lett ugyan ez a szó, meg mu tat ta tel jes va ló ját a sze re tet:
„Ne nyug ta lan kod jék a ti szí ve tek” – csi tí tot ta Jé zus az õ
ta nít vá nya it. „Ve lem le szel” – biz ta tott még a Gol go tán is.
„Bé kes ség nék tek!” – szólt hús vét után kö ve tõ i hez. „Min -
den gon do to kat õrá ves sé tek” – üzen te Pé te ren ke resz tül.
„A tel jes sé lett sze re tet ki ûzi a fé lel met” – hir det te ti az óta
is Já nos apo sol le ve lé vel…

Nem tu dom, ho gyan is tör tént pon to san, mi ként kez dõ -
dött az em ber nagy har ca a fé le lem mel, de azt tu dom, hogy
Ádám tól kezd ve min dig is ar ra jó hír re szom ja zott a szív,
ami ezek ben a he tek ben vissz hang zik szin te min den alap -
igé ben. 
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A sze re tet ben nincs fé le lem, sõt a tel jes
sze re tet ki ûzi a fé lel met…

(1Jn 4,18)

MÉCSES A TE IGÉD
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AZ EGYÉ NI BÛN BÁ NAT JE LEN LE GI HELY ZE TÉ RÕL

Az utób bi év ti ze dek alatt erõ tel jes ér dek lõ dés mu tat ko zott
az egyé ni bûn bá nat – a leg el ter jed tebb el ne ve zés sze rint a
gyó nás – iránt. Szá mos nyu gat-eu ró pai evan gé li kus egy -
ház ban az 1940-es évek tõl kez dõ dõ en már nem csak úgy
te kin tet tek az egyé ni bûn bá nat ra, mint a ró mai ka to li kus
egy ház egyik szent sé gé re, ha nem mint – teo ló gi ai irány za -
tok tól füg gõ en – sa ját, de el fe lej tett pász to ri-lel ki gon do zói
kincs re vagy hát tér be szo rult evan gé li um hir de té si mód ra.
En nek teo ló gi ai alap ját Kö zép-Eu ró pá ban min den bi -
zonnyal Diet rich Bon ho ef fer Szen tek kö zös sé ge (Ge me in sa -
mes Le ben, 1939) cí mû mû ve je len tet te. Az óta szá mos
cikk és ta nul mány je lent meg a té má ban, és az ér dek lõ dés
ma is tö ret len.1

Ha zánk ban is szü let tek ta nul má nyok az egyé ni bûn bá -
nat ról. Leg gyak rab ban az 1950-es évek ben sze re pelt a teo -
ló gi ai dis pu ták ban, ám az óta csak igen rit kán je lent meg
ró la egy-egy ta nul mány vagy cikk az evan gé li kus saj tó -
ban.2 Ez azon ban nem je len ti azt, hogy az egy ház ta gok
kö zöm bö sek len né nek a té ma iránt. Ma is érez he tõ az ér -
dek lõ dés, még ha ez ke vés bé tük rö zõ dik is az írott saj tó -
ban. Teo ló gu sok és lel ké szek el sõ sor ban azt tu da kol ják,
hogy mi ként le het ne új ra vissza ál lí ta ni vagy – ott, ahol
még hal vá nyan él – meg erõ sí te ni az egyé ni bûn bá na ti
gya kor la tot. A gyü le ke ze ti ta gok pe dig el sõ sor ban az iránt

ér dek lõd nek, hogy mi lyen se gít sé get je lent het ne az egyé ni
bûn bá nat sa ját hit éle tük ben.3

A II. vi lág há bo rút kö ve tõ en a ró mai ka to li kus egy ház ban
egy re töb bet le he tett hal la ni ar ról, hogy az egyé ni bûn bá -
nat szent sé ge vál ság ban van. Az er re ér ke zõ el sõ re ak ci ók
el uta sí tó ak vol tak. Töb ben az zal ér vel tek, hogy az az in téz -
mény, amely nek alap jai a Szent írás ban gyö ke rez nek, és
ame lyet az egy ház az év szá za dok so rán félt ve õr zött, nem
ke rül het vál ság ba. Ez a ma ga tar tás azon ban nem se gí tet te
a bûn bá na ti gya kor lat tal kap cso la tos prob lé mák iga zi fel -
tá rá sát. Õszin tén szem be kel lett néz ni az zal a ténnyel,
hogy min de nütt csök kent a bûn bá na ti al kal mak szá ma.
Egy re ke ve sebb ka to li kus hí võt vonz, hogy az egyé ni bûn -
bá nat szent sé gé ben ke res se az Is ten szí ne elõt ti tisz tu lást.
En nek kö vet kez té ben pe dig egy re több pap bi zony ta la no -
dik el, hogy ér de mes-e egy ál ta lán idõt for dí ta ni a bûn val -
lá sok meg hall ga tá sá ra és a fel ol do zó igék hir de té sé re.4

A Li tur gi kus kons ti tú ció 1963-ban az egyé ni bûn bá nat
szent sé gé re vo nat ko zó an még így fo gal maz: „Át kell új ra
vizs gál ni a bûn bá nat szent sé gé nek szer tar tá sát és for má -
ját, hogy azok a szent ség ter mé sze tét és ha tá sát vi lá go -
sab ban fe jez zék ki” (72. pont). A hosszú és ala pos mun ka
ered mé nye ként 1973 vé gén meg szü le tett az Or do Pa e ni  -
taen ti ae (OP), a bûn bá na ti li tur gia meg újí tott rend je. A
prob lé mák azon ban nagy részt meg ma rad tak, és 1984-ben
a bûn bá nat szent sé gé vel fog lal ko zó püs pö ki szi nó dus be -
fe jez té vel már II. Já nos Pál is úgy nyi lat ko zott, hogy „a
bûn bá nat szent sé ge vál ság ban van”.5 Az óta több mint
húsz év telt el, és a meg ál la pí tás, va la mint az ab ból fa ka -
dó kér dé sek ma is ak tu á li sak. 

JO ÓB MÁ TÉ

Az egyé ni bûn bá nat gya kor la tá nak
ki hí vá sa az egy ház és a teo ló gia szá má ra
Egy gya kor la ti teo ló gi ai disszer tá ció rö vid össze fog la lá sa*

TANULMÁNYOK

* A ta nul mány A bé kes ség él mé nye. Az egyé ni bûn bá nat kva li ta tív tar ta -
lom elem zé se pasz to rál pszi cho ló gi ai szem pont ból cím mel 2006 ta va szán az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men meg vé dett dok to ri disszer tá ció rö -
vi dí tett vál to za ta. A szer zõ té ma ve ze tõ je dr. Sza bó La jos volt.

1 Chrs ti an Möl ler a kö zel múlt ban ma gya rul is meg je lent ta nul má nyá -
ban ar ra a meg ál la pí tás ra jut, hogy a spi ri tu a li tás lu the ri-evan gé li kus ér -
tel me zé se szo ro san hoz zá tar to zik az egyé ni bûn bá nat kér dé sé hez (Lel ki -
pász tor, 2005/5. 162–167. o.). 

2 A leg is mer tebb ta nul má nyok: Bu da ker 1950, 23–34. o.; Scholz Lász ló
1950, 52–64. o. Az 50-es éve ket kö ve tõ en csak el vét ve ta lál ko zunk az
egyé ni bûn bá nat tal fog lal ko zó ta nul má nyok kal és cik kek kel. Ezek kö zött
ér de mes meg em lí te nünk a kö vet ke zõ ket: Mun tag 1975, 219–221. o.;
Reuss 1990, 16–17. o.; Csep re gi 1992, 327–329. o., va la mint Ket tu nen
1997, 84–86. o.

3 Min den bi zonnyal a kér dés to váb bi élén kí té sét szol gál ja a 2003 má ju -
sá ban ma gyar nyel ven is meg je lent „finn ká té”, amely egy egész fe je ze -
tet szen tel az egyé ni bûn bá nat kér dé sé nek (Ká té – Evan gé li kus ke resz tyén
hi tünk rö vid össze fog la lá sa. Bu da pest, 2003).

4 Al sze ghy 1994, 6. o.
5 Re con ci lia tio et pa e ni ten tia (szi nó du si apos to li buz dí tás), Ró ma,

1984. de cem ber 2. Ac ta Apos to li cae Se dis (AAS), 77 (1985). 185–275. o.
Ma gya rul: Ki en gesz te lõ dés és bûn bo csá nat a mai egy ház kül de té sé ben.
Szent Ist ván Tár su lat, Bu da pest, 1985. /Pá pai meg nyi lat ko zá sok 12./ 28.
sz. A bûn bá nat vál sá gá ról lásd: Csiz ma dia 1999, 188–190. o.



SE GÍT SÉG A BÛN BÁ NÓK TÓL A BÛN BÁ NÓK HOZ

Ku ta tá som el sõd le ges cél ki tû zé se az volt, hogy az egyé ni
bûn bá nat tal kap cso lat ban fel ve tõ dött kér dé sek meg vá la -
szo lá sá hoz – le gye nek azok akár a bûn bá na ti gya kor lat
vissza ál lí tá sá val vagy a szent sé gi gya kor lat vál sá gá val
kap cso la to sak – se gít sé get nyújt son. Dol go za tom ban min -
de nek elõtt a bûn bá nók szem szö gé bõl kí ván tam meg kö ze -
lí te ni az egyé ni bûn bá nat tal kap cso lat ban fel ve tõ dött
prob lé má kat a kö vet ke zõ kér dé se ken ke resz tül: Mi re és ho -
gyan kap tak se gít sé get a bûn bá nók a bûn bá na ti al kal mak
so rán? Ho gyan él ték át a se gít ség nyúj tást? Mi lyen kö vet -
kez mé nyei vol tak a se gít ség nek sa ját hit éle tük ben? Úgy
gon do lom, hogy a bûn bá nók vá la sza i ból fon tos is me re te -
ket kap tam ar ra néz ve, hogy mi lyen sze re pet tölt be ma az
egyes fe le ke ze tek ben a bûn bá na ti gya kor lat; mi az, amin
ép pen a ha té kony se gít ség nyúj tás (ered mé nyes pasz to rá -
ció) szem pont já ból ér de mes vagy szük sé ges len ne vál toz -
tat ni, és mi az, ami nem szo rul vál toz ta tás ra, mert örök -
ér vé nyû ér ték ként van je len az egy há zak bé kél te té si szol -
gá la tá ban.6

A bûn bá nó ol da lá ról és szem szö gé bõl va ló vizs gá ló dás
úgy vált le het sé ges sé eb ben a ku ta tás ban, hogy egy fel hí -
vá sban a hí ve ket arra  kér tem, ír ják le sa ját bûn bá na ti gya -
kor la tuk kal kap cso la tos él mé nye i ket és ta pasz ta la ta i kat.7

Az így be ér ke zett 117 le vél ben meg fo gal ma zott val lo má -
sok se gít sé gé vel igye kez tem meg vi lá gí ta ni azo kat a pszi -
cho di na mi kai fo lya ma to kat és re ak ci ó kat, ame lyek a bûn -
bá na ti al kal ma kat jel lem zik.8 Ku ta tá som em pi ri kus meg -
kö ze lí té sû, mi vel el sõ sor ban a bûn bá nók meg élt és va ló -
sá gos ta pasz ta la ta i ra tá masz ko dott.

Leg jobb tu do má som sze rint Ma gyar or szá gon mind ed -
dig nem zajlott le olyan ku ta tás, amely az egyé ni bûn bá -
nat gya kor la tá val fog lal koz na, még hoz zá ki fe je zet ten a
se gít sé gért fo lya mo dók és a szent ség gel élõk szem szö gé -
bõl. Így dol go za tom leg in kább a kö vet ke zõ, Nyu gat-Eu ró -
pá ban vég zett ku ta tá sok hoz kap csol ha tó: Wun der le, Ge -
org: Zur Psy cho lo gie der Reue. Tü bin gen, 1921; Bergg ren,
Erik: Till den krist na bik tens psy ko logy. Stock holm, 1946;
Ba um gart ner, Kon rad: Er fah run gen mit dem Bußsak ra -
ment. Mün chen, 1978; Sil ber, Ur su la: Zwies palt und Zug -
zwang. Fra u en in Au se i nan der set zung mit der Be ich te.
Würz burg, 1996; va la mint Ket tu nen, Paa vo: Su o ma la i nen
rip pi. Hel sin ki, 1998. 

Az em pí ria fe lõl va ló meg kö ze lí tés lét jo go sult sá gá ról a
mai na pig el té rõ ek a vé le mé nyek. Klaus Wink ler két
klasszi kus nak mond ha tó ál lás pon tot kü lön böz tet meg.9

Az egyik sze rint a po i me ni ka az em pi ri kus vizs gá la tok ál -
tal „el tu do má nyo so dik”, az igei és ta ní tás be li ala pok he -
lyett a tu do má nyos va ló ság konst ruk ci ók lesz nek mérv -
adók. A má sik ál lás pont sze rint ép pen az ige ha té ko nyabb
szol gá la ta ér de ké ben szük sé ges a lel ki gon do zás fo lya ma -
tá nak em pi ri kus fe lül vizs gá la ta. Re mé lem, si ke rül ér zé kel -
tet nem, hogy az em pi ri kus meg kö ze lí tés nem ön ma gá ért,
ha nem az ab so lu tio mi nél tel je sebb meg élé sé ért tör tént. 

AZ ÉR TE KE ZÉS KU TA TÁ SI MÓD SZE RE

Ahogy ko ráb ban em lí tet tem, a bûn bá nó ol da lá ról és szem -
szö gé bõl va ló vizs gá ló dás úgy vált le het sé ges sé, hogy egy
fel hí vá son ke resz tül ar ra kér tem a hí ve ket, ír ják le sa ját
bûn bá na ti gya kor la tuk kal kap cso la tos él mé nye i ket és ta -
pasz ta la ta i kat. Az így be ér ke zett le ve lek vál tak a ku ta tás
for rás anya gá vá. Már ön ma gá ban a bûn bá nók val lo má sa -
i nak is mer te té se is min den bi zonnyal gyü möl csö zõ le he -
tett vol na. Dol go za tom ban még is ar ra tö re ked tem, hogy a
val lo má sok pusz ta köz lé sé nél egy szint tel mé lyebb re me -
rész ked jem ab ban a re mény ben, hogy a szö veg (a be szá -
mo lók) rej tett mon da ni va ló ját és össze füg gés rend sze rét
egy adott szem pont sze rint fel tár jam. Er re az „eresz ke dés -
re” a kva li ta tív tar ta lom elem zés mód sze rét vá lasz tot -
tam.10 En nek a ku ta tá si mód szer nek a se gít sé gé vel rend -
sze rez tem és ele mez tem a bûn bá nók ál tal meg fo gal ma zott
és le írt ta pasz ta la to kat, és meg pró bál tam õket olyan mó -
don köz ve tí te ni, hogy a ku ta tás ered mé nyei be le il lesz ked -
je nek az egyé ni bûn bá nat ról szó ló teo ló gi ai és pszi cho ló -
gi ai pár be széd be. E sa já tos ku ta tá si mód szer al kal ma zá -
sá val azo kat a kér dé se ket vet tem ala po sab ban szem ügy re,
ame lyek rõl a le vél írók ma guk szól tak a be szá mo ló ik ban.
Nem egy pre kon cep ci ó val kö ze lí tet tem a for rás anyag hoz,
nem is kvan ti ta tív ered mé nye ket ke res tem, ha nem a bûn -
bá nók kér dé se i re és él mé nye i re fi gyel tem. Ku ta tá som en -
nek meg fe le lõ en a kö vet ke zõ té mák ki bon tá sá ra kí vánt kí -
sér le tet ten ni: a se gít ség re szo ru ló sze mély (bûn bá nó) bel -
sõ és kül sõ in dít ta tá sai; a bûn bá na ti al ka lom ra va ló fel ké -
szült ség gel kap cso la tos kér dé sek; a fel ol do zást hir de tõ
sze méllyel szem be ni el vá rá sok; a fel ol do zás fel sza ba dí tó
él mé nyét in du ká ló té nye zõk; a fel sza ba dí tó él mény el ma -
ra dá sá nak okai; az egyé ni bûn bá nat és a lel ki élet nö ve -
ke dé se kö zöt ti össze füg gés; az egyé ni bûn bá nat és a lel ki
ve ze tés kap cso la ta.

AZ ÉR TE KE ZÉS FÕBB KÖ VET KEZ TE TÉ SEI 

Aho gyan már ko ráb ban em lí tet tem, ró mai ka to li kus rész rõl
el sõ sor ban azt kí ván ták fel tár ni, hogy mi le het az oka a
szent ség gel va ló élés vissza szo ru lá sá nak. Tény ugyan is,
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6 Sza bó 2004, 7. o.
7 A fel hí vás 2002-ben a kö vet ke zõ egy há zi la pok ban je lent meg: Evan -

gé li kus Élet, Du nán tú li Ha rang szó, Re for má tu sok Lap ja, Új Em ber, Ke -
resz tény Élet, Igen, Bé ke hír nök, va la mint egy ke resz tény por tá lon. 

8 A fel hí vás ra ka to li kus, re for má tus, evan gé li kus és bap tis ta hí vek vá -
la szol tak. 

9 Klaus Wink ler: Ist Se el sorge überp rüf bar? In: We ge zum Mensc hen,
1997. 403. kk. Idé zi Héz ser 2002, 16. o.

10 Er rõl a ku ta tá si mód szer rõl már egy ko ráb bi, a Lel ki pász torban meg -
je lent cik kem ben is ír tam (Lel ki pász tor, 2003/8–9. 310–312. o.). 



hogy a bûn bá na ti al kal mak szá ma az utób bi év ti ze dek ben
lé nye ge sen vissza esett.11 En nek ha tá sá ra szá mos olyan ki -
ad vány is meg je lent az el múlt évek ben, ame lyek min de nek -
elõtt az zal a cél lal íród tak, hogy von zó vá te gyék az egyé ni
bûn bá na tot mind azok szá má ra, akik fel nõtt ko ruk ra el -
hagy ták a szent sé gi gya kor la tot, vagy akik in kább csak te -
her ként és tel je sí ten dõ kö te les ség ként élik meg azt.12

A pro tes tán sok ér dek lõ dé se el sõ sor ban ar ra irá nyult,
hogy az egyé ni bûn bá nat meg ta lál ja meg fe le lõ he lyét az
egy há zak lel ki gon do zói mun ká já ban, egy szer re fi gye lem -
be vé ve a re for má ció örök sé gét és a mai gyü le ke ze ti kö zös -
sé gek igé nye it. Ér de mes meg em lí te ni, hogy – a gya kor la ti
teo ló gia el mé le ti meg kö ze lí té sét kö vet ve – a pro tes táns le -
vél írók sok kal tá gab ban ér tel mez ték az egyé ni bûn bá na -
tot. Õk el sõ sor ban a bûn bá nat funk ci ó já ra he lyez ték a
hang súlyt, míg a ka to li kus hí vek ese té ben sok kal do mi -
nán sab ban je lent kez tek a bûn bá nat for mai kri té ri u mai. 

Ha a fe le ke ze ti kon tex tust to vább szû kít jük, ak kor egy
sa já to san evan gé li kus kér dést is meg kell em lí te nünk. Va -
jon az egyé ni bûn bá nat el ve szett vagy csak át ala kult az
egy ház bûn bá na ti gya kor la tá ban? Azért te kint het jük ezt
ki fe je zet ten evan gé li kus prob lé má nak, mert a re for má ció
idõ sza kát kö ve tõ en az ágos tai hit val lá sú gyü le ke ze tek ben
egy ide ig még ele ve nen élt a li tur gi kus ke re tek kö zött meg -
va ló su ló egyé ni bûn bá nat.13 Majd an nak fo lya ma tos hát -
tér be szo ru lá sa közben bi zo nyos idõ kö zön ként új ra elõ ke -
rült a hit val lá si ira tok tól egy ál ta lán nem ide gen gya kor -
lat.14 Az egyé ni bûn bá nat azon ban nem tu dott iga zán gyö -
ke ret ver ni egy há zunk ban. Sem ak kor, ami kor va la mi lyen
li tur gi kus meg úju lá si moz ga lom ta ní tá sa ként, sem ak kor,
ami kor va la mi lyen éb re dé si moz ga lom gya kor la ta ként ke -
rült a fi gye lem kö zép pont já ba. A kér dés ab ból a szem pont -
ból is iz gal mas le het a ha zai evan gé li kus ság szá má ra,
hogy azok ban az észak-eu ró pai or szá gok ban, ahol tör té -
nel mi okok mi att az evan gé li kus egy há zak nak ke ve seb bet
kel lett fog lal koz ni uk kon fesszi o ná lis meg ha tá ro zott sá guk -
kal (a ka to li ciz mus sal szem ben, pro tes táns ként a re for má -
tus ság mel lett), az egyé ni bûn bá nat gya kor la ta a mai na -
pig ele ve neb ben él az egy há zak pasz to rá lis szol gá la tá ban. 

A for ma és a tar ta lom vál toz tat ha tó sá gá nak
kér dé se

Ha azt a célt tart juk szem elõtt, hogy az egyé ni bûn bá na -
ti gya kor lat ban a hí vek szá má ra mi nél in kább köz ve tí tet -
té és meg ta pasz tal ha tó vá vál jon Is ten meg bo csá tá sa, ak -
kor a je len le gi gya kor lat for mai és tar tal mi kér dé se it kü -

lön-kü lön is szük sé ges meg vizs gál nunk. Az elõb bi ben
meg le he tõ sen nagy el té ré sek fi gyel he tõk meg a ka to li kus
és az evan gé li kus egy ház kö zött. A ró mai ka to li kus egy -
ház ban a bûn bá nat for mai ke re tei év szá za dos ha gyo -
mány ra nyúl nak vissza, ame lyet leg utol já ra a II. va ti ká ni
zsi nat erõ sí tett meg. Fi gye lem re  mél tó ugyan ak kor, hogy a
zsi na ti ha tá ro zat (Or do Pa e ni ten ti ae) bõ sé ge sen ad le he tõ -
sé get ar ra, hogy az egy ház bé kél te tõ szol gá la tát vég zõ, fel -
szen telt és a gyón ta tás ra kü lön fel ha tal ma zást ka pott pa -
pok az egyé ni bûn bá nat for mai ke re te it job ban össze han -
gol ják a hí vek ré szé rõl meg fo gal ma zott ké ré sek kel. A be -
szá mo lók alap ján min den kép pen el gon dol kod ta tó az az
egy re több ször je lent ke zõ igény, hogy a gyón ta tó fül kék
mel lett (de nem he lyett) más hely szí nen is biz to sít sák a hí -
vek szá má ra a bûn bá nat le he tõ sé gét. Bi zo nyos szem pont -
ból a for mai igé nyek hez so rol ha tó az az el vá rás is, hogy a
hí vek szá má ra több idõ áll jon ren del ke zés re a bûn bá na ti
al kal mak so rán. Eze ket a kí ván sá go kat még ak kor is ér de -
mes fi gye lem be ven ni, ha nem mel lõz het jük azt a tényt,
hogy a fu tó sza lag sze rû bûn bá na ti gya kor lat nem csak a ki -
ala kult ha gyo mány ra ve zet he tõ vissza, ha nem a je len le gi,
köz tu dot tan sú lyos pap hi ány ra is. 

A be szá mo lók egé szét szem elõtt tart va egy to váb bi lé -
nye ges meg ál la pí tást is te he tünk a for mai és tar tal mi vál -
toz tat ha tó ság kér dé sé ben. Nem csak a tar ta lom ké pes ala -
kí ta ni a for mát, ha nem a ki ala kult for ma is nagy ban be fo -
lyá sol ja az egyé ni bûn bá nat tar tal mát. Az elõb bi re pél da -
ként hoz hat juk fel azt, hogy az elég té tel (ve zek lé si idõ) és
a fel ol do zás he lye fel cse ré lõ dött a bûn bá na ti rend ben, ra -
di ká li san meg vál toz tat va ez zel a bûn bá nat ke re te it és idõ -
tar ta mát.15 Az utób bit – az az hogy a kül sõ kö rül mé nyek
is be fo lyá sol ják a bûn bá nat so rán el hang zot ta kat – csak
fel té te lez het jük. Va ló szí nû leg szo ros össze füg gés mu tat -
ha tó ki a mind össze né hány per cig, zárt tér ben (gyón ta tó -
fül ke) vég be me nõ bûn bá na ti al ka lom és a hí vek sok szor
csak fe lü le tes nek mond ha tó bûn val lá sa kö zött. 

A bûn bá na ti gya kor lat vissza szo ru lá sá nak egyik oka a
bûn fo gal má nak el ho má lyo so dá sá ra ve zet he tõ vissza.16 A
fel vi lá go so dást meg elõ zõ en, ami kor az egy há zak nak na -
gyobb be fo lyá suk volt a mo rá lis kér dé sek el dön té sé ben,
ma guk a hí vek is job ban tud ták, hogy mely cse le ke de tük
üt kö zik Is ten tör vé nyé be, és en nek kö vet kez té ben mit kell
meg val la ni uk a bûn bá na ti al kal mak so rán. A be szá mo lók
is alá tá masz tot ták azt a fel té te le zést, hogy má ra ez a hely -
zet va ló ban meg vál to zott. Még a rend sze res bûn bá na ti
gya kor lat ban élõk is el-el bi zony ta la nod tak ab ban, hogy
va ló já ban mi az, amit min den kép pen meg kell val la ni uk
az egyé ni bûn bá nat so rán. Ez ta lán ma gya rá za tot ad
azok ra az igé nyek re, mi sze rint több idõ re és tisz tá zó be -
szél ge tés re len ne szük sé gük. Az egyé ni bûn bá nat nap ja -
ink ban leg el ter jed tebb for má ja (né hány per ces beszélgetés
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11 Al sze ghy 1994, 6. o.; Szent már to ni 1999, 85. o.
12 Ezt a célt szol gál ják töb bek kö zött a kö vet ke zõ ki ad vá nyok: Bol be ritz
Pál: Mi nek gyón jak?; Bern hard Hä ring: A gyó nás örö me; Eamon To bin: A
ki en gesz te lõ dés szent sé ge; M. Ba si lea Schlink: Bûn bá nat – öröm tel jes élet.
13 Karls son 1979, 136. o.
14 Lö he 1983, 166–169. o.

15 Ez a vál to zás va ló szí nû leg egy hosszabb fo lya mat ered mé nye volt
800–1000 kö rül (Sö ve ges 1993, 38. o.; Lem piäi nen 1963, 26–30. o.).
16 Orosz–Vér tes al jai 1985, 153. o.; Bour geo is 1999, 430–431. o.



a gyón ta tó fül ké ben) még is in kább egy olyan kort és gya -
kor la tot kon zer vál, ami kor a hí vek nek sok kal rö vi debb
idõ re volt szük sé gük ah hoz, hogy ele get te gye nek bûn bá -
na ti kö te le zett sé gük nek.

A for mai ke re tek te kin te té ben az evan gé li kus gya kor lat
egé szen el té rõ, hi szen az egy ház ban nin csen egy sé ges és
kö te le zõ ér vé nyû rend az egyé ni bûn bá nat ra vo nat ko zó -
an. Ezt az zal együtt is ki je lent het jük, hogy az Agen da
„Gyó nás és úr va cso ra” cí mû rend jét so kan ez zel a cél lal
hasz nál ják.17 A for mai ke re tek hasz ná la tá ban meg fi gyel -
he tõ sza bad ság le het a je le an nak is, hogy az egyé ni bûn -
bá nat még min dig ke re si a he lyét az egy ház pasz to rá lis
szol gá la tá ban, de az sem zár ha tó ki, hogy ép pen eb ben a
sza bad sá gá ban a leg job ban meg ha tá ro zott. El gon dol kod -
ta tó ugyan ak kor, hogy a nyu gat-eu ró pai evan gé li kus egy -
há zak több sé ge a for mai sza bad ság le he tõ sé gét meg tart va
kö tött rend del is se gí ti a bûn bá na ti al ka lom mal él ni kí vá -
nó hí ve ket.18 A ha zai hely zet re vo nat ko zó an annyi bi zo -
nyos, hogy a for mai sza bad ság jó ki in du lá si pon tot je lent -
het ah hoz, hogy olyan bûn bá na ti for mák ban gon dol kod -
junk, ame lyek egy szer re ve szik fi gye lem be az egy ház ra bí -
zott fel ada tot és a bûn bá nók kü lön bö zõ igé nye it.

A be szá mo lók ban meg fo gal ma zott igé nye ket át te kint ve
szük sé ges nek tart ha tunk egy rö vid, kö tött ele mek bõl ál ló
for mát, ame lyet akár az éne kes könyv füg ge lé ke ként is
kö zöl ni le het ne, va la mint egy olyan, sza ba don va ri ál ha tó
ren det, amely ál tal job ban fi gye lem be le het ne ven ni a
bûn bá nó sa já tos hely ze tét és a bûn bá na ti al ka lom kon -
tex tu sát – pél dá ul ami kor egy lel ki gon do zói be szél ge tés
bel sõ di na mi ká ja sze rint ala kul át egyé ni bûn bá na ti al ka -
lom má.19

A bûn bá na ti gya kor lat tar tal mi kér dé se i re tér ve sze ret -
ném elõ re bo csá ta ni: a ko ráb bi em pi ri kus ku ta tá sok ne héz -
sé gei kö vet kez té ben tu da to san dön töt tem amel lett, hogy
nem kér de zek rá, a hí vek mi lyen bû nö ket val lot tak meg a
bûn bá na ti al kal mak so rán.20 Ugyan ak kor a bûn bá nat tar -
tal mi kér dé sé nek te kint het jük az ab so lu tiót is, amellyel
kap cso lat ban két lé nye ges ész re vé telt sze ret nék ten ni.

1. A be szá mo ló kat vizs gál va ér de mes kü lönb sé get ten -
nünk a fel ol do zás hir de té se, az az Is ten meg bo csá tá sá nak,
a fel ol do zás ke gyel mé nek ver bá lis meg hir de té se és a fel ol -
do zás köz ve tí té se, az az Is ten bo csá na tá nak non ver bá lis
köz ve tí té se kö zött. A be szá mo lók ból nyil ván va ló vá vált,
hogy ép pen a meg bo csá tás mi nél tel je sebb meg ta pasz tal -
ha tó sá ga ér de ké ben cél sze rû a hir de tés és a köz ve tí tés fo -
gal mai kö zött kü lönb sé get ten ni. A bûn bá nók ugyan is a
hall ha tó fel ol do zás mel lett kü lön súlyt he lyez tek ar ra,

hogy a fel ol do zás át élé se szem pont já ból mi lyen je len tõ sé -
ge van mind an nak, amit a se gí tõ sze mély non ver bá lis esz -
kö zök kel – akár tu da to san, akár tu dat alatt – köz ve tít.

2. Az evan gé li kus ta ní tás sze rint az egyé ni és kö zös sé -
gi fel ol do zás kö zött nin csen teo ló gi ai ér te lem ben vett kü -
lönb ség. Lé lek ta ni lag le het je len tõ sé ge az egyé ni fel ol do -
zás nak, de a ke gye lem köz ve tí té se szem pont já ból ugyan -
az tör té nik, mint a kö zös sé gi fel ol do zás ban.21 Az egyé ni
bûn bá nat vi szony lag gyér gya kor la tá val kap cso lat ban ezt
min den kép pen szem elõtt kell tar ta nunk. Ha vissza uta -
lunk ar ra a sa já to san evan gé li kus kér dés re, hogy az egyé -
ni bûn bá nat el ve szett vagy csak át ala kult az egy ház gya -
kor la tá ban, ak kor a fen ti meg ál la pí tás ér tel mé ben az egyé -
ni bûn bá nat ben ne fog lal ta tik a kö zös sé gi, gyü le ke ze ti
bûn val lás ban és fel ol do zás ban, amely na gyon szo ro san
kö tõ dik az úr va cso ra teo ló gi á já hoz és gya kor la tá hoz. Ez
azon ban egy újabb fon tos kér dés hez ve zet el ben nün ket. 

Az új (al ter na tív) is ten tisz te le ti rend egyik fi gye lem re
mél tó vo ná sa, hogy meg kí sér li a hí ve ket job ban be von ni
az is ten tisz te let ese mé nyé be. Az új li tur gia ál lan dó ele me -
ként fog sze re pel ni a kö zös sé gi bûn val lás és fel ol do zás az
úgy ne ve zett elõ ké szü le ti rész ben.22 Azok ban a gyü le ke ze -
tek ben, ahol a je len leg ér vény ben lé võ ren det fel fog ja vál -
ta ni az új rend, a hí vek min den al ka lom mal ré sze sei lesz -
nek a bûn val lás nak és a fel ol do zás nak. Ez azon ban egy -
ál ta lán nem prob lé ma men tes, hi szen nem ma gá tól ér te tõ -
dõ, hogy a hí vek he ti rend sze res ség gel va ló ban ké szek
meg val la ni bû ne i ket. A fel ol do zás pe dig könnyen „ol csó
ke gye lem mé” vál hat bûn bá nat és õszin te bûn val lás nél -
kül.23 Az ana lí zis so rán már em lí tet tük, hogy a rend sze -
res ség – az ál lan dó le he tõ ség rõl va ló bi zo nyos ság – ab ban
se gí ti a hí võt, hogy mi elõtt el ha tal ma sod na raj ta rossz lel -
ki is me re te, és az azt ki vál tó pszi chi kai me cha niz mu sok
irá nyít ha tat lan ná vál ná nak, új ra se gít sé gért fo lya mod hat
a bûn bá na ti al ka lom ke re té ben. Lé lek ta ni szem pont ból
azon ban a túl zott gya ko ri ság nak vagy a be állt, túl zott
rend sze res ség nek meg van a ma ga ve szé lye. Az ak tív gyü -
le ke ze ti tag ke rül het olyan hely zet be, hogy az elõ zõ kö zös
bûn val lás és fel ol do zás óta el telt idõ szak ból nem tud
olyan vét ket fel idéz ni a lel ki is me ret-vizs gá lat so rán,
amely mi att bûn tu da tot kel le ne érez nie, és így meg kel le -
ne azt val la nia. Így akár az is meg tör tén het, hogy a hí võ -
nek ami att tá mad bûn tu da ta, hogy nincs bûn tu da ta. A je -
len leg ér vény ben lé võ is ten tisz te le ti rend ben a kö zös bûn -
val ló imád sá got ke gye lem hir de tés kö ve ti, amely nem
egye zik meg az ab so lu tióval, de amely bi zal mat éb reszt het
a hí võ ben ah hoz, hogy más ke re tek kö zött él jen a fel ol do -
zás aján dé ká val. (Je len leg ezt az úr va cso rai li tur gi á hoz
szo ro san kap cso ló dó gyó ná si rész ben te he ti meg.)
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sa i ra gon do lok.
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fõ leg azok nak, akik hi tük ben gyen gék, lel ki is me re tük ben bi zony ta la nok,
és akik nek nagy se gít sé get je lent het, hogy a fel ol do zás csak ne kik szó ló -
an hangzik el. 
22 Lásd Evan gé li kus is ten tisz te let – Li tur gi kus könyv.
23 Bon ho ef fer 1996, 15–16. o.



Az össze fog la lás ter je del me nem te szi le he tõ vé, még is
fon tos nak tar tom a bûn bá nat és az úr va cso ra kap cso la tá -
nak ala pos át gon do lá sát. Az elõb bi ek ben már szól tam ar -
ról, hogy mi lyen kö vet kez mé nyek kel jár hat az, ha az új is -
ten tisz te le ti rend ben ál lan dó elem ként sze re pel a fel ol do -
zás. Ha vi szont az elõ ké szü le ti rész ben fa kul ta tív vá vá lik
a bûn val lás és a fel ol do zás, ak kor már az is ten tisz te let
ele jén két rész re sza kad a gyü le ke zet. A har ma dik meg ol -
dás – ami kor a fel ol do zás he lyett a ke gye lem hir de tést vá -
laszt juk – is prob le ma ti kus. Eb ben az eset ben ugyan is a
hí vek nagy ré szét meg foszt juk a fel ol do zás le he tõ sé gé tõl,
hi szen a li tur gi kus rend ben az úr va cso rát már nem elõ zi
meg a kö zös bûn bá nat. Azt pe dig tel jes mér ték ben ki zár -
hat juk, hogy egy ilyen meg ol dás kö vet kez té ben a hí vek a
fel ol do zást igé nyel ve, a meg szo kott nál gyak rab ban él né -
nek az egyé ni bûn bá nat le he tõ sé gé vel. Min den kép pen a
he lyi szo ká sok fi gye lem be vé te lé vel kell a meg ol dá so kat
ke res nünk.24 A fen ti so rok kal azt is sze ret tem vol na ér zé -
kel tet ni, hogy az ab so lu tio lé lek ta ni vizs gá la tá nak mi lyen
je len tõ sé ge le het a li tur gia út ke re sé se szá má ra.

Az in dít ta tá sok tól a le he tõ sé ge kig

Az egyé ni bûn bá na ti al kal mak el sõd le ges cél ja, hogy a
bûn bá nók le rak ják ter he i ket és bû ne i ket, és vissza nyer jék
te rem tõ és sza ba dí tó Is te nük kel va ló har mo ni kus kap cso -
la tu kat. A bûn bá nók ol da lá ról néz ve te hát a bûn bá na ti al -
kal mak hoz va ló já ru lás in dí tó oka a meg za vart ál la pot fel -
ol dá sa, a va la mi lyen bûn tõl vagy te her tõl va ló sza ba du lás
vá gya. Szán dé ko san hasz nál tam kü lön a bûn és a te her
fo gal mát, ez zel is je lez ve, hogy a hí vek mi lyen sok szí nû -
en fo gal maz ták meg in dít ta tá sa i kat és a bûn bá na ti al kal -
mak kal szem ben tá masz tott el vá rá sa i kat. A be szá mo lók -
ból meg ál la pít ha tó, hogy a hí vek nem csak bû ne ik mi att
és nem csu pán a fel ol do zás re mé nyé ben ke re sik fel a bûn -
bá na ti al kal ma kat. 

A ka to li kus hí vek szá má ra könnyû „meg ta lál ni” a bûn -
bá nat le he tõ sé gét. Eb ben nyil ván va ló an nagy sze re pe van
a hit ok ta tás nak, az egyé ni bûn bá nat ki emelt he lyé nek és
az egy ház ta ní tá sá nak, amely sze rint min den ka to li kus -
nak éven te leg alább egy szer él nie kell a szent ség gel. Az
ana lí zis so rán meg pró bál tam rend sze rez ni a kü lön bö zõ
in dít ta tá so kat. Most csak azt sze ret ném ki emel ni, hogy a
le vél írók kö zül töb ben szá mol tak be ar ról, hogy a bûn bá -
na ti al kal mat nem va la mi lyen konk rét bû nük meg val lá sa
mi att ke res ték fel, ha nem hit éle ti és élet vi te li prob lé má ik -
ra ke res tek se gít sé get, vagy egész egy sze rû en va la ki vel
meg akar ták osz ta ni a gond ja i kat. Ha az ilyen in dít ta tá -
sok mö gött rej lõ té mák bûn bá na ti ke re tek kö zött ke rül nek

elõ, ak kor se gít sé get je lent het nek a hí vek szá má ra ab ban,
hogy job ban meg lás sák sa ját fe le lõs sé gü ket (a hely és a
lég kör ori en tá ló ha tá sa ré vén). Azon ban az ilyen gya kor -
lat prob le ma ti kus sá is vál hat, ha úgy mond min den hit éle -
ti és élet vi te li prob lé ma bûn kér dés sé vá lik. A be szá mo lók
alap ján cél sze rû nek tûn ne, ha az egyé ni bûn bá nat és a lel -
ki ve ze tés mel lett na gyobb sze re pet kap ná nak a lel ki gon -
do zói és cso por tos be szél ge té sek,25 ame lye ket a hí vek
igény be ve het né nek fent em lí tett kér dé se ik fel dol go zá sá -
ban és meg ol dá sá ban.26

Elõ for dul hat ugyan ak kor olyan eset is – a be szá mo lók
er re is szol gál tat tak szá mos pél dát –, ami kor a bûn bá nó a
bûn bá na ti al ka lom elõtt min den hit éle ti és élet vi te li kér -
dést bûn kér dés nek te kint. Ha a se gí tõ sze mély fel is me ri az
ir ra ci o ná lis vagy kó ros bûn tu da tot, leg job ban te szi, ha a
se gít ség nek más for má ját ke re si, vagy ha mód já ban áll,
szak em ber hez irá nyít ja a bûn bá nót. Ez ter mé sze te sen
nem könnyû fel adat, hi szen már a ne u ro ti kus bûn tu dat
fel is me ré se is bi zo nyos szak ér tel met kí ván, más részt a fel -
ol do zás meg hir de té sé nek el ha gyá sa lel ki is me re ti prob lé -
má kat ered mé nyez het. En nek a fe szült ség nek a fel ol dá sát
se gít he ti az a már ko ráb ban meg fo gal ma zott cél – ame lyet
akár egy faj ta hit val lás nak is te kint he tünk a bûn bá na ti al -
kal mak ra vo nat koz tat va –, hogy mi nél in kább köz ve tí tet -
té és meg ta pasz tal ha tó vá kell ten ni Is ten em ber sze re te tét
és meg bo csá tá sát. Az ir ra ci o ná lis és kó ros bûn tu dat tal
ren del ke zõ hí vek ese té ben ez azt je len ti, hogy elõ ször el
kell se gí te ni õket az „egész sé ges bûn tu dat” ál la po tá ba,
hogy a meg bo csá tás va ló ban meg ta pasz tal ha tó vá vál jon.
Bár el sõ hal lás ra szo kat lan nak tûn het ez a meg ál la pí tás,
de ép pen a disz har mó ni á ba ke rült em ber ér de ké ben fo gal -
maz hat juk meg, hogy bi zo nyos ese tek ben a fel ol do zó igék
el ha gyá sa je lent he ti az el sõ lé pést ah hoz, hogy a se gít ség -
re szo ru ló em ber ké sõbb va ló ban meg tud ja ta pasz tal ni a
fel ol do zás fel sza ba dí tó él mé nyét.

Az evan gé li kus hí vek le he tõ sé gei nagy ban el tér nek a
ka to li kus bûn bá nó ké tól. Bár a Kon fir má ci ói ká té kü lön fe -
je ze tet szen tel az egyé ni és a kö zös sé gi bûn bá nat kér dé sé -
nek, még sem él iga zán a fel nõtt hí vek köz tu da tá ban az
egyé ni bûn bá nat le he tõ sé ge. Ugyan ak kor bi za ko dás ra ad
okot az a vál to zás, amely a hit ok ta tás te rü le tén ész lel he -
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24 Le het sé ges nek tar tok pél dá ul egy olyan gya kor la tot, amely ben az év
né hány ki emelt va sár nap ján (hang sú lyo zot tan bûn bá na ti jel le gû is ten -
tisz te le ten) az ab so lu tio for má ja hang zik, egyéb ként pe dig a ke gye lem hir -
de té sé. 

25 Ugyan más össze füg gés ben fo gal ma zód tak meg a kö vet ke zõ gon do la -
tok, még is jól adap tál ha tók olyan hely ze tek re, ame lyek ben hit éle ti és
élet vi te li prob lé mák fel dol go zá sá ra szer ve zõ dik egy se gí tõ cso port. A cso -
port tag jai a kö vet ke zõ ket biz to sít hat ják egy más szá má ra: a ki be szé lé si
kö zös ség ke re te it (el be szé lés); a tö rõ dõ kö zös ség ér dek lõ dé sét (oda fi gye -
lés); az el fo ga dó kö zös ség sta bi li zá ci ó ját (meg elé ge dés); a tel je sít mény ér -
té ke lõ kö zös ség re a li tá sát (ér té ke lés); a mo ti vá ló kö zös ség kér de zõ ere jét
(ér dek lõ dés); a lel ki kö zös ség lé lek újí tó bá tor sá gát (spi ri tu a li tás) (Sza bó
2002, 62. o.).
26 A lel ki gon do zás kér dé sé vel kap cso lat ban min den kép pen ér de mes
meg em lí te nünk a Sem mel we is Egye tem lel ki gon do zó szak irá nyú to vább -
kép zé sét, ame lyet fel sõ fo kú hit éle ti vég zett ség gel ren del ke zõ hall ga tók
szá má ra in dí tott az SE Men tál hi gi é né In té ze te, együtt mû köd ve a Sa pi en -
tia Szer ze te si Hit tu do má nyi Fõ is ko lá val és a Ká ro li Gás pár Re for má tus
Egye tem Fõ is ko lai Ka rá val. 



tõ. Az egy ház új hit tantan ter ve már egé szen konk ré tan
fog lal ko zik az egyé ni bûn bá nat kér dé sé vel.27 A 8. év fo -
lyam szá má ra össze ál lí tott tan anyag ban (Hit és élet) a
„Kap cso lat ban Is ten nel” cí mû fe je zet ben sze re pel a bûn bá -
nat té má ja.28 Min den kép pen üze net ér té kû nek tart hat juk,
hogy a hit tantan terv össze ál lí tói ho va he lyez ték a bûn bá -
nat té má ját. A bûnt az Is ten nel va ló kap cso lat tö ré se ként
ér tel mez het jük. A bûn bá na tot – amely be szó hasz ná la tunk
sze rint ter mé sze te sen be le tar to zik a fel ol do zás is – már a
tö rés gyó gyí tá sá nak, a kap cso lat hely re ál lí tá sá nak te kint -
het jük. Itt ér de mes meg em lí te ni azt is, hogy az úgy ne ve -
zett finn ká tét – ame lyet a finn or szá gi egy ház se gít sé gé vel
adott ki a Luther Ki adó, és amely min den evan gé li kus csa -
lád hoz in gyen el ju tott – meg je le né se óta (2003) szá mos
gyü le ke zet ben hasz nál ták fel nõtt ok ta tás cél já ból. Eb ben
kü lön fe je zet fog lal ko zik a bûn bá nat té má já val, amely nek
fel dol go zá sá ban jól meg fi gyel he tõ a re for má ció örök sé gé -
nek és a mai igé nyek nek az együt tes fi gye lem be vé te le. 

Ha az evan gé li kus hí vek ál tal meg fo gal ma zott igé nye -
ket szem elõtt tart juk, ak kor min den kép pen vá laszt kell
ad nunk ar ra a kér dés re, hogy mi ként le het ne a hí vek szá -
má ra job ban biz to sí ta ni az egyé ni bûn bá nat le he tõ sé gét.
Ter mé sze te sen a gya kor la ti teo ló gia szem szö gé bõl egy ál -
ta lán nem prob lé ma men tes egy el fe lej tett vagy hát tér be
szo rult gya kor lat fel élesz té se és fel ele ve ní té se. Egy új bûn -
bá na ti rend fe lül rõl tör té nõ, kö te le zõ ér vé nyû el ren de lé se
még ak kor sem len ne sze ren csés, ha ma xi má li san fi gye -
lem be ven nénk a ha zai és kül föl di test vér egy há zak mai
gya kor la tát. A már em lí tett hit ok ta tás és fel nõtt ka teké zis
mel lett szük sé ges len ne ala po san fel tér ké pez ni azt a kon -
tex tust, amely ben új ra na gyobb hang súlyt kap hat na az
egyé ni bûn bá nat kér dé se. En nek el sõ lé pé se ként új ra fel
kel le ne ten nünk a már ko ráb ban meg fo gal ma zott kér dést:
va jon az egyé ni bûn bá nat el ve szett vagy csak át ala kult az
egy ház bûn bá na ti gya kor la tá ban? Fel té te lez he tõ ugyan is,
hogy bár az egyé ni bûn bá nat for mai ke re tei szin te tel je sen
el tûn tek, tar tal mi ele mei az egy ház ke gyes sé gi gya kor la tá -
ban, ha kü lön-kü lön is, de fel lel he tõk. Gon dol ha tunk itt
éne kes köny vünk gaz dag bûn bá na ti ének kin csé re, il let ve
azok ra az if jú sá gi éne kek re, ame lyek ben erõ sen do mi nál -
nak a sze mé lyes bûn bá nat ra buz dí tó, il let ve az azt kí sé rõ
éne kek. De itt ér de mes meg em lí te ni az úr va cso rai kö zös -
ség re fel ké szí tõ gaz dag iro dal mat és a kü lön bö zõ imád sá -
gos kö te te ket is, ame lyek a sze mé lyes ke gyes ség gya kor lást
hi va tot tak se gí te ni.29 Csak eze ket a meg lé võ ala po kat fi -
gye lem be vé ve – és akár be épít ve – kép zel he tõ el az egyé -
ni bûn bá nat le he tõ sé gé nek mi nél szé le sebb kör ben tör té -
nõ fel kí ná lá sa. Ez azért is szük sé ges, mert az egyé ni ke -
gyes ség gya kor lá sá ban meg je le nik ugyan a bûn bá nat, de
a kö zös ség egé sze szá má ra még meg le he tõ sen ide gen. 

El vá rá sok a mi nél tel je sebb köz ve tí tés ér de ké ben

A bûn bá nók gyak ran meg fo gal maz ták vé le mé nyü ket ar -
ról, hogy a bûn bo csá na tot köz ve tí tõ sze mé lyek nek mi lyen
je len tõ sé gük van a fel ol do zás fel sza ba dí tó él mé nyé nek
meg ta pasz ta lá sá ban. Er rõl a hí vek leg in kább a se gí tõ sze -
mé lyek irán ti el vá rá sa ik kap csán szól tak. Dön tõ ré szük
fel tû nõ ha son ló sá got mu ta tott azok kal a „tech ni kák kal”
és „se géd esz kö zök kel”, ame lye ket Carl R. Rogers fo gal ma -
zott meg a pszi cho te ra pe u ta és a kli ens köz ti jó kap cso lat
meg te rem té se ér de ké ben.30

Fi gye lem re mél tó Heije Fa ber hol land gya kor la ti teo ló gus
azon meg ál la pí tá sa, mi sze rint Rogers mun kás sá gá nak és
el mé le té nek súly pont ja az évek so rán mind in kább a se gí -
tõ sze mély és a pá ci ens kap cso la tá ra he lye zõ dött.31 Így tu -
laj do ní tott egy re na gyobb je len tõ sé get Rogers a se gí tõ sze -
mély fi gyel mé nek, nyi tott sá gá nak, bi zal má nak és sze re te -
té nek, va la mint an nak, ahogy ezek re a pá ci ens re a gál. A
hang súly te hát egy re in kább a jó kap cso lat ki ala ku lá sá ra
te re lõ dött, amely ben a kli ens ké pes mi nél tel je seb ben meg -
nyíl ni a se gí tõ sze mély – és vég sõ so ron ön ma ga – elõtt.
Ér de kes, hogy ugyan ezt a célt fo gal maz ták meg a bûn bá -
nók, ami kor a se gí tõ kap cso lat ra és a bûn bá na ti al ka lom -
ra vo nat ko zó el vá rá sa ik ról szól tak. A mi nél tel je sebb bûn -
val lás ér de ké ben azt vár ták el az õket meg hall ga tó sze mé -
lyek tõl, hogy le gye nek tü rel me sek és bi za ko dók; ké pe sek le -
gye nek bi zal mat éb resz te ni; szán ja nak kel lõ idõt a gyón ta -
tás ra; ta nú sít sa nak el fo ga dást és ér dek lõ dést.

Rogers élet mû vé nek leg is mer tebb fo gal ma a non di rek tív
at ti tûd. En nek lé nye gét azon pszi cho te rá pi ás irány za tok -
kal szem ben fo gal maz ta meg, ame lyek nél a te ra pe u ta di ag -
nosz ti zál ja és in terp re tál ja a tü ne te ket. Rogers el uta sít ja
azo kat a se gí tõ kap cso la to kat, ame lyek ben a ta nács ké rõt
pusz tán eset ként vagy tárgy ként ke ze lik. Ugyan ezen az
ala pon ve ti el a te ra pe u ta mo ra li zá lá sát vagy dog ma tiz mu -
sát is. Azért hang sú lyoz za ezt, mert vé le mé nye sze rint a se -
gít sé get ké rõ sze mély nek fe le lõs nek kell ma rad nia sa ját
éle té ért.32 Ezt a se gí tõ sze mély úgy tud ja biz to sí ta ni, hogy
meg hagy ja a má sik sze mély sza bad sá gát és sa ját eg zisz -
ten ci á já ért va ló fe le lõs sé gét, és nem tárgy ként, ha nem sze -
mé lyi ség ként lép ve le kap cso lat ba. Ezen a pon ton is ér de -
mes vissza tér nünk a bûn bá nók el vá rá sa i hoz. A kö vet ke zõ -
ket fo gal maz ták meg: a bûn bo csá na tot hir de tõ sze mély ne
vá das kod jon; le gyen bí ró he lyett gyó gyí tó; ne akar ja sa ját
ké pé re for mál ni a gyó nót; ne hagy ja ma gát elõ íté le tek tõl be -
fo lyá sol ni. Ezek a meg fo gal ma zott el vá rá sok ter mé sze te sen
nem azt je len tik, hogy a bûn bá nók nem igény lik a ha tá ro -
zott eti kai ál lás fog la lást.33 In kább azt jel zik: min de nek elõtt
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27 A MEE hit tantan ter ve. Evan gé li kus Köz löny, 2004. jú li us 30.
28 A 12. év fo lyam szá má ra össze ál lí tott tan terv ben (dog ma ti ka, eti ka) is
szó esik a bûn bo csá nat ról a Ke reszt cím alatt.
29 Lásd pél dá ul Groó: Élet ke nye re; Scholz: A há la adás kely he; Vissz hang.

30 Fa ber 2002, 38–51. o.; Pur ho nen 1998, 53–70. o. A kap cso lat je len tõ -
sé gé rõl lásd bõ veb ben: Rogers 2003, 73–96. o.
31 Fa ber 2002, 38. o.
32 Fa ber 2002, 39. o.
33 A hi va tás be li el vá rá sok kö zött a kö vet ke zõk is sze re pel tek: az örök ta -
ní tá so kon kí vül hit be li és er köl csi kér dé sek ben le gyen na gyon já ra tos; hi -
bát lan er köl csi ér zé ke le gyen.



ar ra vágy nak, hogy az õket meg hall ga tó sze mé lyek ne ve -
lük szem ben, ha nem mel let tük he lyez ked je nek el. Az ítél -
ke zés ugyan is szem be ál lít ja a két fe let egy más sal, és az el -
uta sí tás ér zé sét köz ve tí ti a bûn bá nó felé. 

A fent em lí tett ha son ló sá go kat azért tar tot tam fon tos nak
meg em lí te ni, hogy je lez zem, mennyi le he tõ sé ge van a se gí tõ
sze mély nek ar ra, hogy ne csak hir des se, ha nem köz ve tít se is
Is ten ir gal mát. Ugyan ak kor sze ret ném meg erõ sí te ni an nak a
nyi tás nak a szük sé ges sé gét, amely a ka to li kus és a pro tes -
táns gya kor la ti teo ló gi ai kép zés ben tet ten ér he tõ, és amely
ar ra irá nyul, hogy szük sé ges kri ti ká val és meg fe le lõ alá zat -
tal in teg rál ja a társ tu do má nyok ban el ért ered mé nye ket.

A ha son ló sá gok mel lett azon ban a nyil ván va ló el té ré -
sek rõl is szót kell ej te ni. Ezek min de nek elõtt a lel ké szek -
kel szem ben meg fo gal ma zott hit be li és élet vi te li el vá rá -
sok ban ér he tõk tet ten. A hit be li el vá rá sok (iga zán hí võ
pap le gyen, sze res se Is tent tel jes erõ bõl, tel je sen az Úr ra
bíz za ma gát, hi te les hí võ em ber le gyen) el sõ sor ban a bûn -
bá nók azon meg gyõ zõ dé sét tük rö zik, hogy a bûn bo csá na -
tot hir de tõ sze mély min de nek elõtt köz ve tí tõ ként le gyen je -
len a bûn bá na ti al kal mon. Az az le gyen kap cso lat ban az -
zal, aki fe lé és aki nek a ne vé ben köz ve tít. Az élet vi te li el -
vá rá sok pe dig el sõ sor ban azt a célt szol gál ják, hogy a se -
gí tõ sze mé lyek egy ben pél da kép ként is je len le gye nek egy
adott kö zös ség ben. Bár a hit be li és élet vi te li el vá rá sok
vissza tük rö zõ dõ élet cé lok ról is szól nak (bûn bo csá nat ból
élõ em ber ként ilyen nek sze ret ném ma gam lát ni), még is el -
gon dol kod ta tó, hogy a hí vek gon dol ko dá sá ban mi lyen
szo ros kap cso lat fi gyel he tõ meg a lel kész se gí tõ és lel ki -
gon do zói funk ci ó ja és spi ri tu a li tá sa kö zött. 

Az ese mény él mé nye

A be szá mo lók ban a hí vek el sõ sor ban az át élt po zi tív él -
mény fe lõl fo gal maz ták meg a fel ol do zás je len tõ sé gét. En -
nek le írá sá hoz min de nek elõtt emo ci o ná lis töl te tû ki fe je zé -
se ket hasz nál tak (meg nyug vás, meg könnyeb bü lés, bol dog -
ság, két ség be esés meg szû né se). Ez az él mény je lent het te a
bû nök ter hé tõl va ló meg sza ba du lást, az Is ten nel va ló ta lál -
ko zást vagy egy olyan komp lex él ményt, amely át ha tot ta a
szel le mi-lel ki va ló sá got. A be szá mo lók dön tõ több sé gé ben
a fel ol do zás él mé nye fel sza ba dí tó lag ha tott a bûn bá nók ra,
ez még sem je len ti azt, hogy az él mény for rá sát ki zá ró lag a
fel ol do zó igék el hang zá sa je len tet te vol na. Ez zel nem kí vá -
nom ki seb bí te ni az ab so lu tio je len tõ sé gét, ép pen el len ke zõ -
leg: azt kí vá nom ér zé kel tet ni, hogy mi lyen gaz dag for má -
ban él he tõ át Is ten tö rõ dõ és meg bo csá tó em ber sze re te te.
Mi nél szé le sebb pers pek tí vá ban lát juk ma gunk elõtt az
egyé ni bûn bá nat tör té né sét, an nál in kább ész re ve he tõ vé
vál nak azok az ese mé nyek, ame lyek sze re pet ját sza nak a
fel sza ba dí tó ér zés meg ta pasz tal ha tó sá gá ban. 

A fel ol do zás po zi tív él mé nye szo ros össze füg gés ben áll
az zal, hogy a bûn bá na ti al kal mon a hí võ mennyi re mé lyen
ta pasz tal ta meg eg zisz ten ci á lis érin tett sé gét. Az érin tett ség

„he lyé vel” kap cso lat ban azon ban már el té ré se ket ta pasz tal -
ha tunk a be szá mo lók ban. Egye sek ak kor be szél tek eg zisz -
ten ci á lis érin tett ség rõl, ami kor iga zán meg tud ták bán ni bû -
ne i ket, vagy ami kor val lo má suk ban ki tud ták mon da ni a lel -
ki is me re tü ket ter he lõ bû nö ket. Má sok ak kor él ték át po zi tív
él mény ként a fel ol do zást, ami kor a rá juk irá nyu ló fi gyel men
ke resz tül a tö rõ dést, em pá ti át és az el fo ga dást érez ték meg.
Ugyan eze ket az ér zé se ket vál tot ta ki az egyik evan gé li kus
hí võ bõl a lel ké szé vel kö zö sen el mon dott imád ság. Egy ka to -
li kus hí võ ese té ben pe dig az elég té tel el vég zé se hoz ta meg a
fel sza ba dí tó ér zést. Az elég té tel lel kap cso lat ban ugyan ak kor
szól nunk kell ar ról a meg le põ ered mény rõl, mi sze rint csak
el vét ve akad tak be szá mo lók, ame lyek ben a ka to li kus hí vek
egy ál ta lán meg em lí tet ték az elég té tel kér dé sét. 

Szin tén rit kán for dul elõ, még is ki kell emel ni, hogy
egyes hí vek má gi kus el vá rá so kat fo gal maz tak meg a bûn -
bá na ti al kal mak kal kap cso lat ban. Ez nyil ván va ló an
vissza ve zet he tõ a né pi val lá sos ság szent ség ké pé hez. Ha
az ilyen jel le gû el vá rást össze köt jük a ro ha nó vi lág sa já -
tos sá ga i val és az azon na li ered mé nye ket el vá ró at ti tûd del,
ak kor a bûn bá na ti al ka lom (az ab so lu tio, Is ten) gyor san
ha tó fáj da lom csil la pí tó gyógy szer ré vál hat. Az ok ta tás nak
és ne ve lés nek itt is dön tõ sze re pe le het ab ban, hogy a té -
ves és ha mis el vá rá sok ne ered mé nyez ze nek ké tes ki me -
ne te lû gya kor la tot vagy egye ne sen csa ló dást a bûn bá nók
éle té ben. Ha szá mo lunk an nak a le he tõ sé gé vel, hogy a hí -
vek egész éle tük so rán ala kít hat ják és csi szol hat ják sa ját
bûn bá na ti gya kor la tu kat, ak kor az ok ta tás nak és a ne ve -
lés nek is élet hosszig kell tar ta nia. 

A fen ti ek ben ar ról szól tam, hogy a fel ol do zás fel sza ba -
dí tó él mé nyé hez szo ro san hoz zá tar to zik mind az, amit a
bûn bá nók át él tek sa ját bá na tuk és val lo má suk so rán. Ar -
ra is ki tér tem, hogy a fel sza ba dí tó él mény hez nagy ban
hoz zá já rul a se gí tõ sze mély ma ga tar tá sa, ver bá lis és non -
ver bá lis kom mu ni ká ci ó ja egy aránt. Mind eze ken túl egy el -
len té tes irá nyú ha tást is ér de mes meg em lí te ni. Ez pe dig
nem más, mint az, hogy az ab so lu tio ho gyan hat a bûn bá -
nók bûn ér tel me zé sé re és azon ke resz tül sze mé lyes hit éle -
tük re. Az ab so lu tiónak ugyan is „meg kö tö zõ” ha tá sa is
van: a fel ol do zó igék kö vet kez té ben a hí võ szá má ra az el -
hang zot tak bûn né vál hat nak. Az egyé ni bûn bá nat ese té -
ben ez nyil ván va ló és könnyeb ben kont rol lál ha tó, hi szen
a bûn bo csá na tot hir de tõ sze mély nek az al ka lom so rán le -
he tõ sé ge van ar ra, hogy egy rö vid el iga zí tó be szél ge tés ben
kü lönb sé get te gyen bû nök és olyan fel ve tõ dõ prob lé mák
kö zött, ame lyek nyil ván va ló an nem tar toz nak a bûn ka te -
gó ri á já ba. Ami kor azon ban az evan gé li kus is ten tisz te le ti
li tur gi á ban a kö zös bûn bá nat nál a hí vek le he tõ sé get kap -
nak ar ra, hogy ma guk ban is meg fo gal maz zák bûn val lá su -
kat, a lel kész nek nin csen le he tõ sé ge ar ra, hogy „el len õriz -
ze” a hí vek csend ben el mon dott imád sá gát.34 Nem egy sze -
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34 A kö zös gyó nó imád sá got kö ve tõ en a lel kész a kö vet ke zõ fel szó lí tás -
sal él het: „Vi gyük csend ben Is ten elé mind azt, ami lel kün ket ter he li!”
(Agen da 1996, 39. o.)



rû en a kont roll je len tõ sé gét kí vá nom hang sú lyoz ni, ha -
nem az ab so lu tio össze tett ha tá sát. A fel ol do zó igék va ló -
ban fel ol doz hat ják a sze mélyt, de egy ben bûn né is te szik
az el hang zot ta kat. Ha va la ki az eg zisz ten ci á lis szo ron gá -
sát vi szi csend ben Is ten elé, ak kor a fel ol do zás kö vet kez -
té ben bûn né vál hat szá má ra a szo ron gá sa. A gyer me kek
és a fi a ta lok ese té ben kü lö nö sen is fon tos fi gye lem be ven -
ni az ab so lu tio „meg kö tö zõ” ha tá sát. Nyil ván va ló an sze -
ren csé sebb, ha a hí vek nem a fel ol do zás má sod la gos ha -
tá sán ke resz tül for mál ják és ala kít ják bûn ér tel me zé sü ket
és sze mé lyes hit éle tü ket. A lel ki gon do zói be szél ge té sek és
min de nek elõtt a lel ki ve ze tés meg fe le lõ szín te re le het an -
nak, hogy a hí vek kér dé se i ket, hit éle ti és élet vi te li prob lé -
má i kat meg osszák azok kal a sze mé lyek kel, akik iránt bi -
zal mat érez nek. Mind azok, akik él tek (lel ki gon do zói be -
szél ge tés) vagy akik fo lya ma to san él nek (lel ki ve ze tés)
ezek kel a le he tõ sé gek kel, be szá mo ló ik ban épí tõ és elõ re -
mu ta tó él mény ként szá mol tak be ró luk.

ZÁR SZÓ

Ta lán si ke rült ér zé kel tet nem e so ro kon ke resz tül is, hogy
az egyé ni bûn bá nat gya kor la tá nak csak az egyik ol da lát
va gyunk ké pe sek meg vizs gál ni. Az em pi ri kus vizs gá ló dás
szem pont já ból ugyan is a má sik ol dal meg kö ze lít he tet len.
Ez még sem je len ti azt, hogy ne tud nánk: mind az, ami az
egyé ni bûn bá nat so rán tör té nik és vég be megy, min dig két -
ol da lú cse lek vés és ha tás ered mé nye. Ép pen az em be ri ér -
tel met meg ha la dó bûn bo csá nat va ló sá gá nak az el is me ré -
se és egy ben tisz te le te mi att ma rad tam meg a ku ta tás ban
an nak az ol dal nak a vizs gá la tá nál, amely le ír ha tó és ele -
mez he tõ a szá munk ra. Is ten bûn bo csá tó ke gyel me olyan
aján dék, amely kí vül rõl ér ke zik, de ame lyet be lül is meg ta -
pasz tal hat a har mó ni át ke re sõ em ber. Ezt a bel sõ meg ta -
pasz ta lást igye kez tem fel tár ni és meg is mer tet ni dok to ri
dol go za tom ban. 
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Az úgy ne ve zett se gí tõ fog lal ko zá sok, így az egy há zi és
dia kó ni ai mun ka is, ame ri kai fel mé ré sek sze rint pszi cho -
hi gi é ni ai szem pont ból a leg meg ter he lõbb fog lal ko zá sok
kö zé so ro lan dók.1 En nek ter mé sze tes kö vet kez mé nye,
hogy a kü lön bö zõ lel ki za va rok és be teg sé gek arány szá ma
az egy há zi-dia kó ni ai se gí tõk  között vi lág szer te ma ga sabb
a nor mál po pu lá ci ó é nál.

A ve ze tés, teo ló gi ai szak szó val a ki ber ne ti ka, mai ki fe -
je zés sel él ve a me nedzs ment ugyan eb be a ka te gó ri á ba tar -
to zik. Ta lá ló an ne ve zi a né met köz nyelv az in fark tust me -
ne dzserbe teg ség nek.

A gyü le ke ze ti vagy dia kó ni ai lel kész re ál ta lá ban mind -
két sze rep kör jel lem zõ. A lel kész ve ze tõ is, így ket tõs meg -
ter he lés nek van ki té ve.

A pasz to rál pszi cho ló gia fel ada ta az egy há zi ve ze tés sel
és ve ze tõk kel kap cso lat ban az, hogy egy részt se gít se fel is -
mer ni azo kat a té nye zõ ket, ame lyek könnyen pszi chi kai
túl ter he lés hez ve zet het nek, más részt irá nyít sa a fi gyel met
a pre ven ció le he tõ sé ge i re.

A kö vet ke zõk ben a sok kö zül két ilyen fak tor ról lesz
szó: a ve ze tés és a sze mé lyi ség be ni adott sá gok köl csön ha -
tá sá ról, va la mint a ve ze tés és a ha ta lom gya kor lás komp lex
össze füg gé sé nek in di vi du á lis ve tü le té rõl.

VAN NAK-E SZÜ LE TETT VE ZE TÕ SZE MÉ LYI SÉ GEK?
– ÉS HA NEM, MI ÉRT IGEN?

Ve zet ni, az egy ház ban és vi lá gi té ren is, kü lön bö zõ be ál -
lí tott ság gal le het. De bár mely be ál lí tott sá got is gya ko rol -
ja egy ve ze tõ (vagy gon dol ja kö vet ni), né hány am bi va -
lens alap je len ség gel fog ja szem be ta lál ni ma gát. Ilye nek
pél dá ul:2

a) Bi za lom és kont roll dia lek ti ká ja. Mind ket tõ az em be ri
pszi ché fun da men tá lis al ko tó ré sze, az em ber di na mi kus
lel ki egyen sú lyá nak hor do zó ja. Ha bár me lyik is ma ra dan -
dó an do mi náns sá vá lik, ak kor a sze mé lyi ség de for má ló -
dik. A ve ze tõ ese té ben eh hez hoz zá já rul a teo ló gi ai ki ber -
ne ti ka és a mo dern me nedzs menttu do mány kö zös fel is -
me ré se: si ke re sen csak ak kor mû kö dik egy in téz mény, ha

a ve ze té si stí lus ezt a két té nye zõt di na mi kus egyen súly -
ban tud ja tar ta ni. A dön tõ en kont roll ál tal tör té nõ ve ze tés
meg öli az in téz mény lel két3 és ra di ká li san csök ken ti a ha -
té kony sá got, a bi za lom egy ol da lú el ural ko dá sa ve ze tés -
nél kü li sé get ered mé nyez.

b) Az elõb bi hez szo ro san kap cso ló dik egy há zi te rü le ten
a pat ri ar chá lis és fra ter ná lis ve ze té si struk tú ra fe szült sé -
ge. A dik ta tó ri kus ve ze tés el pu hí tott for má ja, az „atyás ko -
dó/anyás ko dó” ve ze tés ma kor sze rût le nül hat, a ki zá ró la -
go san test vé ri es, il let ve vi lá gi ér tel me zés ben a „te am-ve -
ze tés” ered mé nyes sé ge több mint két sé ges. A ve ze tõ nek
ren del kez nie kell az zal ké pes ség gel, hogy a szi tu á ci ó nak
és a fel adat nak meg fe le lõ en a bi zal mat és a kont rollt, a
pat ri ar chá lis és fra ter ná lis ve ze tést vál ta koz va tud ja al kal -
maz ni. 

c) A ve ze tés fe le lõs ség vál la lás. Ez egy részt a funk ci ó ból
ter mé szet sze rû en adó dó fel adat, amely nek tar tal mát jo gi
és mû kö dé si sza bály za tok ha tá roz zák meg. Más részt int -
ra pszi chi kus, bel sõ lel ki fo lya mat. A ve ze tõi sze mé lyes fe -
le lõs ség vál la lás mi lyen sé ge vég sõ so ron en nek a két kom -
po nens nek a met szés pont já ban ala kul ki. Mi nél disz har -
mo ni ku sabb a kons tel lá ció, an nál na gyobb lesz a pszi chi -
kai fe szültég és ter he lés.

A fe le lõs ség vál la lást mint pszi chi kai fo lya ma tot a pszi -
cho ana li ti kus szem lé let sze rint vagy az úgy ne ve zett fe let -
tes én,4 vagy az éni de ál ala kít ja. Elõb bi a szü lõi (és a ne -
ve lés so rán szer zett) nor mák be tar tá sát kö ve te li meg. A
ve ze tés ben nor ma tív sza bá lyok ál tal tö rek szik a kö zös ség,
az in téz mény sta bi li zá lá sá ra. Alap ve tõn kon zer va tív
(„kon zer vá ló”) be ál lí tott ság. Az éni de ál ez zel szem ben a
„min dig újat”, az in no vá ci ót, a re for mo kat szor gal maz za.
Pszi chi kai fe szült ség a ve ze tõ nél pél dá ul ak kor lép fel, ha
az in téz mé nyi ér de kek azt kö ve tel ik meg, hogy in no va tív
in téz ke dé se kért vál lal jon fe le lõs sé get, õ vi szont sze mé lyi -
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Ve ze tés – sze mé lyi ség – ha ta lom
Két pasz to rál pszi cho ló gi ai szem pont az egy há zi és dia kó ni ai in téz mé nyek ben tör té nõ ve ze tés hez

1 Héz ser Gá bor: Mi ért? – Rend szer szem lé let és lel ki gon do zás. 3. ki ad.
Kál vin Ki adó, Bu da pest, 2001. 90. kk. Itt: 97. k.

2 A to váb bi ak ban K. Wink ler (Le i tung in der Kirche, in: Wort und Di enst,
Jahr buch der Kirchli chen Hoch schu le Bet hel, 1991) gon do lat me ne tét kö -
ve tem.

3 Vö. He ri bert W. Gärt ner: Das Kran ken haus als Sys tem. In E. Zwi er le in
(Hg.): Kli nik ma nag ement. Mün chen, 1997. Alf red Jä ger: A dia kó nia mint
ke resz tyén vál lal ko zás. Non pro fit egy há zi in téz mé nyek me ne dzse lé se.
Ford. Szabó Csaba. Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Szociáletikai Intézete, Debrecen, 2003. 1.4. fe je zet: Hard- és szoft me -
nedzs ment a szo ci á lis in téz mé nyek ben.

4 A fre u di pszi cho ana lí zis el kép ze lé se sze rint az em be ri pszi ché struk tu -
rá li san épül fel: a fe let tes én (Über-Ich) a cen zú ra, a bí ró sze re pét töl ti be,
a szü lõk tõl át vett nor mák be tar tá sát kont rol lál ja, meg ha tá roz za, hogy
mit sza bad és mit nem. Az ösz tön-én (Es) az ösz tö nök meg je le ní té sé re tö -
rek szik, míg az én (Ich) az ösz tön-én és a fe let tes én, va la mint az egyén
és a kül vi lág kö ve tel mé nyei kö zött köz ve tít, azok össze han go lá sá ra tö -
rek szik. 



sé gé bõl adó dó an a fe le lõs ség vál la lást csak a fe let tes én
szem pont já ból tud ja el kép zel ni.

Össze gez ve: a ve ze tés min dig az in téz mé nyi iden ti tás5

kö ve tel mé nyei, a me nedzs ment me to di kai esz kö zei és a
ve ze tõ sze mé lyi sé gé bõl adó dó disz po zí ci ók fe szült sé gé ben
tör té nik. Kü lö nö sen is fi gye lem be kell ven nünk, hogy a
kö ve tel mé nyek és az am bi va len ci ák mind két sí kon je lent -
kez nek.

Is mer ve eze ket a fel té te le ket, mit tu dunk el kép zel ni egy
ve ze tõ konk rét eset ben vá lasz tott el já rás mód já ról? He lye -
seb ben: mi ha tá roz za majd meg, hogy alap ve tõ en és egy-
egy fel adat ese tén „ho gyan dönt”? Itt jó kü lönb sé get ten -
ni „bel sõ dön tés” és „al kal ma zott dön tés” kö zött. A bel sõ
dön tés azt je len ti, hogy lel ki leg mi lyen meg ol dást vá laszt,
az al kal ma zott dön tés pe dig azt, hogy va ló já ban mit tesz.
A ket tõ nem fel tét le nül azo nos. Utób bi a kül sõ kö ve tel mé -
nyek nek igyek szik meg fe lel ni, míg elõb bi ter mé szet sze rû -
leg adó dik a ve ze tõ sze mé lyi ség tí pu sá ból. 

A ve ze tõi kom pe ten cia fel té te le ezért a ve ze tõi ön is me -
ret: a ve ze tõ nek tisz tá ban kell len nie sa ját sze mé lyi ség tí -
pu sá val, an nak – funk ci ó ja szem pont já ból – elõ nyös és
ke vés be elõ nyös té nye zõ i vel. 

A pasz to rál pszi cho ló gia mind a C. G. Jung ál tal ki dol go -
zott ti po ló gi át,6 mind a F. Ri e mann ne vé hez fû zõ dõ fel osz -
tást hasz nál ja, mind ket tõ jó tá jé ko zó dást7 nyújt a sze mé -
lyes el iga zo dás hoz.

a) C. G. Jung az ér zé ke lés és a ma ga tar tás mód alap ján 4
tí pust kü lön böz tet meg:8

– a gon dol ko dó tí pust (Denktyp),
– az ér zel mi tí pust (Fühltyp),
– az ér zé ke lõ tí pust (Empfin dugn styp) és
– az in tu i tív tí pust (in tu i ti ver Typ).
Ezek a sváj ci mély pszi cho ló gus sze rint a kö vet ke zõ kép -

pen vi szo nyul nak egy más hoz:

b) F. Ri e mann9 a fre u di irány zat hoz kö ze lebb áll va ne -
ve zi meg az egyes tí pu so kat. Fél re ér tés re ad hat okot az,
hogy a pusztán kü lön bö zõ sze mé lyi ség tí pu so kat je lö lõ
mély pszi cho ló gi ai ki fe je zé se ket ké sõbb a pszi chi át ria kü -
lön bö zõ za var for mák ra al kal maz ta. Itt nem a pa to lo gi kus,
ha nem a pro to ti pi kus meg je le né si for má ról van szó. Nem
za var be teg sé gek rõl, ha nem sze mé lyi ség be ni disz po zí ci ók -
ról. Ri e mann a kö vet ke zõ fel osz tást al kal maz za:

– ski zo id tí pus,
– de presszív tí pus,
– kény sze res tí pus,
– hisz te ro id tí pus.
Akár csak a jun gi rend szer nél, itt is el len tét pá ro kat fe -

dez he tünk fel:

Az egyes tí pu sok hoz kap cso ló dó jel lem zõk a ve ze tés hez
va ló alap be állí tott sá got il le tõ en, a két ti po ló gi át egy be vet -
ve a kö vet ke zõk ben fog lal ha tók össze:10

1. A gon dol ko dó, il let ve ski zo id tí pus hoz tar to zó ve ze tõ
alap be ál lí tott sá ga ra ci o ná lis. Mi nél több in for má ci ó val
akar ren del kez ni, hogy a fo lya ma tok lo gi ká ját meg ért ve
irá nyít sa be osz tott ja it és in téz mé nyét. Az (egy há zi és vi lá -
gi) jog rend fel tét len hí ve, az em be rek és az ügyek tár gyi la -
gos ke ze lé sé re, „ob jek ti vi tás ra” tö rek szik.

E tí pus elõ nyei a ve ze tés szem pont já ból: ob jek tí ven tud
vi szo nyul ni a felmerülõ prob lé mák hoz, tár gyi la gos, fel adat -
ori en tált, meg õr zi füg get len sé gét, el tud  vo nat koz tat ni. 

E tí pus ke vés bé elõ nyös ve ze tõi adott sá gai: ve ze tõi ma -
ga tar tá sá ba gyak ran rej tett ag resszió szö võ dik. Be osz tott -
jai ben ne az „erõs ke zû” ve ze tõt lát ják, aki azon ban mun -
ka tár sa i val szem ben in kább „kí mé let len”. Igé nye i ket gyak -
ran fi gyel men kí vül hagy ja, ke vés sé em pa ti kus.

Jel mon da ta: „Min dent min dig tisz táz ni kell (és le het), és
min den nek min dig si ke rül nie kell!”

A mai me nedzs ment tu do mány sze rint ha ez az at ti tûd
ki zá ró la go san el ural ko dik egy ve ze tõ ben, ak kor az in téz -
mé nyi kul tú ra, „az in téz mény lel ke” kárt szen ved. Bár az
in téz mény tel je sí ti az el várt fel ada to kat, elõbb-utóbb mû -
kö dés kép te len né vá lik, mi vel a dol go zók az ilyen ve ze tés -
re az úgy ne ve zett bel sõ, lel ki fel mon dás sal re a gál nak,
nem azo no sul nak a „cor pora te iden tity”-vel.

2. Az ér zel mi, il let ve de presszív tí pus hoz tar to zó ve ze tõ
az elõb bi el len té te. Ma ga tar tá sát az ér zel mek irá nyít ják.
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5 Vö. A. Jä ger „Ky ber né zisz – ve ze tés és ma nag ement az egy ház ban és
a dia kó ni á ban” cí mû elõ adá sá nak té zi sei a Deb re ce ni Re for má tus Hit tu -
do má nyi Egye tem ve ze tés szak já nak kon fe ren ci á ján, 2003. de cem ber
8–9.: „Az in téz mé nyi iden ti tás (Cor pora te Iden tity) ve zér kér dé sei: kik va -
gyunk?; mit aka runk/mit kell akar nunk? (kül de tés és en nek meg fe le lõ
pers pek ti vi kus cé lok); ho va aka runk el jut ni? (ve zér kon cep ció).” Rész le te -
sen lásd Jä ger 2003.

6 Pél dá ul Wink ler 1991.
7 Pél dá ul M. Kless mann: Pas tor alpsy cho lo gie. Ne u kir che ner Ver lag,

2004. 255. kk. Vö. Héz ser Gá bor: Pasz to rál-pszi cho ló gi ai szem pon tok az
is ten tisz te let út ke re sé sé hez. Kál vin Ki adó, Bu da pest, 2004. I/III. rész:
szem pon tok, al ter na tív pél dák.

8 Vö. Psy cho lo g ische Typen (1921), Ges. Wer ke. Bd. 6 (6/1989). 

9 F. Ri e mann: Grund for men der Angst. Ei ne ti e fenpsy cho lo g ische Stu die.
Mün chen, 1989.
10 Vö. i. m.
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depresszív típus



El sõ sor ban az ér zel mi kap cso la ti há ló zat meg ér té sé re tö -
rek szik, az „ob jek tív” té nyek mel lett a mun ka tár sa i ba va -
ló „be le ér zés” igé nye ve ze ti. 

E tí pus elõ nyei a ve ze tés szem pont já ból: in ten zí ven be -
le tud ja ma gát él ni-kép zel ni mun ka tár sai hely ze té be, a
mun ka tár sak igé nye it elõ tér be he lye zi. Õ lesz a min den ki
ál tal „sze re tett ve ze tõ”, aki min dig komp ro misszum ra és
har mó ni á ra tö rek szik.

E tí pus ke vés bé elõ nyös ve ze tõi adott sá gai: mun ka tár sa -
i val szem ben könnyen olyan ér zel mi füg gõ ség be ke rül het,
amely bõl csak nagy lel ki erõ fe szí tés árán tud ja ma gát ki -
sza kí ta ni. Nem ha tá ro zott, ezért a mun ka tár sa i ra gyak ran
el bi zony ta la ní tó mó don hat. Konf lik tu sok kal ne he zen bol -
do gul. Mun ka tár sai ben ne a „sze gény, szen ve dõ ve ze tõt”
lát ják. Jel mon da ta: „Mé lyen meg érin te nek a dol gok, át ér -
zem a hely ze te det…”

A mai me nedzs ment tu do mány sze rint ha ez az at ti tûd ki -
zá ró la go san el ural ko dik egy ve ze tõ ben, ak kor a dol go zók -
ban a meg ér tett ség, de ez zel együtt a szen ve dõ, de presszív
han gu lat ke re ke dik fe lül. Az ered mé nyes ség hez szük sé ges
el szánt, ér de ke ket ér vé nye sí tõ ké pes ség vissza fej lõ dik. Az
in téz mény in kább a „nagy csa lád”, mint a mun ka kö zös ség
ké pét mu tat ja, és fel ada tát nem tud ja el lát ni.

3. Az ér zé ke lõ, il let ve kény sze res tí pus hoz tar to zó ve ze -
tõ alap be ál lí tott sá ga a fel ada tok, prob lé mák tech ni kai
meg ol dá sá nak ke re sé se. A meg va ló sít ha tó sá got akar ja bi -
zo nyí ta ni. Ir tó zik a kö rül mé nyes ke dés tõl, a hosszú, emo -
ci o ná lis szí ne ze tû vi ták tól.

E tí pus elõ nyei a ve ze tés szem pont já ból: min dig meg ta -
lál ja a hely zet hez leg in kább il lõ szi tu a tív meg ol dást.

E tí pus ke vés bé elõ nyös ve ze tõi adott sá gai: nagy erõ fe -
szí té sé be ke rül, hogy új ra és új ra új meg ol dá so kat ke res -
sen és ta lál jon, in no va tív im pul zu sok el bi zony ta la nít ják.
Nincs kon cep ci o ná li san és hosszú táv ra ki ala kí tott ve zér -
el ve, el bi zony ta la nít ja mun ka tár sa it. Má sok a „gya kor la ti -
as”, de ad hoc mó don dön tõ ve ze tõt lát ják ben ne. Jel mon -
da ta: „Elõ ször azt vizs gál juk, hogy mit le het most va ló ban
ten ni…”

4. Az in tu i tív, il let ve hisz te ro id tí pus hoz tar to zó ve ze tõ
alap be ál lí tott sá ga: nem a prob lé ma és a fel adat ré szek fe -
lõl kö ze le dik az egész hez, ha nem for dít va, az egész bõl ér -
tel me zi az egyes ré sze ket. Az alap ve tõ össze füg gé se ket
gyor san és „ösz tö nö sen” fel fog ja, ha son ló, is mét lõ dõ szi -
tu á ci ó ban is ké pes a ko ráb bi ak tól el té rõ, új meg ol dá so kat
vá lasz ta ni.

E tí pus elõ nyei a ve ze tés szem pont já ból: öt let gaz dag, in -
téz mé nyé ben az in no va tív gon dol ko dást és cse lek vést ser -
ken ti. Ma gá val ra gad ja, lel ke sí ti mun ka tár sa it. Kre a ti vi tá -
sá val biz to sít ja az in téz mény fo lya ma tos, di na mi kus ver -
seny ké pes sé gét, a vál to zó kö ve tel mé nyek re va ló gyors és
ha té kony re a gá lást.

E tí pus ke vés bé elõ nyös ve ze tõi adott sá gai: meg ol dá si
ja vas la tai a dol go zó kat gyak ran meg döb ben tik, azok
gyak ran öt let sze rû nek, ne he zen kö vet he tõ nek tûn nek. In -
no va tív be ál lí tott sá ga ma gas fo kú fle xi bi li tást kö ve tel meg

be osz tott ja i tól. Ezért õ a „zse ni á lis, de fá rasz tó” (vagy ki -
szá mít ha tat lan), „ka riz ma ti kus” ve ze tõ. Jel sza va: „Itt
most ké zen fek võ, hogy… És már van is egy öt le tem…!

Ri e man egy to váb bi tí pust is al kal maz: a nár cisz ti kus,
ön ma gát ala kí tó ve ze tõ vel csak ná la ta lál ko zunk. 

Erõs sé ge: az in téz mény lel kes, el káp ráz ta tó, meg gyõ zõ
kép vi se lõ je. Fõ cél ja a ha tás, és nem az ered mé nyes ség.
En nek min den más ér de ket alá ren del.

Gyen gé je: az in téz mény si ke res sé gét a sa ját si ke re mö -
gé he lye zi.

Összeg zés

A ti po ló gi ák min dig ide ál ti pi ku sak. Ab szo lút ér te lem ben
sen ki re sem vo nat koz nak, in kább azt se gí tik fel is mer ni,
hogy ki-ki mi lyen alap ten den ci á kat hor doz ma gá ban. A
cél egy részt az, hogy a ve ze tõ ön ma gá ról, sze mé lyi sé gé bõl
adó dó disz po zí ci ó já ról tá jé ko zód jon. Más részt a tí pu sok -
kal va ló fog lal ko zás le he tõ vé te szi a ka rak te rek jel lem zõ i -
nek meg is me ré sét és azok egyes al ko tó ele me i nek tu da tos
be gya kor lá sát. Ha ez si ke rül, ak kor egy részt je len tõ sen
nö ve ked het a ve ze tõ cse lek vé si sza bad sá ga és ve ze té sé nek
mi nõ sé ge. Ez a me nedzs ment szem pont já ból fon tos. Pasz -
to rál pszi cho ló gi ai szem pont ból vi szont az a lé nye ges,
hogy ez ál tal a ve ze tés sel já ró, el ke rül he tet len és per ma -
nens fe szült ség és pszi chi kai meg ter he lés je len tõ sen csök -
kent he tõ, és a ve ze tõ pszi chi kai egész sé ge meg óv ha tó.

A jobb össze ha son lít ha tó ság ked vé ért táb lá zat ban is
össze fog la lom az ed dig mon dot ta kat:

1. A gon dol ko dó, il let ve skizoid tí pus, a tá vol sá got tar tó
ve ze tõ
• erõssége: tár gyi la gos, fel adat ori en tált, meg õr zi füg -

get len sé gét, tud abszt ra hál ni.
• gyengéje: ke vés sé em pa ti kus, a mun ka tár sak igé nye -

it fi gyel men kí vül hagy ja.
2. Az ér zel mi, il let ve dep res  szív tí pus, a komp ro mis  szum -

ra, har mó ni á ra tö rek võ ve ze tõ
• erõs sé ge: a mun ka tár sak igé nye it elõ tér be he lye zi.
• gyen gé je: nem elég gé ha tá ro zott, a konf lik tu sok kal

ne he zen bol do gul.
3. Az ér zé ke lõ, il let ve kény sze res típus, a rend sze re tõ ve ze tõ

• erõs sé ge: meg bíz ha tó, tisz te li a ha gyo má nyo kat, elõ -
írá so kat.

• gyen gé je: té pe lõ dõ, a nyílt dön té si hely ze tek, in no va -
tív im pul zu sok el bi zony ta la nít ják.

4. Az in tu i tív, il let ve hiszteroid tí pus, az öt let gaz dag ve ze tõ
• erõs sé ge: kre a tív, ér dek lik az újí tá sok, ma gá val ra -

gad ja, lel ke sí ti mun ka tár sa it.
• gyen gé je: öt let sze rû, a fo lya ma tos ság hi á nya.

5. A nárcisztikus tí pus, az ön ma gát ala kí tó ve ze tõ
• erõs sé ge: az in téz mény meg gyõ zõ kép vi se le te.
• gyen gé je: az in téz mény si ke res sé gét a sa ját si ke re

mö gé he lye zi.
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A VE ZE TÉS – HA TA LOM GYA KOR LÁS

A ve ze té si stí lust leg alább annyi ra meg ha tá roz zák a sze -
mé lyi ség tí pus hoz kap cso ló dó disz po zí ci ók, mint a tu da to -
san vá lasz tott me nedzs ment mód sze rek. Az elõb bi ek gyak -
ran azért do mi nál nak, mert „ösz tö nö sen” tör tén nek, el sõ -
sor ban ve ze tõi stressz hely ze tek ben. Ha va la ki tá jé ko zód ni
kí ván sa ját sze mé lyi ség tí pu sá ról, elég, ha ilyen szi tu á ci -
ók ban pon to san meg fi gye li ve ze tõi at ti tûd jét.

A fen ti ka te gó ri ák nem csak ar ról dön te nek, hogy egy
ve ze tõ ho gyan bá nik be osz tott ja i val, ho gyan tö rek szik fel -
ada tok, prob lé mák meg ol dá sá ra, ha nem vég sõ so ron azt
is meg ha tá roz zák, hogy ki-ki ho gyan bá nik a ha ta lom mal.

A ve ze tés – az egy ház ban, a gyü le ke ze ti gya kor lat ban
és a dia kó ni ai in téz mé nyi mun ká ban is – ha ta lom gya kor -
lás.11 Az em ber nem tud nem ha tal mat gya ko rol ni, mert
az a lét hez kap cso ló dó adott ság. A ha ta lom gya kor lá sa a
mély pszi cho ló gi ai el kép ze lés sze rint ha ta lom él ményt is je -
lent. Az egész sé ges sze mé lyi ség fej lõ dés so rán ta nu lunk
meg a ha ta lom mal úgy él ni, hogy az a kap cso la tok, kö zös -
sé gi lé tünk szá má ra konst ruk tív mó don tör tén jék, ten den -
ci á já ban ne a má sik meg sem mi sí té sé re irá nyul jon. Így ala -
kul ki az em ber tár si, fe le ba rá ti kö zös ség ér zet és élet be ál lí -
tott ság.12

Az úgy ne ve zett ter mé sze tes au to ri tást úgy kép zel het jük
el, hogy va la ki ilyen sze mé lyi ség gé fej lõ dött. A ve ze tõ csak
ak kor tud „jól” ve zet ni, ha fel is me ri és gya ko rol ja a sze -
mé lyi ség tí pu sá hoz kap cso ló dó ter mé sze tes au to ri tás for -
má ját. 

Az au to ri tás, a ve ze tõi te kin tély egész sé ges for má ban
ak kor va ló sul meg, ha a ve ze tett kö zös ség a ve ze tõ kom -
pe ten ci á ját fel is me ri, és ér zé ke li, hogy az kont rol lál ha tó an
a kö zös ség ér de ke it rep re zen tál ja. Így jön lét re az úgy ne -
ve zett funk ci o ná lis au to ri tás, amely ide á lis eset ben mind
a sze mé lyi ség be ni disz po zí ci ók ból, mind a kö zös ség tõl ka -
pott funk ció be töl té sé bõl ala kul ki.

Az au to ri tás dest ruk tív meg je le né se az úgy ne ve zett au -
to ri ter (ura lom vágy tól haj tott) sze mé lyi ség.13 Az ilyen ma -
ga tar tás for ma ak kor fej lõ dik ki, ha egy ve ze tõ va kon en -
ge del mes ked ni akar a ma ga sabb szin tû te kin té lyek nek. A
dik ta tó ri kus ál lam ren dek bõl is mer jük ezt a je len sé get.

A ha ta lom gya kor lá sa mö gött a mély pszi cho ló gi ai ér tel -
me zés sze rint a ha ta lom él mény rej lik. A ve ze tés as pek tu -
sá ból is igen el gon dol kod ta tó Bá lint Mi hály ál ta lá nos meg -
fi gye lé se:14 is me re tes, hogy egye sek tu da to san te szik ki

ma gu kat bor zon ga tó szi tu á ci ók nak, pél dá ul ak kor is fel ül -
nek a gyors kör hin tá ra, ha tud ják, hogy fél nek at tól. Bá -
lint ezt a je len sé get fé le lem kéjnek15 ne ve zi. A ve ze tés am -
bi va lens ér zel met vált ki: fe le lõs ség ér ze tet és iz gal mat, iz -
gal mi ál la po tot is okoz(hat).16 Mi vel az „ered mény” tel jes
bi zo nyos ság gal so ha sem prog nosz ti zál ha tó, a ve ze tés hez
min dig kap cso ló dik egyfajta ri zi kó mo men tum is. Egész sé -
ges meg je le né si for má já ban en nek vál la lá sa ser ken tõ leg
hat. Ha vi szont a ve ze tés ki olt ha tat lan bel sõ pszi chi kai
igénnyé, kény szer ré, szen ve déllyé vá lik, ak kor ez gyak ran
az olt ha tat lan ná vált, ge ne ra li zá ló dott fé le lem kéj rõl va ló
le mon dás kép te len sé gé re ve zet he tõ vissza. Ext rém for má -
ban az em ber (a ve ze tõ) már nem tud le mon da ni a nor má -
lis nál sok kal ma ga sabb iz gal mi szint rõl, az ál lan dó „tûz -
zel va ló já ték ról”; mint akár mely ma te ri á lis drog tól, füg -
gõ vé vá lik tõ le.

A ve ze tõi ön is me ret és az in téz mé nyi ér dek így nyil ván -
va ló an meg kell hogy kö ve tel je a ve ze tõ ön is me re ti kom -
pe ten ci á ját, vagy is azt, hogy a ve ze tõ tu da to san tud ja ke -
zel ni ezt a funk ci ó já nak gya kor lá sá tól el vá laszt ha tat lan
am bi va len ci át.

Ezek mel lett az int ra pszi chi kai fak to rok mel lett más
össze füg gés ben is el en ged he tet len kö ve tel mény a ve ze tõi
ön is me ret:17 aki egy ház ban és dia kó ni á ban ve ze tõ funk ci -
ót tölt be, tu da to sít sa ma gá ban in di vi du á li san ope ra ci o na -
li zál ha tó ha ta lom kon cep ci ó ját.18 Né hány szem pont eh hez
a po zí ció al ko tás hoz:

1. A ke resz tény tra dí ci ó ban a ha ta lom gya kor lás hoz va ló
vi szony am bi va lens: a ha ta lom ról va ló le mon dás igé nyé -
nek és a ha ta lom gya kor lás el ke rül he tet len sé gé nek fe szült -
sé ge je lent ke zik gyak ran. A „hajt sá tok (jó) ural ma tok alá a
föl det” te rem té si aján lá sát és a sze re tet aján lá sát sok szor
el len tét ként ér tel me zik. A ha ta lom mal va ló élés így sok szor
kény sze re det té, de for mált tá vá lik, és nem szol gál ja az in -
téz mény, a ve ze tés ér de ke it. A sze mé lyes po zí ció al ko tás nál
egye bek kö zött a kö vet ke zõ ket jó fi gye lem be ven ni:

a) A ha ta lom sze re tet szol gá lat ként va ló ke resz tény in -
terp re tá ci ó ja a ha ta lom ról va ló imp li cit le mon dás ál tal
igyek szik a ha tal mat ha tá rok kö zé szo rí ta ni és a fe le ba rát
ja vá ra for dí ta ni. 

b) Tény, hogy ez az in terp re tá ció gyak ran az au tok ra ta
kle ri ká lis ha ta lom gya kor lás vagy a ha ta lom mal va ló
vissza élés iga zo lá sát cé loz ta. 
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11 A. Ad ler úgy ta lál ta, hogy az em ber nek el en ged he tet le nül szük sé ge
van a ha ta lom gya kor lá sá ra ah hoz, hogy gyöt rõ ki sebb sé gi ér zé sét le -
gyõz ze. Vö. Héz ser Gá bor: A pász to ri pszi cho ló gia gya kor la ti ké zi köny ve.
4. ki ad. Kál vin Ki adó, Bu da pest, 2002. 17. k.
12 Vö. K. Wink ler, i. m.
13 Th. W. Ador no er re vo nat ko zó ku ta tá sa it a Stu di en zum au to ritä ren
Cha rak ter (1950) cí mû mun ká já ban fog lal ta össze.
14 Rész le te sen lásd M. Hoff me is ter: Mi cha el Ba lints Beit rag zur The orie
und Tech nik der Psy cho a naly se. In: Psy cho lo gie des 20. Jahr hun derts.
1977. 276. o.

15 A né met szak iro da lom az Angst lust ki fe je zést hasz nál ja.
16 Ipa ri, gaz da sá gi me ne dzse rek szá mol nak be er rõl.
17 A me nedzs ment tu do mány ban ma ál ta lá no san el fo ga dott né zet, hogy
eh hez cso por tos ve ze tõi alap kép zés re és fo lya ma tos szu per ví zi ó ra van
szük ség (a ve ze tés re vo nat ko zó an a szak nyelv a co a ch ing ki fe je zést
hasz nál ja).
18 A sze mé lye sen ope ra ci o na li zál ha tó te ó ria fo gal ma a hu ma nis ta pszi -
cho ló gi á ból, C. Rogerstõl szár ma zik. Olyan sze mé lye sen ki ala kí tott el mé -
le tet je lent, amely a vo nat ko zó tu do má nyos fel is me ré se ket in di vi du á li -
san, a sa ját mun ka te rü let re és sze mé lyi ség re dol goz za fel. Ez Rogers ér -
tel me zés ben egy ál lan dó, idõ rõl idõ re to vább ala ku ló, di na mi kus fo lya -
mat, és nem egy egy szer s min den kor ra ki ala kí tott, meg vál toz tat ha tat lan
te ó ria rend szer.



c) A ke resz té nyek ha ta lom gya kor lá sa a ke resz tény sza -
bad sá gon ori en tá ló dik. A val lás- és élet gya kor lat ön fe le -
lõs sé gét és ön ál ló sá gát se gí ti, és má sok meg erõ sö dé sé re
tö rek szik (ma ezt a vi lá gi szak nyelv ben az em po wer ment
fo gal ma fe je zi ki).

d) A ha ta lom gya kor lá sa egy há zi és dia kó ni ai te rü le ten
ak kor tör té nik fe le lõs ség tel je sen, 

– ha a célt teo ló gi a i lag meg tud ja in do kol ni,
– ha a fel adat meg ha tá ro zá sa egyen lõ mér ték ben iga zo -

dik a cél hoz és a mun ka tár sak sze mé lyi sé gé hez,
– ha be tart ja a tör vé nye ket, 
– ha mo ti vá ci ó ja és ér de kei, a szer ve ze ti for ma nyílt,

min den ki szá má ra át te kint he tõ,
– ha rend sze re sen szá mot ad te vé keny sé gé rõl,
– ha a ter ve zés ben va ló rész vé tel le he tõ sé ge ál ta lá no -

san biz to sí tott.
2. A ve ze tõ nek jó tu da to sí ta nia ma gá ban, hogy ép pen

mi lyen ha tal mi for mát gya ko rol. A kö vet ke zõ for má kat
szok ták meg kü lön böz tet ni:

– Po zi ci o ná lis/irá nyí tó ha ta lom. A ve ze tõ po zí ci ó já -
nál/funk ci ó já nál fog va dön té si ha ta lom mal ren del ke zik,
ame lyet egy fel sõbb ins tan cia de le gá ci ó já ban fejt ki (pél -
dá ul zsi nat-pres bi te ri ala pon vagy az egy ház, az ál lam
meg bí zá sá ból ka pott man dá tum stb.).

– A szank ci o ná lás ha tal ma. Az el is me rés/el íté lés ál ta li
kap cso la ti (sze re tet meg vo nó/sze re te tet adó) ha tal om.

– A de fi ni á lás ha tal ma. Per de fi ni ti on em tör té nõ dön tés
má sok élet(ér zés)érõl, pél dá ul bû nös nek vagy nem bû nös -
nek nyil vá ní tás.

– A kom pe ten cia (in for má ció) ha tal ma. Az in for má ci ó -
val, szak is me ret tel ren del ke zõ (kis)em ber ha tal ma a la i -
kus fe lett.

– A kap cso lat te rem tés (kap cso lat te rem tõ kom pe ten cia)
ha tal ma. „Az zal lép kap cso lat ba, aki vel akar.”

– A szür ke emi nen ci á sok ha tal ma. A ha ta lom alap ja: a(z
ural ko dó) rend szer já ték sza bá lyai, al ko tó ele mei gyen gé i -
nek pre cíz is me re te.

A gyü le ke ze ti gya kor lat ban a lel kész nõk és a lel ké szek
vi szony lag nagy in terp re tá ci ós és kap cso la ti ha ta lom mal
ren del kez nek, dön té si ha tal muk ban az irányító tes tü le tek -
tõl kapott mandátum ál tal erõ sen kor lá to zot tak. A dia kó -
nia te rén vi szont egy ér tel mû a po zi ci o ná lis ha ta lom.

A lenti össze fog la ló áb ra ér zé kel te ti, hogy mi lyen kü lön -
bö zõ ve tü le tek men tén je lent ke zik az egy há zi, dia kó ni ai
ve ze tés ben a ha ta lom.

Az át te kin tés bõl ki tû nik: a ve ze tõi ha ta lom ele mei kö -
zül több is pszi chi ka i lag, kap cso la ti sí kon hat. A szank ci -
o ná ló (el is me rést adó vagy meg vo nó), az élõ kap cso la tot
tar tó vagy for ma li zá ló, a jót-rosszat de fi ni á ló ve ze tõ min -
dig be osz tott jai és az in téz mény lel ké re is hat. Ez a ha tás
pe dig, ál la pít ja meg a mo dern me nedzs ment ta pasz ta lat,
leg alább annyi ra meg ha tá roz za az in téz mény pros pe ri tá -
sát, mint a jó öko nó mi ai gaz dál ko dás. Egye sek sze rint
dön tõ en: az el kö te le zett, az in téz ménnyel azo no sul ni tu -
dó, ma gu kat el is mert és nél kü löz he tet len rész nek ér zõ
dol go zók tel je sít mé nye messze meg ha lad ja a vas szi gor ral
irá nyí tott, de bel sõ fel mon dás ba me ne kült mun ka tár sak
pro duk ti vi tá sát. 

A bet he li Bo delsch wingh Dia kó ni ai In té zet ala pí tó ja
dol go zó szo bá já nak fa lán az 1890-es évek ben füg gött egy
táb la, ame lyen ez állt: „Ha azt aka rom, hogy in té ze tem jól
mû köd jön, és a gon do zott ja ink jó el lá tást kap ja nak, ak kor
biz to sí ta nom kell, hogy mun ka tár sa im jól érez zék ma gu -
kat ná lunk.” Bet hel ha ma ro san a vi lág leg na gyobb és leg -
si ke re sebb dia kó ni ai vál lal ko zá sa lett. El gon dol kod ta tó vi -
szont, hogy ezt a táb lát az 1990-es évek vé gén ta lál ta meg
egy egy ház tör té nész, ak kor, ami kor Bet hel tör té nel mé nek
leg sú lyo sabb in téz mé nyi iden ti tás krí zi sét él te át.
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A né pes ség fo gyás a volt szo ci a lis ta or szá gok több sé gé ben,
így Ma gyar or szá gon is sú lyos prob lé ma, amely nek elem -
zé se és oka i nak fel tá rá sa a ma ga tar tás tu do má nyok, az
egész ség tu do má nyok és a szo cio ló gia egyik leg fon to sabb
fel ada ta. A né pes ség fo gyás ugyan is együtt jár a la kos ság
el öre ge dé sé vel, amely fo lya mat a je len leg még úgy-ahogy
mû kö dõ szo ci á lis rend sze re ket alap ja i ban ve szé lyez te ti, és
né hány év ti ze des tá von ha tal mas, sok eset ben meg old ha -
tat lan prob lé má kat vet fel. Az ala csony szü le tés szám kö -
vet kez té ben egy re ke ve sebb ak tív em ber nek kell el tar ta nia
az egy re na gyobb szá mú nyug dí jas ré te get, akik jog gal
vár ják el, hogy vissza kap ják ugyan azt a szol gál ta tást,
amit õk haj da nán ki fi zet tek az ak ko ri nyug dí ja sok nak.
Emel lett az ak tív dol go zó ré teg csök ke né se ne ga tí van hat
az egész ség biz to sí tás ban ren del ke zés re ál ló összeg re is,
ko moly mû kö dé si gon do kat okoz va. Más rész rõl a mun ka -
erõ szá má nak csök ke né se mun ka erõ-pi a ci prob lé má kat
okoz, ame lyet csak rész ben le het a be ván dor lás ösz tön zé -
sé vel pó tol ni, egy részt mi vel a be ván dor lók több sé ge ala -
csony szak kép zett sé gû, más részt, aho gyan azt Eu ró pa
nyu ga ti fe lé ben lát hat juk, ko moly kul tu rá lis prob lé má kat
vet fel a be ván dor lók ha tal mas, nem asszi mi lá ló dott tö -
me ge, akik a be fo ga dó or szág szo ká sa i nak el sa já tí tá sa he -
lyett sa ját ha gyo má nya ik meg õr zé sét, ter jesz té sét, jog -
rend be fog la lá sát tû zik cé lul ma guk elé.

Ma gyar or szá gon a hely zet még a tér ség más or szá ga i -
hoz ha son lít va is rossz. Utol já ra 1980-ban volt po zi tív,
+0,3‰-es a nö ve ke dé si rá ta ha zánk ban, ám az óta fo lya -
ma to san fogy a ha zai né pes ség. 1992-ben az évi 30 ez ret
is át lép te a fo gyás, 1999-ben el ér ve csak nem a 49 ez res lé -
lek szá mot. Az óta ki csit ja vult a hely zet, ám nap ja ink ban
is ma gas, 2005-ben 3,8‰ volt a né pes ség csök ke né sé nek
mér té ke. Ná lunk rosszabb mu ta tók kal csak a volt Szov jet -
unió or szá ga i nak több sé ge, il let ve Bul gá ria ren del ke zik,
míg a szom szé dos or szá gok ban sok kal ked ve zõbb szá mo -
kat lá tunk. 

Ország Népesség Megjegyzés
alakulása (ezrelék)

Lengyelország –0,3 2005-ös adat
Csehország –0,5 "
Olaszország –0,5 "
Szlovénia –0,5 "
Horvátország –1,7 "
Németország –1,7 "
Románia –2,1 "
Észtország –2,5 "
Magyarország –3,8 "
Bulgária –5,6 "
Litvánia –4,0 "
Lettország –4,9 "
Szerbia és Montenegró –2,7 2004-es adat
Fehéroroszország –5,2 "
Oroszország –5,5 "
Ukrajna –7,1 "

A nyu gat-eu ró pai or szá gok kö zül egye dül Olasz or szág
(–0,5‰) és Né met or szág (–1,7‰) né pes sé ge fogy, az utób -
bi ese té ben va ló szí nû leg a volt NDK ront ja le a mu ta tót. (A
né pes ség ala ku lá sá nak mu ta tó já ban a be-, il let ve ki ván -
dor lás ada tai is ben ne van nak).

Mi le het az oka, hogy ha zánk ilyen rossz he lyen áll? A
né pes ség fo gyást két fõ szem pont ból kell vizs gál nunk: a
ko rai ha lá lo zás és az ala csony szü le tés szám ol da lá ról.

KO RAI HA LÁ LO ZÁS – MI ÉRT HAL NAK MEG
A KÖ ZÉP KO RÚ FÉR FI AK MA GYAR OR SZÁ GON?

Mi vel a ha lál ter mé szet sze rû leg el ke rül he tet len, meg kell
húz ni azt az élet kor ha tárt, ami alatt a ha lá lo zást rend el le -
nes nek, el ke rül he tõ nek, meg elõz he tõ nek ne vez zük. Azt
mond juk, a 65 év alat ti ha lá lo zás ko rai; ha valaki 65 éves
ko ra elõtt hal meg, an nak va la mi lyen, a szük sé ges és el -
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fo gad ha tó oko kon kí vül va la mi lyen más oka is kel lett,
hogy le gyen, ami nem ma gya ráz ha tó az em ber ge ne ti kai
prog ram já val. Ma gyar or szá gon a kü lön bö zõ kor osz tá lyo -
kat meg vizs gál va azt ta lál juk, hogy a kö zép ko rú, 45–64
éves fér fi ak ha lá lo zá si aránya na gyon ma gas, rosszabb,
mint az 1930-as évek ben volt, an nak el le né re, hogy az or -
vos tu do mány az el múlt 70 év ben ren ge te get fej lõ dött.
2005-ben a 45–49 éves kor osz tály ban a ha lá lo zás 16%-kal
volt ma ga sabb, mint 1980-ban, az 50–54 éves kor osz tály -
ban 9%-kal. Más szá mok kal ki fe jez ve ma Ma gyar or szá gon
a fér fi ak szü le tés kor vár ha tó élet tar ta ma 68,6 év, míg az
EU 25 tag ál la má ban együtt át la go san 76,4 év, az az 7,8
év vel ma ra dunk el az át lag tól. A nõk ese té ben ez az el ma -
ra dás „mind össze” 5,2 év. A 65 éves kort meg élt fér fi ak
azon ban már 78,1 éves ko ru kig él het nek át la go san ha -
zánk ban, az EU-át lag 81 év vel szem ben, vagy is az el ma -
ra dás csak nem 5 év vel, 2,9 év re csök kent, a nõk ese té ben
2,6 év re, te hát a ne mek és or szá gok köz ti kü lönb ség er re
az élet kor ra je len tõ sen ki sebb lesz.

A ha lál okok te kin te té ben meg fi gyel he tõ, hogy egyes
ha lál okok – máj be teg sé gek, da ga na tos meg be te ge dé sek
és isémi ás szív be teg sé gek – ese té ben a ha lá lo zás 1980
óta nõtt.

Ezek a tü ne tek, de me lyek az okok? Mi ma gya ráz za a
kö zép ko rú fér fi ak ilyen ma gas ha lá lo zá sát, egyes ha lál -
okok szám sze rû nö ve ke dé sét az or vos tu do mány fej lõ dé se
el le né re?

A Sem mel we is Egye tem Ma ga tar tás tu do má nyi In té ze te
az el múlt 19 év ben több or szá gos rep re zen ta tív (nem, kor
és la kó hely sze rint) fel mé rést vég zett, ame lyek ke re té ben
egész ség gel, lel ki ál la pot tal, szo ci á lis hely zet tel kap cso la -
tos kér dé se ket tet tünk fel. A meg kér de zett sze mé lyek szá -
ma az utol só, fel dol go zott fel mé rés ide jén, 2002-ben (Hun -
 ga ros tudy 2002) csak nem 13 ezer fõ volt. A fel mé ré sen
ala pu ló ku ta tás so rán olyan pszi cho szo ci á lis kap cso la to -
kat ke res tünk, ame lyek ma gya rá za to kat ad hat nak ezek re
a kér dé sek re.

Meg vizs gál va a kü lön bö zõ ha lál okok és egyes mu ta tók
kap cso la tát, két mé rõ szá mot fon tos ki emel nünk. Az egyik
a de presszió (Beck De pres si on In dex, BDI), amely saj nos
az egyik leg ko mo lyabb nép be teg ség gé vált nem csak ha -
zánk ban, ha nem az egész fej lett vi lág ban is. Ma gyar or szá -
gon 2002-ben a né pes ség 13,4%-a, az az min den nyol ca dik
em ber (ke ze lést igény lõ) de presszi ós tü ne tek tõl szen ve -
dett, és ez több mint a fe lé nél, 7,6%-nál már sú lyos mér té -
kû volt. Ha son ló an sú lyos a hely zet ha zánk ban az anó -
mia, az az az ér ték vesz tést, ér ték nél kü li sé get, ki lá tás ta lan -
sá got ki fe je zõ mu ta tó te kin te té ben. Ezek a mu ta tók a kö -
zép ko rú fér fi ak ha lá lo zá sá val szo ros kap cso la tot mu tat -
nak, vagy is az or szág azon te rü le te in, ahol ma ga sabb a
de presszió, ki sebb a bi za lom az ér té kek ben, ott a ha lá lo -
zá si mu ta tók is ma ga sab bak.

De mi az, amit ez zel szem be ál lít ha tunk? Mi vé di, véd -
he ti meg a kö zép ko rú fér fi a kat a ko rai ha lá lo zás tól? A
Hun ga ros tudy 2002 fel mé rés alap ján – más or szág be li ku -

ta tá sok kal egy be hang zó an – azt ta lál tuk, hogy na gyon
fon tos vé dõ fak tor a vég zett ség (ami szo ro san össze függ a
jö ve de lem mel és a szo ci á lis hely zet tel), va la mint a szo ci á -
lis kap cso la tok, a kö zös sé gek meg lé te, az úgy ne ve zett tár -
sa dal mi tõ ke. Azok ban az or szág ré szek ben, ahol a meg -
kér de zet tek ma ga sabb arány ban tartoz nak va la mely ci vil
szer ve zet hez, kap cso lód nak va la mely kö zös ség hez, a ha -
lá lo zá si mu ta tók ked ve zõb bek.

Ter mé sze te sen ezek a mu ta tók egy más sal is össze függe -
nek, hi szen a kö zös sé gek, a kis cso por tok pont az ér té kek -
kel kap cso lat ban, azo kon ke resz tül tud ják ki fej te ni ha tá -
su kat. A kö zös sé gek ér ték te rem tõ sze re pe el vi tat ha tat lan,
a má sik em ber, a kö zös ség töb bi tag já nak meg is me ré se, az
együtt mû kö dés bár mi lyen szint je erõ sí ti az egyént, se gít
szem be száll ni a mai vi lág ban el ural ko dott ér ték  nél kü li
szem lé let tel. A mé di á ból, an nak min den for má já ból öm lõ,
a fo gyasz tói tár sa dal mat erõ sí tõ, az em bert fo gyasz tó vá
te võ vi lág kép, vagy in kább vi lág kép-nél kü li ség ugyan is az
anó mi át, a tar tós ér té kek hi á nyát, a rö vid tá vú gon dol ko -
dást, a má nak élést erõ sí ti, míg a kö zös ség meg ta nít ja az
egyént a má sik em ber tisz te le té re, sze re te té re, a tar tós ér -
té kek ke re sé sé re. Míg a fo gyasz tói tár sa da lom ide ál ja az
ér ték nél kü li, így könnye dén ma ni pu lál ha tó, vá sár lás ra
bár mi kor rá bír ha tó em ber, a mû kö dõ kö zös sé gek már csu -
pán lé tük kel is szem ben áll nak ez zel a szem lé let tel.

Ez az a pont, ahol a val lá sok nak, az egy há zak nak ki -
emel ten fon tos sze re pük van. Az egy há zak – ka to li kus
vagy pro tes táns, ke resz tény vagy nem ke resz tény – min -
dig kö zös ség ben mû köd nek, kö zös sé ge ken ke resz tül fej tik
ki ere jü ket. Ha egy egy ház kö zös sé gi lé te meg szû nik, ma -
ga az egy ház szû nik meg. De ha mû köd nek, még azok
szá má ra is jel ként, ér ték ként lép het nek fel, akik csu pán
kí vül rõl szem lé lik õket. Ez ál tal a transz cen dens ér té kek
ku ta tá sa, a túl vi lá gi élet ki ér dem lé sé ért va ló küz de lem e
vi lá gi ha szon nal, ér ték tu da tos élet tel pá ro sul, amely
hosszú tá von a né pes ség szám ala ku lá sá ra is po zi tív ha -
tás sal van, és nem csu pán a köz is mer ten ma ga sabb gyer -
mek vál la lá si kedv kö vet kez té ben, ha nem a lé lek ben ki -
egyen sú lyo zot tabb, cél tu da tos, és így vég ered mény ben
egész sé ge sebb egyé ni éle te ken ke resz tül is.

Meg kell em lí te nünk egy fon tos ku ta tá si ered ményt,
ame lyet a Sem mel we is Egye tem Ma ga tar tás tu do má nyi In -
té ze tét ve ze tõ Kopp Má ria pro fesszor és Skrabs ki Ár pád
mu ta tott ki, és a Jour nal of Epi de mi o logy and Com mu ni ty
He alth-ben kö zölt. A kis tér sé gek szint jén össze vet ve a kö -
zép ko rú fér fi ak ha lá lo zá si ada ta it a fér fi ak, il let ve a nõk
vég zett sé gé vel, jö ve del mé vel és szo ci á lis hely ze tük ön -
becs lé sé vel, azt ta lál ták, hogy ér de kes mó don a nõ ket jel -
lem zõ ér té kek erõ sebb ha tást gya ko rol tak a ha lá lo zás ra,
mint a fér fi a kat le írók. 
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Amint az áb rán lát ha tó, a nõk vég zett sé ge, jö ve del me és
szo ci á lis hely ze té nek ön becs lé se (SSS, Sub jec tive So ci al Sta -
tus) erõ sebb kap cso la tot mu tat a fér fi ak ha lá lo zá sá val, más
sza vak kal: ahol a nõk ma ga sabb vég zett sé gû ek, töb bet ke -
res nek és job ban meg van nak elé ged ve a hely ze tük kel, ott a
kö zép ko rú fér fi ak kö ré ben ala cso nyabb a ha lá lo zás. En nek
az ér de kes össze füg gés nek a ma gya rá za ta a fér fi ak és a nõk
ha gyo má nyos ne mi sze re pé bõl ered, ami sze rint a csa lád
fenn tar tó já nak, a fér fi nak a fe le lõs sé ge az anya gi biz ton ság
meg te rem té se. Ahol en nek – akár ön hi bá juk ból, akár rajtuk
kí vül ál ló ok ból – a férfiak nem tud nak meg fe lel ni, ott a há -
zas tár sak, a nõk ol da lá ról ér ke zõ el vá rás olyan tar tós
stressz for rás le het, ami hosszabb tá von a fér fi ak ha lá lát
okoz hat ja. Ez a kap cso lat köz vet ve szin tén a kü lön bö zõ kö -
zös sé gek fon tos sá gá ra utal, hi szen el vá rá sa ink va la mi lyen
mó don kül sõ for rá sok ból ered nek, ame lye ket meg ha tá roz -
nak azok a kö zös sé gek, ame lyek ben ak tí van részt ve szünk,
és ame lyek a kö ve ten dõ, el éren dõ ér té ke ket meg ha tá roz zák
szá munk ra. Ha a leg fon to sabb ér ték az anya gi hely zet, a fo -
gyasz tói igé nyek azon na li ki elé gí té se, ak kor a (vélt vagy va -
lós) sze gény ség el vi sel he tet len prob lé má vá vá lik.

A SZÜ LE TÉ SSZÁM ALA KU LÁ SA

A né pes ség fo gyást je len tõ sen be fo lyá so ló má sik té nye zõ
az idõ elõt ti ha lá lo zá son kí vül a szü le té sek szá má nak ala -
ku lá sa. Ugyan ezt a mu ta tót na gyon sok té nye zõ be fo lyá -
sol ja, én itt két szem pon tot eme lek ki: az abor tuszt, il let -
ve a meg nem szü le tett gyer me kek kér dé sét.

Abor tusz

Ma gyar or szág az abor tusz dol gá ban na gyon rossz he lyen
áll Eu ró pá ban. Az abor tu szok ará nya az összes ter hes ség -
hez ké pest az 1980-as 32%-ról 2005-re 30%-ra csök kent,
ám idõ köz ben 1990-ben 39%-on te tõ zött. Ez azt je len ti,
hogy csak nem min den har ma dik ter hes ség abor tusszal
vég zõ dik. Eköz ben a volt szo ci a lis ta or szá gok ban a hely -
zet csak nem min den hol jobb, mint ná lunk, ki vé ve Észt or -

szá got, Ro má ni át és Orosz or szá got, de Bul gá ria már ked -
ve zõbb, bár szin tén igen ma gas mu ta tó val ren del ke zik.

A Hun ga ros tudy 2002 fel mé rés ben fel tet tük azt a kér -
dést, hogy a kér de zett nek volt-e már éle té ben abor tu sza,
majd ezt a kér dést össze ha son lít va más mu ta tók kal, meg -
vizs gál tuk, kik nek a kö ré ben ma ga sabb az abor tusz ará -
nya. A vá la szo kat ter mé sze te sen a nõk ará nyá ban kell
néz ni.

– A né pes ség 23%-a, te hát csak nem min den ötö dik nõ
át esett éle té ben abor tu szon. Ez az arány kü lö nö sen ma gas
Bu da pes ten, ahol el éri a 36%-ot, ott te hát a nõk har ma da
vá la szolt igen nel.

– A gye rek szám alap ján meg fi gyel he tõ, hogy a több -
gyer me ke sek nek több abor tu szuk volt.

– Csa lá di ál la pot sze rint a há za sok és az el vál tak kö ré -
ben volt ma ga sabb az igen nel vá la szo lók ará nya.

– Vég zett ség sze rint néz ve össze tet tebb a hely zet, a fi a -
ta lab bak kö ré ben egy ér tel mû en ki mu tat ha tó, hogy a vég -
zett ség emel ke dé sé vel csök ken az abor tusz elõ for du lá sa,
el len ben az idõ seb bek kö ré ben a kap cso lat for dí tott, ami
egy né hány év ti zed del ez elõtt be kö vet ke zett szem lé let vál -
tás sal in do kol ha tó (Rat kó-kor szak és kö vet kez mé nyei).

– Val lá sos ság te kin te té ben egy ér tel mû, hogy a val lá so -
sak között ala cso nyabb az abor tusz elõ for du lá sa, de még
min dig igen ma gas, a rend sze res val lás gya kor lók kö ré ben
is el éri a 10%-ot.

Eze ket a té nye zõ ket meg vizs gál va meg ál la pít hat juk,
hogy ha zánk ban az abor tusz még min dig a szü le tés sza bá -
lyo zás be vett, el fo ga dott for má ja, ami egy részt a fel vi lá go -
sí tó te vé keny ség, más részt az egész ség ügyi rend szer sú -
lyos hi á nyos sá ga i ra utal.

Nem fe lejt het jük el azon ban azt sem, hogy a fo gyasz tói
tár sa da lom, az anó mia, az az az ér ték nél kü li ség egy ér tel -
mû en az abor tuszt, a ter hes ség meg sza kí tást ösz tön zi. A
gyer mek, a mag zat ezen ideo ló gia sze rint nem más, mint
egy faj ta fo gyasz tá si cikk, olyan ter mék, amely nek meg van
a ma ga ren del te té se, a ma ga ide je, sze re pe, és ha va la mi -
lyen ok ból ezek nek nem fe lel meg, ha ké nyel met len, ha
aka dá lyoz, ha „ter hes”, ak kor nem tar tunk rá igényt, nem
vesszük meg, el dob juk. A tel jes ér té kû csa lád, amely gyer -
mek nél kül so ha nem le het tel jes, ide jét múlt, ha szon ta lan,
ér ték te len fo ga lom má vált.

Meg nem szü le tett gyer me kek

A Hun ga ros tudy 2002 kér dõ ív ben fel tet tük azt a kér dést,
hogy a vá la szo ló a meg lé võ gyer me kei mel lett össze sen
hány gye re ket sze ret ne vagy sze re tett vol na ko ráb ban. A
két ér té ket össze ha son lít va fon tos, fi gye lem re mél tó
össze füg gé se ket ve het tünk ész re.
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33 évi lel ké szi szol gá la tom ta pasz ta la tai alap ján, sze mé -
lyes han gon sze ret nék vá laszt ke res ni a cím ben fel ve tett
té ma kör kér dé se i re. A „kül de tés tu dat” sú lyos fo gal mát
nyelv ta ni lag szét bont va, „igé sí tett” for má ban pró bá lom
ér tel mez ni. Há rom egy sze rû nek tû nõ, de meg ke rül he tet len
alap kér dést ve tek fel: Tu dom-e, ki nek a kül de té sé ben já -
rok? Tu dom-e, ho vá, kik hez kül det tem? Tu dom-e, mi vel,
mi re kül det tem el?

KI A FEL ADÓ?

Az egy há zi, ezen be lül a lel ké szi szol gá lat ban so ha nem
le he tünk „név te len le ve lek”. Há rom éve tar tó püs pö ki
szol gá la tom leg fel eme lõbb pil la na tai az or di ná ci ós al kal -
mak vol tak. A lel kész ava tó imád ság re mény ség sze rint
élet re szó ló, ün ne pé lyes mon da ta it idé zem: „Úr Jé zus
Krisz tus! Te ren delsz apos to lo kat és pró fé tá kat, pász to ro -
kat és ta ní tó kat a te szent egy há zad épí té sé re, és te ké szí -
ted fel õket szol gá lat ra Szent lel ked sok fé le aján dé ká -
val…”1 Igény be vé ve a lel kész kép zés egy há zunk ban im -
már 450 éve szer ve zett in téz mé nyét, õ ké szít fel a szol gá -
lat ra, a kül de tés re, kis sé el kop ta tott szó val: a misszi ó ra.

Ér de mes eb ben az össze füg gé sé ben új ra meg új ra át ta nul -
má nyoz nunk a Bib li á ban ta lál ha tó el hí vá si és el kül dé si
tör té ne te ket Mó zes tõl egé szen Pál apos to lig. 

Aki el hív és küld, szu ve rén Úr. Mó zes jo gos kér dé sé re
így vá la szol: Va gyok, aki va gyok… Így szólj Iz rá el fi a i hoz:
A Va gyok kül dött en gem hoz zá tok… (2Móz 3,14) 

Jé zus ban ez a ti tok za tos is ten arc va ló ban fe lénk for dul.
Az õ be mu tat ko zó, ki nyi lat koz ta tó én va gyok-mon da ta i ból
egy ér tel mû vé vá lik: az Élet, az Igaz ság, a Vi lá gos ság kül -
döt tei le he tünk. Õ az, aki erõ vel ru ház za fel ta nú it, hi szen
ne ki ada tott min den ha ta lom mennyen és föl dön. 

Eb bõl a szem pont ból ér de mes át ta nul má nyoz ni az LVSZ
ko moly nem zet kö zi teo ló gi ai mun ka gyü möl cse ként szü -
le tett misszi ói stra té gi á ját: Mis si on in Con text.2 En nek a
tri ni tá ri us lo gi kát kö ve tõ há rom kulcs sza va a misszió ala -
nyá ra, a Szent há rom ság mun ká já ra utal: az Atyá ra, aki
for mál (trans for ma ti on), a Fi ú ra, aki meg bé kél tet (re con ci -
lia ti on), a Szent lé lek re, aki fel ha tal maz (em po wer ment).

Ez a fel ha tal ma zás fe je zõ dik ki az or di ná ci ós li tur gia
csúcs pont ján, ami kor kéz rá té tel mel lett hang zik a fan tasz -
ti kus le he tõ sé get és sú lyos fe le lõs sé get to vább adó mon -
dat: „Az Úr Jé zus, aki el hí vott té ged az evan gé li um szol -
gá la tá ra, ma rad jon ve led mind vé gig. Én pe dig Krisz tus
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Gyermekeinek száma Hány gyermeket 
szeretne/szeretett volna

Férfi 1,47 2,17 
Nõ 1,69 2,20 
Össz. 1,59 2,19 

Amint a táb lá zat mu tat ja, a kí vánt gyer me kek szá ma a tel -
jes né pes ség kö ré ben el éri azt a szá mot, ami a né pes ség
nö ve ke dé sé hez szük sé ges len ne, en nek el le né re csu pán
1,59 gyer mek szü le tett meg át la go san. Mi ért van ez a kü -
lönb ség? Hol van nak a kí vánt, de meg nem szü le tett gyer -
me kek?

Vég zett ség sze rint meg vizs gál va azt ta lál tuk, hogy a
leg na gyobb kü lönb ség a két ér ték közt fér fi ak ese té ben az
érett sé gi vel ren del ke zõk közt van, míg a nõk kö ré ben a
fel sõ fo kú vég zett ség tû nik a leg na gyobb aka dály nak. 42
éves kor alatt a nõk kö ré ben 1,2 gye rek a kü lönb ség át la -

go san, míg 42 éves kor tól fel fe lé 0,69 gyer mek, fér fi ak
közt ez a kü lönb ség va la mi vel ala cso nyabb. Ez mu tat ja a
mai tár sa da lom egyik nagy prob lé má ját, hogy míg a ta nu -
lás, a vég zett ség a si ker egy faj ta fok mé rõ je, az élet mi nõ sé -
gen ke resz tül pe dig egy ben az egész ség egyik tá ma sza is,
ugyan ez szem ben áll a gyer mek vál la lás sal. Ez ért he tõ, ha
fi gye lem be vesszük egy részt a ta nu lás ra for dí tott idõt és
ener gi át, va la mint azt az igényt, hogy az egyén sze ret né
ka ma toz tat ni, ki hasz nál ni a ta nul ta kat, kar ri ert be fut ni,
ami ben a gyer mek aka dá lyoz za. A tár sa da lom, a dön tés -
ho zók leg fon to sabb fel ada ta az len ne, hogy eb ben nyújt -
sa nak se gít sé get a gyer mek vál la lók mun ká ba ál lá sá nak
tá mo ga tá sá val, akár a táv mun ka-le he tõ sé gek, akár a
mun ka adók ösz tön zé sén ke resz tül. Ez se gít het né, hogy a
né pes ség fo gyás csök ke né se mel lett a ta nu lás ba fek te tett
ener gia, a csa lá do sok, el sõ sor ban a nõk tu dá sa, te het sé ge
ne vesszen el a tár sa da lom szá má ra. Hogy ez va ló ban mû -
köd het, ar ra az egyik leg jobb pél da a fran cia el nök je lölt,
Ségolène Ro yal, aki négy gyer mek édes any ja ként fu tot ta
be kar ri er jét.

GÁNCS PÉ TER

Kül de tés tu dat az egy há zi szol gá lat ban

1 Agen da, 451. o. 2 LWF, Genf, 2004.



Urunk pa ran csa alap ján, amellyel el küld te apos to la it az
evan gé li um hir de té sé re, re ád bí zom az egy ház hi va ta los
ige szol gá la tát, fel ha tal maz lak és kö te lez lek az ige hir de té -
sé re és a szent sé gek ki szol gál ta tá sá ra, és kül de lek, hogy
hir desd az evan gé li u mot min den te remt mény nek az Atya,
Fiú, Szent lé lek ne vé ben.”3

Ez az el kö te le zõ or di ná ci ós szö veg 33 év vel ez elõt ti, bu -
da vá ri in du lá som em lé két idé zi fel ben nem, ugyan ak kor
nem le het nem szól nom a pá lya el ha gyók (hi va tás- vagy
kül de tés vesz tet tek) ma gas ará nyá ról, a hi va tás-, il let ve
kül de tés gon do zás prob le ma ti ká já ról egy há zunk ban. Har -
ma ti Bé la püs pök elõ dö met idé zem: „A lel ké szi hi va tás, a
lel ké szi élet pá lya min dig is ten füg gõ (vo ca tio in ter na) és
egy ház füg gõ (vo ca tio ex ter na) volt és ma rad.”4

Ta pasz tal hat juk, hogy ami kor egy-egy szol ga tár sunk
vá das ko dó in dok kal – „csa lód tam az egy ház ban” – ki lép a
szol gá lat ból, ak kor több nyi re ez a ke se rû dön tés mé lyen
eg zisz ten ci á lis, hit be li vál ság ra is vissza ve zet he tõ. Ahogy
a szol gá lat ba lé pés hez szük sé ges a vo ca tio in ter na és ex -
ter na har mo ni kus öt vö ze te, a ki lé pés is mind ket tõ krí zi sé -
re, meg rop pa ná sá ra utal. Egy szer re ke rü lünk konf lik tus ba
az egy ház zal és an nak Urá val, ön ma gunk kal és az egész
vi lág gal.

Ezért lét fon tos sá gú a szol gá lat ban ál lók szük sé ges
szak mai to vább kép zé se mel lett a rend sze res hi va tás gon -
do zás, a sze mé lyes lel ki gon do zás. En nek nyo masz tó hi á -
nyá tól so kan szen ved nek egy há zunk ban. A Lel kész aka dé -
mia hu szon ne gye dik órá ban be in dult ér té kes mun ká ja
csak rész ben ké pes eny hí te ni ezt a ve szé lyes de fi ci tet. 

Új ra meg új ra szük sé ges, hogy meg erõ sít tes sünk (re -
kon fir má ció) an nak bol dog tu da tá ban, hogy éle tünk Fel -
adó ja, kül de té sünk moz ga tó ja az egy ház élõ Ura, Jé zus
Krisz tus. Ez több, mint pusz tán kül de tés tu dat. Ez a kül dõ
Úr ral va ló kö zös ség na pon kén ti meg élé sét je len ti.

KIK A CÍM ZET TEK?

A fel adó tisz tá zá sa után fon tos egy ér tel mû sí te ni: ho vá,
kik hez kül det tünk? A pon tat lan cím zé sû kül de mény
könnyen el kal ló dik, célt té veszt. Itt is ér de mes vissza tér ni
a start kõ höz, a jé zu si misszi ói pa ran csok hoz az evan gé li -
u mok ban. Má té fel jegy zé se sze rint min den nép hez kül det -
tünk (Mt 28,19). Márk az egész vi lág ról, a koz mosz ról ír
(Mk 16,15). Lu kács nál a föld vég sõ ha tá rá ig szól a man -
dá tum (Ap Csel 1,8). 

Já nos, a „sas” nagy össze füg gé se ket mu tat meg. Az
ajpos tevl le in he lyett a pevm pe in igét hasz nál ja (Jn 20,21),
amely in kább ma gá ra a kül de tés fo lya ma tá ra utal, fel tár -
va az üdv tör té net kül de tés lán co la tát: az Atya kül di a Fi út,
a Fiú kül di ta nít vá nya it az ol dás és kö tés fel ha tal ma zá sá -
val, a Szent lé lek ere jé vel.

Bár fõ té mánk a kül de tés tu dat az egy há zi szol gá lat ban,
a jé zu si misszi ói pa ran csok (kü lö nö sen a szi nop ti ku sok -
nál) vi lá gi, ha úgy tet szik, glo bá lis, sõt koz mi kus táv la to -
kat nyit nak meg. Az or di ná ci ó ban egy há zi szol gá lat ra
kap tunk fel ha tal ma zást, de ez messze túl mu tat az egy ház
ha tá ra in. 

Eb ben az össze füg gés ben va jon ho gyan ala kult kül de -
tés tu da tunk az utób bi év ti ze dek ben? Ed di gi szol gá la ti
idõm el sõ fe lét olyan po li ti kai rend szer ben töl töt tem,
amely ben az egy ház moz gás te re erõ sen kö rül ha tá rol tan a
temp lo mok, gyü le ke ze ti há zak fa lai kö zé volt szo rít va. A
rend szer vál tás sal meg nyíl tak a szol gá la ti le he tõ sé gek táv -
la tai, ame lyek nek szin te csak sa ját lel ki, szel le mi és anya -
gi erõt len sé günk szab ha tárt. Ha ko ráb ban a get tó so dás
ve szé lye fe nye ge tett, ak kor ma a kon cep ció nél kü li imp ro -
vi zá lás, a part ta lan öt let elés és kap ko dás kí sér té sét kell le -
gyõz ni. 

Iz gal mas fel adat meg vizs gál ni Jé zus kül de tés tu da tá nak
ala ku lá sát, pél dá ul a ká na á ni asszony tör té ne té nek fé nyé -
ben. Eb bõl ki tû nik, hogy Jé zus kül de tés tu da tá ban egy faj ta
fej lõ dés, ugyan ak kor ha tá ro zott pri o ri tá sok fe dez he tõ ek
fel: Én csak Iz rá el há zá nak el ve szett ju ha i hoz kül det tem…
(Mt 15,21–28) Ez a pers pek tí va ké sõbb egy re szé le sebb re
tá gul. Az Apos to lok cse le ke de te i ben pél dá ul már kon cent -
ri kus kö rök kel áb rá zol ha tó misszi ói stra té gi át fe dez he tünk
fel: Ta nú im lesz tek Je ru zsá lem ben, egész Jú de á ban és Sa -
má ri á ban, sõt egé szen a föld vég sõ ha tá rá ig. (Ap Csel 1,8)

Bi zo nyos te kin tet ben két fron tos harc ra van szük ség
ezen a te rü le ten. Kül de tés tu da tunk, egyé ni és kö zös sé gi
szol gá la tunk egyik vissza té rõ kí sér té se az ön zés, a bel ter -
jes ség. Ma is akad nak még szol ga tár sak és gyü le ke ze tek,
akik az ön fenn tar tás ban, ön ma guk épí té sé ben lát ják csu -
pán a kül de té sü ket. 

A ko ráb ban dik ta tó ri kus ter ror ral erõl tet ett kol lek ti viz -
mus sal szem ben ma az ego is ta in di vi du a liz mus fe nye ge ti
éle tün ket. Ége tõ szük ség van egy más ra fi gye lõ szo li da ri -
tás ra, egy más ter hé nek fel vál la lá sá ra, egész sé ges köz te -
her vi se lés re, ál do zat kész ség re egy há zunk ban és tár sa dal -
munk ban egy aránt.

Ugyan ak kor va lós ve szély a má sik kí sér tés is, hogy a
köz vet len he lyi fel ada tok elõl az úgy ne ve zett glo bá lis ki -
hí vá sok út vesz tõ jé be me ne kü lünk. So kat idéz zük, de ke -
vés sé kö vet jük a bölcs egyen súlyt kí ná ló alap el vet: gon -
dol kozz glo bá li san, cse le kedj lo ká li san! Ko moly bib li ai
igaz sá got tár föl a mo dern né met bib lia for dí tás, amely ben
a „fe le ba rát” szó tar tal mát „a leg kö ze leb bi” (der Nächs te)
szó val ad ják vissza. 

Kül de tés tu da tunk ban, misszi ói kon cep ci ónk ban fo ko -
za to san tá gu ló pers pek tí vá ra van szük ség. A só nak elõ -
ször a só tar tó ban, a lám pás nak a lám pa tar tón kell meg ta -
lál nia a he lyét, hogy azu tán a szük sé ges íz és fény, böl -
csen szét szór va, idõ ben jus son el mind azok hoz, akik nek
szük sé gük van rá.

Sok szor ci tált köz hely, még is új ra meg új ra meg fe led ke -
zünk ró la: az egy ház a ben ne élõk kel és szol gá lók kal
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együtt nem ön ma gá ért, ha nem a vi lá gért van, a vi lág ba
kül de tett. Még ak kor is, ha a vi lág ezt nem igény li, eset leg
kö zö nyö sen vagy dur ván el uta sít ja. 

Kül de té sün ket, az egy ház szol gá la tát nem a pi ac gaz da -
ság tör vény sze rû sé ge, a ke res let-kí ná lat ra ci o ná lis lo gi ká -
ja ha tá roz za meg. Pál apos tol biz ta tá sa irány adó ma is:
Hir desd az igét, állj elõ ve le, akár al kal mas, akár al kal mat -
lan az idõ… (2Tim 4,2) Ez ter mé sze te sen nem azt je len ti,
hogy nem kell fi gyel ni a kö rü löt tünk élõk konk rét kér dé -
se i re, gond ja i ra és örö me i re, hogy nem kell ke res ni a kom -
mu ni ká ció kor sze rû esz kö ze it és mód sze re it. Az ige mag -
va ugyan is nem va la mi fé le idõt len, ste ril igaz ság, ha nem
élõ és ha tó ener gia hor do zó. So ha sem lég üres tér be, ha -
nem min dig itt és most, konk rét ta laj ba, em be ri szí vek be
hul lik. 

Ugyan ak kor tu da tá ban kell len nünk kül de té sünk le he tõ -
sé ge i nek és ha tá ra i nak is, amit az apos tol szem lé le tes ké -
pek kel il luszt rál: Én ül tet tem, Apol lós ön töz te, de a nö ve ke -
dést az Is ten ad ja. (1Kor 3,6) Kap csol ha tó eh hez Jé zus jó za -
ní tó fi gyel mez te té se: más a ve tõ, és más az ara tó. (Jn 4,37)

MI BÍ ZA TOTT RÁNK?

A „ki tõl és kik hez kül det tünk?” kér dés meg vá la szo lá sa
után vé gül fon tos tu da to sí ta nunk: mi a tar tal ma kül de té -
sünk nek? Kül de tés tu da tunk krí zi se i nek egyik fõ oka,
hogy el ve szít jük iden ti tá sun kat, ízet len só vá le szünk. Sze -
rep za var ba ke rü lünk, amely elõbb-utóbb csõd be vi szi
egész éle tün ket és szol gá la tun kat.

Új ra csak sze mé lyes élet pá lyám ta pasz ta la ta i ra hi vat -
koz va meg koc káz ta tom, hogy a sze rep za var, az iden ti tás -
vesz tés kí sér tõ ve szé lye ta lán ki sebb volt a rend szer vál tás
elõt ti le foj tott, kor lá to zott egy há zi élet ben, mint a ki lenc ve -
nes évek óta ránk sza kadt part ta lan sza bad ság ban. A po li -
ti kai és egy há zi dik ta tú ra év ti ze de i ben töb bé-ke vés bé vi lá -
gos volt, hogy med dig, mi re szól a kül de tés, a kom pe ten -
cia. Ha úgy tet szik: meg ta nul tuk, med dig en ged a pó ráz.

Akik a teo ló gi ai aka dé mi án ta nul tunk (ak ko ri ban alig
har min can), tu da tá ban vol tunk an nak, hogy gyü le ke ze ti
lel ké szi szol gá lat ra ké szü lünk. Nagy részt a gyü le ke ze tek
tá mo ga tá sá ból él tünk. Szo ros egy más ra utalt ság ban ké -
szül tünk a klasszi kus lel ké szi szol gá lat ra. Más ra nem is
adott vol na jo go sít ványt a teo ló gi ai dip lo ma. 

Az egy há zi épü le tek fa lai kö zött szí vó san dol goz hat -
tunk. A szó szé kek rõl hang zott az evan gé li um, vé gez tük a
ka zu á lis szol gá la to kat, a lel ki pász to ri mun kát. Az ak ko ri
dia kó ni ai já ték sza bá lyok sze rint gon doz hat tunk idõ se ket
és szel le mi fo gya té ko so kat. Aki fe sze get ni pró bál ta a szûk
ba rakk ke re te it, ha mar fal ba üt kö zött…

1989-ben rob ba nás sze rû vál to zás kö vet ke zett be, ami
fel ké szü let le nül ér te egész egy há zun kat. Is ko lák, in téz mé -
nyek ke rül tek vissza egy há zi fenn tar tás ba, újak is nyíl tak.
Meg annyi misszi ói le he tõ ség a kór há zak tól a mé di án át a

bör tö nö kig. A lel ké sze ket szin te sok kol ta, meg szé dí tet te a
sok új el vá rás és ki hí vás. 

Óri á si fe le lõs ség ne he ze dett az egy ház ve ze tõ i re is: mit
sza bad fel vál lal ni, vissza kér ni, át ven ni, új ra in dí ta ni? Mi
az Is ten tõl ka pott le he tõ ség és mi a kí sér tés? Iga zán csak
hosszabb tá von dõl majd el, hány bölcs és hány meg gon -
do lat lan dön tés szü le tett.

Né hány lel kész kol lé gánk akar va-aka rat la nul át ment
in téz mény ve ze tõ me ne dzser be, épít ke zé si vál lal ko zó ba,
ren dez vény szer ve zõ be. Ez igen ve szé lyes te rep, hi szen
olyas mit vál la lunk föl, ami re valójában nincs kép zett sé -
günk, jo go sít vá nyunk. Eköz ben vi szont a gyü le ke ze tek
pász to ro lá sa hát tér be szo rul. Rém lá to má som, hogy egy -
há zunk in téz mé nye ket üze mel te tõ vál lal ko zás sá tor zul,
mi köz ben az alap funk ció, ami re kül det tünk, el sik kad, a
gyü le ke ze tek éle te és szol gá la ta el sor vad.

Az EHE hall ga tói is új két sé gek, di lem mák, kí sér té sek
ke reszt tü zé ben áll nak. Te le va gyunk nyi tott kér dé sek kel:

Mer re to vább, mer re van az elõ re? 
Elég-e még ma, ha va la ki „csak” teo ló gi át ta nul? 
Van-e még szük ség klasszi kus ér te lem ben vett gyü le ke -

ze ti lel ké szek re? Szin te kö te le zõ en át kell-e hall gat ni más
egye te mi sza kok ra is? 

Ta lán kül föld rõl szük sé ges im por tál nunk a kor sze rû
„túl élé si” mód sze re ket, ki hasz nál va a bõ sé ges ösz tön díj-
le he tõ sé ge ket? 

Ne tán iga zak a rém hí rek, hogy ha ma ro san mun ka nél -
kü li lel ké szek áll nak majd sor ba se gé lyért? 

A jö võ az úgy ne ve zett „sá tor ké szí tõ mun kás pa po ké”,
akik nek van va la mi más, „nor má lis” vi lá gi hi va tá suk is? 

Mi lesz a hall ga tó nõk jö võ je? Ne tán Lett or szág, Len -
gyel or szág vagy Kár pát al ja fe lé tar tunk, ahol megtagadják
a nõk ordinációját?

Óva to san ke re sem az õszin te vá la szo kat. Biz tos, hogy
fon tos a sok ol da lú kép zett ség, a kül föl dön meg sze rez he tõ
gaz dag ta pasz ta lat. Ugyan ak kor fe dez zük fel: bár alig kö -
vet he tõ tem pó ban vál to zik kö rü löt tünk a vi lág, éle tünk
„Fel adó ja”, az el hí vó és kül dõ Úr ugyan az! A cím zet tek,
akik hez kül de tünk, alap ve tõ gond jai vál to zat la nul az örök
em be ri kér dé sek: van-e, aki meg hall gat, aki társ, aki test -
vér? Van-e, aki sze ret, és akit én is sze ret he tek? Van-e va -
la ki, aki célt és ér tel met ad az éle tem nek? 

Ezek re az eg zisz ten ci á lis kér dé sek re ma is élõ és ma is
ha tó vá laszt ad az evan gé li um sza va. Ma is gyó gyu lást kí -
nál az iga zi, nyi tott, be fo ga dó ke resz tény kö zös ség. A Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház jö võ jét nem a mun ka nél -
kü li ség ár nya, ha nem a kép zett, el kö te le zett, „kül de tés tu -
da tos” mun ká sok hi á nya fe nye ge ti. 

Az egy ház nak a ben ne szol gá lók kal együtt nem kell,
nem sza bad pá nik sze rû pót cse lek vé sek be me ne kül nie.
Lét jo go sult sá gun kat nem az zal kell iga zol nunk, hogy
mi nél több úgy ne ve zett hasz nos ál la mi, szo ci á lis funk ci -
ót vál la lunk át. Ez a si vár ha szon el vû ség zsák ut cá ba ve -
zet. Az egy ház jö võ je ab ban a fel is me rés ben rej lik, hogy
mer-e új ra egy ház len ni. Nem több, de nem is ke ve sebb!
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A gyü le ke ze ti élet „szív ve ré se”, köz pont ja az is ten tisz te let
és az ige hir de té se. A gyü le ke zet gyó gyí tó kö zös ség – leg -
alább is an nak kel le ne len nie – Is ten ere jé ben és sze re te té -
ben. A Szent lé lek erõ te ré ben, a szen tek kö zös sé gé ben gyó -
gyí tó fo lya ma tok tör tén het nek: a bûn meg val lá sa, a bûn -
bo csá nat el nye ré se, a sza ba du lás és az öröm át élé se.
Ugyan ak kor az is ten tisz te let com mu nio, kö zös ség él mény
az együt tes ének, imá dás és imád ság ál tal. Ez az, amit a
vir tu á lis – a te le ví zi ón vagy rá dión köz ve tí tett, az in ter ne -
ten hoz zá fér he tõ vagy CD-n hall gat ha tó – ige hir de tés nem
tud meg ad ni.

„A szer tar tá sok unal ma sak, oly kor bu ta sá go kat be szél
a pap” – mond ta egy fe le ke ze tét el ha gyó, de hi tét egy má -
sik egy há zi kö zös ség ben meg él ni aka ró, in tel li gens egye -
te mi ta nár. Sú lyos kri ti ka, de ez is jel zi, hogy ver seny hely -
zet ben va gyunk mi, mai gyü le ke ze tek, kü lö nö sen azo kon
a te le pü lé se ken, ahol az em be rek vá lo gat hat nak, hogy ho -
va men nek temp lom ba va sár nap. Rész ben a fo gyasz tói
tár sa da lom, rész ben a mo dern tech ni ka meg je le né sé vel is
ma gya ráz ha tó ez a ma ga tar tás, de min den kép pen nagy
ki hí vás ne künk. Ön ma gá ért a li tur gi á ért ke ve sen jön nek
is ten tisz te let re, a köz pon ti kér dés, ami min ket most érint,
az ige hir de tés. Re for má tus egy há zunk ban ke vés a szer tar -
tás, a li tur gi kus rész, ezért kü lö nö sen nagy hang sú lya van
az ige hir de tés nek. A leg több em ber szá má ra szin te min -
den azon mú lik, ho gyan pré di kál a lel kész. Ké szül ni kell,
ta nul ni és ala kí ta ni – az az re for mál ni – kell nem csak az
egy há zat, ha nem ön ma gun kat és ige hir de té sün ket. Nem
él he tünk meg csu pán a múlt örök sé gé bõl.

A jó ige hir de tés alap ve tõ fel té te le, hogy bib li kus – adott
tex tus ról, he lyes exe gé zis sel ki dol go zott –, ért he tõ (az az
mo dern) nyel ven el mon dott és a ma em be ré hez szó ló,
konk rét üze net le gyen. Ala pos fel ké szülést igé nyel az ige -
hir de tõ tõl, hi szen az em be rek sok ér tel mes és él ve ze tes tu -
do má nyos elõ adást hall gat hat nak sok fé le fó ru mon. Nem
te het jük meg, hogy mi csak a ré git mond juk, nagy ige hir -
de tõ ket idé zzünk vagy utá no zzunk. Az ige örök ké va ló, de
mai mon da ni va ló já ért meg kell küz de ni. Mit akar ma raj -
tunk ke resz tül mon da ni az örök ké va ló Is ten? Sok tör té net
van a Bib li á ban, de mi az, amit ne künk, ma gya rok nak,
ott, ahol élünk, mond az Is ten Lel ke? Kik nek szó lunk, mi -
lyen élet hely zet ben van nak azok, akik a gyü le ke ze tet al -
kot ják? Jó, ha is mer jük az ige hall ga tó kat. Az ige hir de tõ
so ha nem ön ma gát ál lít ja elõ tér be, de sze mé lyes él mé nye
át süt a mon da ni va lón. Érez he tõ: én ma gam is szen zá ci ós
fel fe de zé sek re ju tot tam, mi köz ben ké szül tem, és a bib li ai
szö ve gek ere de ti ér tel mét ku tat tam. Ne kem is szól, en gem
is ér de kel, alig vá rom, hogy el mond has sam, amit meg ér -
tet tem az igé ben. Ez te szi hi te les be széd dé az ige hir de tést.
Aki nem ez zel a bel sõ érin tett ség gel és el kö te le zõ dés sel lép
szó szék re, az csu pán szép szó nok la tot vagy sza va la tot
mond.

Vissza té rõ fon tos kér dé sek, ame lyek az ige hir de té se ink
tar tal mát il le tik: Mit hir de tünk? A tör vényt vagy az evan -
gé li u mot? Csak azt, hogy mi lyen bû nö sök va gyunk, vagy
azt is, hogy bo csá na tot nyer tünk? Fél ni kell az Is ten tõl,
vagy sza bad örül ni? Jé zus a bû nö sök ba rát ja volt, ez zel
szem ben a mai gyü le ke ze tek a tisz tes sé ge sek nek lát szók
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Wolf gang Hu ber a 21. szá zad teo ló gi ai prog ram já ról töb -
bek kö zött így vall: „Az em be rek ma is mét rá kér dez nek
az em be ri élet szel le mi-lel ki alap ja i ra. Az egy ház ra is mét
úgy kez de nek te kin te ni, mint a szent tel va ló ta lál ko zás
le he tõ sé gé nek szín he lyé re. Új ra fel fe de zik az üze ne tet
ar ról, hogy Is ten nem hagy ja ma gá ra a vi lá got… Az egy -
ház leg fon to sabb fel ada ta, hogy is ten tisz te le tei hí vo gas -
sák és meg gyõz zék az em be re ket. Min den fá rad sá got
meg ér úgy meg fo gal maz ni a hit tar tal mát, hogy el ér je a
ma em be rét.”5

Paul Zu leh ner frap pán san így sum máz za az egy ház
szol gá la tá nak, kül de té sünk nek az iga zi esé lyét ko runk -
ban: „Az év ti ze de ken át tar tó is ten böjt után jön az új is -
ten éh ség.”6

Ké szül jünk cél tu da to san ar ra, hogy min dig és min de -
nütt élõ, él te tõ ke nye ret kí nál has sunk éhes em ber tár sa -
ink nak. En nek elõ fel té te le kül de tés tu da tunk rend sze res
ápo lá sa. Imád ko zó lé lek kel ke res sük és õriz zük a vo ca tio
in ter na és ex ter na egész sé ges egyen sú lyát. Táp lál koz zunk
na pon ként a kül de té sünk Urá val meg él he tõ kö zös ség bõl.

5 Hu ber, Wolf gang: Az egy ház a 21. szá zad ban. Kál vin Ki adó, Bu da pest,
2004. 168. o. 6 Uo. 20. o.

KAR SAY ESZ TER

A lel ké szi szol gá lat két pó lu sa:
az ige hir de tés és a lel ki gon do zás



tár su lá sai? Mo ra li zá lunk csu pán, vagy hir det jük Is ten
sze re te tét és sza ba dí tá sá nak örö mét?

Em ber ba rát egy ház ra van szük sé ge a mai em ber nek,
em ber kö ze li, gya kor la ti as kö zös ség re. A vá ro si nagy gyü -
le ke ze te ket ér de mes ki sebb cso por tok ba szer vez ni, hogy
ott tör tén jen a Bib lia ta nul má nyo zá sa és a kö zös ség gya -
kor lá sa. Eh hez a lel kész nek cso port ve ze tõi kész ség gel is
ren del kez nie kell. Ugyan ak kor egy re na gyobb az igény az
egyé ni lel ki gon do zás ra és pász to ro lás ra is.

A mi gyü le ke ze tünk ben he ten te négy rend sze res bib lia -
kör és ha von ta öt rend sze res kis cso port mû kö dik. Be szél -
ge tés köz ben mé lyül el az in for má ció – a bib li ai tör té net
fel dol go zá sa, az ige, az is me ret –, és jut el a szí vig, hogy
élet gya kor lat tá le gyen. A kis kö zös sé gek mû he lyek is le -
het nek, ahol egy-egy igét vagy té mát együtt dol goz nak ki
a ta gok. Mi ezt idõn ként gya ko rol juk, ami jó té kony és
hasz nos se gít ség teo ló gus nak és gyü le ke ze ti ta gok nak
egy aránt. A lel kész nek, aki a bib lia kö rö ket ve ze ti, is mer -
nie kell a cso port di na mi ka sza bá lya it, hogy ho gyan mû kö -
dik egy cso port. Nem erõ sza ko san, de ha tá ro zot tan és fi -
no man irá nyí ta ni kell a be szél ge tést. Meg szó lí ta ni a hall -
ga tó ta got, és sze lí den le ál lí ta ni a túl so kat be szé lõt – se -
gí te ni, hogy a cso port lel ki gon do zói kö zös ség gé ala kul jon,
ahol egy más sal is be szél get nek az em be rek. Ott min den ki -
nek ar ca van, ta pasz ta la ta it, tör té ne tét el mond hat ja, meg -
hall gat ják, sõt se gít sé get is kap prob lé mái meg ol dá sá hoz.
Ugyan ak kor fi gyel ni kell az in ti mi tás fo ká ra is, ami ki nél-
ki nél na gyon kü lön bö zõ le het: ne vál jon kí nos sá, hogy
egy más lel ké ben váj kál nak a ta gok. Egy idõ után fenn áll
a ve szé lye an nak, hogy túl sá go san zárt tá vá lik a cso port,
meg me re ved nek a ki ala kult sze re pek, be fül led a lég kör.
Idõ rõl idõ re fris sí te ni, nyit ni kell, hogy di na mi kus ma rad -
jon a kö zös ség. 

Ezek a cso por tok azon ban nem he lyet te sít he tik a va sár -
na pi is ten tisz te le te ket. Nem jó, ha van nak fi a ta lok, akik
csak az if jú sá gi órá kon vesz nek részt, de a gyü le ke zet hez
egyéb ként nem kap cso lód nak. Jó kö zös ség te rem tõ él mény,
ha egy-egy cso port va la mi lyen mun kát – dia kó ni át – tud
vál lal ni és vé gez ni az egész kö zös ség szá má ra. És ne azért
hív junk élet re pél dá ul egy há zas kört, mert az mos ta ná ban
di va tos, ha ez zel al ter na tí vát adunk az is ten tisz te let nek!
(A csa lá dos fi a ta lok ne he zen tud nak he ten te több ször a
gyü le ke zet be el jön ni.)

Ne u ro ti zált és ma ni pu lált tár sa dal munk ban egy re in -
kább szük ség van az egyé ni, sze mé lyes pász to ro lás ra: lel -
ki ve ze tés re és lel ki gon do zás ra. A lel ki ve ze tés az egész sé -
ges, de ma gá nyos, nagy ter he ket hor do zó, vagy va la mi
más (mun ka nél kü li ség, élet kö zépi vál ság stb.) mi att el bi -
zony ta la no dott hí võ em be rek igé nye. Olyan kor is szük ség
le het er re, ami kor va la ki hi té ben sze ret ne nö ve ked ni, erõ -
söd ni. Lel ki gon do zói jel le ge van min den ige hir de tés nek,
és a te me té si, ke resz te lõi vagy es kü või elõ ké szí tõ be szél -
ge té sek nek, ami kor a ka zu á lét igény lõk lel ki kér dé sek rõl
be szél het nek. So kan azon ban cél za to san is fel ke res nek
min ket az zal, hogy kap cso la ti konf lik tu suk ban, krí zis -

hely ze tük ben lel ki gon do zói be szél ge tés sel se gít sünk. Fel -
ké szül tünk-e ezek re? Ren del ke zik-e elég szak is me ret tel a
lel kész? Van-e ké pes sé günk, tü rel münk a (meg)hall ga tás -
hoz? Ér tünk-e – Gyök össy End re pasz to rál pszi cho ló gus
sza vá val szól va – az oda hall ga tás hoz? Vagy csak a be -
széd hez? Eset leg csu pán igé ket mon dunk fel, sõt rá ol vas -
suk a se gít sé get ké rõ re? Van-e ka riz mánk a lel ki gon do zás -
ra? Tisz táz nunk kell eze ket, mi elõtt fel ajánl juk az ilyen faj -
ta se gít ség nyúj tást.

A lel ki gon do zás nem vál hat ku ruzs lás sá: kí sér tés le het
ez egy el bi za ko dott lel kész nek, aki gyó gyí ta ni akar. Oly -
kor azon ban le het ki egé szí tõ te rá pia: hoz zám hó na po kig
járt egy di ag nosz ti zált ski zof rén be teg, aki nek sú lyos ro -
ha mai vol tak, kór há zi ke ze lés re is szo rult. Tõ lem lel ki és
hit be li se gít sé get kért. Meg hall gat tam, ta ná csot adtam,
imád koz tam ve le és ér te, de min dig nyo mon kö vet tem,
hogy hol tart az or vo si ke ze lé se, sze di-e rend sze re sen a
gyógy sze re it. Hely re állt a csa lá di éle te, már tud dol goz -
ni, gyógy sze ré vel tü net men tes sé vált. Egy de presszi ós
be teg gyü le ke ze ti ta gunk min dig job ban lett, ami kor tud -
tunk be szél get ni, ezért or vo sa „re cept re ír ta fel” ne ki,
hogy jár jon lel ki gon do zás ra, mert et tõl lát ha tó an ja vul
az ál la po ta.

A lel ki pász tor ön kép zé se, fej lõ dé se és lel ki kar ban tar tá -
sa mind eh hez ége tõ en fon tos. A spor to ló nak min den nap
edze nie kell ah hoz, hogy a ver se nyen jól tel je sít sen, a ze -
nész nek is min den nap gya ko rol nia kell, hogy az elõ adá -
son jól sze re pel jen. Ha egy-két na pot ki hagy, csak õ tud ja,
ha töb bet, ak kor a tár sai is ész re ve szik, ha he te ket, ak kor
a kö zön ség is ér zé ke li. És a lel ki pász tor? Az ige hir de té sen
és a lel ki gon do zá son is ér zõ dik, ha csak ru ti no san „ke zel -
jük az igét”. Be szé lünk ál ta lá nos igaz sá go kat a nagy vi lág -
ba, vagy iga zán je len va gyunk, ben ne va gyunk mi ma -
gunk is ab ban, amit vég zünk? Vi gyáz nunk kell, mert va -
ló szí nû leg mi le szünk a leg utol sók, akik ész re vesszük, ha
al kal mat lan ná vál tunk a szol gá lat ra, min den ki más ha -
ma rabb fog ja hal la ni és lát ni. És szól-e va la ki, ha lát ja? Ki
sze ret min ket annyi ra, hogy õszin tén el mond ja kri ti ká ját
ró lunk? A lel ki pász tor nak kar ban kell tar ta nia ön ma gát:
Vi sel je tek gon dot te hát ma ga tok ra és az egész nyáj ra,
amely nek õri zõ i vé tett ti te ket a Szent lé lek – mond ja Pál
ApCsel 20,28-ban. 

A lel ké szek nek, es pe re sek nek és püs pö kök nek nincs lel -
ki gon do zó ja. Ki tö rõ dik a lel ké szek és püs pö kök lel ki gon -
do zá sá val és szu per ví zi ó já val? Meg ol dat lan kér dés ez
egy há za ink ban, pe dig ége tõ szük ség van rá, hogy meg -
elõz zük a fá sult sá got, a ki égést, hogy ne el ken dõz zük
egyéb ba ja in kat és konf lik tu sa in kat, ha nem a meg ol dá so -
kat ke res sük. Min den em be rek kel fog lal ko zó szak em ber -
nek (egész ség ügyi dol go zónak, pe da gó gu s nak, szo ci á lis
mun ká s nak stb.) szük sé ge van ar ra, hogy el aka dá sa it,
prob lé má it át be szél je egy ar ra kép zett szu per víz or ral, aki
kí vül rõl – fö lül rõl, egy bi zo nyos tá vol ság ból – néz rá a
prob lé má ra (in nen a szu perví zió el ne ve zés), mert ab ból a
tá vol ság ból job ban ér zé ke li és ke ze li azt. Szük ség van ar -
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Ked ves gyá szo ló csa lád! Ked ves gyá szo ló gyü le ke zet!
Tu dom, il le ne be szél ni Sü me ghy Jó zsef lel kész test vé rünk
egy há zat és em be ri lel ke ket épí tõ szol gá la tá ról: ráb ca ka pi
és sop ro ni gyö ke re i rõl; lí ce u mi és fa so ri in dít ta tá sá ról; a
cso dá la tos fel gyó gyu lá sá ból is adó dó lel ké szi el hi va tá sá -
ról; a sop ro ni teo ló gi ai évek rõl, majd az azt kö ve tõ moz -
gal mas szol gá lat ról; a di a ko nisszák ha lá lig tar tó gon do -
zá sá ról; a gye re kek és fel nõt tek közt szin te utol só idõ kig
vég zett hit ok ta tói – több mint ta ní tói, bi zony ság te võ – ne -
ve lõ lel ké szi te vé keny sé gé rõl; a több év ti ze des (44 éves)
gyü le ke zet- és temp lom épí tõ va dos fai szol gá lat ról; az egy -
ház me gyé ben es pe res he lyet tes ként tett szol gá la tá ról; a
lel kész ké pe sí tõ bi zott ság ban az if jú kol lé gá kat ve ze tõ
pász to ro lá sá ról. És so rol hat nánk még meg annyi te rü le tet,
ahol Jós ka bá csi ott ho no san moz gott. Nagy pél da ké pé tõl
és atyai ba rát já tól, Tú ró czy püs pök tõl ta nul ta ezt a sok szí -
nû sé get és a se gí tõ kész sé get.

De most nem ezek rõl sze ret nék szól ni, ami kor a Sop ro -
ni Evan gé li kus Egy ház köz ség és az egy ház me gye ne vé ben
bú csú zom, ha nem azok ról a sze mé lyes él mé nyek rõl, ame -
lyek Jós ka bá csi ha tá sá ra mé lyen be le vés ték ma gu kat a
szí vem be.

Em lék szem el sõ kéz fo gá sá ra, amellyel 1998 nya rán a
sop ro ni szol gá lat ba fo ga dott. Nem tu dok elég szer há lát
ad ni Is ten nek, hogy olyan prin ci pá lis mel lett kezd het tem
el szol gá la to mat, mint õ, aki ez alatt az idõ alatt há rom
fon tos do log ra ta ní tott meg.

Az ige hir de tést és az ar ra va ló fel ké szü lést min dig ko -
mo lyan vet te. „Ez a mi leg fon to sabb dol gunk – mond ta, –
ige sze rû en és kor sze rû en hir det ni az evan gé li u mot. Nem
vé let le nül kö szö nünk el úgy egy más tól: menj Is ten hí ré -
vel!” Me lyi künk ne em lé kez ne nyolc van fe lett is szug gesz -
tív és tisz ta tar tal mú, is ten-, em ber- és ha za sze re tet tel át -
ita tott szol gá la ta i ra, ahogy a szó szék bõl ki ha jol va, gesz ti -
ku lál va hir det te az igét.

Így mond ta: az em be rek ne ve lé se is fõ szol gá la tunk.
Is ko lá ban, ut cán, be szél ge té sek ben, csa lád lá to ga tá sok -
ban. Nem is fá radt el egyik ben sem. Nem vé let len, hogy
író asz ta lán szü le tett meg min den kit meg elõz ve a sze re -
tett al ma ma ter, a Lí ce um egy há zi vissza igény lé sé nek
gon do la ta. És az is pél da ér té kû, ahogy be te gen is lá to ga -
tott, le ve le zett, lel ki gon do zást vég zett. Ami kor a sza na -
tó ri um ban meg lá to gat tam, azt mond ta: „Most in dul junk
a szom széd szo bá ba, mi vel ott van egy fa rá di test vér, lá -
to gas suk meg õt.”

Har ma dik ként az egy ház jó rend jé re ta ní tott. „Min den -
ki a ma ga dol gát jól ta nul ja, jól vé gez ze…” – idéz te szám -
ta lan szor. De min dig hoz zá is tet te az eh hez erõt adó jel -
mon da tát Józs 1,9-bõl: Légy erõs és bá tor. Ne félj és ne ret -
tegj, mert ve led van Is te ned, az Úr, min de nütt, amer re csak
jársz. Hány szor ál dott meg min ket, lel ké sze ket ez zel a
mon dat tal! És min den „ki je len té sé hez” oly sze lí den hoz -
zá tet te: Aki nek van fü le, hall ja!

Em lék szem a kö zös szol gá la tunk ra itt, Sop ron ban. Gyü -
le ke ze tün ket ne héz idõ sza kok ban se gí tet te ki, kö zös sé -
günk mint sta bil pont ra te kint he tett fel rá, mert õ be állt,

223

ra, hogy a lel ki pász tor a sa ját szak mai sze mé lyi sé gé nek
kér dé se i vel, kom pe ten ci á já val, ha tá ra i val és más, szol gá -
la ta so rán fel me rü lõ di lem má i val fog lal koz zon. Ezt nyújt -
ja ez az új szak te rü let, ame lyet jó vol na egy há za ink ban is
is mert té ten ni és gya ko rol ni. A szu per ví zió új szem pon to -
kat ad ah hoz, hogy a meg akadt, fá radt sá gát és egyéb ba -
ja it nem (vagy nem jól) is me rõ lel kész azu tán ma ga old ja
meg és vá la szol ja meg kér dé se it. Min den ki nek van vak -
folt ja, ame lyet nem is mer, kell va la ki, aki rá mu tat és se gít
fel is mer ni azt. Több év, sõt több év ti zed után kü lö nö sen
fon tos, hogy egy szu per ví zi ós fo lya mat tá mo gas sa a lel ki -
pász to ro kat, és véd je õket a ki égés el len. 

Ol vas ni, ta nul ni, tá jé ko zód ni kell a teo ló gi á ban, pszi cho -

ló gi á ban és más tu do má nyok ban. Fel kell újí ta ni idõn ként
a könyv tá run kat, hi szen egy re több új szak könyv je le nik
meg ma gyar nyel ven is. Ké pez zük ma gun kat! Hi tün ket és
lel kün ket kar ban tar ta ni ön vizs gá la tot, ön is me re tet je lent –
amely ben meg is mer jük ké pes sé ge in ket, kor lá ta in kat és ha -
tá ra in kat. Szük ség van ar ra, hogy idõn ként el vo nul junk va -
la ho vá, mint Jé zus is tet te, egy fél re e sõ hely re, és pi hen -
jünk, la zít sunk, hogy erõt gyûjt sünk és töl te kez zünk. 

Ezek re buz dít az apos tol 1Tim 4,16-ban: Gon dot vi selj
ma gad ról és a tu do mány ról, ma radj meg azok ban, mert
ezt cse le ked vén mind ma ga dat meg tar tod, mind a te hall -
ga tó i dat. Bí zunk Is ten ben, de kell a bi za lom ön ma gunk -
ban és a gyü le ke zet el fo ga dó sze re te té ben is.

Krisz tus ban mind nyá jan élet re kel nek (1Kor 15,22)

Bú csú be széd Sü me ghy Jó zsef
ra va ta la mel lett*

* El hang zott 2007. már ci us 1-jén a sop ro ni evan gé li kus temp lom ban.



Or mos (Obend orf) Elek 1910. ok tó ber 17-én szü le tett a
Tol na me gyei Vár al ja köz ség ben Obend orf J. Hen rik és
Rausch Ka ro lin ötö dik gyer me ke ként. Bony há don, az
evan gé li kus gim ná zi um ban érett sé gi zett. A fa lu si ke res ke -
dõ csa lád nem kis ál do zat árán egye tem re küld te a két fi -
út. Az idõ sebb, Zol tán a bá nya mér nö ki ka ron vég zett, a
ki sebb, Elek a Pé csi Er zsé bet Tu do mány egye tem sop ro ni
teo ló gi ai ka rán szer zett dip lo mát, ahol De ák Já nos és Pod -
ma nicz ky Pál pro fesszo rok és az éb re dé si moz ga lom vol -
tak rá ha tás sal. A teo ló gus ott hon ban Szteh lo Gá bor volt
az if jú sá gi aty ja. 

Ta nul má nyai be fe jez té vel egy éves né met or szá gi ta nul -
mány úton vett részt Er langen ben és Ber lin ben. Lel ki leg
nagy ha tás sal volt rá a Ne u en dett el sa u ban mû kö dõ egy -
há zi in téz mény, ahol a ka rá cso nyi szü ne tet töl töt te. Még
egy misszi o ná ri us Új-Gui ne á ba tör té nõ ki kül dé si ün nep -
sé gén is részt ve he tett. A ta nul mány út ki szé le sí tet te a vi -
lág lá tá sát, és a ná ci moz ga lom mal va ló szem be sü lés tet te
ér zé kennyé a po li ti kai ül dö zöt tek iránt. 1944-ben ezért
rend õri fel ügye let alá is ke rült, mi vel se gí tett az ül dö zött
zsi dók nak, majd a há bo rú után a ki te le pí tet tek nek.

Az ösz tön dí jas év le tel te után, 1934. ok tó ber 17-én
Gyõr ben Ka pi Bé la püs pök lel késszé avat ta, és Kéty re
he lyez te Gya log Ist ván fõ es pe res mel lé. A hi va ta li ren det
itt ta nul ta meg, és itt is mer ke dett meg ké sõb bi fe le sé gé -
vel, Rück An ná val is. A né met nyel vû szol gá la tok ré vén
sa já tí tot ta el tel je sen az egy há zi né me tet, és ez zel vált
tel jes sé né met tu dá sa, ame lyet az ösz tön dí jas év ben ala -
po zott meg.

Püs pö ke 1935–1937 kö zött Ma gyar bóly ba küld te szol -
gá lat ra Vér tes y Zol tán mel lé, aki a Lel ki pász tort útjára in -
dí tot ta. Itt új ra ta lál ko zott az egy há zi éb re dé si moz ga lom -
mal, an nak Fé bé-ágá val, az ott szol gá ló Ka ta lin di a ko -
nissza test vé ren ke resz tül. 

A ma gyar bó lyi gyü le ke zet hez tar to zó Mo hács ra ne gyed -

éven ként jár tak ki a lel ké szek, amit a fej lõ dés nek in dult
vá ros ban la kó hí vek ke ve sel let tek. Ezért Ih rig Dé nes és
Cser há ti Sán dor pres bi te rek szor gal maz ták a misszi ói egy -
ház köz ség meg ala kí tá sát. En nek ve ze té sével Ka pi Bé la
püs pök 1937. szep tem ber 1-jé vel a ma gyar bó lyi se géd lel -
készt bíz ta meg. Így ke rült a mo hácsi gyülekezetbe, amely -
hez nagy szór vány te rü le tet is csa tol tak.

Elõ ször a re for má tus temp lom ban tar tot ták az is ten tisz -
te le te te ket, majd a vá ros köz pont já ban lé võ ál la mi pol gá -
ri is ko lá ban kap tak he lyet. Már 1937 de cem be ré ben lét re -
hoz ták a temp lom épí té si ala pot, hogy sa ját ott ho na le hes -
sen a gyü le ke zet nek. A gyü le ke zet fel ügye lõ je, Ih rig Dé nes
ál tal ter ve zett, ne me sen egy sze rû temp lom 1942–1944
közt épült fel, de a há bo rú mi att, ami kor meg is sé rült,
csak 1946. szep tem ber 15-én szen tel het te fel Ka pi Bé la
püs pök. Az épít ke zés ter mé sze te sen nagy szer ve zõi mun -
kát és sok gyûj tõ kör uta zást je len tett az if jú lel kész nek.

A gyü le ke zet épí tés leg ter mé sze te sebb for má ját vá lasz -
tot ta az új lel kész, min den olyan csa lá dot meg lá to ga tott a
szór vá nyok ban is, akik rõl meg tud ta, hogy van köz tük
evan gé li kus. A cí mek fel ku ta tá sá ban nagy se gít sé get je -
len tett szá má ra Stric ker Etel di a ko nissza test vér, aki Mo -
há cson vé gez te szol gá la tát a re for má tus és evan gé li kus
gyü le ke ze tek ben kö zö sen. Ezért is ért he tõ, hogy el mé lyült
a kap cso la ta a Fé bé vel, ma ga is több kon fe ren ci án vett
részt, il let ve küld te hí ve it a pi lis csa bai al kal mak ra.

1938 jú ni u sá ban Bony há don egybekelt Rück An ná val.
Há zas sá gu kat Is ten há rom le ány- és egy fiú gyer mek kel ál -
dot ta meg. Elõ ször egy bé relt la kás ban lak tak Mo há cson,
majd a szü lõk se gít sé gé vel meg vá sá rol ták a temp lom mel -
let ti üres tel ket, s azon épí tet ték fel 1942-ben a sa ját há -
zu kat.

1944 nya rán a vá ros ból a hi va ta lo kat a kö zel gõ front
mi att ki ürí tet ték. A Du na közelsége mi att vár ha tó el hú zó -
dó har cok elõl so kan el me ne kül tek. Szep tem ber ben a lel -
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ve ze tett, he lyet te sí tett, öt le tet adott, óva in tett, vagy egy -
sze rû en csak jött a lel ké szi hi va tal ba ügyel ni, gon do san
fel ír va, mi tör tént az nap, hogy min den rõl be szá mol has son
ne künk. Rend kí vül el fog lalt tá tet te ma gát, még is min dig
volt ide je be szél get ni, mo so lyog ni, su gá roz ni, ta ná csot ad -
ni. Meg tisz tel te tés volt szá mom ra, hogy a köl csö nös meg -
be csü lés je gyé ben együtt szol gál hat tunk, hogy a bi zal má -
ba fo ga dott; és hogy sok ne velt je, be osz tott ja és se géd lel -
ké sze kö zül ra va ta lá nál én bú csúz tat ha tom a gyü le ke ze ti
és az egy ház me gyei kö zös ség ne vé ben.

Vé gül az utol só ta lál ko zás ról: szo mo rú an áll tam meg
be teg ágya mel lett, ahol már ne héz lég vé tel lel ké szült az

el me ne tel re. Fel ol vas tam so ra it a nyug dí jas lel ké szek kör -
le ve lé bõl, amely ben azt kér te: „Ír junk ma gunk ról egy más -
nak, mi, nyug dí ja sok, hogy ne csak az Evan gé li kus Élet
ha sáb ja i ból ol vas suk egy más gyász hí rét.” Ennyire gon -
dos ko dó volt. Be teg tár sa me sél te, hogy ami kor nap pal
már be szél ni is alig tu dott, éj sza ka, ál má ban han go san,
kris tály tisz tán és ért he tõ en be szélt – pré di kált, temp lo mot
épí tett, majd te me tett. Õ már így ké szült.

Jós ka bá csi, kö szö nünk min dent. Ké szítsd a he lyet oda -
át ne künk is, ahol majd hi tünk sze rint ta lál ko zunk. „Menj
Is ten hí ré vel!” Nyu godj bé ké ben! 

Gab nai Sán dor

Or mos Elek (1910–2007)



kész is el küld te Vár al já ra a szü lõk höz a csa lád ját, de õ
ma radt, és gon doz ta a re for má tu s gyülekezetet is, akik nek
lel ké szét a nyi la sok el hur col ták. A még fel nem szen telt
evan gé li kus temp lom ban gyûl tek össze, mert az kí vül
esett a Du na má sik ol da lá ról ér ke zõ ak nák ha tó tá vol sá -
gán. Ke ve sen tud tak jön ni, mert az ut cán ve szé lyes volt a
köz le ke dés. No vem ber ben vá rat la nul he lyet tes lel kész ér -
ke zett a re for má tu sok hoz; Obend orf õt kér te meg, hogy vi -
gyáz zon az evan gé li ku sok ra is, ha kell, te mes sen, amíg õ
a csa lád ja után vi szi azok té li hol mi ját. A rö vid re ter ve zett
lá to ga tás ból más fél hó nap lett, mert az oro szok egy vá rat -
lan tá ma dás sal el fog lal ták Mo há csot. Eb ben az idõ ben sé -
rült meg a temp lom ol tár te re és a lel kész la kás sar ka két
ki sebb né met bom bá tól.

Ez a si ral mas kép fo gad ta az if jú lel készt, ami kor ja nu -
ár ban vissza tu dott jön ni Mo hács ra. A ki fosz tott és szét -
hor dott la kás még fel lel he tõ be ren de zé si tár gyait össze -
gyûj töt te a vá ros ból, il let ve a gyü le ke zet jegy zõ köny vét és
pe csét jét ki ás ta a bom ba töl csér bõl. A la kás és a temp lom
te tõ ze tét si ke rült még a ta va szi ol va dás elõtt ide ig le ne sen
rend be ho zat ni, de a szen tély fa lát és a temp lom bel sõt
csak a temp lom fel szen te lé se elõtt.

1945 szep tem be ré re vissza ér ke zett a gye re kek kel Vár al -
já ról a pap né is. Új ra el kez dõd tek a csa lád lá to ga tá sok a
szór vá nyok ban, megindult az in ten zív gyü le ke zet épí tés,
amely az tán 1946-ban a temp lom szen te lés ben csú cso so -
dott ki. Ek kor ik tat ták be az ed di gi misszi ói lel készt a mo -
há csi lel ké szi ál lás ba, de már Or mos Elek né ven, mert az
egész nagy vár al jai csa lád kö zö sen meg vál toz tat ta ne vét
Or mos ra.

A gyü le ke zet a né me tek ki te le pí té se mi att szór vá nya i -
ban meg gyön gült, a bi zony ta lan köz le ke dés mi att a tá vo -
li Bá ta szék vissza ke rült a kö ze lebb lé võ al só ná nai anya -
gyü le ke zet gon do zá sá ba, a gyü le ke zet fenn ma ra dá sa így
két sé ges sé vált. Az anya gi ak pót lá sá ra pró bál koz tak
kecs ke tar tás sal, gyógy nö vény ter mesz tés sel és -szá rí tás -
sal, vé gül né met nyelv ta ní tás sal egészítették ki a gyen ge
mo há csi fi ze tést. 

A gyü le ke ze ti mun ká nak új erõt és irányt adott a Fel vi -
dék rõl ki te le pí tett evan gé li ku sok le te le pe dé se a szór vány -
he lyek re. A jó részt Fel sõ sze li bõl ér ke zett ki te le pí tet tek tu -
da tos evan gé li ku sok vol tak, hisz Pod ma nicz ky Pál volt egy

ide ig a lel ké szük, s ezért igé nyel ték az is ten tisz te le te ket és
a lel ki mun kát. Ima há zat is ki ala kí tot tak Sze der kény ben.
Az aka do zó köz le ke dés mi att a „biz tos” köz le ke dést a ke -
rék pár je len tet te, majd ké sõbb az es ti mû szak ra bá nyá szo -
kat szál lí tó mun kás já ra tok. „Ter mé sze te sen” Or mos Elek -
nek oly kor a be fa gyott Du nán gya log, más kor szán kó val
kel lett át men nie a szi get re a szór vá nyok ba. „Az egész csa -
lá dot té len könnyebb oda ha za meg ta lál ni” – mond ta a lel -
kész gyû lé se ken, és ezért in dult út nak a té li idõ ben is.

A nyá ri idõk ben vi szont a szór vá nyok ból gyûj töt te
össze a gye re ke ket hit tan tá bor ba, a pa ró ki á ra, hogy meg -
érez zék és fel is mer jék a fi a ta lok a gyü le ke ze ti kö zös sé get.
Ezt úgy kel lett meg szer vez ni, hogy ne le gyen fel tû nõ a ha -
tár sáv ban a nagy gye rek zsi vaj az egy sa rok kal ar rébb lé võ
rend õr ség nek sem. Az õszi vagy böj ti so ro za tok elõ adói
közt vissza té rõ volt az ak kor a köz élet bõl ki szo rí tott Túr -
me zei Er zsé bet és más éb resz tõ ige hir de tõk, köz tük Kál dy
Zol tán pé csi lel kész is.

A lel kész ér te kez le tek nek Or mos Elek ál lan dó részt ve võ je
volt, épí tõ hoz zá szó lá sai se gí tet ték a kö zös ké szü lé se ket.
Há za és csa lád ja min dig nyi tott volt a ven dé gek fo ga dá sá -
ra. Nem egy szer volt ná luk pap né- vagy pap gye rek-ta lál ko -
zó is. A lel kész csa lád so ha nem be szélt az anya gi ne héz sé -
gek rõl, de min dig tud tak ad ni va la mit ab ból, ami jük volt, s
mert jó szó val és szív vel tet ték, ezért tûn tek „gaz da gok -
nak”. A csa lád lég kö re két lel készt, Ma gyar Lász lót és Mis -
su ra Ti bort is meg ragad ta: in nen vá lasz tot tak ma guk nak
hit vest Or mo sék le á nyai, Edit és Má ria sze mé lyé ben.

Ormos Elek 1978-ban, több mint 40 évi szol gá lat után
kér te nyug dí ja zá sát. Ezutá n is se gí tett még a gyü le ke ze ti
mun ká ban, kü lö nö sen a lel kész la kás épí té sé nél, mi vel az
új lel kész, Zász ka licz ky Pál még Ma gyar bóly ban la kott. A
rend szer vál tás után el is mer ték köz éle ti mun ká ját is, és
2004-ben „Mo hács vá ros tisz te le te je lé ül” em lék pla ket tel
tün tet ték ki. 2007. feb ru ár 22-én ott ho ná ban, két le á nya
je len lé té ben in dult ha za mennyei Urá hoz. Már ci us 3-án
kí sér tük utol só út já ra sze re tett temp lo má ból népes gyü le -
ke zet kí sé re té ben a mo há csi te me tõ be. Ko por só já nál Kräh -
lingh Dá ni el bony há di lel kész, volt es pe res hir det te a vi -
gasz ta lás igé jét Lk 2,29–31 alap ján. 

Em lé ke le gyen köz tünk ál dott!
Miss u ra Ti bor

225



SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 1. VA SÁR NAP
• 1Jn 4,16b–21

A va sár nap

Szent há rom ság ün ne pe után – szo kás mon da ni – ün nep -
te len fél év kö vet ke zik. Pe dig en nek az idõ szak nak ugyan -
úgy ün ne pe Krisz tus fel tá ma dá sa, az az a va sár nap.

Más rész rõl sok szor el sik lunk a fe lett a tény fe lett, hogy
éle tünk iga zán a hét köz na pok ban for má ló dik, az ün nep re
min den ki azt húz za-hoz za, ami je van, amit ad dig is vi selt,
hor dott, aho gyan ad dig is gon dol ko dott, élt, csak ezt na -
gyít juk fel és ál lít juk an nak fé nyé be, amit az ün nep bõl
meg ér tünk, ami meg érint ben nün ket.

Ez a va sár nap Is ten hí vá sá ra hív ja fel fi gyel mün ket az
Agen da sze rint. An nak az Is ten nek a hí vó sza vá ra, aki
Atya, Fiú, Szent lé lek, s aki nek mun ká ját, ke zé nek, sza vá -
nak, tü zé nek nyo ma it ott ta lál juk meg ma gunk és má sok
éle té ben. Így szó lít meg a va sár nap evan gé li u ma is (a fe -
lénk ki ál tó Szó meg hall ha tó), és így ad út mu ta tást Já nos
le ve le is: Is ten az õ sze re te té vel szó lít meg.

Já nos le ve le

Ez a le vél egyi ke azok nak a szent írá si köny vecs kék nek,
ame lyek szá mom ra iga zán fon to sak. Ha õszin ték va -
gyunk, bi zo nyá ra be is mer jük, hogy van nak hoz zánk kö -
ze lebb ál ló köny vek a Szent írás ban. Ne kem az Ószö vet -
ség bõl ilyen töb bek kö zött Jób köny ve vagy jó né hány
zsol tár. De ugyan így az Új szö vet ség bõl az evan gé li u mok
mel lett Pál Ró mai és Ko rinthu si le ve lei. Já nos még is va -
la hogy úgy ír, ahogy ben nem is sok szor meg fo gal ma zód -
nak a sza vak a ki mond ha tat lan ról, a le ír ha tat lan ról. Is -
ten és em ber kap cso la tá nak, de ugyan úgy em ber és em -
ber kap cso la tá nak leg mé lyebb bugy ra i ba vagy ép pen leg -
ma ga sabb csú csa i ra visz el ben nün ket írá sa. Mos ta ni
igénk szá mom ra a csúcs. Ezért is ne héz be szél ni vagy ír -
ni ró la.

Exe gézis – sa ját sza vak kal

Sze re tet – aga pé. Min dent el mond a Te rem tõ és te remt -
mény kap cso la tá ról, de te remt mény és te remt mény le het -
sé ges ta lál ko zásáról is.1

Bi za lom – A kap cso lat for má ja, edé nye, amely ben meg -
él he tõ és meg is mer he tõ a má sik a ma ga va ló sá gá ban. Ez
a nyílt ság, egye nes ség, õszin te ség, lep le zet len ség, sza bad -
lel kû ség.

Íté let – vi lá gos ság. A va ló ság meg lá tá sa, ami ben a fo -
lya ma tok, a vé le mé nyek, a cse le ke de tek, a kü lönb sé gek
nyil ván va ló vá lesz nek.

Fé le lem – sö tét ség. Ami kor nem aka rok szem be sül ni a
va ló ság gal. Ami kor nem aka rok szem be néz ni ön ma gam -
mal, hi bá im mal, hely ze tek kel, em be rek kel. Mert hi szem,
meg tu dom õriz ni ma ga mat tõ lük, nem kell ta lál koz nom
ve lük, ezért in kább fé lek, tá vol tar tom ma gam. Sok szor
azon ban már azt sem tu dom, mi tõl.

Gyû lö let – a va ló ság ki zá rá sa ér zel mek, in du la tok se gít -
sé gé vel. A má si kat meg ve tem, sem mi be ve szem, nem is
aka rom a má sik va ló sá gát meg lát ni, nem aka rok kö ré be
be lép ni.

Ha zug ság – ob jek tív nek lát tat ni má sok kal is azt, hogy
én lá tok-ér tek-tu dok, pe dig nem aka rok a va ló ság gal
szem be sül ni. El hi tet ni má sok kal (és ta lán ma gam mal is),
hogy lá tom a va ló sá got, pe dig be le sem aka rok lép ni, meg
sem aka rom érin te ni.

Me di tá ció 

Is ten sze re tet. Haj to ga tom ma gam ban, mint egy ima mal -
mot. Pró bá lom íz lel ni a sza va kat, ezt a két szót. Döb be ne -
tes egy sze rû ség, még na gyobb fe szült ség és óri á si mély -
ség. Kö rül né zek. Mel let tem sok te kin tet ben meg ke se re dett,
a bi zony ta lan ság tól resz ke tõ, az élet tõl és ha lál tól is meg -
ri a dó em be rek, köz tük ma gam is. Hány szor sír tam el ma -
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gam már te me té sen – én, a vi gasz ta ló. Hány szor ma rad -
tam né ma be teg test vé rem mel lett – én, a bá to rí tó. Hány -
szor ma rad tam moz du lat lan fe le ba rá tom ba ja lát tán – én,
a se gí tõ. Le me re ved tem, meg re ked tem, le cö ve kel tem, mint
az a kis gye rek, aki fé lel mé ben nem moz dul, csak si kít va
ki a bál se gít sé gért. De ami a leg döb be ne te sebb, hogy ezek -
ben a hely ze tek ben, ami kor né mán, bé nán, eset le nül, gyá -
ván ott vol tam test vé rem mel lett, õ sok szor Is ten je len lé -
tét ta pasz tal ta meg. Nem tu dom, hol, ho gyan, ki ben vagy
mi ben, de je len volt az Is ten. Utó lag én ma gam is ezt lát -
tam meg. Mert aho gyan ott áll tam-ül tem a má sik mel lett,
a te he tet len ség ér zé sé vel, a má si kat kö rül fog ta az Is ten.
Nem vol tam sem hõs, sem erõs, sem a meg ol dást tu dó,
csak rész vét ben, a má sik te he tet len sé gé ben együtt ér zõ, a
má si kat el fo ga dó. És le ha jolt hoz zá az Is ten, és le ha jolt
hoz zám az Is ten.

Bon ho ef fer ír ja: „Vi szo nyunk Is ten hez nem »val lá sos«
vi szo nyu lás egy el gon dol ha tó an leg na gyobb, leg ha tal ma -
sabb, leg jobb lény hez – ez nem iga zi transz cen den cia –,
ha nem a mi vi szo nyunk Is ten hez a »má so kért lé te zés« új
éle te, rész vé tel Jé zus lé té ben. Nem a vég te len, el ér he tet len
fel ada tok, ha nem a min den ko ri hely zet ben el ér he tõ fe le -
ba rát je len ti a transz cen denst.”2 Szá mom ra ez azt is je len -
ti, hogy nem tu dom meg él ni az Is ten nel va ló vi szo nyo mat
a fe le ba rát, az  em ber társ nél kül. Is ten pon to san ket tõnk
kap cso la tá nak kö ze pé be lép be, hogy ott tá rul jon fel va ló -
sá ga szá mom ra és a má sik szá má ra. A sze re tet ben. Nincs
hit sze re tet nél kül. Nincs Is ten nel va ló kap cso lat, bi za lom
a sze re tet meg ta pasz ta lá sa és meg élé se nél kül. Is ten a
sze re tet ben lép hoz zám kö zel. Ha ezt el fe lej tem, sem mit
sem tu dok, sem mit sem tud ha tok Is ten rõl.

A sze re tet ben nincs ob jek ti vi tás. Csak Is ten igaz sá ga. A
sze re tet ben nincs füg get len ség. Csak Is ten sza bad sá ga. A
sze re tet ben nincs fé le lem. Csak Is ten ki rály sá ga, ural ma.
A sze re tet ben nincs ér dek. Csak Én és Te, és Mi Is ten ben. 

Ezért aki nem sze ret, gyû löl, ha rag szik, igaz sá got oszt,
ha tal mas ko dik, ér de kek re fi gyel, el vá rá so kat akar tel je sí -
te ni, fé le lem ural ja nap ja it, az nincs Is ten ben. Ab ban nincs
Is ten.

Is ten sze re tet. En nél töb bet nem tu dok mon da ni. En nél
töb bet Já nos sem mond ha tott. En nél töb bet ma sem mond -
hat sen ki.

Váz lat

Sze re tet ben – Is ten ben
Õ sze re tett. Ez az alap. Min dig is õ sze re tett. Ab ban, hogy
éle tet le helt be lém, ab ban, hogy nyi tott uta kat adott elém,
ab ban, hogy nem for dult el tõ lem bû nös vol tom el le né re.
Mert a sze re tet – aho gyan tõ le meg is mer he tem – az a tör -
he tet len ka pocs, amely min dig is azt je len tet te, hogy sze -

ret – az az hogy hoz zá  tar to zom. Fel té tel nél kül. Bár mi el -
le né re is. Még is. Ha meg va ló sul az a ke gyel mes pil la nat,
hogy szí vem, lel kem, min de nem – Is ten tõl, az õ Lel ké tõl
meg érint ve – sze ret, ak kor ott je len van õ. Ak kor Is ten ben
va gyok.

Sze re tet ben – fé le lem nél kül
Aki Is ten ben van, aki sze ret, az is me ri a va ló sá got. Ta lán
még nem szín rõl szín re, de e föl dön ez a leg tisz tább kép a
va ló ság ról a ben nün ket kö rül ve võ ho mály ban. És ha va la -
ki sze ret, és Is ten ben van, meg vi lá go so dik elõt te az a va -
ló ság, amely ben nincs fé le lem, nincs bi zal mat lan ság,
nincs gyöt re lem. Csak sze re tet.

Sze re tet ben – együtt a test vér rel
Nem le het Is ten ben len ni-lé tez ni, nem le het sze ret ni a test -
vér nél kül. Ha ki ha gyom a má sik em bert, el ve szí tem az Is -
ten hez ve ze tõ utat. Is ten Krisz tus ban, az Em ber fi á ban lép
kö zel hoz zám, egé szen em ber lesz, ezért em ber nél kül Is -
tent meg ta lál ni nem le het. Csak Krisz tus ban, csak a Krisz -
tus-ar cú em ber társ ban. Sze ret ni Is tent – sze ret ni az em -
bert. Még ak kor is, ha ez a vég te len le egy sze rû sí tés blasz -
fé mi ku san hang zik. Az em ber sze re te te nem le het tö ké le -
tes, de Is ten Krisz tus ban és a má sik em ber ben sze ret, lép
kö zel hoz zám a leg nyil ván va lób ban.

Ara di And rás

Tal ló zó

„Az aga pé (…) nem esz köz, amellyel va la mit – az üd vös -
sé get! – el akar nak ér ni, ha nem az aján dék ként meg ka -
pott só té ria, az Is ten nel va ló kö zös ség ki fe je zõ dé se.” (Ju bi -
le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka
Kft.)

„Aki na pon ként bol do gan ta pasz tal ja, hogy mi lyen fel -
mér he tet le nül nagy do log »be le fér ni« Is ten sze re te té be,
an nak bol dog sá ga csak gya ra po dik, ha azt ér zé ke li, hogy
eb be a sze re tet be má sok is »be le fér nek«.” (id. Ma gas sy
Sán dor: Pe rikó pák. Ma gán ki adás)

„Ha egy hí võ re meg ve gon dol Krisz tus íté lõ szé ké re (…),
Is ten sze re te te nem ju tott még tel jes ség re ben ne.” (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 sze re tet ben nincs fé le lem; bi za lom van ben ne. Ha
biz tos va gyok ab ban, hogy va la ki sze ret en gem, ak kor
nem fé lek tõ le. Ha csak vá gyom rá, hogy sze res sen, ak kor
fél he tek at tól, hogy nem sze ret, sõt tõ le is fél he tek.” (J. N.
Darby: A Bib lia köny ve i nek át te kin té se. Evan gé li u mi Ki -
adó)

„Az Is ten sze re tet. En nek a té tel nek nincs pár hu za ma
az an tik fi lo zó fi á ban és val lá sos ság ban. (…) az õs ke resz -
tyén és pá li ha gyo mány alap ján, sa já tos, új sze rû gon do -
lat vi lá gá ban, egyet len, össze füg gõ moz gás ként ra gad ja
meg és ér tel me zi a sze re te tet mint is te ni va ló sá got. Tel je -

227

2 In Ve ö re ös Im re: Já nos le ve lei. A MEE Saj tó osz tá lya, Bu da pest, 1970.
256. o.



sen egy be for raszt ja a Krisz tus-hi tet és a ke resz tyén sze re -
te tet. (…) nem me ta fi zi kus meg gon do lá sok ból ve ze ti le Is -
ten sze re te tét, ha nem a tör té ne ti Jé zus éle té bõl, ha lá lá -
ból.” (Ve ö re ös Im re: Já nos le ve lei. Teo ló gi ai Iro dal mi Egye -
sü let)

„A lát ha tat lan Úr irán ti sze re te tün ket leg job ban nem a
sza va ink kal fe jez het jük ki, ha nem az Õ lát ha tó né pe irán -
ti sze re te tünk bõl fa ka dó tet tek kel. (…) »Az em be re ket is -
mer nünk kell, hogy sze ret hes sük õket, de Is tent sze ret -
nünk kell, hogy meg is mer hes sük õt.«” (Da vid Jack man: Já -
nos le ve lei. Har mat)

„Hogy Is ten sze re tet, azt min den ki nek lát ni kell, ha
nyit va a sze me. Mert akár mer re né zel, lép ten-nyo mon sze -
re te te je le it lá tod. (…) le he tet len, hogy aki Is ten sze re te té -
nek e nagy tü zét meg érez te, át ne he vül ne s láng ra ne
gyúl na tõ le! (…) Aho gyan nincs tûz me leg nél kül, ép pen
úgy nem le het hit sze re tet nél kül. (…) Is ten azon ban nem
szo rul a mi cse le ke de te ink re. (…) Így hát a szív a fe le ba -
rá ti sze re tet hez lát hoz zá.” (Luther: Jer, ör vend jünk ke resz -
tyé nek! Evan gé li kus Saj tó osz tály)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(az Is ten ben ma rad, és Is ten is õben ne)
„A ke resz tény em ber sze re te té nek olyan for rá sa van,
amely ki me rít he tet len és el apad ha tat lan. Még ak kor is, ha
jó té te mé nye ho mok ra ön tött víz.”

Luther Már ton

(aki nem sze re ti a test vé rét, akit lát)
„Néz ni va la mit me rõ ben más do log, mint lát ni. Sem mit
nem lá tunk, amíg szép sé gét nem lát juk.”

Os car Wilde (1854–1900) ír köl tõ, drá ma író

„Idéz zük fel, mit mon dott az el me gyó gyász a bo lon dok há -
zá ból ki kért bá csi ról, ami kor az öre get le szed ték a fá ról:
né ha nor má lis, né ha nem. Mint mi, mind nyá jan.”

Jiri Men zel (1938–) Os car-dí jas
cseh film ren de zõ, szí nész: Hát, nem tu dom…

(test vé rét vi szont gyû lö li, az ha zug)
„A szem mel lát ha tó té nyek sok min dent el mon da nak a
szem rõl.”

Fe le ki Lász ló (1909–1989) hu mo ris ta

„– Mi a sze re tet? 
– Men tes ség a fé le lem tõl.
– Mi tõl fé lünk? 
– A sze re tet tõl.”

An thony de Mello SJ

TÖR TÉ NET
(aki sze re ti Is tent, sze res se a test vé rét is) 
Lind wors ky, a ne ves je zsu i ta teo ló gus em lí ti egy szer ze tes
ese tét, aki mel lett örö kös sze ka tú rái mi att be osz tott ja i nak
éle te ki bír ha tat lan volt, és nyug ta la ní tó, má so kat gyöt rõ
egyé ni sé ge szin te po kol lá tet te kör nye ze té nek éle tét.

Elöl já rói tud ták ezt, ép pen ezért ké sõbb már csak azo -
kat osz tot ták be mel lé mun ka tár sul, akik ön ként vál lal -
koz tak a ne héz em ber el vi se lé sé re.

Mi kor el ér ke zett a szer ze tes ha lá lá nak órá ja, az ágya
kö ré se reg lõk elõtt õszin te val lo mást tett éle té nek hi bá i ról,
és sza va i ból ér zõ dött, hogy mennyi re meg ren dí tõ va ló ság -
ban fog ja fel az Örök Bí ró kö ze led tét. Még is az zal a meg -
le põ ki je len tés sel zár ta le val lo má sa it:

– Úgy ér zem, hogy a test vé ri sze re tet el len so ha nem vé -
tet tem, no ha éle tem ben csak sze re tet len sé get ta pasz tal -
tam.

E ki rí vó eset kap csán nem kell-e mind annyi unk nak ar -
ra gon dol nunk, hogy hát ha ben nünk is ilyes faj ta té ve dé -
sek van nak?

Be lon Gel lért nyo mán

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 2. VA SÁR NAP
• 1Jn 3,13–18

Gon do la tok az ige hir de tés elé

Mi ért gyû lö li a vi lág a ke resz té nye ket? – ve tõd het föl ez az
el sõ hal lás ra ta lán na iv nak is tû nõ kér dés. De csak ne -
künk, a ke resz tény ség tör té ne tét elég jól is me rõk nek és a
ke resz tény teo ló gi á ba be le lá tó em be rek nek „ter mé sze tes”,
hogy a ke resz tény sé get gyû lö li a vi lág. Egy kí vül ál ló, de
jó hi sze mû em ber bi zony el cso dál koz na ezen, mert a ke -
resz té nyek csu pa jót akar tak a kez de tek kez de tén, s ta lán
még ma is. A Jé zus hoz csat la ko zó em be rek jó ügy mö gé
so ra koz tak föl. Jé zus gyó gyí tott, ta ní tott, ha lot ta kat tá -
masz tott föl, s ar ra biz tat ta kö ve tõ it, hogy õk is ha son ló -
an cse le ked je nek, leg alább is ami a ta ní tást és a má sik hoz
va ló oda haj lást il le ti. Bi zony ezen az ala pon még is csak el -
cso dál ko zik az em ber, hogy mi ért gyû lö li a ke resz té nye ket
a vi lág.

Mit je lent ez a mon dat: Mi tud juk, hogy át men tünk a
ha lál ból az élet be, mert sze ret jük test vé re in ket. Nyil ván va -
ló, hogy nem azért men tünk át a ha lál ból az élet be, mert
ben nünk ilyen sze re tet van, ha nem ab ból tud juk, hogy
már más lét ál la pot ban va gyunk, hogy ké pe sek va gyunk
sze ret ni. S mi vel Krisz tus elõbb sze re tett min ket, ezért le -
het sé ges ez ne künk. A ha lál ból az élet be Krisz tus ál do za -
tá val men tünk, a ben ne va ló hit en nek a zá lo ga. 

Sú lyos, szin te túl zó nak tû nõ sza vak ta lál ha tók a tex -
tus ban, ame lyek azt mond ják, hogy aki gyû lö li test vé rét,
az em ber gyil kos, az em ber gyil kos nak pe dig nincs örök éle -
te. Já nos azon ban a He gyi be széd bõl me rít, ahol Jé zus ma -
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ga eme li a gon do la ti vét ke zést a tett le ge sen el kö ve tett vé -
tek kel egyen ran gú vá. E sza kaszt meg elõ zõ en pe dig ma ga
Já nos idé zi fel Ka in és Ábel tra gi kus tör té ne tét, ahol a gyû -
lö let vált tet té. 

Szin tén sú lyos, de már po zi tív ol dal ról va ló meg kö ze lí -
tés az ön fel ál do zás, s ter mé sze tes, hogy Jé zus Krisz tust ál -
lít ja pél dá nak Já nos.

Vé gül egé szen gya kor la ti sík ra te re li a mon da ni va lót.
Meg osz ta ni, ad ni, amink van, an nak, aki rá szo rul. Csak a
vé gén jön az eti kai út mu ta tás. Hit bõl jön a cse le ke det. El -
sõ ol va sás ra ta lán na gyon is úgy tû nik, hogy csu pán eti -
kai út mu ta tá sok so ra az em be ri együtt élés re vo nat ko zó -
an, de ez az ige sza kasz a leg szo ro sabb Krisz tus hoz kap -
cso ló dást és an nak ered mé nyét ír ja le.

A va sár nap jel le ge

El kez dõ dött az úgy ne ve zett ün nep te len fél év. Vé ge a tan -
év nek, a hit ok ta tás nak. Min de nütt üre seb bek a temp lo -
mok, mi ma gunk is a nya ra lás ra, a nyá ri tá bo rok ra te kin -
tünk elõ re. Az evan gé li um Lk 14,15–24: a nagy va cso ra.
A va sár nap és az ün nep kör té má ja: Is ten hív min ket. Meg
ne ves sé tek azt, aki szól! Eb ben a kon tex tus ban még is
fon tos meg szó lal tat ni ma gunk fe lé is, de a test vé rek fe lé
is, hogy Is ten nél nincs ün nep te len fél év. Ve le, ben ne ün -
nep le het min den ta lál ko zás.

Az ige hir de tés fe lé

Ül döz te tés: Bi zony cso dál ko zunk, hogy a ke resz té nye ket
új ra és új ra el len szenv ve szi kö rül. Az el sõ ke resz té nye ket
a szó szo ros ér tel mé ben ha lál ra ül döz ték. Em lék szünk
még mind nyá jan a 17 év vel ez elõtt le zá rult idõ szak ban
tör tén tek re. So kan em lé kez nek, hogy a kon fir má ci ót kö ve -
tõ en a hét fõi osz tály fõ nö ki órán a ta nár – el sõ hal lás ra
még jó hi sze mû en – a kon fir má ci ó ra te rel te a szót, majd
föl szó lí tot ta az elõ zõ nap kon fir mál ta kat, hogy áll ja nak
föl. Ez után le he tett ne vet ni a töb bi ek nek. Az már csak
eny hí tet te a fáj dal mun kat, hogy ab ban a kis fa lu ban, ahol
én fel nõt tem, a ki csit több mint 30-as lét szá mú osz tály ban
volt kö rül be lül 10 evan gé li kus, 10 ka to li kus, 10 re for má -
tus. Így csak az a né hány, nem a fa lu ból szár ma zó fe le ke -
ze ten kí vü li kun co gott. Azu tán el jött a vál to zás ide je, s azt
hit tük, hogy tárt ka rok kal fo gad nak majd min ket, ám csa -
lód nunk kel lett. Ma, ami kor min dent sza bad, sza bad láb -
bal ti por ni a ke resz tény ér té ke ket, sem mi be ven ni a ke -
resz tény sé get. De ne cso dál koz zunk, ha gyû löl a vi lág a
ke resz tény sé günk mi att. Sõt azt mon dom, hogy ak kor cso -
dál koz zunk, ha még nem tör tént meg ez ve lünk, mert ak -
kor a ke resz tény sé günk kel van baj. Mert a vi lág nem a ke -
resz tény kul tú rát, a ke resz tény ér té ke ket gyû lö li, eze ket,
ha hasz na van be lõ le, még a zász ló já ra is tû zi. A vi lág
mást gyû löl. A Krisz tus-kö ve tõ sze re ti a test vé rét és meg -

bo csát. Ezt a meg bo csá tást nem tud ja meg bo csá ta ni a vi -
lág. A vi lág dik tá tu ma az, hogy a bûnt meg kell to rol ni, a
bû nös bûn hõd jön. Csak hogy ez min dig pusz tu lás hoz és
szen ve dés hez ve zet. A sá tán azon ban nem tû ri a meg bo -
csá tás ból fa ka dó bé kes sé get, mert õ a za va ros ban tud és
sze ret ha lász ni.

Test vér gyû lö let: Hány iro dal mi mû õriz olyan tör té ne te -
ket, amelyekben test vé rek élik éle tü ket, vív ják min den na -
pos har cu kat? Eset leg az egyik úgy érzi, hogy a má sik ki -
tün te tet tebb a szü lõk sze mé ben – s egy el ke se re dett pil la -
nat ban azt kí ván ja, bár hal na meg a ri vá lis test vér. S ami -
kor e kí ván ság tól füg get le nül be kö vet ke zik va la mi tra gé -
dia, mi cso da lel ki is me ret-fur da lás tör a fel szín re! „Uram,
én ezt nem így gon dol tam.”

Ön fel ál do zás: Ma alig ha ke rü lünk ab ba a hely zet be,
hogy va la ki he lyett a ha lált kel le ne vál lal nunk. De az élet,
s most szán dé ko san nem ír tam, hogy a ke resz tény élet,
nem szól hat más ról, mint hogy nap mint nap oda adom
idõ met, erõ met, tu dá so mat, mo so lyo mat, si mo ga tá so mat,
jó sza va mat, ön ma ga mat azok nak, akik rám bí zat tak. Kü -
lön ben élet nek nem, csak üres ve ge tá ci ó nak ne vez he tõ,
ami tör té nik ve lünk.

Meg bo csá tás: Vé gül, aki meg bo csát, csak az tud ad ni.
Azon ban csak az tud meg bo csá ta ni, aki nek meg bo csá tot -
tak. Vagy is Jé zus bo csá na tá ból táp lál ko zik a cse lek vé -
sünk. Eh hez azon ban el kell fo gad nunk bû nös vol tun kat.
S ez az, amit gyû löl a vi lág. Ta gad ja bû nös sé gét, ezért
kép te len el fo gad ni a bûn bo csá na tot. Pe dig az em ber szá -
má ra az Is ten kö zel sé gé nek leg na gyobb meg nyil vá nu lá sa
az, ha el tud ja fo gad nia a bûn bo csá na tot. Azért tud juk
sze ret ni a test vé rün ket, mert Krisz tus bo csá na ta mû kö dés -
be lé pett az éle tünk ben. Ezért tu dunk ad ni is.

Rész let a Ma gyar Nem zet 2007. áp ri lis 28-i szá má ból,
Lu kács Csa ba „Null szal dó” cí mû cik ké bõl: „El jött az idõ,
ami kor már az anya or szá gi el eset te ken is se gí te ni kell –
mond ta né hány he te ba rá ti be szél ge tés ben Böj te Csa ba, és
mi vel õ nem a sza vak, ha nem a tet tek em be re, áp ri lis vé -
gén már ar ról ad ha tunk hírt: Cso bán ka ha tá rá ban, a szo -
ci á lis misszi ós nõ vé rek tõl ka pott jó ko ra in gat lan együt tes -
ben gyer mek- és csa lád men tõ te vé keny ség be kezd a dé vai
Szent Fe renc Ala pít vány. Csat ta nós vá lasz ez 2004. de -
cem ber 5-re. Most ki ta szí tot tak se gí te nek a ki ta szí tón, de
így van ez rend jén az Is ten or szá gá ban. Egy szer az egyik
se gít a má si kon, más kor pe dig for dít va – ki-ki te het sé ge és
le he tõ sé ge sze rint. A vég ered mény pe dig olyan, mint egy
null szal dós játsz ma, amely ben sen ki sem ér zi ma gát be -
csa pott nak.” Ez az iga zi meg bo csá tás, amely nem csak
mond ja, oda ve ti, hogy „bocs”, ha nem azon nal cse lek szik,
sõt elõbb cse lek szik. Hi szen Is ten sem csak mon do gat ta:
meg bo csá tok, ha nem cse le ke dett ha tal ma sat, ál do za tot
ho zott, ön ma gát ad ta ér tünk.

Ben cé né Sza bó Már ta
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Tal ló zó

„(…) az aga pé olyan tett, amely ben az élet fo rog koc kán.”
(Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi -
té ka Kft.)

„(…) a gyû lö let ön ma gát hiz lal ja és má so kat el emészt,
a sze re tet ön ma gát emész ti el és má sok éle tét ad ja vissza
vagy tart ja meg. (…) a gyû lö let min dent, még az éle tet is
fel ál doz za ön ma gá ért, míg a sze re tet min dent, még az éle -
tet is fel ál doz za má sért.” (id. Ma gas sy Sán dor: Pe rikó pák.
Ma gán ki adás)

„A sze re te tet meg kell is mer nünk, hogy ter mé sze tünk ké
vál jék, s asze rint él jünk.” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé -
cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„A Krisz tus hoz kap csolt örök élet a hí võ em ber föl di éle -
té ben transz cen dens ere de tû és jel le gû va ló ság (…) ha lá -
lunk órá já val meg nem sza ka dó fo lya ma tos sá ga rend kí vül
erõs nyo ma té kot kap. Az »örök élet« Já nos nál át fog ja a je -
lent és a vég sõ jö võt.

A »ha lál« já no si ér tel me zés ben az az ál la pot, amely ben
az em ber a Krisz tus-hit nél kül, Is ten tõl el sza kad tan van.
En nek csak hal vány ké pe (…) a föl di élet nek vé get ve tõ
ha lál. (…) Ami kor te hát Já nos élet rõl és ha lál ról szól, az
em ber nek Is ten hez va ló vi szo nyát ha tá roz za meg. Így vá -
lik ért he tõ vé az a meg ál la pí tá sa, hogy a Krisz tus ban hí võ
em ber nél meg tör tént a nagy át lé pés a »ha lál ból az élet re«:
az Is ten tõl va ló tá vol lét bõl az Is ten kö zel sé gé be ke rült. En -
nek is mer te tõ je le a sze re tet. (…) Nem a ke resz tyén gyü le -
ke ze tek so ha nem lé te zett tö ké le tes sze re te te gyõ zi meg a
szer zõt a meg tör tént lét for du lat ról. Nem gya kor la ti kö vet -
kez te tést, ha nem teo ló gi ai meg ál la pí tást ad. (…) Mon da ta
hit be li meg ál la pí tást és er köl csi fel hí vást je lent egy szer re
(…) a sze re tet ben va ló sul meg az örök élet a föl di ke re tek
kö zött.” (Ve ö re ös Im re: Já nos le ve lei. Teo ló gi ai Iro dal mi
Egye sü let)

„Ha a gyû lö let vég sõ so ron gyil kos ság ban lep le zi le ma -
gát, ak kor a vég sõ kig vitt sze re tet az ál do zat ban mu tat ko -
zik meg. A sze re tet sem gon do lat ban, sem tet tek kel nem
pusz tít ja el a má sik éle tét. A sze re tet oda ad ja a ma ga éle -
tét azért, hogy egy má sik él hes sen. Jé zus Krisz tus az éle -
tét ad ta ér tünk – ez Is ten de fi ní ci ó ja a sze re tet rõl.” (Da vid
Jack man: Já nos le ve lei. Har mat)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(Ne cso dál koz za tok…)
„Az em be ri ség ma egy könnyebb meg vál tást ke res, ami
tel je sít he tõbb, mert a jé zu sit nem tud ja tel je sí te ni. Olyan
meg vál tás ra vá gyik, ami mel lett le het bár mit cse le ked ni,
hisz van rá ma gya rá zat. De még sem megy.”

Bor sos Mik lós (1906–1990) szob rász

(át men tünk a ha lál ból az élet be)
„…a szív be li jó kedv nem fér meg a ke gyet len ség gel.”

François-Ma rie Vol taire (1694–1778)
fran cia fi lo zó fus, író

(mert sze ret jük test vé re in ket…)
„Min den em ber egy nép kö zös sé gé be tar to zik, akár akar -
ja, akár nem, és köt ve ma rad hoz zá. Ez ma gá ból a ter mé -
szet bõl fa ka dó tény. Mint ke resz tény, azt hi szem, a mi égi
Urunk a kü lön bö zõ sé get a sze re tet ked vé ért te rem tet te.
Mert kü lön bö zõ ség és fe szült ség nél kül nin csen sze re tet.”

Franz Wer fel (1890–1945) oszt rák re gény író, köl tõ

(ne szó val sze res sünk)
„Igen, a szo ci a lis ta moz ga lom is ten te len, de én eb ben Is -
ten in té sét lá tom, s ez ne künk szól, ke resz té nyek nek!
Meg ró min ket a sze gé nyek és szen ve dõk irán ti ér zé ket len -
sé gün kért.”

Mi lan Kun dera (1929–) cseh drá ma- és re gény író, köl tõ

(be zár ja elõt te a szí vét)
„Ah hoz va la mennyi en elég erõ sek va gyunk, hogy a má sok
ba ját el vi sel jük.”

François de La Ro che fou cauld (1613–1680)
fran cia afo riz ma szer zõ

TÖR TÉ NET
„Meg ér kez tem…”
Egy ka to nát sür gõ sen ha za küld tek a front ról, mert édes -
ap ja hal dok lott, és õ volt az egye dü li csa lád tag ja.

Ami kor be lé pett az in ten zív osz tály ra, rög tön lát ta,
hogy a fé lig ön tu dat lan em ber nem az édes ap ja. Va la ki hi -
bát kö ve tett el, és nem a meg fe le lõ em bert hív ták ha za.

– Mennyi ide ig él het még? – kér dez te a dok tort.
– Nem töb bet, mint né hány órát. Ép pen hogy csak ide ért.
A ka to na nem té to vá zott to vább. Elõ re ha jolt, meg fog ta

az öreg ke zét, és gyen gé den így szólt:
– Apám, itt va gyok. Meg jöt tem.
Az öreg em ber be le ka pasz ko dott az oda nyúj tott kéz be,

vak sze mei tág ra nyíl tak, mo soly öm lött el ar cán, ami
ott is ma radt kö rül be lül egy óra múl va be kö vet ke zõ ha -
lá lá ig.

An thony de Mello nyo mán

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 3. VA SÁR NAP
• 1Pt 5,6–11

A le vél rõl

Pé ter el sõ le ve le egy fe lõl ke resz te lé si be széd, amely a hí võ
élet egé szé re te kint az el hí vás tól a kí sér té se ken át a ke -
resz tény élet be tel je se dé sé ig, az üd vös sé gig. Más fe lõl kör -
le vél, amely a gyü le ke ze tek hez szól, nem csak egyes hí võ -
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ket, ha nem kö zös sé ge ket erõ sít, bá to rít a hit ben va ló ki -
tar tás ra, óv a kí sé rté sek tõl. 

A le vél fõ té mái: a szen ve dés, az en ge del mes ség, a ke -
resz té nyek hely ze te az õket kö rül ve võ tár sa da lom ban. 

En nek az egy sé ges be széd nek, il let ve kör le vél nek a be -
fe je zõ ré sze a ki je lölt per iko pa, amely meg is mét li és össze -
fog lal ja a leg fon to sabb té má kat. A 6–11. ver sek ezért so -
kat utal nak a le vél ben ko ráb ban le ír tak ra, a sza kasz üze -
ne tét a le vél egé szé nek üze ne te fe lõl ért het jük meg. A pe -
riko pa erõ tel jes ké pei az Ószö vet ség bõl szár maz nak. Bár a
le vél po gá nyok ból lett ke resz té nyek hez szól, az Ószö vet -
ség a po gány ke resz tény gyü le ke ze tek Szent írá sa is volt. 

Vers rõl vers re

6–11. v.: Is ten ha tal mas ke ze Is ten mun kál ko dó ere jé nek
szim bó lu ma. A kép Iz rá el né pe szá má ra az Egyip tom ból
va ló sza ba du lást idé zi: Erõs kéz zel ho zott ki ben nün ket az
Úr Egyip tom ból. (2Móz 13,14) Is ten ke ze azon ban nem -
csak sza ba du lást, ha nem szo ron gat ta tást is je lent het.
Erõs kéz zel ül dö zöl en gem. (Jób 30,21) Mert éj jel-nap pal
rám ne he ze dett ke zed, erõm el lan kadt. (Zsolt 32,4) A zsol -
tá ros még is ugyan et tõl a kéz tõl vár ja az ol tal mat és a sza -
ba du lást is: Te vagy ol tal mam, meg óvsz a baj tól, kö rül ve -
szel a sza ba du lás örö mé vel. (Zsolt 32,7) Az új szö vet sé gi
zsol tár ban, a Mag ni fi catban Is ten ke ze ha tal ma so kat dönt
le trón juk ról, és a meg alá zot ta kat föl eme li. (Lk 1,51–52) 

A Pé ter-le vél be fe je zõ sza ka sza is ha son ló imád ság nak,
zsol tár nak te kint he tõ, ame lyet az alá zat és a di csõ ség sza -
vai ke re tez nek: Aláz zá tok meg ma ga to kat…, hogy fel ma -
gasz tal jon ti te ket. Övé a di csõ ség és a ha ta lom örök kön-
örök ké. Ámen.

7. v.: Min den gon do to kat õreá ves sé tek – Jé zus sza va it
idé zi a mennyei Atya gond vi se lé sé rõl. A le vél kon tex tu sá -
ban az zal az ár nya lat tal, hogy míg Mt 6-ban a meg él he tés
min den na pi gond ja i ról van szó, itt az élet ér tel me és jö võ -
je mi at ti ag go da lom ról. 

8. v.: El len sé ge tek az ör dög – A le vél be li szi tu á ció a vi -
lág el len sé ges ma ga tar tá sa Krisz tus kö ve tõ i vel szem ben.
Itt még sem a kör nye zet konk rét tet te i re utal, nem em be ri
el len fél re, ha nem em ber fe let ti el len ség re. A diav bo loõ, a
hé ber sá tán meg fe le lõ je a rá gal ma zó, vád ló, csá bí tó. Az
em ber fe let ti el len ség re való uta lás meg óv at tól, hogy em -
ber tár sunk ra mint el len sé günk re gon dol junk. Mert a mi
har cunk nem test és vér el len fo lyik, ha nem erõk és ha tal -
mak el len. (Ef 6,12)

9. v.: Ugyan azok a szen ve dé sek – A ke resz tény em ber
szen ve dé se nem sze mé lyes sze ren csét len ség, ha nem a ke -
resz tény ség lé nye gé hez tar to zik. 

10. v.: Eb ben a vers ben a le vél egé szé nek össze fog la lá -
sát ol vas hat juk még egy szer. A ke resz tény em ber, a ke resz -
tény kö zös ség éle tét a vi lág ban: az el hí vás tól a rö vid ide -
ig tar tó szen ve dés vál la lá sán ke resz tül az üd vös ség ben
va ló rész vé te lig. Krisz tus ban – Krisz tus sor sá ban, szen ve -

dé sé ben és fel tá ma dá sá ban va ló osz to zás. A pil la nat nyi
meg pró bál ta tá sok után Krisz tus ban az õ örök di csõ sé gé be
hí vat tunk el. De az ige ígé re te nem csak az esz ka to lo gi kus
kor ra vo nat ko zik, ha nem ad dig is, a szen ve dé sek ide je
alatt is ve lünk van a ke gye lem Is te ne: ka tar tiv sei – meg -
fe le lõ ál la pot ba hoz za azo kat, akik ká ro kat szen ved tek,
éppé te szi éle tü ket; sth riv xei – meg tá maszt ja, meg erõ sí ti
azo kat, akik gyen gék, in ga ta gok let tek; sqenwv sei – az el -
len ség el le ni harc ban meg erõ sít; qe me liwv sei – az el bi -
zony ta la no dás ban biz tos ala pot ad.

Az ige hir de tés fe lé

Min den év ben né hány al ka lom mal püs pö ki kör le ve let ol -
va sunk föl a gyü le ke zet ben. A kör le ve lek nem csak sze mé -
lye sen, ha nem mint az egy ház tag ját szó lí ta nak meg ben -
nün ket, és meg szó lít ják a gyü le ke zet kö zös sé gét is. A ki je -
lölt ige sza kasz egy kör le vél be fe je zõ ré sze. Pé ter le ve le,
amely bõl hús vét óta több al ka lom mal is hal lot tunk sza ka -
szo kat a szó szék rõl, kü lön bö zõ ere de tû szen ve dé sek rõl ír.
Olyan szen ve dés rõl, amely bû ne ink kö vet kez mé nye
(4,15); olyan szen ve dés rõl, ami lyen Jób szen ve dé se: ár tat -
la nul vi selt sors csa pás; és a ke resz té nyek nek hi tü kért vi -
selt szen ve dé se i rõl (2,12); de a hí võ em be rek nek a szen ve -
dés ben min den eset ben Is ten nel van dol guk. 

Aláz zá tok meg ma ga to kat Is ten ha tal mas ke ze alatt –
el sõ sor ban nem in tés, ha nem a ke gye lem ígé re te. Is ten a
szo ron gat ta tás ban kö zel van, ott van a leg kö ze lebb. Si -
mone Weil be szél rossz és jó alá zat ról. A rossz alá zat az,
amely ben sze mé lyem ben sem mi nek tar tom ma gam. A jó
alá zat ban nem sze mé lyem ben, ha nem mint em ber tar tom
ma gam por szem nek Is ten elõtt. Aláz zá tok meg ma ga to kat
– nem meg aláz ko dást je lent te hát, ha nem mél tó sá got, an -
nak be lá tá sát, el fo ga dá sát, hogy a ma gam ere jé bõl sem -
mim nincs. 

Nem ta lá lok ma gya rá za tot a szen ve dés re. Az em ber vá -
dol má so kat, de ma gát is, hogy ho gyan le he tett ilyen na -
iv és él he tet len, vá dol ja a kö rül mé nye ket. Mind ezek olyan
ku szán össze fo nód nak, hogy nincs be lõ lük ki út. Sok ne -
héz élet hely zet ben kény te le nek va gyunk be lát ni, nem le -
lünk meg ol dást, de Is ten ter ve ép pen eb bõl a be lá tás ból
ké pes jót for mál ni. Az alá zat Is ten ha tal mas ke ze alatt azt
je len ti, hogy be is me rem el ve szett sé ge met. Üres kéz zel ál -
lok Is ten elõtt, ké szen a ke gye lem el fo ga dá sá ra. Alá zat és
ke gye lem össze tar to zik. A szen ve dõ nek Is ten Jé zus Krisz -
tus ban kö zös sé gét ígé ri, Krisz tus ha lá lá ban és fel tá ma dá -
sá ban ré sze sí ti. Ve le van a szen ve dés ben Krisz tus szen ve -
dé se ál tal, és a fel tá ma dás ke gyel mé ben ré sze sí ti nem várt
mó don és idõ ben, ami lyen vá rat lan volt Krisz tus fel tá ma -
dá sa és a fel tá ma dás sal va ló ta lál ko zás min dig. 

Pé ter le ve le olyan ke resz tény gyü le ke ze tek hez író dott,
akik hi tük mi att rá gal ma zás nak, ül döz te tés nek vol tak ki -
té ve. Gyö nyö rû en szó lal tat ja meg az igét Bu da ker Osz kár
1952-ben le írt pré di ká ci ó já ban (Lel ki pász tor, 2002/8–9.
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359. k). Az ige erõt adott a hû meg ma ra dás ban, ere je van
azok nak a so rok nak az egy ház el le nes dik ta tú ra kon tex tu -
sá ban. Ma Ma gyar or szá gon a ke resz té nyek nek nem kell
ilyen faj ta el nyo más sal szem be néz ni ük. A hû meg ma ra dás
passzív ma ga tar tá sa he lyett, mert a le he tõ sé gek meg en ge -
dik, a he lyes dön té sek meg ho za ta la, jó ter vek ké szí té se, a
fe le lõs ség vál la lás, a cse lek vés je lent ki hí vást. A fel szó lí tás:
min den gon do to kat õreá ves sé tek, nem azt je len ti, hogy fel -
ment het jük ma gun kat a dön tés és a cse lek vés fe le lõs sé ge
alól. Ha nem azt az ígé re tet, hogy Is ten ve lünk ma rad ak -
kor is, ha rossz dön tést hoz tunk. Ve lünk lesz ak kor is, ha
egye lõ re nem lát juk dön té sünk he lyes sé gé nek iga zo lá sát,
mun kánk ered mé nyét. Bu da ker Osz kár ma is ak tu á lis sza -
va i val: „Küz dé sünk ered mé nyét õreá bíz zuk! Hogy med dig
tart, õreá bíz zuk! Bír juk-e majd? Õreá bíz zuk! Nem lesz-e
még ne he zebb a sor sunk? Õreá bíz zuk! És mind ezt ab ban
a bi za lom ban, hogy ne ki gond ja van re ánk!”

Min den hí võt fe nye get a kí sér tés, hogy a szen ve dés, a
meg tor pa ná sok el tán to rí ta nak cé lunk tól. Kü lön bö zõ for -
má ban, csá bí tón, vád lón, nyíl tan el len sé ge sen, rá gal ma -
zón ar ra kész tet nek, hogy erõ fe szí té se ink ér tel me fe lõl el -
bi zony ta la nod junk. A hit cse le ke de tei nem lát vá nyos tet -
tek. El len té tes kar ri er, alul ma ra dás, le mon dás, el en ge dés.
Ami lát szik, a vi lág sze mé ben a gyen ge ség je le, a si ke res
élet el len té te, mai szó val lú zer ség. Jó zan ság ra int az ige,
hí võ tár gyi la gos ság ra, amely szá mot vet erõ for rá sa i val, az
em be ri hely ze tek két ér tel mû sé gé vel, nem rin gat ja ma gát
il lú zi ók ba, de van ví zi ó ja egy olyan gyü le ke ze ti kö zös ség -
rõl, olyan egy ház ról és tár sa da lom ról, amely ré sze se
Krisz tus örök di csõ sé gé nek. En nek a ví zi ó nak meg fe le lõ en
cse lek szik. A szen ve dé sek pe dig nem tán to rít ják el, azok
az ige ta nú sá ga sze rint a hí võ élet ve le já rói. Is ten ke gyel -
me pe dig kí sé ri a ke resz tény em ber éle tét. Rá adá sul aján -
dék ként min dig ér ke zik se gít sé ge. 

Kézdy Pé ter

Tal ló zó

„(…) az a Sá tán tá mad, aki – mint »or dí tó orosz lán szer -
te jár, ke res ve azt, akit el nyel het« (5,8b). (…) A Sá tán em -
le ge té se azért na gyon fon tos, mert meg lát tat ja az em be ri
té nye zõk mö göt ti va ló sá got: az »öröm fa ló Em ber fa lót« is,
de a ve lünk és ér tünk küz dõ »hõs Ve zért« (ÉK 254,2), a
Krisz tus Jé zust is. (…) Le gyünk meg gyõ zõd ve afe lõl, hogy
Krisz tus sor sá ban min den ki osz to zik, aki Ve le egy úton
jár. A szen ve dé sek for má ját te hát kár len ne elõ re jó sol gat -
ni. Elég annyit tud ni, hogy a szen ve dé sek tény ként jel lem -
zik a Krisz tus-hí võk éle tét. És ezek ak kor is be kö vet kez -
nek, ami kor nem jó sol gat ják õket. (…) Az »Úrért va ló
szen ve dés« nem fel tét len már tí ri um, de min den kép pen
hát rá nyok el hor do zá sa egy olyan em be ri tár sa da lom ban,
ahol a kar ri er szá mos eset ben a Ve le va ló kö zös ség fel adá -
sa vagy la zí tá sa árán va ló sít ha tó meg csu pán.” (id. Ma -
gas sy Sán dor: Pe rikó pák. Ma gán ki adás)

„A gond szük ség te len; nem kell ter he ket vi sel nünk,
ami kor Õ kész és ké pes azo kat ér tünk hor doz ni. A gond
ha szon ta lan do log; nem tud meg ol da ni egyet len prob lé -
mát sem. (…) »A gond bûn, mert ta gad ja Is ten böl cses sé -
gét; azt mond ja, hogy Õ nem tud ja, hogy mit cse lek szik.
Ta gad ja Is ten sze re te tét; azt mond ja, hogy Õ nem gon dos -
ko dik. Ta gad ja Is ten ha tal mát; azt mond ja, hogy Õ nem
ké pes meg sza ba dí ta ni en gem bár mi tõl, ami ne kem gon dot
okoz.« (…) Az iga zi gyõ ze lem az ül dö zés ben meg lát ni Is -
tent az ese mé nyek mö gött, aho gyan cso dá la tos cél ja it ki -
mun kál ja.” (Wil li am Mac Do nald: Új szö vet sé gi kom men tár.
Evan gé li u mi Ki adó)

„A szen ve dõ, de köz ben sem le bé nult, ha nem szol gá -
ló és helyt ál ló ke resz tyén egyén és egy ház le he tõ sé ge és
sza bad sá ga, hogy em be rek ál tal szo ron gat va még is Is -
ten ha tal mas ke ze alatt aláz za meg ma gát (…). A gon -
dok reá ve té sé nek moz du la ta (Zsolt 55,23) azok nak ígé -
re tes, akik ül dö zé sek kö zött sem szûn nek meg mun kál -
ni, ke res ni Is ten or szá gát (…). Is ten ke zé be té ve le éle -
tün ket, gond ja in kat, meg tet tük a vé de ke zés ben a dön tõ
lé pést.” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd.
Kál vin Ki adó)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(ha tal mas ke ze alatt…)
„Sen ki sem is me ri ön ma gát, mi elõtt pró bá ra nem té te tett.”

Franz Wer fel (1890–1945) oszt rák re gény író, köl tõ

(min den gon do to kat)
„…be sur ran a kulcs lyu kon át is a Gond.”

Jo hann Wolf gang Goe the (1749–1832) né met köl tõ,
drá ma- és re gény író

(mint or dí tó orosz lán)
„Az ör dög rõl Dosz to jevsz kij vég sõ sza va az volt, hogy kö -
zön sé ges… Mi több, õ ma ga a »Kö zön sé ges ség Aty ja«… Is -
ten alá za tos, »mély sé ge sen lep le zett« nagy vo na lú sá gá val
szem ben mi mást is te het ne? Kö te ke dõ ki csi nyes sé ge
annyi ra adott, hogy jo gos a kér dés: le het sé ges-e egy ál ta lán
te remt mény, akit Is ten nagy vo na lú sá ga ne pro vo kál na?”

Pi linsz ky Já nos (1921–1981) köl tõ

„…a Bib lia két hí res mon da ta: »Le gye tek olya nok, mint az
Is ten«. Lát szat ra ugyan ez volt az ör dög biz ta tó sza va a
pa ra di csom ban, s ugyan ez Jé zu sé… Még is: a két »azo nos«
mon dat közt el kép zel he tet len sza ka dék tá tong. Az egyik:
meg hí vás a gõg re, a má sik a tö ké le tes alá zat ra… az alá -
zat nem hogy az ítél ke zést, de még a pa naszt sem is me ri…
a sze re tet szin te egye dül biz tos is mer te tõ je le: egy ként süt
jók ra és go no szok ra. A ke gye lem csak in gye nes tud len ni,
akár a sze re tet, in gye nes, vagy is alá za tos.”

Pi linsz ky Já nos
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(min den ke gye lem Is te ne…)
„Krisz tus nem em be ri rab ság ból, ha nem az örök ha rag tól
sza ba dí tott meg min ket. A lel ki is me re tünk ben. Itt van a
mi sza bad sá gunk, nem má sutt. Mert Krisz tus min ket lel -
ki leg tett sza bad dá, úgy, hogy lel ki is me re tünk sza bad, ör -
ven de zõ, és nem fél az el jö ven dõ ha rag tól. Ez az iga zi sza -
bad ság, ame lyet nem be csül he tünk elég gé.”

Luther Már ton

„Nem a mû ve im ál tal aka rok hal ha tat lan ná vál ni. Az ál tal
sze ret nék, hogy nem ha lok meg.”

graf fi ti

VERS
Jo hann Wolf gang Goe the: Vég ren de let (rész let)

A lét sem mi vé so se vál hat!
Min den ben örök áram árad,
állj bol do gan a lét be hát!
(Ró nay György for dí tá sa)

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 4. VA SÁR NAP
• 1Móz 50,15–21

Az alap igé hez

Az írás ma gya rá zók egyet ér te nek ab ban, hogy a Jó zsef-tör té -
net az Ótes ta men tum gon do san meg ter ve zett és mû vé szi en
fel épí tett ré sze, amely az õs atyák ról szó ló tör té ne tek kö zül
is ma ga san ki emel ke dik. Tex tu sunk en nek a sok szál ból és
több for rás ból össze dol go zott tör té net nek a be fe je zõ ré sze.
Ré geb ben a leg is mer tebb ótes ta men tu mi tör té ne tek kö zé
tar to zott. Az ige hir de tés ne héz sé ge ez zel szem ben ma az,
hogy a gyü le ke zet nem vagy alig is me ri a tör té ne tet. A tex -
tust ezért csak úgy le het iga zán meg ér te ni és al kal maz ni –
el ke rül ve an nak ve szé lyét, hogy ál ta lá nos igaz sá go kat
mond junk –, hogy vissza uta lunk az elõz mé nyek re, azok ra
a fe szült sé gek re, ame lyek Jó zsef és test vé rei vi szo nyát vé gig
jel le mez ték. Így lesz élet sze rû vé a 20. vers: Ti rosszat ter -
vez te tek el le nem, de Is ten ter ve jó ra for dí tot ta azt… Jó zsef
bosszú ál lá sa nem azért ma rad el, mert ez nagy lel kû sé gé bõl
vagy hely ze té bõl fa kad, ha nem mert fel is me ri, hogy a meg -
bo csá tás egye dül Is ten dol ga, és õ már el dön töt te mind nyá -
juk sor sát. A tör té net vé gén a meg bo csá tás nagy sá ga csú -
cso so dik ki. Az Ótes ta men tum iga zi evan gé li u mot hir det.
Is ten vég sõ cél ja, hogy sok nép éle tét meg tart sa (20b).

Vers rõl vers re

15. v.: A ki je lölt ige sza kasz Jó zsef tör té ne té nek az zal a ré -
szé vel kez dõ dik, ami kor Jó zsef és test vé rei vissza tér nek

Ká na án ból, ahol kö zö sen te met ték el ap ju kat (te hát kö rül -
be lül fél év vel Iz rá el ha lá la után). „Lát ták”, hogy ap juk
ha lott – ez a ki fe je zés ér tel met le nül hang zik. (Va ló szí nû,
hogy a kü lön bö zõ for rá sok össze dol go zá sá ból adó dik.) A
Vul ga ta ezt úgy kor ri gál ja, hogy a „lát ták” he lyett a „fél -
tek” szót hasz nál ja. Luther is át vet te ezt, mi vel ez tük rö zi
azt a lel ki ál la po tot, amely be a test vé rek ap juk ha lá la után
ke rül tek. A múlt nincs le zár va. A test vé rek tud ják, mit tet -
tek Jó zsef fel, és azt gon dol ják, hogy ed dig ap juk je len lé te
õriz te meg õket a bosszú tól. Most azon ban fél tik az éle tü -
ket. Az itt hasz nált hé ber szó (sa tam) – ame lyet a ma gyar
Bib lia a „bosszút for ral” ki fe je zés sel, a né met a gram és a
fe in dse lig szó val ad vissza – fe je zi ki ezt a ha lá los ré mü le -
tet. Az Ótes ta men tum ban csak ott for dul elõ, ahol az élet
fe nye ge tett sé gé rõl van szó (pél dá ul Ézsau és Já kób tör té -
ne te, 1Móz 27,41; Zsolt 55,4).

16. v.: Fé lel mük nagy sá gá ra jel lem zõ, hogy elõ ször kö -
ve te ket kül de nek Jó zsef hez, hogy tesz tel jék ma ga tar tá sát.
Vét kü ket konk ré tab ban fo gal maz zák meg, mint ed dig, bár
ez elõ zõ leg is em lí tést nyer (42,21; 44,16). Itt „hit sze gés”-
nek (a jó tu dá sá val szem ben szán dé ko san el kö ve tett
rossz nak) és „vé tek”-nek (Is ten tör vé nye meg sze gé sé nek,
az az bûn nek) ne ve zik, amit el kö vet tek. Fi gye lem re mél tó
az a tá vol ság tar tás, ami üze ne tük bõl is tük rö zõ dik. Nem
ne ve zik ma gu kat test vé rek nek (így csak az atya be szélt),
ha nem atyád Is te ne szol gá i nak, ahogy az üze net ele jén is
apá dat mon da nak. Sze mély te le nül be szél nek, mint ha nem
köt né össze õket szo ros vér sé gi kap cso lat. Az egyik ol da -
lon Jó zsef és az ap ja áll – a má si kon a test vé rek. Egyet len
kap cso la tuk az apá hoz, hogy õk az atya Is te nét szol gál -
ják. Ar ról nincs szó, hogy Jó zsef is ezt tenné. Va jon iga zi
meg bá nás van ma ga tar tá suk mö gött, vagy in kább a fé le -
lem mo ti vál ja õket?

17. v.: Jó zsef sír va fa kadt, ami kor ezt el mond ták ne ki.
Mi ért bi zal mat la nok a test vé rei? El fe lej tet ték, ho gyan vi -
gasz tal ta õket (45,5–8), ho gyan aján dé koz ta meg test vé re -
it? Nem ér tet ték meg, hogy Is ten sze mé ben rég el ren de zõ -
dött min den, amit tet tek? Mi ért ér zõ dik a fé lel men túl a tá -
vol ság tar tás és a ré gi gyû lö let is a sza vak mö gött, ami kor
ha son ló an be szél tek Jó zsef rõl? (…a fi ad ru há ja ez, vagy
sem? Lásd 1Móz 37,32) Negy ven év alatt nem si ke rült el -
len szen vü ket fel ol da ni? 

Jó zsef sí rá sá ra nem ka punk vá laszt. Jó zsef ak kor sír,
ami kor a tör té net kri ti kus pont já hoz ér. Ér zel mi meg nyil -
vá nu lá sa ar ra en ged kö vet kez tet ni, hogy nem tart ja ma gát
a test vé rei fe lett ál ló nak, ér zé ket len nek, hi szen ilyen hely -
zet ben az em ber jég hi deg tud ma rad ni. Bosszú he lyett Is -
ten ir gal mas sá ga töl ti be a szí vét, mint aki ezt a ma ga éle -
té ben is meg ta pasz tal ta.

Nem vé let le nül jegy zi fel a Pa pi irat a tör té net kez de tén,
hogy Jó zsef ki vé te le zett fiú volt (37,3). Árul ko dott, és test -
vé rei gyû löl ték (37,4). Ezért ért he tõ, hogy a test vé rek ben
még évek múl va is ott lap pang a bi zal mat lan ság. Aty ja,
Jákób élete példáján is tud hat ta, mit vár hat az em ber a be -
csa pott test vér tõl (32–33. fe je zet), és hogy köl csö nös meg -
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bé ké lés nél kül nem le het él ni. A bé két len ség a kö vet ke zõ
ge ne rá ci ók éle tét is fe nye ge ti.

18–20. v.: Le bo rul tak elõt te, és szol gák nak aján lot ták
fel ma gu kat. Le bo ru lá suk ban még egy szer meg va ló sul Jó -
zsef ál ma. Most ké szek a bûn hõ dés re, és rab szol gá nak
ajánl koz nak. Jó zsef azon ban vissza uta sít ja ezt. A me ne -
kü lés út ját a csa lá di konf lik tus ból Is ten elé utal ja. Ne fél -
je tek! Va jon Is ten va gyok én? A mon dat má so dik fe le két -
fé le ké pen for dít ha tó. Ez ab ból adó dik, hogy az itt sze rep -
lõ hé ber ta chat mind ket tõt je len ti: alatt (un ter) és oda ál lít -
va va la ki nek a he lyé re (an je mand es Statt). A Sep tu ag in -
ta el hagy ja a mon dat hoz tar to zó kér dõ szót (ha), ami a re -
to ri kai kér dést be ve ze ti. Így for dít ja a mon da tot: to uÖ qeouÖ
eij mi ejgwv = Is ten sa ját ja, tu laj do na va gyok. Luther is ezt
az ér tel me zést hasz nál ja: Ich bin un ter Gott. Az újabb for -
dí tá sok azon ban fi gye lem be ve szik a kér dõ szót. Az új ma -
gyar for dí tás ban: Va jon Is ten va gyok én? Né met ben: Denn
bin ich an Got tes Statt? Vagy: Ste he ich et wa an Got tes
Stel le? Az an gol új for dí tás is ha son ló: I can’t put myself
in the place of God? A két ér tel me zés nem mond el lent egy -
más nak, de az utób bi erõ seb ben po en tí ro zott, és ért he tõb -
bé te szi a kö vet ke zõ mon da tot (20. v.).

Min den eset re a kö vet ke zõ mon dat ból vi lá gos sá vá lik,
hogy Is ten már ki mond ta íté le tét. Míg a test vé rek azt gon -
dol ták, hogy hát rál tat ják Jó zse fet ál ma meg va ló su lá sá -
ban, Is ten nem csak Jó zsef éle tét õr zi meg, ha nem ezen a
gö rön gyös úton éle tet és jö võt aján dé koz va vi szi to vább
az õs atyák nak adott ál dá sát Jó zsef és test vé rei éle té ben.
Go nosz cél ja ik és tet te ik ép pen úgy nem tud ják ha tás ta la -
ní ta ni az ál dást, mint ahogy ma guk sem tud nak be lõ le ki -
es ni. A mon dat mind két for dí tá sa az em ber iga zi hely ze té -
re vi lá gít rá. Is ten fe let tünk van. Nem te het jük ma gun kat
az õ he lyé re. Aki meg ta gad ja Is ten tõl füg gõ eg zisz ten ci á -
ját, és nem ri ad vissza at tól, hogy a ne ki ki je lölt ha tá ro kat
át hág ja, az ítél kez ve Is ten he lyé re ál lít ja ma gát. Aki azon -
ban Is ten ural ma alatt van, az nem ta gad hat ja meg má -
sok tól az ir gal mat, ame lyet ma ga is meg ta pasz talt, és
amely Is ten nek még ha rag já ban is leg ben sõbb lé nye ge. Is -
ten az em be ri éle tet nem össze tör ni, ha nem meg men te ni
akar ja. Er re szol gál pél da ként a Jó zsef-tör té net, ami kor rá -
mu tat: az ir gal mas ság gya kor lá sa min dig az Is ten hez va -
ló sze mé lyes vi szo nyun kon ala pul.

21. v.: Így ta lál ja meg Jó zsef is az utat test vé rei szí vé -
hez: Így vi gasz tal ta õket, és szív hez szó ló an be szélt ve lük.
A tel jes meg bé ké lést a sza vak mel lett ma te ri á lis gon dos -
ko dá sá nak ígé re té vel is meg erõ sí tet te. 

Me di tá ci ós gon do la tok

Be le mé lyed ve az egész Jó zsef-tör té net be, meg döb ben ve
vesszük ész re: ez nem egy ré gi, ka lan dos elbeszélés, ha -
nem olyan tör té net, amely nek szám ta lan rész le té ben ma -
gunk ra is mer he tünk. Akár 21. szá za di tör té net is le het ne.
Mai éle tünk höz kap cso ló dó szá lai te szik ak tu á lis tex tus sá.

Agen dánk ban a va sár nap té má ja: Is ten hí vá sa és föl di
hi va tá sunk. A né met per iko p arend ben: a bû nö sök gyü le ke -
ze te. Mind két té ma em be ri kap cso la ta in kat érin ti, ami a ke -
resz tyé nek kö zött sem prob lé ma men tes. Em be ri kö zös sé ge -
ink – ben ne gyü le ke ze ti kö zös sé ge ink is – te le van nak
konf lik tu sok kal. Nem tud juk egy mást el hor doz ni, se gí te ni.
Min den pil la nat ban az össze tö rés ve szé lye fe nye ge ti egy -
más sal va ló kap cso la tun kat. Hogy mennyi re örök és még -
is ak tu á lis ez a prob lé ma, er re jó pél da Jó zsef tör té ne te.

Fe szült sé gek kö zött élünk
Fél re ér ti a tör té ne tet, aki „si ker tör té net ként” ke ze li. Az
egész tör té net mû vé szi föl épí té se tük rö zi azt a min dig új -
ra fel buk ka nó fe szült sé get, amely je len van Já kób csa lád -
já ban. Jó zsef ki vé te le zett sé ge, a test vé rek go nosz tet te, ké -
sõb bi, év ti ze des lel ki is me ret-fur da lá sa, a bosszú tól va ló
fé le lem – ezek az egy más el len el kö ve tett vét kek oko zói. 

A fe szült sé gek ma is át szö vik éle tün ket. A jö võ fe nye ge -
tett sé gé nél, a lét bi zony ta lan ság nál is fá jóbb sok szor az a
fe szült ség, ami a kö zös sé ge ket, a csa lá do kat érin ti. Olyan
fe szült ség ez, ami idõ zí tett bom ba ként bár me lyik pil la nat -
ban szét rob bant hat ja a kö zös sé get.

A ha ta lom kér dé se
Ak kor sem prob lé ma men tes, ha van má sok fe let ti ha tal ma
az em ber nek, ak kor sem, ha ha ta lom alá vet ve kell él nie.
Ezt Jó zsef is és a test vé rek is meg ta pasz tal ták. Ha tal muk
volt a test vé rek nek, hogy Jó zse fet el ad ják, el tá vo lít sák. Po -
ti fár nak pe dig, hogy Jó zse fet ár tat la nul bör tön be zá ras sa.
Jó zsef nek, hogy érez tes se ha tal mát az éh ín ség ide jén rá -
szo ru ló, ne ki ki szol gál ta tott test vé rek kel. A tör té net vé gén
pe dig ha tal ma van ar ra, hogy gon dos kod jon ró luk. 

A ha ta lom mal va ló élés és vissza élés mû vé szi meg fo -
gal ma zá sát ad ja De ve cse ri Gá bor, ami kor a Mo zart-ope ra
szö veg írá sa kor a ré gi egyip to miak szá já ba ad ja gon do la -
ta it. A két fõ sze rep lõ imá já ból idé zem az utol só mon da to -
kat. Phe ron: „Ki kés ve jöt tél, de most éne lé bem / te rel tek a
kö zöm bös is te nek, / Ha ta lom, tedd, hogy tal pam nyal ja
né pem, / s fõ ként ba rá ta im ret teg je nek!” Tha mos: „Ki ked -
vem el len ke zem be ke rül tél, / ne végy ke zed be, kér lek, Ha -
ta lom, / ne tor zíts más sá, mint ami nek lel tél. / Ural kod -
jam, de fõ ként ma ga mon.”

A meg bo csá ta ni tu dás kész sé ge
„A va ló ság elõtt az em ber be csuk hat ja a sze mét, de az em -
lé ke zés elõtt nem” – idé zi va la ki tex tu sunk kal kap cso lat -
ban Sta nis law Jerzy Lecet. Az egy más mel lett élés so ha
nem men tes egy más el len el kö ve tett vét kek tõl. Ezek ren -
de zet len sé ge meg mér ge zi a kap cso la to kat, mert az „em lé -
ke zés elõtt” nem csuk hat ja be sen ki a sze mét. Jó zsef tör té -
ne té ben sok szor ol va sunk em lé ke zés rõl. Hány szor fel éb -
redt a bûn tu dat a test vé rek ben! Hány szor em le get ték egy -
más kö zött (42,21; 45,3) ré gen el kö ve tett, de nem fe le dett
bû nü ket! Egé szen a tör té net vé gé ig ter he li a lel ki is me re tü -
ket és az egy más köz ti vi szonyt. „Mi lyen ne héz egy em ber -
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szív nek, ame lyik va ló ban el is mer te vét két, hin ni a tel jes
bo csá nat ban!” (Stutt gar ter Ju biläumsbi bel). Ne héz a be is -
me rés, de ne héz a meg bo csá tás is. 

A meg bo csá ta ni tu dás for rá sa Is ten bo csá na ta
A tör té net vé ge na gyon fon tos do log ra mu tat rá. Jó zsef fel
mon dat ja ki azt, ami sok szor el ke rü li a fi gyel mün ket. Va -
jon Is ten va gyok én? Ti rosszat ter vez te tek el le nem, de Is -
ten ter ve jó ra for dí tot ta azt. Jó zsef fel is me ri: Is ten min dent
meg bo csá tott, nincs töb bé ok ar ra, hogy egy más sze mé re
ves se nek va la mit. „Az iga zi bo csá nat Is ten tõl ered. Ez lát -
ja a bûnt, és nem tu ssol ja el, sem nem men te ge ti, de hisz
az igaz ság ban, hogy Is ten meg bo csá tott. A »fe szítsd meg«
né pe, Pi lá tus ha tá ro zat lan sá ga, a fa ri ze u sok gyû lö le te –
bûn ma rad, ak kor is, ha a vi lág üd vös sé gét szol gál ja. Nem
em be rek szé pí té se vagy men te ge tõ zé se, ha nem Is ten egye -
dül old ja a bûnt.” (Er hal tet euch in der Li ebe 81. o.)

Iga zi meg bo csá tás az em be rek kö zött ma is ak kor tör té -
nik, ha an nak alap ja, for rá sa Is ten sze re te te.

Is ten ar ra mél tat la no kon ke resz tül vi szi to vább ál dá sát
A ren de zet len kap cso la tok szá la mel lett a tör té ne ten vé -
gig hú zó dik egy má sik szál is. Ez Is ten meg ígért ál dá sá nak
nem ze dé ke ken át íve lõ va ló sá ga. A Jó zsef-tör té net nem
csu pán õró la szól, ha nem egy csa lád tör té ne té be ágyaz va
ar ról tesz bi zony sá got, hogy Is ten az élet Is te ne. Min dent
az em ber meg men té sé ért tesz. Eb ben még az em be ri go -
nosz ság sem tud ja meg aka dá lyoz ni. Cél ja, hogy sok nép
éle tét meg tart sa. A „sok” túl ter jed Jó zsef csa lád ján, Iz rá el
né pén, az anya szent egy há zon. Ál dást adó sze re te te tö ret -
le nül mun kál ko dik az egész vi lág meg men té sén. Ezt gyak -
ran er re mél tat lan em be re ken ke resz tül vég zi. 

Ho gyan ol dód hat nak bû ne ink lán cai? 
Egy 4. szá zad ban élt egyip to mi re me té rõl je gyez ték fel a
kö vet ke zõ le gen dát. Szent Ma ka ri osz a pusz ta ság ban ván -
do rol va egy ko po nyá ra buk kant a ho mok ban.

– Ki vagy te? – szó lí tot ta meg a re me te.
– A po gá nyok pap ja vol tam – vá la szol ta a ko po nya –,

ha imád ko zol a po kol ban lé võ em be re kért, ak kor azok fel -
üdü lést nyer nek. – Ma ka ri osz meg kér dez te:

– Mi lyen a po kol és mi lyen a fel üdü lés? – A ko po nya így
vá la szolt:

– Ott ál lunk a lán gok kö zött. A tu laj don kép pe ni kí nunk
azon ban az, hogy hát tal egy más hoz va gyunk lán col va, és
nem lát hat ja egyi künk sem a má sik ar cát. Ez a tu laj don -
kép pe ni po kol! Ha imád ko zol ér tünk, la záb bak lesz nek a
lán cok, és lát hat juk egy mást. Ez a fel üdü lés.

Ami re ez a ré gi le gen da utal, azt ma is sok szor ta pasz -
tal juk. Egy más kö ze lé ben élünk, de lát ha tó és lát ha tat lan
lán cok meg aka dá lyoz nak ben nün ket, hogy a má sik fe lé
for dul junk. Ott a po kol a föl dön, ahol egy más hoz lán col -
va so ha nem tu dunk egy más sze mé be néz ni. Egy más kö -
ze lé ben élünk, de egy más sal nem tu dunk kap cso la tot te -
rem te ni. Fe szült sé gek, ha tal mi vá gyak, ren de zet len kap -

cso la tok ezer lán ca fo nó dik kö rénk. Mi kor sza ba dul ni aka -
runk szo rí tá suk ból, egy re fáj dal ma sab bá te szik éle tün ket. 

Fe szült sé gek „lán cai” ne he zí tik az éle tün ket
Fel ol va sott igénk pél da ar ra, hogy egy csa lá don be lül is
mennyi fe szült ség ter hel he ti az össze tar to zók éle tét. Ki
sze re ti azt, ha a csa lád ban va la ki vel ki vé te lez nek? Já kób,
az édes apa még is ki vé te le zett Jó zsef fel, õ pe dig vissza élt
hely ze té vel. Hen ce gé se és árul ko dá sa ad dig fo koz ta test -
vé rei gyû lö le tét, míg el nem ad ták rab szol gá nak, hogy
meg sza ba dul ja nak tõ le. Lel ki is me re tük azon ban év ti ze -
dek múl tá val sem hagy ta nyu god ni õket. Ami kor új ra ta -
lál koz tak, Jó zsef Egyip tom fõ em be re volt, õk pe dig egy
éhe zõ csa lád ga bo ná ért kö nyör gõ kül döt tei. Ki szol gál ta -
tott sá guk új ra eszük be hoz ta ré gi vét kü ket. …a test vé -
rün kért bûn hõ dünk most… ami kor kö nyör gött ne künk,
nem hall gat tunk rá.

Min den ki ma ga tud ja, mi lyen „lánc” szo rít ja, ami nem
en ge di, hogy a má sik – a csa lád tag, a mun ka társ, a gyü -
le ke ze ti tag – ar cá ba néz zen. Ha nem ren dez zük a fe szült -
sé ge ket, ne gon dol juk, hogy az idõ majd meg old ja õket.

Az egy má son va ló ha tal mas ko dás kí sér té se
ál lít ben nün ket szem be egy más sal
A ha ta lom for gan dó. Egy szer az egyik van fent, más kor a
má sik. Így volt Jó zsef éle té ben is. Hol ap ja ked ven ce ként,
hol egy or szág ve ze tõ em be re ként má sok fe let ti ha ta lom mal
ren del ke zett, hol a ki szá radt pusz tai kút ban, rab lánc ra fûz -
ve, igaz ság ta la nul bör tön be vet ve a pusz ta éle té ért kö nyör -
gött a fe let te ha tal mas ko dók nak. Ott volt a kí sér tés is éle té -
ben, hogy ha tal ma csú csán vissza fi zes se a ve le tör tént igaz -
ság ta lan sá go kat. Is ten ter vét fel is mer ve állt el et tõl.

A ha ta lom meg szer zé se és meg tar tá sa ma sem mel lé kes
ré sze az élet nek. Nem csak a vi lág nagy jai ra gasz kod nak
hoz zá. Mind nyá junk éle té hez hoz zá tar to zik, hogy sze re -
tünk a ma gunk urai len ni és má sok fe lett is ural kod ni. A
ha ta lom nak azon ban nagy kí sér té se, hogy bir to ko sa
vissza él jen ve le. Illyés Gyu la mond ja egyik drá má já ban: „a
ha ta lom csak ke ve se ket nem tesz gaz em ber ré”. Ak kor tu -
dunk jól él ni ki csi vagy na gyobb ha tal munk kal, ha azt
má sok ja vá ra tud juk hasz nál ni. Akár a csa lád ban gyer me -
ke ink ne ve lé sé ben, akár na gyobb em be ri kö zös ség irá nyí -
tá sá ban.

El ren de zet len bû ne ink mér ge zik kap cso la ta in kat
Igénk az zal az ese ménnyel kez dõ dik, hogy Já kób ha lá la
után a test vé rek nem mer nek Jó zsef fel ta lál koz ni. At tól
tar ta nak, hogy Jó zse fet ed dig az ap ja irán ti tisz te let tar tot -
ta vissza a bosszú tól, és most el jött az al kal mas idõ a
bosszú ál lás ra. Hi á ba va lók Jó zsef nek már az elõ zõ fe je zet -
ben el hang zott biz ta tó sza vai, még is fél nek. Dip lo ma ti ku -
san kö ve te ket kül de nek, hogy ki pu ha tol ják szán dé kát.
Csak utá na mer nek sze mé lye sen ta lál koz ni ve le. Év ti ze de -
ken ke resz tül hor do zott sé rel me ket ne héz fel ol da ni. 

Ma gunk ról tud juk: könnyû bán tást, fáj dal mat okoz ni,
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de ne héz egy más sal tisz táz ni dol ga in kat. Ne héz ki mon da -
ni: bo csáss meg. Ne héz a vá lasz is: meg bo csá tok. Pe dig
mi lyen tö mö ren fo gal maz za meg Illyés Gyu la a meg bo csá -
tás gyó gyí tó ere jét: „Ret tegj el le nem, Ször nyû a fegy ve -
rem. Meg bo csá tok.”

Az iga zi meg bo csá tás min dig Is ten meg ta pasz talt
bo csá na tá ból fa kad
Jó zsef így fo gal maz za ezt meg: Va jon Is ten va gyok én?
Mon da ta azt je len ti: nem ál lok Is ten he lyé re. Meg bo csá tá -
sa Is ten sze re te té bõl fa kad, amelyet a ma ga éle té ben meg -
ta pasz talt. Ez az alap ja, hogy meg bo csát test vé re i nek.

Hans Lil je né met püs pö köt 1944 au gusz tu sá ban le tar -
tóz tat ták. Mi kor 1945 ta va szán ki sza ba dult, vissza kap ta
ré gi Bib li á ját, amely te le volt sze mé lyes szél jegy ze tek kel.
„Most új dá tu mot írok Mó zes el sõ köny ve 50. fe je ze té nek
szé lé re – mond ta. – Ti rosszat ter vez te tek el le nem, de Is -
ten ter ve jó ra for dí tot ta azt!” Ez lett az el sõ pré di ká ci ó já -
nak is a tex tu sa, ame lyet sza ba du lá sa után a bör tön ká -
pol ná já ban tar tott.

Igénk túl mu tat Jó zsef és test vé rei kap cso la tának ren de -
zé sén. Elõ re mu tat Is ten egész vi lá got meg men te ni aka ró
sze re te té re. Is ten cél ja nem csu pán Jó zsef és test vé rei meg -
bé ké lé se és jö võ jé nek biz to sí tá sa. Ígé re te és ál dá sa raj tuk
ke resz tül foly ta tó dik. Ezt nem aka dá lyoz hat ják sem szen -
ve dé se ik, sem go nosz ter ve ik és tet te ik. In kább so ka so dik
ál dá sa, hi szen cél ja, hogy „sok nép éle tét meg tart sa”. Is -
ten ígé re te ma is ér vé nyes. El tud ja sza kí ta ni a min ket
meg kö tö zõ lán co kat, egy más fe lé tud for dí ta ni min ket,
hogy ne te gyük po kol lá egy más éle tét, ha nem ál dás sá le -
gyünk má sok szá má ra. 

Sár kány né Hor váth Er zsé bet

Tal ló zó

„Meg le het, hogy Jó zsef gyû löl ben nün ket. Ér de kes pél da ar -
ra, hogy a rossz lel ki is me ret hang ját so ha sem le het el hall -
gat tat ni. (…) Atyád meg hagy ta. Er rõl az üze net rõl se hol
sincs em lí tés. (…) Tel je sen le he tet len bár ki szá má ra is Is -
ten ter vét meg hi ú sí ta ni. (…) ti rosszat gon dol ta tok. Em ber
ter vez, Is ten vé gez. Jó zsef el ada tá sa a Gond vi se lés mû ve
volt. Nem csak az õ szá má ra, aki ma gas ál lást nyert el, ha -
nem csa lád ja szá má ra is, amely szin tén él vez te en nek elõ -
nye it.” (A Hertz-Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar -
canum Di gi té ka Kft.)

„Jó zsef vá la sza Is ten cso dá la tos ter ve i re és tet te i re
mu tat rá, aki a rosszat is jó ra tud ja for dí ta ni, »hogy sok
nép éle tét meg tart sa« (20. v.). Egy evan gé li u mi ér té kû
szó ez, amely ki fe je zi, hogy mennyi re ki ku tat ha tat la nok
Is ten út jai, és mennyi vel ma ga sab ban jár nak az õ gon -
do la tai az em be re ké fö lött. A meg vál tó gond vi se lés hi té -
nek a nyug vó pont já ra ve zet el így vé gül is a szent író.”
(Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di -
gi té ka Kft.)

„Is ten ter ve és ve ze té se min den rosszat jó ra for dí tott;
ho gyan lép het ne fel hát õ Is ten he lyett bí ró ként és bosszú -
ál ló ként?” (Bib lia ma gya rá zó jegy ze tek kel. Ma gyar Bib lia -
tár su lat, Kál vin Ki adó)

„Üze ne tük Jó zsef hez az el sõ ki mon dott ké rés a meg bo -
csá tá sá ért, ami le van je gyez ve, és alat to mos mó don se gít -
sé gül hív ják aty juk pa ran csát. Nem cso da, hogy Jó zsef
könnyek re fa kad. Ta nul nak va la ha is a tör tén tek bõl? (…)
Jó zsef nem ta gad ja go nosz tet tü ket, de rá mu tat egy ma ga -
sabb ren dû té nye zõ re, Is ten aka ra tá ra (»Én va gyok Is ten
he lyé ben?«).” (Je ro mos Bib lia kom men tár. Szent Je ro mos
Ka to li kus Bib lia tár su lat)

„Ép pen azért, mert nem ál lí tot ta ma gát so ha sem Is ten
he lyé re (19), meg ta nul ta, hogy a tör tén te ket Is ten szem -
szö gé bõl kell meg ér te nie. (…) A meg bo csá tás és a sze re tet
for rá sa a jót mun ká ló, élõ Is ten be ve tett hit.

Jó zsef vá la sza Jé zus gol go tai ke reszt ha lá lá nak s az
evan gé li um nak is sum má ja le het.” (Sza bó An dor: Lá bam
elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„Még Jó zsef is, aki tõl test vé rei Já kób ha lá la után új ból
bo csá na tot kér tek, azt a pa ran csot ad ta, hogy ami kor
majd el jön az Egyip tom ból va ló tá vo zás ide je, föl di ma rad -
vá nya it vi gyék ma guk kal az ígé ret föld jé re.” (Cor ne lis van
der Waal: Ku tas sá tok az Írá so kat! Irány tû Ki adó)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(Hát ha bosszút for ral el le nünk)
„A vi lág csak tü kör, mely min den ki re sa ját arc ki fe je zé sét
ve tí ti vissza.”

Wil li am Make peace Tha cke ray (1811–1863)
an gol re gény író

(de Is ten ter ve jó ra for dí tot ta azt)
„És min den dol gok mé lyén bé ke él…”

Ju hász Gyu la (1883–1937) köl tõ: Bé ke

(De Jó zsef így szólt hoz zá juk: Ne fél je tek!)
„Ab ban a pil la nat ban, ami kor fel tá mad ben ned a ha ta lom
vá gya, el ve szett em ber vagy.”

Dimi t rij Sosz ta ko vics (1906–1975) orosz ze ne szer zõ

„A ré gi baj – az em be ri élet nagy tit ka ez – las san csen des,
meg ha tott öröm mé eny hül.”

Fjo dor Mi haj lo vics Dosz to jevsz kij (1821–1881)
orosz re gény író, el be szé lõ

(szív hez szó ló an be szélt ve lük)
„…ha az es ti ma gány ban a kül vá ro sok ban sé tál ga tok,
min dig ar ra gon do lok, hogy azért oly ked ves ne künk az éj -
sza ka, mert az em lé ke zet hez ha son ló an az is el mos sa a fe -
les le ges rész le te ket…”

Jorge Lu is Borges (1899–1986) ar gen tin író
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TÖR TÉ NET
(bo csásd meg test vé re id… vét két)
A 60-as évek erõ szak men tes fe ke te pol gár jo gi moz gal má -
nak ve ze tõ je, Mar tin Luther King ezt hir det te: „Mi nem
akar juk le lõ ni el len sé ge in ket, mi nem akar juk gyû löl ni
õket. Úgy is elég gyû lö let van a vi lá gon, nem sza bad sza -
po rí ta ni.”

Mi kor az ala ba mai Sel má ban nem en ged ték sza vaz ni a
fe ke té ket, gyer me ke ik vo nul tak vé gig az ut cá kon, jo ga i kat
kö ve tel ve. Ek kor Jim Clark se riff rend õrei élén au tó ba ül ve
öt ki lo mé te ren át ül döz te, szo rí tot ta a gye re ke ket.

Egy hét múl va a se riff tü dõ gyul la dás ban meg be te ge dett.
Ek kor a né ger gye re kek a kór ház elé vo nul tak, és így ki ál -
toz tak: „Is te nünk, gyó gyítsd meg Jim Clar kot! Bo csáss
meg ne ki!”

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 5. VA SÁR NAP
• 1Móz 12,1–4a

Gon do la tok a tex tus hoz

Ki je lölt ige sza ka szunk Áb ra hám ról, az el sõ õs atyá ról szó -
ló tör té net kez dõ sza ka sza. For du ló pont is, mert az õs tör -
té net ben el ha tal ma so dó em be ri bû nök tör té ne te után Is ten
is mét újat kezd, ami kor ki vá laszt ja és el hív ja Áb ra há mot.
Egy ben hi dat ké pez ez a sza kasz az õs atyák tör té ne te fe -
lé, hi szen el hang zik az az ígé ret, amely Iz rá el né pe tör té -
ne té nek, hi té nek alap ja. Áb ra hám ígé re tet kap, hogy utó -
da i ból nagy nép lesz, és majd a sa ját föld jü kön fog nak él -
ni. Áb ra hám tör té ne té bõl lát juk, hogy mit je lent Is ten ígé -
re té re ala poz ni az éle tet, s ki tar tó an vár ni a be tel je sü lés re.
Vé gig jár ja a re mény és a csüg ge dés, a két ke dés és a hit, a
tel jes Is ten re ha gyat ko zás és az egyé ni pró bál ko zá sok út -
ját. A te rem tõ sza vak óta Is ten sza vai Áb ra hám hoz az el -
sõ olyan ki je len té sek, ame lyek ben Is ten nek nem az em be -
ri go nosz ság ra kell vá la szol nia.

Az Áb ra há mot kül dõ is te ni szó so kat kö ve tel tõ le. Az õs -
kor em be re szá má ra lét fon tos sá gú a csa lád ba és ro kon -
ság ba va ló be ta go ló dás. Is ten hí vá sa ki sza kít ja Áb ra há -
mot a vé dett kör nye zet bõl. Egye dül Is ten re ha gyat koz va
kell ván do rol nia, meg vé de nie ma gát, csa lád ját, ja va it. 

Áb ra hám hi te és el in du lá sa el len té te mind an nak, amit
Ádám nál, Ka in nál vagy a bá be li to rony épí té se kor lát tunk.
Ádám olyan akar len ni, mint Is ten, Áb ra hám el in dul az is -
me ret len hely re és az is me ret len jö võ be. Ka in nem tud ja
el vi sel ni test vé re sze ren csé jét, Áb ra hám pe dig át en ge di
Lót nak a ter mé ke nyebb nek tû nõ föl det. A bá be li to rony
épí té se kor az em be rek akar nak nagy ne vet sze rez ni ma -
guk nak, Áb ra hám nak pe dig Is ten ígé ri, hogy naggyá te -
szem ne ve det és nagy nép pé tesz lek. Bár nagy az el len tét
az ígé re tek és az em be ri mér le ge lés kö zött, Áb ra hám út ra
kel Is ten sza va sze rint. Nem a vál toz ta tás vá gya és a ka -
land ke re sé se mi att, ha nem mert vi lá go san lát ja a célt,

ame lyet Is ten mu tat ne ki. Az ígé re tek kö zött a leg fon to -
sabb, hogy „ál dás le szel”. Az ál dás ki fe je zés sok szor sze -
re pel a sza kasz ban, ami jel zi, hogy Is ten kedv vel te kint
Áb ra hám ra, és ez meg erõ sí ti az õ egyé ni és csa lá di éle tét. 

Gon do la tok az ige hir de tés hez

Út ra kel ni, ván do rol ni az Is ten nel – ez a hit.
El in dul ni, ki sza kad ni a meg szo kott kör nye zet bõl nem csu -
pán iz gal mas, ér de kes ka land. Aki úgy in dul el, hogy ma -
ga mö gött min dent fel szá mol, akár be vall ja, akár nem,
hon ta lan nak ér zi ma gát. Iz gal ma sak le het nek az új le he -
tõ sé gek, az új em be rek, az új ki hí vá sok. Még is, a jö võ nyi -
tott sá ga és ki is mer he tet len sé ge bi zony két sé ge ket és fé lel -
me ket is éb reszt. Mit tu dok el ér ni, meg va ló sí ta ni cél ja im -
ból, ame lye kért út ra kel tem? Mi lesz a gyö ke re im mel, az
ed di gi is me rõs tá jak kal és em be rek kel? Hi szen ahol szü -
let tünk, ahol élünk, ott érez zük ott hon ma gun kat.

Rad nó ti Mik lós így fe je zi ki ezt az ér zést:

„Itt hon va gyok. S ha né ha lá bam hoz tér de pel
egy-egy bo kor, ne vét is, vi rá gát is tu dom,
tu dom, hogy mer re men nek, kik men nek az úton,
s tu dom, hogy mit je lent het egy nyá ri al ko nyon
a ház fa lak ról csor gó, vö rös lõ fáj da lom.”

Ta lán em lék szünk még a né hány év vel ez elõt ti eu ró pai
uni ós kam pány ra: Mi lyen jó lesz ne künk, hi szen bár ki
nyit hat cuk rász dát Bécs ben! Nem tu dom, el in dult-e va la ki
e hang za tos mon dat nyo mán. Aki dön tõ lé pés re szán ja el
ma gát, úgy hi szem, na gyobb és fon to sabb ér té kek és cé lok
mi att kel út ra. Hol va gyunk ott hon? Ahol szü let tünk, ahol
õse ink pi hen nek, vagy ta lán ott, ahol jól megy so runk?
Ott, aho va Is ten ál lít ben nün ket. 

Ezért in dul el Áb ra hám. Út ra kel, mert Is ten sze mé lye -
sen õt szó lít ja meg és in dít ja út ra. A Bib li á ban ta lál ha tunk
né hány ilyen nagy in du lást. Az Egyip tom ból ki vo nu ló Iz -
rá el né pe sem tud ta, med dig és mi lyen út vo na lon fog ha -
lad ni. Csak azt, hogy Is ten ve ze ti õket. Áb ra hám sem tud -
ta, me lyik lesz az a föld, amely re meg fog ér kez ni. De azt
igen, hogy Is ten mu tat ja ne ki és je lö li ki szá má ra az utat.
Ezek az utak a hit út jai. 

Menj el föl ded rõl, ro kon sá god kö zül és atyád há zá ból! –
mond ja Is ten Áb ra hám nak. Ta lán így is for dít hat juk az
ere de ti hé ber mon da tot: Menj el, és vissza se nézz! Hi szen
Áb ra hám nak el kell sza kad nia nem csak meg szo kott kör -
nye ze té tõl, ha nem mind at tól, ami ed dig biz ton sá got és
tá maszt nyúj tott ne ki. Áb ra hám pe dig el in dul. Nem al ku -
do zik, nem kér bi zo nyí té ko kat és biz to sí té ko kat. El in dul
az is me ret len jö võ be, s nem néz vissza. Pe dig va ló szí nû -
leg már nem várt sok újat az éle té ben. Az õ ko rá ban – a
kö vet ke zõ ver sek sze rint 75 éves volt, min den eset re nem
fi a talem ber – nem akart új le he tõ sé ge ket és he lye ket ki -
pró bál ni. Fe le sé ge med dõ volt, nem szõt tek nagy ter ve ket
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a jö võ rõl. Is ten hí vá sa új fe je ze tet nyi tott az éle té ben.
Most min den meg vál to zik, most min dent elöl rõl kell kez -
de nie. 

Áb ra hám el in dul, mert Is ten kü lön le ges ígé ret tel in dít ja
út já ra: Nagy nép pé tesz lek és meg ál da lak, naggyá te szem
ne ve det, és ál dás le szel. Áb ra hám hit tel fo gad ja ezt az ígé -
re tet. Le te szi min den fá radt sá gát, ki áb rán dult sá gát és le -
mon dá sát, és út ra kel. Áb ra hám Is ten hí vá sá ra kel út ra,
nem ka land vágy tól vagy hõ si es bá tor ság tól hajt va, mint
az an tik vi lág hõs uta zó ja, Odüssze usz. Áb ra hám min dent
el hagy, ami ne ki ked ves és biz ton sá gos volt. El in dul egy
ide gen or szág fe lé, ahol õ min dig is ide gen ma rad. Is ten
ígé re té ben és ál dá sá ban bíz va te szi meg ezt az utat. Megy,
min dig elõ re te kint ve, csak a má ra és a hol nap ra gon dol -
va, és tel je sen rá bíz za ma gát Is ten re. 

Tud juk, Áb ra hám és Sá ra út ja nem min dig si ker tör té -
net. Té ved nek õk is, és tesz nek var ga be tû ket. Na gyon so -
ká ig, éve kig kell vár ni uk ar ra, hogy utód juk szü les sen.
Úton van nak, ki tar tó an re mény ked nek a fiú gyer mek
szü le té sé ben. Is ten pe dig több ször meg erõ sí ti ígé re tét:
annyi utó dod lesz, mint csil lag az égen. Ezért vál ha tott
Áb ra hám a hit pél dá já vá Pál apos tol szá má ra. Õ az Is ten
ál tal mu ta tott jö võ ben hisz. Még ak kor is, ha em be ri
mér ték kel ke vés a va ló szí nû sé ge a be tel je se dés nek. Ak -
kor is hisz, és bí zik Is ten ígé re té ben, ami kor út ja bi zony -
ta lan ság ba és ve szé lyek kö zé ve ze ti. Ezért vál hat Áb ra -
hám ál dás sá, az ál dás pél dá já vá a föld min den nem zet -
sé ge szá má ra.

Ál dás le szel má sok szá má ra – ez a hit.
Ho gyan vál hat Áb ra hám má sok szá má ra ál dás sá? A

hí võ ben él a vágy a meg ígért, ál dott or szág után. A hí võ
re mény ke dik Is ten ígé re té ben. Ez a vágy és re mény an nak
a szí vé ben él, aki nem túl sá go san elé ge dett ön ma gá val és
ké nyel mes éle té vel. Ez a vágy és re mény an nak a szí vé -
ben él, aki nem ke se re dett be le túl sá go san éle te ne héz sé -
ge i be. A hí võ nem a sors já ték sze ré nek vé li ön ma gát. Bár
lát juk jól a szen ve dést a vi lág ban, és meg szen ved jük az
élet fáj dal ma it, még is él ben nünk a re mény. És ami kor a
má sik em ber szen ve dé sét ész re vesszük, és osz to zunk ab -
ban, ak kor ál dás sá le he tünk a má sik szá má ra. Is ten gyó -
gyí tó és él te tõ ál dá sá ba ve tett re mény sé günk és Is ten or -
szá gá ba ve tett hi tünk gyõz het a fáj da lom és a szen ve dés
fe lett. Em lé kez zünk ar ra, hogy Jé zus mi lyen cso dá la tos
ké pek kel ír ta le Is ten or szá gát, ahol nincs sem könny,
sem só haj. 

A hí võ el in dul, és ál dás lesz má sok szá má ra. Új utak ra
kell lép nünk Is ten ve ze té se sze rint. Ha fel né zünk a csil la -
gos ég re, em lé kez zünk ar ra, hogy Is ten ígé re té ben szi lár -
dan bíz ha tunk. Ta nul junk meg re mény ség gel, ki tar tó an
vá ra koz ni Is ten ígé re té re! Bíz zunk ab ban a jö võ ben, ame -
lyet Is ten mu tat ne künk, még ak kor is, ami kor éle tünk ben
min den bi zony ta lan nak és ve szé lyes nek lát szik, és ak kor
vál ha tunk ál dás sá má sok szá má ra. Mert aki Is ten ne vé -
ben jár, ál dás lesz a vi lág nak.

Pé ter né Be ne dek Ág nes

Tal ló zó

„Vi sel ke dé sé bõl a hit bel sõ struk tú rá ja is ki ol vas ha tó:
min den em be ri va ló szí nû ség el le né re rá ha gyat ko zik Is ten
sza vá ra, s meg gyõ zõ dé se a pró ba té te lek so ro za tá ban sem
inog meg. (…) Áb ra hám ál tal a föld min den nem zet sé ge
ál dást nyer (…) ve le meg kez dõ dik az Is ten ir gal mát hir de -
tõ ki nyi lat koz ta tás, a hit szét ter je dé se, és egy ben az õ le -
szár ma zott ja lesz a Meg vál tó is, aki az üd vös sé get hoz za.”
(A Szent Ist ván Tár su la ti Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka CD-
ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Az el hí vás elõ ször is egy ré gi élet bõl va ló ki hí vást je -
lent (…) el fo ga dá sa le mon dás sal, lát szó la gos meg sze gé -
nye dés sel jár együtt. (…) azon ban Is ten nem csak sze gé -
nyít, ha nem aján dé ka i val gaz da gít is.

Is ten gaz da gí tá sa elõ ször – a hi tet rész ben erõ sí tõ, rész -
ben pró bá ra te võ – ígé re tek ben áll.” (Ju bi le u mi kom men tár.
Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Az el hí vás ban két fel szó lí tás sze re pel, és mind ket tõ höz
ígé ret kö tõ dik. Aki áld ja vagy át koz za Ab rá mot, az va ló já -
ban Ab rám Is te nét áld ja vagy át koz za.” (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)

„Azt a nagy ne vet, ame lyet az em be ri ség Bá bel ben ma -
ga akart meg sze rez ni ma gá nak (11,4), Ab rám (Áb ra hám)
en ge del mes sé ge ju tal má ul kap ja.” (Bib lia ma gya rá zó jegy -
ze tek kel. Ma gyar Bib lia tár su lat, Kál vin Ki adó)

„Az em be rek szá má ra ké sõbb õ lesz az ál dás mér cé je
(…).” (Je ro mos Bib lia kom men tár. Szent Je ro mos Ka to li kus
Bib lia tár su lat)

„Az ígé ret messze te kin tõ pró fé cia, kö ve ti az utód ról
szó ló, nagy hord ere jû ígé ret (7), ami a Gal 3,16 sze rint Jé -
zus Krisz tus ban tel je se dett be.” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt
mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„A hit sok kal szi lár dabb ala pon nyug szik, mint ami lyet
ér zék szer ve ink meg gyõ zõ dé se nyúj ta ni ké pes, és ez az
alap: Is ten Igé je. Ér zék szer ve ink meg csal hat nak ben nün -
ket, de Is ten Igé je so ha.” (C. H. Mac kin tosh: El mél ke dé sek
Mó zes 1–5. köny vé rõl. Evan gé li u mi Ki adó)

„Az Õ ígé re te nem va la mi bi zony ta lan re mény fel kel té -
se egy kö ze li, tá vo li vagy ép pen egész tá vo li jö võt il le tõ leg,
ha nem Is ten be avat ko zá sa. (…) Hit bõl va ló en ge del mes -
ség csak Is ten ki je len té sén nyu god hat.” (Mar tin Scha cke:
Áb ra hám ta lál ko zik Is ten nel. Evan gé li u mi Ki adó)

„Az Úr nem csak pa ran csot ad, hogy in dul ja tok el, ha -
nem meg is aján dé koz. Az in du lás órá ján hi tet ka punk,
amely bõl él ni le het. (…) Olyan tár sat ad, aki vel jó együtt
él ni. (…) A har ma dik aján dék szá munk ra olyan cél, ame -
lyért ér de mes él ni.” (Ke ken And rás: Se gít ség. Ke ken And -
rás né)
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Ének: 93

ZSOL TÁR MON TÁZS

Uram, te meg vizs gálsz en gem. Tu dod, ha le ülök, ha fel ál lok,
messzi rõl is ész re ve szed szán dé ko mat, szem mel tar tod já rá -
so mat, pi he né se met, gon dod van min den utam ra. Még nyel -
ve men sincs a szó, te már pon to san tu dod, Uram. Min den ol -
dal ról kö rül fog tál, ke ze det raj tam tar tod. Cso dá la tos ne kem
ez a tu dás, igen ma gas, nem tu dom fel fog ni. (139,1–4)

Ve zess, Uram, igaz sá god ban, mert el len sé ge im van nak,
egyen gesd elõt tem az utat! Mert nem jön ki szá juk ból
õszin te szó, be lül rom lot tak, nyi tott sír a tor kuk, si ma a
nyel vük. De rítsd ki vét kü ket, Is te nem, buk ja nak be le fon -
dor la ta ik ba! Ta szítsd el õket sok vét kük mi att, mert el le -
ned lá zad nak! (5,9–11)

Ezt ha tá roz tam: vi gyá zok sza va im ra, hogy ne vét kez -
zek nyel vem mel, meg za bo lá zom szá mat, ha go nosz em -
ber ke rül elém. Né ma vol tam, szó ta lan, hall gat tam, de ez
nem volt jó, fáj dal mam ki újult. Szí vem föl he vült ben nem,
míg só haj toz tam, láng ra lob ban tam, nyel vem mel be szél -
ni kezd tem: Add tud tom ra, Uram, éle tem vé gét, med dig
tart nap ja im so ra, hadd tud jam meg, mi lyen mu lan dó
va gyok!

239

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(Menj el föl ded rõl…)
„Amit a her nyó a vi lág vé gé nek te kint, azt a mes ter pil lan -
gó nak ne ve zi.”

Ri chard Da vid Bach (1936–) ame ri kai író

(Ab rám el ment)
„A bá tor sá got nem le het ha mi sí ta ni, olyan erény, amely
nem is mer kép mu ta tást.”

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

TÖR TÉ NET
Egy kris tály tisz ta vi zû, ha tal mas fo lyó fe ne kén kü lö nös
lé nyek él tek. A lé nyek mind egyi ke gör csö sen ka pasz ko dott
a fo lyó me der mé lyén he ve rõ ágak ba meg kö vek be, mert
éle tük volt a ka pasz ko dás, ezt ta nul ták szü le té sük pil la -
na tá tól. 

Vé gül azon ban az egyik lény így szólt: 
– Ele gem van már eb bõl a ka pasz ko dás ból. Bí zom ben -

ne, hogy a fo lyó tud ja, ho vá fo lyik. Ha gyom hát, hadd so -
dor jon ma gá val az áram lás, és vi gyen, aho vá akar.

A töb bi lény ki ne vet te, és azt mond ták: 

– Te bo lond! En gedd csak el ma gad, és a fo lyó, ame lyet
oly nagy ra tar tasz, majd jól meg for gat, oda vág és szét -
mor zsol a kö ve ken.

De a lény nem hall ga tott rá juk. El en ged te, ami be ad dig
ka pasz ko dott, mi re va ló ban rög tön fo rog ni, buk dá csol ni
kez dett, és az áram lás a kö vek hez vag dal ta. De õ en nek el -
le né re sem ka pasz ko dott meg új ra, az áram lás így egy idõ
múl va fel emel te a fo lyó me der fe ne ké rõl, és töb bé már nem
ütõ dött, zú zó dott. 

Azok, akik a fo lyó al ján él tek, és nem is mer ték a sod ró -
dót, így ki ál tot tak fel: 

– Lás sa tok cso dát! Ugyan olyan lény, mint mi va gyunk,
de õ re pül! Íme, a Mes si ás, aki el jött, hogy mind nyá jun kat
meg vált son!

És a sod ró dó így szólt: 
– De hogy va gyok én Mes si ás, vagy ak kor ti is azok

vagy tok. A fo lyó nak te lik ked ve ben ne, hogy fel emel jen
ben nün ket, és sza bad dá te gyen, ha van mer szünk hoz zá,
hogy el en ged jük, ami be ka pasz kod tunk.

De õk csak egy re azt ki ál toz ták: „Meg vál tó!”, és to vább -
ra is gör csö sen ka pasz kod tak a kö vek be. A kö vet ke zõ pil la -
nat ban a sod ró dó el tûnt a sze mük elõl, õk pe dig ott ma rad -
tak, és le gen dá kat ta lál tak ki ma guk nak hol mi Meg vál tó ról. 

Ri chard Bach nyo mán

CSEP RE GI GYU LA

Hal la ni – meg hal la ni; hall gat ni –
meg hall gat ni; szól ni – meg szól ni;

ha ra gud ni – vét kez ni*

* Reg ge li áhí tat Bé kés csa bán, a Dé li Egy ház ke rü let gyü le ke zet ve ze tõi
kon fe ren ci á ján, 2007. már ci us 3-án.



Né ma ma ra dok, nem nyi tom ki szá mat, hi szen te mun -
kál kodsz. (39,2–5.10)

Uram, tégy zá rat a szám ra, õrizd aj kam nyí lá sát! Ne
en gedd, hogy szí vem rossz ra ha jol jon, hogy bû nös dol go -
kat mû vel jek a go nosz te võk kel együtt. (141,3–4)

Légy csend ben, és várj az Úr ra! Ne in dulj fel, ha az alat -
to mos em ber nek sze ren csés az út ja! Tégy le a ha rag ról,
hagyd a he ves ke dést, ne légy in du la tos, mert az csak
rossz ra visz! (37,7–8)

Meg hall gat az Úr, ha hoz zá ki ál tok. Ha fel in dul tok is, ne
vét kez ze tek! Gon dol koz za tok el fek võ he lye te ken, és csil la -
pod ja tok le! Igaz ál do zat tal ál doz za tok, és bíz za tok az Úr -
ban. (4,4a–6)

Ének: 104

ME DI TÁ CIÓ

Textus: Ta nul já tok meg te hát, sze re tett test vé re im: le gyen
min den em ber gyors a hal lás ra, ké se del mes a szó lás ra, ké -
se del mes a ha rag ra, mert az em ber ha rag ja nem szol gál ja
az Is ten igaz sá gát. (Jak 1,19)

Ami kor azt hall juk, hogy le gyünk ké se del me sek a szó -
lás ra, meg üt köz he tünk. Mi ért is jöt tem ide? Hol va gyok?
Mi ez itt? Gyü le ke ze ti fel ügye lõk egy ház ke rü le ti fó ru ma
vagy a kar tha u zi szer ze tes rend zsi na ta a hall ga tás je gyé -
ben? De lássuk csak sor já ban:

Le gyen min den em ber gyors a hal lás ra…

Elég gyors va gyok-e a hal lás ra, ami kor az Úr szól hoz -
zám? Ha ma rabb hal lom-e meg a kí sér tõ sza vát? Azt hal -
lom-e meg gyor sab ban, ha elé ge det len ke dõ gyü le ke ze ti
tag ja im bí rál nak, és már is vé de ke zõ- vagy tá ma dó ál lás ba
len dü lök? Ha sze ret nék meg osz ta ni ve lem ne héz élet hely -
ze tük kérdése it, van nak már is kész, szen tes ke dõ, kép mu -
ta tó, ud va ri a san le rá zó, ne tán le ke ze lõ vá la sza im, eset leg
vi szont pa nasz ko dá som? Csak hal lok, vagy tu dok meg hal -
la ni, meg hall gat ni is? Elég ér zé keny va gyok-e meg hal la ni
a se gély ké rést? Elég jó-e a fü lem, ami kor a gyü le ke zet ve -
ze té sé ben tár sam, a lel kész szól hoz zám? Ta lán nem is
me ri ki mon da ni se gély ké ré sét, le ír ni vál ság hely ze tét, de
ne kem va la hogy kel le ne tud nom a so rok kö zött ol vas ni,
vagy az arc ki fe je zé sé bõl, moz du la ta i ból fel is mer ni, hogy
baj ban van. Ta lán el is for dí tom a fe jem, hogy ne za var jon
a te kin te te…

Ké se del mes a szó lás ra…

Vé gig tu dom-e hall gat ni a hoz zám for du lót, vagy in kább
ha mar köz be szó lok, be lé foj tom a mon da ni va ló ját? Ha -
gyok-e ma gam nak idõt, hogy meg ért sem a kér de zõt, vagy
csí põ bõl lö vök rö vid so ro za to kat? Vé de ke zé sül kész vá la -

sza im mö gé bú jok. A vélt vagy va lós hi bák fel tá rá sá ra,
kri ti ká já ra íté lõ bí ró ként moz du lok-e rá, mi elõtt ala po san
meg vizs gál nám az in dí té ko kat, a hát te ret, a vét ke zõ esen -
dõ sé gét, ir ga lom ra szo ru lá sát? Ha tár sam, a lel kész kér
va la mit, még el sem mond ta, már is meg fo gal ma zom, mi -
ért le he tet len, amit sze ret ne. Ha gyü le ke ze ti tag ja ink kö -
zül fo gal maz meg va la ki kri ti kát vagy ter jeszt elõ épí tõ ja -
vas la tot, meg sem pró bá lom el hin ni, hogy tõ le is szár maz -
hat va la mi jó, ami re ma gam nem is gon dol tam…

A kép zett teo ló gu so kat eset leg meg bot rán koz tat hat ja,
de pró bál ta-e va la ki az át ko zó dó, pa nasz ko dó zsol tá ros
sza va it ön vizs gá lat cél já ból nyelv ta ni kí sér let ként töb bes
szám har ma dik sze mély he lyett egyes szám el sõ sze mély -
ben el mon da ni? (Nem mint ha nem len ne szá mos bûn val -
ló zsol tár is a Bib li á ban, de ta nul sá gos kí sér let le het, mi -
vel na gyon könnyen han go ló dunk rá má sok ítél ge té sé re.)
Bo csás sá tok meg ne kem a már el hang zott egyik zsol tár -
sza kasz ki for dí tá sát:

Ve zess, Uram, igaz sá god ra, mert fe le ba rá ta im el len sé ge
va gyok, egyen gesd elõt tük az utat! Mert nem jön ki szá -
jam ból õszin te szó, be lül rom lott va gyok, nyi tott sír a tor -
kom, si ma a nyel vem. De rítsd ki vét ke i met, Is te nem, buk -
jak be le fon dor la ta im ba! Ta szíts el en gem sok vét kem mi -
att, mert el le nük lá za dok! (5,9–11)

Éle tünk ben, be szél ge té se ink ben gyak ran játsz má kat
ját szunk. Ta lán leg ál ta lá no sab bak a szü lõk és gyer me kek
kö zöt ti játsz mák, ame lyek ben a gyer me kek kí ván sá ga i kat,
vá gya i kat, elé ge det len ke dé sü ket, fá radt sá gu kat, fé lel me i -
ket fo gal maz zák meg. Ha a szü lõk nem elég böl csek, ér tet -
len, tü rel met len, el íté lõ, ki té rõ, tá ma dó vá la sza ik kal csak
ola jat ön te nek a tûz re, fo koz zák a fe szült sé get, her ge lik
vagy két ség be ej tik a gye re ke i ket. Tho mas Gor don ne ves
kli ni kai pszi cho ló gus más mó don kö ze lít ezek hez a játsz -
mák hoz, mód sze rét „ér tõ fi gye lem”-nek ne ve zi, re a gá lá sá -
val, vá la sza i val, kér dé se i vel se gít, hogy a gyer mek sa ját
ma ga ta lál ja meg a vá la szo kat, a meg ol dást. Ol dód nak a
fe szült sé gek, szû nik a ha rag. El száll a fé le lem. Nem sze -
ret ném fel ügye lõtár sa i mat a kli ni kai pszi cho ló gia te rü le té -
re csá bí ta ni, ami hez ma gam sem ér tek, de bi zo nyá ra
mind annyi unk nak nagy szük sé ge len ne több „ér tõ fi gye -
lem re” fel ügye lõ és lel kész, fel ügye lõ és pres bi te rek, gyü -
le ke ze ti ta gok kap cso la tá ban. 

Ké se del mes a ha rag ra…

Van nak hely ze tek, ami kor szin te sem mi sem se gít, és – hi -
á ba igye kez tünk, hi á ba ha tá roz tuk már el elõ re, hi á ba fo -
gad koz tunk – min den ko ráb bi bé kes sé gért va ló fo hász ko -
dá sunk köd be vész, el önt ben nün ket a ha rag, ki bo ru lunk. 

Ha fel in dul tok is, ne vét kez ze tek! Gon dol koz za tok el fek -
võ he lye te ken, és csil la pod ja tok le! Igaz ál do zat tal ál doz za -
tok, és bíz za tok az Úr ban.

Kö zös imád ság (EÉ 736. o.)
Ének: 471
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