
Még ra gyo gó na pok kal kö szönt ránk ugyan, de ko mó tos
mél tó ság gal sze de lõz kö dik a nyár. Las san, vissza for dít ha -
tat la nul „em be re se dik” az idõnk. Rég óta iz gat már az a
fur csa, alig ész re ve he tõ át já ró nyár és õsz kö zött, az a ki -
csiny ha sa dás az idõ füg gö nyén, s a ta lá nyos át vál to zás a
ter mé szet ar cán. Mert hogy ott van, az bi zo nyos. Ta lán
ezért buj kál min dig egy le he let nyi szo mo rú ság és le mon -
dás az au gusz tu si nyár ban, s ezért örü lünk annyi ra a
szep tem ber ele ji si mo ga tó ve rõ fény nek, amely az zal nyug -
tat, hogy még nem kell olyan gyor san bú csút in te ni a
nyár idõ nek. Eb ben a kü lö nös át me ne ti ál la pot ban: a ki -
bon ta ko zás he te i ben, nap ja i ban já runk, s csend ben ránk
kö szönt az összeg zés ide je. 

Kö rül né zek a kert ben. A nyá ri al mák ma guk hoz csa lo -
gat nak. Úgy ter pesz ked nek az ága kon, mint az ak ro ba ták
mu tat vány köz ben. A ring ló szil va sej tel me sen mo so lyog,
de köz ben mint ha dú dol na is va la mit. Jó mé lyet szip pan -
tok az érett föld il la tá ból: rá éb reszt ar ra, mi a lé nyeg va ló -
já ban. Az idõ: a ko ra es ti óra egé szen sû rû vé, sú lyos sá vá -
lik, amint ott, a fák alatt az „érett lét tel” ta lál ko zom. Az -
tán be fe lé fi gye lek: mi ér le lõ dött meg ben nem egy nyár idõ
alatt? Egy esz ten dõ és ed di gi éle tem évei alatt? Mit él tem
meg, ami bõl gaz dag ság szü let het, ér té kes, szép, igaz gyü -
mölcs? Mi ért le he tek most na gyon há lás?

Em lék szem, gyer mek ko rom ban, szil va sze dés kor, mi -
elõtt meg ráz tuk a fát, elõ ször min dig kör be tán col tam.
Mint egy meg aján dé ko zott meg szál lott, úgy szök del tem
kör be-kör be, s köz ben éne kel tem. Ez volt a há la adás-ri tu -
á lém, s egy szer re volt ben ne jó kedv, iz ga lom, föld kö zel ség,
va la mi õsi, vad tisz te let adás és cso dál ko zás. Év rõl év re
meg is mé tel tem ezt a sa já tos li tur gi kus tán cot. Jó apám tü -

rel me sen ki vár ta, amíg vé get ért, az tán el kezd te tán col tat -
ni a fát.

Fel nõt tem, de a tánc meg ma radt – be lül. Ami kor új ra eb -
ben a kü lö nös át me ne ti ál la pot ban: nyár és õsz kö zött, a
ki bon ta ko zás he te i ben já rok, s csend ben rám kö szönt az
összeg zés ide je, min dig meg moz dul va la mi ott be lül. „Ál -
dott lesz ko sa rad” – ol va som a Könyv bõl. És tán col va,
örül ve be le ka pasz ko dom az ígé ret be.

Van né hány cso dá la tos ma gyar sza vunk. Egyi kük: a
„te rem” szó pél dá ul ket tõs je len té sé vel azt üze ni ne künk,
hogy a ter més hez tér is kell: a tá gas ság és bõ ség egy be -
kap cso ló dik. „Ter”-„tér”-„tár” gyök sza va ink ból szü le tik a
te rem, ter més, te remt, a tár ház, tá rul, a ki ter jed, no meg a
tér ség sza va. Az érés va ló já ban ki bon ta ko zás: tér ben és
idõ ben. A gyü mölcs pe dig egy kéz be ve he tõ, kü lön le ges
tér, egy te li tár. Ter més, s így az idõ gyü möl cse is – az ered -
mény és a jö võ. 

Az üze net az Érett Lét rõl ott rej tõ zik egy nyá ri al má ban,
egy ring ló szil va mo so lyá ban. Ott a ko sár ba gyûj tött ter -
més ben. Ott van egy fe le lõ sen ki mon dott, hi te les szó ban,
igaz moz du lat ban. Ben ne van a Rá-ha gyat ko zás bé kes sé -
gé ben. A fu tó idõn túl meg ma ra dó re mény ben, aho gyan
ma új ra meg lát hat tam egy föl fe lé te kin tõ em ber ar con.

Hall ga tom a Pro mi se együt test, a meg ze né sí tett, gyö -
nyö rû Je sze nyin-ver set: „Csu pa ár nyak va gyunk a vi lá gon,
hull a ju har réz szín le ve le. Még is mind örök re ál dom, hogy
vi rul tunk – és meg ha lunk be le.” Hall ga tom a dalt – több -
ször egy más után –, és tu laj don kép pen nem bá nok sem -
mit. Így van jól, tény leg. És hal lom az Érett Lét Éne két –
nyár és õsz kö zött, eb ben a ti tok za tos, alig ész re ve he tõ át -
me net ben.
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Érett lét 
Gaz da gon te rem jé tek az igaz ság gyü möl cse it Jé zus Krisz tus ál tal

Is ten di csõ sé gé re és ma gasz ta lá sá ra! (Fil 1,11)
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Még nem tér tünk ma gunk hoz. A volt szo ci a lis ta or szá gok
pol gá rai és tár sa dal mai iden ti tá su kat ke re sik. Az em be rek
a te ret kém le lik, ame lyet az élet ben ki tölt het nek, amely ben
el fo gad ják õket, amely ön ma guk meg va ló sí tá sá ra le he tõ sé -
get ad. A ke re sés azon ban több nyi re ele ve re mény te len. A
poszt kom mu nis ta vi lág, amely ben 1989 (vagy 1990, vagy
1991) után fel éb red tünk, nem olyan sta bil, mint a kom mu -
niz mus elõt ti kor. Hi ány zik a ko ráb bi biz ton ság. Még az
em be ri-tár sa dal mi kap cso la tok ru tin ja sem egy sé ges. S a
rend szert vál tott or szá gok né pes sé gé nek zö me ki sem mi -
zett nek ér zi ma gát, elé ge det len, bol dog ta lan, ta nács ta lan.
Az el múlt más fél év ti zed ben Ke let- és Ke let-Kö zép-Eu ró pa
fáj dal mas me ta mor fó zi son ment át. A vi lág nak ez a ré sze
négy év ti ze den át vissza vo nult a ma gán élet be, mint aho -
gyan sok fé le ro var té len be bá bo zó dik. Azu tán jön a ta vasz,
a nyár, és a hó na po kon át báb-bör tö né ben al vó ko ráb bi
her nyó lep ke éle tet kezd. Már nem is mer ön ma gá ra. Mint ha
a vi lág adott sá gai is meg vál toz tak vol na. A ku kac lét és a
báb em lé kei, szo ká sai, el mé le ti el kép ze lé sei egy aránt hasz -
nál ha tat la nok, ami kor szárny ra kel le ne kel ni.

KÖ ZÖS SÉG BÕL TÁR SA SÁG

A rob ba nás vá rat la nul jött. A kom mu niz mus lég gömb je ki -
puk kant. A szov jet ura lom vé ge, a párt ál lam fel szá mo lá sa
tör té nel mi ha tár kõ. Még is hi ba len ne ezeket a leg újabb ko -
ri ke let- és ke let-kö zép-eu ró pai tör té ne lem leg meg ha tá ro -
zóbb ese mé nye i nek tar ta ni. Sem mi okunk le be csül ni õket.
Ám ön ma gát csap ja be, aki annyi ra be le fe led ke zik a kom -
mu niz mus össze om lá sá ba és a rend szer vál tás ba, hogy
emi att nem ve szi ész re a hát tér ben zaj ló vi lág tör té nel mi
kor szak for du lót. A po li ti kai rend szer vál tás je len tõ sé gét
messze meg ha la dó vál to zá sok ide jét él jük. 1989 Eu ró pa
ke le ti fe lét az élet egy új, a ko ráb bi tól lé nye gé ben kü lön -
bö zõ di men zi ó já ba ve tet te – s ko ránt sem csak po li ti kai ér -
te lem ben. 1945-ig a kon ti nens e ré sze nem na gyon tö re ke -
dett mo der ni zá ci ó ra. Azu tán negy ven évig a túl élés és a
dik ta tú ra el le ni harc fog lalt le min den erõt. A ránk sza kadt
mo der ni tás most tor ná dó ként ra gad ma gá val.

A szo cio ló gu sok egy év szá za da em le ge tik, hogy vi lá -
gunk tár sa dal mi-kul tu rá lis rend je és ve le együtt a sze mé -
lyes élet adott sá gai alap ve tõ vál to zá son men nek át. Egy
fel ka pott jel szó sze rint a kö zös sé get, az év ez re dek leg alap -
ve tõbb együtt élé si rend jét a mo dern kort jel lem zõ és szim -
bo li zá ló szer ve ze ti, tár sa sá gi vagy tár sa dal mi kap cso lat -
for ma vált ja fel.1 A mo dern kort so kan a gaz da sá gi jó lét,
a tech ni kai fej lõ dés és a sze mé lyes sza bad ság pa ra di cso -
ma ként ün nep lik. Óva to sabb kri ti ku sok in kább „a köz élet
fel bom lá sát”,2 „a test vé ri et len ség vi lág ural má nak”3 a kez -
de tét, „az ön imá dat tár sa dal mát”4 lát ják ben ne, ami kor az
egész tár sa da lom „ha lál ra mu lat ja” ma gát.5 Ám akár ne -
ga tív, akár po zi tív a meg íté lés, a mo der ni zá ció nem
vissza for dít ha tó. Szem be kell néz ni ve le! Nyu gat-Eu ró pa
év szá za dos fo lya mat ban, szin te ész re vét le nül sod ró dott
be le. Volt idõ, hogy a vál to zá so kat meg szok ják, hogy nem -
ze dé kek vál ta ko zá sá ban meg ta nul ják, miként bán ja nak
az új vi szo nyok kal. Tel jes si ker rõl ott sem be szél he tünk.
Ke let- és Ke let-Kö zép-Eu ró pa most hir te len, jó for mán
egyik nap ról a má sik ra, fel ké szü let le nül szem be sült az
élet új rend jé vel.

A tör té ne lem min den sza ka szá ban lé tez tek sze mély te -
len és for má lis tár sa dal mi sza bá lyok és meg egye zé sek. S
meg for dít va: a köz vet len, sze mé lyes kö zös sé gek a mo der -
ni tás ban sem pá ro log nak el nyom ta la nul. Még is tár sas vi -
lá gunk két, egy más tól lé nye gi leg kü lön bö zõ mód ja áll
szem ben egy más sal. Min den okunk meg van ar ra, hogy a
tár sa dal mi a su lás és a kul tú ra e két tí pu sá nak sa já tos sá -
ga it kri ti ku san mér leg re te gyük. Le egy sze rû sí ti a dol got,
ha a két for ma egy-egy jel lem zõ nek tar tott meg je le né sét
néz zük. A kö zös sé gi ren det a ha gyo má nyos kis fa lu, a tár -

TOM KA MIK LÓS

A tár sa dal mi vál to zás
egy rej tett di men zi ó ja

TANULMÁNYOK
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sa sá gi (vagy tár sa dal mi) ren det a nagy vá ros szer ve zett vi -
lá ga szim bo li zál ja.

A kö zös sé gi ség az át te kint he tõ, köz vet len, sze mé lyes
kap cso la tok ön ma ga kor lá ta it meg ha tá ro zó, egy sé ges rend-
je. A tár sa dal mi-tár sa sá gi el ren de zõ dést össze tett ség, az
egy sé ges ren de zõ elv hi á nya és az al rend sze rek so ka sá ga,
plu ra liz mus, át te kint he tet len ség, a he te ro ge ni tás ból adó -
dó fe szült sé gek, a meg egye zé sek és a sza bá lyok sze mély -
te len és for má lis rend je jel lem zi.

A kö zös sé gi ség meg bíz ha tó sá got, ál lan dó sá got és bi zo -
nyos he lyi le hor gony zott sá got je le nít meg, szem ben a vál -
to zás sal, a mo bi li tás sal és a rö vid tá vú ság gal, ame lyek a
tár sa sá gi-szer ve ze ti mo dern vi szo nyok jel lem zõi.

Min den kö zös ség egy kis vi lág. Ez a mik ro koz mosz tag -
jai szá má ra ott ho nos sá got, pszi chi kai és tár sa dal mi biz -
ton sá got nyújt, mi köz ben az e vi lá got és a túl vi lá got ösz  -
sze kö tõ koz mi kus rend nek is kép vi se lõ je. A tár sa ság (és a
tár sa da lom) – az itt hasz nált ér te lem ben – sze mély te len,
for má lis szer ve zõ dés és szer ke zet. Nin cse nek egy sé ge sí tõ
és át fo gó el vei (ha nem csak bi zo nyos cé lok meg va ló sí tá -
sát szol gá ló gya kor la ti as elõ írá sai), és az egyén szá má ra
csak ke vés tár sa dal mi és még ke ve sebb pszi chi kai biz ton -
ság biz to sí tá sá ra ké pes. Max We ber le írá sa sze rint a mo -
dern tár sa da lom „va rá zsá tól meg fosz tott”, el ide ge ne dett
tár sa da lom szer ve zõ dé si for ma, amely nek már nin cse nek
tit kai, és amely bá ját is el vesz tet te.

A kö zös ség élet mo del le ket fo gal maz meg, vi sel ke dé si el -
vá rá so kat ál lít fel és erõ tel jes tár sa dal mi nyo mást ér vé -
nye sít, hogy el vá rá sai kö ve té sét ki kény sze rít se. Ez zel
szem ben az egy re in kább plu rá lis és dif fe ren ci ált tár sa da -
lom sok fé le sé gé ben a va la ha kö te le zõ ma ga tar tá si min ták
el pá ro log nak, min den õket nyo ma té ko ló kö zös sé gi el vá -
rás ere jét ve szí ti.

Év ez re dek erõ fe szí té sei árán az em be ri ség va la ha meg -
te rem tet te az együtt élés egyfajta rend jét, amely sza bá lyoz -
ta az egyé nek kö zöt ti vi szo nyo kat, a sze re pe ket és a vi sel -
ke dést; meg fo gal maz ta a kö zös ség kul tú rá ját; a spon tán
em be ri kap cso la tok ban in téz mé nye sí tet te a szo ci á lis rend
és a kul tú ra to vább adá sát a kö vet ke zõ nem ze dé kek nek; és
fõ ként mind ezen be lül ér tel met adott az élet nek és a dol -
gok nak. Egy kö vet ke zõ kor szak ban az em be ri ség je len tõs
ré sze azon dol go zik, hogy fel sza ba dít sa ma gát az egyé ni
és a tár sa dal mi kö te le zett sé gek alól, hogy sze mé lyes el kö -
te le zõ dé sek he lyett a tár sa dal mi egyen súlyt for má lis meg -
egye zé sek út ján biz to sít sa, hogy az egyé ni sza bad ság ne -
vé ben füg get le nít se ma gát a tár sa da lom „kül sõ irá nyí tó”6

sze re pé tõl. A „nyílt tár sa da lom”7 az em ber sza bad vá lasz -
tá sá ra bíz za, hogy mi lyen sze re pe ket és fe le lõs sé ge ket vál -
lal. A tár sa da lom rend sze ré ben va ló rész vé tel bõl egy re ke -
vés bé kö vet ke zik bár mi ne mû tár sa dal mi fe le lõs ség, mi -

köz ben per sze a tár sa da lom el ve szí ti azt az ott ho nos sá -
gát, amellyel ben sõ leg azo no sul ni le he tett. A kö zös ség
utá ni hely zet egy át te kint he tet len la bi rin tus, amely ben az
egyé nek nek ma guk ra ha gyat va kell he lyü ket és út ju kat
meg ta lál ni uk. Sza ba dok, de ezért cse ré ben a ki ke rül he tet -
len vá lasz tá sok min den ter hét hor doz ni uk kell. És mi vel a
dön té sek hez szük sé ges in for má ci ók nak csak tö re dé ké vel
ren del kez nek, fo lya ma to san a bi zony ta lan ság dzsun ge lé -
ben kell küsz köd ni ük. Mi vel pe dig ele gen dõ és át fo gó kö -
zös sé gi kap cso la tok hí ján bi zony ta lan sá ga i kat nem tud -
ják elég gé má sok kal meg osz ta ni, ál lan dó él mé nyük a ma -
gány és a vi lág ban le võ rend hi á nya. Az el ide ge ne dett nek
és sze mély te len nek meg élt vi lág ka le i dosz kóp sze rû en vál -
to zó hely ze te i ben az em ber gyen gé nek, el ha gya tott nak,
ki elé gü let len nek ér zi ma gát.

A tár sa sá gi-tár sa dal mi rend ben élõ em ber a ma ga ura,
akit kül sõ tár sa dal mi elõ írá sok egy re ke vés bé kor lá toz -
nak, ám aki egy re ke ve sebb se gít ség re szá mít hat má sok -
tól. Rá há rul, hogy ön ma gá ról és biz ton sá gá ról gon dos -
kod jon. Raj ta mú lik, hogy el kép ze lé se it és élet mód ját má -
sok szá má ra von zó nak tud ja-e mu tat ni és to vább tud ja-e
ad ni. Az egyé ni meg gyõ zõ dé sek nek, a sze mé lyes én nek
vagy akár csak az én egy ré szé nek a gyer me kek nek és
uno kák nak va ló to vább adá sát a mo dern tár sa da lom rend -
je – a sze mé lyes kap cso la tok gyen gí té sé vel és szám ta lan
al ter na tí va csil log ta tá sá val – aka dá lyoz za. A for má lis ren -
det a kö zös sé gi ség el le né ben ér vé nye sí tõ tár sa ság-tár sa -
da lom al kal ma sint gyer mek el le nes, mert a gyer mek a fel -
nõt tek fe le lõs ség men tes sza bad sá gát kor lá toz za. De a
gyer me keket, ba rá to kat, kö zös sé gi sé get sze re tõ em be rek
sem szá mít hat nak meg gyõ zõ dé sük és élet vi te lük ér vé nye -
sí té sé ben és to vább adá sá ban a tár sa da lom se gít sé gé re. A
for ma li zált plu rá lis tár sa da lom sem mi lyen élet mo dell mel -
lett nem fog lal ál lást, bár mi lyen von zó le gyen is az (va la -
kik szá má ra). El len ke zõ leg, a le het sé ges élet for mák so ka -
sá gá nak hang sú lyo zá sa és áb rá zo lá sa akar va-aka rat lan
mind egyik élet mo dell re la ti vizá lá sát eredményezi, ami
kép vi se lõ it ar ra kény sze rí ti, hogy in do kol ják meg, mi ért
dön töt tek va la mi mel lett. Ez a bi zo nyí tá si kény szer a plu -
rá lis tár sa da lom jel leg ze tes új je len sé ge.

Az élet fo lya ma tok nak a mo dern tár sa da lom ban meg -
va ló sí tott ra ci o na li zá lá sa és a tár sa dal mi vi szo nyok for -
ma li zált mo del le zé se hasz nos le het a kül sõ al kal maz ko -
dásnak és a tár sa dal mi élet tech ni káinak és elõ írá sainak
az el sa já tí tá sa te rén. A tár sa da lom tel je sít mé nye a ru tin,
a for má lis rend szer, a gya kor la ti ki vi te le zés, a sok fé le sé -
gen be lü li konf lik tus ke ze lés meg szer ve zé se. A „ho gyan”-
ra adott egy re rész le te sebb vá lasz azon ban el fe led te ti,
hogy mind ez mi ért, mi nek az ér de ké ben, mi lyen cél lal tör -
té nik, hogy a tár sa da lom mer re akar ha lad ni. Az ér te lem -
adás el ve szí ti tár sa dal mi meg ala po zá sát. A dol gok nak,
az élet nek az em ber szá má ra va ló ér té ke és ér tel me nem
el mé le ti, nem is pusz tán prag ma ti kus kér dés, ha nem eg -
zisz ten ci á lis ál lás fog la lás, amely csak köz vet len, sze mé -
lyes, bi zal mi kap cso la tok ban, csak kö zös sé gi vi szo nyok -
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ban tud ki bon ta koz ni. A mo dern tár sa ság-tár sa da lom a
tár sas kap cso la tok ano nim, sze mély te len, me cha ni kus
rend sze rét sza bá lyoz za és erõ sí ti, ugyan ak kor ne he zí ti az
idõt ál ló, az élet min den (vagy leg alább sok) di men zi ó ját
át öle lõ és a sok fé le sé get egyet len sze mé lyes és kö zös sé gi
egy ség be ren dez ni tu dó (kö zös sé gi) kap cso la tok és kö tõ -
dé sek lét re jöt tét és fenn ma ra dá sát. Ezek nem vál nak le -
he tet len né, de nem szü let nek meg – mint egy au to ma ti ku -
san – a tár sa dal mi vi szo nyok ból, ha nem lét re jöt tük sze -
mé lyes erõ fe szí té se ket kö ve tel.

A mo dern tár sa da lom ba va ló át me net az em be ri együtt -
élés mi ként jét sok fé le kép pen gaz da gí tot ta, de alap ve tõ
vesz te sé ge ket is oko zott. Bu ta ság len ne le mon da ni az el -
ért elõ nyök rõl, s egyéb ként is, a tör té ne lem ke re két nem
le het vissza for dí ta ni. A ki hí vás más ként hang zik. Mi
ment he tõ meg a ko ráb bi rend kin cse i bõl? Ho gyan éleszt -
he tõ fel az em be ri es ség az ön zõ „test vé ri et len ség” vi lá gá -
ban? Mek ko ra ter het haj lan dó el vál lal ni az em ber an nak
ér de ké ben, hogy a bi zal mat, a tár sa dal mi fe le lõs sé get, a
kö zös sé gi sé get új ra a tár sas kap cso la tok tar tó osz lo pá vá
te gye? A tár sa ság-tár sa da lom vi lá gá ban a kö zös sé gi ség
sze mé lyes vá lasz tás sá vált, pri vát lu xus sá, amely nek árát
a tár sa da lom az egyén nel fi zet te ti meg. Ez az ár nem cse -
kély: be le tar to zik a má sok kí ván sá ga it is fi gye lem be ve võ
ön kor lá to zás, a má sok ra szánt idõ, az idõ be osz tás nak
má sok ra is te kin tet tel le võ tu da tos szer ve zé se és al kal ma -
sint az anya gi ál do za tok.

»KOM MU NIS TA MO DER NI ZÁ CIÓ?«

Alig ha van mo der ni zá ció tech ni kai fej lõ dés és a tár sa da -
lom szer ke zet át ala ku lá sa nél kül. Elõbb a me zõ gaz da ság
he lyett az ipar vá lik az élet meg ha tá ro zó té nye zõ jé vé. Az -
után a szol gál ta tá sok és az õket vég zõ tár sa dal mi cso por -
tok ke rül nek az ipar he lyett az el sõ hely re. Párt ál la mi tár -
sa da lom tu dó sok a kom mu niz must a mo der ni zá ció sa já tos
út ja ként ün ne pel ték. Az ipa ro so dást, a vá ro si a so dást, az
inf ra struk tú ra bõ vü lé sét em le get ték, va la mint a fa lu ön ál -
ló sá gá nak a csök ke né sét, a mun kás ság lét szám nö ve ke dé -
sét és ál ta lá ban a tár sa dal mi át ré teg zõ dést. Min den bi -
zonnyal igaz, hogy a mes ter sé ge sen elõ idé zett mo bi li tás
volt az el sõ és ta lán fõ té nye zõ, amely nek se gít sé gé vel a
szo ci a lis ta ál lam a tár sa da lom ön tör vé nyû sé gét meg bon -
tot ta, s amely nek ha tá sá ra az em be rek te he tet len né vál tak
a Párt ma ni pu lá ci ó i val szem ben. A mo der ni zá ci ó nak min -
de nütt ré sze a me zõ gaz da ság ból és a fa lu si élet for má ból
va ló el ván dor lás. Ez a fo lya mat Nyu gat-Eu ró pá ban a 20.
szá zad má so dik fe lé ben sem szü ne telt. Ott a me zõ-, er dõ-
és víz gaz da ság ból élõk ará nya 1950–2000 kö zött az össz -
né pes ség 28,9%-áról 4,3%-ra esett vissza. A la kos ság egy -
ne gye dé nek élet vi szo nyai meg vál toz tak, mi köz ben a né -
pes ség há rom ne gye de ko ráb bi szo ká sai sze rint élt to vább.
Ugyan en nek a fog lal ko zá si és tár sa dal mi ka te gó ri á nak a
rész ará nya ugyan eb ben az idõ szak ban Ke let-Kö zép-Eu ró -

pá ban 60,5%-ról 8,5%-ra esett.8 Itt a né pes ség na gyob bik
fe lé nek élet kö rül mé nyei vál toz tak meg, és csak a né pes ség
ki seb bik fe lé nek fog la ko zá si és la kó he lyi kö rül mé nyei ma -
rad tak töb bé-ke vés bé vál to zat la nok. Az ipa ro so dás és a
fa lu ról me ne kü lés szét zi lál ta Ke let- és Ke let-Kö zép-Eu ró pa
tár sa dal mát. A ko ráb bi fel sõ és kö zép osz tá lyok szét ve ré sé -
vel és a pa raszt el le nes po li ti ká val a kom mu niz mus át ren -
dez te a tár sa dal mat, ám nem csak a cé lul tû zött „új tár sa -
dal mat” nem tud ta lét re hoz ni, ha nem egy olyan ren det
sem tu dott te rem te ni, amely erõ szak és kény szer nél kül
mû kö dõ ké pes sé vált vol na.

Párt ál la mi ideo ló gu sok szá má ra a „mo der ni zá ció” pusz -
tán egy új gaz da sá gi ren det és a ha gyo mány fel szá mo lá sát
je len ti. De fi ní ci ók ról nem le het vi tat koz ni. Kár len ne azon -
ban meg fe led kez ni ar ról, hogy ez a szé pí tõ ér tel me zés ko -
ránt sem sem le ges és pár tat lan, ha nem a szo ci a lis ta rend
fel ér té ke lé sét, tisz tá ra mo sá sát szol gál ja. Ez zel szem ben a
tár sa da lom el mé let tel fog lal ko zók zö me a mo der ni zá ció fo -
gal mát a tár sa dal mi ön ál ló ság és a tár sa dal mon be lü li sok -
fé le ség nö ve ke dé sé vel kap csol ja össze. Ilyen né zet ben a
mo der ni zá ció lé nye gé hez tar to zik a pol gá rok köz éle ti rész -
vé te lé nek fo ko zó dá sa, a de cent ra li zá ció, az em be rek bõ vü -
lõ le he tõ sé gei, hogy he lyi, mun ka he lyi és köz ügyek be be le -
szól has sa nak, és per sze az egyé ni sza bad ság nö ve ke dé se.
Ezek a vo ná sok a párt ál lam ban nem fej lõd het tek. Sõt a tár -
sa da lom ko ráb bi ön ál ló sá ga és az em be rek köz fe le lõs sé ge
és kez de mé nye zõ ké pes sé ge meg nyo mo ro dott, el ve szett. 

A köz pon ti ha ta lom, az erõ szak rend szer és a fé le lem
lég kö re el le né re a kom mu niz mus nem tu dott a min den na -
pi ma ga tar tást meg nyug ta tó mó don el ren de zõ és az em be -
rek nek a tár sa dal mi szín té ren is biz ton sá got és nyu gal mat
adó já ték sza bá lyo kat meg ho no sí ta ni. Az el lent mon dá sok -
kal te li rend szer ki szá mít ha tat lan ma radt. A tár sa dal mi el -
gyö kér te le ne dés és a po li ti kai ön kény az em be re ket ma ra -
dan dó an el bi zony ta la ní tot ta. Át me ne ti leg ha son ló dol gok
tör tén nek a fej lõ dõ or szá gok ban, ami kor óri á si tö me gek
özön le nek a vá ro sok ba. Ott azon ban a rend hi á nya át me -
ne ti ál la pot. Még a slumok és a be fo ga dótá bo rok is rö vid
idõ alatt meg te rem tik sa ját rend jü ket, struk tú rá i kat. A tár -
sa dal mi ösz tö nök vá rat lan hely ze tek ben is se gí te nek. Még
a bir kák is össze dug ják a fe jü ket, ha ve szélyt érez nek. A
párt ál lam nem csak ar ra for dí tott nagy ener gi át, hogy szét -
ver je a ko rább ról lé te zõ kö zös sé gi sé get, ha nem ar ra is,
hogy a kö zös ségfor má lás ösz tö nét is ki irt sa. Min den újon -
nan lét re jött és nem a párt ál tal el len õr zött kö zös ség ben –
a nép tánccso portok tól az imakö zös ségekig – az össze es -
kü vés csí rá ját lát ta, te hát igye ke zett be til ta ni õket. A lé te -
zõ kö zös sé ge ket pe dig a rend õr ség tõl és a be sú gók tól va ló
fé le lem mér gez te. Év ti ze de ken át tar tó erõ fe szí tés sel a
párt ál lam a tár sa da lom nagy ré szé bõl ki tud ta ir ta ni ve le -
szü le tett ön ál ló sá gát és kö zös ségte rem tõ tö rek vé sét. A
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dik ta tú ra szo rí tá sá ban a tár sa da lom ato mi zá ló dott. Bár
még hi á nyoz tak az új ma ga tar tá si min ták, a fa lu ról a vá -
ros ba köl tö zés kor, a pa raszt ból mun kás sá vá lás so rán a
ko ráb bi ha gyo má nyok je len tõs ré sze, köz tük a val lá sos -
ság is, leg több ször ott hon ma radt. A kap cso la ta i kat ve szí -
tett, kul tu rá li san el sze gé nye dett és po li ti ka i lag meg fé lem -
lí tett em be rek vissza hú zód tak csa lád ja ik ba, a ma gán élet -
be. A lát szó la gos rend és szi go rú el len õr zés fel szí ne mö -
gött az ál la mi ma ni pu lá ció já ték sze ré vé vált em be rek kö -
zös ség hi á nyos,9 ki szá mít ha tat lan és bi zony ta lan vi lág ban
él tek és szen ved tek.10 Ilyen kö rül mé nyek kö zött szin te
szük ség sze rû en nõtt a vá gyak és a le he tõ sé gek közöt ti
sza ka dék, ami a már em lí tett vál to zá sok kal együtt ön ki -
zsák má nyo lás hoz, a tár sa dal mi mo rál pusz tu lá sá hoz, a
val lás és min den ha gyo mány el ha lá sá hoz, az élet ér tel mé -
be ve tett hit el kor cso su lá sá hoz és a kö vet ke zõ ge ne rá ció
ne ve lé sé nek sú lyos sé rü lé se i hez ve ze tett.

A kom mu niz mus év ti ze dei alatt Ke let-Kö zép-Eu ró pa
tár sa dal mai ér zé ket len né vál tak a köz ügyek iránt. Ugyan -
ez a tá vol ság tar tás a párt ál lam össze om lá sa kor meg aka -
dá lyoz ta, hogy az em be rek az ese mé nyek ak tív ala kí tó i vá
vál has sa nak. An nak a be lá tá sa, hogy az elõ zõ rend szer
ha zug ság ra épült, a rend szer vál tás pil la na ta i ban szé gyen -
ke zést, ta nács ta lan sá got és bosszú sá got vál tott ki, de nem
tett ké pes sé po li ti kai cse lek vés re. A ko ráb bi párt ve ze tés,
amely ren del ke zett az irá nyí tás gya kor la tá val, elõ zõ po li -
ti kai ha tal mát gaz da sá gi tõ ké vé tud ta transz for mál ni. A
vál to zás gaz da sá gi és pszi chi kai költ sé ge it a ha ta lom mal
sem ko ráb ban, sem ez után nem ren del ke zõk nek kel lett
meg fi zet ni ük. A vál to zá sok mér le ge szél sõ sé ge sen egy ol -
da lú. Az egyik ol da lon van nak a ko ráb bi ál la mi tu laj don -
ból szét ra bolt, „pri va ti zált” óri á si va gyo nok; a má si kon
ott van a tár sa da lom biz to sí tá si rend szer kór ház be zá rá -
sok kal és min den fé le fi ze té si kö te le zett sé gek kel vég re haj -
tott zsu go rí tá sa, a szo ci á lis tá mo ga tá sok kal alig-alig ke -
zelt mun ka nél kü li ség, az ok ta tás ügyi ál la mi ki adá sok
csök ken té se, a szür ke gaz da ság, a bû nö zés és az ál la mi
po li ti ka ként meg hir de tett és sza bad ság ként rek lá mo zott
sza ba dos ság – együt te sen: a bi zony ta lan sá g to váb bi fo ko -
zó dá sa. A kom mu niz mus ban in téz mé nye sült és rend szer -
ként mû kö dõ ren det len ség ket tõs irány ba vál to zott. A vál -
to zás ke ve sek nek a sza bad rab lás le he tõ sé gét, a nagy
több ség nek az át lag em ber szá má ra át te kint he tet len ká osz
ér ze tét hoz ta, és azt az ér zést, hogy most az tán már vég -
leg nem le het tud ni, hogy éle tünk rõl kik dön te nek. Ez az
a hely zet, ami kor a ba jok okát egye sek meg fog ha tat lan,
kül sõ el len sé gek ben kez dik ke res ni, a Vi lág bank ban és az
IMF-ben, a sza bad kõ mû ve sek ben, a szek tá kat pén ze lõ
ame ri kai mil li ár do sok ban és egyéb lé te zõ és ki ta lált õs go -
no szok ban. A ká osz szét fe szí ti a ra ci o na li tást, és ki kez di
a ma gunk ról va ló ren del ke zés be ve tett re ményt. 

Elé ge det len ség és bol dog ság hi ány

A kü lön bö zõ or szá gok lel ki egész sé gé nek vizs gá la ta kor el -
sõ pil la nat ban úgy tû nik, hogy nem le het éles ha tár vo na -
lat húz ni Ke let és Nyu gat kö zött. Nyu gat-Eu ró pá ban is
van nak em be rek, akik nem bol do gul nak éle tük kel, és
meg for dít va, Ke let-Kö zép-Eu ró pá ban is akad egy-két or -
szág, amely nek né pes sé ge nem ke vés bé ki egyen sú lyo zott
és meg elé ge dett, mint a leg több nyu ga ti or szág la kói. Az
ala po sabb össze ha son lí tás el len ben azt mu tat ja, hogy Ke -
let- és Ke let-Kö zép-Eu ró pa tár sa dal ma i ban baj van. Ezt ér -
zik az em be rek és bi zo nyít ják a sta tisz ti kák.

A nem zet kö zi össze ha son lí tó vizs gá la tok11 egy ön te tû
ta nú sá ga sze rint a volt szo ci a lis ta or szá gok nagy több sé -
gé ben az em be rek elé ge det le neb bek és bol dog ta la nab bak,
mint Nyu gat-Eu ró pa leg több or szá gá ban. A ma gu kat iga -
zán bol dog nak ér zõk ará nya – a World Va lue Study12 ada -
tai sze rint – Nyu gat-Eu ró pa or szá ga i ban, 1990-ben a fel -
nõtt né pes ség 14-44%-a, 2000-ben 20-44%-a kö zött volt.
Ugyan ez az arány Ke let- és Ke let-Kö zép-Eu ró pa or szá ga i -
ban, 1990-ben a né pes ség 3-7%-a, 2000-ben 4-19%-a kö -
zött volt. A ma gu kat ha tá ro zot tan nem bol dog nak ér zõk
ará nya Nyu gat-Eu ró pa or szá ga i ban több nyi re 2,7-10%
volt, ám Né met or szág ban el ér te a 14,8, Por tu gá li á ban a
16,2, Olasz or szág ban a 19,8 és Gö rög or szág ban a 31,9%-
ot. Ke let- és Ke let-Kö zép-Eu ró pá ban a ma gu kat bol dog ta -
lan nak tar tók ará nya csak Cseh or szág ban (14%) és Hor -
vát or szág ban (17,8%) ke ve sebb, mint a né pes ség egy ötö -
de, több nyi re a né pes ség egy har ma da kö rü li, sõt Bul gá ri -
á ban, Ro má ni á ban, Uk raj ná ban és Orosz or szág ban több,
mint a né pes ség fe le.13 Nyu gat-Eu ró pá ban a ma gu kat bol -
dog ta lan nak tar tók ki csiny, mar gi ná lis cso por tot al kot -
nak. Ke let- és Ke let-Kö zép-Eu ró pá ban ez a cso port olyan
nagy, hogy meg ha tá roz za a tár sa dal mi han gu la tot. Így
nem meg le põ, hogy a poszt kom mu nis ta or szá gok né pes -
sé gé nek nagy já ból – ese ten ként va la mi vel több, ese ten -
ként va la mi vel ke ve sebb mint a – fe le az 1945–1989 kö -
zöt ti éve ket bol do gabb idõ szak nak tart ja, mint a je lent.14

Egyes szer zõk az elé ge det len sé get a gaz da sá gi hely zet -
tel, kü lö nös kép pen a mun ka nél kü li ség szint jé vel hoz zák
össze füg gés be.15 Min den eset re a volt ke le ti tá bor leg több
or szá gá ban a tár sa da lom nagy része ar ról pa nasz ko dik,
hogy hely ze te az utób bi 10-15 év ben rosszab bo dott. Azon
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em be rek ará nya pe dig csök ken, akik a jö võ tõl hely ze tük
ja vu lá sát vár ják.16

A kö zös sé gi ség na gyon sok fé le kép pen fe je zõ dik ki mind
Ke le ten, mind Nyu ga ton. A Ke let és Nyu gat kö zöt ti kü lönb -
sé ge ket to vább bo nyo lít ják az észak-dé li, va la mint a ka to -
li kus és a pro tes táns kul tú rák kü lönb sé gei. Még is lát ha tó
az a ten den cia, hogy a ke let- és ke let-kö zép-eu ró pa i ak –
kü lö nö sen, ha a te le pü lés nagy sá got is fi gye lem be vesszük
– ke ve sebb idõt töl te nek ba rá ta ik kal, is me rõ se ik kel és klu -
bok ban, tár sa sá gok ban is, mint a nyu ga ti or szá gok pol gá -
rai.17 A kö zös sé gi há ló za to kat szét zi lál ta a tár sa dal mi át -
ala ku lás. Az el múlt hat év ti zed tár sa dal mi vál to zá sai és
po li ti kai kény sze rei mély nyo mo kat hagy tak a volt szo ci a -
lis ta vi lá gon. Sok fé le kép pen le het ma gya ráz ni a tár sa da -
lom szö ve dé ké nek meg bom lá sát. A vég ered mé nyen ez nem
vál toz tat. No ha Nyu gat-Eu ró pa sok kal ré geb ben lé pett a
mo der ni zá ció út já ra, hoz zá ha son lít va Ke let- és Ke let-Kö -
zép-Eu ró pá ban sok kal hi á nyo sabb a kö zös sé gek és a ci vil
tár sa da lom há ló za ta. Le het sé ges, hogy a csa lád ba és a ma -
gán élet be me ne kü lés a kom mu niz mus ide jén ha tá sos vé -
de ke zõ me cha niz mus volt a párt ál lam mal szem ben. Ma,
ami kor az új ki hí vá sok kal nem bol do gu lunk, a tár sa da lom
ato mi zá ló dá sa és a tár sa dal mi ön ál lót lan ság nagy mér té kû
véd te len ség hez ve zet. In nen már csak egy lé pés a fo ko zott
stressz és az ál ta lá nos elé ge det len ség.

Meg kér dez het nénk, hogy az em be rek elé ge det len sé gé -
ért, bol dog ta lan sá gá ért va jon ki fe le lõs: a ki szá mít ha tat -
lan élet kö rül mé nyek, vagy az em be rek te he tet len sé ge és
prob lé ma meg ol dó ké pes sé gük hi á nya? Annyi bi zo nyos,
hogy nem fu tó han gu la tok ról van szó. A kö vet kez mé nyek
ta gad ha tat la nok. Ha a kül sõ fel té te le ket nem si ke rül elég
gyor san meg vál toz tat ni, ak kor a bel sõ fe szült ség csök ken -
té sé re az em ber más esz kö zök höz me ne kül: a ci ga ret tá -
hoz, az al ko hol hoz, eset leg ká bí tó sze rek hez. Ezek azon -
ban sok fé le be teg ség és az idõ elõt ti ha lál oko zói le het nek.
A ma gas ha lá lo zá si ará nyért a do hány zást18 is és az al ko -
holt19 is le het hi báz tat ni. Ke res het jük az okot az em be rek
csök kent te her bí ró ké pes sé gé ben vagy a ma gas stressz-
ter he lés ben.20 Vagy hi báz tat hat juk az el ma gá nyo so dást és

a tár sa dal mi véd te len sé get. Min den nél fon to sabb a vég -
ered mény: Ke let- és Ke let-Kö zép-Eu ró pá ban rö vi debb az
élet, mint más hol a vi lá gon.

Már a hat va nas évek ben ki mu tat ták, hogy a kom mu nis -
ta tá bor ban a vár ha tó élet tar tam – a nem zet kö zi ten den ci -
ák kal el len tét ben – rö vi dül ni kez dett.21 Ez egy ér tel mû en a
kom mu niz mus kö vet kez mé nye volt. Ez után nem oko zott
meg le pe tést, hogy a rend szer vál tást meg elõ zõ li be ra li zá ló -
dás és re mé nyek ide jén az al ko hol fo gyasz tás, a vá lá sok és
az ön gyil kos sá gok ará nya szá mos ke le ti or szág ban csök -
kent. A nyi la do zó re mény azon ban ha mar be le üt kö zött a
rab ló ka pi ta liz mus va ló sá gá ba. Így Ke let- és Ke let-Kö zép-
Eu ró pá ban a – fõ leg a szív- és ér rend sze ri be teg sé gek ál tal
oko zott – ha lan dó ság ará nya to vább ra is ma gas, és a nyu -
gat-eu ró pa i nál je len tõ sen rö vi debb élet tar tam ra le het szá -
mí ta ni.22 Biz ta tó tény ugyan, hogy a 90-es évek ele je óta
né mi ja vu lást lá tunk, ám a ha lál lal vég zõ dõ be teg sé gek
Ke let- és Ke let-Kö zép-Eu ró pá ban még min dig gya ko rib -
bak, a szív- és ér rend sze ri be teg sé gek ket tõ-négy szer
olyan gya ko ri elõ for du lá sú ak, mint tõ lünk nyu ga tabb ra.23

Vagy más ként szá mol va: a kü lön bö zõ kö zép-eu ró pai or -
szá gok pol gá rai 3-8 év vel, a volt Szov jet unió la kói 10-17
év vel rö vi debb élet tar tam ra szá mít hat nak, mint a nyu gat-
eu ró pa i ak.24 (Fér fi ak kö ré ben a kü lönb ség 2-3 év vel még
na gyobb.) A rö vi debb élet tar ta mot rá adá sul több bel sõ fe -
szült ség és bosszú ság ter he li.

Ke resz tény tár sa da lom eti kai kö vet kez te té sek

Az agyon gyö tört tes tet gya kor ta már nem le het meg újí ta -
ni. A to váb bi túl ter he lés nek azon ban gá tat le het vet ni, és
a jö ven dõ nem ze dé kek idõ elõt ti el hasz ná ló dá sát meg le -
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het aka dá lyoz ni. Eh hez egy ér tel mû ál lás fog la lá sok kel le -
nek, va la mint tár sa dal mi és po li ti kai el tö kélt ség. A tech ni -
kai fej lõ dés re és a mak ro gaz da sá gi vi szo nyok ra ke vés sé
tu dunk hat ni. Élet vi te lé rõl el len ben az em ber ma ga dönt.
Az em be ri élet két le het sé ges mo dell je kö zül kell vá lasz ta -
ni. Az egyik a gaz da ság ön tör vé nyû sé gé re, a tel je sít mény -
elv re, a ver seny re hi vat ko zik, és az egyé ni sza bad ság ne -
vé ben olyan neo li be ra liz must va ló sít meg, amely ben az
erõ sek sza ba don ér vé nye sül het nek a gyen gék ká rá ra.
Min den poszt kom mu nis ta or szág ban nagy erõk tá mo gat -
ják ezt a mo dellt, amely an nál könnyeb ben ér vé nye sül het,
mi nél na gyobb a tár sa dal mi apá tia, és mi nél ke ve sebb kö -
zös ség és ci vil tár sa dal mi há ló zat áll ne ki el len.

A má sik le het sé ges mo dell a tár sa ság-tár sa da lom rend -
szer lo gi ká já val szem ben is ra gasz ko dik a kö zös sé gi ség -
hez. E mel lett a mo dell mel lett, amely el len ben egy jel leg -
ze tes em ber ké pet fel té te lez, há rom gya kor la ti és er köl csi
érv szól.

1. Az em ber tár sas lény, aki kö zös sé gi kap cso la tok hí ján
sor vad. Tel jes ki bon ta ko zá sát csak a kö zös sé gi kap cso la -
tok ban va ló rész vé te le te szi szá má ra le he tõ vé. Csak kö -
zös sé gi kap cso la tok ban ké pes a má sok, sõt az élet irán ti
bi zal mat meg sze rez ni és ön ma gát má sok kal szem ben nyi -
tott sze méllyé fej lesz te ni.

2. Az el ma gá nyo so dott és ma gá ra ma ra dó em ber re -
mény te le nül vesz tes a mo dern tár sa da lom sze mély te len
in téz mé nye i vel szem ben. Ah hoz, hogy az em be rek ne vál -
ja nak a po li ti ka, a gaz da ság, a mé dia, a tár sa sá gi-tár sa -
dal mi rend szer já ték sze ré vé, szük sé gük van má sok se gít -
sé gé re, tá mo ga tá sá ra. Ah hoz, hogy sa ját igé nye i ket a tár -
sa dal mi kö tél hú zás ban ér vé nye sí te ni tud ják, szö vet kez ni -
ük kell má sok kal.

3. Mind a na gyobb gaz da sá gi tel je sít mény re tö rek vés,
mind az egyé ni si ker utá ni haj sza ér zé ket len a gyen gék és
a hát rá nyos hely ze tû ek szük ség le tei iránt. Az em ber tár si
ér zés és a szük sé get szen ve dõ kért va ló fe le lõs ség vál la lás
kö zös sé gi be ál lí tott sá got és erõ fe szí té se ket kö ve tel.

A mo dern tár sa da lom nem tá mo gat ja an nak a kö ve tel -
mény nek a tel je sí té sét, hogy „sze resd fe le ba rá to dat!” A
mo dern vi lág rend je fel ol dot ta a tár sa dal mi el kö te le zõ dé -
se ket és meg szün tet te a tár sa dal mi nor mák kö te le zõ ere -
jét. A meg hir de tett sza bad ság el len ben meg ad ja an nak a
le he tõ sé gét, hogy a ko ráb bi ér té ke ket sa ját kör ben, tu da -
tos el ha tá ro zás sal új élet re kelt sük. Eh hez azon ban csu -
pán egyé ni el ha tá ro zá sok nem ele gen dõ ek. A má so kért
va ló fe le lõs ség azt kö ve te li, hogy be ve zes sük õket a kö zös -
sé gi ség be. Az ér ték át adás kö zös sé gi kap cso la to kat kö ve -
tel. Az em ber nek szük sé ge van kö zös sé gi tá mo ga tás ra a
mo dern tár sa da lom el len sze lé ben. A mo dern tár sa da lom -
ban az er köl csös ma ga tar tás ér te lem sze rû en és szük ség -
sze rû en együtt jár a kö zös sé gért va ló erõ fe szí tés sel.

A tel jes em be ri lé tet szol gá ló kö zös sé gi ség alap kö ve tel -
mé nye min den más meg gon do lás nál fon to sabb. Kár len ne
meg fe led kez ni ar ról, hogy a ke resz tény hit ezt a kö ve tel -
ményt a kez de tek tõl kö zép pont já ba ál lí tot ta, és hogy a ke -
resz tény egy ház gya kor la ti okok ból is ki áll emel lett. A kö -
zös sé gi ség a ke resz tény ség két ve zér el vé nek egyi ke (Lk
10,27). Jé zus ta ní tá sa egy ér tel mû: Sze res sé tek egy mást.
Ahogy én sze ret te lek ti te ket, ti is úgy sze res sé tek egy mást.
(Jn 13,34) A sze re tet rõl va ló ke resz tény fel fo gás ma gá ban
fog lal ja a má sik ja vá ra va ló le mon dást, ön ma gam, tu laj -
do nom és le he tõ sé gem meg osz tá sát má sok kal, az em ber -
társ el fo ga dá sát, a hoz zá for du lást, az az rö vi den: a kö zös -
sé gi sé get. És a dol got meg for dít va: kö zös sé gi el kö te le zõ -
dé si be ál lí tott ság hí ján alig ha le het sze re tet rõl be szél ni,
mint aho gyan meg va ló su ló ke resz tény ség rõl sem.

A mo dern kort meg elõ zõ idõk ben a tár sas vi lág alap ve -
tõ en kö zös sé gi szer ve zõ dé sû volt. Ezért az elõb bi meg gon -
do lá sok ból nem adó dott a tár sa da lom rend jé re vo nat ko zó
köz vet len cse lek vé si pa rancs. Hi szen min den ki kö zös sé gi
rend ben élt. Egy olyan vi lág ban vi szont, ahol a kö zös ség
és a kö zös sé gi ség tár sa dal mi lag nem ele ve adott, ott meg -
te rem té se a ke resz té nyek el sõd le ges fel ada tá vá vá lik.
Meg te rem té sük ki ke rül he tet len fel adat, hi szen a ke resz -
tény ség ér tel me nem utol só sor ban a kö zös sé gi rend lét re -
ho zá sa. S mel lé ke sen szól va, azért is kell kö zös sé ge ket te -
rem te ni, mert azok ké pe sek a ke resz tény ség to vább adá sá -
ra. A kö zös ségte rem tés kül de té se kü lö nö sen kény sze rí tõ
Ke let- és Ke let-Kö zép-Eu ró pá ban, ahol a kö zös sé gi ség
pusz tu lá sa akut tár sa dal mi és egyé ni ba jo kat okoz. 

Vé ge ze tül szól ni kell a kö zös sé gek je len tõ sé gé rõl a ke -
resz tény ség meg je le ní té sé ben és to vább adá sá ban. Alap ve -
tõ tény, hogy ér té ke ket és élet mo del le ket nem le het pusz tán
ver bá lis úton to vább ad ni. Eg zisz ten ci á lis dön té sek, akár a
leg ki seb bek is, csak a bi za lom tel jes pél da kö ve tés lég kö ré -
ben szü let nek. Az pe dig sze mé lyes, kö zös sé gi kap cso la tot
és meg élt, hi te les pél dá kat fel té te lez. A ta ní tás csu pán a
már el sa já tí tott alap ál lás to váb bi tisz tá zá sa, fi no mí tá sa.
Az el múlt év ez re dek so rán az em be rek kö zös sé gi alap él -
ménnyel nõt tek fel, min den to váb bi rész le te zés re nyi tot tan.
Ma egy re több a szét zi lált há zas sá gok ból jö võ, a túl élé sért
fo lyó harc ban meg ke mé nye dett ego is tá vá vált, kap cso lat -
hi á nyos em ber. Ilyen vi szo nyok kö zött az egy ház nak két
le he tõ ség kö zül kell vá lasz ta nia. Meg te he ti, hogy azok ra
vár és azok hoz iga zo dik, akik a ha gyo mány ból vagy bár mi
más for rás ból élõ kö zös sé gi be ál lí tott sá guk ta la ján Is ten
sza vá ra fi gyel nek. Úgy tû nik, ma ál ta lá ban ez a gya kor lat.
Ez a misszi ó ról va ló le mon dás és a zsu go ro dás gya kor la ta.
Vagy fel is me ri az egy ház, hogy el sõd le ges fel ada ta a kö zös -
sé gek lét re ho zá sa és ápo lá sa. Ha így tesz, hoz zá já rul a vi -
lág em be rib bé té te lé hez, erõ sí ti a hí vek kö zös sé gét, és meg -
te rem ti a to váb bi ige hir de tés ta la ját.
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BE VE ZE TÉS

„Le het, hogy ki de rül majd, hogy a szim bó lu mok ból épült
lég vá rak vé gül is iga zi vá rak. Né ha erõ seb bek is, mint a
kõ bõl épült erõ dít mé nyek. Ki de rül het, hogy az em be ri
szel  lem te rem tet te for mák és alak za tok, ám bár tö ré ke nyek
és ve szen dõk, fon to sab bak, mint ma nap ság hisszük, hin -
ni akar juk, hin ni mer jük.”1 Han kiss Ele mér ci vi li zá ció el -
mé le té nek konk lú zi ó ja ta ní tá sunk kon tex tu sá nak hû tük -
re. Fre ud óta ki mond va (ko ráb ban tán ki mon dat la nul) él a
gya nú, mi sze rint val lá si szim bó lu ma ink – jól le het sze re -
pük fon tos sá ga el vi tat ha tat lan – pusz ta il lú zi ók len né nek:
kul tú ránk cso dá la tos al ko tá sai egy fe nye ge tõ en üres uni -
ver zum ban. Fi gyel me sen szem lél jük és vi sel jük az egy re
gyor su ló szim bó lum vál tá so kat (di va tos szol gál ta tá sok és
esz mék, ki ha ló és szü le tõ szak mák és meg annyi kéz zel -
fog ha tó vagy épp vir tu a li zált áru cikk glo bá lis pi a cán), s
igyek szünk új ra fel fe dez ni és új ra ér tel mez ni ré gi ha gyo -
má nya ink (s ve le iden ti tá sunk) lé nye gét. Va jon ki áll ja-e a
pró bát teo ló gi ánk? Is ten rõl szó ló be szé dünk erõs vár hoz
ve zet, vagy lég vá rak kép lé keny vi lá gá ba ka la u zol ja az ér -
dek lõ dõt? A ré gi ta ní tá sok se gít het nek-e még ma, vagy az
idõ mú lá sá val ér tel mü ket ve szí tet ték? 

Je len gon do lat me ne tem ben az Is ten ket tõs kor mány zá -
sá ról szó ló ta ní tás lu the ri meg fo gal ma zá sá val kap cso lat -
ban ke re sem a vá laszt két kér dés re. Az el sõ kér dés: Ér vé -
nyes-e e ta ní tás ma? A má so dik: Ha ér vé nyes, va jon hasz -
nál ha tó-e va la mi mó don?

A ta ní tás ér vé nyes sé ge egy pon ton áll vagy bu kik: ha –
föl di ka te gó ri á ink sze rint – „örök igaz sá got” fo gal maz
meg, min den kép pen ér vé nyes nek kell len nie. Ezen tu laj -
don ság ga ran ci á ja – ke resz tény teo ló gi á ról lé vén szó – a
ta ní tás bib li kus vol tá ban rej lik. Amennyi ben – és amed dig
– te hát a bib li ai igaz ság ki fej té se, ér vé nyes. E té má ban bõ -
sé ges szak iro da lom áll ren del ke zé sünk re,2 ezért po zi tív ál -
lás fog la lá som iga zo lá sá tól ter je del mi okok ból el te kin tek, s
csak rö vi den fog la lom össze a ta ní tás lé nye gét az e szem -
pont ból ed dig ke ve set tár gyalt Ge ne zis-elõ adá sok alap ján.

Úgy tû nik te hát, hogy a han kis si gon do lat al kal ma zá sát a
ma gunk szem pont já ból e ta ní tás sal kap cso lat ban re vi de -
ál hat juk: e ta ní tást te hát nem ma gunk tól szár ma zó nak,
ha nem Is ten ki nyi lat koz ta tá sa egy ko ri in terp re tá ci ó já nak
kell tar ta nunk. Azon ban az, hogy új ra ol va sott teo ló gi ai
ha gyo má nyunk lég vár nak tû nik-e, vagy „az em be ri ka -
land”3 szá má ra Is ten Igé jé nek bi zo nyos sá gát hor doz za,
csak rész ben függ tar tal má tól, a kon tex tus ban kom pe tens
in terp re tá ció prob lé má já val óha tat la nul fog lal koz nunk
kell. Jól le het Luther ko rá ban meg ala po zott, ak tu á lis és
szük sé ges ál lás fog la lás ként hang zott, fel me rül a kér dés:
szük sé ges-e ma fog lal koz nunk e kér dés sel, s ha igen, a ve -
le va ló fog lal ko zás mely mó don gaz da gít hat ja teo ló gi ai
gon dol ko dá sun kat, egy há zi – és e vi lá gi – éle tün ket. (A
Han kiss-idé zet re vissza ve tít ve a kér dés te hát az, hogy
mennyi ben erõs vár szá munk ra még ez a tan, s ha az, mi -
ként tud erõs vár rá len ni azok szá má ra is, akik egye lõ re
lég vár ként te kin te nek Is ten ve ze té sé nek ezen ál lí tá sá ra.
Ide a liz mus és prag ma tiz mus ha tár mezs gyé jén fo gal maz -
ha tunk így is: ha a vár ere je a gya kor lat ban is ér zé kel he -
tõ vé vá lik, ak kor a vár ere de té rõl és jö võ jé rõl is ér de mes
lesz el gon dol kod nia a ma még szkep ti kus szem lé lõk nek.)
Ez utób bi, a ta ní tás al kal ma zá sa kér dé sé nek meg vá la szo -
lá sá hoz Ul rich Körtner bé csi pro fesszor szo ci ál eti kai mû -
vét4 hí vom se gít sé gül. Az õ tu da tos re cep ci ó já nak kri ti kus
be mu ta tá sá val és to vább gon do lá sá val igyek szem Is ten
ket tõs kor mány zá sá nak mai ér tel me zé sé hez to váb bi im -
pul zu so kat ad ni. Gon do lat me ne tem ben e dol go zat ter je -
del mi ha tá rai okán el sõ sor ban fon tos, ké sõbb tán ala po -
sab ban ki dol go zan dó össze füg gé sek fel vá zo lá sá ra vál lal -
ko zom. Cé lom in kább a gon do lat in dí tás, mint sem egy
min den ízé ben tá mad ha tat lan rend szer fel épí té se.

Ex kur zus: Luther ta ní tá sa
a Ge ne zis-elõ adá sok tük ré ben

A lu the ri ta ní tás egyik leg fon to sabb jel lem zõ je, így a lu -
the rá nus teo ló gi ai gon dol ko dást is alap ve tõ en meg ha tá ro -
zó szem lé let a két bi ro da lom ról szó ló ta ní tás és az e hát -
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Hasz nál ha tó-e ko runk ban az Is ten
ket tõs kor mány zá sá ról szó ló ta ní tás?
A Körtner-re cep ció be mu ta tá sa és to vább gon do lá sa

1 Han kiss Ele mér: Fé lel mek és szim bó lu mok. Egy ci vi li zá ció el mé let váz -
la ta. Osi ris, Bu da pest, 2006. 384. o.

2 Gritsch, Eric W.: Is ten ud va ri bo lond ja. Luther Már ton ko runk pers pek -
tí vá já ból. Luther Ki adó, Bu da pest, 2006. 170–174., 265–275. o. Itt zés
Gá bor: A „két bi ro da lom ról szó ló” lu the ri ta ní tás gyö ke rei Wer ner El ert
Pa u lus und Ne ro c. ta nul má nyá ban. Ke resz tyén Igaz ság, 2007. ta vasz.

3 Han kiss köz pon ti ki fe je zé se.
4 Körtner, Ul rich H. J.: Evan gelische So zia let hik. Grund la gen und The -

men fel der. Van den ho eck&Rup recht, Gött in gen, 1999. /UTB 2107./



tér fe lõl meg ért he tõ, Is ten ket tõs kor mány zá sá ról szó ló
tan. E gon do lat kör már Luther ese té ben sem tel je sen újke -
le tû. A bib li ai ala po kon túl teo ló gi ai gyö ke re it már Au gus -
ti nus mû ve i ben, el sõ sor ban a De Ci vi ta te Dei cí mû írás ban
is meg ta lál hat juk a ci vi tas dei és ci vi tas ter re na ket tõs sé -
gé ben.5 A két – ná la mint a pá pa ál tal oda íté len dõ – kard -
ról szó ló kö zép ko ri tan ki fej té sét Bo ni fa ti usnál ta lál juk.6

Luther nem rend sze re zi ta ní tá sát e kér dés rõl, de bib li ku -
san meg ala po zott és kon zek vens szem lé le te7 a két fé le kor -
mány zás ról lép ten-nyo mon ak tu á lis sá vá lik ér ve lé sé ben –
le gyen szó akár a fe je del mek vagy a pol gá rok fel ada ta i ról,
akár az egy ház éle té rõl. Luther ak tu á lis kér dé sek kap csán
bib li ai igék sa ját ko ra kon tex tu sá ban meg szó la ló in terp re -
tá ci ó ja ként fo gal maz za meg a ket tõs kor mány zás ról szó ló
ta ní tást. E lu the ri „mód szer” ek la táns pél dá ja a Ge ne zis-
kom men tár.8 E ké sõi, nagy sza bá sú elõ adás so ro zat ki ér lelt
for má ban ad ja a ket tõs kor mány zás ról szó ló ta ní tás sum -
má ját,9 e szem pont ból még is ke vés fi gyel met ka pott ko -
ráb ban.10

Luther a fel sõbb ség és a ve ze tés té má já ra elõ adá sa i ban
elõ ször 1Móz 2,16–17 kom men tár já ban tér ki.11 Is ten pa -
ran csá nak és til tá sá nak el hang zá sát Luther két in téz mény,
az egy ház és a csa lád meg ala pí tá sá nak je le ként ér tel me zi.
(Az ige, amely itt Ádám nak szól, az egy ház ban hir det te tik,
de a meg hal lott üze ne tet Ádám nak to vább kell ad nia Éva
fe lé, e to vább adás he lye te hát a csa lád in téz mé nye.) A tör -
vény – hogy ne egye nek a fá ról – itt a he lyes is ten tisz te let -
re ta nít. A tör vény ef faj ta hasz ná la ta kü lön le ges: sem az
el sõ, sem a má so dik hasz ná lat nak nem fe lel meg. A bu kás
elõt ti idõ bõl pe dig ezen az egy he lyen ta lá lunk em lí tést bár -
mi fé le in téz mény rõl. Az e vi lá gi kor mány zás ama jel leg ze -
tes sé ge, hogy akár bün te tést is al kal maz hat a kor mány zás

rá ru há zott fel ada tá nak el lá tá sa, a rend fenn tar tá sa ér de ké -
ben, csak post lap sum je le nik meg a tör vény el sõ és má so -
dik hasz ná la tá ban.12 Az Éden-kert ben adott tör vény és a
post lap sum idõk tör vé nyé nek kü lön bö zõ vol tát Luther
1Móz 9-hez fû zött kom men tár já ban mu tat ja be (WA
42,361). Is ten ígé re tét – hogy nem fog ja töb bé el pusz tí ta ni
az élõ lé nye ket – és pa ran csát – hogy tölt sék be a föl det – a
vér on tás ti lal ma kö ve ti. Luther in terp re tá ci ó já ban ez je len -
ti a pol gá ri tör vény ke zés ere de tét, te hát a tör vény usus po -
li ti cusát, és egyút tal az e vi lá gi kor mány zó ha ta lom lét re -
ho zá sát.13 Luther a ha ta lom is te ni ere de te mel lett azon ban
ha mar szól a ha ta lom mal va ló vissza élés kí sér tõ le he tõ sé -
gé rõl is Nim ród pél dá ja alap ján (WA 42,400). Nim ród sze -
mé lyé ben az el sõ ha ta lom éhes zsar no kot is me ri föl. Nim -
ród Sém mel, a pap ság rep re zen tán sá val szem be ni lá za dá -
sa a két bi ro da lom össze fo nó dá sá nak a meg je le né se (WA
42,401). E mo tí vum a tör vény és az evan gé li um össze ke ve -
ré sé nek pár hu za mo sa. E vissza té rõ prob lé ma a Ge ne zis
test vér vi szá lya i nak az in terp re tá ci ós kul csa Luther ol va sa -
tá ban (WA 44,703). Az igé vel és az e vi lá gi ha ta lom mal va -
ló kor mány zás kö zöt ti kü lönb ség té tel össze fog la lá sát – a
misszi ói pa rancs ra tör té nõ uta lást kö ve tõ en – a kö vet ke zõ -
kép pen ol vas suk: „Es wirt mit pre di gen zug ehen. Ha ec erit
no ta dis cer nens reg num Chris ti a mun di im pe ri is, quae re -
g un tur a gla dio et vi cor po ra li” (WA 44,758).

Jó zsef csa lád ja Egyip tom ba köl töz te té sé nek tör té ne te
Luther ér tel me zé sé ben ar ra vi lá gít rá, hogy Is ten mun kál -
ko dá sa mi ért nem nél kü lö zi a két fé le kor mány zás hi va -
talait. Is ten úgy tart ja jól az em be re ket, hogy nem akar ja,
hogy köz ben tét le nek (oci o si) le gye nek. Ételt és ru hát úgy
ad, hogy az em ber vet és arat, így az em ber nem bíz za el
ma gát, ha nem min den te vé keny sé ge köz ben õrá ha gyat -
ko zik (WA 44,648). A „Pan nó ni át” és „Ger má ni át” dú ló tö -
rök se re gek rõl szól va Luther a né met fe je del mek el bi za ko -
dott sá gát bí rál ja, ami kor azok sa ját el gon do lá suk sze rint
nem avat koz nak köz be e ször nyû pusz tí tás meg ál lí tá sa ér -
de ké ben, ahe lyett, hogy e kér dést is Is ten ügyé hez tar to zó -
ként fog nák föl, s így cse le ked né nek Is ten elõtt fe le lõs mó -
don (WA 44,406–407). „Is ten mun ka tár sa i nak” (WA
44,648) te hát – áll ja nak akár egy há zi, akár vi lá gi hi va tás -
ban – tu da tá ban kell len ni ük an nak, hogy Is ten cse lek szik
ál ta luk. Így nem fu val kod nak fel, de Is ten re ha gyat ko zó
alá zat tal, bát ran cse lek sze nek. 

Kü lön bö zõ esz kö zök kel és kü lön bö zõ fel ada tok el lá tá -
sá val kor má nyoz te hát Is ten a két bi ro da lom hi va ta la it vi -
se lõk ál tal; a hi va tal vi se lõk ma ga tar tá sa és fe le lõs sé ge,
co ram Deo és co ram ho mi ni bus vi szo nyai még is ha son ló -
ak. Ezért hív ja fel a fi gyel met Här le is ar ra a gya ko ri fél re -
ér tés re, hogy van nak, akik a két bi ro da lom kü lönb sé gét –
hely te le nül – a co ram Deo és co ram ho mi ni bus hely zet kü -
lönb sé ge alap ján pró bál ják ér tel mez ni.14 A kü lönb ség
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meg ra ga dá sá ra sok kal in kább a tör vény és az evan gé li um
ket tõs pár hu za ma al kal mas; míg a hi va tal vi se lés ha son ló -
sá gai a co ram ket tõs sé gé nek min de nütt egy aránt ér vé nyes
va ló sá gán ala pul nak.

Hát ra van még an nak meg ál la pí tá sa, hogy va jon egyik bi -
ro da lom szol gá la ta elõbb re va ló-e, ma ga sabb mél tó ság-e a
má sik nál. A két fé le kor mány zás – a vi lág jó rend jé nek fenn -
tar tá sa az ör dög rom bo lá sá val szem ben – te hát há rom hi -
va tal ál tal va ló sul meg a Ge ne zis-elõ adá sok ta nú sá ga sze -
rint. E há rom hi va tal kü lönb sé ge fel adat kö re ik kü lön bö zõ
ter mé sze té ben rej lik: a ház tar tás (do mus) a min den na pi fel -
ada tok el vég zé sé ért, a köz hi va ta lok rend je (po li tia/ci vi tas) a
min den na pos nál na gyobb lép té kû, tar tós, az egész idõ
hosszán át tar tó fel ada tok vég zé sé ért, míg az egy ház (ecc le -
sia) az örök ké va ló mennyei or szág mû ve lé sé ért fe le lõs (WA
43,524). Míg az utób bi fel so ro lás alap ján az egy ház nak az
örök ké va ló bi ro da lom hoz va ló kö tött sé ge nyo mán en nek
fel sõbb ren dû vol tát gya nít hat nánk, az elõb bi idé zet ben a
sor rend ép pen for dí tott vol ta óv az ef fé le som más meg ál la -
pí tás tól. Tény, hogy a jé zu si ta ní tás és a ta pasz ta lat sze rint
Is ten or szá gá nak ke re sé sén for dul meg min den: hi szen aki
csak a vi lá gi ja va kat ke re si, Ézsa u hoz ha son ló an nem csak
a mennyei, de az e vi lá gi ja va kat is el ve szí ti (WA 43,412).
Az el sõ két hi va tal nél kü löz he tet len sé ge azon ban Já kób ál -
dá sá nak hár mas ta go ló dá sá ban is nyil ván va ló (WA
43,525–526). Itt vé gül a ke reszt bõl fa ka dó ál dás is em lí tés -
re ke rül, ez zel az ér tel me zés sel óv is mét a cse le ke de tek kel
va ló di csek vés tõl Luther. Áb ra hám és Sá ra pél dá já ról szól va
(WA 43,26) Luther a há zas ság (do mus, oe co no mia) hi va ta -
lá nak mél ta tá sa ál tal száll szem be a ko ra be li ka to li kus teo -
ló gia egy há zi ren det ki eme lõ szem lé le té vel. Míg Áb ra hám a
há rom an gyal lal be szél, Sá ra a kony há ban se rény ke dik. Va -
ló já ban szol gai mun kát vé gez, még is péld aként ál lít ja a
Szent lé lek a Szent írás ol va sói elé. Két ke dõ ne ve té se el le né -
re tü rel me sen bá nik ve le az Úr, és gyer mek ál dás ban ré sze -
sí ti õt (WA 43,26). Sõt a Mó rij já he gyé rõl vissza té rõ Áb ra -
hám is ott ho ná ba tér ha za, csa lád ja kö ré be. Nem vo nul el a
vi lág tól szer ze tes mód já ra, hogy pa pi hi va ta lát be tölt se (WA
43,266). Fe le sé ge, Sá ra ha lá la kor pe dig nyil ván va ló lesz,
mi cso da gyen géd sze re tet tel vi sel tet tek egy más iránt (WA
43,272). Nyil ván va ló, hogy az õs atyá kat mé lyen meg érin -
tet te az em be ri szen ve dés fáj dal ma. Ép pen azért ráz ta meg
õket annyi ra, mert is mer ték az Is tent, aki pe dig Is tent is me -
ri, az is me ri iga zán az õ te remt mé nye it is. Az is ten te le nek
vi szont sem Is tent, sem az õ te remt mé nye it nem is me rik
iga zán (WA 43,276). Ilyen szo ro san össze tar to zik te hát Is -
ten is me re te és a te rem tett vi lág is me re te, s ve le együtt a két
bi ro da lom ko mo lyan vé te le és fe le lõs szol gá la ta.

As end orf a Ró mai le vél és 1Móz kom men tár ja i nak pár -
hu za mos ol va sá sát ja va sol ja, hogy komp le men ter vol tu -
kat vi lá go san ért hes sük.15 Így az õs atyák tör té ne te i ben a

meg iga zu lás konk rét és ak tu á lis mó don vá lik ér tel mez he -
tõ vé. A Luther szá má ra köz pon ti mó ze si könyv ef fé le ér -
tel me zé se mind a meg iga zu lás tan meg ér té se, mind a mo -
dern bib lia ma gya rá zat szá má ra új don sá gok kal szol gál na
– összeg zi prog ram adó ta nul má nyá nak ered mé nye it
Asend orf.16 Ja vas la ta lét jo go sult sá gát va ló ban alá tá -
maszt ják a két szö veg nyil ván va ló an kö zös mo tí vu mai: a
két bi ro da lom ról és a hi va ta lok ról szó ló ta ní tás, a meg iga -
zu lás, a tör vény és az evan gé li um és a krisz to ló gi ai ér tel -
me zés hang sú lyos vol ta – az a ko he ren cia, amely re a já kó -
bi ál dás kap csán Luther is utal, hogy „az ószö vet sé gi ál -
dás a ke resz tet is ma gá ban fog lal ja, az Új szö vet ség ben vi -
szont a ke reszt fog lal ja ma gá ban az ál dást”.17 Ha pe dig a
Ró mai le vél ma gya rá za tát lu the ri dog ma ti ka ként fog juk
fel, a Ge ne zis-kom men tár akár az eti kai elõ adá sok gyûj te -
mé nye ként is ér tel mez he tõ. 

A PROB LÉ MA

A kö zép kor fo lya mán a pá pa ság ál tal ve ze tett egy ház és
az ural ko dók küz döt tek egy más sal, s hol az egyik, hol a
má sik ra gad ta ma gá hoz mind az egy há zi, mind a vi lá gi
ha tal mat egy szer re. A szá zad for du lós vá ra ko zá sok ban
meg erõ sö dõ, íté le tet hir de tõ moz gal mak s az ön tu dat ra
éb re dõ pol gá rok és fe je del mek azon ban egy re erõ tel je seb -
ben ku tat ták a – las sacs kán egy re in kább kéz be ke rü lõ –
Bib lia üze ne tét, s ke res ték ben ne a vi lá gi és az egy há zi ha -
ta lom he lyes vi szo nyá nak mi ben lé tét. Fe le lõs sé gi kö rök
tisz tá zá sát és a ha tal mi vi szo nyok meg szi lár du lá sát kö ve -
tel te mind a ki szé le se dett ke res ke del mi élet, mind az egy -
re kö ze le dõ tö rök ha dak kal szem be ni vé de ke zés. Az egy -
ház sa ját te rü le té re va ló vissza vo nu lá sát, egyút tal a vi lá -
gi élet foly ta tás sal kap cso la tos út mu ta tá sát tö me gek vár -
ták. Luther igye ke zett e kí vá nal mak nak meg fe le lõ en al kal -
maz ni a bib li ai ta ní tást.

Ma is mét meg kell ta lál ni az egy há zak he lyét a tár sa da -
lom éle té ben. So kan fo ko zot tabb tár sa dal mi sze rep vál la -
lást vár nak tõ lük, míg sa ját élet foly ta tá su kat leg töb ben az
egy ház min den fé le út mu ta tá sá tól men te sen, ön ál ló an sze -
ret nék meg ha tá roz ni. E kö rül mé nyek meg ha tá ro zó ak a
ket tõs kor mány zás ról szó ló ta ní tás ér té ke lé se és ér tel me -
zé se te kin te té ben is. 

A 20. szá zad hú szas éve i tõl kez dõ dõ en a het ve nes évek
vé gé ig azon ban gyak ran meg kér dõ je lez ték e ta ní tás jo gos -
sá gát az evan gé li kus szo ci ál eti ká ban.18 E vi ták bi zo nyos
te kin tet ben má ig foly ta tód nak. A vi lág há bo rúk és to ta li tá -
ri us rend sze rek év szá za dá ban min den na pi kér dés sé vált
az egy há zak po li ti kai ál lás fog la lá sá nak, sõt sze rep vál la lá -
sá nak prob lé má ja. A lu the ri szem lé let meg ér té sé nek és al -
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kal ma zá sá nak le he tõ sé ge sok eset ben hasz nál ha tó vá -
lasszal szol gált. (Pe dig nem egy szer már tír sor sot ígért az
egy ház szu ve re ni tá sá nak vé del me zé se, más kor vi szont
meg al ku vás hoz, né ma cin kos ság hoz ve ze tett a fél re ér tett
– és lát szólagos – füg get len ség.) A pa raszt há bo rú las san
öt száz éves di lem má ja pe dig a leg utób bi idõ kig élén ken
fog lal koz tat ja a teo ló gu so kat: a fel sza ba dí tás teo ló gia, a
fe mi nis ta gon dol ko dás vagy ép pen az öko teo ló gia meg fo -
gal ma zá sá ban új ra meg új ra na pi rend re ke rül a fenn ál ló
rend del szem be ni lá za dás le gi ti mi tá sá nak kér dé se. Az
egy ház (egy há zi cso por tok vagy egyes ke resz té nyek) tár -
sa dal mi sze rep vál la lá sá nak és ál lás fog la lá sá nak kény sze -
re – sok szor tár sa dal mi igény nyo mán – ha nem is min dig
a po li ti kai, de a gaz da sá gi és a kul tu rá lis hely zet is me re -
té ben új ra meg új ra lel ki is me re ti kér dés ként ve tõ dik fel,
ami teo ló gi ai rend sze re zést igé nyel, és gya kor la ti kö vet -
kez mé nye ket von ma ga után. 

A kér dés te hát az egy ház és a vi lág, pon to sab ban az
egy há zi és az e vi lá gi élet egy más hoz va ló vi szo nya. Az el -
mé le ti kér dés egé szen gya kor la ti vá vá lik az egyes em ber
vagy egy kö zös ség éle té nek dön té si hely ze te i ben, ami kor
úgy tû nik, hogy az e vi lá gi és az egy há zi „lo gi ka” gyö ke -
re sen el té rõ meg ol dá si mó dot su gall. („Szól jon-e az egy -
ház”, ha a tár sa dal mi vagy a po li ti kai élet ben az Is ten tör -
vé nye vagy egy sze rû en az em be ri élet el le né ben dön te nek,
még ha a dön tés a tár sa dal mi vagy a po li ti kai élet sza bá -
lya i ba nem is üt kö zik? Vagy „emel het-e szót a tár sa da -
lom”, ha egy egy ház te vé keny sé ge ál ta lá nos em be ri jo go -
kat sért? Mi, ke resz té nyek meg va gyunk ró la gyõ zõd ve,
hogy ér té ke ink egész tár sa dal mun kat gaz da gít hat ják. Ho -
gyan le het sé ges ezt nem hí võ fe le ba rá ta ink szá má ra is ért -
he tõ vé, él he tõ vé ten ni anél kül, hogy rá juk erõl tet nénk
ezek el fo ga dá sát? Vi lá gi cé gek nél ered mé nye sen al kal ma -
zott szer ve zé si-ve ze té si mód sze rek al kal ma zá sát el fo gad -
juk-e egy há zi ber ke ken be lül, vagy ne tán ke gyes – ám
hely te len kon tex tus ban hasz nált – frá zi sok kal az egy ház
kor mány zá sát egy há zi sa já tos ság nak te kint jük, s a tör -
vény el le né ben az evan gé li um ra hi vat koz va „véd jük ki” a
meg újí tó szán dé kot? Az em be ri gon dol ko dás szá má ra ter -
mé sze tes meg kü lön böz te té sek mennyi ben utal nak el té rõ
jel lem zõk re, és hon nan tól vá lik nyil ván va ló vá, hogy egy -
azon va ló ság két ol da lát je lö lik? Egy há zi és vi lá gi élet for -
mánk kü lön bö zõ sé ge med dig ter mé sze tes, és hon nan tól
hi tel te len vagy ski zof rén? A kér dés kör tár gya lá sa kor te rí -
ték re ke rül te hát a tör vény és az evan gé li um mi ben lé té nek
és he lyes hasz ná la tá nak kér dé se, más meg kö ze lí tés bõl: a
fe le lõs ség vál la lás, és ez zel együtt a bûn be is me rése és a ke -
gye lemmel va ló élés le he tõ sé gé nek re a li tá sa. 

„Az evi lá git nem sza bad idõ elõtt ér vény te len nek nyil -
vá ní ta ni […]. Krisz tus az em be ri élet kel lõs kö ze pén ra -
gad ja meg az em bert.”19 Még ak kor is, ha az „idõ” az e vi -
lá gi és az is te ni dön tõ kü lönb sé gé re de rít is majd fényt. A
két bi ro da lom ról szó ló ta ní tás kü lön le ges le he tõ sé ge, hogy

szem lé le té vel nem az e vi lá git szán dé ko zik szak ra li zál ni,
ez zel meg õr zi az e vi lá gi sa já tos tör vé nye it, szu ve re ni tá -
sát; ugyan ak kor nem té vesz ti szem elõl a transz cen dens
di men zi ót, amely szin tén sa ját rend je – pon to sab ban ke -
gyel me – sze rint mû kö dik, ám a ma ga szem pont já ból
transz cen dens mó don is hat a co ram Deo vi szony la tá ban.
E gon do lat Bon ho ef fer meg fo gal ma zá sá ban: „a ke resz tyén
élet mély evi lá gi sá ga […] nem a fel vi lá go sul tak, a buz gól -
ko dók, a ké nyel me sek, az élv haj há szók se ké lyes, ba ná lis
evi lá gi sá ga”, ha nem „fe gyel me zett, s a ha lál nak és a fel -
tá ma dás nak szün te len tu da tá ban van. […] eb ben az evi -
lá gi ság ban élt Luther”.20 Va jon si ke rül-e e lu the ri gon do la -
tot úgy in teg rál ni va la mely szo ci ál eti kai rend szer be, hogy
hasz nál ha tó út mu ta tást ad jon mind tett re kész ke resz té -
nyek, mind vi szo nyí tá si pon tot ke re sõ vi lá gi ak szá má ra?

A KET TÕS KOR MÁNY ZÁS RÓL SZÓ LÓ
TA NÍ TÁS MAI RE CEP CI Ó JA UL RICH KÖRTNER
SZO CI ÁL ETI KÁ JÁ BAN

A két fé le kor mány zás ról szó ló tan he lye
a fe le lõs ség eti kai rend szer ben

Ul rich H. J. Körtner már köny ve be ve ze té sé ben elõ re bo -
csát ja, hogy az õ meg kö ze lí té sé ben az evan gé li kus teo ló -
gi ai fe le lõs ség eti ka meg ala po zá sát a „pá li-re for má to ri
meg iga zu lás tan ból nye ri” (21). Meg ál la pí tá sa sze rint a
tör vény és az evan gé li um pá li meg kü lön böz te té se, amely
a re for má to ri teo ló gi á ban köz pon ti sze re pet tölt be, nem -
csak az eti ka és a dog ma ti ka vi szo nyát ír ja le, ha nem a ke -
resz tény eti ka meg ala po zá sa két fé le tí pu sá nak komp le -
men ter vol tá ra is rá vi lá gít. Ha a teo ló gi ai eti ka el akar ja
ke rül ni a dog ma ti kus szûk lá tó kö rû ség s az ez zel já ró rö -
vid zár la tok ve szé lyét, ezen in te gra tív szem lé let alap ján ki
kell lép nie az olyan ha mis al ter na tí vák fog sá gá ból, mint a
„Krisz tus ki rály sá gá nak” a „két bi ro da lom ról szó ló ta ní -
tás sal” va ló szem be ál lí tá sa (20–21). A meg iga zu lás tan
eti kai ér tel mé nek kér dé se ad ja a könyv mind két nagy egy -
sé ge, te hát mind az alap ve tés, mind a gya kor la ti ki fej tés
ve zér fo na lát, amely a két bi ro da lom-szem lé let hát te rén ér -
tel me zen dõ.

A két fé le kor mány zás ról szó ló ta ní tás mel lett a há rom
man dá tumról szó ló tan is fon tos ele me a lu the ri gon do lat -
kör nek. Eu ró pá ban a fel vi lá go so dás – és kü lö nö sen is az
ipa ro so dás – ko rá tól nap ja in kig tar tó po li ti kai, gaz da sá gi
és tár sa dal mi vál to zá sok el sõ sor ban e ta ní tás új ra fo gal -
ma zá sát igé nyel ték, amel lett, hogy a két fé le kor mány zás
té má já nak új ra ér tel me zé sét is meg kö ve te lik. A sze mé lyes
fel sõbb ség he lyé be egy re in kább az ál lam lép. A köz- és
ma gán szfé ra vég leg kü lön vá lik, ez a fo lya mat a val lás és
az egy ház éle tét is nagy ban be fo lyá sol ja. Köz ben a jog ál -
lam lét re jöt te ha tá sá ra to váb bi dif fe ren ci á ló dás tör té nik:
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az ál lam és a tár sa da lom kü lön vá lá sa (44). Az ipa ro so dás
nyo mán új mun ka- és gaz da sá gi for mák jön nek lét re, en -
nek nyo mán je len tõs át ré teg zõ dés ta pasz tal ha tó a tár sa -
dal mi élet ben is (45). E vál to zá sok ra ref lek tál az evan gé li -
kus ol da lon is meg je le nõ fel sza ba dí tás teo ló gi á val, az
ame ri kai So ci al Gos pel moz ga lom mal és a fe mi nis ta teo ló -
gi ai szem lé let tel együtt a „re mény teo ló gi á ja” is (48–50).
Míg Al thaus sze rint a te rem té si rend ré szét ké pe zik a tör -
té nel mi vál to zá sok nyo ma it ugyan ma gu kon vi se lõ, de
struk tú rá juk szem pont já ból ál lan dó em be ri ren dek (há -
zas ság és csa lád, mun ka és hi va tás, ál lam és egy ház), Til -
lich eze ket ere det mí tosz nak te kint ve kri ti zál ja (50). Bon -
ho ef fer a man dá tu mo kat nem ter mé szet jo gi ala pon ve ze ti
le, ha nem ben nük a konk rét élet foly ta tás ban Is ten aka ra -
tá nak köz ve tí tõ it lát ja. Így a lu the ri man dá tum ér tel me zést
ele ve ní ti meg, di na mi zál ja, ám a mo dern tár sa da lom tu do -
má nyos mód sze rek nyo mán meg al ko tott tár sa da lom el mé -
letek kel nem konf ron tá ló dik (51). Körtner a bon ho ef fe ri
úton in dul, s e tár sa da lom tu do má nyi de fi ci tet a Nik las
Luh mann szo cio ló gi ai ku ta tá sa i val va ló konf ron tá ció
ered mé nye ként igyek szik pó tol ni (53–55). A tár sa da lom -
ban „et si De us non da re tur” fe nnál ló in téz mé nyek ér tel -
me zé se nyo mán kér dé ses sé vá lik a nor ma tív eti ka lét jo go -
sult sá ga. Luh mann funk ci o ná lis rend szer el mé le tét ugyan
kri ti zál ja, mi vel az az em bert eme li a tár sa da lom fi lo zó fia
– Körtner vé le mé nye sze rint va ló já ban nem elég sé ges –
köz pon ti ka te gó ri á já vá, még is Luh mann el mé le te nyo mán
te szi vi lá gos sá, hogy még a di na mi kus, evo lú ci ós szem lé -
let sze rint meg fo gal ma zott te rem té si rend is meg kü lön böz -
te ten dõ a fenn ál ló tár sa dal mi rend tõl (55). A mo dern tár -
sa dal mi rend szer dif fe ren ci á ló dá sá nak nyo mán nap ja ink -
ban elõ tér be ke rült hét fõ te rü le té re – és eze ken be lül szá -
mos to vább el kü lö nü lõ al te rü let re – vi lá gít rá (há zas ság és
csa lád, gaz da ság, jog, po li ti ka, tu do mány, kul tú ra és val -
lás), e mó don fo gal maz va új ra Luther ko ra új ko ri man dá -
tum rend sze rét (55–57). Ki je len ti, hogy a konk rét eti ka tár -
gya lá sa is en nek meg fe le lõ dif fe ren ci á lás ra szo rul. Min -
den te rü le ten sa já tos eti kai prin cí pi u mok be ve ze té sé re van
szük ség. Így kell pél dá ul po li ti kai eti ká ról vagy ép pen bio -
e ti ká ról, gaz da sá gi vagy ép pen sza bad idõ eti ká ról szól ni a
teo ló gi ai eti ka rend sze ré ben. Így vá lik ma ga az egy ház is
a szo ci ál eti kai vizs gá lat és kri ti ka tár gyá vá (58–59). E fel -
fo gás ban ma gá tól ér tõ dik a fe le lõs ség eti ka dif fe ren ci ált
meg kö ze lí té sé nek ered mé nye kép pen a fe le lõs sé gi kö rök
el kü lö ní té se, amely pél dá ul a jo gi, po li ti kai és mo rá lis fe -
le lõs ség te kin te té ben min den na pos po li ti kai di lem mák
meg ol dá sá nál is jól hasz nál ha tó vol na (37, 67). A teo ló gi -
ai gon dol ko dás szem pont já ból pe dig a mo rál és a val lás
meg kü lön böz te té se – a két bi ro da lom ról szó ló ta ní tás mai
meg fe le lõ je ként – tû nik lét fon tos sá gú fel is me rés nek e
rend szer ben, pél dá ul a szó tério ló gia vagy a te o dí cea kér -
dé se tár gya lá sá nak szem pont já ból (37).

A két fé le kor mány zás ról szó ló ta ní tás új
di men zi ói fe le lõs ség eti kai meg kö ze lí tés ben

A körtne ri rend szer lé nye gét, egy ben a könyv köz pon ti
mon da ni va ló ját a „Recht fer ti gung und Ver söh nung” cí mû
fe je ze t ben ta lál juk. E fe je zet fe le lõs ség eti kai meg ala po zá -
sát a meg elõ zõ, „Recht fer ti gung und Ve rant vor tung” cím
alatt ki fej tett gon do lat me net nyújt ja. Mind két fe je zet a pá -
li le ve lek fon tos teo ló gi ai prob lé má it és ki je len té se it hi va -
tott tisz táz ni ha tás tör té ne ti meg vi lá gí tás ban. E vizs gá ló -
dás vé gül a ke reszt rõl szó ló be széd és a nyo má ban meg -
va ló su ló meg bé ké lés ér tel me zé sé re fut ki (128–136).

A fe le lõs ség fo gal mának meg ala po zá sát Körtner Ba -
yertz tõl ve szi át (66). A jo gi nyelv bõl fa ka dó ki fe je zést a
mo rá lis, a po li ti kai és a funk ci o ná lis, te hát egy fel adat el -
vég zé sé hez kö tõ dõ fe le lõs ség hár mas sá gá ban tisz táz za
(67). Tár sa dal mi je len tõ sé gét az em be ri ter mé szet kom mu -
ni ka tív vol tá nak tu laj do nít ja (42). Ugyan ak kor meg ál la -
pít ja, hogy az em be ri fe le lõs ség ha tá rai az em be ri tár sa da -
lom ke re te in túl nyúl nak, hi szen az em ber az egész te rem -
tett vi lág gal kom mu ni kál. Az eti kai fe le lõs ség vál la lás ala -
nya mind a tár sa da lom, mind a vi lág te kin te té ben csak az
em ber le het (42), mi ként azt a Ge ne zis kul túr pa ran csa is
jel zi. Az em be ri fe le lõs ség ér zet ki ala ku lá sát az esz té ti ka,
te hát a vi lág és ben ne sa ját fe le lõs sé günk fel is me ré sé nek
prob lé ma kö ré be so rol ja (76–77). Mi ként áll kap cso lat ban
ez az e vi lá gi „esz té ti ká val” meg ra gad ha tó fo ga lom a tör -
vény és az evan gé li um, a két bi ro da lom té ma kö ré vel? Mi -
ben áll te hát egy teo ló gi ai eti ka sa já tos több le te a fe le lõs -
ség eti kai meg kö ze lí tés te rén?

Nap ja ink alap ve tõ szo ci ál eti kai prob lé má ja, hogy a ko -
ráb bi sze mély köz pon tú eti kák má ra tár sa dal ma ink dif fe -
ren ci á ló dá sá ból ere dõ en az em be ri cse lek vés kö zös sé gi
cse lek vés sé vá lá sa ré vén ere jü ket ve szí tet ték. A sze mély
egy cse lek vé si fo lya mat ré sze, fe le lõs sé gét az in téz mény re
vagy a kö zös ség re ru ház za át, amely nek azon ban ön tör -
vé nyû sé ge okán ob jek tív fe le lõs ség re vo ná sa le he tet len
(103). Vé gül te hát sen ki sem von ha tó fe le lõs ség re a tör té -
né se kért. A kér dés az, hogy va jon in téz mény füg gõ vagy
in téz mé nye ken túl mu ta tó fe le lõs sé ge van-e az egyén nek.
A pá li meg iga zu lás tan az em be ri sza bad ság és er kölcs ké -
pes ség vissza nye ré sé nek le he tõ sé gét nyújt ja. Csak az vi sel
fe le lõs sé get, akit ez zel meg bíz nak. E meg bí za tás ép pen a
meg iga zu lás ban tör té nik meg. A meg iga zu lás ese mé nye
nem a fe le lõs ség tõl va ló meg sza ba du lás, ha nem a bûn bo -
csá nat ban ép pen a fe le lõs ség vál la lás, sõt a fe le lõs ség át -
vál la lá sa ké pes sé gé nek aján dé kát és kö te les sé gét nyújt ja
(104). Az Is ten re ha gyat ko zó élet nem di men zi o nál ja túl
sa ját fe le lõs sé gé nek sú lyát: meg sza ba dul ön ma gá tól – va -
ló já ban az ön ma ga kö rül for gó, köl dök né zõ gon dol ko dás -
mód já tól –, és a va ló di, cse lek võ ké pes sza bad ság aján dé -
kát kap ja (103). E fe le lõs ség vál la lás gya kor lá sá nak a két
bi ro da lom, bon ho ef fe ri ki fe je zés sel él ve „az utol só elõt ti -
ben va ló lé te zés” össze füg gé sé ben fon tos ho za dé ka a
komp ro misszum ké pes ség, jól le het ma ga Bon ho ef fer a
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komp  ro misszu mot el fo gad ha tat lan nak tar tot ta. Eme ré gi
vi ta té ma (107–111) a meg bé ké lés ta ní tá sa fe lõl ér tel mez -
he tõ. „Si mul ius tus et pec cator” hely ze tünk ben egye dül a
Krisz tus ban ka pott meg bé ké lés – és ve le Is ten or szá ga re -
mény sé gé nek di men zi ó ja – ad hat tám pon tot a konf lik tu -
sok meg ol dá sá ban, vagy ép pen a konf lik tu sok közt is le -
het sé ges élet hez (135). He lye sen for dul el Luther az ansel -
mi ha gyo mány alap ján jo gi lag ér tel me zett – in ter per szo -
ná lis – ál do zat fo ga lom tól, s ér tel me zi Krisz tus ke reszt jét
olyan en gesz te lõ ál do zat ként, amely nek ala nya Is ten, és
tár gya az egész uni ver zum, amely ter mé sze te sen ma gá -
ban fog lal ja az egyén ki en gesz te lõ dé sét (120). Pál ér tel me -
zé sé ben Is ten az irá nyá ban el len sé ges em bert en gesz tel te
ki a ke reszt ál do zat tal, így a ke reszt az el len ség sze re te té -
nek is te ni bi zony sá gá vá lett (129). Is ten cse lek vé se mind -
azon ál tal nem le het az em ber cse lek vé sé nek di rekt meg -
ala po zá sa, pusz tán mo ti vá ci ó ja. Ki en gesz te lõ dé si tö rek vé -
se ink ered mé nye ugyan egy ér tel mû en Is ten en gesz te lõ tet -
té nek függ vé nye, a ke resz tény hit, amely az en gesz te lés
igé jé nek fé nyé ben lát ja az em be ri élet va ló sá gát, kri ti kus
ma rad az eti ka min den eset le ges szó tério ló gi ai igé nyé vel
szem ben (131). E meg ál la pí tás kon zisz tens a hitnek és a
cse le ke de teknek mint a hit gyü möl cse iként való ér tel me -
zé sé vel, a két fé le kor mány zás ról szó ló ta ní tás sal és vég sõ
so ron a tör vény és evan gé li um meg kü lön böz te té sé vel:
ezek eti kai kö vet kez mé nyét fe je zi ki. Az Ige ha tal má ról
szó ló ta ní tást azon ban – Ebe ling meg ál la pí tá sa sze rint –
be ár nyé kol ja az egy ház ige hir de té sé nek erõt len sé ge. En nek
okát az egy ház be nem is mert, meg nem val lott bû ne i ben
ta lál juk (136). Az egy ház bû neinek fáj dal mas té nyé rõl
szól ni csak úgy le het, ha el is mer jük Is ten tõl szár ma zó ha -
tal mát és fel ada tát a két fé le kor mány zás ér tel mé ben,
ugyan ak kor szá mo lunk e vi lá gi, az utol só elõt ti hely ze té -
bõl fa ka dó esen dõ sé gé vel. Mint in téz mény nek, szem be sül -
nie kell Is ten tör vé nyé vel. Luther fel fo gá sa sze rint ugyan -
is amennyi ben az egy ház sa já tos fel ada tán kí vül esõ tény -
ke dé sé rõl szó lunk, e di men zi ó ját a vi lá gi rend ré sze ként
kell te kin te nünk.21 Nyo mo rú sá gos hely ze té bõl ki utat csak
Is ten evan gé li u ma s a be lõ le fa ka dó meg iga zu lás ko mo -
lyan  vé te le je lent het szá má ra. Csak így le het sé ges sa ját ki -
en gesz te lõ dé se, s csak így le het a meg bé ké lés igé i nek hor -
do zó já vá, te hát csak így tölt he ti be Is ten tõl ka pott man dá -
tu mát (135). E fo lya mat nak és a tár sa dal mi ki en gesz te lõ -
dés prob lé má já nak ko mo lyabb meg ér té sé hez és meg élé sé -
hez azon ban szük ség van még egy „transz szub jek tív”,
kol lek tív bûn fo ga lom ki fej té sé re. E fel ada tot Körtner gon -
do lat me ne té ben egye lõ re nyi tott kér dés ként je lö li meg
(133).

A KET TÕS KOR MÁNY ZÁS RÓL SZÓ LÓ TA NÍ TÁS
AK TU Á LIS ETI KAI ÉS GYA KOR LA TI KI HÍ VÁ SAI

Luther két fé le kor mány zás ról szó ló ta ní tá sá nak, vagy leg -
alább is e ta ní tás ki fej té sé nek van nak tör té nel mi kor hoz
kö tött vo ná sai. E prob lé mák jegy zé két és ér tel me zé sét
rész le te sen köz li Ot to Her mann Pesch 1979-ben meg je lent
sze mi ná ri u mi je len té sé ben.22 E vo ná sok ra nem té rek ki. 

A cím ben meg je lölt kér dés re – hasz nál ha tó-e ko runk -
ban Luther ta ní tá sa Is ten két fé le kor mány zá sá ról? – a fen -
ti elem zés alap ján vá la szom: igen. Már a körtne ri rend szer
tük ré ben is vi lá gos sá vált, hogy ez az ak tu a li tás el sõ sor -
ban nem szó sze rin ti, ha nem lé nye gi, struk tu rá lis al kal -
maz ha tó ságot je lent. Nem pusz tán egyes ki je len té sek, ha -
nem bi zo nyos hang sú lyok is a tör té nel mi szi tu á ció kon -
tex tu sá ból fa kad nak. Ma ke vés bé kell a fel sõbb ség el le né -
ben az egy ház füg get len sé gé ért har col nunk, sok kal in -
kább a tár sa da lom ban be töl tött sze re pünk meg ta lá lá sa a
fel adat. Luther meg ál la pí tá sai azon ban e fel ada tunk ban is
irány mu ta tó ak le het nek. (Az ak tu á lis kö vet kez te té se ket –
az át lát ha tó ság ked vé ért – meg kü lön böz tet tem az egy ház
és a tár sa da lom éle té ben be töl tött sze re pük sze rint. E
meg kü lön böz te tés ter mé sze te sen pusz tán mód szer ta ni
ter mé sze tû. Az egy ház tár sa da lom ba ágya zott sá gát –
„mély evi lá gi sá gát” – a to váb bi ak ban sem sze ret ném fi -
gyel men kí vül hagy ni.)23

Ak tu a li tás az egy ház éle té ben

A lu the ri ta ní tás össze ve té se Ul rich H. J. Körtner fe le lõs -
ség eti kai rend sze ré vel szá mos ak tu á lis ta nul ság gal szol -
gált az egy há zi élet te kin te té ben. 

Õszin tén vi lá gí tott rá az egy ház tag ja i nak esen dõ vol -
tára. Luther szem lé le té nek és az új szö vet sé gi le ve lek ta nú -
sá gá nak meg fe le lõ en va ló ban ál lít hat juk, hogy az egy ház
– mint egy tö ré keny cse rép edény ként – szol gál az Is ten tõl
rá bí zott üze net meg õr zé sé vel és to vább adá sá val, ugyan -
ak kor nem sza bad ab ba a hi bá ba es ni, hogy az üze net to -
vább adó ját ma gá val az üze net tel vagy an nak kül dõ jé vel
azo no sít juk. Bár örök és tö ké le tes üze net hor do zó ja, az
egy ház ma ga e vi lág ban él, és e vi lág ügye i ben bi zony
nem egy szer vét kez nek tag jai vagy kö zös sé ge. Is ten meg -
iga zí tó sze re te té ben azon ban szá má ra is – mi ként tag jai
szá má ra – nyit va a meg bé ké lés és az er kölcs ké pes ség fe -
le lõs ség vál la lás hoz ve ze tõ út ja.24 E gon do lat me net egy há -
zunk egé szen ak tu á lis kér dé se i ben is fon tos kon zek ven ci -
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21 Pesch, Ot to Her mann: Luthers Leh re von den zwei Rei chen. The orie
und Pra xis. In Gra ne, L. – Loh se, B. (Hrsg.): Luther und die Theo lo gie der
Ge gen wart. Re fe ra te und Be rich te des Fünf ten In ter na tio nalen Kong res se
für Luther forschung (Lund, Schwe den 14–20. Au gust 1977). Gött in gen,
1980. 150–155. o., kül. 155. o.

22 Pesch 1980, 150–154. o.
23 E fe je zet el ké szí té se kor a prob lé má ra va ló fó kusz á lás ér de ké ben és ter -
je del mi okok ból nem hasz ná lok újabb – pél dá ul tár sa dal munk je len ál la po -
tát szem lél te tõ – szak iro dal mat, sõt a tu do má nyos mun ká ban meg szo kott
sze mély te len hang vé telt is köz vet le nebb hang vált ja majd fel a dol go zat
szer zõ jé nek és ol va só já nak ter mé sze te sebb kom mu ni ká ci ó ja ér de ké ben.
24 E pon ton fi gyel mez te tett Körtner a kol lek tív bûn fo ga lom tisz tá zá sá -
nak elõt tünk ál ló fel ada tá ra.



ák le vo ná sát te szi le he tõ vé. Egy részt egyé ni és kö zös sé gi
bûn val lás ra biz tat a múlt bû ne i vel kap cso lat ban, más részt
fi gyel mez tet ar ra, hogy az egy ház éle té ben is bi zony kell,
hogy he lye le gyen az e vi lá gi fe le lõs ség vál la lás és szá mon -
ké rés rend sze ré nek. Gyak ran hang zik el a pa nasz, hogy
egy há zunk nem ren del ke zik a vég re haj tó ha ta lom esz kö -
ze i vel, ezért nem ké pes az egy ház fe gye lem meg tar tá sá ra.
Va ló já ban – amennyi ben jog ál lam ban élünk – er re nincs is
szük sé ge. Ám fon tos, hogy ne ke ver je össze a tör vényt és
az evan gé li u mot. A tör vény el len vé tõ nek a föl dön ér vé -
nyes rend sze rint kell vál lal nia a fe le lõs sé get tet té ért (co -
ram ho mi ni bus), a fel sõbb ség nek még az egy há zon be lül
is – lé vén, hogy nem szo ro san vé ve az ige hir de tés ügyé rõl
van szó – szá mon kell õt kér nie bû né ért a kö zös ség ne vé -
ben, és pe da gó gi ai szem pont ból meg fe le lõ bün te tést kell
ve le szem ben al kal maz nia.

Az evan gé li u mot ter mé sze te sen ek kor sem sza bad a tör -
vénnyel össze téveszteni, hi szen a vi lá gi bün te tés sel egy
idõ ben a vét kes szá má ra nem csak sza vak ban, de tet tek -
ben is meg nyil vá nu ló mó don kell köz ve tí te ni Is ten ke gyel -
mes sze re te tét. Nem sza bad a bû nöst el szi ge te lõd ni hagy -
ni, ha nem pon to san e ne héz hely zet ben mel lé je kell áll ni.
Lel ké szek és gyü le ke ze ti ta gok éle té nek tra gé di á ját,
amely nek nyil ván va ló je le i vel annyi szor te he tet le nül
szem be sü lünk (de presszió, al ko ho liz mus, szét hul ló csa lá -
dok) gyak ran ép pen e lu the ri re a li tás ér zék hi á nya okoz za
egy há zunk ban. Amíg va la ki nyil ván va ló hi bát nem kö vet
el, haj la mos el fe lejt kez ni e vi lá gi, esen dõ vol tá ról, pál cát
tör ni a vét ke sek fö lött, és ki kö zö sí te ni õket. Ami kor vi -
szont õ ke rül ha son ló hely zet be, meg ha son lik ön ma gá val,
rá adá sul az õ osz tály ré sze is e ki kö zö sí tés lesz, és sem tár -
sa, sem õ nem tud ja ku dar cát he lye sen ér tel mez ni, így
nem lesz ké pes – és nem is me ri – meg val la ni vét két és el -
fo gad ni a bo csá na tot. Más kor vi szont az el kö ve tett vét kek
el tu so lá sa vagy a kö vet ke zet len – a tör vény he lyett az
evan gé li u mot ci tá ló – ítél ke zés te remt za va ros hely ze tet,
amely a kö zös ség er köl csi rom lá sá hoz ve zet. Leg hasz no -
sabb és leg ké zen fek võbb mind szer ve zé si, mind szá mon -
ké ré si, sõt bün te té si kér dé sek ben is él ni a vi lá gi szer ve ze -
tek nél be vett mód sze rek al kal ma zá sá val és a jog ál lam ad -
ta le he tõ sé gek kel. Ért he tõ, hogy az egy ház jó hír ne vét fél -
te né bi zo nyos prob lé mák vi lá gi bí ró ság elé va ló ál lí tá sá tól,
ám a fe le lõs sé gi kö rök tisz tá zat lan sá ga, a szá mon ké rés
bi zony ta lan sá ga szül te za var sok kal sú lyo sabb kö vet kez -
mé nyek kel jár egy amúgy tar tal ma san, hit ben és sze re tet -
ben mû kö dõ egy ház va la mely tag ja bû né nek nap vi lág ra
ke rü lé sé nél. 

Ak ti vi tás ra, cse lek vés re bá to rí tó, bol dog üze ne tet is hor -
doz ugyan ak kor e vi lá gi éle tünk és az is te ni üze net dif fe -
ren ci á já nak ál ta lá ban fáj da lom mal tu do má sul vett re a li tá -
sa. Nem kell ad dig csi szol gat ni ön ma gun kat, míg tel je sen
ma ku lát la nul áll ha tunk a tár sa da lom elé. Már most, a bûn
és a bûn bo csá nat re a li tá sá nak vi lá gá ban is bát ran lép he -
tünk a misszió, az egy má sért és má so kért va ló fe le lõs ség -
vál la lás út já ra, mert nem ma gun kat hir det jük, ha nem a

min ket és min den kit – így is – sze re tõ Urunk men tõ aka -
ra tát. Az egy ház hir de ti, de hogy hir det hes se, meg is kell
hogy hall ja Is ten igé jét – tör vé nyét és bûn bo csá na tot nyúj -
tó evan gé li u mát! Ma ga, tag jai is ré sze sül het nek a bûn bo -
csá nat és meg bé ké lés aján dé ká ban, s to vább ad hat ják azt.
Így ért he ti meg a bû nö sö ket, sa ját ta pasz ta lat ból érez het
együtt a meg té rõ vel és fo gad hat ja be õt. Nem bûn te len sé -
ge, ha nem Krisz tus ból élõ õszin te sze re te te ad hat ja egye -
dül hi te lét. Ez mind az egy ház egé sze, mind a hi va tá sos
lel ké szek, mind az egye te mes pap ság szol gá lói szá má ra
ha tal mas biz ta tás.

Ak tu a li tás a tár sa da lom éle té ben

Nem ke vés ta náccsal lá tott el min ket a két ne ves teo ló gus
a tár sa dal mi élet te kin te té ben sem. Az oe co no mia és a po -
li tia po zi tív ér té ke lé se bá to rítja a vi lá gi hi va tás ban ál ló kat
a szor gal mas és öröm te li mun ka vég zé s re – ter mé sze te sen
ide  ér ten dõk az egy há zi mun kát vég zõk, ám meg annyi vi -
lá gi fel ada tot is ma guk ra vál la lók, te hát összes sé gé ben
min den em ber.

Egyút tal fi gyel mez tet is mind nyá jun kat, hogy vé gez zük
bár vi lá gi te vé keny sé gün ket, tet te in kért és mu lasz tá sa in -
kért nem pusz tán em be rek, de Is ten elõtt is fe le lõs ség gel
tar to zunk. E fe le lõs ség pe dig leg egy sze rûb ben úgy ért he tõ
meg, ha test vé re ink ben vagy kör nye ze tünk ben Is ten ránk
bí zott gyer me ke it vagy tu laj do nát lát juk, így te hát egé szen
konk rét ala kot ölt Is ten elõt ti fe le lõs sé günk, és nap ról nap -
ra szem be sü lünk a te rem tett vi lág és ben ne ön ma gunk
mél tó sá gá val. Mind a fe le lõs ség-, mind e mél tó ság tu dat a
sze ku lá ris vi lág szá má ra is ér tel mez he tõ ér té k. Ér de mes
len ne e tényt ki ak náz ni a vi lág gal va ló pár be széd, misszi -
ónk szem pont já ból, sõt a vi lág ban va ló ke resz tény fe le lõs -
ség vál la lás, a ki en gesz te lés szol gá la ta szem pont já ból is.
Eh hez azon ban ko mo lyan kell ven nünk a fi gyel mez te tést,
hogy e vi lá gi, al kal ma sint egy ál ta lán nem ke resz tény em -
ber tár sa ink is fon tos – a mi né zõ pon tunk ból szük sé ges,
hogy meg ál la pít suk – Is ten tõl ka pott fel ada tot vé gez nek
mind annyi unk ja vá ra. Nem csak te vé keny sé gük bõl, de élet -
ta pasz ta la tuk ból is mind nyá jan gaz da god ha tunk. Nem
emel het jük ke resz tény ként ma gun kat fö lé jük, hisz ke resz -
tény sé günk aján dék, nem ér dem. A ke resz té nyek el szi ge te -
lõ dé sé re te hát sem mi ok, sõt ez ke resz tény hi va tá sunk gát -
ja vol na. Ugyan ak kor az erõ sza kos ke resz tény of fen zí va is
hi bás stra té gia vol na, hisz hát te ré ben a má sik le be csü lé se
vagy sa ját bi zony ta lan sá gunk, kis hi tû sé günk rej tõz ne,
vég ered mény ben pe dig min den fé le ter mé sze tes kom mu ni -
ká ci ó nak és eb bõl kö vet ke zõ köl csö nös meg is mer ke dés nek
út ját áll ná. Ke resz tény sé günk egye dül e konk rét meg va ló -
su lá sá ban mu tat hat rá, hogy a – Han kiss ál tal idé zett –
„szim bó lu mok” az élõ és ha tó is te ni va ló ság je lei, amely
erõ sebb a bûn és az üres ség ide ig tar tó pusz tí tá sá nál. 
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AZ IGE HIR DE TÉS ÉS A REND SZE RES TEO LÓ GIA
KAP CSO LA TÁ NAK ALAP SZEM PONT JAI

Az újabb mun ka ágak meg je le né se, a gyü le ke zet pe da gó gi -
ai mód sze rek meg ho no sí tá sa és a gyü le ke zet épí tés leg -
újabb ered mé nye i nek egy re több gyü le ke zet ben va ló al kal -
ma zá sa mel lett az evan gé li kus egy ház köz pon ti te vé keny -
sé ge vál to zat la nul az ige hir de tés. A vá ros misszió, a fú vós -
kó rus, a te ma ti kus pó di um be szél ge té sek, a tár sa dal mi
sze rep vál la lás, a bib li od rá ma, a film klub vagy a cso port di -
na mi kai mód sze rek al kal ma zá sá ra épü lõ bel sõ kö zös sé -
gek nem az ige hir de tés al ter na tí vái, ha nem for mái. Ré gi
igaz ság új (vagy csak el fe lej tett) kön tö sök ben, mi köz ben –
nagy va ló szí nû ség gel – nincs olyan gyü le ke zet, ahol ez a
ré gi igaz ság ne a ré gi for má já ban áll na je len leg is a kö zös -
ség éle té nek kö zép pont já ban. A va sár na pi is ten tisz te let
bib li ai-teo ló gi ai és tör té ne ti gyö ke re i nél fog va alul lá to ga -
tott sá ga ese tén is a gyü le ke ze ti élet köz pon ti, meg ha tá ro -
zó ele me ma rad(t).

Ige hir de tés és igei ki nyi lat koz ta tás

Az Is ten igé jé vel va ló ta lál ko zá sunk le he tõ sé gé nek dog ma -
ti kai hár ma sa: a sze mé lyes, írott és hir de tett for ma kö zül
az utób bi úgy szó lal meg, hogy (to váb bi vo ná sai mel lett)
biz to sít ja az egy sé get és óv az el haj lá sok tól. Az ige hir de tés

gyü le ke ze ti nyil vá nos sá ga nél kül a Krisz tus-hit könnyen
szub jek ti viz mus sá vagy ra jon gás sá vál hat na, ahogy a szé -
les kö zös sé gi ref le xi ó tól meg fosz tott bib li ai szö veg ér tel me -
zés is élet ide gen fun da men ta liz mus ba for dul hat na. A há -
rom for ma egy más sal va ló kap cso la tá ban a sze mé lyes ige
va ló ság ala po zó, az írott ige meg ér tést, il let ve ér tel me zést
ala po zó, míg a hir de tett ige élet ala po zó, il let ve élet ori en tá -
ló tu laj don sá got hor doz. E há rom kap cso la ta te rem ti meg
a le he tõ sé gét an nak az igény nek, hogy a ke resz tény ség nek
van nél kü löz he tet len is me re te és jó mon da ni va ló ja a vi lág -
ról és a ben ne ta pasz tal ha tó je len sé gek rõl, és hogy ez a
mon da ni va ló olyan mér ték ben meg bíz ha tó, hogy min den
em ber szá má ra a meg úju ló élet alap já vá vál hat.

Az ige hir de tés és a rend sze res teo ló gia
egy más ra utalt sá ga

Mi vel az ige hir de tés sel kap cso la tos kér dé se ink a mû faj re to -
ri kai és kom mu ni ká ci ós sa já tos sá ga in, vagy is a ho mi le ti ka
„ki – ki nek – ho gyan”-ján kí vül ter mé szet sze rû leg ve tik fel
az eze ken kí vül ál ló tar ta lom, a „mit” kér dé se it, az ige hir de -
tés a „mit” kér dés re vá laszt ke re sõ-adó rend sze res teo ló gi á -
ra van utal va. A rá utalt ság azon ban for dít va is igaz: a rend -
sze res teo ló gi á nak is szük sé ge van az ige hir de tés re. E köl -
csö nös egy más ra utalt ság mind két as pek tu sá ról ír Luther,
amint a kö vet ke zõ idé ze tek ben lát ni fog juk. Az el sõ eset ben
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A két fé le kor mány zás ról szó ló ta ní tás
ak tu a li tá sá nak nyi tott kér dé sei

Még a tör té nel mi leg és szak ma i lag kor rekt in terp re tá ció
sem vet het vé get a két bi ro da lom ról szó ló lu the ri ta ní tás
kö rü li vi ták nak, ál la pít ja meg Ot to Her mann Pesch.25 Egy -
részt alap prob lé ma ma rad, hogy va jon a val lás kö zi és tár -
sa dal mi dia ló gus ban a két bi ro da lom – el sõ rá né zés re jól
hasz nál ha tó – meg kü lön böz te té se va ló já ban nem aka dá -
lya-e in kább a pár be széd nek az ál tal, hogy mint egy ki eme -
li, és így pri vi le gi zál ja eu ró pai kul tú ránk ke resz tény sa já -
tos sá ga it, s ez zel fel bo rít ja a dia ló gus part ne rek egyen ran -
gú hely ze tét.26 Más részt to vább ra is fenn áll a Körtner ál -
tal jel zett, a tár sa da lom erõ tel jes „ins ti tu ci o na li zá ló dá sá -
ból” fa ka dó kol lek tív és egyé ni fe le lõs ség vál la lás prob lé má -

ja, amely vé le mé nyem sze rint az egy ház e vi lá gi vé le -
mény nyil vá ní tá sá nak prob lé má ját is ma gá val hoz za. A
pa raszt há bo rú di lem má ja te hát sem Luther mû vé ben, sem
mai in terp re tá ci ónk ban nem lel meg nyug ta tó meg ol dást.
Ta lán pon to san az egy ház „ket tõs ter mé sze te” okán. Igaz,
le het, hogy az egy ház evan gé li um hir de té se vál na tel jes -
ség gel hi tel te len né, ha ön ma ga nél kü löz het né az evi lá gi -
ság nyû gét, s a tör vény vád ja alól men te sül ve nem is mer -
het né töb bé a bûn bo csá nat aján dé kát sem. Az Ige töb bé
nem az em be ri szó ki szol gál ta tott sá gá ban len ne erõs, s
így vi lág ide gen sé gé bõl fa ka dó an „emészt he tet len né” vál -
na a vi lág szá má ra? Ez utób bi kér dés sor – saj nos vagy
sze ren csé re – el mé le ti jel le ge is ép pen Luther gya kor la ti as -
sá gát jel zi. 

E prob lé mák meg ol dat lan sá ga el le né re azon ban én is
re mé lem, hogy gon do lat in dí tó ér te ke zé sem a gya kor la ti
élet szá má ra is hoz hasz nál ha tó és hasz ná lat ra ér de mes
meg ál la pí tá so kat.

25 Pesch 1980, 154. o.
26 Uo.

BÉ RES TA MÁS

Rend sze res teo ló gia az ige hir de tés ben I.



az „ige hir de tés nél ma ra dás” a ta ní tás tisz ta sá gá nak leg fõbb
tá ma sza, a má so dik ban a pré di ká ció és a dog ma ti kai-eti kai
is me re tek ha tá rai már nem vál nak el egy más tól:

„Ha nem ma ra dunk meg az ige hir de tés nél, ak kor az Ige
he lyett ha zug sá gok és csal fa gon do la tok lesz nek ben -
nünk. A tév ta ní tók sö tét ség ben jár nak és azt mon do gat -
ják: le gyen vi lá gos ság!”1

„Azt kell pró fé tá nak ne vez ni, aki Jé zus Krisz tus ról pré -
di kál. […] Mert ami kép pen az Úr Krisz tus ba ve tett hit ál -
tal test vé rek, ki rá lyok és pa pok va gyunk, úgy Krisz tus ál -
tal mind annyi an pró fé ták is. Min dent meg tu dunk ugyan -
is mon da ni, ami az üd vös ség hez, Is ten tisz te le té hez vagy
a ke resz tény élet hez tar to zik, sõt még az el jö ven dõ dol -
gok ról is, amennyi ben fon tos tud ni ró luk…”2

A+B>A (HA B>0)

Fõ ként az ige hir de tõk (és jel lem zõ en nem az „eb bõl élõ”
ige hall ga tók) kö ré ben lé te zik az ige hir de tés nek olyan el -
mé le ti vagy gya kor la ti ent u zi asz ti kus fel fo gá sa, amely az
ige hir de tést ön ál ló, spon tán egy ség nek te kint ve, eb bõl
szár maz tat ja a gyü le ke zet re ára dó ál dás tel jes sé gét,
amely nek vég sõ ga ran ci á ja sok eset ben az ige hir de tõ al -
kal mas sá ga az is te ni aján dék, a pré di ká ció el fo ga dá sá ra.
Nincs okunk ta gad ni, hogy jó ér zék kel vagy jó lel kü let tel,
il lõ hoz zá ál lás sal vagy „csak” ins pi rál tan ese ten ként akár
jobb ige hir de tés is szü let het, mint gon dos fel ké szü lés sel és
fo lya ma tos ta nul má nyok kal. Jó meg gon dol ni vi szont,
hogy ez a meg ál la pí tás csak egy ház tör té ne ti rit ka ság ként
vo nat ko zik egy tel jes ige hir de tõi élet pá lyá ra, és még rit -
káb ban az olyan ese tek re, ami kor az ige hir de tõ nek mint
gyü le ke ze ti lel kész nek fe le lõ sen, rész le te i ben is át kell
gon dol nia, meg kell ter vez nie egy kö zös ség mun ka évét
(nem a sa ját ját!). 

A „meg aján dé ko zott pré di ká ció”-val együtt já ró kü lön -
le ges ér zést va ló szí nû leg min den lel kész is me ri, aki sze ret
pré di kál ni. Az ige hir de tés re va ló ké szü lés tõl füg get le nül
el vég zett rend sze res teo ló gi ai mun ka azon ban az ige hir -
de tõ sze mé lyén ke resz tül kü lön le ges kap cso lat ba ke rül het
az ige hir de tés sel: mind õ, mind a gyü le ke zet át él he ti a ket -
tõ egy más ra utalt sá gát.

Az ige hir de tés mon dá sa vagy hall ga tá sa köz ben kü lön -
le ges ér te lem ben va ló su ló Is ten or szá gá ban ese ten ként vá -
rat la nul ke rül hang súly a hit tar tal má nak újabb ele mé re,
vál nak (élet)ori en tá ló vá, vi gasz ta ló vá, szem be sí tõ vé ko -
ráb ban is me ret len hang sú lyok vagy kö zöm bös nek tûnt
össze füg gé sek. A re le váns szem pon to kat is me rõ, azo kat
ke zel ni, ele mez ni, üt köz tet ni tu dó, be lá tá so kat és új le he -
tõ sé ge ket meg fo gal maz ni és (ön)kri ti ku san el fo gad ni ké -
pes rend sze res teo ló gi ai gya kor lat hi á nyá ban né hány pil -
la nat alatt el ve szít het jük ezek tar tal mát (má sok szik lás

hely re es tek, Mt 13,5–6). Ehe lyett csu pán az ér zés ma rad
meg, amely in ten zi tá sá nál fog va fel szín re vá gyik, de az
ak tu a li tás és a sze mé lyes ség je gye it hor do zó, meg fe le lõ en
ki dol go zott és ki fe je zett for ma he lyett csak igény te len, se -
ma ti kus „meg kell tér ni bû ne id bõl” lesz be lõ le, és rom bol
vagy leg fel jebb szo mo rú tor zót épít. 

Rend sze res teo ló gi ai meg gon do lá sok en nél kü lön le ge -
sebb, az ige hir de tést érin tõ „szak mai” kér dé sek meg vá la -
szo lá sá hoz is szük sé ge sek. Ki és mi az, ami rõl be szé lünk?
(Ez nem csak Szent há rom ság ün ne pén kér dés.) Mi lyen
kap cso lat van a hit igaz sá gok egyes ele mei kö zött? Le het-
e he lye „teo ló gi ai vir tu o zi tás nak” a hit tar ta lom ér tel me zé -
sé ben? To váb bá mi lyen mér ték ben en ged he tõ be az ige hir -
de tés be a kül vi lág? Van nak-e olyan té mák, ér zel mek vagy
ki fe je zé sek, ame lyek tar tal mi lag össze egyez tet he tet le nek
ve le? Kell het-e oly kor da rázs fé szek be nyúl ni, és ha igen,
ho gyan függ vagy függ jön ez össze a ha gyo má nyos ige hir -
de té si té mák kal? Mi ben és mi lyen mér ték ben al kal maz -
kod junk a lo gi kai kö vet kez te té sek sza bá lya i hoz? Tu dunk-
e gon dos kod ni ar ról, hogy az éves per iko p arend se gít sé gé -
vel min den lé nye ges kér dés re éven te leg alább egy szer át -
gon dol tan ki tér jünk az ige hir de tés ben? És így to vább.

Ha el fo gad juk, hogy B>0, vagy is hogy a rend sze res teo -
ló gia se gít sé gé vel te he tünk olyan va lós/igaz/he lyes/hasz -
nos/fon tos be lá tá so kat, ame lyek re nél kü le nem jut nánk el,
ak kor ér de mes fog lal koz ni a rend sze res teo ló gia ige hir de -
tés re néz ve je len tõs bel sõ kér dé se i vel is.

REND SZE RES VAGY KONST RUK TÍV TEO LÓ GIA?

Az ed di gi ek ben a teo ló gia ha gyo má nyos „szer ke ze té bõl”
ki in dul va kí sé rel tünk meg vá laszt ad ni két kü lön ál ló nak
te kint he tõ te rü let kap cso la tá ra. Eköz ben ki mon dat la nul is
azt az el kép ze lést kö vet tük, hogy a rend sze res teo ló gia ké -
pes a bib li ai, dog ma ti kai, eti kai és tör té ne ti szem pon tok
össze sí tett ér té ke lé sé re, és hogy ered mé nyei nem csak meg -
bíz ha tó ak, ha nem sta bi lak, vi lá go sak és fel hasz ná lás ra ké -
szek. A teo ló gi ai tu do mány te rü le tek fel ada tá ról, ered mé -
nye i rõl és ön ér tel me zé sé rõl szó ló vi ták ez zel szem ben azt
mu tat ják, hogy egy részt ezek a te rü le tek sem te kin tik le -
zárt nak a sa ját anya gu kat, más részt nyi tott kér dés a ha -
gyo má nyos te rü le tek anya ga i nak és mód sze re i nek il lesz ke -
dé se is. Két ezer év táv la tá ban va la mi lyen vál la lás vagy el -
kép ze lés sze rin ti el mé le ti sze rep osz tást ugyan össze ál lít ha -
tunk ar ról, hogy me lyik teo ló gi ai disz cip lí ná nak mi lyen fel -
ada tot kell vé gez nie, de ez a sze rep osz tás a köz vet len ku -
ta tá sok szá má ra csak na gyon tá vo li le het. A tu do má nyos
ku ta tá sok ra is il lik az az egyé ni ta pasz ta lat, hogy a je len
meg küz den dõ fel adat, amely nek ered mé nyei csak ké sõbb
ér té kel he tõk. A teo ló gi ai mun ká ra is ér vé nyes, hogy a fel -
ada tok a ku ta tás te rü le tén jó részt adot tak, az ér tel me zés a
vo nat ko zó sza bá lyok fi gye lem be vé te lé vel sza bad. En nek
kö vet kez té ben mind egyik teo ló gi ai tu do mány a sa ját esz -
kö zé vel vé gez ön ál ló ku ta tá so kat az „adott” te rü le te ken, és
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1 WA 20,616,35–37.
2 WA 14,29,8–20.



igyek szik hasz nál ha tó, az az él vo nal be li szem pon to kat ta -
lál ni a vá lasz adás ban. Az „adott”-at a vi lág mai ál la po tá -
nak meg fe le lõ kér dé sek ha tá roz zák meg, így pél dá ul a gen -
der (tár sa dal mi nem), a sze gény ség és gaz dag ság, az erõ -
szak for mái, a tár sa dal mi ver se nyek vagy a val lás és po li -
ti ka kap cso la ta ál tal fel ve tett kér dé se ket az ó- és új szö vet -
sé gi, az egy ház tör té ne ti, a gya kor la ti és a rend sze res teo ló -
gia egy aránt ön ál ló an ku tat ja és ér tel me zi.

Egy részt en nek a disz cip li ná ris ön ál ló so dás nak kö szön -
het jük, hogy a rend sze res teo ló gi át ma egy re töb ben és
szí ve seb ben ne ve zik konst ruk tív teo ló gi á nak. A le het sé ges
to váb bi okok ra itt most rész le te sen nem tér he tünk ki, de
ezek kö zött sze re pet játsz hat az esz té ti kum fi lo zó fi ai elõ -
tér be ke rü lé se és a „rend szer” fo gal má nak el hi tel te le ne dé -
se is. (Más ér tel me zé sek sze rint a konst ruk tív teo ló gia egy
irány za tot je lent a mai teo ló gi á ban.) A konst ruk tív teo ló -
gia kép vi se lõi – mint ko ráb bi rend sze res teo ló gu sok – a
név vál toz ta tás sal azt kí ván ják ki fe jez ni, hogy már nem
elég sze nek meg egy ön ma gá ban is je len tõs, nor ma tív disz -
cip lí na ku rá to ri vagy rend szer gaz dai fel ada ta i val, ha nem
köz vet len he lyet ke res nek ben ne a sa ját vi lág szem lé le ti
ref le xi óik nak. Et tõl füg get le nül a ki fe je zés de fi ní ci ó ja sem
vég le ges még. Van, hogy az új ki fe je zés alatt egy ko ráb bi
de konst ruk ci ót kö ve tõ (re)konst ruk ci ót ér te nek, amely ben
min den is mét a he lyé re ke rül, de már a szét sze dést és
össze ra kást vég zõ sze mély sa ját(os) ta pasz ta la ta i val bõ -
vül ve (ezt ne vez het nénk pél dá ul „az érin tett ség teo ló gi á -
já nak” is). Az is el kép zel he tõ, hogy az ere de ti rend szer
konst ruk ci ó já nak de for má lá sá ról van szó csu pán („de for -
má ci ós teo ló gia” még nem lé te zik), de az egyik leg el ter jed -
tebb eset ben az is elõ for dul, hogy az új konst ruk ci ó ban a
ré gi nek már csak bi zo nyos sze lek tált ele mei ta lál ha tók
meg. Ezt az erõ fe szí tést két fé le kép pen is ért het jük.

Vagy úgy, hogy a so ha sem kész konst ruk ció he lyett a
konst rukti vi tásra fi gye lünk, vagy is hogy eb ben az eset ben
a ha gyo má nyos ta ní tás ból ki in du ló sze mé lyes kon tex tu a -
li zá lás pél dá já val ta lál ko zunk. Az így ka pott ered mény hí -
võ és egyé ni lesz, amely köz vet le nül nem té te les sza bá -
lyok ra és ál lás fog la lá sok ra hi vat ko zik, ha nem az eze ket
ér zé ke nyen és hoz zá ér tõ en ér tel me zõ és ál ta lá ban fe le lõs -
ség eti kai ala pon meg nyil vá nu ló egyén sze mé lyes is ten -
tisz te le té vé vá lik. Ezen a pon ton jól ér zé kel he tõ a ha gyo -
má nyo san ér tel me zett rend sze res és gya kor la ti teo ló gi ai
funk ci ók fú zi ó ja, amely csak az érin tett egyén nel va ló
köz vet len kap cso la tá ban ne vez he tõ konst ruk tív nak, kü -
lön ben a fú zi ó ból kon fú zió lesz, a konst ruk ti vi tás ból dest -
ruk ti vi tás le het. Mi elõtt vé le ményt for má lunk a konst ruk -
tív teo ló gi a e for má já ról, hoz zá te het jük, hogy a fen ti is -
mer te tõ je gyek alap ján Lu thert is konst ruk tív teo ló gus nak
kel le ne ne vez nünk. A ha gyo má nyos dog ma ti kai rend szer
meg ál la pí tá sa i ból in dult ki, de kü lön le ges hang súlyt he -
lye zett eb ben egy ad dig hang súly ta lan rész re: a meg iga zu -
lás ra. En nek hang sú lyo zá sá val ta ga dott né hány alap ve tõ
dog ma ti kai té telt, pél dá ul a cse le ke de tek általi meg iga zu -
lást vagy a szent sé gek be mu ta tásban rejlõ ha té kony sá gát.

Teo ló gi á já nak mon da ni va ló ját erõ sen kon tex tu a li zál ta és
sze mé lye sen él te át. Rend szert nem épí tett, epi gon ja is ke -
vés akadt (ez ta lán a kor íz lé sét di csé ri), és ha lá la után ta -
ní tá sá nak ér tel me zé se egy re kon fú zu sab bá vált. Har minc
év el tel té vel ezt kel lett or vo sol nia a For mu la Con cor diae-
vel kez dõ dõ új éra lu the ri dog ma tiz mu sá nak.

A má sik meg ol dás nem a sze mé lyes ki vi te le zés re épít,
ha nem a ko ráb bi rend szer „po tenc í ro zá sát” tû zi cél já ul. A
tu do má nyok és a teo ló gia pár be szé dé nek ese té ben pél dá -
ul jó meg kö ze lí té si mód nak kí nál ko zik a fo lya mat teo ló gia
vagy a theo logy of na ture (nem t heo lo gia na tu ra lis, ha nem
theo lo gia na tu rae), de ezek fel épí té sé hez nem egyen lõ
arány ban van szük ség pél dá ul a sza bad aka rat nak, Is ten
elõ re lá tá sá nak vagy a cre a tio con ti nuának a meg je le ní té -
sé re. Így a ha gyo má nyos ele mek bõl fel épí tett teo ló gi ai
szer ke zet funk ci ó ja nem az, hogy ki fe jez zen va la mit az
épí tõ jé bõl, ha nem hogy erõ tel jes ér tel me zést és vá laszt te -
gyen le he tõ vé konk rét ese tek ben.

Mint mond tuk, a konst ruk tív teo ló gi á nak je len leg sok fé -
le fel fo gá sa lé te zik, töb bek kö zött olyan is, amely sem egy -
ház hoz, sem fe le ke ze ti sa já tos sá gok hoz, sem konk rét hit -
val lá si ira tok hoz nem kö tõ dik, ha nem a hi tet és a val lást
egyé ni en ér tel mezi. Ezek re konk rét eset ben ki is kell mon -
da ni, hogy nem egy há zi ak vagy nem fe le ke ze ti ek. Teo ló gi á -
nak vi szont mindegyik teo ló gia annyi ban, hogy va la mi lyen
mó don meg ha tá roz zák a ha gyo má nyos ke resz tény teo ló gi -
ai rend szer sa rok pont ja i hoz va ló vi szo nyu kat. Ez a fel adat
pe dig nem csak ne ves teo ló gu sok szá má ra adott, ha nem
min den ke resz tény em be r számára. A „min dent hi szek,
amit az egy há zam ta nít” ál ta lá ban csak annyit je lent, hogy
„ma nincs ked vem vi tat koz ni a lel ké szünk kel”, vagy hogy
„in kább nem kér de zem meg, mert más fél óra múl va in dul a
bu szom”. Ese ten ként akár hi tet len sé get, for ma liz must vagy
kö zöm bös sé get is ta kar hat, és ak kor a lel ké szen mú ló
szem pon to kat még nem is em lí tet tük. A „konst ruk tív” szó -
val jel zett fel adat meg sza ba dít hat at tól a sta ti kus kép zet tõl,
hogy már min den ér vé nyes igaz sá got ki ta lál tak, meg is fo -
gal maz tak, rend szer be is ön töt tek, és az úgy a leg jobb,
ahogy a mi enk. Mind a gya kor la ti, mind a rend sze res teo ló -
gi á ban rej lõ erõ az ige hir de tés ben ki vált képp meg mu tat ko -
zó Is ten or szá gá nak ere je. Nem min den ige hir de tõ nek és
ige hall ga tó nak ugyan azok a teo ló gi ai hang sú lyai, még
ugyan azon az egy há zon be lül sem. Az üd vös ség gel össze -
füg gõ kér dés meg lát ni, meg ta lál ni a sze mé lyes hang sú lyo -
kat az Is ten-Em ber meg vál tá sá ban.

AZ IGE HIR DE TÉS JE LEN IDE JÉ NEK DOG MA TI KAI 
MEG HA TÁ RO ZÁ SA

Hi e rofá ni á ra in vi tá lás az al ka lom ban

Az ige hir de tõ fel adat- és ön ér tel me zé sét, vi lág ké pét és át -
fo gó an a dog ma ti kai „rend szer rõl” al ko tott fel fo gá sát is
gyö ke re i ben érin ti az a kér dés, hogy ho gyan te kint az is -
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ten tisz te let és az an nak ke re té ben el hang zó ige hir de tés
per ce i re. Ma, ha az õ sza vát hall já tok, ne ke mé nyít sé tek
meg a szí ve te ket – ol vas suk Zsid 3,7kk-ben a Bib lia egyik
leg szebb gon do lat me ne tét a meg hir de tett evan gé li um
„má”-já ról. Az itt hasz nált szé me ron ki fe je zést „még ma”-
ként is for dít hat juk, mert ez zel job ban ér zé kel tet he tõ a fél -
tõ sür ge tés az el sza laszt ha tó le he tõ ség elõ re ve tü lõ ár nyé -
ká nak és a pil la nat szent sé gé nek kont raszt já ban. A ki fe je -
zés itt ha son ló a ka i rosz je len té sé hez, ami kor az az Is ten
ál tal tar ta lom mal meg töl tött, el sza laszt ha tó, de – je len
idõ ben – még nyit va ál ló idõ sza kot je len ti. Is ten fel tét len
szu ve re ni tás sal te remt hi tet, az az gyûjt szen te ket, és ezt
az Igén és a szent sé ge ken (az Ige egy kü lön le ges for má -
ján) ke resz tül te szi „ott és ak kor, ahol és ami kor ne ki tet -
szik” (ubi et qu an do vi sum est Deo), azok ban, akik hall -
ják az evan gé li u mot (Ágos tai hit val lás V.). Eb bõl a hit bõl
kö vet ke zõ en a hi e rofá nia kör nye ze tét nem azok a tet tek
ala kít ják, ame lyek kel Elia de alap ve tõ meg ál la pí tá sai sze -
rint a ho mo re li gio sus az axis mun di tér be li és az in il lo
tem po re idõi ki je lö lé sé vel vá la szol. A hi e rofá ni á ra va ló
adek vát vá lasz e fel fo gás ba il lesz ke dõ en az is ten tisz te let,
a hang zó Ige szé me ronnak és ka i rosznak te kin té se, és ez -
zel együtt olyan mér té kû meg be csü lé se, hogy a meg érin -
tett em ber még az en nek ke re tet adó nap, a va sár nap (az
Úr nap ja) szent sé gét is in nen ere dez te ti. En nek szép pél -
dá ját lát juk Luther Nagy ká téjá ban a 3. pa ran cso lat hoz fû -
zött ma gya rá zat ban. Ami kor a min den na pi gyü le ke ze ti
élet ben te hát va la kit egy gyü le ke ze ti al ka lomra hív nak,
ak kor azt nem temp lom ba vagy egy sze rû en egy kö zös sé gi
ün nep re hív ják, ha nem hi e rofá ni á ra. A beszédak tus-el mé -
let meg szo kott ki fe je zé sé vel ez egy kü lön le ges szó ese -
mény, amely nek so rán a hang zó Lo gosz szu ve rén mó don,
ubi et qu an do nyil vá nul meg szent ként.

Paul Til lich egyik, Jel 21,6-ról szó ló ige hir de té sé ben a
Zsi dók hoz írt le vél bõl idé zett fen ti gon do lat tal kap cso lat -
ban az al ka lom idõi di men zi ó já ról így ír: „Ami kor csak azt
mond juk: »ma« vagy »most«, meg ál lít juk az idõ fo lyá sát
ön ma gunk szá má ra. El fo gad juk a je lent, és nem tö rõ dünk
az zal, hogy az ab ban a pil la nat ban már a múl té. Eb ben
élünk, és ez min den új je len ben meg újul. Azért le het sé ges
mind ez, mert min den idõ pil la nat az örök be ér. Az örök ál -
lít ja meg szá munk ra az idõ fo lyá sát. Az örök »most« tár ja
fel szá munk ra az idõi »mos tot«. […] Nem min den ki, és
örök ké sen ki sincs tu da tá ban az idõi »most«-ban je len  le -
võ »örök most«-nak. Né ha azon ban erõ tel je sen tör be tu -
da tunk ba és az örök bi zo nyos sá gát ad ja, az idõ olyan di -
men zi ó já ét, amely meg ál lít ja az idõt, és a mi idõnk be he -
lyez min ket.”3

Az ed di gi ek bõl egy ér tel mû vé vál ha tott, hogy az ige hir -
de tés nem „az a be széd, amelyet a lel kész va sár nap dél -

elõt tön ként mond a temp lom ban”, ha nem a szent szu ve -
rén szó ese mé nye, amely az idõt az adott tér fel té te lei közt
ma ra dék ta la nul át él he tõ vé te szi. E meg ha tá ro zás alap ján
na gyon ke vés nek tûn ne, ha az ige hir de tõ vagy a hall ga tó
meg elé ged ne az ige hir de tés je le né nek az aláb bi ak ban üdv -
tör té ne ti nek és mi ti kus nak ne ve zett ér tel me zé sé vel. 

A dog ma ti kai „rend szer” idõi kap cso la ta
az ige hir de tés sel

Bár nem szük ség sze rû, még is el ter jedt meg ol dás olyan
dog ma ti ká kat ír ni, ame lyek egyet len alap szem lé le tet ér vé -
nye sí te nek az anyag fel dol go zá sá ban. Ez a szem pont leg -
több ször hit ta ni, ami kor pél dá ul az Apos to li hit val lás hit -
ága za tai sze rint tör té nik a tár gya lás, vagy üdv tör té ne ti,
ami kor egy koz mi kus sá fel na gyí tott „tör té nel mi” ív ál lo -
má sa i ként, még meg nem tör tént „tör té nel mi ese mé nye -
ket” is tar tal ma zó „kro no lo gi kus sor rend ben” ren de zõ dik
el a dog ma ti kai anyag. Ta lál koz ha tunk ezen kí vül egy
alap ve tõ fel fo gás lo gi ká já nak meg fe le lõ egye di tár gya lás -
mód dal, sõt rit kán a dog ma ti ka kü lön bö zõ te rü le te i nek
meg fe le lõ több fé le szem lé let al kal ma zá sá val is.

A dog ma ti ka fel dol go zá si rend jé re vo nat ko zó an min den
ige hir de tõ ren del ke zik egy ta nul má nya i ból örök lött vagy
egyé ni leg ki ala kí tott, be gya ko rolt és rá jel lem zõ szem lé let -
tel, amely nek ter mé sze té vel le he tõ leg tisz tá ban is van. A
dog ma ti kai tár gya lás mód és az ige hir de tés kap cso la tát jel -
lem zõ két leg el ter jed tebb fel fo gást a leg el ter jed tebb dog -
ma ti kai tár gya lás mó dok nak meg fe le lõ en „üdv tör té ne ti -
nek” és „mi ti kus nak” ne vez het jük. Mind ket tõ re az jel lem -
zõ, hogy az al ka lomban meg szü le tõ je len csak el mé le ti he -
lyet kap ben ne, nél kü löz ve a „most” ed di gi ek ben ki fej tett
meg ha tá ro zó (konst ruk tív, el ren de zõ, ér tel me zõ) sze re pét.

Az üdv tör té ne ti össze füg gés ben gon dol ko dó ige hir de tõ
az ige hir de tést is a te rem tés és az új já te rem tés haj na la kö -
zé he lye zi el „idõ rend ben”. Eb ben a sor rend ben az ige hir -
de té sek pün kösd után, de az utol só íté let és a pa rú zia elõtt
han goz nak el. Ez a je len le gi idõ szak az egy há zi esz ten dõ
ün nep te len fél évé ben nem szol gál túl sok el iga zí tás sal,
míg a nagy  ün ne pek ese té ben sok prob lé mát vet fel. A ka -
rá csony tar tal ma ként sok szó szék rõl el hang zó „vár juk,
hogy idén is meg szü les sen az Úr Jé zus” gon do lat és az
üdv tör té net je len le gi sza ka szá nak kap cso la ta csak kü lön
ma gya rá zat tal dol goz ha tó fel. A lát szó lag na gyon egy sze -
rû „mi ért vár juk, ha már meg szü le tett?” kér dés fel ol dá sa
gyak ran ve zet pszi cho ló gi ai, me ta fi zi kai vagy val lás nép -
raj zi hát te rû ma gya rá za tok hoz. Az üdv tör té ne ti szem lé let -
nek to váb bá szem be kell néz nie azok kal a kér dé sek kel,
ame lyek a kor sza kok és ese mé nyek idõ tar ta má ra vagy
idõ pont já ra vo nat koz nak, ezért fo ko zot tab ban van ki té ve
pél dá ul a kre a ci o niz mus sal já ró ér tel me zés be li le egy sze rû -
sí tés ve szé lye i nek.

A mi ti kus meg kö ze lí tés ben ki sebb sze re pet ját szik az
idõi ív. A vi lág vég sõ vagy vég sõ utá ni ál la po ta an nak az
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is te ni aka rat nak fe lel meg, amely már a te rem tés kor is a
vég hez érés ben lát ta az ál ta la te rem tett koz mosz ren del -
te té sét. Ezért az üdv tör té net „ese mé nye i nek” is az õ aka -
ra tá val jel le mez he tõ en van ér té ke, ahogy az ige hir de tés -
ben is ve ze té sé nek és aka ra ta ke re sé sé nek szem pont jai a
meg ha tá ro zók. A kis és nagy  ün ne pek, a ka zu á lis ige hir -
de té sek és a pro fán kö rül mé nyek között el mon dott ige hir -
de té sek lé nye gé ben egy for mán jó al kal mak a meg té rés re
hí vás ra. Az is te ni aka rat nagy egy sé gek ben va ló ke re sé se
köz ben ne héz dol ga van a mi ti kus szem lé le tû ige hir de tõ -
nek, ha az élet kis és je len ték te len dol ga i nak je len tõ sé gét
kell ér té kel ni.

Üd vös ség a mostban

Az üd vös ség gel kap cso la tos bib li ai út mu ta tás a sok év szá -
za dos ér tel me zé si ha gyo má nyok el le né re is sok kal köz vet -
le nebb kap cso lat ban van a je len nel és a most ban hang zó
hí vás meg hal lá sá ra va ló buz dí tás sal, mint a tá vo li jö võ vel
vagy az élet utá ni ál la pot fel té te le zett jel lem zõ i vel. Az üd -
vös ség bib li ai fo gal má nak ala pos vizs gá la ta kor ki de rül,
hogy je len té se a böl cses ség, igaz sá gos ság, meg szen te lõ -
dés és meg vál tás rész le te i bõl adó dik össze. Az eze ket a fo -
gal ma kat jel lem zõ meg vi lá go so dás, sze re tet adá sá ra és el -
fo ga dá sá ra va ló ké pes ség, meg bé kélt ség és meg iga zu lás,
új já szü le tés és apo te ó zis (2Pt 1,4), meg sza ba du lás és gyó -
gyu lás ér de kes mó don el sõ sor ban mind „e vi lá gi” tar tal -
mat hor doz. Még az olyan sok szor túl vi lá gi vi gasz ként in -
terp re tált bol dog mon dá sok hag sú lyai sem a jö võ re utal -
nak, ha nem a je len le he tõ sé ge i re irá nyít ják a fi gyel met.
(Aki nem tud sír ni, azt ho gyan le het ne meg vi gasz tal ni?
Aki nem tisz ta szí vû, az ho gyan lát hat ná meg Is tent? stb.)

Egy írá sá ban a né hány éve el hunyt fran cia zsi dó fi lo zó -
fus, Jacques Der ri da el mond ja, mi tör té nik, ami kor va la kit
há zam ba hí vok. Az egyik eset a fel té te lek hez kö tött ven -
dég sze re tet, ál ta lá ban eb ben gon dol ko dunk, de a má sik az
ér de ke sebb. Ez a fel tét len ven dég sze re te ten ala pu ló meg -

hí vás. Mi vel a meg hí vás szó hé be rül két je len té sû, és idõ -
te rem tést is je lent, a meg hí vás moz za na ta ma ga al kal mat
ad ar ra, hogy vé gig gon dol jam, ho va is hí vom a ven dé gem.
Azt kép zel he tem, a sa ját há zam ba. A vég gig on do lás so rán
azon ban fo ko za to san be kell lát nom, hogy min den, amit
sa já tom nak tart hat nék, ná lam is csak köl csön ben van, így
vég sõ so ron a ven dég sze re tet sa ját föl di ven dég vol tom ra
em lé kez tet.

Der ri da gon do la ta nyil ván va ló an olyan ószö vet sé gi ih -
le té sû gon do lat, „was Chris tum tre i bet”. Ben ne a sze re tet
egy for má ja, a má sik be fo ga dá sa te rem ti meg a vé gig gon -
do lás je le nét, és ez ad al kal mat az ön ma gunk éle té vel kap -
cso la tos he lyes tá jé ko zó dás ra. Au gus ti nus hí res gon do la -
tai a múlt-je len-jö võ fo lyá sá ról erõ sen tra gi kus gon do la -
tok, ame lye ket szá má ra is az imád ság kö ze ge tesz el vi sel -
he tõ vé. Mind két gon do lat és a fen ti, Til lich ál tal le írt gon -
do la tok ese té ben is an nak a mé lyebb ta pasz ta lat nak a ki -
fe je zé sé rõl van szó, hogy az em ber szá má ra egye dül a je -
len hoz zá fér he tõ, de ez is egye dül ab ban az eset ben, ha az
idõ fo lyam kí vül rõl fel tör he tet len fel szí nét az an nak ren det
sza bó erõ a mély bõl tö ri át, és te remt al kal mat ez zel a je -
len megélé sé re. Ami kor Is ten Igé jé ben lét re hoz za a mostot,
és ben ne az em ber szent ként ta lál koz hat ve le, ezt úgy hív -
juk: üd vös ség. Nincs más út Is ten hez, nincs al ka lom ezen
kí vül a te rem tés hez és ön ma gunk hoz sem.

FEL HASZ NÁLT ÉS TO VÁBB VE ZE TÕ IRO DA LOM

Au gus ti nus: Gon do la tok.
Der ri da, Jacques: Von der Gastfre und schaft. Pas sa gen Ver lag,

Wien, 2001.
Elia de, Mir cea: A szent és a pro fán. Eu ró pa Könyv ki adó, Bu da -

pest, 1987.
Jones, Se re ne – Lak el and, Paul (ed.): Con struc tive Theo logy. A

Con tem por ary App ro ach to Clas si cal The mes. Augs burg Fort -
ress, Min nea po lis, 2005.

Van ho o zer, Ke vin J.: The Camb ridge Com pa ni on to Post mo dern
Theo logy. Camb ridge Uni ver sity Press, 2003.
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Mi ért vá laszt ja té má já ul egy szak dol go zat író a gyü le ke ze -
ti al kal ma kon oly szûk sza vú an em le ge tett, ige hir de té si
alap ige ként1 oly ke vés szer elõ ke rü lõ Pré di ká tor köny vét?
Sok más ok mel lett azért is, mert a gaz dag és mély tar tal -
mú könyv, ta lán túl ke mény ele del nek bi zo nyul va, mél tat -
la nul ke vés sze re pet kap. Mert a pesszi miz mus könnyen
rá nyo mott bé lye gé vel gyor san sö pör jük fél re a Pré di ká tort
gon do la ta i val együtt. Dol go za tom ugyan nem ki mon dot -
tan a gya kor lat irá nyá ba mu tat, azon ban el mé le ti alap ja i -
val el gon dol koz tat hat és rá mu tat hat, hogy ide je és he lye
is van ko mo lyan fog lal koz ni a hi á ba va ló ság kö zöt ti örö -
mök kel.

A TÉ MA VÁ LASZ TÁS RÓL

Az ószö vet sé gi böl cses ség iro da lom szá mom ra a Bib lia egyik
leg szebb, leg mé lyebb re ha tó, leg meg rá zóbb ré sze. Leg fõ kép -
pen a Pré di ká tor köny vét tar tom iga zi gyöngy szem nek. Em -
be ri kér dé sek és is te ni vá la szok el fo ga dá sa ha tá rán ví vott
küz del mé ért nem csak gyöngy szem nek, ha nem a ve le va ló
fog lal ko zást (már a fõ ként ide gen nyel vû szak iro da lom ra
pil lant va) iga zi ki hí vás nak is te kin tet tem. 

A Pré di ká tor köny ve mel let ti dön tés nem tûnt ne héz nek,
an nál in kább a szû kebb té ma be ha tá ro lá sa. Ne he zen ta lál -
tam egy szá mom ra iz gal mas, egy ben egy szak dol go zat ke -
re tei kö zött mély sé ge i ben fel dol goz ha tó kér dést vagy kér -
dés kört. 

A szak iro da lom mal va ló elõ ze tes és fu tó la gos is mer ke -
dé sem köz ben fel tûnt, hogy a köny vet sok fé le kép pen oszt -
ják fel a ma gya rá zók. A kom men tá rok és a fel osz tá si mo -
del lek be ha tóbb vizs gá la ta alap ján ki tûnt, hogy nem csu -
pán ár nya lat nyi vagy vé le mény be li kis kü lönb sé gek rõl
van szó, ha nem egé szen el té rõ, sok eset ben tel je sen kü -
lön bö zõ el vek rõl, mo del lek rõl. Vé gig gon dol va a Bib lia
köny  ve i nek vagy azok cso port ja i nak fel oszt ha tó sá gát, vi -
szony lag gyor san be lát hat juk, ez nem jellemzõ. Ko ránt -
sem olyan ne héz fel adat a té mák, egy sé gek el ha tá ro lá sa,
nem oszt ja meg nagy mér ték ben a ku ta tók vé le mé nyét.
Mind az Ószö vet ség, mind az Új szö vet ség leg több köny vé -

nek ta go lá sá nál ta lá lunk egy, a leg több ma gya rá zó ál tal
el fo ga dott fel osz tá si mo dellt. A Pré di ká tor köny ve ki vé telt
ké pez. 

A FEL OSZT HA TÓ SÁG PROB LE MA TI KÁ JA

A vé le mény kü lönb sé gek mi ért je i nek vo na lán el in dul va
tet tem fel az el sõ, fon to sabb kér dé se i met: Be szél he tünk-e
a könyv tu da tos ta go lá sá ról? Van-e a fel osz tás nak va la mi -
fé le cél ja azon kí vül, hogy ta gol ja a ti zen két fe je zet bõl ál -
ló köny vet? 

A le het sé ges fel osz tá sok nagy szá ma és ezek nek gyak -
ran tel je sen kü lön bö zõ in dok lá sa ösz tö nö zött ar ra, hogy
kü lön fe je zet ben fog lal koz zam az egyes fel osz tá si mo del -
lek kel. Kü lö nö sen ér de kelt az el té ré sek oka és az a kér dés,
va jon van-e mind egyik fel osz tás nak meg fe le lõ alap ja és
jo go sult sá ga. Ha ez a kér dés ennyi re meg oszt ja a ku ta tó -
kat, ak kor an nak a könyv meg ér té se szem pont já ból va ló -
szí nû leg fon tos nak kell len nie. Hi szen a Pré di ká tor köny -
ve ér tel me zés szem pont já ból nem egy sze rû könyv, meg íté -
lé se, mon da ni va ló já nak ér té ke lé se je len tõs el té ré se ket mu -
tat, és az idõk fo lya mán so kat vál to zott.

A vé le mé nyek szé les ská lá já nak meg vi lá gí tá sa vé gett
két ra di ká lis vé le ményt eme lek csak ki. Az el sõ De litz sché,
aki sze rint „ku darc ra van ítél ve min den olyan kí sér let,
amely nem csak a könyv szel le mi egy sé ges sé gé nek, ha nem
egy min dent ura ló terv nek és szer ves ta golt ság nak az iga -
zo lá sá ra tö rek szik”.2

Itt jegy zem meg azon ban, hogy azok az exe gé ták is,
akik a tu da tos szer kesz té si elv el len fog lal nak ál lást, be -
szél nek bi zo nyosfaj ta ren de zõ el vek rõl, szen ten ci ák ba, to -
po szok ba ren de zett mon da ni va ló ról vagy gon do la ti egy sé -
gek rõl. Van nak, akik az át dol go zás el ve mel lett fog lal nak
ál lást, van nak, akik vé le mé nyek és el len vé le mé nyek meg -
kü lön böz te té sé re épí te nek.

A Pré di ká tor köny vé nek szer ke ze ti vizs gá la ta meg le põ -
en so kat vál to zott az el múlt szá zad ban. A leg újabb ku ta -
tá sok ered mé nyei a tu da tos szer kesz tett ség irá nyá ba mu -
tat nak. A tu da tos re dak ció el ve mel lett ál lást fog la ló ku ta -
tók3 is szé les ská lá ját ad ják a fel osz tá si le he tõ sé gek nek,
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Is ten mo za ik já té ka 
A Pré di ká tor köny vé nek ér tel me zé se egy új faj ta fel osz tá si mo dell alap ján*

* A dol go zat a szer zõ azo nos cí mû dip lo ma mun ká já nak be mu ta tá sa.
1 A Lel ki pász tor pré di ká ci ós elõ ké szí tõ i nek ada tai sze rint a könyvnek

csu pán há rom sza ka szá ról pré di kál tak az el múlt év ti ze dek ben: 1,2–2,1-
rõl (1944. 22. o.); 4,8–12-rõl (1953. 421. o.; 1955. 571. o.; 1963. 506.
o.; 1977. 562. o.; 1985. 567. o.) és 12,13–16-ról (1940. 524. o.). Jól lát -
ha tó te hát, hogy a Pré di ká tor köny vé bõl vett sza kasz utol já ra 1985-ben
volt ige hir de té si alap ige.

2 M. Grund mann: Pre di ger Sa lo mo, Buch. In: Das Gros se Bi bell e xi kon. 3.
Hg. Burk hardt, Hel mut – Grünz weig, Fritz – La u bach, Fritz – Ma i er, Ger -
hard. R. Brock haus–Brun nen, Wup per tal–Gi eßen, 1989. 1223. o. Az ere -
de ti idé zet meg ta lál ha tó a le xi kon iro da lom jegy zé ke alap ján: F. De litz sch:
Aus le g ung des Buc hes Ko he leth. /BC IV/4./ 1875.

3 Töb bek kö zött La u ha, Loh fink, Wright, Glenn, Hoff mann, Pe ters.



más-más ol dal ról kö ze lít ve a könyv höz és más-más ér vek -
kel alá tá maszt va el mé le tü ket. 

Az a gon do lat, hogy a könyv sta bil egy sé ges sé get mu -
tat, „szük ség sze rû en ab ból az el gon do lás ból in dul ki, mi -
sze rint a mû nek egyet len szer zõ je és egyút tal egyet len
köz pon ti ve zér vo na la volt. Kü lö nö sen ak kor ér vé nyes ez,
ha azt fel té te lez zük, hogy a szer zõ ma ga egy ben a szer -
kesz tõ is volt”.4

A könyv ta go lá sá nál egy ér tel mû nek lát szik ki emel ni a
be ve ze tõ (1,1) és a be fe je zõ (12,9–14) részt, egyes ma gya -
rá zók sze rint a mot tót (1,2.8); az így meg ma ra dó rész
(1,3–12,7) ké pe zi a könyv kor pu szát.

AZ EL MÉ LET FUN DA MEN TU MA ÉS VÉG KI FEJ LE TE:
JA VA SOLT FEL OSZ TÁ SOM

A fel osz tá si mo del lek kel fog lal ko zó fe je zet vé gén meg ál la -
pít ha tó, hogy a Pré di ká tor köny ve ta go lá si el mé le te i nek
nagy szá ma és sok fé le sé ge mi att he lye le het egy újabb fel -
osz tá si ja vas lat nak a már meg lé võk kö zött. Ezért ve szem
te hát a bá tor sá got sa ját fel osz tá som meg al ko tá sá ra,
amely nek vizs gá la tá ra, de fõ ként alap gon do la tá nak bi zo -
nyí tá sá ra épült a dol go zat fõ fe je ze te.

Dol go za tom szem pont já ból nem an nak a tény nek a ki -
mu ta tá sa volt el en ged he tet len és el sõd le ges, mi sze rint a
fe je ze tek át te kint he tõ egy sé ge ket al kot va kö ve tik egy -
mást, ha nem sok kal in kább azé, mi sze rint lé te zik egy
konk rét, tu da tos, a tar ta lom mal szo ros kap cso la tot és köl -
csön ha tást mu ta tó ve zér lõ elv, amely sze rint a le ír ta kat át -
gon dol ták, meg fo gal maz ták, össze ren dez ték, és amely kö -
ze lebb visz a rej té lyes könyv tar tal má nak meg ér té sé hez.
Emel lett azon ban még is el en ged he tet len a tu da tos szer -
kesz té si elv el fo ga dá sa is, hi szen en nek hi á nyá ban ér tel -
met len len ne sa ját fel osz tást al kot ni és an nak el fo gad ha -
tó sá gát bi zo nyí ta ni.

Az új öt let re épü lõ fel osz tás alap ját olyan ver sek al kot -
ják, ame lyek az öröm rõl be szél nek (öröm ver sek). Ki vá -
lasz tot tam hat kulcs sza kaszt (2,24–26; 3,12–13.22;
5,17–19; 8,15; 9,7–10; 11,8),5 ame lyek se gít sé gé vel ta go -
lom a köny vet. 

Mi alap ján vá lasz tot tam eze ket a sza ka szo kat, ver se -
ket? Mert a szö veg ol va sá sa köz ben fel tû nik, hogy azok
egé szen más mon da ni va lót hor doz nak, új sze rû meg ál la pí -
tá so kat tesz nek, és egé szen más stí lu sú ak, mint a kö rü löt -
tük ol vas ha tó ver sek vagy mint a könyv egé sze. Nem csu -
pán a ki emelt ver sek ol da lá ról kö ze lí tet tem, ha nem a szer -
ke ze ti egy sé gek ha tá rai, mon da ni va ló ja alap ján is igye -

kez tem bi zo nyí ta ni, hogy a ki je lölt ver sek va ló ban ki emel -
ked nek a szö veg bõl.

Az öröm ver sek ad tak egy öt le tet. Öröm re buz dí tó tar tal -
muk kal ar ra ösz tö nöz tek, in dul jak ki a pesszi mis ta könyv
op ti mis ta ki je len té se i bõl (ha tu da to san sar kít va aka rok
fo gal maz ni), és épít sem fel ezek re az ap ró mo za ik koc kák -
ra az egész köny vet. 

A szá mos fel osz tá si mo dell, el mé let, vé le mény és cá fo -
lat el ol va sá sa után tel je sen vi lá gos sá vált szá mom ra,
hogy a ma gya rá zók a ta go lást gyak ran hasz nál ják a
könyv rõl al ko tott alap ve tõ vé le mé nyük fun da men tu ma -
ként és egy ben vég ki fej le te ként. Loh fink hel le nis ta fel osz -
tá sa ki vá ló pél da er re. A ma gya rá zó meg ha tá ro zó nak te -
kin ti a könyv szel le mi sé gé re gya ko rolt hel le nis ta ha tást,
így egy részt a hel le niz mus nyo ma it vé li fel fe dez ni a ta go -
lás ban is, más részt meg akar ja mu tat ni, hogy a könyv hel -
le nis ta min ta sze rint is fel oszt ha tó.

Ha son ló kép pen gon do lom én is. Ab ból az el mé let bõl in -
dul tam ki, hogy a Pré di ká tor köny ve nem te kint he tõ egy ér -
tel mû en pesszi mis ta hang vé te lû mû nek, hi szen lát ha tó an
más mon da ni va ló jú és han gú ver sek is he lyet kap tak ben -
ne, ezért igyek szem azo kat ki emel ni, kö zép pont ba ál lí ta ni.
És Loh fink hoz ha son ló an az op ti mis ta hang vé tel nyo ma i -
nak fel fe de zé se után vál lal koz tam an nak ki mu ta tá sá ra,
hogy a könyv op ti mis ta min ta sze rint is fel oszt ha tó. 

A be ve ze tés után ta go lá som el sõ egy sé ge az 1,12–2,26-
ig ter je dõ rész. A be ve ze tés ben a té ma meg je lö lé se, a szer -
zõ hang ke re sé se után jól el ha tá rol ha tó egy ség ként kö vet -
ke zik a 12. vers, ami a prog ram sze rû bol dog ság ke re sés
kez de te. A kü lön bö zõ él ve ze tek, öröm for rá sok meg is me ré -
se, ki pró bá lá sa után a Pré di ká tor meg ál la pít ja: meg gyû löl -
te az éle tet. A le han go ló ta pasz ta lat után (min den fá ra do -
zás és bosszú ság, min den hi á ba va ló ság) még is meg ál la -
pít ja a szer zõ: nincs jobb do log, mint ha az em ber eszik,
iszik… (2,24) Be lát tam – mond ja, ez zel le zár egy sza -
kaszt, be fe jez egy gon do la ti egy sé get (2,24–26). 

Meg ál la pít ha tó te hát, hogy az 1,12–2,26 sza kasz egy
egy sé get kép vi sel, nem csak bel sõ ko hé zi ó ja mi att, ha nem
a kö vet ke zõ, a har ma dik fe je zet új té má ja mi att is. In do -
kolt nak lát szik, hogy en nek az egy ség nek a kulcs sza ka -
sza, ami egy ben le is zár ja azt, és le von ja a kö vet kez te tést,
a 2,24–26 le gyen. 

A kö vet ke zõ egy ség nek a 3. fe je ze tet je löl tem ki. Lát -
ha tó, hogy a 22 vers té má ja jól el ha tá ro ló dik a meg elõ -
zõ6 és a kö vet ke zõ7 fe je ze té tõl. A fe je zet ele jén ol vas ha -
tó hosszú fel so ro lást8 „min den dol gok ren delt ide jé rõl”
alá tá masz ta ni lát szik az azt kö ve tõ rész, amely az is te ni
ren de zõ elv ki zá ró la gos sá gát9 eme li ki. Ezen egy ség
kulcs gon do la tá nak a 12–13. és a 22. ver se ket te kin tem.
A „rá jöt tem” és „be lát tam” igék, ame lyek a meg ál la pí tást
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4 La u ha, Aar re: Ko he let. Ne u kir chen-Vluyn, 1978. /Bib lischer Kom men -
tar Al tes Tes ta ment 19./ 5. o.

5 Nem min den eset ben van szó csu pán egyet len vers rõl. A mon dat, a
mon da ni va ló a bib li ai vers be osz tás sze rint gyak ran két vagy akár há rom
vers re is kiterjed. Így te hát bi zo nyos ese tek ben nem egyet len ver set, ha -
nem két-há rom vers bõl ál ló egy sé ge ket vizs gá lok.

6 A bol dog ság ke re sés kí sér le te.
7 Az em be ri együtt élés prob lé mái: el nyo más, ön zés, társ ta lan ság.
8 3,1–8.
9 3,14.



be ve ze tik, összeg zõ, le zá ró jel leg re utal nak. Ezenkí vül a
ver sek mon da ni va ló ja sok ban ha son lít 2,24–26-éra. Te -
hát a Pré di ká tor ha son ló meg ol dást ja va sol és hasonló
meg ál la pí tást tesz a kü lön bö zõ té mák em lí té se után. Bár
a 13. és a 22. ver s kö zöt ti sza kasz vi szony lag hosszú, és
több új té mát is fel vet, a 22. vers még is szin te szó sze -
rint ugyan azt a vá laszt ad ja, mint a 12., érint ve azon ban
az új gon do la tot is.10

A har ma dik egy ség (4,1–5,19) szo ci á lis kér dé sek kel fog -
lal ko zik: el nyo más, ön zés, kap zsi ság. Azért vá lasz tot tam
ezen egy ség kulcs ver se i nek az 5,17–19-t, mert azok lát ha -
tó lag az elõb bi té mák ra ad nak vá laszt. Bár meg ol dá si ja -
vas la tuk nem tér el az elõ zõ ek tõl (2,24–26 és 3,12–13.22),
ez a szakasz érin ti a gaz dag ság kér dé sét is, és az anya gi ja -
va kat Is ten aján dé ká nak tart ja. Ezen kulcs ver sek ese té ben
te hát kü lö nö sen jól lát ha tó egy sé get le zá ró sze re pük. Nem
csu pán az alap ve tõ mon da ni va lót is mét lik meg (amennyi -
ben a ki emelt ver se ket egy cso port ba so rol va el fo gad juk,
hogy van ilyen), ha nem a sza kasz ban fel me rü lõ prob lé -
mák ra is ref lek tál nak, ez út tal is ugyan az zal bá to rít va.

A 6,1–8,15-ig ter je dõ egy ség hosszú sá ga mi att is több
té mát fel vet. Alap ve tõ en azon ban szel le mi sík ra te re li a
bol dog ság ke re sés kér dé sét, a böl cses ség, az is ten fé le lem
té má ját tár gyal ja. Szá mom ra en nek a rész nek a leg iz gal -
ma sabb kér dés kö re Is ten ki für kész he tet len út ja i ról szól:
amazt is Is ten ké szí tet te, hogy az em ber ne ta lál ja ki, mi
kö vet ke zik (7,14b). Az egy ség  zá róver sé nek 8,15-öt te -
kin tem, mert egy részt ab ban meg ta lál tam az elõb bi kulcs-
ver sek hez ha son ló gon do la tot, más részt a 16. vers Azu -
tán ar ra irá nyí tot tam fi gyel me met… ki je len té sé vel új té -
má ba kezd.

A 8,16–9,10-ig tar tó rész az élet, a lét meg be csü lé sé re
buz dít. Te szi ezt több szin ten is: köl tõi emel ke dett ség gel11

és köz mon dá sos föld höz ra gadt ság gal.12 A rö vid egy ség
tar tal mi le zá rá sá nak te kin tem a 9,7–10 ver se ket, ame lyek
az elõ zõ di rekt meg kö ze lí tés hez ha son ló an konk rét öröm -
for rá so kat em lí te nek az élet bõl. Az elõ zõ rész re utal va pe -
dig nem hagy ják em lí tés nél kül a „hol tak ha zá ját” sem,
amely nek ese té ben csak ar ról le het be szá mol ni, mi nem
lesz, ar ról nem, ami lesz. A 9,7–10 ver sek te hát nem csak
tö ké le tes összeg zést ad va zár ják le a sza kaszt, ha nem ha -
tár vo na lat is húz nak a kö vet ke zõ, a 11. vers kez dõ so ra –
Azt is lát tam a nap alatt – elõtt. 

Az utol só egység a be fe je zés elõt t, amelyet ki je löltem, a
9,11–11,8 kö zöt ti sza kasz. Leg in kább meg ha tá ro zó nak a
Pré di ká tor mind ezek az idõ tõl és a kö rül mé nyek tõl függ nek
(9,11b) ki je len té sét ta lá lom, amely a bölcs és os to ba ma -
ga tar tás ered mé nye it is eset le ges sé te szi. Hoz zá gon dol va
még az Is ten ke zét, amely iga zán eset le ges sé és az em ber
szá má ra ki szá mít ha tat lan ná te szi eze ket, tel jes sé vál hat a

kép. Az egy ség le zá ró ver sé nek 11,8-at vá lasz tot tam,
amely azon kí vül, hogy nem en ged meg fe led kez ni az
öröm rõl, er re az eset le ges ség re is fi gyel mez tet. A vers
mon da ni va ló ja az elõ zõ kulcs ver sek kel ki egé szít ve lesz
tel jes: mert mind ez Is ten ke zé bõl jön. 

Dol go za tom fõ fe je ze té ben kü lön vizs gá lom az öröm rõl
szó ló hat sza kaszt nyel vé sze ti leg a kü lön bö zõ kéz ira tok,
for dí tá sok, szö veg va ri án sok alap ján és exe ge ti kai, tar tal -
mi szem pon tok sze rint.

Leg fon to sabb kér dés fel ve té sem az volt, va jon van-e ha -
son ló ság az öröm ver sek kö zött, ké pez he tik-e egy fel osz tás
ref rén sze rû alap ja it. En nek az exe ge ti kai súly pon tú vizs -
gá lat nak, amely ne héz ke sen len ne össze fog lal ha tó né -
hány sor ban, az ered mé nye iga zol ta a vizs gált sza ka szok
nyel vi, tar tal mi ha son ló sá gát, amely sze rint fel osz tá som
alap já ul vá lasz tot tam azo kat. 

Fel osz tá si mo del lem me rít mind azok ból a modellekbõl,
ame lyek ben a tu da tos szer kesz té si elv meg lé te meg ha tá -
ro zó. Szo ro sabb kap cso la tot és rá épü lést mu tat azok kal,
ame lyek a könyv fõ ré szét ket tõ, il let ve négy rész re oszt -
ják, így Wright, Gleen és Sch wienh orst-Schön ber ger mo -
dell jé vel. Meg ha tá ro zó még Loh fink hel le nis ta ro kon sá -
got mu ta tó te ma ti kus fel osz tá sa és Pe ters el ve, amely sze -
rint ered mény ver sek ta gol ják ref rén sze rû en a gon do la ti
egy sé ge ket.

Mind ezek alap ján sa ját fel osz tá som ban a lé nye ges pon -
tok a ve zér lõ-szer kesz tõ elv meg lé te, a te ma ti kus, gon do -
la ti egy sé gek re épü lõ ta go lás és leg fõ kép pen az azo nos
mon da ni va lót hor do zó ver sek ref rén sze rû vissza té ré se, el -
vá lasz tó sze re pe. 

Dol go za tom leg rö vi debb össze fog la lá sa te hát az új fel -
osz tá si mo dell:

I.
1,1–11 Be ve ze tés

II.
1,12–2,26 Meg gyû löl tem az éle tet, mert rossz nak tar tot -
tam azo kat a dol go kat, ami ket vég hez visz nek a nap alatt.
Kulcs vers: 2,24–26
3,1–22 Amit Is ten tesz, nincs ah hoz hoz zá ten ni va ló, és
nincs be lõ le el ven ni va ló.
Kulcs vers: 3,12.13.22
4,1–5,19 Töb bet ér a kap zsi ság nál a jó zan élet öröm.
Kulcs vers: 5,17–19
6,1–8,15 Hogy az em ber ne ta lál ja ki, mi kö vet ke zik.
Kulcs vers: 8,15
8,16–9,10 Örülj az élet nek, míg tart!
Kulcs vers: 9,7–10
9,11–11,8 Mind ezek az idõ tõl és a kö rül mé nyek tõl függ nek.
Kulcs vers: 11,8

III.
11,9–12,14 Be fe je zés
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10 Mi lesz az em ber sor sa a ha lál után? Mi tör té nik az éle té ben össze -
gyûj tött va gyo ná val?
11 Csak an nak van re mény sé ge, aki az élõk kö zé tar to zik. (9,4a)
12 Töb bet ér egy élõ ku tya, mint egy dög lött orosz lán. (9,4b)



A be ve ze tõ és be fe je zõ ré sze ken kí vül a könyv törzs ré szét
(1,12–11,8) hat egy ség re osz tot tam, ezek mind egyi ke jól
kö rül ha tá rol ha tó té má val fog lal ko zik, ame lye ket a fen ti
rö vid cí mek kel je löl he tünk.13 Az egyes ré sze ket le zá ró vers
vagy ver sek ta gol ják a köny vet, ame lyek ha son ló mon da -
ni va lót hor doz nak: is ten fé le lem re szó lí ta nak fel, öröm re
biz tat nak, em lé kez te tik az em bert vé ges vol tá ra. A kulcs -
ver sek a sza ka szok vé gén meg ol dás ként, biz ta tás ként, a
fel tett kér dé sek re ad ha tó vá lasz ként, ta nul ság ként áll nak. 

Sa ját fel osz tá si ja vas la tom volt az, ami a dol go zat alap -
öt le tét, egy ben vég kö vet kez te té sét is ad ta. Alap öt le tét any  -
nyi ban, amennyi ben egy pesszi mis tá nak mon dott könyv -
ben ta lált op ti mis ta ki je len té sek kel ér de mes fog lal koz ni,
vég kö vet kez te té sét annyi ban, amennyi ben be bi zo nyo so dott
a vizs gált ver sek kö zöt ti kap cso lat, s ez zel a mon da ni va ló
meg íté lé sé ben va ló vál tás le he tõ sé ge. Hi szen mi ért ne le het -
ne új pers pek tí vá ba he lyez ked ve a bol dog ság ke re sé sen, az
örö mön tá jé ko zód va el jut ni a könyv mon da ni va ló já ig? Az
új gon do lat alap ján fel épí ten dõ fel osz tá si mo dell így egyet -
len kér dõ jel lé vál hat: Min den hi á ba va ló ság?

EX KUR ZUS: EGY NEM VÁRT ERED MÉNY

A ki emelt ver se ket elem zõ fe je zet ho zott egy nem várt
ered ményt is. A vizs gá lat so rán ugyan is ki de rült, hogy az
exe gé ták – egy más tól füg get le nül – a hat öröm vers kö zül
né gyet ké sõb bi be tol dás nak tar ta nak; ezeket va ló szí nû leg
egy ké sõb bi re dak tor il lesz tette be a szö veg be. Er rõl a je -
len ség rõl azon ban egyik ma gya rá zó sem be szél össze füg -
gé se i ben, csu pán mel lé ke sen em lí tik az egyes ver sek exe -
gé zi se kap csán. 

A kom men tá to rok ter mé sze te sen igye kez nek ma gya rá -
za tot ta lál ni a be tol dá sok oká ra is. La u ha sze rint egy ké -
sõb bi re dak tor igye ke zett a szer zõ ki éle zett lá tás mód ját a
kon ven ci o ná lis élet fel fo gás hoz iga zí ta ni. Ugyanõ egy má -
sik vers elem zé se kor ezt a vé le ményt fo gal maz za meg: „A
Pré di ká tor öröm re hí vá sát könnyel mû nek érez het ték,
ezért egy ké sõb bi re dak tor azo kat ta lán egy ke gyes kör vé -
le mé nye alap ján tom pí ta ni akar ta.”14 Mi chel óva to sab ban
fo gal maz, szá má ra nyi tott a kér dés, „hogy a 8. vers má so -
dik fe le a Pré di ká tor tól szár ma zik-e, vagy egy szer kesz tõ
hoz zá tol dá sa”.15 Azon nal fel fi gyel tem ar ra, hogy rop pant
iz gal mas kér dés kört si ke rült érin te ni. Azon ban azt is be -
lát tam, hogy a kér dés kör vizs gá la ta szét fe szí ti a dol go zat
ke re te it, és be ha tóbb ta nul má nyo zást igé nyel. 

Ha a ki emelt ver sek bi zo nyít ha tó an ké sõb bi be tol dá sok,
és azok egy szer kesz tõ mun kái, iz gal mas kér dés le het a
szer kesz tõ mo ti vá ci ó ja. Va ló ban a kon ven ci o ná lis gon do -
la tok nak akar ta meg fe lel tet ni a köny vet? Vagy egy ko ra be -
li ke gyes ré teg nyo má sá ra tu da to san vál toz ta tott a könyv
mon da ni va ló ján? De vál toz ta tott-e a mon da ni va lón va ló -
já ban? Akart-e vál toz tat ni? Ho gyan ér tel mez te õ, a szer -
kesz tõ vagy a ko ra be li ol va só a köny vet? Az iz ra e li böl -
cses ség iro da lom fõ  vo na lá ból va ló ki len gé sek csök ken té se
mi att ke rül tek a könyv be bi zo nyos ver sek a ké sõb bi szer -
kesz tõ tol lá ból?

A kér dé sek szá má ból és szer te ága zó té má já ból is ki tû -
nik, mennyi re iz gal mas te rü le tet érint a be tol dás té má ja,
de az is, milyen mélyreható ku ta tó mun ka szük sé ges ah -
hoz, hogy ered mény re jus sunk. Ezért a dol go zat ke re tei
kö zött – az ere de ti té mát szem elõtt tart va – a kér dés fel ve -
tés tûnt az egyet len he lyes meg ol dás nak.
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13 Az egyes sza ka szok cí mek kel va ló el lá tá sa a könnyebb ér tel mez he tõ -
ség, át lát ha tó ság és a mon da ni va ló össze fog la lá sa mi att több teo ló gus fel -
osz tá sá ban is meg je lent és nagy je len tõ sé get ka pott. A cí me ket az egyes
ré szek bõl emel tem ki, úgy, hogy azok vissza ad ják az egy sé gek tar tal mát,
han gu la tát, és rá vi lá gít sa nak az adott rész leg fon to sabb kér dé sé re.

14 La u ha 1978, 169. o.
15 Mi chel, Di et helm: Qo he let. Wis senschaft liche Buc h ges ells chaft,
Darms tadt, 1988. 166. o.



Hosszú út ve ze tett odá ig, míg 1923-ban a Ma gyar Ki rá lyi
Er zsé bet Tu do mány egye tem Evan gé li kus Teo ló gi ai Ka rán
meg in dul ha tott az egye te mi szin tû lel kész kép zés, ami saj -
ná la tos mó don mind össze 27 évig tart ha tott. Mun kám rö -
vid vissza pil lan tást en ged a fa kul tás lét re jöt te elõt ti majd’
négy év szá zad ra, ezt kö ve tõ en pe dig be te kin tést nyújt az
ala pí tás után el telt húsz év tör té né se i be.

1557–1923

Már a re for má ció el sõ év ti ze de i ben in dul tak olyan is ko lák,
ame lyek ben – né met or szá gi to vább ta nu lást fel té te lez ve –
a ma gyar or szá gi gyü le ke ze tek le en dõ lel ki pász to ra i nak
kép zé sé vel fog lal koz tak. Így jöt tek lét re tan in té ze tek a lu -
the ri re for má ció szel le mé ben Sop ron ban, majd Eper je sen
és Po zsony ban. To váb bá tu dunk ar ról, hogy hosszabb-rö -
vi debb ide ig mû köd tek teo ló gus kép zés sel fog lal ko zó is ko -
lák Kés már kon 1801-tõl, Lõ csén 1796-tól és Sel mec bá -
nyán a 19. szá zad ele jén. 

Az el sõ két evan gé li kus lel kész kép zés sel fog lal ko zó fel -
sõ ok ta tá si in téz mény a sze pes sé gi Nagy õrön és a du nán -
tú li Óvá ron mû kö dött. A nagy õri hit ta ni fõ is ko la a Wit ten -
berg ben is ta nult Grade ci Hor váth Ger gely fõ úr kez de mé -
nye zé sé re 1588-ban lé te sült, saj nos a ta ná rok ne vén kí vül
alig tu dunk töb bet ró la.1 Óvá ron Hu szár Gál lé te sí tett lel -
kész kép zõ is ko lát fel té te lez he tõ en az 1557-es esz ten dõ -
ben, hi szen egy év vel ké sõbb ezt ír ja Mik sa ki rály nak:
„…eb ben a ki et len vá ros ká ban is ko lát lé te sí tet tem és ta -
nít vá nyok igen nagy szá mát gyûj töt tem össze […] a
szom széd fal vak ban is az Is ten igé jé nek hû sé ges szol gá it
je löl tem ki.”2 A re for má to ri egy há zak lel kész után pót lá sát
biz to sí tó ál la mi teo ló gi ai fa kul tás fel ál lí tá sá nak gon do la -
ta elõ ször a 19. szá zad ban me rült fel, lét re jöt té re azon ban
több mint száz évet kel lett vár ni.

A mai Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem pe csét jén lát -
ha tó 1557-es dá tum a sop ro ni scho la la ti na ala pí tá sá ra
utal, amely nek négy osz tá lya, osz tá lyon ként két év fo lya -

ma volt. Az al sóbb osz tá lyok ban az ele mi tár gya kat, míg
a fel sõbb éve sek nek fi lo zó fi át, la tin és gö rög nyel vet, sõt a
le en dõ teo ló gu sok szá má ra hé ber nyel vet is ok tat tak. Payr
Sán dor meg em lí ti to váb bá,3 hogy a kül föld rõl meg hí vott
ta ná rok Me lancht hon, Trot zend orf és Sturm tan ter vét kö -
vet ték; a ne ve lé si cél pe dig, Sturm jel sza vá val él ve, a „sa -
pi ens et eloquens pi e tas” volt. Ezen is ko lá ból ki ke rült di á -
kok ta nul má nya i kat kül föl di egye te me ken foly tat ták. Wit -
ten berg egye te mén már a 16. szá zad ban ezer nél is több
ma gyar or szá gi fi a tal for dult meg, s ezt több tör té net író is
Kle bels berg Kunó gróf kul tusz mi nisz ter Col le gi um Hun ga -
ri cu ma it év szá za dok kal meg elõ zõ tény ként em lí ti. A lel -
kész kép zés egé szen 1892-ig a sop ro ni lí ce um ré sze ként
mû kö dött.

1808-ban a ma gyar or szá gi evan gé li ku sok és re for má tu -
sok elõbb kö zös, majd pár év múl tán kü lön fa kul tá sok fel -
ál lí tá sát kö ve tel ték Po zsony ban, il let ve Deb re cen ben. A
terv azon ban csak terv ma radt, hi szen a ha zai pro tes táns
teo ló gus kép zés hely ze te nem hogy ja vult vol na, ha nem
rosszab bo dott. Már ko ráb ban, 1798-ban meg erõ sí tet ték
azt a ren del ke zést, amely sze rint pro tes táns teo ló gus a
Hely tar tó ta nács ál tal ki adott ki rá lyi en ge dély nél kül nem
me he tett kül föld re. Sõt 1818-ban a kor mány be til tot ta a
ma gyar or szá gi pro tes táns teo ló gu sok szá má ra a kül föl di,
fõ leg a né met egye te me ken tör té nõ ta nul má nyok foly ta tá -
sát – „kár pót lás kép pen” I. Fe renc pro tes táns teo ló gi ai tan -
in té ze tet ál lí tott fel Bécs ben.4 Így az tán az 1819–1846
között eltelt évek ben a pro tes táns lel kész je löl tek je len tõs
ré sze ar ra kény sze rült, hogy a bé csi ál la mi pro tes táns tan -
in té zet ben foly tas sa ta nul má nya it. Ez zel az in téz ke dés sel
– a Habs burg ér de kek nek meg fe le lõ en – ele jét kí ván ták
ven ni a kül föl di egye te mek rõl be áram ló „sza ba dabb szel -
le mi irá nyok ha zánk ban va ló el ter je dé sé nek”.5

A ma gyar or szá gi pro tes táns teo ló gus kép zés ma már ku -
ri ó zum nak tû nõ szín folt ja volt a Szé kács Jó zsef és Tö rök
Pál kez de mé nye zé sé re 1855-ben meg ala kult Pro tes táns
Theo ló gi ai Fõ is ko la Pes ten, amely nek fenn tar tá sá ba 1857-
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tõl kap cso ló dott be az Evan gé li kus Egye te mes Egy ház. Az
in téz ményt 1855. ok tó ber 10-én a Kál vin té ri temp lom ban
nyitotta meg Bá tho ry Gá bor re for má tus he lyet tes szu per -
in ten dens. Eb ben az év ben az in té zet fel me nõ rend szer ben
kezd te el mun ká ját (min den rákö vet ke zõ év ben eggyel
több év fo lyam in dult, míg szá muk el ér te a né gyet). A kö -
zös fenn ál lás ide je alatt össze sen hat van evan gé li kus hall -
ga tó vég zett az in té zet ben, kö zöt tük Gyõry Vil mos és Zsi -
linsz ky Mi hály is. El sõ és 22 éven át ren des pro fesszo ra
volt Bal la gi Mór. Az in téz mény ta nul má nyi rend jé re jel -
lem zõ volt, hogy az egy ház tör té net hez osz tot ták be az ó-
és új szö vet sé gi kor tör té ne tet, és a rend sze res teo ló gi á hoz
a fe le ke ze tek sze rint vá laszt ha tó elõ adá so kat.6 Az in té zet
evan gé li kus se géd ta ná rai kö zött ta lál juk Ba u ho fer Ist ván
lel készt, aki fi lo zó fi át és pe da gó gi át ok ta tott. Láng Mi hály
evan gé li kus es pe res né met nyel vet ta ní tott, és Pod ha -
radsz ky Jó zsef evan gé li kus lel kész szlo vák nyel ven tar tot -
ta a ho mi le ti kai gya kor la tot. Szé kács Jó zsef 1860-ban tör -
té nt püs pök ké vá lasz tá sá ig pe da gó gi át, ho mi le ti kát, gö rög
nyel vet és új szö vet sé gi exe gé zist adott elõ. A kö zös fõ is ko -
la evan gé li kus tan szé ké nek mû kö dé sét 1865-ben anya gi
gon dok mi att füg gesz tet ték fel.

A kor egy má sik ér de kes epi zód ja az 1869-ben Acsán
tar tott teo ló gi ai ér te kez let, ahol el fo gad ták a po zso nyi teo -
ló gi ai ta ná rok elõ ter jesz té sét, amely nek fõ gon do la ta egy
ön ál ló és tö ké le te sen fel sze relt teo ló gi ai aka dé mia lét re ho -
zá sa volt, hi szen „egy há zunk mél tó sá ga kí ván ja, hogy le -
en dõ lel ké sze ink kép zé sé rõl ma ga gon dos kod jék”.7 Az ér -
te kez le ten az aka dé mia lét re ho zá sá ig a meg lé võ in té ze tek
szá má ra há rom éves tan ter vet ál la pí tot tak meg, amely nek
tan tár gyai kö zül áll jon itt né hány ér de kes ség kép pen: bib -
li ai ar cheo ló gia, ész jog tan, böl csé szet tör té net, bib li ai
szláv nyelv, ne ve lés- és ok ta tás tan, her me ne u ti ka, me ta fi -
zi ka. A há rom év el tel te után az ér te kez let ha tá ro za ta sze -
rint a hall ga tók nak még egy évet kül föl di egye te men kel -
lett ta nul ni uk, és a ta nul má nyok be fe jez té vel „tar tas sék
meg a lel kész ké pes sé gi (pro mi nis te rio) szi gor lat”.8 1882-
ben azon ban az egye te mes egy ház tan in té ze te ként hat
tan szék kel lét re jött az új po zso nyi aka dé mia,9 amely bel -
sõ tar tal mát te kint ve szin te tel jes egé szé ben meg fe lelt az
1869-ben el ha tá ro zot tak nak.

Egy év vel az acsai teo ló gi ai ér te kez let után bá ró Eöt vös
Jó zsef kul tusz mi nisz ter a Ma gyar Ki rá lyi Tu do mány egye -
tem új já szer ve zé sé nek al kal má val fo gal maz ta meg, hogy
a kö te le zõ fe le ke ze ti pa ri tás nak meg fe le lõ en – amely nek
jo gi alap ját az 1848-as XX. tör vény cikk szol gál tat ta – az
ál lam kí ván pro tes táns teo ló gi ai fa kul tást szer vez ni. Ez zel
a hall ga tók nak le he tõ sé gük nyílt vol na be kap cso lód ni a
pes ti egye tem vér ke rin gé sé be és megszerezni a tu do má -

nyos fo ko za tokat. De a terv meg va ló sí tá sá ra – jó részt
anya gi okok ból – nem ke rült sor.

A fa kul tás lét re ho zá sá ra néz ve a kö vet ke zõ év ti ze dek
ked ve zõt le nek voltak: az el sõ vi lág há bo rú, a tri a no ni tra u -
ma és a pénz te len ség évek kel visszavetette a fa kul tás szer -
ve zé sé nek ügyét, bár a re for má ció 400. év for du ló ja és az
idõ köz ben Deb re cen ben fel ál lí tott teo ló gi ai fa kul tás lé te re -
ménnyel ke cseg tet ett. 1917-ben a kor mány meg bí zá sá ból
dr. Tóth La jos mi nisz te ri ta ná csos kezdett tár gya lá sok ba az
egye te mes egy ház zal, és et tõl fog va a fa kul tás ügye fo lya -
ma to san na pi ren den volt. Ek kor Ma gyar or szá gon az eper -
je si és po zso nyi lel kész kép zõ in té ze tek „gyá szos el vesz té -
se” mi att csu pán egyet len mû kö dött: a sop ro ni.

EVAN GÉ LI KUS TEO LÓ GIA AZ EGYE TE MEN

Ap po nyi Al bert és Vas Jó zsef kul tusz mi nisz te rek szor gal -
ma zá sá ra, egy há zi rész rõl Raf fay Sán dor bá nya ke rü le ti és
Ka pi Bé la du nán tú li püs pö k, valamint Prõh le Ká roly sop -
ro ni aka dé mi ai ta nár mun ká ja nyo mán a fa kul tás ügye
las san rév be ért. A po zso nyi Ma gyar Ki rá lyi Er zsé bet Tu -
do mány egye tem, amely 1914. ok tó ber 3-án Má tyás ki rály
egye te mé nek, az Ac ade mia Is t ro po li ta ná nak 450 éves ju -
bi le u ma al kal má val nyi tot ta meg ka pu it, csu pán jo gi, or -
vo si és böl csé sze ti ka rral ren del ke zett.10 A fel vi dé ki aka dé -
mi ák el vesz té sé vel az egye tem Pécs re köl tö zött, és 1921-
ben ki fe je zte kész sé gét a sop ro ni teo ló gi ai kar be fo ga dá sá -
ra. Vas Jó zsef a mi nisz ter ta nács elé ter jesz tette a fa kul tás
fel ál lí tá sá ra vo nat ko zó tör vény ja vas la tot Kle bels berg
Kunó bel ügy mi nisz ter tá mo ga tá sá val, ami nek nyo mán el -
vi dön tés szü le tett a fa kul tás lét re ho zá sá ról. A hit tu do má -
nyi kar el he lye zé sé re Sop ron vá ro sa bi zo nyult a leg al kal -
ma sabb nak, hi szen itt mûködött az or szág ban ma radt egyet -
len teo ló gi ai fõ is ko la. 

Hor thy Mik lós 1923. feb ru ár 8-án kelt kor mány zói el ha -
tá ro zá sa le he tõ vé tet te, hogy az Er zsé bet Tu do mány egye -
tem be tör té nõ be kap cso ló dás sal tel jes jo gú evan gé li kus
hit tu do má nyi kar jö hes sen lét re Sop ron ban. Ugyan ezen
hó 18-án a kor mány zó jó vá hagy ta a Beth len-kor mány és
az evan gé li kus egy ház kö zött 1922. de cem ber 18-án lét re -
jött szer zõ dést, amely mint ala pí tó le vél sza bá lyoz ta a hit -
tu do má nyi kar nak úgy a köz pon ti egye tem hez, mint az ál -
lam hoz és az egy ház hoz va ló jog vi szo nyát.11 Az ala pí tó le -
vél so rai sze rint: „A ma gyar ki rá lyi kor mány, a ma gyar ki -
rá lyi Er zsé bet-tu do mány egye tem és a ma gyar or szá gi
ágos tai hit val lá sú evan gé li kus ke resz tyén egye te mes egy -
ház kö zött foly ta tott tár gya lá sok ered mé nye ként, a ma -
gyar re for má tus egy ház zal va ló egyen lõ el bá nás és a val -
lás fe le ke ze tek egyen jo gú sá gá nak el vét szem elõtt tart va
el ha tá roz ta, hogy a kér dést a ma gyar ki rá lyi Er zsé bet-tu -
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do mány egye tem be szer ve sen be il lesz tett ágos tai hit val lá -
sú evan gé li kus hit tu do má nyi kar fel ál lí tá sá val old ja meg.” 

Az ala pí tó le ve let szer kesz tõ bi zott ság tag jai a kö vet ke -
zõk vol tak: Ka pi Bé la du nán tú li és Raf fay Sán dor bá nya -
ke rü le ti püs pö k, Zsig mon dy Je nõ ke rü le ti fel ügye lõ, Sze lé -
nyi Ala dár egye te mes fõ jegy zõ, Má gócsy-Di etz Sán dor
egye te mes tan ügyi bi zott sá gi el nök.

Az ala pí tó le vél nyolc tan szék fel ál lí tá sá ról szó ló dön tést
fog lal ma gá ban, ezek a kö vet ke zõk vol tak: ószö vet sé gi
írás ma gya rá zat és teo ló gia tan szék, új szö vet sé gi írás ma -
gya rá zat és teo ló gia tan szék, rend sze res teo ló gi ai tan szék,
egye te mes egy ház tör té ne ti tan szék, gya kor la ti teo ló gi ai
tan szék, egy ház jo gi és ma gyar pro tes táns egy ház tör té ne ti
tan szék, val lás tör té ne ti, val lás böl csé sze ti és ke resz tyén
ne ve lés tu do má nyi tan szék, és nyol ca dik ként az új szö vet -
sé gi írás ma gya rá zat és rend sze res teo ló gia se géd tu do má -
nya i nak tan szé ke, de szük ség ese tén to váb bi tan szé kek lé -
te sí té sé re is le he tõ ség van.

A ta nul má nyi idõ nyolc fél év volt. A hall ga tók – a teo ló -
gi ai tár gya kon kí vül – kö te le sek vol tak el sa já tí ta ni az anya -
nyel vük sze rin ti is ten tisz te le ti nyel vet, to váb bá köz egész -
ség tant, ma gyar köz jo got, ma gyar tör té nel met és a le he tõ -
sé gek hez mér ten kü lön bö zõ kol lé gi u mo kat hall gat ni, úgy -
mint mû ve lõ dés tör té net, fi lo zó fia, pe da gó gia, ma gán- és
köz igaz ga tá si jog. Ugyan csak az ala pí tó le vél tet te le he tõ vé
a társ ka rok ra tör té nõ át hall ga tást, bár ez – te kin tet tel a kar
kü lön ál lás ára – igen je len tõs aka dá lyok ba üt kö zött. Két
meg ol dás kí nál ko zott: az egyik, hogy a kar hall ga tói utaz -
nak rend sze res idõ kö zön ként Pécs re, vagy pe dig a társ ka -
rok pro fesszo rai utaz nak fel Sop ron ba. Vé gül az 1930/31-es
fél év tõl fog va a jo gi, or vo si és böl csész ka rok ta ná rai utaz -
tak Sop ron ba, és több órás elõ adá so kat tar tot tak nem csu -
pán a teo ló gus hall ga tók, ha nem a „vá ros mû velt kö zön sé -
ge” szá má ra is. Az ala pí tó le vél azt is ki mond ta – te kin tet tel
az ide ig le nes te rü le ti kü lön vá lás ra –, hogy a kar ta ná rai kö -
zül rek tor és pro rek tor nem vá laszt ha tó az egye tem élé re. 

A kar 1926-ban kelt sza bály za tá ban in téz ke dett „a dok -
to ri szi gor la tok ról és a meg fe le lõ tu do má nyos fo ko zat
ado má nyo zá sá ról”. Így a ri te cau sa meg szer zé sé hez elõ ír -
ta a teo ló gi ai ta nul má nyok be fe je zé se után akár gya kor la -
ti, akár el mé le ti mun ka kör ben el töl tött leg alább négy évi
te vé keny sé get, a teo ló gia tu do má nyok kö ré bõl sza ba don
vá lasz tott tárgy ról szó ló tu do má nyos ér te ke zést és a szi -
go rú szó be li vizs ga si ke res meg ál lá sát.12 A ho no ris cau sa
dok to ri cí met a teo ló gia tu do mány te rén, „vagy rend kí vü li
ese tek ben a kar tisz te le té nek akár a pro tes táns egy há zi
köz élet te rén, akár más té ren szer zett ki vá ló ér de mek el is -
me ré sé ül ado má nyoz za”.13

A hit tu do má nyi kar ta ná rai fel ava tott lel ké szek le het -
tek, így az ala pí tó le vél sze rint a ren des, rend kí vü li és ma -
gán ta ná rok egy há zi és hit val lá si hû ség te kin te té ben egy -
há zi el bí rá lás alá tar toz tak. Ezért ta nár nak nem ne vez het -

ték ki azt, aki el len a püs pö ki kar egy há zi és hit val lá si hû -
ség te kin te té ben ki fo gást emelt.

A fa kul tás meg ala ku lá sa kor, sza bály sze rû en meg hir de -
tett pá lyáz ta tás után a je löl te ket a kul tusz mi nisz ter elõ ter -
jesz té sé re Hor thy Mik lós kor mány zó ne vez te ki ta ná rrá
1923. au gusz tus 27-én. Nyil vá nos és ren des ta nár rá ne -
vez te ki Payr Sán dor volt sop ro ni, D. Ko vács Sán dor volt
po zso nyi, Strá ner Vil mos, dr. Prõh le Ká roly sop ro ni, dr. De -
ák Já nos volt eper je si aka dé mi ai ta ná ro kat, nyil vá nos
rend kí vü li ta nár rá Kiss Je nõ volt sop ro ni teo ló gi ai aka dé -
mi ai ta nárt. A hi va ta li es kü le té te lé re 1923. szep tem ber
15-én ke rült sor, ame lyet kö ve tõ en Strá ner Vil most meg vá -
lasz tot ták a kar dé kán já vá. A hit tu do má nyi kar el sõ dé -
kán já nak mun kás sá gá ra hi va ta li utód ja, id. D. dr. Prõh le
Ká roly így te kin tett vissza 1926-ban: „Ne ki, mint el sõ dé -
kán nak ju tott az a tör té nel mi je len tõ sé gû fel adat, hogy az
1923 szep tem be ré ben meg ala kult fa kul tá sun kat az alap -
ve tõ be ren dez ke dés nek rend kí vü li ne héz sé ge in át a ren -
des, egész sé ges élet fej lõ dés út já ra ve zes se.”14 Két ség te len
tény, hogy a fa kul tás el sõ hat éve a meg fe le lõ épü le tért va -
ló küz de lem je gyé ben telt el. 

1923. no vem ber 11-én ün ne pé lyes ke re tek kö zött zaj lott
le a fa kul tás meg nyi tá sa. A nyi tó is ten tisz te le ten az ol tá ri
szol gá la tot Ka pi Bé la, az ige hir de tés szol gá la tát Raf fay
Sán dor püs pök vé gez te, a zá ró imád sá got Ge duly Hen rik
püs pök mond ta. A meg nyi tó ün nep nek a hely be li ka szi nó
épü lete adott ott hont, ahol dr. Nagy Jó zsef, az Er zsé bet Tu -
do mány egye tem rek to ra be szélt a tu do mány és a hit kap -
cso la tá ról, Strá ner Vil mos dé kán pedig a fa kul tás meg ala -
ku lá sá nak tör té ne tét is mer tet te. Ezt kö vet te pedig a fa kul -
tás át adá sa, majd dr. Prõh le Ká roly fel ol vas ta a teo ló gi á nak
az egy ház hoz és a tu do mány hoz va ló vi szo nyá ról szó ló
dol go za tát. A fa kul tást üd vöz lõ hi va ta los ki kül döt tek –
szá muk csak nem száz fõ volt – mind annyi an hang sú lyoz -
ták, hogy „Is ten ke gyel mé bõl si ke rült a ha zai tu do má nyos -
ság nak mind egy há zi, mind ha za fi as vo nat ko zás ban egy
erõs bás tyát emel ni õr ál ló ul itt, a tá vo li nyu ga ti vé ge ken”.

A hall ga tó ság a ré gi sop ro ni és a Bu da pes ten egye sí tett
po zso nyi és eper je si aka dé mi ák hall ga tó i ból, to váb bá az
újon nan fel vett hall ga tók ból te võ dött össze; szá muk 69 fõ
volt. Et tõl fog va az evan gé li kus egy ház jö ven dõ lel ké szei
egye te mi fo kon vé gez het ték ta nul má nya i kat. A ta nul má -
nyok hely szí ne a du nán tú li egy ház ke rü let ré gi teo ló gi ai
aka dé mi á ja volt, amely nek ter mei csak ha mar szû kös nek
bi zo nyul tak. Ezért meg in dul az elõ ké szí tõ mun ka a „fa -
kul tás mél tó el he lye zé sé ért”.

MÉL TÓ EL HE LYE ZÉS

Töb bek kö zött szó volt ré gi ál la mi épü le tek, a ka to nai
kór ház, a ré gi pos ta, a ka szár nya át en ge dé sé rõl – ezek az
épü le tek azon ban vagy al kal mat la nok vol tak e célra,
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vagy pe dig a ka to na ság tar tott rá juk igényt. Az új épü let
ügye há rom dé kán ne vé hez kap cso ló dik: Strá ner Vil mo -
sé hoz, Prõh le Kár olyé hoz és Kiss Je nõ é hez. Azon ban idá -
ig ne héz út ve ze tett, hi szen az ál lam ál lan dó anya gi gon -
dok kal küsz kö dött. Az új épü let anya gi hát te ré nek biz to -
sí tá sá ért és an nak fo lyó sí tá sá ért je len tõs erõ fe szí té se ket
tett a fa kul tás ta ná ri ka rán kí vül Rad vánsz ky Al bert egye -
te mes fel ügye lõ, Ka pi Bé la püs pök, Her mann Mik sa ke -
res ke del mi mi nisz ter, vi téz Si mon Ele mér fõ is pán és
Thurner Mi hály pol gár mes ter. 1929. au gusz tus 21-én Bu -
da pes ten, az Or szá gos Le vél tár ta nács ter mé ben szü le tett
dön tés Sán dy Gyu la mû egye te mi ta nár nagy sza bá sú ter -
ve i nek meg va ló sí tá sá ról és ki vi te le zé sé rõl. Ezen év ok tó -
ber 13-án meg tör tént az alap kõ le té tel, ame lyen Kiss Je nõ
dé kán a kar ne vé ben szó lalt fel, hang sú lyoz va, hogy
„…az em be ri el me leg szebb al ko tá sa a rend szer be fog lalt
tu do mány, az em be ri szív leg szebb vi rá ga a ha za sze re tet,
az em be ri lé lek iga zi él te tõ je a val lá sos ság”. Ek kor a ki -
bon ta ko zó ter vek már sej te ni en ged ték az alap kõ ok mány -
ban fog lal ta kat, az az, hogy va ló ban mél tó haj lék épül „az
igaz Is ten di csõ sé gé re, szent or szá gá nak ter jesz té sé re, az
igaz tu do mány vi rág zá sá ra”.

A meg in dult mun ka a tél fo lya mán sem szü ne telt, így a
ha tal mas épü let az alap kõ le té tel tõl szá mí tott egy éven be -
lül el ké szült, és 1930. ok tó ber 19-én meg tör tén he tett az
ün ne pé lyes fel ava tás. Az evan gé li kus temp lom ban Ka pi
Bé la püs pök hir det te az igét, hang sú lyoz va, hogy „…a ke -
resz tyén teo ló gia Is ten ki je len té sé bõl áram ló nap ra gyo gás,
mely két su gár ra tö rik: az egyik a tu do mány igaz sá ga, a
má sik az igaz ság élet té vá lá sa. A ket tõt együtt az apos tol
sza va ként Krisz tus le ve lé nek ne vez het jük, amely bõl egy -
kor szám adó le vél lesz. Mun kál kod jon azért fa kul tá sunk
hû ség gel a tu do má nyos igaz ság és val lá sos élet szol gá la -
tá ban, hogy mi dõn Is ten ke ze rá jegy zi szám adó le ve lé re az
utol só sort, ne le gyen kár hoz ta tás, ha nem Is ten bol do gí tó
jó tet szé se.”

De ák Já nos dé kán a fa kul tás épü le te elõtt mon dott fel -
szen te lõ imád sá got gróf Kle bels berg Kunó val lás- és kö -
zok ta tás ügyi mi nisz ter fel ava tó be szé de után, az épü let
au di to ri um ma xi mu má ban tar tott dísz gyû lé sen dr. Bo zó ky
Gé za rec tor mag ni fi cus be szélt a hit és a tu do mány kap -
cso la tá ról. Az ün ne pé lyen ke rült sor a kar el sõ ké pe sí tett
dok to rá nak, Wiczi án De zsõnek az ava tá sá ra, aki ta nul má -
nya it Sop ron ban és a ber li ni Col le gi um Hun ga ri cum ban
vé gez te.15

Az új, ne orene szánsz stí lu sú épü let ben négy tan te rem,
hat sze mi ná ri u mi he lyi ség, vizs ga te rem, ta ná ri szo bák, if -
jú sá gi te rem, könyv tár, dé ká ni hi va tal, quaes tu ra, ma gán -
ta ná ri és or vo si szo ba, gond no ki la kás és a föld szin ten al -
tisz ti la ká sok nyer tek meg fe le lõ el he lye zést.

A HIT TU DO MÁ NYI KAR HALL GA TÓI

A fa kul tás el sõ évé ben a be irat ko zott hall ga tók szá ma 69
fõ volt, és 1934-re el ér te a 131-et. Ugyan ak kor ez a szám
jó val meg ha lad ta a be tölt he tõ lel ké szi ál lá sok szá mát,
ezért az egy ház szá má ra – egé szen a II. vi lág há bo rú ki tö -
ré sé ig – az ál lás ta lan dip lo más lel ké szek el he lye zé se vált
a leg na gyobb prob lé má vá. Ez azt ered mé nyez te, hogy
újabb és újabb misszi ói gyü le ke ze tek ala kul tak ott is, ahol
ad dig evan gé li kus lel kész alig for dult meg.

A fa kul tás ra né met, dán, svéd, nor vég, finn, észt teo ló -
gu sok ér kez tek hosszabb-rö vi debb idõ re, de a kar hall ga -
tói is lá to gat tak kül föl di pro tes táns egye te me ket. A kül föl -
di stú di u mok ál ta lá nos idõ pont ja a ta nul má nyok ne gye -
dik évé re vagy a ta nul má nyok be fe je zé sét kö ve tõ év re
esett. A né met or szá gi egye te me ken foly ta tott ta nul má nyo -
kat az egy ház és a Gusz táv Adolf Egy let ösz tön dí jai tet ték
le he tõ vé, de a ber li ni és a bé csi Col le gi um Hun ga ri cum is
ki tár ta ka pu it né hány hall ga tó és se géd lel kész elõtt. Sõt
rész ben ál la mi ösz tön dí jak se gít sé gé vel Dá nia, Svéd or -
szág, Nor vé gia, Finn or szág, Svájc és Észak-Ame ri ka egye -
te me in is for dul tak meg di á kok. Eb ben az idõ szak ban fõ -
leg a finn kap cso la tok erõ söd tek, jó részt az Egye te mi
Luther Szö vet ség ál tal kez de mé nye zett „teo ló gus cse re” ré -
vén, „ami nek a mé lyen val lá sos finn nép lé lek meg is me ré -
se foly tán ál dá sos ha tá sa lett kint járt hall ga tó ink ra” – ír -
ja Kiss Je nõ,16 és fel hív ja a fi gyel met ar ra, hogy a nép fõ is -
ko lák meg ala ku lá sa is e kap cso lat kö vet kez mé nye volt.

A hall ga tók szá má ra az elõ adá sok lá to ga tá sa és a fõ
tár gyak ból tör té nõ kol lok vá lás kö te le zõ volt. A ta nul má -
nyi rend ben elõ írt kol lok vi u mok le té te le nél kül a hall ga tó
nem lép he tett fel sõbb év fo lyam ba. A má so dik év vé gén
tar tott alap vizs ga és a ne gye dik év vé gén tar tott szi gor la -
tok vol tak a kö te le zõ szám adá si al kal mak. Ezek si ke res le -
té te le volt az egy há zi szol gá lat ba ál lás fel té te le, ezek hi á -
nyá ban gya kor la ti lel ké szi szol gá lat ba sen kit sem le he tett
bo csá ta ni. A vizs gá kon az evan gé li kus egy ház ré szé rõl
egy püs pök vett részt, ami – te kin tet be vé ve a vizs gák szá -
mát és idõ igé nyét – igen je len tõs ál do zat vál la lás volt a
püs pö kök ré szé rõl.

Húsz év alatt csu pán egy al ka lom mal ke rült sor fe gyel -
mi okok ból ki fo lyó lag hall ga tó el tá vo lí tá sá ra. Azon ban
rész ben egész sé gi, rész ben ta nul má nyi okok ból a ta ná ri
kar en nél jó val na gyobb szám ban ta ná csolt el hall ga tó kat
a lel ké szi pá lyá tól. En nek „elõ se gí té sé re és gör dü lé ke -
nyeb bé té te lé re” ala kult meg a Lel kész je löl te ket Mi nõ sí tõ
Egy há zi Bi zott ság.

Fon tos sze re pe volt a kar hall ga tó i ból ál ló If jú sá gi Kör -
nek, amely „…a ma ga éle tét, igen he lye sen nem olyan kö -
zös ség nek te kin tet te, amely a szó ra ko zás nak és ba rá ti
össze jö ve te lek for má já ban éli a ma ga kö ri éle tét, mint sok
if jú sá gi kö ri egye sü let nél ezt meg ta lál hat juk, ha nem ko -
moly elõ ké szü let nek jö ven dõ élet hi va tás ra” – ol vas hat juk
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a kör 1939/40-es mun ka kö ri je len té sé ben. A kör mun ká ja
sok ré tû volt: te vé keny sé ge ma gá ban fog lal ta a bel misszi -
ói mun kát, tar tot tak ad ven ti és böj ti so ro za to kat, ha za fi -
as ün ne pé lye ket, tu do má nyos teo ló gi ai dol go za to kat ol -
vas tak fel és be szél tek meg, de el ha gyott sze gény gyer me -
kek kel is fog lal koz tak a „su hanc-misszió” ke re té ben. Sõt
kü lön fa lu sze mi ná ri u mot is in dí tot tak, amely nek cél ja az
volt, hogy a jö ven dõ lel ké szek kel meg is mer tes sék a ma -
gyar fa lu na pi prob lé má it. A kör teo ló gi ai és egy ház tör té -
ne ti köny vek, il let ve egye te mi jegy ze tek ki adá sá val is fog -
lal ko zott, amely igen je len tõs ré szét tet te ki te vé keny sé gé -
nek. Az If jú sá gi Kör a vizs gák ra tör té nõ könnyebb fel ké -
szü lés cél já ból a ta ná rok tól meg ka pott elõ adá si anya got
sok szo ro sí tot ta és kom pen di u mok for má já ban a hall ga tó -
ság ren del ke zé sé re bo csá tot ta.

A FA KUL TÁS KÖNYV TÁ RA

A teo ló gi ai kar Sop ron ban tör té nõ el he lye zé se mel lett je -
len tõs érv volt a lí ce um könyv tá rá nak mint egy 35000 kö -
te tes ál lo má nya, amely fõ ként az egy ház tör té ne ti anyag
te kin te té ben volt je len tõs. Azon ban az újabb teo ló gi ai iro -
da lom be szer zé sé rõl már a fa kul tás nak kel lett gon dos kod -
nia. Egy részt meg ala kult az egye te mi könyv tár sop ro ni
ága za ta, más részt pe dig a pro fesszo rok irá nyí tá sá val lét -
re jöt tek a sze mi ná ri u mi szak könyv tá rak is, és mind ket tõ
fi nan szí ro zá sá hoz je len tõs éves összeg gel já rult hoz zá az
ál lam. Az 1943-as év re a könyv tár nak a sze mi ná ri u mi
szak könyv tá rak kal együtt kö zel 15000 kö te tes ál lo mányt
si ke rült fel hal moz nia.

Be fe je zés ként áll ja nak itt Rad vánsz ky Al bert egye te mes
egy há zi és is ko lai fel ügye lõ ve re tes és szív hez szó ló sza -
vai az 1943-as év bõl: „…a hit tu do má nyi kar be vál tot ta
hoz zá fû zött vá ra ko zá sát. Fa lai kö zül ki vi lá gít a tu do -
mány fé nye. Nem csak lel ké szi ka runk ban fo ko zó dik a tu -
do má nyos ér dek lõ dés és sza po ro dik a teo ló gi ai dok to rok
szá ma, de a la i ku sok is fo ko zott mér ték ben fi gyel nek fel
tu do má nyos theo ló gi ai kér dé sek re és elõt tük is meg vi lá -
go sod nak ed dig ho má lyos prob lé mák. […] Az apos to li
misszió tu da ta és kész sé ge is lo bo gó láng gal ég e fa lak kö -
zött. Nagy szám ban ke rül tek ki if jú apos to lok, aki ket föl -
di ek rõl va ló le mon dás sem aka dá lyo zott meg ab ban, hogy
el ha gya tott ság ban élõ hí ve ink nek el vi gyék az evan gé li um
vi lá gos sá gát.”

FÜG GE LÉK

A hit tu do má nyi kar pro fesszo rai vol tak

– Bu da ker Osz kár (1896–1952), a gya kor la ti teo ló gia
nyil vá nos ren des ta ná ra 

– De ák Já nos (1883–1961), az ószö vet sé gi írás ma gya rá -
zat és teo ló gia nyil vá nos ren des ta ná ra

– Já nos sy La jos (1903–1976), a gya kor la ti teo ló gia nyil -
vá nos ren des ta ná ra

– Kar ner Ká roly (1897–1984), az új szö vet sé gi írás ma -
gya rá zat és a rend sze res teo ló gia se géd tu do má nya i nak
nyil vá nos ren des ta ná ra

– Kiss Je nõ (1889–1978), az új szö vet sé gi írás ma gya rá zat
és teo ló gia nyil vá nos ren des ta ná ra

– Ko vács Sán dor (1896–1942), az evan gé li kus egy ház jog
és a ma gyar pro tes táns egy ház tör té net nyil vá nos ren -
des ta ná ra

– Payr Sán dor (1861–1938), az egye te mes egy ház tör té -
net nyil vá nos ren des ta ná ra

– Pod ma nicz ky Pál (1885–1949), a val lás tör té net, a val -
lás böl csé szet és a ke resz tyén nyelv tu do mány nyil vá -
nos ren des ta ná ra

– Prõh le Ká roly (1875–1962), a rend sze res teo ló gia nyil -
vá nos ren des ta ná ra

– Só lyom Je nõ (1904–1976), az egy ház jog és a ma gyar
pro tes táns egy ház tör té ne lem nyil vá nos ren des ta ná ra

– Strá ner Vil mos (1866–1932), a gya kor la ti teo ló gia
nyil vá nos ren des ta ná ra

– Wiczi án De zsõ (1901–1961), az egye te mes egy ház tör -
té net nyil vá nos ren des ta ná ra

A kar né met nyel vi lek to rai vol tak

1923      Strá ner Vil mos
1924–1930 Kar ner Ká roly
1930–1940 Wiczi án De zsõ
1940–1944 ifj. Prõh le Ká roly

A kar szlo vák nyel vi lek to rai vol tak

1923–1928 Bot hár Dá ni el
1929–1940 Pod ma nicz ky Pál
1940–1942 Zá to nyi Pál
1942–1944 Sza bó Vil mos

A kar dé kán jai vol tak

1923–1926 Strá ner Vil mos
1926–1928 Prõh le Ká roly
1928–1930 Kiss Je nõ
1930–1931 De ák Já nos
1931–1932 Pod ma nicz ky Pál
1932–1933 Prõh le Ká roly
1933–1934 Kiss Je nõ
1934–1935 De ák Já nos
1935–1936 Pod ma nicz ky Pál
1936–1937 Kar ner Ká roly
1937–1938 Prõh le Ká roly
1938–1939 Kiss Je nõ

308



1939–1940 De ák Já nos
1940–1941 Pod ma nicz ky Pál
1941–1942 Kar ner Ká roly
1942–1943 Wiczi án De zsõ
1943–1944 Só lyom Je nõ
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I. BE VE ZE TÉS

1. A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség negy ven éve vesz részt
part ner ként nem zet kö zi öku me ni kus pár be szé dek ben.
Ezek so rán a lu the rá nus fél igye ke zett egy részt bi zony sá -
got ten ni a lu the rá nus ha gyo mány ál tal val lott evan gé li u -
mi ta ní tás ról, más részt ta nul ni a töb bi részt ve võ tõl, akik -
nek val lá si ha gyo má nya az evan gé li u mot más kon tex tus -
ban és for má ban ta nít ja. Az egy ház lát ha tó egy sé gé rõl
foly ta tott pár be széd ben a püs pö ki szol gá lat kér dés kö re
rég óta té ma, kü lö nö sen is so kat fog lal koz tak a püs pö ki
szol gá lat sze re pé vel az egy ház apos to li sá gá nak össze füg -
gé sé ben. Több fon tos meg egye zés is szü le tett, köz tük né -
hány kö te le zõ ér vé nyû egy ség nyi lat ko zat is (lásd 1. mel -
lék let).

2. Bár a lét re jött öku me ni kus egyez mé nyek fo gad ta tá sa
és fel dol go zá sa az LVSZ egyes tag egy há za i ban el té rõ volt,
az azok hoz ve ze tõ teo ló gi ai pár be széd fo lya ma ta olyan
erõ for rás, amely az LVSZ kö zös sé ge szá má ra is ki ak náz -
ha tó. A lu the rá nus egy há zak kö zös hit val lá si ala pon áll -
nak, ugyan ak kor a püs pö ki szol gá lat te rén a ha gyo má -
nyok el té rõ ek. Ez a hely zet szük sé ges sé tet te, hogy a lu -
the rá nus kö zös ség ér de ké ben tisz táz zuk, me lyek a kö zös
vo ná sok az episz ko pé vo nat ko zá sá ban (lásd 2. mel lék let).
A je len ál lás fog la lás, amely ala pos ta nul má nyo zás és
meg fon to lás ered mé nye, eze ket a ta ní tás ban és gya kor lat -
ban meg fi gyel he tõ kö zös vo ná so kat fo gal maz za meg. 

3. Az ál lás fog la lás ki dol go zá sá nak kö rül mé nye it az az
öku me ni kus moz ga lom ha tá roz za meg, amely nek az LVSZ
el kö te le zett részt ve võ je volt és kí ván is ma rad ni. Az ál lás -
fog la lás te hát je len tõs mér ték ben me rít a kü lön bö zõ bi la te -
rá lis (két ol da lú) és mul ti la te rá lis (több ol da lú) tár gya lá sok -
ról ké szült je len té sek bõl, oly annyi ra, hogy so kat át vesz
azok nyel ve ze té bõl is. Lét re jöt tét egy LVSZ-en be lü li ta nul -
má nyi prog ram nak kö szön he ti, amely 2000-ben in dult.
En nek ke re tén be lül öt re gi o ná lis ta lál ko zó ke rült meg ren -
de zés re. 2002-ben egy nem zet kö zi pár be széd lu the rá nus
tag jai meg al kot ták A püs pö ki szol gá lat és az egy ház apos -

to li sá ga cí mû do ku men tu mot, ame lyet 2003-ban a tag egy -
há zak meg kap tak ta nul má nyo zás ra és vé le mé nye zés re. A
je len le gi új do ku men tum a 2005-ös bet le he mi ta nács ké ré -
sé re ké szült. Alap ja a 2002-es ál lás fog la lás, de fi gye lem be
ve szi a tag egy há zak tól be ér ke zett meg jegy zé se ket és ja vas -
la to kat is. 2007 már ci u sá ban a svéd or szá gi Lund ban az
LVSZ meg ala ku lá sá nak 60. év for du ló ja al kal má ból tar tott
ün nep ség so ro zat tal és az Egy ház ve ze tõi Kon zul tá ci ó val
egy idõ ben a ta nács ala po san meg vi tat ta, ja ví tot ta, majd
el fo gad ta az új vál to za tot. Az ál lás fog la lás lét re jöt té nek fo -
lya ma tát rész le te i ben a füg ge lék tar tal maz za.

4. Ter mi no ló gi ai meg jegy zé sek: Mind a „püs pök ség”,
mind az „episz ko pé” szó a gö rög ejpis ko pe in igé bõl ere -
dez tet he tõ, amely nek je len té se „rá lát”, „fel is mer”, „fel -
ügye le tet gya ko rol”. A lu the rá nus egy há zak ban a tág ér te -
lem ben vett episz ko pét (fel ügye le tet) or di nált sze mé lyek,
zsi na tok és spe ci á li san ezt a célt szol gá ló kol le gi á lis in téz -
mé nyek gya ko rol ják. Ez utób bi ak ál ta lá ban or di nált és la -
i kus ta gok ból áll nak. A lu the rá nus egy há zak ban kü lön le -
ges fel ügye le ti fel ada tok kal ren del kez nek az episz ko pé ré -
sze ként te rü le ti szol gá la tot vég zõ püs pö kök, il let ve a ha -
son ló tiszt ség gel fel ru há zott, egyéb cí met vi se lõ egy ház ve -
ze tõk (el nö kök, ep ho ro szok, úgy ne ve zett zsi na ti lel ké szek
[sy no dal pas tors]), akik egy faj ta „gyü le ke ze tek fe let ti” for -
má ban sze mé lyes, kol le gi á lis és kö zös sé gi szol gá la tot
gya ko rol nak a lel ki tisz tán lá tás és irá nyí tás ér de ké ben.
Eb ben a szö veg ben a „püs pö ki szol gá lat” és az „episz ko -
pé szol gá la ta” ki fe je zés er re az or di ná ci ó hoz kö tött lel ki -
pász to ri fel ügye let re vo nat ko zik. Ugyan ak kor – mint már
az elõb bi ek ben em lí tet tük – a tág ér te lem ben vett episz ko -
pé meg nyil vá nul hat or di nált és la i kus sze mé lyek együtt -
mû kö dé sén ala pu ló, az ér vény ben lé võ sza bá lyok és ren -
del ke zé sek be tar tá sá val mûködõ zsi na ti for má ban is.

310

* Lund, Svéd or szág, 2007. már ci us 26.

KITEKINTÉS

LU THE RÁ NUS VI LÁG SZÖ VET SÉG – EGY HÁ ZAK KÖ ZÖS SÉ GE

A püs pö ki szol gá lat
és az egy ház apos to li sá ga I.*

Lun di ál lás fog la lás



II. BIB LI AI ÉS TÖR TÉ NE TI ALA POK

Az Új szö vet ség1

5. Az Új szö vet ség ka no ni zált köny vei be szá mol nak az
egy ház tör té ne té nek azon sza ka szá ról, ami kor a kü lön bö -
zõ egy há zi for mák ki ala kul tak, egy ide jû leg je len vol tak és
be fo lyá sol ták egy mást. Egyes írá sok ke ve set árul nak el az
egy há zi és ve ze tõi struk tú rák ról, azok pe dig, ame lyek fog -
lal koz nak ezek kel a té mák kal, el té ré sek re vet nek fényt.
Nap ja ink ban öku me ni ku san el fo ga dott meg lá tás, hogy az
Új szö vet ség nem ad olyan egy ér tel mû min tát, amely a ké -
sõb bi egy há zi struk tú rák mo dell je ként szol gál hat na, ha -
nem a kü lön bö zõ he lye ken és idõ ben lét re jött for mák sok -
fé le sé gét tük rö zi.

6. Ugyan ak kor az Új szö vet ség ben sok uta lást ta lá lunk
ar ra, hogy egy há zi tiszt sé gek és cí mek ala kul tak ki, bár
azo kat még nem ír ták kö rül pon to san, és nem ör vend tek
ál ta lá nos el fo ga dott ság nak. A ko rai ke resz tény kö zös sé -
gek ben min dig vol tak olya nok, akik ve ze tõi fe le lõs ség gel
bír tak. A szol gá lat for má i nak új szö vet ség be li sok fé le sé ge
több szer ke ze ti mo dellt is le gi ti mi zál hat. Az egy ház szá -
má ra fo lya ma tos ki hí vás, hogy eze ket a mo del le ket a
Szent írás ál lan dó ta nul má nyo zá sa mel lett vizs gál ja meg. 

7. A bib li ai gö rög nyelv az ejpis kophv szót az is te ni lá to -
ga tás össze füg gé sé ben hasz nál ja (lásd Lk 19,4; 1Pt 2,25).
Ab ban a né hány eset ben, ahol az alany nem Is ten, ha nem
egy em ber, a szó egy há zi fel adat ra is vo nat koz hat. Az
Apos to lok cse le ke de te i ben (1,16kk) a Jú dás he lyé re ke rü lõ
új apos tol meg vá lasz tá sa kor a 109. zsol tár 8. ver sét (LXX)
idé zik: „tiszt sé gét más kap ja meg” (th;n ejpis koph;n auj -
to uÖ). 1Tim 3,1-ben az ejpis kophv egy kü lön hi va talt je löl,
amely re tö re ked ni le het. Az ej pivsko poõ ki fe je zés öt al ka -
lom mal ol vas ha tó az Új szö vet ség ben. 1Pt 2,25 Krisz tust
mint lel künk pász to rát és gond vi se lõ jét ne ve zi meg; Fil 1,1
szám ta lan fi lip pi be li püs pö köt em lít – a le vél cím zet tjei kö -
zé mind püs pö kök (ejpis kov poi), mind di a kó nu sok (di a kov -
noi) tar toz nak, de pres bi te rek (pres buv te roi) nem –; Ap -
Csel 20,28-ban, va la mint Tit 1,5–9-ben a pres buv te roõ és
az ejpivsko poõ szi no ni ma ként sze re pel .

8. A pász tor le ve lek ben az Új szö vet ség ben ta lál ha tó töb -
bi írás nál erõ tel je seb ben je le nik meg a ta ní tás be li hû ség és
az egy há zi tiszt ség vi se lé sé nek kap cso la ta. A kép azon ban
kö zel sem tisz ta vagy tel jes. A le ve lek több kér dést is fel -
vet nek a ben nük ja va solt és ál ta luk rész ben tük rö zött egy -
há zi struk tú ra egyes jel lem zõ i vel kap cso lat ban. Et tõl füg -
get le nül bi zony sá gá ul szol gál nak an nak a tény nek, hogy
az egy ház ban fo lyó ka riz ma ti kus te vé keny ség az át ala ku -
lás fo lya ma tá ban volt, és a pró fé tai pa lást vi se lé sé hez kö -
tött szol gá lat gya kor lá sa fe gyel me zet teb bé és sza bá lyo zot -
tab bá vált.

9. A Ti mó te us hoz írt el sõ le vél, va la mint a Ti tusz hoz írt

le vél Pál ne vé ben ke let ke zett, az apos tol te kin té lyét de -
monst rál ja, és az ál ta luk Pál nak tu laj do ní tott ta ní tás új ra -
al kal ma zá sát tar tal maz zák a kö vet ke zõ ge ne rá ció szá má -
ra. Fõ üze ne tük az apos to li (pá li) ta ní tás meg õr zé se olyan
kö rül mé nyek kö zött, ami kor az fe nye ge tett nek tûnt, és tá -
ma dás nak volt ki té ve a tor zí tó spe ku lá ci ók és a fel for ga tó
te vé keny sé gek mi att. Ki fe je zés re jut ben nük az egy re nö -
vek võ ag go da lom a hit to vább adá sá nak for mái, va la mint
a tiszt ség vi se lõk éle te és az ál ta luk val lott ta ní tás iránt,
mi vel az apos to li (fõ ként a pá li) ta ní tás hoz va ló ra gasz ko -
dás a hit mér cé jé nek szá mí tott.

10. A pász tor le ve lek be szá mol nak a kéz rá té tel lel tör té -
nõ or di ná ció szer tar tá sá ról. 2Tim 1,6 sze rint Pál az, aki a
kéz rá té telt vég zi, míg 1Tim 4,14 uta lá sa sze rint ez egy
pres bi ter fel ada ta. 1Tim 4,14-ben há rom elem fi gyel he tõ
meg: a ke gyel mi aján dék (cav ris ma), a pró fé cia és a kéz -
rá té tel. Nem vi lá gos, hogy ho gyan kap cso lód nak össze
ezek az ele mek egy szer tar tá son be lül. Ám nem két sé ges,
hogy a kéz rá té tel a Lé lek ál tal szánt ve ze tõi po zí ci ó ba va -
ló be ava tást szol gál ja. A pász tor le ve lek ben a ka riz ma fo -
gal ma csak az or di ná ció vo nat ko zá sá ban je le nik meg. A
szol gá lat ka riz má ja a Lé lek aján dé ka. A szer tar tás ra va ló
uta lás olyan kon tex tus ban tör té nik, ahol a le vél író ja buz -
dít ja és a kö te le zett sé ge i re em lé kez te ti Ti mó te ust. Úgy tû -
nik te hát, hogy a szol gá lat te võ tény le ges te kin té lye to -
vább ra is az ál ta la vé den dõ ta ní tás igaz sá gán alap szik és
at tól függ.

11. Szin tén az Apos to lok cse le ke de tei alap ján fel té te lez -
he tõ a kap cso lat a kéz rá té tel és a Lé lek aján dé ka kö zött.
Ez a kéz rá té tel azon ban a ke reszt ség al kal má val vagy azt
kö ve tõ en tör tént, és ami kor Ap Csel 6-ban ki vá laszt ják és
mun ká ba ál lít ják a hét di a kó nust, az egyik kö ve tel mény
ve lük szem ben az, hogy már le gye nek „tel ve Lé lek kel”. A
ki vá lasz tá su kat kö ve tõ kéz rá té tel nem egy kü lön le ges ka -
riz ma rá juk ru há zá sát szol gál ja, ha nem meg erõ sí ti ki vá -
lasz tá su kat, és fel ha tal maz za õket egy bi zo nyos fel adat
el vég zé sé re. Az Ap Csel 6,6-ban és 13,3-ban meg je le nõ kéz -
rá té te li szer tar tás funk ci ó ja ugyan ak kor már ha son ló sá -
got mu tat az zal, amit a pász tor le ve lek ben lát ha tunk, ahol
úgy tû nik, a kéz rá té tel a ki vá lasz tás és a mun ká ba vagy
hi va tal ba ál lí tás imád sá gos je le ként sze re pel.

A ko rai egy ház

12. A ko rai egy ház tör té ne té ben Ig na tiosz, Ire nae us és
Cypri a nus pél dáz za a Nicea elõt ti kor szak há rom fõ püs -
pö ki mo dell jét. An ti ó khi ai Ig na tiosz (Kr. u. 35 kö rül – 107
kö rül) szá má ra a püs pök el sõd le ge sen az, aki az eu ka risz -
ti át ki szol gál tat ja. Meg lá tá sa sze rint az egy ház min de nek -
elõtt eu ka risz ti kus ter mé sze tû, és szer ves kap cso lat van
Krisz tus tes té nek kö zös ség ként, il let ve szent ség ként va ló
ér tel me zé se kö zött. Írá sa i ban gyak ran meg je le nik az egy -
ség mo tí vu ma, va la mint az egy püs pök, az egy eu ka risz ti -
kus test és az egy egy ház kö zöt ti össze füg gés. Ne fe lejt sük
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el, hogy Ig na tiosz ko rá ban ál ta lá ban vá ro son ként egy
püs pök és egy úr va cso rai kö zös ség volt.

13. Lyo ni Ire nae us (Kr. u. 130 kö rül – 200 kö rül) Ig na -
tiosz úr va cso rá ról szó ló ta ní tá sát vet te át, de ná la na gyobb
hang súlyt he lye zett a püs pök ta ní tói sze re pé re. A gnosz ti -
ciz mus sal va ló össze tû zés idõ sza ká ban Ire nae us szá má ra
a püs pök az, aki meg õr zi az apos to li ta ní tás foly to nos sá -
gát az apos to lok tól ki in du ló egy más utá ni ság (kon ti nu i tás)
alap ján. Az apos to li ha gyo mány egy sé gét és kon ti nu i tá sát
az egy ház ban az biz to sít ja, hogy az egyes he lyi gyü le ke ze -
tek ben a püs pök hû en hir de ti az evan gé li u mot. 

14. Kar thá gói Cypri a nus (†258) egy ér tel mû en ar ra he -
lyez te a hang súlyt, hogy a püs pö ki szol gá lat a he lyi gyü -
le ke ze tek egye te mes egy há zon be lü li egy sé gé nek zá lo ga; a
püs pök sze re pé nek kol le gi á lis vo nat ko zá sa ke rül te hát az
elõ tér be. Cypri a nus úgy te kint a püs pö kök re, mint egy, az
egész vi lág ra ki ter je dõ há ló zat tag ja i ra, akik össze gyûl nek
a zsi na to kon, a Lé lek ve ze té sé vel egyet ér tés re jut nak, és
ilyen mó don fe le lõ sek a gyü le ke ze tek egy sé gé nek és a ta -
ní tás nak a meg õr zé sé ért.

15. A ko rai egy ház ban te hát a püs pö kök há rom szem -
pon tot kép vi sel tek: a) a he lyi gyü le ke ze tek kö zöt ti egy sé -
get az úr va cso rai kö zös ség fenn tar tá sa ál tal; b) az apos to -
li ta ní tás foly to nos sá gát; c) a gyü le ke ze tek fe let ti együt tes
fel ügye le tet. Ezek a szem pon tok fon to sak ma rad tak mind
a kö zép kor ban, a tör té nel mi vi ha rok kö ze pet te, mind ké -
sõbb a re for má to rok szá má ra.

16. A 4. szá zad kez de té tõl az ej pivsko poõ már nem csak
egy eu ka risz ti kus kö zös ség, ha nem több, pres bi te rek ál tal
ve ze tett gyü le ke zet fe lett gya ko rolt fel ügye le tet (bár mai
szem mel néz ve a hoz zá juk tar to zó te rü let gyak ran ki csi
volt). A „he lyi gyü le ke ze tet” ek kor egy re in kább az
ejpivsko poõ ál tal ve ze tett tá gabb kö zös ség gel azo no sí tot -
ták, és nem az egyes úr va cso rai kö zös sé gek kel. 

17. A ko rai egy ház tör té ne te azt mu tat ja, hogy sze mély -
hez kö tött foly to nos ság ra van szük ség az ige hir de tés re, a
szent sé gek ki szol gál ta tá sá ra és a fe gye lem be tar tá sá ra vo -
nat ko zó fe le lõs ség gya kor lá sá ban. A püs pö kök ily mó don
az egy ház egy sé gét szol gál ták, szol gá la tuk azon ban sem
ak kor nem je len tett, sem ma nem je lent ga ran ci át az egy -
há zon be lü li egy ség és igaz ság foly to nos sá gá ra.

A re for má ció

18. A re for má ció ko rá ban a pro tes táns ke resz té nyek az
Ágos tai hit val lás sza va i val val lot ták, hogy az evan gé li um -
hir de tés és a szent ség ki szol gál ta tás szol gá la tát Is ten ren -
del te el azért, hogy hi tet tá masszon és ab ban meg tart son
(V.). Ezt a szol gá la tot nem vé gez he ti más, csak az, akit er -
re sza bály sze rû en el hív tak (XIV., XX VI II.). A ta ní tás ra és a
szent sé gek ki szol gál ta tá sá ra va ló fel ha tal ma zás pe dig
vég ered mény ben Is ten tõl szár ma zik, aki a hi va talt el ren -
del te an nak ér de ké ben, hogy az egész egy ház hall has sa
Krisz tus sza vát.

19. Luther Már ton azt tar tot ta, hogy min den ke resz tény
hí võ egy kö zös lel ki pap ság ré sze se Krisz tus, a Fõ pap ál -
tal. Pé ter el sõ le ve le és a Je le né sek köny vé nek el sõ fe je ze -
te alap ján vall hat juk, hogy min den ke resz tény pap pá lesz
egye dül a hit ál tal, amely a ke reszt ség ben ka pott lel ki új -
já szü le tés ered mé nye, és amely bi zony ság té tel ben, köz -
ben já ró imád ság ban és szol gá lat ban jut ki fe je zõ dés re. A
ke gye lem és a meg vál tás egyen lõ vé te szi a ke resz té nye ket
Is ten elõtt, és meg aka dá lyoz za, hogy ren dek be vagy osz -
tá lyok ba kü lö nül je nek. A nyil vá nos szol gá lat pe dig – mi -
vel Is ten igé jé bõl szár ma zik, és on nan kap ja fel ha tal ma zá -
sát – Is ten egész né pét szol gál ja.

20. Az or di ná ció so rán a krisz tu si kül de tés nek és a fel -
adat ra vo nat ko zó ígé ret nek meg fe le lõ en a lel kész el hí vást
kap az ige hir de tés re, va la mint a ke reszt ség és az úr va cso -
ra szent sé gé nek ki szol gál ta tá sá ra. Az or di ná ció li tur gi á já -
nak köz pon ti ré szét a Szent lé lek aján dé ká ért va ló imád -
ság ké pe zi, ez zel ki fe je zés re jut, hogy a lel kész min den fel -
ada tá nak elv égé sé hez Is ten se gít sé gé re szo rul. A lel kész
Krisz tus ne vé ben szól és cse lek szik, az õ el ren de lé sé re hi -
vat koz va és az õ ígé re té ben bíz va. Az is te ni aján dé kok ak -
kor sem vesz tik ér vé nyü ket, ha a szol gá lat te võ mél tat lan
(Ágos tai hit val lás, VII.). Ahogy az Ágos tai hit val lás apo ló -
gi á já ban ol vas hat juk: „Ami kor te hát [a szol gák] Krisz tus
igé jét és a szent sé ge ket nyújt ják, ezt Krisz tus kép vi se le té -
ben és he lyet te te szik. Er re ta nít Krisz tus sza va, hogy ne
bot rán koz zunk meg szol gá i nak mél tat lan sá gán.”2

21. A re for má ció ko ra be li gya kor lat sze rint az or di ná ció
köz pon ti ré szét az imád ság és a kéz rá té tel ké pe zi. A
Szent lé lek Is ten or di nál ja a szol gá lat te võt, és egész sze -
mé lyét az ige hir de tés és a szent sé gek ki szol gá la tá sa szol -
gá la tá nak ve ti alá. A ki kül dés – bíz va ab ban, hogy az
imád sá gok meg hall gat tat nak – leg több ször 1Pt 5,1b–4
sza va i val tör té nik. A re for má ció egy há zi szol gá lat ról szó -
ló ta ní tá sát jól össze fog lal ja egy wit ten ber gi or di ná ci ós
for mu la: „Az egy ház szol gá la ta fon tos és szük ség sze rû
min den egy ház szá má ra, Is ten tõl szár ma zik, és Is ten õr zi
meg.”3

22. A re for má to rok azt a né ze tet val lot ták, hogy az ige -
hir de tésnek és a szent sé gek ki szol gál ta tá sá nak a szol gá -
la ta egy hi va talt ké pez. Ezt a hi va talt Luther alap ve tõ en a
gyü le ke zet hez kap csol ja, amely egy he lyen gyû lik össze is -
ten tisz te let re. Lu ther nek ez az ér tel me zé se na gyon kö zel
áll azok nak az egy ház atyák nak a meg lá tá sá hoz, akik szá -
má ra az úr va cso rai kö zös ség je len tet te az egy ház ról va ló
gon dol ko dás kö zép pont ját. Mind az egy ház atyák, mind
Luther úgy lát ta, hogy a gyü le ke zet is ten tisz te le té ben az
egye te mes egy ház van je len. Bár az ige hir de tés és a szent -
sé gek ki szol gál ta tá sa hely hez kö töt ten tör té nik, azok egy -
ben min dig az egy egye te mes egy ház je lei is. „Ta nít ják to -
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váb bá, hogy az egy anya szent egy ház min den idõ ben meg -
ma rad. Az egy ház a szen tek gyü le ke ze te, amely ben az
evan gé li u mot tisz tán ta nít ják és a szent sé ge ket he lye sen
szol gál tat ják ki” (Ágos tai hit val lás, VII.).

23. A re for má to rok fel is mer ték az or di ná ci ó ra és fel -
ügye let re ren delt püs pö ki szol gá lat ban rej lõ ér té ke ket,
ezért ki fe je zet ten tö re ked tek ar ra, hogy meg tart sák a ha -
gyo má nyos püs pö ki struk tú rát, fel té ve, hogy a hi va tal bir -
to ko sai nem ál lí ta nak aka dályt az evan gé li um hir de té sé -
nek út já ba (Ágos tai hit val lás, XX VI II.; Apo ló gia, XXIV.).4 A
16. szá zad ban a Né met-Ró mai Bi ro da lom püs pö kei azon -
ban ál ta lá ban nem vol tak haj lan dó ak or di nál ni a re for má -
ció ta na i nak kö ve tõ it. A re for má to rok azt ta ní tot ták, hogy
ilyen ese tek ben az or di ná ci ót lel ké szek is le gi tim mó don
vé gez he tik. Egye sek azt is el tud ták kép zel ni, hogy vész -
hely zet ben, ami kor püs pö kök vagy lel ké szek akár éve ken
ke resz tül sem vol tak el ér he tõk, ma guk a gyü le ke ze tek is
or di nál hat nak imád ság gal és kéz rá té tel lel. 

24. A lu the rá nus re for má ció püs pö ki szol gá lat ra vo nat -
ko zó né ze te i nek ki ala ku lá sá ban más tör té nel mi té nye zõk
is sze re pet ját szot tak. A Né met Bi ro da lom püs pö kei egy -
ben vi lá gi her ce gek is vol tak, és ilyen mi nõ sé gük ben ki -
emel ke dõ po zí ci ó kat töl töt tek be kü lön bö zõ po li ti kai és
köz in téz mé nyek ben. Gyak ran meg kér dõ je lez he tõ mó don
hasz nál ták vi lá gi ha tal mu kat egy há zi ügyek ben és egy há -
zi ha tal mu kat vi lá gi ügyek ben, mi köz ben sok szor el ha -
nya gol ták spi ri tu á lis ve ze tõ ként be töl ten dõ fel ada tu kat. A
re for má to rok he ve sen bírálták ezt a hely ze tet, és azt hang -
sú lyoz ták, hogy a püs pö kök el sõd le ges kö te les sé ge an nak
biz to sí tá sa, hogy az em be rek meg hall ják az evan gé li u mot,
és meg tud ják, hogy Krisz tus sze re ti õket (Ágos tai hit val -
lás, XX VI II.).

25. A tör té ne ti ku ta tá sok ki mu tat ták, hogy az apos to li
szuk cesszi ó nak az az ér tel me zé se, mi sze rint a püs pö ki
szol gá lat hoz szük sé ges a püs pö kök ál tal vég zett püs pök -
szen te lé sek foly to nos sá ga, nem a kö zép kor so rán ala kult
ki, és a re for má to ri vi ták nak sem ké pez te ré szét egé szen
az 1540-es éve kig. Luther ugyan ak kor nyíl tan be szélt ar -
ról, hogy az egy ház nak szük sé ge van a szol gá lat te võk
foly to nos sá gá ra: „Mi vel az apos to lok, evan gé lis ták és pró -
fé ták már nem él nek, má sok nak kel lett át ven ni he lyü ket,
és ez így is lesz a vi lág vé ge ze té ig, mi vel az egy ház a vi -
lág vé ge ze té ig meg ma rad, ezért az apos to lok, evan gé lis ták
és pró fé ták is meg kell hogy ma rad ja nak Is ten igé jé nek
hir de té sé re és mun ká já nak elõ moz dí tá sá ra, bár mi nek is
hív juk õket.”5

26. Az egy evan gé li um, ame lyet a gyü le ke ze tek ben hir -
det nek, élõ szó (vi va vox evan ge lii). Azon ban nem egy ér -
tel mû, hogy az evan gé li u mot min den hol tisz tán hir de tik,
hi szen a hely te len ta ní tás es he tõ sé ge min dig fenn áll, és be
is kö vet ke zik. Ezért azo kon a te rü le te ken, ahol el ter jedt a

re for má ció, ha mar ki ala kult a vi zi tá ció gya kor la ta, amely -
nek cél ja a fel ügye let volt. A re for má to rok vi lá go san fel is -
mer ték az episz ko pé szol gá la tá nak szük sé ges sé gét, és
szor gal maz ták is azt (szu per in ten den sek). Az Ágos tai hit -
val lás fel szó lít a püs pö kö ket is te ni jog alap ján (de iu re di -
vi no)6 meg il le tõ en ge del mes ség re, de fel ha tal maz za a gyü -
le ke ze te ket ar ra is, hogy meg ta gad ják az en ge del mes sé get
azok tól a püs pö kök tõl, akik nem az evan gé li um sze rint
ta ní ta nak. En nek fel té te le az, hogy az Is ten igé jé bõl élõ
gyü le ke ze tek ké pe sek le gye nek fel is mer ni a jó Pász tor
hang ját (Jn 10,27), és meg kü lön böz tet ni azt a ha mis ta ní -
tá sok tól.7

III. AZ EGY HÁZ MISSZI Ó JA ÉS APOS TO LI SÁ GA

27. Mi vel az egy ház ré sze se Krisz tus nak, és ré sze sül
Krisz tus igaz sá gá nak ál dá sa i ból, részt kell vál lal nia ab ból
a kül de tés bõl is, amely re az Atya ren del te Krisz tust a
Szent lé lek ál tal. Krisz tus úgy kül di ki ta nít vá nya it, aho -
gyan õt küld te az Atya (Jn 20,21): Krisz tu sért jár va kö vet -
ség ben, mint ha Is ten kér ne ál ta lunk: Krisz tu sért ké rünk,
bé kül je tek meg az Is ten nel! (2Kor 5,20) Az egy ház hi va tá -
sa az, hogy hir des se a meg bé ké lést Is ten nel, gya ko rol ja Is -
ten gyó gyí tó sze re te tét az ül dö zés, el nyo más és igaz ság ta -
lan ság ál tal meg seb zett vi lág ban, és így te gye kéz zel fog -
ha tó vá Is ten sze re te té nek, je len lé té nek és ki rály sá gá nak
misz té ri u mát. Az episz ko pé szol gá la ta az egy ház egy sé gé -
ért és ter je dé sé ért vál lalt fe le lõs ség gel jár, ezért azt min dig
az egy ház (ami alatt Is ten egész né pe ér ten dõ) misszi ó já -
nak kon tex tu sá ba kell he lyez ni.

28. Jé zus azt a fel ada tot bíz ta Má ria Mag dol ná ra, hogy
„ad ja hí rül”, lát ta a fel tá ma dott Urat (Mt 28,10; Lk 24,10;
Jn 20,17b).8 Mi u tán õ a töb bi asszo nyok kal együtt to vább -
ad ta a jó hírt, Jé zus meg je lent ta nít vá nya i nak, és meg bíz -
ta õket az zal, hogy „te gye nek ta nít vánnyá min den né pet”.
A fel tá ma dott Krisz tus meg ígé ri, hogy kül de té sük ben ve -
lük lesz a vi lág vé ge ze té ig (Mt 28,20). A kül de tés, ame lyet
az apos to lok kap tak, az egész egy ház ra is vo nat ko zik a
tör té ne lem min den egyes sza ka szá ban, és mi vel az egy há -
zat ez a kül de tés for mál ja, jog gal hív juk azt apos to li nak. 

29. A kül de tés to vább adá sa (tra di tio), ame lyen ke resz -
tül a Szent lé lek Krisz tust mint az is te ni Igét je len va ló vá
te szi, az apos to li tra dí ció el sõd le ges je len té se. Az apos to li
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4 Lásd Me lancht hon nak a Re gens bur ger Buch-hoz fû zött meg jegy zé se it:
Cor pus Re for mato rum. 4. 367. kk.

5 On the Coun cils and the Church. LW 41,155.

6 Bár az Ágos tai hit val lás a de iu re di vi no ki fe je zést csak a püs pö kök
ha tal má nak össze füg gé sé ben hasz nál ja, ez nem je len ti azt, hogy a püs -
pö ki hi va talt meg kel le ne kü lön böz tet ni az is te ni jo gon lé te zõ, or di ná ci ó -
hoz kö tött szol gá lat tól. Azok a te rü le tek, ame lye ken a XX VI II. cikk sze -
rint a püs pö kök is te ni jo gon – vagy „az evan gé li um ér tel mé ben” – te kin -
téllyel ren del kez nek, pon to san azok, ame lyek mi att az or di ná ci ó hoz kö -
tött szol gá lat mint olyan lét re jött, az az „az evan gé li um hir de té se, a bû -
nök meg bo csá tá sa és meg tar tá sa és a szent sé gek ki szol gál ta tá sa”.

7 A ke resz tény gyü le ke zet jo gá ról és ha tal má ról. In Masz nyik End re: D.
Luther Már ton mû vei. 4. Po zsony, 1908. 65–81. o.

8 Egy ré gi egy há zi ha gyo mány sze rint Má ria Mag dol na az „apos to lok
apos to la” (Hip po ly tus).



tra dí ció az egy ház ban te hát azt je len ti, hogy fenn áll a
foly to nos ság az apos to lok egy há zá nak ál lan dó je gye it il le -
tõ en. Ezek a je gyek a kö vet ke zõk: az apos to li hit meg val -
lá sa, az evan gé li um hir de té se és a Szent írás hû ér tel me zé -
se, a ke reszt ség és az úr va cso ra ki szol gál ta tá sa, a szol gá -
lat te võk kö te les sé gé nek gya kor lá sa és to vább adá sa, az
imád ság ban, sze re tet ben, öröm ben és szen ve dés ben vál -
lalt kö zös ség, a be te gek és a rá szo ru lók meg se gí té se, a
gyü le ke ze tek egy sé ge és az is te ni aján dé kok egy más sal
va ló meg osz tá sa. Ha ez a tra dí ció foly to nos, ak kor be szél -
he tünk apos to li szuk cesszi ó ról.

30. A ke reszt ség ben min den ke resz tény em ber el hí vást
és meg erõ sí tést kap a kül de tés ben va ló rész vé tel re. A
Szent lé lek Is ten az egész egy ház ra ki töl ti aján dé kát (Ef
4,11–13; 1Kor 12,4–11), és le he tõ vé te szi min den fér fi és
nõ szá má ra, hogy hoz zá já rul jon a kö zös ség épü lé sé hez.
Így az egész egy ház és an nak min den egyes tag ja ré sze se
az evan gé li um szó val és élet tel tör té nõ hir de té sé nek, és
ez zel az egy ház apos to li szuk cesszi ó já nak is. 

31. A lu the rá nu sok szá má ra az apos to li ta ní tás for rá -
sa egy részt a Szent írás mint „mér ték adó nor ma” (nor ma
nor mans), más részt a tör té nel mi öku me ni kus hit val lá sok
és a lu the rá nus hit val lá si ira tok, az az a „meg mért nor -
ma” (nor ma nor ma ta). Ez a ta ní tás ál lan dó an meg nyil vá -
nul az is ten tisz te le ti li tur gi ai ha gyo mány ban, a mû vé -
szet ben, az épí té szet ben, a ze né ben és a val lá sos iro da -
lom ban. A Szent lé lek kü lön bö zõ esz kö zö ket hasz nál az
egy ház iden ti tá sát ké pe zõ apos to li ha gyo mány lét re ho zá -
sá ra és meg õr zé sé re. Eb ben az ér te lem ben az egy ház egé -
szé nek kö zös sé ge élõ tra dí ci ót al kot, amely sok fé le for -
mát ölt het. Az apos to li ság Is ten aján dé ka Krisz tus ban a
Szent lé lek ál tal, és mint sok ol da lú va ló ság jut ki fe je zõ -
dés re az egy ház ta ní tá sá ban, misszi ó já ban és szol gá la tá -
ban. Is ten hû ség re hív ja el az egy há zat, ez az el hí vás pe -
dig azon ala pul, hogy Is ten ma ga hû az egy ház hoz, és
meg akar ja õriz ni azt az is te ni igaz ság ban és sze re tet ben
an nak el le né re, hogy az egy ház sza ka do zott, am bi va lens
és hût len.

32. A lu the rá nus egy há zak Jé zus Krisz tus egy há za i ként
igényt tart hat nak er re az apos to li iden ti tás ra. A lu the rá -
nus re for má to rok úgy lát ták, hogy a nyu ga ti egy ház teo -
ló gi á já nak és pasz to rá lis gya kor la tá nak apos to li jel le gét
ve szély fe nye ge ti, a re for má ció cél ja te hát ép pen a ka to li -
kus anya szent egy ház és az apos to lok misszi ói kül de té se
kö zöt ti va ló di foly to nos ság hely re ál lí tá sa volt. 

33. Az egy ház apos to lok tól va ló le szár ma zá sát egyes
ese tek ben pusz tán a foly to nos ság egyes el szi ge telt for má -
i val azo no sí tot ták. Ezek ben az ese tek ben az „apos to li
szuk cesszió” ki fe je zés le szû kült, és csak a püs pö ki szol gá -
lat foly to nos sá gá nak egyes for má i ra – pél dá ul a kéz rá té -
te lek meg sza kí tat lan so rá ra – vo nat ko zott. A re for má ció
ko rá ban a lu the rá nus egy há zak a kon ti nu i tás kü lön bö zõ
mó do za ta i nak le he tõ sé gét hang sú lyoz ták, töb bek kö zött
Is ten né pé nek az evan gé li u mi hit ben meg élt foly to nos sá -
gát, az or di ná ci ó hoz kö tött szol gá lat foly to nos sá gát és az

is ten tisz te le ti hely foly to nos sá gát. Ezek az egy há zak mind
az Is ten ál tal el ren delt apos to li szol gá lat le té te mé nye se i -
nek te kin tet ték ma gu kat.

34. Az el múlt évek ben foly ta tott öku me ni kus pár be szé -
dek so rán az apos to li szuk cesszió szûk ér tel me zé sé nek
he lyét át vet te egy át fo góbb meg lá tás az egész egy ház
apos to li jel le gét és a Szent lé lek se gít sé gé vel vég zett apos -
to li misszi ó ját il le tõ en. Ez zel szám ta lan egy ház ta ní tá sa
és gya kor la ta vált gaz da gab bá, és öku me ni kus le he tõ sé -
gek nyíl tak meg az egy há zak szá má ra, hi szen job ban fel -
is me rik egy más apos to li jel le gét. Lu the rá nu sok ként csak
há lát tu dunk ad ni ezért a fej le mé nyért, és igyek szünk
ma gunk is hû eb ben ra gasz kod ni az apos to li tra dí ció tel -
jes sé gé hez.

MEL LÉK LET

1. Öku me ni kus do ku men tu mok

Ez az ál lás fog la lás je len tõs mér ték ben me rít olyan ko ráb bi
do ku men tu mok szö ve gé bõl, ame lye ket mul ti la te rá lis vagy
lu the rá nu sok és más öku me ni kus part ne rek kö zött foly ta -
tott bi la te rá lis pár be szé dek ered mé nye kép pen fo gad tak el.

a) Szám ta lan, a püs pö ki szol gá lat nak és az egy ház
apos to li tra dí ci ó já nak kap cso la tát il le tõ, ko ráb bi öku me ni -
kus do ku men tu mok ban sze rep lõ szem pont em lí tés re ke rül
az EVT – Hit és Egy ház szer ve zet Bi zott ság 1982-es Ke -
reszt ség, úr va cso ra és egy há zi szol gá lat cí mû ta nul má -
nyá ban (Bap tism, Eu cha rist and Mi nistry). [Ez az úgy ne -
ve zett Li ma-do ku men tum. Ma gyar nyel ven: Theo lo gi ai
Szem le, 1982/6. 321–338. o. – A ford.] 

b) A lu the rá nu sok köz re mû kö dé sé vel foly ta tott nem zet -
kö zi pár be szé dek rõl ké szült je len té sek kö zül a kö vet ke zõk
érin tik szo ro san a je len ál lás fog la lás té má ját:

The Mi nistry in the Church [Az egy há zi szol gá lat]. A Lu -
the rá nus – Ró mai Ka to li kus Kö zös Bi zott ság je len té se,
1982. 

Ni a ga ra Re port [Ni a ga ra-je len tés]. Az episz ko pé kér dé -
se i nek meg vi ta tá sá ra lét re ho zott Ang li kán – Lu the rá nus
Kon zul tá ció je len té se, 1987. 

Church and Jus ti fi ca ti on [Az egy ház és a meg iga zu lás].
A Lu the rá nus – Ró mai Ka to li kus Kö zös Bi zott ság je len té -
se, 1984. 

Called to Com mu ni on and Com mon Wit ness [Kül de té -
sünk: Kö zös ség és kö zös bi zony ság té tel]. A Lu the rá nus –
Re for má tus Kö zös Mun ka cso port je len té se, 2002. 

Growth in Com mu ni on [Nö ve ke dés a kö zös ség ben]. Az
Ang li kán – Lu the rá nus Nem zet kö zi Mun ka cso port je len té -
se, 2002. 

c) A lu the rá nu sok köz re mû kö dé sé vel foly ta tott re gi o ná -
lis szin tû pár be szé dek rõl ké szült je len té sek kö zül a kö vet -
ke zõk érin tik szo ro san a je len ál lás fog la lás té má ját:

Meis se ni kö zös ál lás fog la lás az ang li kán egy ház
(Church of Eng land), a Né met or szá gi Evan gé li kus Egy ház
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„A part ner kap cso lat Ma gyar or szág gal szá mom ra olyan,
mint az em ma u si ta nít vá nyok út ja. Együtt men nek az
úton, s köz ben be szél get nek, mi is tör tént. S ak kor vá rat -
la nul aj tók nyíl nak a jö võ re” – ezt a kis gon do la tot ol vas -
suk a Wir cí mû ma ga zin ban, amely a ba jor gyü le ke ze tek
szá má ra mu tat ta be a ma gyar egy há zat s a ba jor–ma gyar
kap cso la to kat. „Evan gé li kus du ett”, hang zik az egyik so -
kat mon dó al cím. A kö zös út im már hi va ta lo san is 15 év -
re te kint vissza. Szep tem ber vé gén eb bõl az al ka lom ból
kö zös ün ne pi ta lál ko zó lesz Ba la ton föld vá ron, il let ve Ba -
la ton szár szón. Az aláb bi so rok eh hez ad nak né mi hát tér -
in for má ci ót, és se gí te ni sze ret né nek a jö võ ori en tált
vissza te kin tés ben. 

15 ÉVE KEZ DÕ DÖTT!?

Több mint ezer éves. Így szok tunk be szél ni a ba jor–ma -
gyar kap cso la tok ról, fel idéz ve Szent Ist vánt és Gi zel lát, no
meg a nem min dig po zi tív szín ben fel tû nõ por tyá zó ma -
gya rok ese te it. És sok egyéb ese ményt, ami a Du na mel lett

még össze köt min ket. Ami kor né hány év vel ez elõtt Re -
gens burg ban, Pas sa u ban, majd Bu da pes ten ál lo má so zott
az ezer esz ten dõt be mu ta tó ván dor ki ál lí tás, rá cso dál koz -
tunk, mennyi min den kö zös volt már. 

Ek ko ra kö zös múlt ja a két egy ház nak ter mé sze te sen
nincs, de a tör té nel mi gyö ke rek bõl is táp lál koz va iga zi,
mély, tar tal mas kö zös ség ala kult ki a ba jor és a ma gyar
evan gé li ku sok kö zött. 

Most, ami kor a kap cso lat hi va ta los sá vá lá sá nak 15. év -
for du ló ját ün ne pel jük, ér de mes vissza te kin te ni, hogy mi
min den van mö göt tünk a más fél év ti ze des úton. Fon tos,
hogy jól ért sük és jól ér té kel jük a test vér kap cso lat egyes
ál lo má sa it és fo lya ma ta it, ne fe led kez zünk meg a kulcs fi -
gu rák ról és a nagy ta lál ko zá sok ról, az együtt át élt örö -
mök rõl és a kö zö sen vi selt gon dok ról. Is ten ál dá sát ta -
pasz tal tuk a kö zös úton, van hát mi ért há lát ad ni. Is ten
ál dá sát re mél jük et tõl a kö zös ség tõl, jó hát fel ké szül ni az
ál dás be fo ga dá sá ra. 

315

(EKD) és az NDK evan gé li kus egy ház szö vet sé gé nek (BEK)
rész vé te lé vel, 1988.

Por vooi kö zös ál lás fog la lás az ang li kán egy ház és az ír -
or szá gi ang li kán egy ház, va la mint a skan di náv és a bal ti
ál la mok be li lu the rá nus egy há zak rész vé te lé vel, 1993.

Re u il ly-i kö zös ál lás fog la lás a Brit-szigetek ang li kán
egy  házai, va la mint a fran cia or szá gi lu the rá nus és re for -
má tus egy há zak rész vé te lé vel.

Called to Com mon Mis si on [Kö zös kül de té sünk: a
misszió]. Meg egye zés a tel jes kö zös ség rõl az Ame ri kai
Episz kopá lis Egy ház és az Ame ri kai Lu the rá nus Egy ház
kö zött, 1999. 

Called to Full Com mu ni on [Kül de té sünk: a tel jes kö zös -
ség]. Wa ter looi nyi lat ko zat a Ka na dai Ang li kán Egy ház és
a Ka na dai Evan gé li kus Egy ház rész vé te lé vel, 1999. 

Com mu nio Sanc to rum. Die Kirche als Ge me inschaft der
He i li gen [Az egy ház mint a szen tek kö zös sé ge]. A né met -
or szá gi ró mai ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia (DBK) és az
Egye sült Né met or szá gi Lu the rá nus Egy ház (VELKD) kö zös
mun ka cso port já nak do ku men tu ma.

2. Ko ráb bi lu the rá nus ta nul má nyok
az or di ná ci ó hoz kö tött szol gá lat ról

Már ko ráb ban is ké szül tek olyan LVSZ-ku ta tá sok, ame -
lyek té má ja köz vet len kap cso lat ban áll a je len ál lás fog la -
lás té má já val. A ku ta tá sok ról ké szült je len té sek je len tõs
ala pul szol gál tak en nek a do ku men tum nak az össze ál lí tá -
sa so rán, és meg ta lál ha tók a kö vet ke zõ ta nul mány kö tet -
ben: Mi nistry, Wo men, Bis hops. LWF, Ge ne va, 1993. A kö -
tet tar tal ma:

The Lu the ran Un der stand ing of Mi nistry [Az egy há zi
szol gá lat lu the rá nus ér tel me zé se]. 1983.

Lu the ran Un der stand ing of the Epis copal Of fi ce [A püs -
pö ki hi va tal lu the rá nus ér tel me zé se]. 1983.

Wo men in the Mi nist ries of the Church [Nõk az egy há zi
szol gá lat ban]. 1983.

Con sul ta ti on on the Or da i ned Mi nistry of Wo men and
Men [A fér fi ak és nõk or di ná ci ó hoz kö tött szol gá la tá ról
foly ta tott kon zul tá ció je len té se]. 1992. 

For dí tot ta Ba li cza Klá ra

HA FENSC HER KÁ ROLY

A ba jor–ma gyar test vér kap cso lat
más fél év ti ze des év for du ló já ra



KEZ DET

A ba jor–ma gyar evan gé li kus part ner kap cso lat kez de tei
a ma gyar or szá gi né me te ket se gé lye zõ szer ve zet (Hilfs -
ko mit ee der Un garn deu tsc hen) és a ba jor szór vány szol -
gá lat (Dia spo ra werk) szol gá la ta i ra nyúl nak vissza. A
ma gyar or szá gi né me tek se gí té se igen szer ve zett volt.
Tör tént ez rész ben di rekt mó don, sze mé lye ket, fal va kat
el ér ve, rész ben pe dig gyü le ke ze teken, egy ház me gyé ken,
il let ve egy há zi köz pon to kon ke resz tül. A ki nem te le pí -
tett né met aj kú la kos ság ra va ló oda fi gye lés össze kap -
cso ló dott az egy há zi élet meg is me ré sé vel és az ab ban
meg je le nõ igé nyek meg fo gal ma zá sá val. A né met gyö ke -
rû gyü le ke ze tek je len tet ték több nyi re a kul tú ra fenn ma -
ra dá sát is, hi szen a ki te le pí tés után év ti ze de kig el sõ sor -
ban a temp lo mok ban volt le he tõ ség a ma gyar or szá gi né -
met iden ti tás meg élé sé re. (Gon dol ha tunk itt Lack ner
Ala dár tol na-ba ra nyai es pe res in teg rá ló, ér ték õr zõ mun -
ká já ra vagy Kräh ling Dá ni el bony há di lel kész, majd es -
pe res szol gá la tá ra). 

A né met szór vány szol gá la tok (rész ben össze fog va a Lu -
the rá nus Vi lág szö vet ség ilyen jel le gû mun ká já val) szin tén
nagy se gít sé get je len tet tek a ma gyar di asz pó rá ban élõ
evan gé li ku sok nak. Az õ szol gá la tuk ban is ott volt az in -
ten zí vebb part ner kap cso lat csí rá ja. Ki kell emel ni itt mind
a Gusz táv Adolf Se gély szol gá lat (Gus tav-Adolf-Werk),
mind pe dig a Mar tin Luther Szö vet ség (Mar tin-Luther-
Bund) sze re pét. Ezek a szer ve ze tek sok ügyes ség gel, le le -
mé nyes ség gel, ko moly oda fi gye lés sel és je len tõs anya gi -
ak kal tá mo gat ták a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
mun ká ját. Az 1989-es for du lat után pe dig le he tõ vé vált az
in ten zí vebb együtt mû kö dés.

A test vér kap cso lat gyö ke re it ke res ve nem fe led kez he -
tünk meg ar ról az ese mény rõl sem, amely gyü le ke ze ti
szin ten nagy ban hoz zá já rult a ké sõb bi in ten zív kö zös út
ki ala kí tá sá hoz. Még a for du lat éve elõtt ke rült sor ar ra a
nagy sza bá sú prog ram ra, amely ben a tör té nel mi egy há zak
nagy szá mú cso port ját hív ta meg Mün chen be és kör nyé ké -
re egy né met ma gán sze mély, aki ez zel ma gyar szár ma zá -
sú el hunyt fe le sé ge em lé ke elõtt tisz tel gett. Ez volt a „Sil -
ber mö we Ak ti on”. Test vér-gyü le ke ze ti kap cso la tok ala kul -
tak az ak kor lét re jött ba rát sá gok nyo mán. 

Így állt össze a kép, s in dult el a fo lya mat. Kö zös múlt,
össze kö tõ egy ház tör té ne ti pon tok, egy ház ve ze tõk sze mé -
lyes kap cso la tai, se gí tõ ak ci ók, szer ve ze tek tu da tos meg ke -
re sé se és tá mo ga tá sa, hi va ta los és ma gán ta lál ko zá sok
„vek to rai” össze adód tak, egy irány ba mu tat tak és húz tak,
lét re hoz va egy kö zös erõt, kö zös ha la dá si irányt.

1992-ben Schwein furt ban ba jor ol dal ról Jo han nes
Hans el mann püs pök, ma gyar ol dal ról pe dig Har ma ti Bé la
püs pök ír ta alá az el fo ga dott part ner kap cso la ti szer zõ dést,
amely közös me der be te rel te a már csör ge de zõ sok kis pa -
ta kot. Az egyez mény cél ként tûz te ma ga elé, hogy a két
egy ház se gít se egy mást a gyü le ke ze ti élet ben, a misszi ó -
ban és a dia kó nia te rü le tén. 

SZE MÉ LYEK

A part ner kap cso lat meg je le ní tõi az egy ház ve ze tõk vol tak.
Ez azon ban nem azt je len ti, hogy a test vé ri kon tak tus
csak fel sõ szin ten lett vol na ele ven. A ba jor püs pö kök
mind egyi ke igen nyi tott volt ha zánk s a két egy ház együtt -
mû kö dé se iránt. Jo han nes Hans el mann, Her mann von Lö -
we nich, Jo han nes Fried rich egy aránt el kö te le zett jei vol tak
en nek a kö zös ség nek. Nagy Gyu la az el sõ ta lál ko zá sok nál
ját szott fon tos sze re pet, Har ma ti Bé la a hi va ta los kap cso -
lat fel épí té sé ben és meg erõ sí té sé ben vég zett je len tõs mun -
kát, Sze bik Im re a kap cso lat meg gaz da gí tá sán és ki szé le -
sí té sén fá ra do zott. Mind há rom mai püs pö künk ré sze se
volt a kö zös fel ada tok nak, és jó szív vel kép vi se lik a test -
vé ri ség ügyét ha tá ron be lül és kí vül egy aránt. 

A vi lá gi ve ze tõk nek is so kat kö szön het ez a test vé ri
kap cso lat: a ba jor zsi nat két el nö ke – a ko ráb bi szö vet sé -
gi mi nisz ter, Die ter Ha ck, majd utó da ként He i di Schül ke, a
ked ves sé get és szak sze rû sé get egy sze mély ben öt vö zõ el -
nök asszony – sa ját esz kö ze ik kel so kat tet tek a part ner -
kap cso lat jó med ré nek ki ala kí tá sá ért és a szer zõ dé sek
meg újí tá sá ért. Ma gyar ol dal ról Frenkl Ró bert, majd utód ja,
Prõh le Ger gely is ki vet te a ré szét a kö zös út épí tés bõl. 

Fon tos sze re pet ját szott a ba jor dia kó nia is, amely nek
ko ráb bi el nö ke, Hei mo Li ebl, s kü lö nö sen is mai ve ze tõ je,
Lud wig Mar kert so kat tett a kö zös ség lét re jöt té ért. (Lud -
wig Mar kert ko ráb bi funk ci ó i ban is a part ner kap cso lat
meg ha tá ro zó egyé ni sé ge volt, hi szen a ba jor egy ház Ke let-
Eu ró pa Bi zott sá gá nak ve ze tõ je ként mû kö dött.) 

Meg ha tá ro zó volt kö zös dol ga ink ban a kö zép ve ze tõi,
szer ve zõi, irá nyí tói szin ten ba jor rész rõl a há rom egy mást
kö ve tõ egy ház fõ ta ná csos (Ober kir chen rat): a hi he tet len
ak ti vi tá sú, ha tá ro zott sza vú, de me leg szí vû és te kin te tû
Claus-Jür gen Ro ep ke (aki oly kor töb bet tu dott a ma gyar
hely zet rõl, mint egy át lag ma gyar egy há zi kö zép ve ze tõ), a
lel ki pász to ri lel kü le tû és mély spi ri tu a li tást su gár zó Ger -
hard Töll ner (aki rö vid kö zös utunk után ha mar el in dult
min den ha lan dók út ján), va la mint Mi cha el Mar tin, a min -
dig mo soly gós, jó hu mo rú, ha tá ro zott el kép ze lé sek kel
mun kál ko dó, jó szer ve zõ, de ak ti vi tá sát min dig teo ló gi ai
ala po zott ság gal gya kor ló, most is hi va tal ban lé võ ve ze tõ.
Az õ hi va ta li part ne rük ként szol gál ta a kap cso la to kat je -
len so rok író ja ma gyar rész rõl. 

Mind két ol da lon el kö te le zett szer ve zõk áll tak: Fried rich
Nä gels bach, aki nagy sze rû dip lo ma ta ként egyen get te az
uta kat; Chris tof Hech tel, akit tisz te let be li ma gyar ként is mer -
nek ma is sok he lyen, és több funk ci ó ban – bu da vá ri se géd -
lel kész ként, mün che ni egy ház ta ná csos ként, em stkir che ni
lel kész ként és je len leg a ba jor dia kó nia el nö ké nek sze mé lyi
re fe ren se ként – is szür ke emi nen ci á sa volt a part ner kap cso -
lat nak; õt kö vet te a mai össze kö tõ, Ul rich Zen ker, aki ko ráb -
ban uk rán föl dön kép vi sel te a ba jor egy há zat, majd a ke let-
eu ró pai kap cso la to kat szer vez te, s így a ma gyar fél nek is õ
lett a kon tak tem be re. Ma gyar ol da lon a ba jor test vér kap cso -
la tok szá lai Szir mai Zol tán né ke zé ben fu tot tak össze. Lel ke -
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sen és nagy kö rül te kin tés sel vé gez te mun ká ját, is mert volt
Ba jor or szág-szer te, ügy in té zõ je és kí sé rõ je volt min den de -
le gá ci ó nak, cse re cso port nak a leg egy sze rûbb kap cso lat ban
ép pen úgy, mint a ma gas szin tû egy há zi dip lo má ci á ban. A
ti zen ötö dik évet már utód ja, dr. Tarr Klá ra in té zi és „ve zény -
li” a kül ügyi osz tály élén. Mind ket tõ jük se gí tõ je ként Schu -
lek Edit vé gez te a hát tér mun ká kat. 

Nem sza bad meg fe led kez nünk az egyes szak te rü le tek
kép vi se lõ i rõl sem, akik a 15 év alatt so kat tet tek a part -
ner kap cso lat szé le sebb bá zis ra he lye zé sé ért. Karl-Heinz
Ul rich, Jut ta Haus mann, Sa bi ne Wi eg mann, Ger hard Pfeif -
fer, ma gyar ol dal ról Vá ri Krisz ti na, Haj nal né Hall ga tó Ju -
dit, Hesz Er zsé bet, Sztoj ano vics And rás, Bozo rády Krisz ta
és még so kan má sok. 

Foly tat hat nánk még a kö zös út ak tív tag ja i nak név so rát
hit tu do má nyi egye te münk ta ná ra i val, a ba jor Mar tin-
Luther-Bund mun ka tár sa i val, a Pas tor al kol leg ve ze tõ jé vel,
de nem ér nénk a vé gé re. Az egy re vas ta go dó do ku men -
tum gyûj te mény gaz dag név- és cím tá rat rejt. 

A tel jes ség igé nye nél kül össze írt hosszú sor (bo csá nat,
hogy so kak ne ve ki ma radt) vé gén hadd ír jam le an nak a
test vér nek a ne vét, aki vel kez de ni kel lett és le he tett vol na,
aki vel kap cso lat ban most új ra meg új ra a rek lám szlo gen
jut eszem be: „ez a mû sor nem jött vol na lét re, ha nincs
Hein rich Re i tin ger”. „Hen rik bá csi”, aki ki te le pí tett Un -
garn deutschként ha za járt, és hi va ta los és ke vés bé hi va ta -
los mód sze rek so ka sá gá val se gí tett, rak ta le a part ner kap -
cso lat alap ja it, majd in dí tot ta el a szer ve zett együtt mû kö -
dés el sõ lé pé se it. 

ESE MÉ NYEK

A már fent em lí tett ese mé nyek mel lett sok fon tos mér föld -
kö ve volt kö zös utunk nak. Ter mé sze te sen ezek kö zül emb -
le ma ti ku san ki emel ke dik az együtt mû kö dé si szer zõ dé sek
meg hosszab bí tá sa. Er re 1995-ben Re gens burg ban, 2000-
ben Bu da pes ten, majd 2005-ben We ißen burg ban ke rült
sor. Ezek ün ne pé lyes ke re tek kö zött zaj lot tak, de nem
„elit” ün ne pek vol tak, ha nem szé les kö rû kép vi se let ben je -
lez ték a part ner kap cso lat sok szí nû sé gét.

Év rõl év re vissza té rõ ese mény a ba jor egy ház ban az
úgy ne ve zett Fa s te nop fer (böj ti gyûj tés), amely a ma gyar
test vér egy ház tá mo ga tá sát cé loz za meg. A je len tõs ado -
mányt min den év ben egy na gyobb be ru há zás (Du na új vá -
ros, Rév fü löp, Ba la ton szár szó, Encs stb.) vagy egy-egy
mun ka ág (pél dá ul nõi misszió, mé dia mun ka, dia kó nia)
kap ta meg. 

Kü lö nös él mény volt a test vér kap cso lat lét re jöt té nek 10.
év for du ló ján meg ren de zett ta lál ko zó 2002 ok tó be ré ben
Sch ro ben ha u sen ben. Ez az Augs burg kö ze lé ben fek võ kis -
vá ros amúgy is kulcs fon tos sá gú volt a gyü le ke ze ti kap cso -
la tok ki épí té sé ben, hi szen a há rom bu dai gyü le ke zet tel,
ké sõbb a bu da hegy vi dé ki gyü le ke zet tel va ló test vér kap -
cso la tuk min ta sze rû és pél da ér té kû mind a mai na pig. A

ju bi le u mi ün nep ség meg töl töt te nem csak a sch ro ben ha u -
seni gyü le ke ze tet, ha nem az egész vá rost. Kö zös vissza -
em lé ke zés, mun ka te rü le ti fó ru mok, mun ka ági be szá mo -
lók, is ten tisz te let, áhí ta tok, kul tu rá lis prog ra mok és ol -
dott, vi dám együtt lé tek jel le mez ték a ta lál ko zót. A több
busszal ér ke zett ma gyar de le gá ci ót a Ba jor or szág min den
ré szé bõl ér ke zett „jó is me rõ sök” fo gad ták. 

Ter mé sze tes sé vált az is, hogy mind két egy ház meg hív -
ja a má sik fe let saját je len tõ sebb ese mé nye i re, ta lál ko zó i -
ra, prog ram ja i ra. Ezen ese mé nyek fel so ro lá sa túl nagy
vál lal ko zás len ne, hi szen oly sok fé le le he tõ ség volt (egy -
há zi na pok, ün ne pé lyek, be ik ta tá sok, ava tá sok stb.). 

Az ese mé nyek so rá ban meg kell em lí te nünk a fo lya ma -
to san zaj ló lá to ga tá so kat. Az ez red for du ló tá ján évi 25-30
köl csö nös lá to ga tás sal szá mol tunk. Ma már nem is tu -
dunk min dent nyil ván tar ta ni, hi szen köz vet len kap cso la -
tok él nek, és ter mé sze tes sé vált, hogy gyü le ke ze tek, cso -
por tok, szak te rü le tek köl csö nö sen fel ke re sik egy mást.
Ezek so ha sem egy sze rû en tu ris ta utak (ak kor sem, ha
több nyi re van le he tõ ség né ze lõ dés re, ki rán du lás ra), ha -
nem el sõ sor ban ta pasz ta lat szer zést, in for má ció gyûj tést és
-át adást je len te nek vé le mény cse ré vel, ta nu lás sal, kö zös -
ség épí tés sel, egy más éle té ben va ló ré sze se dés sel. 

RÉSZ TE RÜ LE TEK

Jól le het a két egy ház struk tú rá ja je len tõ sen el tér egy más -
tól, és a zsi nat funk ci ó ja is más a ba jor és a ma gyar kö -
zeg ben, a zsi nat ülé se in mind két ol da lon rend sze re sen
vol tak ven dé gek. Az sem kér dé ses, hogy a 2000. évi struk -
tú ra vál tás ban, il let ve a zsi nat nak és az or szá gos köz gyû -
lés nek a 2006-os ál ta lá nos vá lasz tá sok hoz kap cso ló dó
össze vo ná sá ban a ba jor pél da ha tá sa is je len volt. 

Is ko la ügy: A ba jor egy ház ban nem volt olyan ará nyú és je -
len tõ sé gû az is ko la tra dí ció, mint a mi énk ben. Ami kor azon -
ban ki ala kult a je len le gi ma gyar evan gé li kus is ko la rend szer,
ba jor test vé re ink nyi tott nak mu tat koz tak ar ra, hogy szak -
mai és ba rá ti kap cso la tok ala kul ja nak ki ok ta tá si in téz mé -
nyek kö zött. Ele in te in kább pró bál ko zás kép pen jött lét re
egy-egy ta lál ko zás, majd a le he tõ sé gek szé le se dé sé vel ma ga
a ba jor fél kí nál ta fel, hogy fél ál lá sú mun ka tár sa biz to sít sa
az is ko lai part ner kap cso la tok jó csa tor ná ban va ló áram lá -
sát, tar tal mas sá vá lá sát. Ger hard Pfeif fer, aki ne u en dett el sa -
ui igaz ga tói ál lá sát hagy ta ott, hogy ezt a mun kát se gít se,
ha tal mas szol gá la tot vég zett. Az õ és ma gyar part ne rei mun -
ká já nak nyo mán ma vi rág zó te rü let a Schul part ner schaft (is -
ko lák part ner kap cso la ta). Di á kok ta lál koz nak, kö zös ver se -
nye ket szer vez nek, a kö zös sport ren dez vény las san ha gyo -
mánnyá vá lik, ugyan ak kor rend sze res a szak mai ta lál ko zó,
il let ve a to vább kép zés a pe da gó gu sok kö ré ben. 

Az is ko la ügyet azon ban meg elõz te egy igen si ke res és
in ten zív pro jekt az óvo dák kal. Sa bi ne Wi eg mann, aki Ma -
gyar or szá gon töl töt te se géd lel ké szi éve it, oly mér ték ben
be dol goz ta ma gát eb be a te rü let be, hogy ak ti vi tá sa nyo -
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mán a part ner kap cso lat „hú zó ága za tá vá” vált az óvo dai
prog ra mok so ra. (Így tör tént meg az oros há zi „min ta óvo -
da” be ren de zé se, át ala ku lá sa.) 

Dia kó ni ai mun ka: A part ner kap cso lat egyik in dí tó ja és
moz ga tó ru gó ja a dia kó nia volt (Hein rich Re i tin ger is töb -
bek közt a dia kó nia ke re tei kö zött fej tet te ki te vé keny sé -
gét). Ele in te a ba jor or szá gos egy ház a dia kó nia csa tor ná it
hasz nál ta fel a se gé lye zé si prog ra mok ban. Ké sõbb, ami kor
az együtt mû kö dés szé le sebb kör ben zaj lott, a dia kó nia ke -
re tén be lül a két or szág – egyéb ként igen el té rõ be ren dez -
ke dé sû – sze re tet szol gá la ta más vá gány ra te rel te a mun -
kát. Még egy ide ig zaj lot tak a se gé lye zé sek, ame lyek sok
ma gyar in téz mény nek je len tet tek vál to zást, úju lást, tá mo -
ga tást. Egy re in kább ki ala kul tak a két ol da lú kap cso la tok,
s in ten zí veb bé vált a ta pasz ta lat cse re. Ami kor az egész ba -
jor dia kó ni át át struk tu rál ták, meg tor pan ni lát szott a kap -
cso lat. Ez azon ban csak rö vid ide ig tar tott, ma már – el sõ -
sor ban szak mai ala pok ra he lyez ve – egy re in ten zí vebb az
együtt mun kál ko dás. En nek je len tõs mér föld kö ve volt az
el múlt ta vasszal tar tott dia kó ni ai „csúcs ta lál ko zó” Bu da -
pes ten (né mi ki té rõ vel Szom bat he lyen és Nyír egy há zán). 

Kon fe ren cia prog ra mok so rát is jegy zi a kö zös tör té net.
Ma gyar elõ adók Ba jor or szág ban, ba jor elõ adók ma gyar
kon fe ren ci á kon, teo ló gi ai, pe da gó gi ai szim pó zi u mok so ra,
lel kész kon fe ren ci ák, es pe resta lál ko zók, ve ze tõi szin tû teo -
ló gi ai mun ka. So kat kö szön he tünk egy más nak, hi szen tá -
gult a ho ri zont, gaz da god tak az is me re tek, a más meg kö -
ze lí tés új fény ben vi lá gí tott meg ak tu á lis kér dé se ket. Kü lö -
nö sen is iz gal mas sá vált az EU-ba va ló be lé pés fel dol go -
zá sa kü lön bö zõ kon fe ren ci á kon. 

Ze nei kö zös mun kánk is em lí tés re mél tó. Kó rus ta lál ko zók,
rend sze res kon cer tek, kán to rok és or go na mû vé szek cse réi, a
fú vós mun ka anya gi, szak mai és szel le mi tá mo ga tá sa er rõl
ta nús ko dik. Ab ban a hely zet ben, ahol a nyelv kér dés na pi -
ren den van (bár né hány ba jor test vér meg ta nult már ma gya -
rul, de még min dig több a né me tül be szé lõ ma gyar), fon tos
se gít ség le het a ze ne ha tá ro kat át hi da ló nyel ve. 

Lel kész- és mun ka társ kép zé sek, ösz tön dí jak szin tén
fém jel zik az együtt mû kö dést. A bu da pes ti hit tu do má nyi
egye tem ép pen úgy nyit va áll ba jor ér dek lõ dõk nek, mint a
ne u en dett el sa ui fõ is ko la vagy a mün che ni, il let ve er lange -
ni teo ló gi ai fa kul tás a ma gyar hall ga tók szá má ra. So kan
kö szön he tik nyelv tu dá su kat, el mé lyült teo ló gi ai is me re te -
i ket a két egy ház test vér kö zös sé gé nek. 

Fon tos sze re pet ját szott az el múlt ti zen öt év ben a lel -
kész aka dé mia, il let ve lel kész kol lé gi um (Pas tor al kol leg).
Rend sze res ven dé gek le he tünk egy más al kal ma in, s már
meg ren de zés re ke rül a kö zös Pas tor al kol leg is mind két fél
elõ adó i val és de le gált ja i val.

TÁ MO GA TÁ SOK

Ba jor test vé re ink ko mo lyan vet ték és tu da to san él ték meg,
hogy anya gi lag jobb hely zet ben vol tak és van nak, mint a

ma gyar egy ház. Ezért rend sze re sen sze re pelt az összegy -
há zi költ ség ve té sük ben egy ma gyar fe je zet. Nem is kis
össze gek kel. Eb bõl fi nan szí roz ták a se gé lye ket, az uta zá -
so kat, a szak mai pro jek te ket, az ál lá so kat. S bár en nek
szer ke ze te és cél ja az el múlt idõ ben je len tõ sen át ala kult, a
ma gyar ol da lon em lé ke ze tünk ben kell tar ta nunk azo kat
az aján dé ko kat, ame lye ket mun kánk hoz, szol gá la tunk hoz
kap tunk. 

Be ru há zá sok egész so ra va ló sult meg ba jor tá mo ga tás -
sal. Szám ta lan temp lom, pa ró kia, gyü le ke ze ti ház, is ko la
és dia kó ni ai in téz mény fel újí tá sá hoz hoz zá já rul tak. Fel -
so rol ni is le he tet len. A tá mo ga tá sok ból ju tott az or szág
min den ré szé be. Több nagy be ru há zást szin te tel jes egé -
szé ben a test vér egy há zunk fi nan szí ro zott: ilye n a du na -
új vá ro si, a ba la ton bog lá ri, a ba la ton fü re di temp lom, a
rév fü lö pi ok ta tá si köz pont és a ba la ton szár szói üdü lõ- és
misszi ói köz pont. 

Kü lön ki eme len dõ a gép ko csi prog ram. Ez ele in te ar ra
szol gált, hogy a kör nye zet szennye zõ két üte mû gép ko csi -
kat egy há zunk kor sze rûbb jár mû vek re tud ja cse rél ni. A
pro jekt azon ban ki nõt te ezt a ke re tet. Éve ken át sok-sok
szór vány gyü le ke zet, es pe re si hi va tal és in téz mény vál ha -
tott mo bi lis sá ba jor test vé re ink jó vol tá ból. A ti zen öt év
alatt több mint 220 gép jár mû vet ka pott egy há zunk. Fel be -
csül he tet len ér ték – nem csak a szá mok tük ré ben. 

FO LYA MA TOK

Mint fen tebb lát ha tó, a part ner kap cso lat ele in te több nyi re
se gé lyek kül dé sé bõl állt. Ez azon ban rö vid idõn be lül vál -
to zott, hi szen az egy re több kö zö sen meg élt mun ka és a
sza po ro dó kö zös te rü le tek más faj ta hoz zá ál lást is ma guk -
kal hoz tak. A kö vet ke zõ fá zis a lá to ga tá sok idõ sza ka volt.
Ezt egé szí tet te ki és fej lesz tet te to vább a kö zös mun kák
so ra. Er re épült rá a ta pasz ta lat cse rék és az egy más tól ta -
nu lás igé nye és fo lya ma ta. Ba jor test vé re ink be ve zet tek
egy fon tos ki fe je zést: úgy kell test vér ként együtt len nünk,
hogy „azo nos szem ma gas ság ban” néz zünk és lás sunk.
Egy mást is, kö zös dol ga in kat, el té rõ ügye in ket is. A ba jor
egy ház nem akar ta el ját sza ni a gaz dag nyu ga ti ro kon sze -
re pét, s a ma gyar ol dal is egy re in kább vál lal ta, hogy nem
a sze gény, ké re ge tõ ke le ti ek men ta li tá sá val lé pünk be a
part ne ri kap cso lat na pi ügye i be, ha nem a part ne rek egyen-
ran gú sá gá val él jük meg az össze tar to zá sun kat. 

A ba jor–ma gyar test vér egy há zi kap cso la tok eb ben az
ér te lem ben jó irány ba ha lad nak. Egy re több a tar tal mi, az
egy ház iga zi lé nye gét érin tõ kö zös ügy. 

A JE LEN

19 ba jor–ma gyar gyü le ke ze ti kap cso lat él. Ezek mel lett tu -
dunk al kal mi gyü le ke ze ti ta lál ko zók ról is. 14 ok ta tá si in -
téz mé nyünk nek van ba jor part ne re. Öt óvo dánk ta lált ba -

318



jor test vér re. Több ál lan dó kon tak tus is mert a két egy ház
if jú sá gi mun ká já ban. Je len tõs a nõi misszió köl csö nös
kap cso lat fel vé te le. Éven te egy al ka lom mal a két egy ház ve -
ze tés összeg zõ és ter ve ket ké szí tõ ta lál ko zá son vesz részt.
Zsi na ti ülé se in ken köl csö nö sen lá to gat juk egy mást. Mû -
kö dik a köl csö nös ösz tön dí jas rend szer. Fo lya mat ban van -
nak dia kó ni ai pro jek tek. Le he tõ ség van egész ség ügyi és
pe da gó gi ai kép zé sek re, to vább kép zé sek re. Szû kö sen, de
még min dig zaj lik a gép ko csi prog ram. Be ru há zá si tá mo -
ga tás ra a ba jor egy ház nak – egy re szû kü lõ ke re tei mi att –
már nincs le he tõ sé ge. 

AZ ÜN NEP SÉG

Kö zel há rom száz részt ve võ ké szül a ba la ton föld vá ri Fes ti -
val Ho tel ben szep tem ber utol só hét vé gé jé re ter ve zett 15
éves ta lál ko zó ra. Több mint 150 ba jor ven dé get vá runk, s
a stáb bal együtt 130 ma gyar kül dött lesz je len. A ta lál ko -
zón be szá mol nak a kü lön bö zõ cso por tok, gyü le ke ze tek,

mun ka ágak a kö zös te vé keny ség rõl. Lesz ba jor–ma gyar
mû velt sé gi tár sas já ték, sok ze nei prog ram, kö zös ige ta -
nul mány, sport prog ram, elõ adá sok, te ma ti kus be szél ge té -
sek, jö võ ter ve zés és még sok iz gal mas prog ram. Min de -
nek elõtt azon ban nem egy mást sze ret nénk ün ne pel ni, ha -
nem azt az Urat, aki össze ho zott, egy más ra bí zott és egy -
má sért fe le lõs sé tett min ket. 

A már em lí tett kö zös ma ga zin a kö vet ke zõ gon do la tot
is köz li, idéz ve egy hi va ta los je len tés bõl: „Né me tek és
ma gya rok jól ki egé szí tik egy mást. Né me tek a gon dol ko -
dók, a ter ve zõk, a lel ki is me re te sek. Ma gya rok a nagy sze -
rû en spon tá nok és élet vi dá mak. Ta lál koz nak az ut cán,
be ül nek egy ká vé ház ba. És az tán az egész nap más irányt
vesz…” Úgy in du lunk és já runk a kö zös úton, hogy egy -
más hi te, is me re te, sze re te te ál tal köl csö nö sen gaz da god -
ni, erõ söd ni sze ret nénk. Így lett a ta lál ko zás ból kap cso -
lat. Csa lá di as, test vé ri, gyü möl csö zõ kap cso lat. Kö szö net
azok nak, akik fel épí tet ték és mun kál ják, és kö szö net an -
nak, akin ke resz tül nem csak is me rõ sök, de test vé rek is
le he tünk.
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Pót fel vé tel kán tor szak ra az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem pót fel vé telt hir det kán tor alap szak ra a
2007/2008-as tan év re. Kép zé sünk az egy ház ze ne éne kes, ének ka ri és hang sze res ágát
öle li fel, to váb bá ala po zást ad az egy há zi if jú sá gi ze né ben. Le he tõ ség nyí lik fú vós- és
csem ba ló ta nul má nyok ra is.

A kép zés sel a fó ti kán tor kép zõ ben vég zet tek és az egy ház ze nei ta nul má nyo kat nem
vég zett, de kel lõ ze nei elõ kép zett ség gel ren del ke zõk szá má ra sze ret nénk fel sõ fo kú to -
vább ta nu lá si le he tõ sé get kí nál ni. A kép zé si idõ hat fél év. 

Az al kal mas sá gi vizs ga anya ga és a szak óra ter ve meg te kint he tõ az egye tem hon -
lap ján (http://te ol.lu the ran.hu). Bõ vebb in for má ció a te o lo gia@lu the ran.hu e-mail cí -
men vagy a 06/20/824-4900 te le fon szá mon kér he tõ. Je lent ke zé si ha tár idõ: 2007. au -
gusz tus 15.

Az al kal mas sá gi vizs ga idõ pont ja: 2007. au gusz tus 31. Ezen a na pon nyí lik le he tõ -
ség a hit tan érett sé gi vizs ga eset le ges pót lá sá ra is.

Dr. Csep re gi Zol tán rek tor



Pré di ká ci ó vá lesz egy vé dõ be széd: ez zel az iz gal mas fo lya -
mat tal fog lal ko zunk. Itt a vé de ke zés azt je len ti, hogy azt
mond ja el az em ber, ami fon tos szá má ra. Azok az em be -
rek, akik nek fel tett szán dé kuk el ítél ni Pál apos tolt, el kez -
de nek oda fi gyel ni a sza va i ra. Így lesz a vé dõ be széd bõl
pré di ká ció, még pe dig a ke resz tény ség tör té ne té nek egyik
leg is mer tebb és leg rö vi debb pré di ká ci ó ja. Rá adá sul ez az
el sõ ige hir de tés, amely szem be szö kõ en és bát ran dia ló -
gus ra lép sa ját ko rá nak kul tú rá já val. 

A cse lek mény hely szí ne Athén, a gö rög gon dol ko dás
szel le mi fõ vá ro sa, a pré di ká tor pe dig Pál, az ön ál ló ke -
resz tény teo ló gia el sõ kép vi se lõ je. A szer zõ, aki mind er rõl
be szá mol, Lu kács, aki az Apos to lok cse le ke de te i ben jegy -
zi fel a je le ne tet. 

Mi köz ben Pál Athén ben vár ta õket [mun ka tár sa it], há bor -
gott a lel ke, mert lát ta, hogy a vá ros te le van bál vá nyok kal.
Nap mint nap vi tá zott a zsi na gó gá ban a zsi dók kal és a
hoz zá juk csat la ko zott is ten fé lõk kel; a fõ té ren pe dig azok kal,
aki ket ép pen ott ta lált. Né hány epi ku re us és szto i kus fi lo zó -
fus is vi tá zott ve le, akik kö zül egye sek ezt kér dez ték: „Mit
akar hat ez a fe cse gõ mon da ni?” Má sok ezt mond ták: „Úgy
lát szik, hogy ide gen is ten sé gek hir de tõ je”, mi vel Jé zust és a
fel tá ma dást hir det te. Ek kor meg fog ták, az Are o pá gosz ra
vit ték, és meg kér dez ték tõ le: „Meg tud hat juk-e, mi az az új
ta ní tás, ame lyet hir detsz? Mert, amint hall juk, ide gen sze rû
dol gok kal ho za kodsz elõ; sze ret nénk te hát meg ér te ni, hogy
mi rõl is van szó.” Az athé ni ek és a be ván do rolt ide ge nek
ugyan is egyéb bel sem töl töt ték az ide jü ket, mint az zal,
hogy va la mi új don sá got mond ja nak vagy hall ja nak. Pál ek -
kor ki állt az Are o pá gosz kö ze pé re, és így szólt: „Athé ni fér -
fi ak, min den te kin tet ben na gyon val lá sos em be rek nek lát lak
ti te ket, mert ami kor be jár tam és meg te kin tet tem szen té lye i -
te ket, ta lál tam olyan ol tárt is, amely re ez volt fel ír va: AZ IS -
ME RET LEN IS TEN NEK. Akit te hát ti is me ret le nül tisz tel tek,
én azt hir de tem nek tek. Az Is ten, aki te rem tet te a vi lá got és
mind azt, ami ben ne van, aki menny nek és föld nek Ura,
nem la kik em ber kéz al kot ta temp lo mok ban, nem szo rul em -
be ri kéz szol gá la tá ra, mint ha hi ányt szen ved ne va la mi bõl;
hi szen õ ad min den ki nek éle tet, le he le tet és min dent. Az
egész em be ri nem zet sé get is egy vér bõl te rem tet te, hogy lak -

jon a föld egész fel szí nén; meg ha tá roz ta el ren delt ide jü ket
és la kó he lyük ha tá ra it, hogy ke res sék az Is tent, hát ha ki ta -
pint hat ják és meg ta lál hat ják, hi szen nincs is messzi re egyi -
künk tõl sem; mert õben ne élünk, moz gunk és va gyunk.
Ahogy a ti köl tõ i tek kö zül is mond ták né me lyek: Bi zony, az
õ nem zet sé ge va gyunk. Mi vel te hát az Is ten nem zet sé ge va -
gyunk, nem sza bad azt hin nünk, hogy arany hoz vagy
ezüst höz vagy kõ höz, mû vé szi al ko tás hoz vagy em be ri el -
kép ze lés hez ha son ló az is ten ség. A tu dat lan ság idõ sza ka it
ugyan el néz te Is ten, de most azt hir de ti az em be rek nek,
hogy min den ki min de nütt tér jen meg. Azért ren delt egy na -
pot, ame lyen igaz sá gos íté le tet mond majd az egész föld ke -
rek ség fö lött egy fér fi ál tal, akit er re ki vá lasz tott, aki rõl bi -
zony sá got adott min den ki elõtt az ál tal, hogy fel tá masz tot -
ta a ha lál ból.” Ami kor a ha lot tak fel tá ma dá sá ról hal lot tak,
egye sek gú nyo lód tak, má sok pe dig azt mond ták: „Majd
meg hall ga tunk er rõl más kor is.” Pál ez után el tá vo zott kö -
zü lük. Né hány fér fi azon ban csat la ko zott hoz zá, és hí võ vé
lett: kö zöt tük az are o pág ita Di o ni zi osz is, egy Da ma risz ne -
vû asszony, és ve lük együtt má sok.

Tisz ta ér ve lés és ta pint ha tó ér zel mek fo nód nak össze eb -
ben a tör té net ben. Rög tön az ele jén ol vas hat juk, hogy Pál
fel bõ szül, ké sõbb pe dig he ve sen vi tat koz nak, kí ván csi ság
és ké tel ke dés, fi gye lem és gú nyo ló dás vált ják egy mást. Az -
után egy vé dõ be széd kö vet ke zik a meg fe le lõ pil la nat ban –
meg le he tõ sen el lent mon dá sos re ak ci ók tól övez ve. 

Lu kács ez zel az el be szé lés sel az apos tol má so dik misszi -
ói út já nak egy sza ka szá ba ve zet el min ket. Ed dig Kis-Ázsi -
á ban hir det te Pál az evan gé li u mot. Fi lip pin, Thessza lo ni -
kán és Bé re án ke resz tül jut el Athén ba, ahol vár nia kell kí -
sé rõ i re. Ezért van ide je szét néz ni. Mi vár ja ott? Hét lé pés -
ben sze ret nénk meg vi lá gí ta ni, mi tör té nik az an tik vi lág
szel le mi met ro po li szá ban, és mit je lent ez szá munk ra, egy
mo dern vi lág ban élõ, kér de zõ em be rek szá má ra.

ATHÉN

Jól csen gõ név. Ha bár a vá ros nak Pál ide jé ben, a Kr. u. 1.
szá zad ban nincs már olyan vi lág po li ti kai je len tõ sé ge,
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mint a ko ráb bi év szá za dok ban, de még sok val lá si és vi lá -
gi épít mény em lé kez tet a Kr. e. 6–5. szá za di vi rág zás ra.
Má ig is így van ez. Ma is le nyû gö zõ ek az Ak ro po lisz épü -
le tei, töb bek kö zött a vá ros vé dõ Athé na Par the nosz temp -
lo ma. Athént a gö rög vi lág szel le mi és kul tu rá lis köz pont -
ja ként tar tot ták szá mon. Bár a Kr. e. 86-ban tör tént ró mai
meg szál lás óta Athén po li ti kai szem pont ból az új vi lág ha -
ta lom tól füg gött, meg tart hat ta a sza bad vá ro si elõ jo go kat;
en nek meg fe le lõ en meg ma radt pol gá ra i nak ön tu da ta is.
Pál olyan vá ros ba ér ke zik, amely ben kul tú ra, fi lo zó fia és
val lá sok te rén nagy a vá lasz ték. 

Mi vel vár nia kell úti tár sa i ra, ki hasz nál ja az idõt, hogy
meg is mer je a vá rost. Amit lát, meg le he tõ sen fel bõ szí ti.
Po li ti ka és val lás ki bo goz ha tat la nul össze fo nód tak. Az
agó rán, a vá ros köz pont já ban ta lál ha tó pi ac té ren el sõ
pil lan tás ra nyil ván va ló a ró mai meg szál lás: össze sen ti -
zen há rom ol tár áll az is ten ként imá dan dó csá szár tisz te -
le té re. Ezen kí vül a vá ros ké pet ural ja az is te nek és is ten -
nõk, va la mint Athén tör té ne té ben ki emel ke dõ vagy más
ok ból tisz telt sze mé lyi sé gek szob ra i nak so ka sá ga. Gaz -
dag ma gán sze mé lyek és a Föld kö zi-ten ger vi dé ké nek ha -
tal ma sai fi nan szí roz ták az athé ni épít mé nye ket, hogy
ez zel is meg mu tas sák sa ját nagy sá gu kat. Az is te nek
tisz te le té nek, va la mint a me cé ná sok ról ké szí tett áb rá zo -
lá sok nak a jel kép rend sze re egy ide jû leg van je len, s nem -
rit kán össze mo só dik. 

A vá ros po li ti ka és gaz da ság, kul tú ra és val lás ol vasz -
tó té ge lye. Mint ak ko ri ban, ma is egy más mel lett ta lál ha -
tók meg a kü lön bö zõ szim bó lu mok, ame lyek kon ku ren ci -
át is je len te nek egy más szá má ra: ré gi temp lo mok a fo -
gyasz tás temp lo mai, az áru ház lán cok mel lett, az ön kor -
mány zat épü le tei az õket mé ret ben gyak ran fe lül mú ló
bank épü le tek mel lett. Nem csu pán Pál apos tol, a köz tu do -
má sú lag Pa lesz ti ná ból szár ma zó pro vin ci ai la kos és egy -
sze rû kéz mû ves érez né itt ma gát meg le he tõ sen el vesz ett -
nek. A kí ná la ti plu ra liz mus, amely jel lem zi az áru kat, a
szó ra ko zá si és kap cso lat fel vé te li le he tõ sé ge ket, de az élet
ér tel mé nek kér dé sét is, nem egy sze rû en in ger gaz dag sá got
je lent, ha nem össze is za var hat ja az em bert. Az egy há zi
na po kon (Kir chen tag) meg ta lál ha tó le he tõ sé gek pi a ca ren -
de zett és át lát ha tó ah hoz ké pest, amit egy vi lág vá ros kí -
nál ni tud. 

A mul ti kul tu rá lis vá ros nem új je len ség. Már Pál is a
ma ga tel jes plu ra liz mu sá ban lát ja a vá rost. Lát ja az is ten -
áb rá zo lá sok so ka sá gát. Lát ja az egy más mel lett fel so ra ko -
zó vi lág né ze tek tö me gét, ame lyek kö zül mind egy for mán
ér vé nyes nek tû nik. És a lel ke fel bõ szül. 

Ez köz vet le nül meg szó lít ben nün ket. Hi szen mit is
élünk át nap ja ink ban? A ke resz tény Nyu gat és a re for má -
ció or szá ga fe lett nincs töb bé egy sé ges ér tel me zé si ho ri -
zont. Már rég óta az úgy ne ve zett „he re zis kény szer” ural ko -
dik, amely rõl a szo cio ló gus Pe ter L. Ber ger írt. A vá lasz tás
kény sze re, így for dít hat juk szó sze rint a he re zist. Te hát
nem csak le he tõ sé günk van vá lasz ta ni a kü lön bö zõ élet stí -
lu sok kö zött, ha nem kény sze rít ve va gyunk a vá lasz tás ra.

Per sze nem le het alá be csül ni a nye re sé get, hogy sza bad sá -
gunk van a sa ját éle tünk irá nyát meg vá lasz ta ni, és nem
kell ma gun kat elõ re meg adott ska tu lyák ba pré sel ni. De az
úgy ne ve zett Mult iopt ionsges ells chaft (a dön tés tár sa dal -
ma)1 egyút tal olyan ki hí vás, amely meg is ré miszt het ben -
nün ket. Ha fi a ta lok egy év re Új-Zél and ba utaz nak, ahogy
mond ják, „work and tra vel” cél já ból, az az dol goz ni és
utaz ni, e döntés mö gött gyak ran az a ki áb rán dult mon dat
áll: „fo gal mam sincs, mi hez kezd jek”. El ke rül he tet le nül
igaz, hogy min den dön tés sel sok más le he tõ sé get ki zá rok.
Az el tö kélt ség min dig le mon dást is je lent. Ami kor sok
szing li – tar toz zon bár me lyik kor osz tály hoz – új ra és új ra
vá ra ko zó ál lás pont ra he lyez ke dik az zal kap cso lat ban,
hogy ki hez kös se ma gát egy élet re, ak kor eb ben az is köz -
re játsz hat, hogy nem akar ják ki zár ni azt a sok le he tõ sé -
get, amelyek leg alább is el mé le ti leg lé te znek, amíg el nem
kö te le zik ma gu kat egy em ber mel lett. Eb bõl a hely zet bõl a
szin te ten ger nyi ta nács adó iro da lom húz hasz not. Sok szor
már a cí mek is árul kod nak: Simp li fy yo ur life! Egy sze rû -
sítsd le az éle ted! Úgy hang zik, mint egy ígé ret: lé te zik egy
éle tet elõ se gí tõ ös vény a ha tár ta lan szá mú le he tõ ség át lát -
ha tat lan dzsun ge lé ben. 

Eköz ben per sze gyak ran rossz ló ra le szünk. Az élet leg -
szebb mel lé kes dol gai lesz nek éle tünk kö zép pont já vá.
Ilyen mó don még a fo ci is le het bál vánnyá, az élet olyan
fon tos tar tal má vá, amely meg inog, ha az utol só pil la nat -
ban vá rat la nul el veszít jük a baj nok sá got, mint ahogy azt
a 2006-os futball-vb idején át él tük. A val lás te rü le tén
gyak ran be szé lünk patch work-val lá sos ság ról. Kü lön bö zõ
ele mek bõl bar ká csol juk össze, min függ a szí vünk. Mi nél
eg zo ti ku sabb, an nál jobb. 

Pál más képp lát ja mind ezt. És ez nem egy sze rû en hi de -
gen hagy ja. A fel bõ szült sé gé ben van va la mi ab ból, aho -
gyan el kép zel jük, ho gyan né zett Jé zus az em be rek re. Az
em be rek hez va ló kö zel ség épp úgy ki vált hat fel bõ szült sé -
get, mint kö nyö rü le tet. Jé zus ha rag ja a temp lo mi áru sok -
kal szem ben ha son lít Pá lé hoz. De köz vet le nül emel lett ott
van a kö nyö rü let, amely rõl pél dá ul az öt ezer em ber meg -
ven dé ge lé sé nek tör té ne te tu dó sít. Jé zus meg lát ta a nagy
so ka sá got, meg szán ta õket, mert olya nok vol tak, mint a
pász tor nél kül va ló ju hok. (Mk 6,34) Jé zus te kin te te azok -
ra irá nyul, akik meg ful lad ni ké szül nek mind azon dol gok
ten ge ré ben, ame lyek egy for mán ér vé nyes nek tûn nek, mert
éle tü ket a kö zö nyös ség, a min den mind egy ér zé se ha tá -
roz za meg. Ami kor Pál Athén ban Jé zus kö ve té sé re hív,
nem pusz tán egy új élet fel fo gást hoz a töb bi mel lé. A vá -
ros ra Jé zus sze me i vel te kint. És eb bõl az kö vet ke zik, hogy
be szél ge tést kezd a vá ros la kók kal.
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1 A fo ga lom Pe ter Gross Mult iopt ionsges ells chaft (1994) cí mû mun ká já -
ban je lent meg elõ ször. Ma gya rul a je len té sét a „dön tés tár sa dal ma” ad -
ja vissza. A szo cio ló gi ai iro da lom ban is mert „in di vi du a li zá ló dott tár sa da -
lom” is eb be az irány ba mu tat, azon ban az in di vi du a li zá ló dott itt nem
össze té vesz ten dõ az ato mi zá ló dot tal. – A ford.



A KÖ VET KEZ MÉNY: VI TÁK A PI AC TÉ REN

Elõ ször a kép zett ré teg hez tar to zók kal vitázik Pál, ami itt
az epi ku re us és szto i kus irány kö ve tõ it je len ti, az ak ko ri
idõk két je len tõs fi lo zó fi ai is ko lá ját. Az athé ni né pes ség –
így hall juk – köz mon dá so san hí res ar ról, hogy ér dek lõ dik
az új esz mék iránt, és ke re si a pár be széd le he tõ sé gét ide -
gen fi lo zó fi ai irány za tok kal (21. vers).

A Pál vé le mé nyé re adott re ak ci ók azon ban meg le he tõ -
sen el lent mon dá so sak. Az egyik ol da lon nem rej tik vé ka
alá a ké tel ke dést. Rög tön meg is mond ják, mit gon dol nak
Pál ról. Az a szó, ame lyet a bib lia for dí tá sunk fe cse gõ nek
for dít, szó sze rint azt je len ti: ve té si var jú. Var jú, amely fel -
csi pe ge ti a ma go kat. Nem túl hí zel gõ jel lem zés. Szó csép lõ,
okos ko dó, ön je lölt fi lo zó fus – ezek a sza vak is be le ér ten -
dõk a je len tés me zõ be. 

Má sok azon ban ve szik a fá rad sá got, és meg pró bál ják
meg ér te ni az apos tolt. Ami kor Jé zus ról és a fel tá ma dás ról
be szél, azt hi szik, egy új is ten pár ról van szó, akiket ed dig
nem is mer tek (18. vers). Meg kér de zik, akar-e új szob rot
emel ni a két új is ten nek. 

Pál oda fi gyel és meg hall gatja õket, de fel vi lá go sí tás sal
is szol gál. Ér dek lõ dik az athé ni ek élet fel fo gá sa iránt, de a
sa ját ját sem rej ti el. A dia ló gus nem kor lá to zó dik azok ra a
dol gok ra, amely ben a fe lek egyet ér te nek; a kü lön bö zõ sé -
gek re is ki tér nek. Pál ra te kint ve nincs két ség, a pár be széd
és a misszió nem zár ja ki egy mást. De a sa ját hi tünk rõl és
két sé ge ink rõl, ar ról, ami ben re mény ke dünk és ami tõl fé -
lünk, jog gal nem be szé lünk eset le ge sen, ahogy esik, úgy
puf fan ala pon. Be szél ge tés és pár be széd, kü lö nö sen val lá -
si kér dé sek ben, vé gül is csak a köl csö nös is me ret és bi za -
lom alap ján si ke rül het. 

Pál a thessza lo ni kai gyü le ke zet nek írt le ve lé ben – ez a
vá ros volt utol só ál lo más he lye Athén elõtt – vissza te kint -
ve így fo gal maz za meg: Ké szek vol tunk oda ad ni nek tek
nem csak az Is ten evan gé li u mát, ha nem a sa ját lel kün ket
is. (1Thessz 2,8)

Ki mond hat juk: a misszió és az élet ben va ló rész vé tel el -
vá laszt ha ta la nul össze tar to zik. Mi elõtt az apos tol be szél,
oda fi gyel és ész le li a va ló sá got. Mi elõtt az egy ház hir det -
né az evan gé li u mot, ész lel nie kell, kik hall gat ják. Az egy -
ház nak szük sé ge van a Jé zus sze re tõ te kin te té tõl ve zé relt
oda né zés re és oda fi gye lés re. Ami kor egyik fü lünk kel a
Bib li á ra, má sik kal a be szél ge tõ part ne rünk re fi gye lünk, a
ket tõ kö zöt ti moz gás ból ki ala kul hat egy nyelv, amely meg -
nyit ja a szí ve ket az evan gé li um elõtt, már amennyi re ez
ha tal má ban áll az em ber nek. 

Ez a nagy vi lág val lá sok kö zöt ti pár be széd re is áll. „Tisz -
tán lá tás és jó szom széd ság” – a Né met or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház ezt a mot tót vá lasz tot ta a musz li mok kal va ló
pár be széd hez – köl csö nö sen fel té te le zik egy mást. A tisz -
tán lá tás jó szom széd ság nél kül ta szí tó. A jó szom széd ság
tisz tán lá tás nél kül ha mis hí zel gés. Könnyen meg ál la pít -
ha tó, hogy az em ber még sem lát ja iga zán, és ez ál tal ko -
mo lyan sem ve szi a má si kat. Athén val lá si plu ra liz mu sá -

ban, és a ma i ban épp úgy, nincs al ter na tí vá ja a be szél ge -
tés nek, dia ló gus nak, már amennyi ben a val lá sok hoz zá
akar nak já rul ni a bé ké hez – ami kö te les sé gük. A pár be -
széd hez hoz zá tar to zik az igaz lel kû ség, amely nem rej ti el
szé gyel lõ sen a sa ját ját, de az ide gent sem ke be le zi be. A
ke resz té nyek nem be szél het nek úgy má sok kal a hi tük rõl,
hogy Jé zust és a fel tá ma dást nem em lí tik – még ha ez úgy
is hang zik, mint ha két új is ten ség nek akar ná nak szob rot
ál lí ta ni. 

KO MOLY RA FOR DUL A DO LOG:
PÁL AZ ARE O PA GOSZON

Még egy ügy, ami ben ha son lít Pál sor sa Athén ban és Jé zu -
sé Je ru zsá lem ben. Két sé gek fo gal ma zód nak meg, hogy va -
jon po li ti ka i lag kor rekt-e, amit elõ ad. Ezért kell szá mot
ad nia az Are o pa gosz, a Ta nács elõtt. A mon da ni va ló ja
nem tel je sen egy ér tel mû. Nem iga zán tud juk, hogy Pált az
Are o pa gosz ra ve zet ték, te hát a pi ac fö lött ta lál ha tó domb -
ra, amely már õs idõk óta az össze gyü le ke zés he lye volt,
vagy pe dig az ugyan olyan ne vû ha tó ság elé, amely nek
szék he lye az agó ra volt, és a ró mai idõk ben a vá ros fon -
tos ügye i rõl volt hi va tott dön té se ket hoz ni. De a je le net,
amely sze münk elõtt van, még is in kább ar ra en ged kö vet -
kez tet ni, hogy Pál nak e ha tó ság elõtt kel lett fe lel nie üze -
ne té ért. 

Hi szen az Are o pa gosz gya ko rol ja eb ben az idõ ben a fel -
ügye le tet a vá ros hi va ta los szent he lyei fö lött; az athé ni
vá ros jog az õ ke zük ben van. Aki nyil vá no san meg szó lal,
azt az Are o pa gosz el len õr zi – az ide ve ze tõ utat a ró mai
csá szár tól szár ma zó hi va ta los szó lás sza bad ság-kor lá to -
zás egyen get te. Kor tár sak tu dó sí ta nak olyan be sú gók ról,
akik pro vo kál nak em be re ket, hogy kri ti ku san be szél je nek
Ró má ról, a vi lág urá ról, vé gül pe dig fel je len tik õket ezért.
Az Apos to lok cse le ke de tei is több ször be szá mol vá ro si ha -
tó sá gok kal va ló konf lik tu sok ról, ame lyek Pál apos tol ige -
hir de té sei kap csán ala kul nak ki. 

Va ló szí nû leg Athén ban is egy vég ered mény ben po li ti kai
jel le gû ki hall ga tás nak ve tik alá Pált. Va jon je len te nek-e ve -
szélyt a né ze tei a tár sa dal mi rend szá má ra? El le ne for dul-
e az is te nek kul tu szá nak, ame lyek nek szob ra it olyan ér -
dek lõ dés sel szem lé li? Vagy eset leg még a csá szár kul tusz el -
len is szól? Hit val lá sá val kér dé ses sé te szi az ural ko dó val -
lás po li ti kát, vagy még el fo gad ha tó ke re tek kö zött mo zog?

Mi lyen lesz a vá lasz? Va jon Pál is úgy vi sel ke dik-e, mint
más ese tek ben nagy el len lá ba sa, Pé ter, aki ra gasz ko dik
hoz zá, hogy nincs más ban üd vös ség, csak Krisz tus ban?
(Ap Csel 4,12) Meg lesz ben ne a bá tor ság, hogy Pé ter hez
ha son ló an ra gasz kod jon hoz zá: Is ten nek kell in kább en -
ge del mes ked nünk, mint az em be rek nek? (Ap Csel 5,29)

A be széd kez de te, ahogy az apos tol in dít, meg le põ:
konf ron tá ció he lyett a kap cso ló dást vá laszt ja. Lé nye gé ben
egy bó kot in téz a hall ga tó i hoz: Athé ni fér fi ak, min den te -
kin tet ben na gyon val lá sos em be rek nek lát lak ti te ket (22).
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Vagy aho gyan Klaus Wengst a for dí tá sá ban (Bi bel in ge -
rech ter Sprache) vissza ad ja: „Ti, athé ni em be rek, lá tom,
hogy min den te kin tet ben val lá sos em be rek vagy tok.” Hol
ma radt a fel bõ szült ség? Va jon tak ti kai okok ból rej ti el Pál
va ló di ér zé se it? Ki csit en ged, mert a ha tal mi vi szo nyok vi -
lá go sak: itt van Athén leg fel sõbb ha tó sá ga, amely mö gött
a nagy ró mai vi lág bi ro da lom áll, a má sik oda lon pe dig a
zsi dó Pál, aki Jé zus Krisz tust vall ja, és po gány kör nye zet -
ben egy ki csi val lá si kö zös ség kö ve tõ je. Emel lett még kül -
föl di is, még pe dig egy, a bi ro da lom pe re mén lé võ pro vin ci -
á ból va ló. 

Ne héz el bí rál ni, hogy Pál va jon op por tu nis ta mó don al -
kal maz ko dik, hogy ép bõr rel meg ússza, vagy pe dig hogy a
hall ga tói bõ ré be pró bál búj ni, hogy „gö rög le gyen a gö rög -
nek”. El kell vi sel nünk ezt a két sé get, amelyet egyéb ként
is elég jól is me rünk. 

Az egy ház tör té ne te fo lya mán új ra és új ra olyan hely -
zet be ke rül nek a ke resz té nyek, hogy szá mot kell ad ni uk
hi tük rõl. És min den al ka lom mal új ra elénk ke rül a kér dés:
mit je lent a meg al ku vás rossz ér te lem ben, és mit az al kal -
maz ko dás jó ér te lem ben? Vissza te kint ve könnyebb fel mér -
ni ezt – leg alább is ab ban az eset ben, ha az íté let be nem
ve gyül be le azok nak a gõg je, akik meg van nak gyõ zõd ve
ró la, hogy õk min den eset ben he lye sen cse le ked tek vol na.
Utó lag min dig oko sabb az em ber, de az akut dön té si hely -
zet ben nem bol do gu lunk me rész ség nél kül. 

Egy há zunk leg fon to sabb 20. szá za di hit val lá sa, az
1934-es Bar me ni teo ló gi ai nyi lat ko zat jó pél da er re. Pél da -
ér té kû szá munk ra, mert nyíl tan el lene mond a nem ze ti szo -
ci a lis ta ideo ló gi á nak va ló be hó do lás nak és az úgy ne ve zett
Né met Ke resz té nyek tév ta na i nak. Még is saj nál juk, hogy bi -
zo nyos kér dé sek ben hall gat ez a pél da ér té kû és má ig ha tó
hit val lás. Mert sok idõ nek kel lett el tel nie, míg egy há zunk a
zsi dók jog fosz tá sá val szem ben vi lá go san hi tet tett ar ról,
hogy Is ten nem mond ta fel a né pé vel kö tött fel bont ha tat -
lan szö vet sé get, és so ká ig tar tott, míg olyan vi lá go san tu -
dott be szél ni a ke resz tény em ber sza bad sá gá ról, hogy a te -
kin tély el vû gon dos ko dó ál lam esz mé je vég képp meg ha la -
dot tá vál ha tott. Nem lett vol na-e az is a sza bad ság egyik
ki fe je zõ dé se, ha a Bar me ni teo ló gi ai nyi lat ko zat nem csak
azt mond ta vol na, hogy Jé zus Krisz tus egy há za az „atya fi -
ak kö zös sé ge”, ha nem úgy ne vez te vol na, ami va ló já ban:
„fi vé rek és nõ vé rek kö zös sé ge”? Még egy ilyen pró fé tai do -
ku men tum ra is rá ve tül a kor szel lem ár nyé ka. 

A meg al ku vás tól az al kal maz ko dá sig tar tó lé pést nem
min dig könnyû meg ten ni. Mind annyi an ke rü lünk olyan
hely zet be, hogy nem al kal maz ko dunk, ha nem meg al ku -
szunk. Így ezen a hé ten is meg kell kér dez nünk ma gunk -
tól: va jon csak az van ben ne az imá im ban, amit má sok a
glo ba li zá ci ó ról vagy a klí ma vál to zás ról mon da nak, vagy
az egy há zi na po kon ta lá lunk sa ját han got ezek kel a kér -
dé sek kel kap cso lat ban? Ez a sa ját hang bí za tott ránk mint
hit val lás a te rem tõ Is ten rõl és mint há la a te rem tett vi lág
jó ado má nya i ért. Ez bí za tott ránk úgy is, mint pró fé tai el -
lent mon dás azok irá nyá ba, akik min dent ma guk nak akar -

nak, és sem mit sem hagy nak az utá nuk jö võk nek. Ez bí -
za tott ránk, ha rá te kin tünk a szen ve dõ Krisz tus ra, aki ké -
pes sé tesz min ket a rész vét re, és a szo li da ri tás kész sé gét
éb resz ti ben nünk.

A MEG AL KU VÁS ÉS AZ AL KAL MAZ KO DÁS HA TÁ RÁN

Pál a meg al ku vás és az al kal maz ko dás ha tá rán áll. Hogy
vi sel ke dik eb ben a hely zet ben? A ke resz tény ség tör té ne té -
ben elõ ször ta lál ko zunk olyan be széd del, amely a ke resz -
tény üze ne tet ko rá nak fi lo zó fi ai nyel vé re for dít ja le. Pál a
ke resz tény hit fon tos tar tal ma it hall ga tó i nak gon dol ko dá -
si ka te gó ri á i ban fe je zi ki; idéz a kor társ fi lo zó fu sok tól, és
kap cso ló dik a gö rög fi lo zó fi ai teo ló gia fon tos mo tí vu ma i -
hoz. Itt tör té nik meg az el sõ pró bál ko zás ar ra, hogy a nem
ke resz tény gon dol ko dá si ha gyo mányt fel hasz nál ják a ke -
resz tény teo ló gi á ban (Ul rich Wil kens).

Pál nem kri ti zál ja az athé ni ek val lá sos sá gát. El len ke zõ -
leg: el is me rõ en be szél ró la. Min den te kin tet ben na gyon
val lá sos em be rek nek lát lak ti te ket. (22) A kö zép pont ba ál -
lít ja egy ol tár  fel ira tát, amely re vá ro si sé tá ja köz ben buk -
kant. Ezt az ol tárt egy „is me ret len is ten nek” ál lí tot ták
(23). En nek az is me ret len is ten nek a ke re sé sét ra gad ja
meg, hogy hall ga tó i hoz kö ze lebb vi gye azt az Is tent, aki a
zsi dó-ke resz tény hit sze rint egye dül mél tó ar ra, hogy Is -
ten nek ne vez zék és Is ten ként imád ják. Akit ti is me ret le nül
tisz tel tek, én azt hir de tem nek tek. (23) Ez zel az át me net tel
lesz a vé dõ be széd bõl ige hir de tés. 

Az is me ret len is ten nek ál lí tott ol tár va ló szí nû leg amo -
lyan val lá si „biz tos, ami biz tos” volt. Vé gül is nem árt, ha
az is mert ne vû is te nek ol tá rai mel lett még egy áll, amely
két ség ese tén meg aka dá lyoz za, hogy az em ber egy is tent
ki hagy jon a kul tusz ból, mi vel (még) nem is me ri. Hogy ne
von ja ma gá ra az is ten ség ha rag ját a tisz te let hi á nya mi -
att, in kább elõ vi gyá za to san felállított egy ál ta lá nos ol tárt.
Ki tud ja, nem jó-e va la mi re?

Pál nem egy sze rû en sze mé re ve ti a hall ga tó i nak ezt a
„biz tos, ami biz tos” ke gyes sé get, ha nem ah hoz kap cso ló -
dik, ami ab ban ki fe je zõ dik: gon dos kodj ar ról, hogy ked vé -
re tégy az is te nek nek. Ha lé te zik az egyet len Is ten, ak kor
jó len ne õt az ol da lunk ra ál lí ta ni. 

Má ig ha tó an az is me ret len is ten nek (agnws toõ qe o võ)
épí tett ol tár egy egész val lá si irány zat nak köl csö nöz te a ne -
vét. Ag nosz ti ku sok nak azok ne ve zik ma gu kat, akik az is -
ten kér dés re sem ne met, sem igent nem tud nak vá la szol ni,
ha nem egy sze rû en azt mond ják: Nem tu dom, nem is me rem
Is tent. Eb ben a hoz zá ál lás ban nem min dig a kö zöny kap
han got, sok szor in kább az Is ten fel fog ha tat lan nagy sá ga
elõt ti tisz te let. Ki fe je zõd het ben ne a ke re sés, amely ben a
két ség nek is van he lye. Az ef fé le ke re sés ma is meg ér dem li
a ke resz té nyek szim pá ti á ját. Szí ve sen ves  szük a két ke dõk
kö zel sé gét. Mennyi vel in kább le het ve lük be szél get ni, mint
a meg gyõ zõ dé ses ate is ták kal, akik szá má ra már min den
kér dés le zárt! Mennyi vel in kább le het ve lük be szél get ni,
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mint a tú lon túl ma ga biz tos hí võk kel, akik azt hi szik, Is ten
a mar kuk ban van! Aki tisz te li Is tent, az a ben ne lé võ is me -
ret lent és fel fog ha tat lant sem ta gad ja le. 

Ter mé sze te sen ma is lé te zik a „biz tos, ami biz tos” hit.
Ma is sok em ber vá gya ko zik egy test re sza bott Is ten után.
So kan él nek köz tünk, akik nem fel tét le nül ne vez nék ma -
gu kat ke resz tény nek, de hisz nek az an gya lok ban, akik
tar tást ad nak az éle tük nek. Köz vé le mény ku ta tók mond -
ják, hogy ma töb ben hisz nek az an gya lok ban, mint Is ten -
ben. Biz to sí ta nak ma guk nak egy faj ta égi tá mo ga tót,
mind ezt anél kül, hogy az Is ten-kér dés ko moly sá gá val fog -
lal koz ná nak, vagy épp az Is ten mel let ti hit val lás sal le kö -
te lez nék ma gu kat. Más kü lön ben sze ku lá ris nak mu tat ko -
zó em be rek is dí szí tik au tó ju kat mat ri cá val, amely nek fel -
ira ta: „Ne ve zess gyor sab ban, mint ahogy az õr an gya lod
re pül ni tud.” Csu pán egy jól hang zó mon dás?

Nem. Sok kal in kább re ak ció ar ra, hogy mind annyi an be -
le üt kö zünk ké pes sé ge ink és le he tõ sé ge ink ha tá rá ba. Már
csak rit kán le het hal la ni pa te ti kus mon da to kat ar ról a vi -
lág ról, amely bõl ki ve szett a va rázs lat, ame lyet az em be rek
aka ra tuk sze rint for mál nak, és ahol nin cse nek tit kok.

„Azt hir de tem nek tek, akit is me ret le nül tisz tel tek!” Itt az
egy ház kül de té sé rõl van szó, a mi kül de té sünk rõl. Az új
misszi ói kez de mé nye zé sek él te tõ ele me nem va la mi fé le egy -
há zi „üzem” foly to nos sá gá nak biz to sí tá sa. Az egy ház
misszi ó já ban sok kal in kább a kö rü löt tünk élõ em be rek rõl
van szó, akik nek jo guk van az evan gé li um bi zo nyos sá gá ra. 

Sem ak ko ri ban Athén ban, sem ma nincs mo no pó li u -
munk ne künk, ke resz té nyek nek a val lás kér dé sé ben. Üze -
ne tünk köz ve tí té sé re ma sincs má sunk, mint ami ben már
Pál is te vé keny sé gé nek lé nye gét lát ta: Krisz tus ne vé ben ké -
rünk… (2Kor 5,20) Hogy az em be rek ezt a ké rést kö ves -
sék, hogy rá han go lód ja nak a hit re, az Is ten ke zé ben van.
Ez óv ja meg az em be re ket, hogy a „misszió tár gyai” le gye -
nek az egy ház szá má ra, és men te sít ben nün ket a ha mis
si ker haj há szás tól és a meg té ré si kény szer tõl. Is ten meg -
sza ba dí tó sza va így ta lál vá lasz ra, amely ma ga is sza bad -
sá got lé leg zik, ha Is ten Lel ke mun kál ben ne. Csak õ tud ja
meg nyit ni a fü le ket és át vál toz tat ni a szí ve ket. 

AZ ÜZE NET AZ EGY IS TEN RÕL

Az athé ni ak „is me ret len is ten” utá ni kutatását Pál ek kor
me ré szen hasz nál ja ki. Az õ nyel vük höz nyúl, hogy nyo -
ma té ko san szó lal tas sa meg Jé zus Krisz tus evan gé li u mát.
Még pe dig ko rá nak fi lo zó fi ai-teo ló gi ai nyel vét hasz nál ja.
Így lesz két ség kí vül al kal maz ko dás a meg al ku vás ból. Így
a te rem tett vi lág meg ne ve zé sé re a bib li ai „ég és föld” mel -
lett a „vi lág” szót is hasz nál ja: „Is ten, aki a vi lá got (koz -
moszt) te rem tet te”. Is ten rõl azt mond ja, õ nem olyan, aki -
nek „szük sé ge len ne bár mi re is” (25), s ez zel kap cso ló dik
ah hoz a gon do lat hoz, hogy Is ten nek nin cse nek szük ség le -
tei, ami a gö rög és ró mai fi lo zó fi á ban is meg ta lál ha tó.
Hogy Is ten az egész koz mosz fö lött ural ko dik, azt a köl tõk

nyel vén fejezi ki: Mert ben ne élünk, moz gunk és va gyunk.
(28) Vé gül pe dig egy gö rög ver set idéz: az õ [az az Is ten]
nem zet sé ge va gyunk. (28)

Aki így be szél, az nem tû nik val lá si fel for ga tó nak.
Azok szá má ra, akik ki zá ró lag új don sá got vár nak tõ le, ta -
lán tú lon túl is is me rõs nek hang zik. De ta gad ha tat lan,
hogy az is me ret len is ten bõl ki in dul va az egyet len, igaz Is -
ten hir det te tik, aki az eget és a föl det al kot ta, és aki nek
min den em ber a lé tét kö szön he ti. Ez az Is ten nem la kik
em ber kéz al kot ta temp lo mok ban. (24) Ki bú jik min den em -
be ri hoz zá fé ré si kí sér let alól. Tel jes mér ték ben meg kü lön -
böz te ten dõ az arany hoz vagy ezüst höz vagy kõ höz, mû -
vé szi al ko tás hoz vagy em be ri el kép ze lés hez ha son ló is -
ten ség tõl (29). Mi ért olyan biz tos eb ben az apos tol?
Azért, mert Is ten egy ele ven em ber ben mu tat ta meg ma -
gát, aki hús és vér, és ben ne meg aláz ko dott. Ezért sen ki -
nek sem kell töb bé ké pek ben vagy temp lo mok ban bíz ni,
ame lye ket em ber kéz al ko tott. Mi vel a Meg fe szí tet tet fel tá -
masz tot ta a ha lál ból, min den ki tud hat ja, hogy ki elõtt
kell egye dül el szá mol nunk ne künk, em be rek nek. Nem a
ró mai csá szár elõtt, nem az athé ni Are o pa gosz elõtt, ha -
nem ma ga Is ten elõtt, és egye dül õe lõt te. Kö ve te lõ en han -
goz hat nak ezek a sza vak, el sõ sor ban még is meg sza ba dí -
ta nak min ket a ma gunk al kot ta is te nek tõl. Az Are o pa -
gosz elõt ti vé dõ be széd az egy Is ten ne vé ben mon dott val -
lás kri ti ká vá lesz. 

Az óta a ke resz tény ige hir de tés min dig val lás kri ti ka is
egy ben. Nem egy sze rû en el ve ti az em ber val lá sos ke re sé -
sét, ha nem meg ér zi az élet irán ti vá gya ko zást, amely ab -
ban meg szó lal. Mert ma ga Is ten ül tet te az em be rek be a vá -
gyat, hogy ke res sék és meg ta lál ják. És va ló ban, õ nincs
messze egyi künk tõl sem. (27) Vagy ahogy az egy ház atya,
Au gus ti nus imá ja mond ja: „Is te nünk, te te rem tet tél ben -
nün ket, és nyug ta lan a szí vünk, amíg meg nem nyug szik
ben ned.” Mi, em be rek a ma gun kon túl mu ta tó vi lág ban ke -
re sõ, „ön transz cen dens” lé nyek va gyunk. Nem aka runk
ma gunk kö rül ke rin ge ni, ke res sük a kö zös sé get Is ten nel.
Mert átok len ne szá munk ra, ha az ön ma gun kon túl ra irá -
nyu ló ke re sés ben foly ton csak ma gunk ba üt köz nénk.

Hogy ez így van-e, ar ról ma is vi tá zunk. Egy részt sok
em ber új ra te ret ad val lá si ke re sé sé nek. Is mét be szél nek
Is ten rõl, még hét köz na pi té mák össze füg gé sé ben is. Új ra
el is me rik, hogy a val lás az em be ri élet alap ve tõ as pek tu -
sai kö zé tar to zik. És ezt gyak ran ki fe je zés re is jut tat ják a
köz élet ben – meg le he tõ sen sok fé le és nem min dig ör ven -
de tes for má ban. 

A má sik ol da lon azon ban a val lás el le nes ség is han gos.
Van nak em be rek, akik ép pen azt tart ják he lyes nek, hogy
az em ber az ön ma gán tú li ke re sé se kor csak ma gá ba üt kö -
zik, hogy õ min den do log mér té ke és az uni ver zum ura. A
ra di ká lis ate is ták új moz gal ma for má ló dik. Ami az USA-
ban és Nagy-Bri tan ni á ban már lét re jött, va ló szí nû leg Né -
met or szág ban is szó hoz jut majd. Már az a gon do lat is
efe lé mu tat, hogy lét re kel le ne hoz ni a „fe le ke zet hez nem
tar to zók köz pon ti ta ná csát”. 
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Az an gol szász tér ség ben az új ate is ták úgy ne ve zik ma -
gu kat: The Brights, „a meg vi lá go so dot tak”. Ez a felfogás
ko ráb ban is lé te zett már: a nem hí võk a ha la dók, a fel éb -
red tek, a hí võk pe dig a vissza ma ra dot tak. Most még a mo -
dern  pszi cho ló gi át is fel hasz nál ják en nek alá tá masz tá sá ra.
Mi vel úgy vé lik, meg ta lál ták az agy ban azt a te rü le tet,
amely fe le lõs a val lá si ér zé se kért, a hit is ér tel mét ve szí te -
ni lát szik, hi szen az nem más, mint egy agyi in ge rü let.
Mind amel lett fur csa len ne, ha val lá sos gon dol ko zá sunk -
nak és ér zé sünk nek, hal lá sunk nak és imád ko zá sunk nak
nem len né nek tes ti meg nyil vá nu lá sai. De aki azt hi szi,
hogy ez zel a hit igaz sá gá val kap cso la tos kér dést meg vá la -
szol ta, az ma ga is fel ült egy hit nek, még pe dig a tu do mány -
ba ve tett hit nek. Az Is ten-kér dés nem egy agy le beny ben
van el rejt ve. Nem le het meg vá la szol ni agy hul lá mok mé ré -
sé vel. És sem mi képp sem le het mo dern nek te kin te ni az
em ber ideo lo gi kus ön elé gült sé gét, mint ahogy a hit sem te -
kint he tõ ma gá tól ér te tõ dõ en ma ra di nak. 

Az Is ten ben va ló hit nek szint úgy nincs kö ze egy pszi -
cho ló gi ai fo lya ma tok ál ta li ele ve el ren de lés hez. Sok kal in -
kább van kö ze az em be ri sza bad ság hoz. Leg alább is a ke -
resz tény hit sze rint az em ber nem függ a gén je i tõl és az
agy hul lá ma i tól. Sok kal in kább meg aján dé koz za az em bert
az zal a sza bad ság gal, hogy vé ges éle té nek ezek hez a fel -
té te le i hez sa já tos vi szonyt ala kít son ki. Aki ma gát Is ten
te remt mé nye ként ér tel me zi, ki lép sa ját ma ga bör tö né bõl.
Meg is me ri a mél tó sá got, amellyel Is ten meg aján dé koz ta õt
és min den ki mást. Ön ma gá val és má sok kal is kap cso la tot
ala kít hat ki: Sze resd fe le ba rá to dat, mint ma ga dat. A hit bõl
fa ka dó élet ezen ve zér mon da tá nak ab ban van az alap ja,
hogy Is ten ma ga lép kap cso lat ba ve lünk, hogy meg is mer -
jük sze re te tét és sze ret ni tud juk õt: …sze resd az Urat, a te
Is te ne det tel jes szí ved bõl, tel jes lel ked bõl, tel jes el méd bõl és
tel jes erõd bõl. […] Sze resd fe le ba rá to dat, mint ma ga dat.
Nin csen más, ezek nél na gyobb pa ran cso lat. (Mk
12,30–31)

Az az egyik do log, hogy tisz tel jük az em be rek val lá si
vá gya ko zá sát. De épp olyan fon tos, hogy min de nütt fel -
emel jük a sza vun kat, ahol az élõ Is ten he lyé re em ber kéz
al kot ta is te nek lép nek. 

Luther Már ton is mert ki je len té se, mi sze rint az az is te -
nünk, amin a szí vünk csüng, kri ti kus vizs gá lat ra in dít,
hogy va jon az, ami igényt tart a szí vünk re, jog gal tart-e rá
igényt. Hogy az az Is ten ké pé re te rem tett em ber nek meg -
ad ja-e mél tó sá gát és sza bad sá gát, vagy pe dig új füg gõ sé -
gek hez ve ze ti. 

Itt mu tat ko zik meg, hogy Is ten sza va nem csu pán ele -
ven és erõs, ha nem éle is van, amely se gít meg mu tat ni a
vi lá gos kü lönb sé get Is ten és a bál vá nyok kö zött, ha szük -
sé ges. Pál athé ni ige hir de té sé ben ezért köz vet le nül össze -
tar to zik a Te rem tõ rõl va ló ige hir de tés és az ön ma gát is ten -
nek be ál lí tó vi lá gi ural ko dó fö löt ti kri ti ka. Aki meg akar ta
hal la ni ezt, az vi lá go san hall hat ta.

A TU DAT LAN SÁG VÉ GE

A pré di ká ció bûn bá nat ra va ló fel hí vás sal vég zõ dik.
Nincs több szó meg al ku vás ról. Egé szen köz vet len mó -
don csen dül fel Jé zus üze ne té nek egyik kulcs mon da ta:
Be telt az idõ, és el kö ze lí tett már az Is ten or szá ga: tér je -
tek meg, és higgye tek az evan gé li um ban. (Mk 1,15) De
itt nem csak ez a jé zu si kö ve tel mény hang zik el új ra, hi -
szen az Is ten or szá ga hir de tõ jé bõl a hir de tett, az üze net
tar tal ma lett: Jé zus, aki fel tá madt a ha lot tak kö zül. Ez
te szi le he tõ vé szá munk ra, hogy ge ne rá ci ó kon át bíz -
zunk Is ten ben. Az apos tol ar ra hí va tott, hogy eh hez em -
be ri sza vak kal se gít sé get nyújt son. Mi is er re hí vat tunk.
Er re gon do lunk, ami kor azt mond juk, hogy a Jé zus
Krisz tus ról va ló ta nús ko dás ra va gyunk el hí va. Ez zel
együtt nem kell két ség be von ni be szél ge tõ part ne rünk
hit be li meg gyõ zõ dé sét. Ez ma gá tól ér te tõ dõ. Nincs
misszió dia ló gus nél kül. Ilyen ér te lem ben a musz li mok -
kal va ló pár be széd ugyan olyan fel té te lek kö zött zaj lik,
mint Pál be szél ge té se az athé ni fi lo zó fu sok kal. Ugyan -
olyan, mint min den be szél ge tés, amely mél tó a be szél -
ge tés név re: a má sik irán ti tisz te let és az igaz sá gért va -
ló el kö te le zett ség össze tar tozik.

Ezért ál lít ja Pál ezt a be szél ge tést egy utol só szám adás,
az utol só íté let ho ri zont já ba. Itt nem a fe nye ge tõ ku lisszák
fel épí té sét lát hat juk. Hi szen az Is ten ke gyel mé rõl szó ló
evan gé li um el len ke zõ jé be for dul, ha a „fe ke te pe da gó gia”
szel le mé ben ar ra hasz nál juk, hogy em be re ket el bi zony ta -
la nít sunk és a po kol tól va ló fé le lem be ta szít sunk általa.
Ezért ab ban a ver seny ben sem kel le ne részt ven nünk,
amely sze rint az a val lás a leg jobb, amely a po kol ról a leg -
hát bor zon ga tób ban be szél. 

Mert hogy Is ten igaz sá gos íté le tet mond majd az egész
föld ke rek ség fö lött (31), az nem ijesz tõ üze net, ha nem a re -
mény ki fe je zõ dé se. Nem az igaz ság ta lan sá gé az utol só
szó. Jé zus ha lot tak kö zül va ló fel tá ma dá sá val már rég el -
kez dõ dött a vi szo nyok meg vál to zá sa. A vi lág le het más –
ezt tud tuk meg ezek ben a na pok ban is a klí ma ka taszt ró -
fá val és az af ri kai ki ál tó sze gény ség gel kap cso lat ban is.
Is ten a te rem tett vi lág szá má ra re mény te li pers pek tí vát
nyit meg. És ar ra bá to rít ben nün ket, hogy ezért a re mé -
nyért imád koz zunk, és eb bõl táp lál koz za nak a cse le ke de -
te ink is. 

PERS PEK TÍ VA VÁL TÁS

Egy ilyen pers pek tí va vál tás ha tá sai sok szí nû ek. A hi tünk
köz pont já ról va ló el mél ke dés, amely be Pál vé dõ be szé dé -
ben be le bo csát ko zik, kö vet kez mé nye ket von ma ga után.
Mind annyi unk szá má ra azt je len ti, hogy sa ját éle tünk
alap kér dé se i hez és -él mé nye i hez új, tu da tos vi szonyt ala -
kí tunk ki. Szá munk ra, akik az egy ház is va gyunk, azt je -
len ti, hogy az Is tent meg kü lön böz tet jük az is te nek tõl, és
ko runk vi tás kér dé se i ben is meg szó la lunk: 
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A gyász le ter he li az em ber éle tét. A vesz te ség, amelyet a
sze re tett csa lád tag, ba rát el vesz té se jelent, át for mál ja az
éle tün ket. A vesz te ség mi at ti fáj dal mon túl át ren de zi em -
be ri kap cso la ta in kat, meg kér dõ je le zi cél ja in kat, rá kér dez
lé te zé sünk re. Nem csak a vissza for dít ha tat lan vesz te ség
mi at ti bá na tot kell fel dol goz ni, ha nem az éle tün ket is új ra
kell fo gal maz ni. A gyász ilyen ér te lem ben ál ta lá nos je len -
ség ként ter he li min den em ber éle tét. 

A gyász azon ban le het túl ter helt is. Tra gi kus ha lál ese -
tek, kis gyer mek vagy fi a tal csa lád tag el vesz té se kor a gyá -
szo lók ra ne he ze dõ te her el vi sel he tet len nek tû nik kí vül rõl
néz ve is. A „cso da, hogy be le nem õrül” mon da ta, amely
sok szor el hang zik ilyen ese tek ben a kül sõ szem lé lõ aj ká -

ról, mu tat ja, mennyi re szél sõ sé ges nek ér zé kel jük a gyá -
szo lók hely ze tét ilyen kor. Lel ké szi szol gá la tunk egyik leg -
ne he zebb fel ada ta a gyá szo lók lel ki gon do zá sa, a te me té si
szol gá lat el vég zé se, a te me té si ige hir de tés. Pró bál juk át -
gon dol ni, mi tõl lesz túl ter helt az ilyen gyász! Pró bál juk
fel mér ni le he tõ sé ge in ket, mi kor és ho gyan se gít het jük a
gyá szo ló kat lel kész ként!

A VESZ TE SÉG

Min den em ber ha lá la vesz te ség. Míg azon ban egy idõs em -
ber ha lá lá nál az em ber ki mond hat ja és át él he ti a mon da -
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– Fel lé pünk a gaz da ság mint ön cél bál vá nyo zá sa el len
és a gaz da ság szol gá ló funk ci ó ja mel lett.

– Fel lé pünk a klí ma ka taszt ró fa meg fé ke zé sé hez szük sé -
ges lé pé sek ön zõ ha laszt ga tá sa el len, és ez ál tal a kö vet ke -
zõ ge ne rá ci ók élet fel té te le i nek ér de ké ben.

– Fel lé pünk az el len a szán dék el len, hogy az élet kez -
de té rõl és vé gé rõl ren del kez zünk, s ez zel együtt azért,
hogy véd jük az élet kez de tét, és tá mo gas suk az em be rek
gon dos ko dó kí sé ré sét éle tük vé gén. 

E fel ada tok ked vé ért kö te les sé günk, hogy vé de kez zünk
Is ten  el fe lejtése el len, ak kor is, ha po li ti kai fe le lõs sé günk -
rõl van szó. Ezért az egy ház el sõ fel ada ta a nyil vá nos ság
elõtt, hogy Is ten rõl be szél jen és az Is ten rõl va ló hall ga tást
meg tör je, ahe lyett, hogy to vább fo koz ná. Is ten igé jé nek
egy re ele ve neb ben, erõ tel je seb ben és éle seb ben kell meg szó -
lal nia.

ÉS VÉ GÜL: A HA TÁS

Ami kor a ha lot tak fel tá ma dá sá ról hal lot tak, egye sek gú -
nyo lód tak, má sok pe dig azt mond ták: „Majd meg hall ga -
tunk er rõl más kor is.” (32) Szó sincs nagy egyet ér tés rõl.
Leg jobb eset ben – le szá mít va a gú nyo ló dást – ki nyil vá ní -
tott ér dek lõ dés rõl, hogy „leg kö ze lebb” foly tas sák a be szél -
ge tést. 

Lu kács csak „né hány fér fi ról” (34) be szél, akik csat la -
koz tak Pál hoz, és csak egyet em lít név sze rint, Di o -
nüszioszt, aki „az Are o pa gosz tag ja volt” (szó sze rint), és
egy Da ma risz ne vû nõt. Athén ban el ma radt Pál misszi ói

mun ká já ban a lát ha tó át ütõ ered mény. Nem jött lét re gyü -
le ke zet. Va jon a vá ros „túl ke mény ta laj” Is ten sza vá nak
ve té se szá má ra? A le he tõ sé gek pi a ca be ke be le zi az evan gé -
li u mot, mint ha csak egy üze net len ne a sok kö zül?

A két név, Di o nüsziosz és Da ma risz, itt nem csak két
sze mély re vo nat ko zik. Sok kal in kább cso por tok rep re zen -
tán sai õk, akik az õs ke resz tény moz ga lom hoz csat la koz -
tak. Di o nüsziosz az Are o pa gosz tag ja ként azo kat kép vi se -
li, akik a má sik ol dal hoz tar toz nak, és akik meg nye ré se el -
kez dõ dött Di o nüsziosszal. Da ma risz pe dig azt a sok nõt
kép vi se li, akik Pál hoz csat la koz tak, aho gyan azt le ve le i bõl
is tud juk. 

Mert Is ten Igé je, ahogy Ézsa i ás pró fé ta ír ja, nem tér
vissza üre sen (Ézs 55,11), de nem is min dig mér he tõ le
köz vet le nül azon, ami a sze münk elõtt van. Eb ben az ér -
te lem ben igaz, hogy „a si ker nem tar to zik Is ten ne vei kö -
zé” (Mar tin Bu ber). 

Az el be szé lés Pál apos tol misszi ói út já ról itt új ra na gyon
kö zel van a mi ta pasz ta la ta ink hoz. Az evan gé li um hir de -
té se kor ab ban a re mény ben va gyunk, hogy Is ten sza vá nak
ve té se ki kel. De tud juk azt is, hogy vé gül egye dül Is ten
vál toz tat hat ja meg a szí ve ket. Ez õriz het meg min ket az
el bá tor ta la no dás tól. Nem az a fel ada tunk, hogy szá mol -
gas suk, hány em bert ért el Is ten sza va. A mi fel ada tunk
az, hogy Pál apos tol lal együtt bát ran be me rész ked jünk a
val lá si kí ná la tok pi a cá ra, és ott amel lett áll junk ki, amit
mi is sza ba dí tó igaz ság ként ta pasz tal tunk meg. Er re bá to -
rít ben nün ket Is ten ma reg gel. Ha ez si ke rül, re mény ked -
he tünk, hogy Is ten Lel ke ve lünk van. 

For dí tot ta Dá vid Adél

KRÁ MER GYÖRGY

A túl ter helt gyász
Gon do la tok és kér dé sek egy be szél ge tés hez



tot: „en nek így kel lett len nie, ez az élet rend je”, ad dig egy
kis gyer mek vagy fi a tal csa lád tag ha lá la kor ez az elmúlás
té nyét el fo gad ni se gí tõ alap ki je len tés nem igaz. A vesz te -
ség el vi sel he tet len sú lyát ép pen az ad ja, hogy ez nem az
élet rend je. Gyer mek vagy fi a tal csa lád tag el vesz té se kor az
élet rend je alap ve tõ en fel bo rul. Az élet rend jé bõl kö vet ke -
zõ, az élet alap ve tõ ér tel mét, biz ton sá gát meg ha tá ro zó cé -
lok, fo lya ma tok, irá nyok el vesz nek, ér tel met len né vál nak.

A vesz te ség el fo ga dá sa ezért kü lö nö sen is ne héz. A gyá -
szo ló min dent meg tesz azért, hogy a vesz te ség gel ne kell -
jen szem be néz ni, vagy an nak té nyét si ke rül jön tom pí ta ni.
„Va la hány szor ki nyí lik az aj tó, azt hi szem, hogy õ fog be -
lép ni!” Ami kor a gyer me két el vesz tõ édes anya ezt a mon -
da tot is mét li, ab ban a vesz te sé get pró bál ja ta gad ni, tá vol
tar ta ni. „Ugye õ most él oda át? Tu dom, hogy nem halt
meg, õ él, csak nem ve lünk, ha nem oda át Is ten nél!” Ez a
mon dat nem csak a gyá szo ló szü lõ gya kor lat ban is mû kö -
dõ hi tét és re mény sé gét mu tat ja, ha nem azt a vé de ke zést
is, amellyel a gyá szo ló pró bál ja meg nem tör tént té ten ni a
vesz te sé get. Ez a vé de ke zés idõt nyer. Idõt ar ra, hogy a
gyá szo ló fel ké szül hes sen, össze gyûjt hes se ere jét, ké szen
áll jon a vesz te ség el fo ga dá sá ra. Szük sé ge van er re a vé -
dett idõ re ah hoz, hogy gyá sza, de kü lö nö sen is túl ter helt
gyá sza ne rop pant sa össze éle tét.

Kér dés: Va jon te me té si ige hir de té sünk elõ se gí ti vagy el -
le he tet le ní ti ezt a ter mé sze tes vé de ke zést?

A túl ter helt gyász ban a vesz te ség min dent meg kér dõ je -
lez. A gyer mek ha lá la kor a szü lõ nem csak az zal sze me sül,
hogy a vesz te ség vég le ges, nem csak a ha lál pri mer kö vet -
kez mé nyei fáj dal ma sak, ha nem az is, hogy szü lõi mi vol ta
is el vész. Õ, aki nek éle tét gyer me ké nek lé te ha tá roz ta
meg, tet te rész ben ér tel mes sé, aki ag gó dott, gon dos ko dott,
ne velt, most el ve szí ti gyer me két, és ezen ke resz tül szü lõi
lé te is kér dé ses lesz. Így van ez ak kor is, ha az el hunyt
gyer mek nek van nak test vé rei. 

A GON DOS KO DÓ IS TEN RÕL AL KO TOTT NA IV HIT

Azok, akik éle tü ket Is ten be ve tett hit tel élik, a túl ter helt
gyász ese té ben sok szor azt élik át, hogy hi tük össze tö rik,
vál ság ba, krí zis be ke rül. A gon dos ko dó Is ten be ve tett hit
ugyan is a leg több ször ab ban bí zik, hogy Is ten min den ve -
sze de lem tõl meg õriz, és meg õr zi sze ret te in ket is. Sok imád -
sá gunk is ezt su gall ja. Ez a hit a vi lá got a hí võ szá má ra
egy faj ta har mó ni á ban lát ja. Is ten vi gyáz azok ra, akik hisz -
nek ben ne, nem en ge di, hogy va la mi rossz tör tén jen ve lük.
Ha még is ve sze de lem be, baj ba jut az éle tünk, Is ten se gít sé -
ge ab ban van, hogy ki ment eb bõl a ve sze del mes hely zet -
bõl, és vissza ál lít ja az élet ere de ti, har mo ni kus rend jét. Ez
a hit úgy lát ja a vi lá got, hogy van, ami sem mi kép pen nem
tör tén het meg. „Is ten nem hagy ná ezt” – hang zik en nek a
hit nek az alap meg nyil vá nu lá sa. 

Ami kor az tán az élet ben be kö vet ke zik a tra gé dia, ez a
na iv hit össze tö rik. Is ten nem te szi meg azt, ami el vár ha -

tó len ne tõ le. Ami tör té nik, igazságtalan, és ezen ke resz tül
ma ga az Is ten is igaz ság ta lan lesz. A gyá szo ló, aki úgy ér -
zi, Is ten ben csa ló dott, el le ne for dul, és sok szor in du la to -
san Is ten nek tá mad. 

Ez a na iv hit mind annyi unk ban ott van. Még ha össze -
tet tebb is a hi tünk, ha Is ten gon dos ko dá sát dif fe ren ci ál -
tab ban lát juk is, ha el fo gad juk azt, hogy Is ten je len lé te,
gon dos ko dá sa, se gít sé ge az em ber elõtt nem min dig lát ha -
tó, ért he tõ, a baj ban, a tra gé di á ban ak kor is pró bá lunk ka -
pasz kod ni a min dent vissza ren de zõ, min dent hely re ál lí tó,
min den ké ré sün ket tel je sí tõ Is ten be. Az Is ten ben va ló csa -
ló dá sunk ezért el ke rül he tet len, még ha ezt nem is ver ba li -
zál juk. En nek a krí zis fo lya mat nak fon tos ré sze az Is ten el -
len for du lá sunk. Szük sé ges, hogy le gyen le he tõ ség er re,
hogy ezt ne gá tol ja til tás, bûn tu dat. Ez a fo lya mat re -
mény ség sze rint el ve zet het oda, hogy a hi tünk, amely ta -
lán még gyer mek ko ri imád sá ga ink is ten ké pét hor doz ta,
el ve szít se gyer me ki na i vi tá sát, és el jus sunk ar ra a hit re,
amely elég na iv ah hoz, hogy a baj ban, a tra gé di á ban is Is -
ten re bíz za az el huny tat.

Kér dés: Ta ní tá sunk ban hol és ho gyan je le nik meg, je len -
het ne meg ez a kér dés kör? A hit tanórán? A kon fir má ciós
ok tatásban? A fel nõttok ta tásban?

A »MI ÉRT?« KÉR DÉ SE

Nem ke rül he tõ meg a kér dés: „mi ért tör tént mind ez?” A
gyá szo ló itt va ló sá gos vá lasz ra vár, kér dé se nem köl tõi
kér dés. Az élet igaz sá gos sá gá ról al ko tott ké pe, az Is ten jó -
sá gá ról al ko tott ké pe tört össze. Kér dé se is er re irá nyul.
Ho gyan bíz zon ez után Is ten ben, ha egy szer ek ko rát csa ló -
dott ben ne? Vissza ál lít ha tó-e az élet har mó ni á ja, van-e el -
mé le ti vá lasz, lo gi kus fe le let, ami vissza bil len ti hi té ben a
fel bo rult egyen súlyt? Szük sé ge van ar ra, hogy hi te, Is ten -
rõl al ko tott ké pe új ra ala pul szol gál has son gon dol ko dá sá -
nak, cse lek vé sé nek. Lát nunk kell, hogy a te o di cea kér dé -
sé re adott ha gyo má nyos vá la sza ink nem tud nak meg fe le -
lõ vá laszt ad ni er re a kér dés re. A szen ve dés ben bün te tõ,
ta ní tó, rej tet ten ve ze tõ Is ten igaz ság ta lan, em ber te len, az
élet va ló sá gá tól el tá vo lo dott, ide gen Is ten ma rad. Ezért ta -
lán fon to sabb az Is ten el len for du lás el fo ga dá sa, meg ér té -
se. Szük ség van az Is ten iránt ér zett csa ló dott ság, düh ki -
be szé lé sé re. Ha ez nem tör té nik meg, vagy bûn tu dat tár -
sul mel lé, ak kor az Is ten hez va ló vissza ta lá lás, a ben ne
va ló meg újult hit és bi za lom esé lye csök ken. 

Kér dés: Meg je len jen-e, és ha igen, ak kor ho gyan a „mi -
ért” kér dé se a te me té si ige hir de tés ben?

A BÛN TU DAT

Gyer mek vagy fi a tal csa lád tag el vesz té sé nél gya ko ri je len -
ség a szü lõk, test vé rek bûn tu da tá nak meg je le né se. Fe le -
lõs nek ér zik ma gu kat azért, ami tör tént. Még ak kor is így
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Gyak ran áb rá zol ták ezt a je le ne tet: a ha lá szok a Ge ne zá -
ret-tó nál há ló i kat mos sák. A zse ni á lis el be szé lõ, Lu kács
tu dó sí tá sá ból csak ké sõbb tud juk meg, mi lyen ku darc él -
mény ér te õket: egész éj jel hi á ba fá ra doz tak, nem fog tak
sem mit. Hi á ba bo csá tot ták víz re ha jó i kat, hi á ba ve tet ték
ki a há lót, hi á ba fi gyel ték ár gus szem mel a víz tük röt, hi á -
ba vir rasz tot tak.

Hi á ba! Olyan ez, mint ami kor a mû tõ ben le kap csol ják a
gé pe ket. Az or vos és az asszisz ten cia ki me rül ten ve szi le
ma gá ról a masz kot, majd ki mo sak szik. Lop va egy más ra
néz nek: va la mennyi szem bõl ki hunyt a re mény. Hi á ba fá -
ra doz tak, tet tek meg min den tõ lük tel he tõt a be teg éle té ért.

A pá lya ud va ron ott höm pö lyög a vo nat ról le ká szá ló -
dott tö meg. A fi a tal sze rel mes, aki ott áll a pe ron vé gé -
ben, elõbb csak az arc ta lan masszát lát ja, majd az im már
rit ku ló so ka sá got fi gyel me seb ben szem lél he ti, ám hi á ba
re mény ke dett: akit várt, nem ér ke zett meg. Csak a vas -
uta sok, a ka la pá csos em be rek vég zik ru tin sze rû en mun -
ká ju kat.

Bu da pest, Moszk va tér. Mo dern rab szol ga pi ac, amely a
szõ lõ mun ká sok pél dá za tá ban Má té evan gé lis ta ál tal meg -
raj zolt ké pet idé zi. Sza bol csi ak és er dé lyi ek tá maszt ják ott
a met ró ál lo más fa lát, bíz va ab ban, hogy va la mely mun ka -
vál la ló sze me meg akad raj tuk. Az tán tel nek-múl nak az
órák, és leg töb ben fel ad ják. Megint hi á ba jöt tek ki.

Má sok meg ön élet raj zo kat kör möl nek és pá lyá za to kat
ír nak, ál lás in ter júk ra kap nak idõ pon tot, ám a vissza jel -
zés, ha egy ál ta lán van, leg több ször így kez dõ dik: „Saj ná -
lat tal ér te sít jük…” Hi á ba ke res tek mun kát!

A di ák egész éj jel ta nult, a vé gén már össze foly tak sze -
me elõtt a jegy zet be tûi, ám a dél elõt ti vizs gán a pro -
fesszor rez ze nés te len arc cal ír ja be az elég te lent az in dex -
be. Hi á ba volt min den erõ fe szí tés!

A ke let-ma gyar or szá gi gaz da egy éven át min dent meg -
tett a ter mé sért. Lel ki is me re te sen gon doz ta a gyü mölcs fá -
it, ám elõbb a fagy, majd a má ju si jég ve rés szin te min dent
el pusz tí tott kert jé ben. Né hány haj na li és ko ra dél utá ni óra
hó na pok mun ká ját tet te hi á ba va ló vá.
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van ez, ha ra ci o ná li san be lát ha tó, hogy nem okolhatók.
„Bár csak ne vet tük vol na meg azt a mo tort!” „Ott kel lett
vol na len nem ve le!” Az ilyen és ha son ló, ta lán csak el ej -
tett mon da tok jel zik, mek ko ra ter het rak a fáj dal mon túl
még a bûn tu dat is a gyá szo ló ra. Meg je len nek ugyan ak kor
azok a mon da tok is, ame lyek könnyí te ni akar nak a fe le -
lõs ség sú lyán. „Hi szen min dig meg bíz ha tó gye rek volt!”
„Nem le het tünk ott ve le min den lé pé sé nél!” Bal ese tek nél
kü lö nös je len tõ sé get kap a bal eset ben részt ve võ má sik fél
fe le lõs sé gé nek hang sú lyo zá sa. Ezek ben a hely ze tek ben
fel tét le nül szük sé ges a bûn tu dat ol dá sa. Ugyan ak kor nem
könnyû el jut ni a bûn tu dat tól a bûn bo csá na tig, nem
könnyû fel épí te ni a bûn és a bûn bo csá nat köz ti utat.

A túl ter helt gyász el vi sel he tet le nül nagy ter he ket rak a
gyá szo lók ra. Össze fog la ló kér dé sünk a be szél ge tés hez az,
hogy a lel kész ho gyan tud ter hek tõl sza ba dí tó sze rep lõ je
len ni a gyász fo lya ma tá nak. Mi a sze re pe eb ben a lel ki -
gon do zói be szél ge té sek nek, a gyász egész fo lya ma tá ban a
lel ki gon do zói kí sé rés nek? Mit vál lal hat fel eb bõl az ige hir -
de tés, mit a li tur gia? Hol van a sze re pe a lel kész mel lett a
gyü le ke zet kö zös sé gé nek? 

Vi gasz tal já tok, vi gasz tal já tok né pe met! – mond ja Is te -

ne tek. A túl ter helt gyász ban kü lö nö sen is sze ret nénk ele -
get ten ni en nek a fel adat nak. Ép pen ezért kel le ne mi nél
job ban meg ér te nünk a gyá szo ló kat, mi nél in kább ér te -
nünk, mi lyen ter hek te szik el vi sel he tet len né a gyá szu kat.
Csak így ta lál hat juk meg azt a né hány esélyt, ahol fel ada -
tun kat be tölt het jük.
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Ar thur Mil ler: Az ügy nök ha lá la. Ugye is mer jük a je le ne -
tet (ha zai szín pa don Tí már Jó zsef ját szot ta zse ni á li san ezt
a sze re pet), amint a ha za té rõ fér fi két ség be eset ten te szi le
két te le tás ká ját: megint nem tu dott el ad ni sem mit, hi á ba
há zalt por té ká já val!

Vé gül ves sünk egy pil lan tást a lel kész re, aki fa kó arc cal
tér vissza a hi va tal ba. Las san gom bol ja ki Luther-ka bát -
ját, majd te rí ti azt a szék há tá ra. Köz ben ar ra gon dol,
megint ké sõn ér ke zett va la ho vá, nem tu dott se gí te ni.
Megint hi á ba pró bál ko zott, el uta sí tot ták. Sze re tett vol na
jó hírt mon da ni, de sza va vissz hang ta lan ma radt.

Így mos ták há ló i kat a ha lá szok a Ge ne zá ret-tó part ján.
Jé zus pe dig meg le pi õket: be száll a ha jó juk ba. Nem en -

ge di, hogy ma guk ba zu han ja nak. Nem hagy ja, hogy egy -
mást vá dol ják. Nem akar ja, hogy a kí vül ál lók csú fo ló dá -
sá ra fi gyel je nek. 

Az után „kis sé bel jebb a part tól”, a ha jó ból ta ní tot ta a
so ka sá got. Nyil ván tud ta, hogy a víz jól vi szi a han got.
Ám ami en nél is fon to sabb: az ócs ka ha lász la di kot szó -
szék ké szen tel te. Hej, ha lá szok, ha lá szok: ér de mes volt
mos ni a há ló i to kat! Még sem fá ra doz ta tok hi á ba! A ku dar -
cok el le né re is ér de mes foly tat ni. Mert Is ten gör be vo na la -
kon is tud egye ne sen ír ni.

Jé zus be száll a ha jó ba, ez zel mint egy be lül rõl vál lal ja az
em ber sor sát. Nem kí vül rõl szem lé li erõ fe szí té se it, ha nem
ma gá é vá te szi gond ja it és ku dar ca it. Az ócs ka la di kot is
hasz nál ni tud ja, hi szen ab ból pré di kál. Olyan ez, mint
ami kor vi rág va sár nap az zal ké rik el egy gaz da sza ma rát,
hogy „az Úr nak van szük sé ge rá”. Éle ted ha jó já ra, amely
ed dig ta lán csu pa ku darc szín te re volt, Jé zus nak van szük -
sé ge! És õ fel tud ja hasz nál ni Ar thur Mil ler ügy nö két és a
Moszk va té ri em ber vá sár részt ve võ it, a mun ka nél kü li ér -
tel mi sé git és az éj sza kát át vir rasz tó di á kot, a ká ro kat
szem lé zõ sza bol csi gaz dát és a tár sát a pe ro non hi á ba vá -
ró fi a talt, a ku dar co kat át élõ egész ség ügyi dol go zót és a
ki égés ha tá rá ra ju tott lel készt. 

A ta ní tás után így uta sít ja Jé zus a ha lá szok ve ze tõ jét,
Si mont: Evezz a mély re! Majd így szól: Ves sé tek ki há ló i to -
kat! Meg hök ken tõ ez az el lent mon dást nem tû rõ pa rancs.
Fé nyes nap pal és a mély víz ben ha lássza nak? Ab szurd nak
tû nõ uta sí tás ez. Akár csak az, hogy a pász tor hagy ja ott a
99 bá rányt a pusz tá ban, hogy utá na tud jon ered ni az el -
ve szett egy nek. Vagy az, hogy a mag ve tõ szik lás ta laj ra és
tö vi sek kö zé is vet het. Vagy hogy a há zi gaz da a vá ros al -
ja né pét hív ja ün ne pi ban kett re. Vagy a sí ró kat bol dog nak
mon da ni, a gye re ke ket pél da ké pül ál lí ta ni, az el len sé get
sze ret ni, a bû nös nek meg bo csá ta ni…

Evezz a mély re! Mi is ezt a pa ran csot kap juk Urunk tól
or szá gos ta lál ko zónk kez de tén. Itt, a Du na part ján is így
szól hoz zánk Jé zus. Ne elé ged jünk meg fel szí nes él mé -
nyek kel, fu tó ta lál ko zá sok kal, pil la nat nyi örö mök kel. Jó -
zsef At ti la ép pen A Du ná nál cí mû ver sé ben ír ja: „fe cseg a
fel szín, hall gat a mély”.

A ha lá szok en ge del mes ked nek. En nek nyo mán meg tör -
té nik a cso dá la tos hal fo gás: sza ka do zik a há ló, és a ha tal -
mas zsák mány ki hú zá sá hoz a tár sa kat is se gít sé gül kell
hív ni. Bi zony, min dig jó, ha van, aki re szá mít ha tunk ilyen
vá rat lan hely ze tek ben.

Si mon Pé ter, lát va a Jé zus nak kö szön he tõ cso dát, így ki -
ált fel: Menj el tõ lem, Uram! Mi ért mond ja ezt? Mert át éli
ön ma ga vé ges sé gét a vég te len nel szem ben. A pro fán ta lál -
ko zik itt a szent tel. Me ne kül ni pró bál Jé zus tól, mert ér zi és
tud ja, hogy õ bi zony bû nös em ber. A fe je búb já ig bû nös!
Így vi sel ked tek az ószö vet sé gi pró fé ták is. Mó zes, Ézsa i ás
és Je re mi ás is így til ta ko zott, ami kor meg szó lí tot ta és el -
hív ta õket az Úr. És ahogy õk is mind annyi an a Ne félj!
biz ta tást kap ták, úgy hall ja Pé ter is a jé zu si szót: Ne félj!
Sõt, õ hoz zá te szi: em ber ha lász le szel!

Azért mond hat ja ezt Jé zus, mert õ ma ga is em ber ha lász
volt. Éle te ket men tett meg a pusz tu lás tól. Le nyúlt a fáj da -
lom mé lyé re. Meg lát ta a tit kolt könnye ket. Meg hal lot ta az
el foj tott só ha jo kat. Ész re vet te azo kat, akik egy át vir rasz -
tott, hi á ba va ló nak tû nõ éj sza ka után mos ták há ló i kat.
Meg men tett – és ma is meg tud men te ni – ör vény be ju tott
em be re ket.

Az „em ber ha lá szat” ezt je len ti: va la kit ele ve nen fog lyul
ej te ni. Pál is ezt él te át a da masz ku szi úton. Krisz tus rab -
szol gá ja lett, az õ bé lye gét hor doz ta ma gán. Ben nün ket is
fog lyul akar ej te ni Jé zus, azo kon a mai Si mon Pé te re ken
ke resz tül is, akik tu da tá ban van nak bû ne ik nek, ám azt is
vall ják, hogy õk ir gal mat nyert bû nö sök. Ezért fo gad já tok
sze re tet tel a lel ké szek szol gá la tát!

Az or szá gos ta lál ko zó kez de tén mi is ki ha jó zunk. A mély -
re eve zünk. Éle tünk sok-sok hi á ba va ló nak bi zo nyult él mé -
nye és meg annyi ke se rû ta pasz ta lat után ki vet jük, még is -
csak ki vet jük a há lót. Nem tu dom, meg tör té nik-e a cso da.
Sza ka doz ni ta lán nem fog a há ló, eset leg csak né hány ár va
ke sze get fo gunk ki. De egy cso dát biz to san át él he tünk: Jé -
zus be szállt a ha jónk ba. Ve le nem hi á ba fá ra do zunk.

Ezen a ha jón az ár boc bi zony ke reszt for má jú. A szél ben
le be gõ fe hér vi tor la vá szon pe dig an nak a je le, hogy Is ten
„Krisz tus ban meg bé kél tet te a vi lá got ön ma gá val”. Ez az
al kal mi fe hér zász ló ezt hir de ti: „Bé kes ség nék tek.” Ezért
kö szönt het jük egy mást is így: Bé kes ség nék tek! Ámen.
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A tex tus fel ol va sá sa elõtt a gyü le ke zet 188. éne künk mind -
há rom ver sé nek el mon dá sá val imád ko zott: „Krisz tus, ár -
tat lan Bá rány, ki mi ér tünk meg hol tál, a ke reszt fa ol tá rán
nagy en ge del mes vol tál. Vi sel vén bû ne in ket, meg vál tot tál
min ket, ir gal mazz né künk – hall gass meg min ket – adj bé -
kes sé get, ó, Jé zus, ó, Jé zus!”

Sze ret te im!
Krisz tust hir de tem. Krisz tust, az Urat. Is ten Bá rá nyát, aki
en ge del mes volt mind ha lá lig, még pe dig a ke reszt fán el -
szen ve dett ha lá lig. Krisz tust hir de tem, aki ma ra dék ta la -
nul be töl töt te az Atyá tól ka pott kül de té sét, nem hagy ta
fél be mun ká ját. Ke mény  szí vû, ke mény fe jû, ér tet len ta nít -
vá nyai és kor tár sai el le né re vé gig jár ta en ge del me sen az
ígé re tek ál tal ki je lölt utat, hogy az utol só nagy, ször nyû
tu sá ban gyõz tes had ve zér ként je lent se: El vé gez te tett –
vég hez vit tem, amit rám bíz tál, mennyei Atyám. És õ most
is had ban van ér tünk. Az óta, két ezer év óta sem ad ta fel.
Új ra és új ra meg szó lít em be re ket; az apos to li szol gá lat
gyö nyö rû sé ges igá ját he lye zi szí vük re, és szol gá la tá ba ál -
lít ja õket. És új ra mon dom: az óta sem ad ta fel. A vi lá got
meg hó dí tó is ten te len ta ní tá sok el le né re, tõ le el ru gasz ko -
dott em be rek és kö zös sé gek el le né re, ve le nem tö rõ dõ tö -
me gek és ke mény szí vû em be rek el le né re min den nap új ra -
kez di a küz del met. És ahogy az egy ház imád sá ga kö rül -
öle li a föl det, és az egy ház ta nú ság té te le ke let tõl nyu ga tig
kö rül öle li az egész gló buszt, min den egyes imád ság gal
töl tött óra és min den egyes ige hir de té si al ka lom és a test -
vé rek vi gasz ta ló sza va harc me zõ, ahol a ha lá lig en ge del -
mes Fiú ér tünk ha da ko zik és ér tünk gyõ ze del mes ke dik.
Igen, azt a Krisz tust hir de tem, aki ha lá la órá ján, má ig
hang zó an, szí vet, lel ket, eget, föl det, csil lag vi lá go kat meg -
ren ge tõ mó don be le ki ál tot ta a te rem tett vi lág ba: El vé gez -
te tett! Tud juk jól, hogy ez nem azt je len tet te: be fe jez tem,
nem bí rom to vább. Nem a ma ra to ni gyõ zel mes hírt vi võ
ka to ná nak a sza va ez, aki el ki ál tot ta: gyõz tünk, és hol tan
esett össze. Ez an nak a gyõz tes had ve zér nek a sza va, aki
ha da koz va, ön ma gát ál do za tul oda ad va min dent el vég -
zett és min dent be tel je sí tett. 

Sze ret te im, azt a Krisz tust hir de tem nek tek, aki Is ten és
em ber örök pe ré ben – Is ten kö vet sé gé ben – a mi ol da lunk -
ra állt. Aki ha lá lá val le gyõz te a ha lált, és meg tör te a bûn
ha tal mát. És ha lá lá val, hús vé ti gyõ zel mé vel le he tõ vé tet te
az em ber szá má ra, hogy meg bé kél jen a szent ha rag já ban
bûnt gyû lö lõ, de ir gal mas sze re te té vel a bûn bá nót ma gá -
hoz eme lõ, min den ha tó Is ten nel. 

Test vé re im, azt a Krisz tus hir de tem, aki re szük sé ge tek

van. Aki nél kül nem bol do gul hat tok. És aki nél kül – hi -
szem és hir de tem nek tek – nem tel je sed het be az éle te tek.
Bár ott fe szül az Is ten ir gal mas ke ze ál tal ki fe szí tett cél -
sza lag pá lya fu tá so tok vé gén, de nem sza kít já tok át so ha,
ha nem en nek a Krisz tus nak a kö zös sé gé ben, sze re te té ben
és ir gal má val fel vér tez ve, ha lá la ál tal meg bé kí tett szív vel
jár já tok, fut já tok, ro han já tok vagy ván szo rog já tok vé gig a
pá lyát. Azt a Krisz tust hir de tem, aki nél kül ha lá lo tok az
ör dög gyõ ze del me len ne, de aki vel ha lá lo tok át me net lesz
az élet re. Azt a Krisz tust hir de tem, aki nél kül út fél re ve -
tett, nyo mo rult és ár va ku tya az em ber lel ke. Azt a Krisz -
tus hir de tem, aki nek a ke zé ben össze fut nak a vi lág tör té -
ne lem és egy sze rû kis szür ke ve réb éle tek – mint a mi énk
is – szá lai. Õt hir de tem, aki, ami kor a ke resz ten szét tár ta
kar ját, azért tet te ezt, hogy a ke reszt alatt össze gyûjt se Is -
ten nek egy más sal és Is ten nel had ban lé võ gyer me ke it.
Igen, sze re tett test vé re im, õ az, aki fel tár ta Is ten és em ber
konf lik tu sá nak lé nye gét. Nél kü le nem is ért het jük meg en -
nek a konf lik tus nak va ló sá gos, a mi éle tün ket, ün ne pe in -
ket és hét köz nap ja in kat nyo mo rí tó ha tal mát és ere jét.
Mert ha ér te nénk nél kü le is, ak kor be teg ágyon, sír part ján,
ér tel met len nek tû nõ ha lá lok hí rét hall va, vagy ép pen a
las sú fonnya dás fáj dal mát szen ved ve nem kér dez nénk,
nem ki ál ta nánk az ég re: mi ért en ge ded ezt, Is ten, ha egy -
ál ta lán lé te zel?! Mert ha ér te nénk nél kü le is éle tün ket és a
konf lik tus lé nye gét, és nem csak a ki szá mít ha tat lan sors
sú lyos, nyo mo rí tó ha tal mát érez nénk ma gun kon, nem
kér dez nénk új ra és új ra: Is ten, hogy le het ez a sok nyo mo -
rú ság, baj, ve sze de lem, ha rag, há bo rú, test vér gyil kos ság,
csa lás, el do bott gyer me kek, éh ha lál ra, szomj ha lál ra ítélt
mil li ók a vi lág ban?

Krisz tus ban fel tá rul – igen, fel tá rul és ér tel met nyer –
még a szen ve dés, a fáj da lom, a könny és a ha lál is. Mert
õ meg mu tat ta a konf lik tus lé nye gét. Ami kor fel tár ja elõt -
tünk Is ten atyai szí vé nek leg rej tet tebb zu ga it is – nem vé -
let le nül sza kadt ket té a szen tek szent jé nek kár pit ja azon a
sö tét dél utá ni órán –, nézz és láss, test vé rem! Is ten szí vé -
ben nem ta lálsz egy bor só nyi, egy kö röm fe ke té nyi gyû löl -
kö dõ, bé két len ke dõ ha ra got sem el le ned, sem em ber tár sad
el len. Azért a meg tört tes tért, azért az el ki ál tott mon da -
tért: El vé gez te tett!, Is ten szí vé bõl ki sö pört min den ki -
egyen lí te ni aka ró in du la tot. És ahogy Krisz tus ol da lát meg -
nyi tot ta a lán dzsa, õ fel tép te atyai szí vét, hogy lásd és
értsd: ha bé két len vagy, bé két len sé ged oka, nyug ta lan sá -
god, fé lel me id, ha lál fé lel med oka nem Is ten szí vé ben rej te -
zik, ha nem a sa ját szí ved ben. Ezért kö nyö rög Pál apos tol
a pár tos ko dó, a ka riz mák aján dé ka in hu za ko dó ko rinthu -
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si ak nak: Ért sé tek meg, Is ten bé kes ség ben van ve le tek!
Nem õ ha rag szik rá tok, ti ha ra gusz tok rá, és ezért nem él -
tek bé kes ség ben egy más sal sem. Aján dé ka in vi tat koz tok,
per le ked tek, gyõz ni akar tok – pe dig csak egy a gyõz tes.
Cso da-e, hogy ez a Pál el ének li a vi lág iro da lom leg szebb
him nu szát, Jé zus sze re te té nek him nu szát? A szí vün kig
ha tol, és meg gyõz. Igen, test vé re im, meg kel le ne ér te nünk
vég re, nem õ a fe le lõs, mi va gyunk az oko zói a bé két len -
ség nek. 

De ha ez zel nem ér tesz egyet, ked ves test vé rem, kér lek
szé pen, mondd meg ma gad nak, ne kem és test vé re id nek,
oszd meg ve lünk két sé ge i det: mit te het ne még Is ten azért,
hogy meg ért sük, õ meg bé kélt ve lünk? Va jon nem ugyan az
tör tént-e nagy pén tek fáj dal mas misz té ri u má ban, amit a
pél dá zat ban hal lunk? A gaz da töp reng, ag gó dó szív vel
kér de zi: mit te het nék még eze kért? És szin te lá tom, hogy
az ag gó dó, gond ba ráz dál ta arc ki si mul, mert meg szü le tik
atyai szí vé ben a vég sõ men tõ öt let: tu dom, hogy mit te he -
tek még, el kül döm hoz zá juk sze rel me tes Fi a mat. És el -
küld te. Mondd meg, test vé rem, aki még ma is Is ten szí vé -
ben ke re sed bé két len sé ged ke se rû for rá sát, mit te he tett
vol na még ér ted, ne ked, he lyet ted az Is ten! Misz té ri um ez.
Az is, amit õ tett, és az is, ha meg szü le tik vá la szul a bi za -
lom. A hit misz té ri u ma, az egyet len iga zi cso da ezen a vi -
lá gon. Mert a ha lot tat egy moz du lat tal fel tá maszt ja, a vi -
ha ros ten gert egy rö vid pa ranccsal le csen de sí ti, ha akar ta
vol na, an gya lok lé gi ó it egy szó val ál lít ja had ba, hogy
meg ment sék ke reszt tõl, ha lál tól, tö vis ko ro ná tól, em be rek
gyû löl kö dõ rö hö gé sé tõl. De hogy ezt a tit kot meg is merd,
és meg szü let hes sen szí ved ben a sze re tet bi zo dal mas vá la -
sza – ezért és eb be be le kel lett hal nia. Mert ke ve sebb nem
volt elég. Hogy el higgyük, va ló ban igaz, amit a tisz ta
apos to li ta ní tás ban év ez re dek óta ta nú sít az egy ház. Igen,
misz té ri um az, hogy az em ber szí vé ben, mint a tõ le jobb -
ra meg fe szí tett la tor szí vé ben, meg fo gal ma zó dik az egyet -
len adek vát, bé kes ség ben szü le tett imád ság: Uram, em lé -
kez zél meg ró lam, ami kor el jössz a te or szá god ban!

És ezen a pon ton – se gí tõ val lo más ként – hadd mond -
jam el bi zo dal mas hit tel, test vé ri sze re tet tel, mi lyen kar ri -
er re vá gyó dóm én még. Né me lyek sze rint egy há zunk ban
el ér tem a csúcs ra, mit kí ván hat nék még ma gam nak? Pe -
dig van még egy „po zí ció”, ame lyért majd’ meg sza kad a
szí vem. De hogy ezt el mond has sam, se gít sé gül hí vok egy
ver set, ame lyet egy volt mál tai köz tár sa sá gi el nök írt, és
amely nek ez a cí me: Aján dék az an gya lok nak. A ver set
nem tu dom szó sze rint idéz ni, ezért a tar tal mát mon dom
csak el. Ar ról szól, hogy a menny or szág ban az an gya lok
vár ják vissza a föld rõl Jé zust. Te le van nak iz ga lom mal.
Gya ko rol ják a him nu szo kat, fé nye sí tik hang sze re i ket, ren -
dez ge tik szár nya i kat, iga zít ják so ra i kat, mert ha meg ér ke -
zik a föld rõl a vár va várt mennyei Her ceg, mél tó mó don
kell õt kö szön te ni. Meg egyéb ként is, szí vük ben ott mo -
tosz kál, majd egy re hang sú lyo sab ban meg is fo gal ma zó -
dik a re mény ség, hogy föl di út já ról biz to san hoz ne kik va -
la mi aján dé kot a mennyei Her ceg. Hosszú a vá ra ko zás, az

an gya lok egy re iz ga tot tab bak, míg vég re dör ren a menny -
or szág ka pu ja. De ahe lyett, hogy a ka pu tól kezd ve egy re
ára dóbb len ne a hal le lu ja, a ho zsán na, iz ga tott ság és za -
var lesz úr rá a mennyei se re ge ken, hi szen nem úgy ér ke -
zett meg a vár va várt, ahogy szá mí tot tak rá. Mert nem
ural ko dói fen ség ben ér ke zik ha za. Hom lo kán lát szik még
a tö vis ko ro na okoz ta száz seb, ol da lán ott a dár da ütöt te
lyuk, ke zén és lá bán a szö gek he lyei… De ho zott aján dé -
kot az an gya lok nak: a vál lán ott van egy szá nal mas fi gu -
ra, a tõ le jobb ra meg fe szí tett go nosz te võ. Õ az aján dék az
an gya lok nak. Ez a kar ri er csú csa. Sze ret nék aján dék len -
ni az an gya lok nak – és tu dom, nem le he tet len. Mert az el -
vé gez tem ezt is je len ti. Szá nal mas fi gu ra ként én ma gam is
he lyet kap ha tok vál lán, szí vén, kar ján. Elég erõs ez a kar,
elég nagy ez a szív, és elég szé les ez a váll! Nem csak en -
nek a mai pak si gyü le ke zet nek, ha nem száz- és száz mil li -
ók nak van ott he lye, hogy mind annyi an aján dék le hes -
sünk az an gya lok nak!

Új ra és új ra ve sze de lem fe nye ge ti ezt az üze ne tet. Nem
új ko ri té ves ta ní tá sok, bar na és vö rös dik ta tú rák fen ték rá
elõ ször kard ju kat, csör tet tek el le ne lánc tal pa ik kal, vagy
emel ték rá ök le i ket. Alig hogy el in dult az apos to lok nak a
Szent lé lek ih let te ta nú ság té te lé ben hó dí tó út já ra az evan -
gé li um üze ne te, ha mis ta ní tá sok ütöt ték fel fe jü ket. Volt
ak kor olyan több év ti ze des idõ szak is az egy ház tör té ne té -
ben, ami kor, mint ma is, az em be rek job ban be csül ték a
trón ra ül te tett észt, mint az evan gé li um igaz sá gát és vi lá -
gos sá gát. Az ari á nus tév ta ní tás sal trón fosz tot tá tet ték az
Is ten Fi át, ami kor õt csak va ló sá gos em ber nek tar tot ták.
Igaz, nagy sze rû em ber, fény lõ mo rá lis pél da kép – de csak
em ber. A Szent lé lek mun ká já nak a cso dá ja, hogy a 4. szá -
zad ban a ni ce ai, majd a kons tan ti ná po lyi zsi na ton meg -
gyõz te az evan gé li um igaz sá gá ról az atyák szí vét, és 381
óta kö zös örök sé ge a vi lág ke resz tény sé gé nek – még ha
oly kor el is fe led ke zünk er rõl – a drá ga, la pi dá ris sza vak -
kal meg fo gal ma zott ta ní tás: va ló sá gos Is ten és va ló sá gos
em ber. Ezért, sze re tett test vé re im, nem il lú zió, nem né -
hány meg szál lott em ber öt le te a bé kes ség üze ne te. Ezért
erõs, ha té kony és élõ az óta, és hisszük, hat kö zöt tünk is. 

Én azt a Krisz tust hir de tem min den órán, ami kor al kal -
mat ad er re szol gá la tom Gaz dá ja és Ura, aki ben Is ten ma -
ga halt meg ér ted. Mert õ ma ga a fõ sze rep lõ. Nem a pa pi
fe je del mek, Pi lá tus, a zsol do sok, a csú fo ló dó tö meg, nem
a gyá ván szét sza la dó ta nít vá nyok, de még nem is a ke -
reszt alatt ál ló, az utol só ke gye le tes cse le ke det re kész csa -
lád ta gok vagy a sze re tett ta nít vány, ha nem egye dül Krisz -
tus. Ami kor úgy tû nik, hogy min den el ve szett, ak kor ju tott
gyõ ze lem re Is ten bé kes sé get mun ká ló sze re te te. Kí vá nom
sze re tett test vé re im nek, és kí vá nom sok szor erõt len, ener -
vált ha zai és eu ró pai ke resz tény sé günk nek, hogy a kor -
szel lem ha mis ol tá rai elõl vég re oda tér del jünk az egyet len
igaz – hó do la tot és imá da tot ér dem lõ – ol tár elé, Krisz tus
Urunk ke reszt je alá. Mert ha nem ott haj tunk tér det, puf -
fog tat ha tunk ke gyes frá zi so kat, a bé kes ség ér de ké ben leg -
fel jebb majd kel lõ nagy sá gú szõ nye get és erõs söp rût fo -

331



I. RÉSZ: VÍZ (ÉLET, MEG TISZ TU LÁS)

A szol gá lat te võk be vo nu lá sa (a fú vós együt tes fan fár ja alatt) 

Kö szön tés, az is ten tisz te let té má já nak fel ve ze té se 

Vers a víz rõl
Ady End re: Kö szön tõ az élet re

Sod rid nak hur cás, száz em lé két lökd el,
Szé les mo sollyal, csil lo gó an
Bal lagj, vén fo lyó,
Bal lagj, éle tem, csön des höm pö lyöd del.

Túl szök ve ha rag s bi tang hír hi nár ját,

Éh ke se lyük-lak ta he gyek bõl
Ért sík ra vi zed
S ör ven de zés nek ten ge rei vár ják.

Bé kült ten ge rek s vi lá gok elõt ted,
Bé kült órák, bé kült fáj dal mak,
Most már min de nek
Cso dák ká nõt tek és meg szen te lõd tek.

Tük rözd a Na pot, duz zasszon a há la,
Mert ben ned van az Élet im már
S meg bé kült szi ved,
Is ten nek ál dott, ter hes szûz le á nya.

Élet, óh, Is ten pom pá zó sze rel me,
Ki nek nem sza bad hát ra néz ni,
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gunk mun ká ba, hogy el lep lez zük, és ez zel nö vel jük a bajt,
de nem lesz iga zi bé kes sé günk. 

Idéz het jük Lu the rün ket is. Ami kor a meg vál tás, a
Krisz tus ke reszt jé nek misz té ri u má ról ta nít a re for má tor,
ta nú ság té te lé vel olyan mély sé get tár fel, ame lyet az em -
be ri ér te lem ugyan nem, de a hí võ szív ké pes biz ton ság -
gal meg ér te ni és bi za lom mal el fo gad ni. Mert ki az kö zü -
lünk, aki ar ra gon dol na, hogy a mo csok ban, ron gyok ban
fet ren gõt úgy ment se meg, hogy el ve szi tõ le szennyét,
mocs kát, és a sa ját tisz ta sá gát ad ja ne ki cse re aján dék -
ként? Cso dá la tos cse ré nek ne ve zi Luther a meg vál tás nak
ezt a misz té ri u mát, ami kor Is ten Jé zus Krisz tu sért a szent
és ár tat lan Bá rány igaz sá gát – aki ér tem, he lyet tem és
mi at tam halt meg a ke resz ten – fel té tel nél kül ne künk
aján dé koz za. És el hi bá zott éle tem ku dar ca it, be nem tar -
tott ígé re te im, fo ga dal ma im ha zug sá ga it, csa lá so kat, kis -
pol gá ri ügyes ke dé se ket, a meg ideo lo gi zált becs te len sé ge -
ket, hi tet len sé get, me ne kü lé se ket, rá há rí tott ha mis sá go -
kat mind-mind ma gá ra ve szi. Cso dá la tos cse re ez. Ki áb rá -
zo ló dik raj tunk Krisz tus ar ca, és Krisz tus ar cán meg je len -
nek a ha lál ra mél tó bû nös ar cá nak torz vo ná sai. Ezért
éne kelt így az Ószö vet ség „evan gé lis tá ja” Is ten szen ve dõ
szol gá já ról: nem szí ve sen né zünk rá, áb rá za ta nem kí vá -
na tos – hi szen a sa ját szennyét ki né zi szí ve sen tü kör ben
vagy a má si kon?!

Ér ted ezt, test vé rem? Én, be val lom, nem ér tem. Csak
annyit tu dok, hogy ez ér tem és ér ted tör tént. És ez térd re
kény sze rít. Mert bár min den em be ri ér tel met és lo gi kát

meg ha lad és meg szé gye nít – az egyik nek bot rány, a má -
sik nak meg bo lond ság, ne vet ség tár gya; az egyik vi hog va
el vo nul, a má sik meg té pi kön tö sét, és kö vet ra gad szent -
nek gon dolt ha rag já ban –, de akik ott tér del nek az egyet -
len igaz ol tár elõtt, azok nak ez erõ, re mény ség, bé kes ség,
a ha lál nak ha lá la és az örök élet. 

Ezt a Krisz tust hir de tem nek tek, test vé re im. Aki ben
bé kes sé günk van, és aki nél kül sem mink nincs. Õe lõt te
hajt sunk tér det, és így éne kel jük az õsi zsol tárt: Ál dott,
aki jön az Úr ne vé ben! Mert ez a Jé zus, aki meg halt, de
hús vét haj na lán élõ ként elõ lé pett, al ko nyi órán, nyá ri
hõ ség ben, dé li ve rõ fény ben, va cog ta tó tél ben vagy sze líd
ta va szi szel lõ ide jén is kész ar ra, hogy be lép jen há zad ba.
Mert aki egy kor meg osz tot ta sor so dat ve led, ma is kész
ar ra, hogy vál lal jon té ged, sze res sen, igaz ság ra ve zes -
sen, és meg õriz zen még a ha lál ban is az üd vös ség re.
Hogy te is en nek a hír nek a to vább adó ja légy, a bé kes ség
kö ve te, a bé kél te tés szol gá ja. S mi vel erõs, igaz és meg -
tar tó a ke reszt evan gé li u ma, azért mond ja év szá za dok
óta az egy ház: Ave crux, spes uni ca – Üd vöz légy, ke -
reszt, egye dü li re mény sé günk! Üd vöz légy, Krisz tus,
egye dü li bé kes sé günk!

Ál dunk és ma gasz ta lunk té ged, Urunk és Meg vál tónk,
Jé zus Krisz tus, hogy he lyünk re áll tál, fel fog tad a ha lá los
csa pást, és örök élet tel aján dé ko zol meg ben nün ket. Tedd
ha té konnyá szí vünk ben a ke reszt rõl szó ló be szé det, hogy
ál ta la bé kes sé günk, üd vös sé günk le gyen, és a bé kes ség
kö ve tei le hes sünk mi is fe le ba rá ta ink kö zött. Ámen.

Zá ró is ten tisz te let
a pak si or szá gos ta lál ko zón



Most már jó le szek,
Min dig-min dig csak je le ned del tel ve.

Ni, hogy fut nak az em lé kek ri ad tan,
Óh, örö mök örö me, szállj meg,
Verd a szi ve met:
Bol dog va gyok, mert él ni el hi vat tam.

Bol dog fo lyó, ne ve tõ ten ge rek nek
Víg ha lál lal víg vá ran dó sa,
Bol dog, kis éle tem:
Kö szönt lek, él lek, áld lak és sze ret lek.

Kez dõ é nek
„Olyan örö möt, mint a for rás…” (EÉ 571)

In vo ká ció
Lel kész: Az Atya ne vé ben, aki a kez det és az élet tel jes sé ge.
A Fiú ne vé ben, aki az Ige és az ir gal mas je len lét. A Szent -
lé lek ne vé ben, aki a kö zös ség és az ün nep örö me.
Gyü le ke zet: Ámen.

Zsol tár fel dol go zás
Vi ad a na: ör ven de zõ zsol tár – ének kar

Imád ság
Lel kész: Is te nünk! Vonj kö ze led be min ket, hogy át él hes -
sük élet újí tó sze re te te det. Meg tisz tu lás ra vá runk: ké rünk,
add bo csá na to dat. Bé kes sé ged re vá gyunk: te remts bé két
ben nünk és kö zöt tünk az egyet ér tés Lel ké vel. Aján dé kozz
meg min ket a kö zös ség örö mé vel, hogy ün nep pé le hes sen
ez a ta lál ko zás ve led és egy más sal. Ámen.

Ige ol va sás
Ez 47,1–12

Gyü le ke ze ti ének
„Bé kés me der ben” (ÚÉ 152) 

Ke resz te lé si em lé kez te tõ 

Be ve ze tés
Lel kész: Ked ves test vé rek! Együtt adunk most há lát Is ten nek
a ke reszt ség ben ka pott aján dé ká ért. Õ ránk árasz tot ta éle tet
adó sze re te tét. Ezért em lé ke zünk meg most ke reszt sé günk rõl,
és kér jük Is tent, erõ sít sen meg min ket eb ben a ke gye lem ben. 

Imád ság
Lel kész: Ir gal mas Is ten! Há lát adunk ne ked, hogy a ke -
reszt ség vi ze és igé je ál tal gyer me ked dé fo gad tál min ket.
Hit re hív tál, Szent lel ked aján dé ká val meg vi lá go sí tot tál és
táp lálsz min ket a hí võk kö zös sé gé ben. Erõ síts most min -
ket, és egye sítsd mind azok szí vét, aki ket ez ál tal a szent -
ség ál tal új já szül tél. Krisz tus ne vé ben ké rünk. 

Gyü le ke zet: Ámen.

Hit val lás 
Lel kész: A ke reszt ség ben va ló meg erõ sí tés hez kér lek ti te -
ket, mond ja tok el le ne a bûn nek, és vall já tok meg – he lye -
tek rõl fel áll va – Krisz tus ba ve tett hi te te ket az egy ház hit -
val lá sa sze rint!

El le ne mon do tok-e a go nosz nak és a bûn nek, amely el -
tá vo lít ti te ket Is ten tõl?

Gyü le ke zet: El le ne mon dok.
Lel kész: Úgy for dul tok Krisz tus hoz, mint Ura tok hoz és

Meg vál tó tok hoz?
Gyü le ke zet: Hit ben Krisz tus hoz, Uram hoz és Meg vál -

tóm hoz for du lok.
Lel kész: Vall juk meg hi tün ket az egy ház kö zös sé gé vel

együtt! 
Hisz tek-e Is ten ben, Atyánk ban és te rem tõnk ben?
Gyü le ke zet: Hi szek egy Is ten ben, min den ha tó Atyá ban,

menny nek és föld nek te rem tõ jé ben.
Lel kész: Hisz tek-e Jé zus Krisz tus ban, Is ten Fi á ban?
Gyü le ke zet: Hi szek Jé zus Krisz tus ban, az õ egy szü lött

Fi á ban, a mi Urunk ban, aki fo gan ta tott Szent lé lek tõl, szü -
le tett Szûz Má ri á tól, szen ve dett Pon ci us Pi lá tus alatt, meg -
fe szí tet ték, meg halt és el te met ték. Alá szállt a pok lok ra.
Har mad na pon fel tá madt a ha lot tak kö zül, föl ment a
menny be, ott ül a min den ha tó Atya Is ten jobb ján, on nan
jön el ítél ni élõ ket és hol ta kat.

Lel kész: Hisz tek-e a Szent lé lek Is ten ben?
Gyü le ke zet: Hi szek Szent lé lek ben, egy ke resz tyén anya -

szent egy há zat, a szen tek kö zös sé gét, a bû nök bo csá na tát,
a test fel tá ma dá sát és az örök éle tet. Ámen.

El kö te le zés
Lel kész: Nyil vá no san meg val lot tá tok hi te te ket. Akar tok-e
hû sé ge sek ma rad ni ah hoz a szö vet ség hez, ame lyet Is ten a
szent ke reszt ség ben kö tött ve le tek: akar tok-e Is ten né pe
tag ja i ként él ni, (csend) Is ten igé jét hall gat ni és ré sze sed ni
az Úr szent va cso rá já ban, (csend) akar já tok-e hir det ni szó -
val és tet tel Is ten Jé zus Krisz tus ban tes tet öl tött evan gé li u -
mát, (csend) akar já tok-e Jé zus pél dá ját kö vet ve éle te te ket az
igaz ság, a bé ke és a sze re tet szol gá la tá ba ál lí ta ni? (csend)

Gyü le ke zet: Aka rom, és ké rem Is tent, hogy se gít sen és
ve zes sen eb ben. 

(A gyü le ke zet le ül.)

Jel ké pes cse lek mény
Lel kész: A most kö vet ke zõ gyü le ke ze ti ének alatt ke reszt -

sé günk re úgy em lé ke zünk, hogy uj jun kat az egy más nak to -
vább adott tál vi zé be márt juk. Le he tõ sé günk van ar ra is, hogy
ke resz tet raj zol junk a mel let tünk ülõ test vér hom lo ká ra. 

A min den ha tó Is ten, aki min ket víz zel és Szent lé lek kel
újon nan szült, és ne künk bûn bo csá na tot aján dé ko zott,
õriz zen meg min ket az örök élet re a mi Urunk, Jé zus Krisz -
tus ál tal. 

Gyü le ke zet: Ámen.

333



Gyü le ke ze ti ének
„Jöjj, térj be, ka pum tár va!” (EÉ 299)

II. RÉSZ: HA JÓ ÉS PART
(EGY HÁZ, KÖ ZÖS SÉG, KÖ VE TÉS)

Ige ol va sás
Jn 21,1–14

Ige hir de tés – imád ság 

Gyü le ke ze ti ének
„Jé zus, te égi szép…” (EÉ 389)

Az egy ház né pé nek kö nyör gõ imád sá ga 
Lel kész: Is te nünk!
Itt va gyunk elõt ted: a te né ped ként, gyer me ke id ként kö -

nyör günk most hoz zád. Kö szön jük, hogy fi gyelsz imád sá -
gunk ra, és még mi elõtt bár mit is ki mon da nánk, te már
pon to san tu dod, hogy mi la kik szí vünk ben.

Kö szön jük ne ked, hogy a min den na pok per gõ egy más -
után já ban iga zi ün ne pet adsz ne künk. Kö szön jük a ta lál -
ko zás örö mét és azt a bé kes sé get, amit csak te tudsz ad ni.
Kö szön jük, hogy el csen de sed het és ki si mul hat ben nünk
mind az a szo ron gás, ag go da lom, ame lyet a gon dok, ví vó -
dá sa ink, kér dé se ink okoz nak nap mint nap. Ál dó je len lé te -
det érez tük itt, ezen a ta lál ko zón. Sze ret nénk erõd bõl erõt
me rí te ni az elõt tünk ál ló idõk re. Jé zus Krisz tu sért ké rünk:

Gyü le ke zet: Urunk, hall gass meg min ket!
Lel kész: Kö szön jük, hogy Jé zus Krisz tus ban a meg bo -

csá tás és a bé kes ség aján dé kát kap tuk. Kö szön jük, hogy a
ke reszt ott, a he gyen ér tünk, mind nyá jun kért állt. Add ér -
te nünk és tel jes szív vel hin nünk, hogy mind az, amit vég -
hez vit tél, a mi meg vál tá sun kért tör tént. Kö szön jük, hogy
ir gal mas sá god na gyobb bû ne ink nél, és hû sé ges sze re tet tel
for dulsz fe lénk. Ta níts min ket kö ve té sed re, hogy má sok is
meg lát has sák éle tün kön, hogy hoz zád tar to zunk. Jé zus
Krisz tu sért ké rünk:

Gyü le ke zet: Urunk, hall gass meg min ket!
Lel kész: Imád ko zunk hoz zád sze ret te in kért: csa lá dun -

kért, ro ko na in kért, ba rá ta in kért és is me rõ se in kért – kö zel
és tá vol. Se gíts, hogy sze re te ted bõl él jünk, és sze re te te det
su gá roz zuk azok kö zött, ahol a he lyün ket ki je löl ted. Ta -
níts el fo gad nunk és meg be csül nünk azo kat is, aki ket ne -
héz sze ret nünk. Vi gyázz a kö rü löt tünk meg for du ló sok-
sok ide gen re. Ké rünk, vedd ol tal mad ba az egész vi lá got –
min den né pet, kö zös sé get, min den te remt ményt. Se gíts a
jó aka ra tú em be rek nek, akik a te rem tett vi lá gért, an nak jö -
võ jé ért mun kál kod nak szer te a Föl dön. Jé zus Krisz tu sért
ké rünk:

Gyü le ke zet: Urunk, hall gass meg min ket!
Lel kész: Imád ko zunk hoz zád ha zán kért, a ma gyar sá -

gért és ve ze tõ in kért. Mind azo kért, aki ket fe le lõs ség ter hel,
akik dön té se ket hoz nak, akik jö võn ket ala kít ják. Adj böl -

cses sé get ne kik, és en gedd fel is mer nünk, hogy ke zed ben
van éle tünk, bol do gu lá sunk, min den na punk. Így áldd
meg nem ze tün ket és azt a föl det, ame lyet ott ho nun kul ad -
tál. Kö nyör günk hoz zád a szen ve dõ kért, a be te ge kért, azo -
kért, akik nek ül döz te tés ben, nyo mo rú ság ban van ré szük,
akik ki lá tás ta lan nak lát ják éle tü ket. In díts min ket, hogy a
hang ta la nok hang ja le hes sünk, hogy ke zün ket ki nyújt suk
szük ség ben élõ em ber tár sa ink fe lé. Jé zus Krisz tu sért ké -
rünk: 

Gyü le ke zet: Urunk, hall gass meg min ket!
Lel kész: Kö nyör günk hoz zád egy há za dért, min den ke -

resz té nyért. Imád ko zunk evan gé li kus gyü le ke ze te in kért, a
szol gá lat te võ kért, ve ze tõ in kért. Kö nyör günk hoz zád min -
den test vé rért, aki kkel most ta lál koz hat tunk, és azo kért is,
akik kel nem. Légy kö zel né ped hez Szent lel ked del! Adj úju -
lást, ké rünk, és tégy eggyé min ket, hogy sze re te te det hir -
des sük, a hit ben meg áll has sunk, és a tõ led ka pott re -
mény ség ben ör ven dez zünk most és min den kor. Ámen.

Gyü le ke zet: Urunk, hall gass meg min ket!

III. RÉSZ: HÍD (BÉ KE TE REM TÉS)

Gyü le ke ze ti ének
„Ahol el fá rad a fo lyó” (ÚÉ 168) 

Gyó nás

Imád ság
Lel kész: Is te nünk! Ná lad ke re sünk bé kes sé get. Lépj hoz -
zánk ir gal mad dal. Mu tasd meg, mi az, ami el vá laszt tõ led
ben nün ket, és mi az, ami hoz zád köt. Újítsd meg éle tün -
ket, ké rünk! Ámen. 

(A gyü le ke zet fel áll.)

Gyó ná si kér dé sek

Lel kész: Test vé re im az Úr ban! Az élõ Is ten szí ne elõtt kér -
dem min den ki tõl, sze mély sze rint: 

Val lod-e ma ga dat bû nös nek és Is ten íté le té re mél tó nak?
Gyü le ke zet: Val lom.
Lel kész: Bá nod-e iga zán bû ne i det?
Gyü le ke zet: Bá nom.
Lel kész: Meg bo csá tot tál-e mind azok nak, akik vét kez tek

el le ned?
Gyü le ke zet: Meg bo csá tot tam.
Lel kész: Igye ke zel-e ez után Is ten aka ra ta sze rint él ni?
Gyü le ke zet: Igye ke zem.
Lel kész: Hi szed-e, hogy Is ten Krisz tu sért meg bo csát

ne ked?
Gyü le ke zet: Hi szem.
Lel kész: Le gyen ne künk hi tünk sze rint. Ez zel a hit tel

kö nyö rög jünk együtt Is ten ir gal má ért.
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Gyó nó imád ság
Gyü le ke zet: Val lom elõt ted, szent és igaz Is ten, hogy vét -
kez tem el le ned és em ber tár sa im el len gon do lat tal, szó val
és cse le ke det tel. Sok jót el mu lasz tot tam, sok rosszat el kö -
vet tem. Nem va gyok mél tó ke gyel med re, mél tó va gyok íté -
le ted re. Hoz zád for du lok még is. Nincs más re mény sé gem.
Szent Fi a dért, az Úr Jé zus Krisz tu sért kér lek, légy hoz zám
ir gal mas, és bo csásd meg bû nö met. Ámen.

Fel ol do zás
Lel kész: Aho gyan a víz tük rö zi az ar cot, úgy tük rö zõ dik

a szív ben az em ber. 
Aho gyan a víz le mos sa a szennyet, úgy tisz tít meg ben -

nün ket a ke gyel mes Is ten.
Aho gyan a pa tak, a fo lyó vi ze éle tet hoz a ki et len be, úgy

él tet Is ten igé jé vel, az élet vi zé vel. 
Õ Jé zus Krisz tust ha lál ra ad ta bû ne in kért, hogy ér te és

ál ta la meg újul has sunk, és tisz ta, szent élet ben jár junk.
Ezért most az Úr ren de lé se sze rint hir de tem bû ne i tek

bo csá na tát, hogy ol doz va le gye nek a föl dön és a menny -
ben, az Atya, a Fiú és a Szent lé lek ne vé ben. (A gyü le ke zet
le ül.)

Gyü le ke ze ti ének
„El fo gad tál és el hív tál…” (EÉ 475,1) 

Úr va cso ra 

Nagy há la adó imád ság
Lel kész: Ad junk há lát az Úr nak, és ma gasz tal juk szent

ne vét! 
Mél tó és igaz, il lõ és üd vös sé ges, hogy min den kor és

min den hol há lát ad junk ne ked, Is te nünk, a Jé zus Krisz tus
ál tal, aki ha lá lá val és fel tá ma dá sá val hi dat te rem tett ég és
föld: Is ten és em ber, em ber és em ber tár sa kö zött. Ezért az
an gya lok kal, az üd vö zül tek mennyei se re gé vel és a föl dön
küz dõ egész egy há zad dal együtt bol do gan ál dunk és ma -
gasz ta lunk té ged, és uj jon gó ének kel hir det jük szent ne -
ved di csõ sé gét.

Gyü le ke ze ti ének
„Szent, szent, szent mennyek ben…” (EÉ 11,1) 

Sanc tus
Lel kész: Szent vagy, Urunk, és nagy a te ir gal mad. El íté led
a bûnt, de meg men ted a bû nö sö ket sze re tett Fi ad éle te
árán, és meg ör ven dez te ted jó sá god dal min den te remt mé -

nye det. Ezért a nagy ir gal ma dért ké rünk: küldd el most
Szent lel ke det, és szen telj meg min ket, hogy Krisz tus
Urunk tes te és vé re ál tal egyet len test vé ri kö zös ség gé le -
gyünk – egy más sal is meg bé kélt em be rek ként, ami kor
most az õ ren de lé se sze rint cse lek szünk, és ta ní tá sa sze -
rint, egy más ke zét fog va így imád ko zunk:

Mi atyánk

Sze rez te té si igék

Gyü le ke ze ti ének
„Krisz tus, ár tat lan Bá rány” (EÉ 188) 

Úr va cso ra vé tel több hely szí nen, sze mé lyes ál dás sal (köz -
ben az ének ka rok éne kel nek és a fú vó sok ját sza nak)

Há la adó imád ság
Lel kész: Is te nünk! Kö szön jük, hogy ma gad hoz hív tál ben -
nün ket. Ál dott légy, hogy mél tat lan meg hí vot ta id ként or -
szá god örö mé nek ré sze seivé vál hat tunk. Te im már ben -
nünk élsz, s mi ben ned élünk. Tölts be min ket sze re te ted -
del, éle ted del, hogy min den na punk, min den sza vunk és
tet tünk té ged di csér jen. Ámen. 

El bo csá tás
Lel kész: Test vé re im! Men je tek el, és hir des sé tek az Úr ha -
lá lát és fel tá ma dá sát.

Hir des sé tek, hogy Jé zus Krisz tus az élet vi ze, aki meg -
tisz tít és meg újít mind nyá jun kat.

Hir des sé tek, hogy õ az, aki min den kit kö ve té sé re hív, és
né pét, az egy ház ha jó ját cél já hoz se gí ti.

Hir des sé tek, hogy Jé zus Krisz tus a mi tel jes bé kes sé günk.
Õ az, aki ha lá la és fel tá ma dá sa ál tal hi dat te rem tett ég

és föld kö zött, em ber és em ber tár sa kö zött.
Meg ta pasz tal tá tok a ke gye lem, a bûn bo csá nat örö mét.

Le gye tek hát ti is a bé kes ség kö ve tei és Is ten sze re te té nek
esz kö zei az em be rek kö zött!

Áro ni ál dás
Gyü le ke zet: Ámen.

Gyü le ke ze ti ének
„Mily nagy az Úr ke gyel mes sé ge…” (EÉ 58,1.2.5)

Zár szó

A szol gá lat tevõk ki vo nu lá sa
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Va ló já ban mi is az, ami össze köt most min ket? A vá lasz
ké zen fek võ, jól lát ha tó: egy híd, ame lyen át le het kel ni,
ame lyen fel le het jut ni a ha jó ra, ki le het száll ni a part ra.
Ez a kap cso lat a té vé né zõk kel hang- és kép hul lá mok
elekt ro ni kus híd ján jön lét re.

Ezen a hét vé gén új híd épült itt, Pak son. A híd ne ve: Jé -
zus Krisz tus. Õ az, aki össze kö ti a föl det az ég gel, em bert
az Is ten nel, egyik em bert a má sik kal. Õ az, aki sze mély
sze rint meg szó lít min ket itt, a ha jón, a par ton és a kép er -
nyõk elõtt. Kér dez és vá laszt vár, iga zi pár be szé det pro vo -
kál, kö zös sé get te remt.

Már aho gyan meg szó lít, szí ven ta lál: „Fi a im, gyer me ke -
im!” Gyön géd, sze re tet tel jes, atyai hang. Pe dig aki ket meg -
szó lít, pá lya el ha gyó, hût len ta nít vá nyai. Nem csak a ke -
resz ten hagy ták cser ben Mes te rü ket, de Uruk fel tá ma dá sa
után is csak a ma guk fe je után men nek. Vissza tér nek ere -
de ti szak má juk hoz, ahon nan pe dig, ahogy ezt teg nap hall -
hat tuk a nyi tó ige hir de tés ben, a pak si sport csar nok ban,
egy szer már el hívat tak em ber ha lá szat ra, em ber men tés re. 

Ki tud ja, min ket is már hány szor szó lí tott meg, hí vott
el? Hány szor in dul tunk el a Mes ter nyo má ba, azu tán új ra
meg új ra le sza ka dunk, el sod ró dunk… Jé zus sza vá ban
még sincs még csak nyo ma sem a szá mon ké rés nek, a jo gos
ha rag nak. Sze líd ta pin ta tos ság gal kér dez rá a lé nyeg re:
Nincs va la mi en ni va ló tok?

Ha va la ki, ak kor õ na gyon jól tud ja, hogy ak ko ri és mai
ta nít vá nya i nak a há ló ja bi zony gyak ran üres. De tõ lük, tõ -
lünk sze ret né hal la ni a leg tö mö rebb gyó nás, a leg õszin -
tébb ön di ag nó zis egyet len szi kár sza vát: nincs. 

Fe les le ges ma gya ráz kod ni, hogy mi ért nincs. Fe les le ges
a kö rül mé nye ket hi báz tat ni. A ku darc oka nem a tó ban,
nem a há ló ban, nem a ha lász tár sak ban, leg ke vés bé a ha -
lak ban rej lik. 

Egy sze rû en fel kell is mer ni és ki kell mon da ni: va la mi,
va la ki új ra meg új ra hi ány zik az éle tünk bõl. Nincs en ni -
va lónk, ami bõl él het nénk, amit má sok kal is meg oszt hat -
nánk.

Le het, hogy amúgy te le va gyunk fe les le ges ki lók kal, ter -
hek kel, fe szült sé gek kel. Sok min den bõl ele günk van. A
kül sõ kö rül mé nyek bõl: a nyá ri hõ gu tá ból, a gyû löl kö dõ
ha zai po li ti kai klí má ból. Ta lán az egy há zi lég kör be is be -
le fá rad tunk: a sok he lyütt ki szá radt, aszá lyos, íz te len, el -
szür kült gyü le ke ze ti élet be. 

Le het, hogy be lül ve szett el va la mi, va la ki: ki üre se dett

a há zas sá gunk, a csa lá di éle tünk. Meg fá rad tak em be ri
kap cso la ta ink. 

Aka do zik az égi kom mu ni ká ció is: üres ru tin lett az
ima éle tünk, ha egyál ta lán van még. Nem éhez zük már az
ige min den na pi ke nye rét: ol vas suk, hall juk az igét, de ne -
künk nem mond sem mit…

Egyet len szó ba sû rít ve min den nyo mo rú sá gun kat és hi -
á nyun kat: „Nincs!” Nincs, ami iga zán táp lál na, és ami vel
má so kat tud nánk táp lál ni. He lyet te te le va gyunk pót sze -
rek kel, ha mis után za tok kal: ál hi tek kel és mû örö mök kel,
ha zug re mé nyek kel és sze re tet pót lé kok kal.

Eb ben a hely zet ben szó lít meg min ket Jé zus a ha jó ban,
a par ton, a kép er nyõ elõtt, üres, sza kadt há lók mel lett,
üres, sza kadt éle tünk ku lisszái kö zött.

Biz tat, hogy még is ér de mes ki vet ni a há lót, mert nem
csak a vi zet fog juk szûr ni. A Mes ter új ra mun ká ra bá to rít -
ja ku dar cok tól meg fá radt, csüg gedt ak ko ri és mai ta nít vá -
nya it: Ves sé tek ki a há lót, és ta lál tok! Lesz fo gás, lesz új -
ra öröm, lesz mit meg osz ta ni, to vább ad ni.

S ez után kö vet ke zik az újabb meg le pe tés: a si ke res be -
ve tés nyo mán te li há lók kal par tot érõ csa pa tot az Úr te rí -
tett asz tal lal fo gad ja. Szin te érez zük a pa rá zson sült hal
és a ke nyér il la tát.

Mi lyen fi gyel mes sze re tet árad is mét Jé zus sza va i ból,
ami kor ké ri ta nít vá nya it: Hoz za tok a most fo gott ha lak -
ból! El fo gad ja, mi több, igény li mind azt, amit mi tu dunk
ad ni, hoz zá ten ni aján dé ka i ból aján dé ka i hoz.

Ad ja Is ten, hogy most a mi te kin te tünk is meg nyíl jon, és
fel is mer jük itt, a pak si Du na-par ton azt, amit, akit az egy -
ko ri ta nít vá nyok fel fe dez tek a Ti bé ri ás-ten ger part ján: Az
Úr az! A fel tá ma dott Jé zus Krisz tus van itt! Õ az, aki meg -
szó lít, aki kér dez és vá la szunk ra vár. Õ az, aki új ra szol -
gá lat ba ál lít, aki meg ven dé gel.

Íme, néz zünk kör be: min de nütt te rí tett úr va cso rai asz -
ta lok vár nak ránk, hogy itt és most át él jük a ve le és az
egy más sal va ló ta lál ko zás, a meg bé ké lés kö zös sé gé nek
örö mét és ál dá sát. 

Jöj je tek, egye tek! – hang zik a Mes ter bá to rí tó meg hí vá sa. 
Itt és most át él het jük, amit is ten tisz te le tünk in to ná lá sa -

ként hall hat tunk Ady End re ver sé bõl: 
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„Élet, óh, Is ten pom pá zó sze rel me,
Ki nek nem sza bad hát ra néz ni,
Most már jó le szek,
Min dig-min dig csak je le ned del tel ve.

Ni, hogy fut nak az em lé kek ri ad tan,
Óh, örö mök örö me, szállj meg,
Verd a szí ve met:
Bol dog va gyok, mert él ni el hi vat tam.

Bol dog fo lyó, ne ve tõ ten ge rek nek
Víg ha lál lal víg vá ran dó sa,
Bol dog, kis éle tem:
Kö szönt lek, él lek, áld lak és sze ret lek.”

Má jus 19-én volt az öt ven éves érett sé gi ta lál ko zónk Deb -
re cen ben, a Re for má tus Kol lé gi um gim ná zi u má ban. Né -
hány hó nap pal ha ma rabb, ami kor még ter vez tük a ta lál -
ko zót, ar ról be szél tünk, hogy ha Je nõ olyan egész sé gi ál -
la pot ban lesz, el me gyünk ér te Encs re, és el visszük Deb re -
cen be, hogy is mét át él hes sük a ta lál ko zás örö mét. 1957-
ben hu szon hár man érett sé giz tünk, mi, a IV. bések. A ta lál -
ko zás nap ját hú szan ér tük meg, és ti zen nyolc an jöt tünk
össze, de saj nos Je nõ már nem volt köz tünk. Má jus 7-én
te met tük Fan csa lon. 

1953 õszén a du nán tú li Ta b ról ke rült Deb re cen be. Az is -
ko la di ák jai az or szág egész te rü le té rõl ér kez tek; szin te ki -
vé tel nél kül olyan gye re kek, aki ket szár ma zá suk mi att
nem vet tek fel ál la mi kö zép is ko lá ba. A gim ná zi um egy
me ne kült tá bor hoz ha son lí tott. A kö zös sors, a kol lé gi um
lég kö re össze ko vá csolt ben nün ket. Nem csak a gim ná zi u -
mi évek re, ha nem íme, öt ven év re is. Je nõ szor gal ma, lel -
ki is me re tes sé ge, ma ga tar tá sa sze re te tet és tisz te le tet kel -
tett di ák tár sa i ban és ta ná ra i ban. 

A ti zen hét fi ú ból ha tan let tünk pa pok, há rom re for má -
tus és há rom evan gé li kus: Je nõ, Ku tyej Pa li és én. Õk ket -
ten egy év vel ké sõbb ke rül tek az Evan gé li kus Teo ló gi ai
Aka dé mi á ra (Je nõ er dõ mér nö ki fõ is ko lá ra je lent ke zett, de
nem vet ték fel, így egy évig egy au tó ja ví tó ban dol go zott
rak tá ros ként). Egy idõ múl va a teo ló gi án – ÁEH-nyo más -
ra – „tisz to ga tás” kez dõ dött. Né hány pro fesszor és teo ló -
gus ke rült ki ek kor az aka dé mi á ról. Az el tá vo lí tan dók lis -
tá ján sze re pelt Je nõ is, de pro fesszo rai ki áll tak mel let te,
ezért ma rad ha tott. Ezt csak azért em lí tem, hogy ez zel is
bi zo nyít sam: Je nõ szor gal má val, lel ki is me re tes sé gé vel és
ma ga tar tá sá val a teo ló gi án is na gyon ha mar sze re te tet és
te kin télyt ví vott ki ma gá nak, pro fesszo rai sze mé ben is.

1963-ban a Bu da vár ban szen tel te lel késszé dr. Ve tõ La -
jos püs pök. Se géd lel ké szi szol gá la ti he lyei: Ko má rom, Tét,

Ózd. 1966-ban Fan csal ra ke rült, ahol nyug dí ja zá sá ig szol -
gált. Óri á si szór vány te rü let. Hu szon nyolc te le pü lés tar to -
zott a szol gá la ti he lyé hez, köz tük olyan fa lu is, ahol mind -
össze két evan gé li kus élt. Iga zi szór vány lel ké szi élet volt
az övé. Húsz éven át a he lyi tsz-ben volt kény te len köny -
ve lõi mun kát vé gez ni azért, hogy meg él he tést biz to sít son
csa lád já nak: fe le sé gé nek, Bortnyik Irénnek, aki vel 1967-
ben kö tött há zas sá got, és aki egy éle ten át hû sé ges tár sa
volt, és két gyer me kük nek, Ju dit nak és At ti lá nak, akik ké -
sõbb négy uno ká val ör ven dez tet ték meg. 

Idõvel újabb te le pü lé se ket csa tol tak az egy ház köz ség -
hez: Her nád vé csét és Aba új szán tót. Péter Jenõ lel kész ként
is úgy élt, ami lyen nek di ák ként meg is mer tem, és ahogy
be mu tat tam. Szól nom kell még az alá za tá ról, sze rény sé -
gé rõl. Nem volt tör te tõ, he lyez ke dõ tí pus. Csend ben vé gez -
te a szol gá la tát. A szó leg ne me sebb és leg tisz tább ér tel mé -
ben ti pi kus kis em ber volt. A há rom kol lé ga kö zül, akik
együtt érett sé giz tünk, õ volt a leg szor gal ma sabb, a leg te -
het sé ge sebb, a leg hû sé ge sebb, és még le het ne to vább so -
rol ni; és õ ma radt mind vé gig kis fa lu si pap, mi pe dig az
or szág leg na gyobb gyü le ke ze té ben szol gá lunk. Ve ze tõ ink
oly kor a füst re fi gyel tek job ban, mint a láng ra, oly kor a
dísz le te ket dí jaz ták, és nem vet ték ész re, hogy mö göt tük
nincs sem mi. Je nõ ma radt vé gig Fan csa lon. A szí vem ben
óri ás õ. Az em be rek, akik közt élt, érez ték sze re te tét. So ha
sen kit nem bán tott meg. Min dig ke rül te a konf lik tu so kat.
Val lot ta: a jó pap nak nem csak be szél ni kell tud ni, ha nem
hall gat ni is. Õt is na gyon sze ret ték, és nem csak hí vei. A
te le pü lés ve ze té se „Pro Fan csal” ki tün te tés sel is mer te el
mun kás sá gát. 

Sze rény jö ve del me el le né re is tu dott gon dos kod ni egy
kis la kás ról En csen, aho vá nyug dí jas ként köl töz he tett a
szol gá la ti la kás ból, hogy azt utód já nak át ad has sa. 

Ol va som bú csú pré di ká ci ó ját (2005. au gusz tus 28.),

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

Pé ter Je nõ
1938–2007
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ame lyet szó ról szó ra le írt, mint szol gá la ti év ti ze dei alatt
min den ige hir de té sét. Áld jad, lel kem, az Urat, és ne fe ledd
el, mennyi jót tett ve led! (Zsolt 103,2) Ez volt az alap ige.
Fõ mon da ni va ló ja az Is ten irán ti há la, amellyel te le van a
szí ve.

Nem so kan mond hat ják el ma guk ról, amit õ: négy fi a -
tal út ját egyen get te a teo ló gia, a lel ké szi szol gá lat fe lé.

Nagy örö me volt az en csi temp lom épí té sé nek szer ve zé -
se. Még részt vett a 2005. ok tó be ri szen te lé sen, de ezen kí -
vül egy szer sem szol gál ha tott ott a be teg sé ge mi att. Az
utób bi 14 év ben ko moly ér se bé sze ti be avat ko zá so kon
ment át. Be teg sé ge egy re sú lyos bo dott. Lá tá sa is na gyon
meg rom lott.

Vé le mé nyem sze rint egy lel készt és szol gá la tát az utód
is me ri a leg job ban. Ezért kér tem meg Ger lai Pált, ír jon né -
hány sort elõd jé rõl. „Szá mom ra na gyon szim pa ti kus volt,
aho gyan sze re tet tel, mo so lyog va fo ga dott, ked ves ség és

vi dám ság su gár zott az ar cá ról, pe dig már ak kor is lát -
szott, hogy meg fá radt, és be teg ség kí noz za. Sok szor hi va -
ta los ügy ben men tem (hoz zá), de fe le sé gé vel együtt min -
dig sze re tet tel fo gad tak, se gít ség gel, ta náccsal min dig el -
lát tak. Hu mo rát, vi dám sá gát so ha sem ve szí tet te el, még
az utol só he tek ben, a kór ház ban is fel-fel ele ve ní tett egy-
egy vi dám tör té ne tet a ko ráb bi évek bõl.”

Az 1938. már ci us 24-én Zse lic kis fa lu don el in dult élet út
áp ri lis 29-én ért vé get a mis kol ci kór ház ban. Egy hét múl -
va te met tük. Har minc há rom szol ga tár sa, a test vér egy há -
zak lel ké szei és volt hí ve i nek nagy se re ge vet ték kö rül a
sír ját. Egy gaz dag élet út és gaz da gon meg ál dott élet ért
vé get, de csak itt, e mu lan dó vi lág ban. Erõs ben nem a re -
mény, hogy oda át Ura így szól hoz zá: Jól van, jó és hû
szol gám, a ke vé sen hû vol tál, so kat bí zok rád ez után, menj
be urad ün ne pi la ko má já ra!

Ara di And rás Pé ter

TA RISZ NYA KÖNYV – POL GÁR RÓ ZSA KÁR PIT JAI VER SEK KEL
SZERKESZTETTE: ZÁSZ KA LICZ KY ZSU ZSAN NA

„Két év vel ez elõtt az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um ma já li sán Nõ mû -
vé szet – nõ kul tú ra cím mel pó di umbe szél ge tést szer vez tünk. Rá han go -
ló dá sul »e-tár lat« volt lát ha tó. Pol gár Ró zsa tex til mû vész go be lin je it
ver sek kí sé re té ben mu tat tuk be. Az el hang zó ver se ket tör té ne te sen
nõk ír ták. A kez de mé nye zés nek nagy si ke re volt, s már ak ko ri ban kör -
vo na la zó dott a mû sor elõ ké szí tõ i ben is a cél, töb bek szá má ra hoz zá -
fér he tõ vé ten ni a mû ve ket: a ver se ket a ké pek kí sé re té ben és for dít va.
Sa já tos ké pes könyv ez. Nem il luszt rá ci ói egy más nak a szom szé dos ol -
da la kon el he lye zett al ko tá sok, in kább – ro kon ér zel mek rõl, gon do la -
tok ról, lel ki ál la po tok ról, élet hely ze tek rõl szól va – fel erõ sí tik egy más
üze ne tét. Mi ért is kap ta a Ta risz nya könyv cí met? Egy részt, mert va ló -
ban olyan ki csi, hogy el fér akár egy ta risz nyá ban, akár egy nem túl
ap ró nõi tás ká ban. Más részt, mint egy me se be li ta risz nyá ban, min den
ben ne van, ami iga zán fon tos, ami re szük sé günk le het. Ami vel akár
bát ran fel ta risz nyál hat juk út juk ra in du ló le á nya in kat is. Re mél he tõ -
leg so kak nak, nõk nek és fér fi ak nak egy aránt, örö möt, el mé lyü lést je -
lent majd ez a köny vecs ke.” (Zász ka licz ky Zsu zsan na)

„Vers és kép, írás és kár pit. A vers nem a kép hez, a kép nem a vers -
hez kap cso ló dik. Leg alább is nem köz vet le nül. Még csak nem is az kö -
ti össze az egyi ket a má sik kal, hogy eb ben a könyv ben min den ki nõ.
Még is érez ni: va la mi erõs áram jár ide-oda a két tar to mány közt. Min -
den azt su gall ja, a ké pek ma gá nos tár gyai, kü lö nös alak jai, nagy te rei,
sö tét iz zá sa, kör vo nal ta lan de ren gé se és a sze ren csés kéz zel vá lo ga tott
ver sek vissz han gos sza vai, édes vagy ko mor dal la mai, ké pei, hogy itt
va la mi fon tos ról esik szó. Itt min den tö ré keny lé tünk ün ne pi fé nye i rõl,
szo ron ga tó drá má i ról be szél. És szép, hogy együtt s egy szer re kép és lí -
ra, mint a mû vé szet sze ren csés kor sza ka i ban.” (La tor Lász ló)

Ki ad ja a Luther Ki adó • 80 ol dal,
164×164 mm, ke mény táb lás • 1680 Ft



SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 10. VA SÁR NAP
• Lk 19,41–48

Be ve ze tõ gon do la tok

A pas si ói el be szé lést (Lk 22,1–23,56) meg elõ zõ en Lu kács
min den nek pon to san utá na jár va (Lk 1,3) Jé zus je ru zsá le -
mi szol gá la tá ról szá mol be (Lk 19,29–21,38). Ez utób bi -
hoz, mu ta tis mu tan dis, Már kot hív ja se gít sé gül (Mk
11,1–13,37). A pon tos és ap ró lé kos lu ká csi utá na já rás
mint ha ná la idõ ben meg nyúj ta ná a ha gyo má nyos ér te lem -
ben vett nagy he tet, va la mint an nak ese mé nye it. Jé zus je -
ru zsá le mi fel lé pé se ál ta lá ban a pas si ót is ma gá ban fog lal -
ja, míg Lu kács itt hosszabb jé zu si je len lét tel szá mol: na -
pon ként ta ní tott a temp lom ban (Lk 19,47), nap mint nap
ve le tek vol tam a temp lom ban (Lk 22,53). Ez a hang súly el -
osz tás nem a vé let len mû ve: mind Je ru zsá lem, mind a
temp lom Jé zus föl di szol gá la tá nak be töl té se, va la mint an -
nak foly to nos sá ga és to váb bi kép vi se le te (tud ni il lik a le -
en dõ egy ház szol gá la ta) szem pont já ból pro mi nens sze re -
pet él vez (Lk 24,44–53; Ap Csel 1,1–14).

Lu kács Jé zus je ru zsá le mi be vo nu lá sá nak le írá sát (Lk
19,28–48) há rom egy ség re oszt ja: a be vo nu lás moz za na -
ta (Lk 19,28–39), Jé zus la men tá ci ó ja a vá ros fe lett (Lk
19,41–44) va la mint a temp lom tisz tí tás je le ne te (Lk
19,45–48). Az ige hir de tés alap igé jét e két utób bi rész let al -
kot ja.

Jé zus Je ru zsá lem fe let ti si ral má ban (Lk 19,41–44) Je re -
mi ás ri asz tó pró fé ci ái (Jer 6) vissz han goz nak. A pró fé ták
és a pa pok, a ne ves és név te len „je le sek” ha mis sá got mû -
vel ve a nye rész ke dõ nép rom lá sát úgy gyó gyít ják, hogy
könnyel mû en bé kes ség rõl be szél nek, pe dig nincs bé kes -
ség. Szé gyen kez ni ük kel le ne, mert utá la tos, amit tet tek. De
nem akar nak szé gyen kez ni, és már pi rul ni sem tud nak.
(Jer 6,15) A ve sze del met el sõ sor ban nem a fe nye ge tõ
nagy ha tal mak (ak kor Ba bi lon, most Ró ma) je len tik, ha -
nem a nép sa ját gon do la ta i nak ke se rû gyü möl cse, mert
nem fi gyel tek Is ten be szé dé re, és ta ní tá sát meg ve tet ték
(Jer 6,19). 

Je re mi ás Je ru zsá le me Jé zus Je ru zsá le me is. A vá ros vak
a bé kes ség re ve ze tõ út fel is me ré sé re (Lk 19,42), an nak el -
le né re, hogy Já nos sze rint, ha szû kebb kör ben is, de ugyan -
ezen a hé ten mond ja Jé zus: Én va gyok az út, az igaz ság és
az élet. (Jn 14,6) Az is te ni meg lá to ga tás (ejpidkophv, Lk
19,44) fel nem is me ré se pe dig mint egy meg ha tal ma zá sul
szol gál a tör té ne lem nek, hogy te gye a dol gát (lásd Je ru zsá -
lem pusz tu lá sa Kr. u. 70-ben, vö. Lk 19,43–44).

A temp lom tisz tí tás le írá sa (Lk 19,45–48) a fen ti sza -
kasz tól el té rõ en a má sik há rom ka no ni kus evan gé li um -
ban is he lyet kap (Mt 21,10–17; Mk 11,11.15–19; Jn
2,13–22). Lu kács a már ki vál to za tot tö mö rí ti össze, Jé zus
je ru zsá le mi úti cél ja ként a temp lo mot lát tat va a hát tér ben.
A temp lom tisz ta sá ga mint ha a ta ní tás tisz ta sá gá nak fel -
té te le len ne (Lk 19,47). A temp lo mi hely szí nen kez dõ dõ
evan gé li um (Lk 1,9) ugyan ezen a hely szí nen ér vé get. A
ta nít vá nyok mes te rük menny be me ne te le után ugyan oda
tér nek vissza, ahol Jé zus na pon ként szol gált (Lk 19,47),
hogy Is ten nek ál dást mond va tölt sék be to váb bi kül de té -
sü ket (Lk 24,53; Ap Csel 1,1–8). 

A Szent há rom ság ün ne pe utá ni 10. va sár nap pal kez dõ dõ
idõ szak Já nos sy La jos ta lá ló sza va i val ar ra em lé kez tet,
hogy az egy ház itt a föl dön szol gá ló és szen ve dõ egy ház, a
ke reszt egy há za. Az õsi evan gé li um (Lk 19,41–47) Is ten ke -
gyel me meg ve té sé nek ször nyû kö vet kez mé nyét tár ja elénk.
„A test sze rint va ló Iz rá el tör té ne té nek ret te ne tes pél dá ja in -
dít sa szün te le nül az egy ház né pét Is ten szí ne elõtt a ke gye -
lem éhe zé sé re: vi gyázz, Is ten-lá to ga tás van, egyet len el sza -
lasz tott al ka lom se tér vissza töb bé!”1 Nem hi á ba te kint jük
és hív juk ezt a va sár na pot a bûn bá nat va sár nap já nak.

Gon do la tok az ige hir de tés hez

Sze re tett ta ná rom, Bod rog Mik lós az alap igé rõl írt ta nul -
má nyá ban2 a tu dós Mar tin Bu bert idé zi, aki a 20. szá zad

1 Já nos sy La jos: Az egy há zi év út mu ta tá sa. Sop ron, 1944. 38–39. o.
2 Bod rog Mik lós: Lk 19,41–48. Jé zus sír – és Jé zus ha rag szik. Lel ki pász -

tor, 1974/7. 428–430. o.
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utol só har ma dá nak leg mé lyebb ín sé gét az is ten vak ság fo -
gal má val azo no sít ja. E lel ki-szel le mi lá tás za var azon ban
nem csu pán a mo dern idõk jel lem zõ je. A töb bek sze me vi -
lá gát vissza adó Jé zus is e fö lött a be szû kült ség fö lött ke -
se reg. „Is ten vak ság, amely nem tö rõ dik az zal, hogy Is ten
mi lyen nek je len ti ki ön ma gát, ha nem meg szál lott ren dít -
he tet len ség gel ra gasz ko dik az Is ten rõl al ko tott rög esz mé -
jé hez, pon to sab ban ah hoz, amely nek je gyé ben Is ten ural -
mát és di csõ sé gét össze cse rél te a sa ját já val, s an nak ré vén
ma ga akart ural ko dó po zí ci ó ba ke rül ni. Vá lasz tott sá ga ré -
vén Je ru zsá lem nem for má lód ni akart Ura ke zé ben, szor -
gos esz kö zé vé, ál dás csa tor ná já vá, ha nem drá mai for du -
lat ra spe ku lált, amely a vi lág te te jé vé »dob ja fel« is te ni
cso da ré vén…”3

Nem ha szon ta lan to vább ol vas ni és idéz ni a lel kész-lé -
lek gyó gyász so ra it, ki vált kép pen, ami kor az ál ta la vá zolt
„je ru zsá le mi kór kép” vizs gá la tát sze mé lyünk re és egy há -
zunk ra néz ve ja va sol ja. Ehe lyett má sok ra te kint ge tünk,
mu to ga tunk, és is te ni meg lá to ga tá sunk al kal má val mint -
egy vak ká vál va, az ál dott Or vost a szom széd ba küld jük:
ott ossza ki in jek ci ó it, ve lünk pe dig sze lí den be szél ges sen
el ke dély ál la po tunk hoz il lõ té mák ról. Csak meg ne za var -
jon min ket vé let le nül!4

A köz ke le tû Jé zus-kép be ne he zen il lik be le a Lu kács ál -
tal bi zar rá dra ma ti zált ese mény sor. Jé zus könnyei és ha -
rag ja, ér zel mi-emo ci o ná lis fel in du lá sa azon ban, mint át -
tet szõ ken dõ, sej te ni en ge di a lé nye get: a Mes ter jó ér te -
lem ben vé ve za va ró, a bé kes ség re ve ze tõ utat fel is mer te tõ,
a val lá sos csõ lá tást a tel jes is te ni ho ri zont ra tá gí tó je len -
lé tét. Ez a jé zu si za var kel tés kell, hogy ész re és hit re té rít -
se „a nagy ün ne pi kon junk tú rát bu sás ha szon ra for dí tó
kal má rok ha dát” és a mö göt tük ál ló ér de kel te ket, akik nek
a temp lom csu pán nye rész ke dé si bá zis volt.5

Ön ma gunk ra és a sa ját val lá sos sá gunk ra fi gyel tünk ben
Jé zus za vart kel tõ és za var ba ej tõ mó don ve te ti ész re ma -
gát ve lünk. Be vo nul kör be ke rí tett, fa lak kal meg erõ sí tett
Je ru zsá le münk be úgy, hogy nem le het ki tér ni, meg szök ni,
el me ne kül ni elõ le. Szem be sít ön ma gá val és Aty ja aka ra tá -
val. Meg könnye zi éle tün ket, meg tisz to gat ja val lá sos sá -
gun kat és ta nít min ket. 

Né hány nap mind össze, és a drá ma tra gé di á ba tor kol -
lik: a vá ros ba ér ke zõ Mes ter kí nos ha lált hal a gol go tai ke -
resz ten. S íme, még sem ma gá ért fáj a szí ve, ha nem Je ru -
zsá le mért. Nem az épü le te kért, a kö ve kért, ha nem az em -
be ri éle te kért és „leg fõ kép pen az igaz hi tért”. A te hi te dért,
és az enyé mért is.

Bács kai Ká roly

Tal ló zó

„Ami kor te hát Lu kács evan gé lis ta egy fe lõl a temp lom
meg tisz tí tá sá nak ese mé nyét, más fe lõl a temp lom és a vá -
ros el pusz tu lá sá nak tra gé di á ját ve tí ti az ol va só elé, ak kor
a ket tõ vel együt te sen két ség te len né akar ja ten ni: vé ge van
an nak a val lá sos ság nak, me lyet Is ten a Né pé vel va ló kap -
cso lat tar tá sa esz kö zé ül vá lasz tott és a Tör vény ren del ke -
zé se i ben ki je lölt. […] ön ma gát ál lít ja az ed di gi szo ká sos
kul ti kus cse lek mé nyek he lyett a kö zép pont ba […] nem
egy sze rû en »íté le tet hir det« az is ten kap cso lat hely te len
gya kor lá sa fö lött, ha nem ar ra a ki véd he tet len kö vet kez -
mé nye utal, amely az Õ el uta sí tá sá ból és bár mi lyen olyan
más val lá sos ság ból fa kad, mely el kép zel he tõ nek tart ja az
Is ten nek tet szõ élet vi telt – Jé zus nél kül! […] Aki Jé zust lik -
vi dál ni akar ja, az vol ta kép pen ön ma gát és a sa ját jö võ jét
lik vi dál ja!” (id. Ma gas sy Sán dor: Pe rikó pák. Ma gán ki -
adás)

„Jé zus nem mond le a temp lom ról, nem is vo nul ki be -
lõ le, ha nem vissza ad ja ere de ti ren del te té sé nek, hogy
imád ság há za le gyen.” (Prõh le Ká roly: Lu kács Evan gé li u -
ma. Evan gé li kus Saj tó osz tály)

„[…] az el sõ ben Jé zus sír azok mi att, ame lyek nek Je ru -
zsá lem re kell kö vet kez ni ük […], a má so dik ban meg ál la pít -
ja an nak okát. A kö vet kez mé nyek mi att könnyek re fa kadt;
az ok mi att csak az is te ni ha rag a he lyén va ló.” (Da vid Goo -
ding: Az evan gé li um Lu kács sze rint. Evan gé li u mi Ki adó)

„Igen ag gó dom a ha zá mért. Mert ép pen most van raj ta az
ir gal mas Is ten lá to ga tá sa. Ha meg nem is me ri, ha nem meg -
ve ti és gú nyo lód va ki ne ve ti, ak kor el ve szí ti meg lá to ga tá sá -
nak di csõ al kal mát. […] Az Úr Jé zus há rom nap foly vást
pré di kált a temp lom ban. […] Érez te, hogy kü szö bön már a
ve sze de lem. S Õ de szí ve sen el for dí tot ta vol na!” (Luther: Jer,
ör vend jünk, ke resz tyé nek! Evan gé li kus Saj tó osz tály)

„Ma gam is sok szor hal lot tam, hogy az az iga zi em ber, aki
el jut a »szenv te len ség« ál la po tá ra […]. Jé zus ma ga tar tá sa
na gyon nyil ván va ló vá te szi, hogy sza bad ha ra gud ni, és le -
het sír ni. Csak […] Jé zus mód ján sír junk, és Õt kö vet ve tud -
junk ha ra gud ni. […] Jé zus, ami kor a vá ros ra né zett, ak kor
sírt; ami kor föl ment a temp lom tér re, ak kor ha ra gu dott.”
(Ba li kó Zol tán: Is ten is ko lá já ban. Luther Ró zsa Ala pít vány)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(nem is mer ted fel meg lá to ga tá sod ide jét…)
„Az or vos ság be teg gé, a ma te ma ti ka szo mo rú vá, a teo ló -
gia bû nös sé te szi az em bert.”

Luther Már ton

„…az iga zi nagy ság lát ha tat lan ná te võ kö penyt vi sel,
mely nek lep le alatt csen de sen, ész re vét le nül jár kál az em -
be rek kö zött.”

Sa mu el But ler (1835–1902) an gol pró za író
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(azon vol tak, hogy el ve szít sék…)
„Min den em ber ki van té ve an nak, hogy té ved jen, és a leg -
több em bert sok te kin tet ben a szen ve dély vagy az ér dek vi -
szi kí sér tés be.”

John Locke (1632–1704) an gol fi lo zó fus

„Nagy lel kek te het sé ge fel is mer ni a nagy sá got más ban.”
Nyi k olaj Mi haj lo vics Ka ram zin (1766–1826)

orosz író, tör té nész

VERS
Dsi da Je nõ: Krisz tus (rész let)

Ál mat la nul csa va rog tad a szám ki ve tet tek
út ját, a nyo mor, az éh ség si ra lom völ gye it
s gyöt rõ ag go dal ma id ho ri zont ján már az eget
nyal dos ták pusz tu ló Je ru zsá le med láng jai.
Han god fá jó hul lá mo kat ka vart, mi kor
a sok be széd után re ked ten új ra
szó la ni kezd tél. Meg té pett és szí ne ha gyott
ru há don vas ta gon ült a nagy út po ra,
so vány, szél tõl-nap tól cser zett ar co don
bronz vö rös re gyúlt a sár ga ság s két
pa rázs ló sze med bõl sis te reg ve hul lot tak
bor zas sza kál lad ra az Is ten könnyei…

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 11. VA SÁR NAP
• 1Kor 15,1–10

A ko rinthu si ak ké tel ke dé se

Pál apos tol le ve lé nek eb ben a fe je ze té ben ki zá ró lag a ke -
resz tény ség for rá sá ról, hi té nek kö zép pont já ról, a ke resz -
tény élet leg fon to sabb re mény sé gé rõl szól. Mind ez egy
szó val ki fe jez ve a fel tá ma dás. Mint aho gyan a le ve lek ben
meg szok hat tuk, so sem csu pán a le vél író szán dé ka mo ti -
vál ja a mon da ni va lót, sok kal in kább a cím zet tek kér dé -
sei, két sé gei. Eb ben az eset ben a fel tá ma dás té má já nak
szen telt fe je zet moz ga tó ru gó ja a ko rinthu si gyü le ke zet
tag jai közt meg je lent hi tet len ség, a fel tá ma dás ban va ló
ké tel ke dés. 

A Pál sze rin ti vá lasz

Pál a leg fon to sabb nak azt tart ja, hogy bár ho gyan is ve tõd -
je nek fel a fel tá ma dást meg kér dõ je le zõ vé le mé nyek, azok -
ra nin csen új vá lasz. Nem Pál nak van vá la sza, ha nem
Krisz tus nak. Pál nem tud újat mon da ni, csak meg is mé tel -
he ti mind azt, amit már el mon dott. Azt az evan gé li u mot,
hogy Krisz tus va ló ban fel tá madt. Azt, amit õ is úgy ka -

pott, nem ma ga jött rá vagy gon dol ta ki. Õ, aki ugyan ezt
már hir det te a ko rinthu si ak nak, sõt mi több, õk ezt már
be fo gad ták. Úgy ér zem, Pál lal együtt vissza lé pés ként ítél -
het jük meg, hogy a fel tá ma dás evan gé li u má nak be fo ga dá -
sa után még is el ve szí tik ezt a hi tet. 

A fel tá ma dott Krisz tus sal va ló ta lál ko zás az, ame lyet
fon tos tény ként hoz fel az apos tol. Elõ ször Pé ter nek je lent
meg az Úr, majd Ja kab nak, majd az apos to lok nak, és vé -
gül sze mély sze rint Pál nak is. Mint egy torz szü lött nek. Az
ejktrwv ma szó egye dül itt for dul elõ az Új szö vet ség ben. Je -
len té se „koraszülött”, mint az „idét len” szó nak is, amely
idõ elõt tit je lent. Pál apos tol mind ezt azért tart ja fon tos -
nak el mon da ni, hogy je lez ze, õ nem il lik ab ba a sor ba,
amely rõl ír: Ké fás, a ti zen ket tõ, öt száz test vér, majd Ja kab.
Pál úgy ér zi, õ mél tat la nul ke rült ezek kö zé az em be rek
kö zé. Mert bár a tel jes bûn bo csá nat és tel jes ke gye lem az,
amit Pál hir det, de ma gá ról még sem fe lej ti el, hogy ül döz -
te Krisz tus egy há zát. En nek az em lé ke zés nek a ter he meg -
ma radt mint vé dõ kor lát, amely a túl zott ön be csü lés tõl, il -
let ve gõg tõl óv. 

Az apos tol mél tat lan sá ga után szól ar ról is, hogy Is ten
ke gyel mé bõl nem ke vés mun kát vé gez he tett el. Ez zel a
gyü le ke zet ben tá madt azon ké te lyek el len szó lal meg,
ame lyek két ség be von ták apos tol sá gát. Vé gül azon ban
nem sa ját ma gát, ha nem Is ten ke gyel mét hang sú lyoz za,
mint amely egye dül ad hat erõt az evan gé li um szol gá la tá -
hoz, a Krisz tus ba ve tett hit ki tar tó és õszin te hir de té sé hez. 

A Fel tá ma dott ba ve tett hit öröm hí re az, amely a fel tá ma -
dást vall ja, amely min den ki nek hir det te tik, és amely al kal -
mas sá te szi a meg té rõ bû nöst az evan gé li um hir de té sé re. 

Az ige hir de tés fe lé

Paul Knit ter 1985-ben ilyen cím mel je len tet te meg a ke -
resz tény ség és a vi lág val lá sa i nak kap cso la tá ról szó ló
köny vét: Nincs más név? A kér dõ je let ké sõbb – en nek a
könyv nek a fel ve té sé re vá la szol va – Carl E. Bra a ten egye -
ne sí tet te ki, ami kor 1992-ben meg je len tet te a Nincs más
evan gé li um! cí mû köny vét. Eb ben vi lá gos sá te szi, hogy Jé -
zus Krisz tus sze mé lye a vég sõ ki nyi lat koz ta tás, ezért nem
vá runk mást (Mt 11,3). Más részt a Jé zus Krisz tus ba ve tett
hit az Is ten esz ka to ló gi ai üd vös sé gé ben va ló sze mé lyes je -
len va ló sá got je len ti. 

Nincs más evan gé li um. Nem más evan gé li u mot mon -
dunk, ha nem ugyan azt az evan gé li u mot hir det jük más-
más szem szög bõl, más-más rész le tét emel jük ki va sár nap -
ról va sár nap ra. Nem fe led ke zünk meg a tör vény rõl, amely
Krisz tus hoz hajt min ket, még is ak kor cse lek szünk he lye -
sen, ha ugyan azt az evan gé li u mot akar juk hir det ni, ame -
lyet Pál hir de tett elõ ször is, majd ké sõbb is a ko rinthu si -
ak nak. 

Pál apos tol az egy ház ül dö zõ je volt, majd ma ga is ül dö -
zöt té vált. Krisz tus tel je sen meg vál toz tat ta az éle tét. Pál
azon ban Krisz tust meg is mer ve már nem for dult vissza,
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nem ri adt meg az ül döz te tés tõl, nem vá lasz tot ta a
könnyebb utat. Krisz tus fel tá ma dá sá ba ve tett hi tét min -
den ne héz ség el le né re meg tar tot ta és hir det te. Õ, az ül dö -
zött meg tud ta, hogy az ül döz te tés a ke resz tény ség ve le já -
ró ja. Ta lán ezért is ag gó dik a ko rinthu si a kért. Mert õk ül -
döz te tés nél kül is el for dul tak a fel tá ma dás ba ve tett hit tõl.
Mi kö vet kez ne ak kor az ül dö zé s kor, a ne héz sé gek ben? 

Nincs más evan gé li um, nem le het el tér nünk a fel tá ma -
dás evan gé li u má ba ve tett hit tõl. Kér dés ma rad per sze,
hogy míg ugyan azt az evan gé li u mot hir det jük, nem vá -
lunk-e hi tel te len né éle tünk kel. Meg ma ra dunk-e fá ra doz va
is az evan gé li um ügyé ben, vagy csak hir det jük azt? Ugyan -
azt az evan gé li u mot, ame lyet mi is kap tunk. 

Azt lát va, hogy Eu ró pá ban a ke resz tény ség mennyi re
ve szít tá mo ga tott sá gá ból, mennyi en for dí ta nak há tat a
ke resz tény egy há zak nak, és for dul nak más val lá sok ta nai
és azok ta ní tói fe lé, két ség be es ve kap ko dunk, és pró bál juk
ki ta lál ni, hogy mit is kel le ne ten nünk, ha majd ben nün ket
is el ér ez a hul lám. Va jon mit kezd jünk majd ak kor az
evan gé li um mal? Va jon mennyi re akar juk majd el fe lej te ni?
Va jon mit aka runk majd he lyet te hir det ni? Va jon me lyik
val lás fe lé fo gunk el moz dul ni? Va jon mennyi re en ged jük
majd, hogy az em be rek igé nyei be fo lyá sol ják az ige hir de -
tés tar tal mát? 

Ez az evan gé li um pe dig nem csak az ar ra mél tók hoz
szól, ha nem ki vé tel nél kül min den em ber hez. Nem ér dem
sze rint kér het jük vagy kap juk az evan gé li um aján dé kát.
Min den ki nek hir det te tik az evan gé li um, min den ki szá -
má ra el ér he tõ az úr va cso rá ban meg je le nõ Jé zus Krisz tus
sze mély vá lo ga tás nél kül. De az iga zi ta lál ko zást az éli
meg, aki ma gát er re mél tat lan nak ta lál ja, mint ma ga az
apos tol is. Az egy ház nem elit ala ku lat, ha nem azok nak
az el eset tek nek a gyü le ke ze te, aki ket Jé zus Krisz tus fel -
emelt. Szo ká sunk az egy ház ban is a nagy evan gé li ku so -
kat so rol ni, év for du lók al kal má val meg em lé kez ni ró luk,
pe dig nem ke vés bé fon to sak azok az egy sze rû em be rek,
akik hal lot ták Is ten igé jét, és hi tü ket meg tar tot ták a leg -
ne he zebb idõk ben is. Per sze ta núi vol tunk an nak az idõ -
nek is, ami kor a ki lenc ve nes évek ele jén hir te len egy szer -
re so kak nak „je lent meg” Jé zus Krisz tus. So kan let tek
temp lo ma ink ban a „ko ra szü löt tek”, akik nek az egy ház
ül dö zé se mi att volt mi ért szé gyen kez ni ük. De az óta azt is
lát juk, hogy mennyi en ma rad tak meg a hir te len „ko rai
szü le tés” után. És ta lán azt is lát juk, hogy a meg ma rad -
tak nem fe led ték el, amit tet tek, ha nem en nek em lé ké vel
együtt él ve még in kább tud ják ér té kel ni Is ten ke gyel mét,
bo csá na tát. 

Az evan gé li um min dig to vább ve zet. Nem csak esz ka to -
ló gi ai sí kon, ha nem itt és most. Nem csak meg szó lít, ha -
nem va la mi újat hoz az em ber éle té be. Nem csak az üd vös -
sé get hir de ti meg az evan gé li um hall ga tó já nak éle té ben,
ha nem újat kezd. Több let erõt ad, amellyel min den meg -
szó lí tott ké pes ar ra, hogy va la mi lyen mó don, sa ját ké pes -
sé gei sze rint be kap cso lód jon azok so rá ba, akik nem csak
meg lát ták, ha nem hir det ték a fel tá ma dott Krisz tust. 

Ige hir de té si váz lat

1. Krisz tus evan gé li u ma örök, nincs más evan gé li um. Az
evan gé li um nem vál to zik az em be rek hit igé nyei alap ján.

2. Krisz tus evan gé li u ma meg szó lít min den kit, még a
torz szü löt tet is. 

3. Krisz tus evan gé li u ma tesz al kal mas sá a fá ra do zás ra,
új erõt ad va az evan gé li um hir de té sé hez. 

Nagy Zol tán

Fel hasz nált iro da lom

Wil li am F. Orr – James Ar thur Wal ther: I. Corint hi ans. The An c hor
Bib le. Do ub le day & Com pany Inc. Gar den City, New York, 1976.

Wil li am Barc lay: The Let ter to the Corint hi ans. West mins ter
Press, Phi la del phia, 1956. 

Carl E. Bra a ten: No Ot her Gos pel. Fort ress Press, Min nea po lis,
1992.

Tal ló zó

„Pál […] azt hang sú lyoz za, hogy a tév tan […] ott tud hó -
dí ta ni, ahol az »apos to li ha gyo mányt«, a tra dí ci ót, az »át -
vett és to vább adott evan gé li u mot« fél re te szik vagy meg -
vál toz tat ják. Ez pe dig az üd vös ség el vesz té sé nek koc ká za -
tá val jár.” (id. Ma gas sy Sán dor: Pe rikó pák. Ma gán ki adás)

„Akik nem hit ték a tes ti fel tá ma dást, azt mon dot ták,
nem is szük sé ges hin ni; mel lék kér dé se az evan gé li um nak;
itt nyu god tan le het a jó zan ész kö ve tel mé nye i nek en ged ni.
Pál […] ki mu tat ja, hogy a ha lot tak fel tá ma dá sa az evan gé -
li um nak si ne qua non […] fel té te le és al kat ele me. […] né -
hány egy sze rû tény rõl ad hírt, ame lyet Is ten cse le ke dett a
Jé zus Krisz tus ál tal. Ez a né hány tény: Krisz tus meg halt,
el te met te tett, har mad na pon fel tá ma dott. Érez zük, hogy ez
a Hi szek egy emb ri o ná lis tes te. […] Nem hoz fel új tör té nel -
mi bi zo nyí té ko kat, nem so ra koz tat fel új ta nú kat, nem egy
tör té ne ti tényt akar iga zol ni; egy kö zö sen val lott hi tet, az
egy ház hi tét is mét li. […] annyi ra át jár ta egész szel le mi sé -
gü ket a Fel tá ma dott ról va ló bi zo nyos ság, hogy sem mi fé le
ta nú val lo má si jegy zõ könyv, köz jegy zõi nyi lat ko zat job ban
meg erõ sí te ni nem tud ta vol na, de száz ezer konk rét és el vi
ta ga dás meg nem cá fol hat ta vol na.” (Ra vasz Lász ló: Az
Ó/Új szö vet ség ma gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„[…] hi tük kez de te i re em lé kez tes sen: mi volt az, ami vel
evan gé li zál ta õket […] Krisz tus ha lá lá nak és fel tá ma dá sá -
nak té nye és az er rõl hir de tett evan gé li um az az erõ, ami
most és a jö võ ben is se gít het raj tuk. […] A har ma dik nap
– vélt pró fé ci a ként – meg ta lál ha tó ugyan a Hós 6,2-ben,
de a lel ke sült ség ott fel szí nes, s jó ér zék kel so ha nem hi -
vat koz tak er re az igé re az el sõ ke resz tyé nek.” (Sza bó An -
dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„Õ ugyan va ló ban el szán ta ma gát ar ra, hogy Ko rint hus -
ban sem mi mást nem pré di kál, mint »Jé zust, õt is mint
meg fe szí tet tet«, de ha na gyobb hang súlyt is fek te tett a ke -
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reszt je len tõ sé gé re, mint a fel tá ma dás té nyé re, a két ese -
mény el vá laszt ha tat lan volt mind gon dol ko dá sá ban, mind
pe dig ta ní tá sá ban.” (Da vid Pri or: Pál el sõ le ve le a ko -
rinthu si ak hoz. Har mat)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(fel tá madt a har ma dik na pon…)
„Va la ki egy szer meg kér dez te tõ lem, hogy hi szek-e Jé zus
föl tá ma dá sá ban, s ha igen, mi ért? Ta lán mert olyan csön -
des volt, csú szott ki a szá mon ön kén te le nül, de va ló já ban
ma sem tud nék en nél hi te le seb ben vá la szol ni. A fel tá ma -
dás szá mom ra épp csen des sé gé ben – is te ni. Olyan, mint a
te rem tés haj na la, s az óta is a haj na lok…”

Pi linsz ky Já nos

(mint egy torz szü lött nek, meg je lent ne kem is…)
„A szen ve dély az egyet len szó nok, aki min dig meg gyõz.”

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

(hoz zám va ló ke gyel me nem lett hi á ba va ló)
„A bölcs büsz ke, de nem ke vély; a kö zön sé ges ke vély, de
nem büsz ke.”

Kung Fu-Ce (Kon fu ci usz; i. e. 551–479) kí nai fi lo zó fus

(mert ül döz tem Is ten egy há zát)
„Mi nél in kább kö zös ség ben élünk Egy há zunk kal, an nál
in kább kö zös ség ben élünk a Szent lé lek kel, az Egy ház Lel -
ké vel. Mi nél in kább sze ret jük Egy há zun kat, an nál in kább
sze ret jük Urun kat, Jé zust: hi szen az Egy ház az õ ti tok za -
tos Tes te.”

Charles de Fou cauld (1858–1916),
a Sza ha ra pap ja és már tír ja

TÖR TÉ NET
(hoz zám va ló ke gyel me nem lett hi á ba va ló)
Charles de Fou cauld éle te

1858. szep tem ber 15-én szü le tett Stras bourg ban. Már ser -
dü lõ ko rá ban el vesz ti hi tét. Húsz éve sen ka to na tiszt lesz.
Al gé ri á ba kül dik. Há rom év vel ké sõbb el hagy ja a ka to na -
sá got, és éle te ve szé lyez te té sé vel tu do má nyos ku ta tó mun -
ká ba kezd Ma rok kó ban. A mu zul mán hit tel va ló ta lál ko -
zá sa, az igaz ság szen ve dé lyes ke re sé se, uno ka nõ vé ré nek
ta pin ta tos jó sá ga és ba rát ja, Hu ve lin atya se gít sé ge új ra
fel fe dez te ti ve le a ke resz tény hi tet 1886. ok tó ber vé gén.
Meg té ré se tel jes és vég le ges.

„Amint hit tem, hogy van Is ten, azon nal meg ér tet tem,
hogy nem te he tek mást, mint hogy egé szen ér te él jek.”

Fo ko za to san fel is me ri, hogy Jé zust kö vet ni, õt szen ve -
dé lye sen sze ret ni annyi, mint azt ten ni, amit Jé zus tesz:
kö zel len ni a leg el ha gya tot tab bak hoz, a tá vol lé võk höz.

„Min den ke resz tény nek apos tol nak kell len nie, ez nem
ta nács, ez pa rancs, ez a sze re tet pa ran csa.”

1901-ben pap pá szen te lik. A Sza ha rá ba megy, meg pró -
bál egy sze rû en ba rát ja és test vé re len ni a si va ta gi no má -
dok nak. Nem té rí te ni szán dé ko zik, ha nem sze ret ni. Egész
éle té vel akar ja „ki ál ta ni az Evan gé li u mot”.

1916. de cem ber 1-jén meg gyil kol ja egy sze nu szi ta tu a -
reg csa pat.

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 12. VA SÁR NAP
• 2Kor 3,4–9

Vi gyá zat, ha mi sít ják!

Ha egy ter mék pi ac ra ke rül, szin te azon nal meg je le nik
mel let te a ha mi sít vány. És ha ha mi sít ványt lá tunk (vagy
nem is vesszük ész re, hogy ha mi sít vány ról van szó), biz -
to sak le he tünk afe lõl, hogy kell egy ere de ti nek is len nie.
Ez a ta ní tá sok te rén is így van. Va la mi mel lék zön gé jét
érez zük a sza vak nak, ho má lyos sá got az azt kép vi se lõk
sze mé ben, és tud juk, hogy vi gyáz ni kell. Ke res sük az „ere -
de tit”, az iga zit, a he lye set. Így ta lált vissza a re for má ció
az ala pok hoz, ami kor azt ke res te, mit mond a Szent írás.
Za va ros né ze tek, ta ní tá sok, em be rek kö zel sé gé ben ke resd
az ere de tit, az iga zit, a he lye set!

Ami kor Is ten ke gyel mé nek az evan gé li u ma el kez dett
ter jed ni a vi lá gon, szin te azon nal meg je lent az evan gé li -
um meg ha mi sí tá sa, föl hí gí tá sa és meg erõt le ní té se is. Az
egyik ilyen cso por tot a ju da is ták al kot ták. Azt ta ní tot ták,
hogy a meg vál tást és az üd vös sé get a Krisz tus ban va ló hit
és a tör vény meg tar tá sa ál tal nyer jük el (Ap Csel 15,1kk).
Sze rin tük az em ber hi te a Mó zes tör vé nyé nek va ló en ge -
del mes ke dés ál tal tel je se dik ki. So kan nyi tot tak vol tak az
üze ne tük re, mert az em be ri ter mé szet ak kor ér zi biz ton -
ság ban ma gát, ha tett va la mit üd vös sé gé ért, és ne héz rá -
ha gyat koz nia csu pán Krisz tus ra, és en ged nie, hogy a
Szent lé lek mun kál kod jon ben ne és ál ta la. A val lás mér he -
tõ, a hit nem. Pál eze ket az em be re ket az „Is ten igé jé vel
nye rész ke dõk nek” mond ja (2Kor 2,17), és hely te le ní ti ön -
di csé re tü ket és büsz ke sé gü ket „ered mé nye ik” kap csán
(2Kor 11,7–20).

Pál az ál tal cá fol ja eze ket a le ga lis ta ha mis ta ní tó kat,
hogy elénk tár ja az Is ten ke gyel me evan gé li u má nak szol -
gá la tát, és meg mu tat ja an nak min dent fe lül mú ló di csõ sé -
gét. 2Kor 3-ban a ré gi szö vet ség és az új szö vet ség kü lönb -
sé gét mu tat ja meg, amely a tör vény és a ke gye lem kü lönb -
sé ge. Ez a kü lönb ség a kõ be írt tör vény és a szív be írt ige
kü lönb sé ge; a ha lál és az élet kü lönb sé ge; a csök ke nõ és
nö vek võ di csõ ség kü lönb sé ge; a be zárt ság és a nyi tott ság
kü lönb sé ge. Sza va i ból vi lá gos az új szö vet ség min de nek
fö löt ti vol ta.

Be szél a tisz ta igé rõl, az iga zi el hí vás ról és a va ló di al -
kal mas ság ról. Ezek alap ján le het „tesz tel ni”, hogy iga zi
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szol gá ja-e va la ki az Úr nak. Nem a sta tisz ti ka mu tat ja a
szol gá lat he lyes sé gét és ered mé nyes sé gét, ha nem a meg -
vál to zott éle tek. A le ga lis ta di cse ked het va la mi vel, el is bíz -
hat ja ma gát. De az iga zi szol ga Is ten Lel két ké ri (és kap ja),
és tü rel me sen szol gál. Az ered ményt pe dig az Úr ra hagy ja.

Aki azt te szi, amit tesz

És azt mond ja, amit mond. Ez az Úr igaz szol gá ja. Érez -
zük is, de oly kor el lib ben a füg göny, és meg ért jük, hogy
va la ki iga zán az Urat szol gál ja-e. A má sik ja vát mun kál -
ja, vagy ön ma gát eme li még a szol gá lat ál tal is. Ak kor fog
egyez ni a fel szín és a tar ta lom, ha Is ten Lel két kap ja a
szol ga. És ak kor lesz va ló di gyü möl cse.

Az iga zi szol gá nak el hí vá sa van
Nem õ ta lál ta ki a fel ada tot ma gá nak. Nem õ ta lált ki egy
mun ka kört, és ült be ab ba a hi va tal ba. Nem in dul ad dig,
amíg nem hall ja a tisz ta és min den más tól meg kü lön böz -
tet he tõ han got. Ne kre álj ma gad nak mun kát, mert ak kor
vagy ha mi san cseng min den, vagy pe dig fáj dal ma san
unat koz ni fogsz. Ne mondd: ezt és ezt a szol gá la tot sze -
ret ném vé gez ni, ha nem kérd: Uram, mu tasd meg a he lye -
met és fel ada to mat. Mert az Úr el hí vá sa ket tõs: az õ kö ve -
té sé re, meg té rés re és egy ki fe je zett mun ká ra, ami, ha tõ le
van, szol gá lat tá vál hat. Szol gá lat ba vagy mun ká ba mégy?

Az iga zi szol ga a tisz ta igét szól ja
Ha „meg tér az Úr hoz, le hull a le pel” (3,16), és el kez di új
szem mel lát ni a vi lá got és új fül lel hal la ni az igét. Nem a
Bib li át iga zít ja ön ma gá hoz, ha nem mos tan tól õ kezd a
Bib li á hoz iga zod ni. Az élet és az em ber mér té ke Jé zus
Krisz tus lesz szá má ra. Mi lyen más lesz az éle tünk, ha így
kezd jük az ige ol va sást (és -hall ga tást): Uram, kész va gyok
meg ten ni, amit ne kem mon dasz és tõ lem vársz. Ha
ugyan úgy tá vo zol Is ten je len lé té bõl, ahogy jöt tél, ak kor
min den hi á ba va ló, az ige üre sen fog csen ge ni aj ka don.

Az iga zi szol gát Is ten te szi al kal mas sá
Ter mé sze te sen nem csak lel ki pász to rok ról van szó. Min -
den ki nek kell, hogy le gyen szol gá la ta. És a Lé lek ele ve nít
meg er re. Õ ad ja, hogy ne le gyen üres a szó, erõt len az
erõl te tett cse le ke det, ha nem Is ten tõl, és ezért szív bõl fa -
kad has son. Tu da to san légy esz köz!

Nem min den ki vé gez he ti azt a mun kát, ame lyet szí ve -
sen csi nál. Egy részt ha az zal a tu dat tal vég zi, hogy hasz -
na van, er re is szük ség van, az Úrért vég zi, ak kor na gyobb
lesz a ked ve hoz zá. Más részt a hét köz na pi és sok szor a
leg jobb mun ka is ro bot tá vá lik, ha min dig, na pi 10-12
órá ban azt kell csi nál ni. De van egy má sik mun kánk is,
amely vál to za to sab bá te szi éle tün ket: a gyü le ke ze ti szol -
gá lat. Fi zi kai és lel ki té ren egy aránt. Ha az Úr tól kap tad,
a leg ki sebb dol got is lel ki is me re te sen és öröm mel fo god
vé gez ni, és lát ni fo god az ér tel mét. Így fi gyel med del, szí -

ved del és hi ted del is ben ne le szel ab ban a mun ká ban,
ame lyet ép pen vég zel. És ez se gít, hogy a na pi ta po só ma -
lom is el vi sel he tõ, sõt el fo gad ha tó, ezért az Úr ról bi zony -
sá got te võ mun ka le hes sen.

Al kal mat lan ból al kal mas sá

Al kal mat lan ból al kal mas sá akar ten ni ben nün ket Is ten.
Al kal mat lan em be rek bõl és gyü le ke zet bõl al kal mas sá. Mi -
re? Az Úr szol gá la tá ra.

„Al kal mas” – sok min den kell, amíg ez a mi nõ sí tés el -
han goz hat. A ka to na ság nál an nak ide jén a for dí tott já ra
vár tunk: hogy va la mi mi att al kal mat lan nak nyil vá nít sa -
nak, és ne kell jen azt a két hosszú évet ki töl te ni. Vá gyó -
dunk-e leg alább ilyen só vár gás sal ar ra, hogy Is ten azt
mond ja ró lunk, min den re al kal mat lan em be rek rõl, hogy
al kal masak vagyunk? Al kal masak Is ten ke zé ben, al kal -
masak a bi zony ság té tel re, al kal masak a szol gá lat ra. Az
„al kal mas” mi nõ sí tés ki mon dá sá ra vá gyunk egy mun ka -
hely meg szer zé se ér de ké ben, egy be osz tás nál, egy kül de -
tés nél. De mit je lent Is ten or szá gá ban al kal mas nak len ni?

Al kal mas az új em ber (4–5). Aki ha lott ból élõ vé lett
Krisz tus ál tal. Mert bû nei mi att ha lott volt, de Krisz tus
vált sá ga árán, sza ba dí tá sa ál tal meg sza ba dult a kö te lé -
kek tõl. És nem „kény te len”, nem „kell” ha zud nia, in nia,
er kölcs te len nek len nie. Ha nem sza bad a jó ra. Aki az új
szö vet ség szol gá ja.

Al kal mas, akit a Lé lek meg ele ve ní tett (6). Aki bé ná ból
lel kes sé lett. Aki nem tud ja, de nem is akar ja ma gá nak
meg tar ta ni a kin cse it. Nem a be tû kö ti, ha nem a tar ta lom
te szi sza bad dá.

Al kal mas, aki az igaz sá got kész szol gál ni (7–9). Mert
el ítélt bõl föl men tet té (igaz zá) lett. Eb ben a poszt mo dern
tár sa da lom ban sok úgy ne ve zett „igaz ság” van. Min den ki -
nek az az igaz, amit õ gon dol an nak, és meg hagy ja a má -
si kat is a ma ga iga zá ban. De mi meg is mer tük az Iga zat,
Jé zus Krisz tust, aki Pi lá tus és a nép elõtt állt az igaz sá gért.
Ezt mond ta: Én azért szü let tem, és azért jöt tem e vi lág ra,
hogy bi zony sá got te gyek az igaz ság ról. És mind nyá jan rá
kel lett, hogy döb ben je nek, hogy nem „mi cso da” az igaz -
ság, ha nem „ki cso da”: ma ga Jé zus Krisz tus. Õ a hit be li és
er köl csi igaz ság, és õ a meg iga zí tó igaz ság is ke reszt je ál -
tal. Föl men ti az el ítél tet, és el íté li a föl men tet tet.

Mi az élet ben még al kal mas em be rek bõl is al kal mat lan -
ná le szünk az öre ge dés, a fe le dé keny ség és erõnk fo gyá sa
mi att. De ne csüg gedj, aki most az Úr elõtt állsz. Is ten nél
for dít va le het: al kal mat lan ból al kal mas sá, le fe lé tar tó ból
föl fe lé emel ke dõ vé, el ve szett bõl meg ta lált tá, ön ma ga kö -
rül for go ló dó ból szol gá ló vá le hetsz. Is ten szol gá já vá
Krisz tus ál tal, hogy még leg idõ sebb ko rod ban és leg utol só
nap ja i don is le hes sen ér tel me az éle ted nek.

Széll Bul csú
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Tal ló zó

„[…] min den szol gá lat te võ al kal mas sá gát Is ten ál la pít ja
meg, és Is ten ad ja az egyéb ként al kal mat la nok nak. […]
Sen ki sem vál hat ugyan is al kal mas szol gá lat te võ vé új já -
szü le tés, meg iga zu lás, ra di ká lis sze mé lyes élet for du lat nél -
kül. […] nem a ma ga két ség te le nül meg le võ ér de me i vel ho -
za ko dik elõ, ha nem az Is ten gyü le ke ze tet te rem tõ ke gyel mé -
vel, ami el vá laszt ha tat lan Krisz tus ke reszt jé tõl. Jó len ne, ha
azt a mai di va tos tév esz mét, mely sze rint »hi te les is te ni
üze ne tet csak hi te les em be rek köz ve tít het nek«, el vet nénk
vég re ma gunk tól, és meg ta nul nánk, hogy a mon da ni va lót
so ha sem em ber, ha nem min dig ma ga az Is ten hi te le sí ti. […]
Nem azt bi zony gat ja, hogy õ igen is al kal mas, ha nem mint
vi tat ha tat lan igaz sá got mond ja ki: al kal mas sá gunk Is ten tõl
van. Ahol pe dig az Is ten rá ütöt te az al kal mas sá gi pe csé tet a
szol gá lat ra, ige hir de tés re, élet vi tel re, ott már iga zán nem
ér de mes ku ta kod ni al kal mas sá got iga zo ló do ku men tu mok
után.” (id. Ma gas sy Sán dor: Pe rikó pák. Ma gán ki adás)

„Az Ószö vet ség […] mi vel ez az em ber tõl füg gött, nem
ered mé nyez he tett meg iga zu lást. […] Az új szö vet ség alatt
min den Is ten tõl függ és nem az em ber tõl. […] Is ten nek so -
ha sem volt az a szán dé ka, hogy a tör vény élet adó esz köz
le gyen. In kább ar ra volt szán va, hogy el hoz za a bûn is me -
re tét és meg gyõz zön a bûn rõl. […] Amit a tör vény kö ve -
telt, de so ha sem ér he tett el, azt most meg va ló sí tot ta az
evan gé li um. […] A tör vény volt az ár nyék; Krisz tus a lé -
nyeg.” (Wil li am Mac Do nald: Új szö vet sé gi kom men tár.
Evan gé li u mi Ki adó)

„[…] a ke gye lem és a tör vény ele gyí té se […] sú lyos bít -
ja a bün te tést, hi szen sú lyos bít ja an nak vét két, aki meg -
szeg te a tör vényt, mi vel az em ber a jó ság és a ke gye lem el -
le né re szeg te meg azt. […] Sok ke resz tyén van, aki ma gát
Krisz tust te szi tör vénnyé. Ami kor az õ sze re té sé re úgy
gon dol, mint kö te les ség re, és úgy ér zi, hogy ele get kell
ten nie ne ki. Vagy is még min dig a tör vény alatt, és en nek
kö vet kez té ben kár hoz ta tás alatt van nak.” (J. N. Darby: A
Bib lia köny ve i nek át te kin té se. Evan gé li u mi Ki adó)

Il luszt rá ció

TÖR TÉ NET
(ha a kár hoz ta tás szol gá la ta di csõ sé ges, mennyi vel di csõ -
sé ge sebb az igaz ság szol gá la ta)
Igaz ság és ki en gesz te lõ dés

A ke gye lem ir ra ci o ná lis, igaz ság ta lan, és egye dül ak kor
van ér tel me, ha hi szek az újabb esélyt min dig fel kí ná ló, ir -
gal mas Is ten ál tal irá nyí tott má sik vi lág ban. 

Az „Ó, ért he tet len ke gye lem” (Amaz ing Grace) kez de tû
ke resz tény ének, amely nek fel dol go zá sai az utób bi idõ ben
a slá ger lis ták élén is sze re pel nek, ar ról szól, hogy Is ten
nem azt né zi, mit tett az em ber, ha nem azt, hogy mi re len -
ne ké pes – vagy is nem a múlt já ra, ha nem a jö võ jé re fó -

kusz ál. A him nuszt egy go rom ba, sze mér met len rab szol -
ga-ke res ke dõ, John New ton ír ta, mi u tán ez az ért he tet len
ke gye lem tel je sen át for mál ta az éle tét.

A vi lág, ami kor a ke gye lem meg nyil vá nu lá sá nak lesz
ta nú ja, tel je sen el né mul. Eb bõl adott lec két a vi lág nak
Nel son Man de la is, ami kor hu szon hét év után ki jö he tett a
bör tön bõl, és meg vá lasz tot ták Dél-Af ri ka el nö ké nek – a
be ik ta tá si ce re mó ni án fel hív ta ma ga mel lé a pó di um ra
bör tön õrét. Ezt kö ve tõ en lét re ho zott egy ne vé ben is me -
rész kor mány bi zott sá got – Bi zott ság az Igaz sá gért és a Ki -
en gesz te lõ dé sért –, és Des mond Tu tu ang li kán ér se ket ne -
vez te ki az élé re. Man de la így pró bál ta meg ál lí ta ni a
bosszú la vi nát, ami több or szág ban is ter mé szet sze rû leg
megindult, mi u tán az el nyo mott nép cso port át vet te az
ural mat el nyo mó ik fö lött.

A sza bály egy sze rû volt: ha egy fe hér rend õr vagy ka to -
na tiszt ön ként vál lal ta a sér tet tek kel va ló szem be sí tést, be -
val lot ta tet tét, és tel jes mér ték ben el is mer te bû nös sé gét, ak -
kor nem in dí tot tak el le ne bí ró sá gi el já rást, és nem ítél ték el. 

Az egyik meg hall ga tá son egy van de Bro ek ne vû rend õr
idéz te fel azt az ese tet, ami kor rend õr tár sa i val le lõtt egy ti -
zen nyolc éves fi út, majd el éget te a holt tes tet, hogy meg sem -
mi sít se a bi zo nyí té ko kat. Van de Bro ek nyolc év vel ké sõbb
vissza tért ugyan ah hoz a csa lád hoz, és az apát is le tar tóz tat -
ta. A fe le ség nek pe dig vé gig kel lett néz nie, ahogy a rend õr a
fér jét egy fa ra kás hoz kö tö zi, ben zin nel le ön ti és fel gyújt ja.

A tár gya ló te rem ben a légy züm mö gé sét is hal la ni le he -
tett, ami kor az idõs asszony, aki elõbb fi át, majd fér jét is
el ve szí tet te, szó lás ra emel ke dett.

– Mit kí ván van de Bro ek úr tól? – kér dez te a bí ró. Az
asszony azt kér te, hogy van de Bro ek men jen vissza oda,
ahol el éget te a fér jét, és szed je össze a ham va it, hogy mél tó
mó don el te met hes se. A rend õr le haj tott fõ vel be le egye zett.

Az asszony nak azon ban volt még egy ké ré se:
– Van de Bro ek úr az egész csa lá do mat el vet te tõ lem,

ben nem még is ma radt sze re tet. Sze ret ném, ha ha von ta
két szer meg lá to gat na a get tó ban, és ve lem töl te né a na -
pot, hogy any ja le hes sek. És sze ret ném, ha tud ná, hogy Is -
ten meg bo csát ne ki, és én is meg bo csá tok. Sze ret ném át -
ölel ni, hogy tud ja, va ló ban meg bo csá tok.

Mi köz ben az idõs asszony el in dult a ta núk pad ja fe lé, a
te rem ben né há nyan spon tán el kezd ték éne kel ni az „Ó, ért -
he tet len ke gyel met”. Van de Bro ek azon ban nem hall hat ta
a him nuszt, mert az ese mé nyek ha tá sá ra el ve szí tet te esz -
mé le tét.

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 13. VA SÁR NAP
• Gal 3,15–22

A va sár nap

A va sár nap üze ne te az Agen da sze rint: „Aki ket Is ten el hí -
vott, azo kat meg is iga zí tot ta.” Az er re a va sár nap ra ki vá -
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lasz tott igék össze fog la lá sa: „A hit cse le ke de tek nél kül ha -
lott.” A va sár nap evan gé li u ma Lk 10,23–37, az ir gal mas
sa ma ri tá nus ról szó ló pél da tör té net. 

Igénk vissza utal az Ószö vet ség re. Ez az ige is vi lá go san
mu tat ja, hogy mi lyen hely te len Is ten rõl két fé le kép pen
gon dol koz ni: mint az Ótes ta men tum tör vény ke zõ, ha rag -
vó Is te nérõl és az Új tes ta men tum ke gyel mes Is te nérõl. A
kez det nél is Is ten ke gyel me ke res te az em bert, Áb ra hám
ígé re tet ka pott, cse le ke de te i tõl füg get le nül, és ez az ígé ret
elõ re mu tat Krisz tus ra. Ez az ige azt hir de ti, hogy Is ten ir -
gal má ból ir gal mat kap tunk.

Exe gé zis

Cser há ti Sán dor Gala ta-kom men tár ját min den ki nek a fi -
gyel mé be aján lom a rész le tes exe gé zis hez.

A tör vény és az evan gé li um kér dé sé vel sze ret nék egy ki -
csit fog lal koz ni. Na gyon fi gyel jünk Pál apos tol ér ve lé sé re.
Test vé re im, em be ri mó don szó lok: a meg erõ sí tett vég ren de le -
tet, még ha em be ré is, sen ki sem te he ti ér vény te len né, vagy
nem told hat ja meg. A kép azért ne héz kes, mert az élõ em ber
meg vál toz tat hat ja a vég ren de le tét. Az ígé ret és a tör vény is
az élõ Is ten tõl van. De Is ten a tõ le el for dult em ber nek ígé ret
alap ján, aján dék ba ad ta a vissza té rés le he tõ sé gét. En nek a
vissza té ré si út nak igen nagy ára van, Krisz tus ha lá la. Szá -
mom ra in gyen van, de Krisz tus drá ga vé re az ára.

Tu dom, min den pél da sán tít, de né hány pél dá val sze ret -
ném ezt meg vi lá gí ta ni.

Az édes anya, ami kor a kór ház ból ha za vi szi új szü lött
gyer me két, nem a leg szeb bet ke re si, ha nem a sa ját ját. Ké -
sõbb, ami kor óvo dás vagy is ko lás lesz, ak kor sem a leg -
oko sab bat vi szi ha za, ha nem a sa ját ját, mert az övé. 

Gyök össy End re fi gyel mez tet, hogy ez zel a szü lõ- és
gyer mek kép pel vi gyáz zunk, mert ma már a gyer me kek
nagy ré szé nek nincs po zi tív szü lõ ké pe. Re mé lem, hogy
ne künk még van, és ezek a ké pek ért he tõ ek lesz nek.

Mé lyen a szí vem ben van, hogy ami kor kis ko rom ban va -
la mi rosszat tet tem, ho gyan bo csá tot tak meg a szü le im, és
mi lyen bün te tést szab tak ki. De nem azért vol tam a gyer -
me kük, mert alá vet tem ma gam a bün te tés nek, ha nem mi -
vel a gyer me kük vol tam, el fo gad tam a jo gos bün te tést is.
Na gyon szi go rú csa lád ban nõt tem fel, de nem azért let tem
a csa lád gyer me ke, mert be tar tot tam a csa lád tör vé nye it,
ha nem mert a csa lád sze re te tét, hor do zó ere jét át él tem;
nem akar tam csak te her len ni, de nem et tõl let tem a csa -
lád tag ja. 

El kép zel he tet len, hogy a té koz ló fiú is mét ki ké ri a va -
gyon rá esõ ré szét, majd is mét jön a be ta nult mon da tok -
kal, és az apa meg bo csát. So kan fél re ér tik Is ten atya vol -
tát, ami kor ezt mond ják: „Is ten nek az a dol ga, hogy meg -
bo csás son.”

Megint egy pél da: né hány nap ja lát tam egy ké pet ar ról,
hogy a par la ment szép ülés ter me ho gyan néz ki egy ülés -
szak után. Nem kel le ne, hogy ren det len le gyen, de van nak

ta ka rí tók, akik a kö vet ke zõ nap ra rend be te szik. Is tent
nem so rol ha tom eb be a ka te gó ri á ba, nem mond ha tom,
fus son utá nam, és szed je össze a sze me tet, amit el szó rok. 

Egy kö zép is ko lai él mé nye met is meg osz tom az ol va sók -
kal. Egy di ák csíny után a kol lé gi u mi ne ve lõ ta nár a fe jem -
re ol vas ta a bû ne i met, s a vé gén ezt mond ta: nem vá gom
el a jö võ det, vi gyázz ma gad ra. Eszem be nem ju tott ez -
után, hogy is mét azt te gyek, amit csak aka rok.

Sok szor hall juk a be szél ge té sek so rán: temp lom ba nem
já rok, de hí võ evan gé li kus em ber va gyok. S ez zel evan gé -
li kus egy há zunk mai kér dé sé nél va gyunk. Ki fi zet jük az
egy ház fenn tar tói já ru lé kot, né ha el me gyünk temp lom ba,
ki csit job bak va gyunk az át lag nál. Bol dog le het a lel kész,
büsz ke le het rám az Úr is ten. Még igét is ta lá lunk en nek
iga zo lá sá ra, de sok szor hal lot tam 31 évi szolgálatom
alatt: Ad já tok meg a csá szár nak, ami a csá szá ré, és az Is -
ten nek, ami az Is te né. (Lk 20,25) Urunk nak itt csap dát ál -
lí tot tak, õ azon ban át lá tott raj tuk, és azt mond ta, ad já tok
meg az adót a csá szár nak, aki a köz ren det fenn tart ja, és
szí ve te ket, az éle tete ket Is ten nek, mert az övé. Ez egy új
élet mó dot je lent. 

Egy szer a re for má tus lel készt meg szó lí tot ta egy itt élõ,
de gyü le ke zet hez nem kap cso ló dó test vér:

– Mennyi ért ke resz tel né meg a gyer me ke met? – A lel -
kész így vá la szolt:

– Azt, amennyi be ez ke rül, ma ga nem tud ja meg fi zet ni,
de azért jöj jön be, mert más már ki fi zet te.

Ha ezt el vét jük, ak kor az in gyen ke gye lem ol csó ke gye -
lem lesz, a drá ga ke gye lem pe dig ócs ka sem mi ség.

Ga lá cia vi dé kén az volt a ve szély, hogy az evan gé li um -
tól meg érin tett szí ve ket meg za var ták a ju da is ták. A mai
ke resz tény gon dol ko dás ban a sza ba dos ság, az ön tör vé -
nyû ség ke rül a Krisz tus ban ada tott ke gye lem he lyé re.

Azért fog lal ko zom ez zel ilyen so kat, mert a gya kor lat -
ban a tör vény és az evan gé li um gyak ran he lyet cse rél. A
be ko pog ta tó, aki évek óta nem tar tott kap cso la tot a gyü le -
ke zet tel, azt kér de zi: mennyit kell fi zet ni? Te hát a tör vény
be töl té sé vel sze ret ne a gyü le ke zet hez és raj ta ke resz tül Is -
ten hez tar toz ni. Pe dig az el sõ kér dés in kább ez: mi kor van
az is ten tisz te let, a bib lia óra, a hit tan óra? Töl te kez ze nek
fel az evan gé li um mal, és majd el mond juk, hogy mi ként
mû kö dik a Za la eger sze gi Evan gé li kus Egy ház köz ség, mi -
ként mû kö dik a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház.
Ugyan is ha meg for dít juk, ak kor a tör vény ke rült Krisz tus
he lyé re. Ami kor pe dig va la ki a ma ga tar tá sá val rom bol ja a
csa lád ját, a gyü le ke ze tet – nem egy szer hal lot tam –, bo -
csás sunk meg ne ki, hiszen Jé zus is meg bo csá tott a bû nös
asszony nak. Ez a gon dol ko dás a tör vény és az evan gé li -
um for dí tott al kal ma zá sa. Az el sõ eset ben Is ten rõl, a té -
koz ló gyer me ket ha za vá ró Atyá ról kel le ne szól ni, a má sik
eset ben pe dig oda tar ta ni a tük röt a vét kes elé. Ha ezt el -
vét jük, egé szen kü lö nös hely zet ala kul hat ki. Egy gyü le ke -
zet ben az volt a szo kás, hogy aki nem fi ze tett egy ház fenn -
tar tói já ru lé kot, an nak a ha lá la ese tén csak ak kor ha ran -
goz tak, ha azt öt év re vissza me nõ leg ki fi zet te a csa lád.
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Egy okos em ber a ha to dik év ben lel ke sen új sá gol ta: nyer -
tem egy évet a csa lá dom nak, és mos tan tól min den év nye -
re ség. 

Még egy pél da a tör vény és az evan gé li um for dí tott al -
kal ma zá sá ra. Egy új gaz dag csa lád ban min de ne meg volt a
gyer mek nek, nem is mert kor lá to kat. A szak mun kás vizs -
gá ja nem si ke rült, a nya rat sem szor gos ta nu lás sal töl töt -
te, mert hi szen a nyár, az nyár. Ami kor au gusz tus vé gén
pót vizs gá ra ment, az édes any ja az zal in dí tot ta el: ha nem
si ke rül, ha za ne gye re. A gyer mek meg fo gad ta az in tést.
Ön gyil kos lett a si ker te len vizs ga után. A ta nu lá si idõ alatt
bi zony a tör vényt kel lett vol na al kal maz ni, a vizs ga nap -
ján pe dig az evan gé li u mot. Ez éle tet te remt, a for dí tott al -
kal ma zás ha lált, kár ho za tot. 

Az ige hir de tés felé

A sok pél dá val csak a tisz ta ké pet sze ret ném elõ hív ni. A
fél re ér tés vagy a ha mis tan tönk re te szi az egész ügyet. Vi -
lá go san szó lal jon meg az ige hir de tés ben, hogy az üd vös -
ség re az evan gé li um út ja ve zet. Min dig van nak a gyü le ke -
ze tek ben olya nok, akik sem mi be ve szik a tör vényt, ön tör -
vé nyû ek, és min dig van nak olya nok, mint akik Ga lá cia vi -
dé kén kö vet ték Pál apos tolt, akik a tör vény be töl té sé ben
lát ják a célt. Ilyen kis mon da tok ban je lent ke zik ez: „azért
ezt be szá mít hat ja ne kem a jó Is ten”. Úgy gon dol ják, hogy
a tör vény cse le ke de te i vel en gesz te lik ki Is tent. A tör vé nyes
igaz ság te remt ren det az em be rek kö zött, és en nek a vé ge
az utol só bér fi ze tés kor az örök élet. Lás suk jól a tör vény
és az evan gé li um kül de té sét, és er re épül jön az új élet!

Az Áb ra hám nak ada tott ígé ret Jé zus Krisz tus ban tel je se -
dett be. Az Is ten ígé re té tõl a Gol go tá ig tart. Itt lát hat juk
meg, mi lyen az Is ten. Jé zus mond ja: Aho gyan az Atya is -
mer en gem, én is úgy is me rem az Atyát: és én éle te met
adom a ju ho kért. (Jn 10,15) Az én Atyám min dent át adott
ne kem, és sen ki sem is me ri a Fi út, csak az Atya, az Atyát
sem is me ri sen ki, csak a Fiú, és az, aki nek a Fiú akar ja ki -
je len te ni. (Mt 11,27) Ezt nem le het meg má sí ta ni. Is ten
atyai szí ve he lyé re nem to la kod hat oda sem mi fé le tör vé -
nyes ség.

A tör vény a bû nö kért ada tott. Az em be ri agy egyik fon -
tos tu laj don sá ga a fe lej tés. Ez na gyon lény eges az új in for -
má ci ók be fo ga dá sá nál. Van azon ban a fe lej tés nek egy ne -
ga tív ol da la is. El fe lejt jük a há lát. Még a köz mon dást is
meg for dít juk: „Jó tett he lyé be ne várj jót.” Is ten azért ad ta
a tör vényt, hogy ben ne mint egy tü kör ben lás suk meg
idõn ként, hogy há lát la nok va gyunk. Hogy meg lás sam a
bû ne i met. Hogy meg döb ben jek, Is ten még is sze ret.

Ka to li kus test vé re ink nél megint nagy fel fu tá sa van a
szen tek köz ben já ró sze re pé nek. Itt nincs szük ség köz ben -
já ró ra. Urunk ta ní tá sa alap ján imád koz ha tunk: Mi
Atyánk, aki a mennyek ben vagy! A tör vény fel õr li az erõt.
Az ir ga lom meg sok szo roz za.

Sza bó Vil mos

Tal ló zó

„A bölcs em ber tud ja azt is, hogy ön ma gá ban sem mit sem
hasz nál a pa nasz ko dás. Csak a bi za lom és az alá zat ké -
szít het utat a jobb jö võ nek.” (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.)

„De egy gon do lat (meg gon do lom) ki emel ke dett a re -
mény te len ség bõl, mely már-már el bo rí tot ta a pró fé tát: sze -
ret az Úr, azért nincs még vé günk, mert nem fo gyott el ir -
gal ma. Jú da el esett, de nem ke rült ki Is ten ke zé bõl. […] Az
5Móz 28-ban le írt szö vet sé get […] Is ten nem he lyez te ha -
tá lyon kí vül. Ép pen Is ten sze re te te lát ha tó hû sé gé ben,
amint be tel je sí ti a meg ígért át ko kat, de ugyan ak kor meg -
õr zi a ma ra dé kot. Ma ga az íté let ta nú sí tot ta, hogy Is ten
nem hagy ta el né pét. […] Is ten »hû sé ges sze re te te« vagy
»ke gyel me« min den reg gel meg újul. Is ten a hû sé ges sze re -
tet friss fel aján lá sá val kö ze le dett szö vet sé ges né pé hez
min den nap. […] Az az Is ten, aki el hoz ta az 5Móz 28-ban
le írt át ko kat, el fog ja hoz ni az 5Móz 30-ban meg ígért hely -
re ál lí tást is.” (A Bib lia is me re te kom men tár so ro zat. Ke resz -
tyén Is me ret ter jesz tõ Ala pít vány)

„Krisz tus Szel le me volt az, aki lét re hoz ta eze ket az ér -
zé se ket a pró fé ta szí vé ben. A mély nyo mo rú ság nak eze ket
a sza va it, va la mint a hit nek a sza va it ol vas va, és Õrá vár -
va, túl néz he tünk Je re mi á son, és Urunk ké pét lát hat juk
meg, aki »fáj dal mak fér fia és be teg ség is me rõ je«.” (Ar no C.
Ga e be le in: Ószö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„Nem baj, ha az ilyen szen ve dés az em bert meg vi se li.
Csak ne hagy ja, hogy ez gyen gít se az Úr ba ve tett bi zal mát.
[…] A pró fé ta fel idé zi Je ru zsá lem szen ve dé sét, és föl ele ve -
ní ti, ho gyan lelt vi gasz ta lás ra õ ma ga. Az ál ta la ta pasz talt
sze re tet se gít sé gé vel meg erõ sí ti azt a meg gyõ zõ dé sét,
hogy Is ten ugyan ilyen sze re te tet fog ta nú sí ta ni a nép iránt
is.” (J. N. Darby: A Bib lia köny ve i nek át te kin té se. Evan gé -
li u mi Ki adó)

„A bi zo nyos ság, hogy Is ten hû sé ges, meg óv a rö vid lá tó
pa nasz ko dás tól, s erõt ad a tü rel mes vá ra ko zás hoz (26.
v.).” (Bib lia ma gya rá zó jegy ze tek kel. Ma gyar Bib lia tár su -
lat, Kál vin Ki adó)

„Ért he tet len és ki kell mon da nia: »nincs még vé günk«
[…] Nincs e cso dá ra más ma gya rá zat, mint hogy sze ret az
Is ten; s ha ver, nem szí ve sze rint te szi. Van hát ér tel me, ha
vár ni kell, sõt tûr ni az ar cul ütést.” (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 olyan tör vény ada tott vol na, amely ké pes éle tet ad ni…)
„Az ide a liz mus ban min dig volt va la mi el vi sel he tet le nül
ki hí vó: aki meg van gyõ zõd ve ar ról, hogy a ter mé szet esz -
te len ség, hogy ami mu lan dó, az fi gye lem re sem mél tó, az
ilyen em ber büsz ke, ir gal mat lan lesz, egy ol da lú sá gá ban
ko no kul el zár kó zik az igaz ság elõl.”
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Alek szandr Iva no vics Her zen (1812–1870)
orosz fi lo zó fus, író

TÖR TÉ NET
(azok nak, akik hisz nek…)
Tör tént egy szer, hogy egy láng lel kû pré di ká tort bal eset ért,
és be le zu hant egy sza ka dék ba. Zu ha nás köz ben épp hogy
meg tu dott ka pasz kod ni a sza ka dék ol da lá ban nõtt bo kor
ága i ban. Ott ló gott ég és föld kö zött, és érez te, hogy egy re
fogy az ere je.

Két ség be esé sé ben így ki ál tott az Úr hoz:
– Uram, se gíts! Bo csásd meg bû ne i met, és ments meg

en gem! Ha meg men tesz, ígé rem, száz szor olyan buz gón
szol gál lak, mint ed dig!

A sza ka dék fe lett egy da ra big csend ho nolt. Majd meg -
szó lalt egy ha tal mas hang:

– Rend ben van, meg men te lek. En gedd el az ágat!
Mi re a pré di ká tor:
– Azt gon do lod, meg õrül tem?

(An thony de Mello nyo mán)

VERS
(akik nek az ígé ret szól…)
Ró nay György: Amit az Úr mond (rész let)

Hát jer tek, ked ves ké im, szól az Úr, el csa var gott bá rány ká -
im, te rít ve nek tek asz ta lom.
An nak kell or vos, aki be teg, és aki bû nös, an nak kell az ir -
ga lom.
Leg ki sebb ven dé gem rõl sem fe led ke zem meg, s ígé rem
nek tek, hogy har mad na pon
az el sõk közt ta lál ko zom majd ve le tek, mint Mag dol ná val
ama hajna lon.

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 14. VA SÁR NAP
• Gal 5,16–24

A va sár nap té má ja – „A Lé lek ele ve nít meg” – az elõ zõ va -
sár nap té má já ra fe lel, amely így hang zott: „A hit cse le ke -
de tek nél kül ha lott.” Az óegy há zi evan gé li um, a tíz lep rás
meg gyó gyí tá sa is eb be az irány ba visz. Az egy, aki vissza -
jött, nem csak tes ti leg kelt új élet re, ha nem lel ki leg is. Ki -
lenc nek csak tes ti leg tar ta tott meg az éle te – ne kik ennyi
elég volt. An nak az egy nek a lel két a Szent lé lek há la adás -
ra in dí tot ta, és így meg tar ta tott lel ki leg is. Tex tu sunk alap -
ján a cí met így pon to sít hat juk: Is ten Lel ke úgy ele ve nít
meg, ak ti vi zál, hogy harc ba kezd a test cse le ke de tei el len.

Exe ge ti kai meg jegy zé sek

16. v. A test és a Lé lek har cá nál fon tos ki emel ni, hogy a
küz de lem nem a tes tünk és a lel künk kö zött zaj lik, ha nem

a tes tünk és Is ten Lel ke kö zött. Nem du a lis ta szem lé le tet
tük röz ez a harc (egy más nak fe szül a ket tõ, azu tán majd
meg lát juk, me lyik lesz az erõ sebb), ha nem ha a Lé lek ál -
tal já runk, ak kor a tes ti cse le ke de tek el ve szí tik azt a von -
zást, amelyet ko ráb ban a Lé lek nél kül érez tünk.

17. v. Az em ber ere den dõ rom lott sá gá nál fog va egye dül
a test cse le ke de te it ké pes meg ten ni. A Lé lek küz del mé nek
az a cél ja, hogy az em ber ne azt te gye, ami re ilyen mó don
de ter mi nál va van, ha nem azt, ami Krisz tus ural ma alá ke -
rül ve vá lik ter mé sze tes sé.

18. v. A Lé lek erõ te re sok kal na gyobb, mint a tes té. Aki
a von zá sá ba, sod rá sá ba ke rül, ér ték rend vál to zá son megy
ke resz tül. A jót nem a tör vény pa ran csa mi att te szi, ha -
nem úgy, mint ami kor nem tud ja a bal kéz, mit tesz a jobb
(ter mé sze te sen, ma gá tól, há lá ból stb.).

19–21. v. A „bûn ka ta ló gus” ti zen öt tag ját ma xi mum
két na gyobb cso port ra ér de mes bon ta ni a pré di ká ció cél ját
te kint ve. Az el sõ cso port olyan bû nö ket tar tal maz, ame -
lye ket „élj a má nak” fel fo gá sú em be rek szok tak né ha még
büsz kén is vál lal ni, a má so dik cso port olyan bû nö ket tar -
tal maz, ame lye ket na gyon is „val lá sos” em be rek cse lek -
sze nek, de a tör vény ural ma alatt. Pál mind két cso por tot
ugyan azon a he lyen lát ja, ki es ve Is ten or szá gá nak mind
föl di, mind mennyei ré szé bõl. 

22–23. v. Az „erény ka ta ló gus” ki lenc tag ja rész ben a
bûn fel so ro lás el len tett je it tar tal maz za, de azon túl mu tat, és
ér zé kel te ti, hogy ezek nem az em ber te vé keny sé ge ál tal jön -
nek lét re. Az „ilye nek” ki fe je zés nem az ilyen em be rek re,
ha nem az ilyen tu laj don sá gok ra vo nat ko zik. Mi vel Is ten
Lel ké nek gyü möl csei, Is ten tör vé nye nem vo nat ko zik rá juk.

24. v. A ke reszt a le vél több gon do lat me ne té nek a csú -
csán, így itt is meg je le nik (Cser há ti). A Krisz tus ural ma alá
ke rült em ber sa ját is ten nél kü li sé gé nek a cse le ke de te it nem
men te ge ti, ma gya ráz za, ha nem ha lál ra íté li, még pe dig ke -
reszt ha lál ra. Nem vé let len a pár hu zam: egye dül Krisz tus
ke reszt ha lá la tet te le he tõ vé, hogy a bû ne in ket is ke reszt re
fe szít hes sük. 

Össze fog lal va te hát: az em ber ere den dõ en jól ér zi ma -
gát a bûn és a ha lál fog sá gá ban, de a Lé lek nem né zi tét -
le nül, hogy a vesz tünk be ro ha nunk, meg mu tat ja a kü lönb
utat, hogy ar ra vá gyód junk, amit Is ten el ter ve zett ró lunk,
és vég be vitt a ke resz ten.

Az ige hir de tés fe lé1

Küz de nek ér tünk. Küz de nek ér tünk az élet min den te rü le -
tén. Már az is ko lás gye re kért is meg in dul a ver seny az is -
ko lák kö zött, hogy me lyik be íras sák be õket a szü lõk (kell
a fej pénz), a szu per mar ke tek szu per ak ci ók kal csá bít ják a
ve võ ket, a ke res ke del mi té vé csa tor nák gát lás ta la nul, min -
den alap ve tõ er köl csi ér té ket fél re té ve pró bál ják emel ni a
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né zett sé get, a mul ti na ci o ná lis cé gek meg in dít ják a rek -
lám had já ra ta i kat, és fo lyik a nép bu tí tás, az agy mo sás a
leg alat to mo sabb mód sze rek kel. Küz de nek a sza va za ta in -
kért a po li ti ku sok is – bár csak azok ra tud nánk sza vaz ni,
akik nem süllyesz tik to vább ezt a sze ren csét len né pet!

Elõbb-utóbb rá jö vünk, hogy akik így küz de nek ér tünk,
azok nem is ér tünk küz de nek, ha nem sa ját elõ me ne te lü -
kért, és eszük ágá ban sincs ide jü ket, ere jü ket, pén zü ket,
ma gu kat ál doz ni. Esz köz ként hasz nál nak min ket, hogy
õk fönn ma rad ja nak. 

A test nek kí ván sá ga van, és gát lás ta la nul hasz nál ni
akar min ket, hogy ezt ki elé gít se. El hi te ti ve lünk, hogy a
kí ván sá ga ink ki elé gí té se jár ne künk, sõt meg ér de mel jük.
Szo mo rú an kell kons ta tál nunk ma gunk ban, hogy min den
tes ti kí ván ság tel je sí té sét meg tud juk in do kol ni ma gunk -
nak és má sok nak is. Õszin te pil la na ta ink ban – ha van nak
i lye nek – be vall juk, hogy nem ilyen cé lok kal in dul tunk, és
nem ilyen éle tet akar tunk. Hogy még is ez lett be lõ le, az
va jon ki nek a hi bá ja? 

A Lé lek azon ban egé szen más. Õ nem azért akar meg -
nyer ni, nem azért akar ma gá hoz von za ni, ma gá val so dor -
ni min ket, hogy ki hasz nál jon, majd vé gül el dob jon, ha -
nem va ló ban azt akar ja, hogy bol do gok le gyünk, az úton
ma rad junk, Krisz tus hoz kö zel ke rül jünk. A Lé lek azt akar -
ja, hogy ne a tör vény szi go ra mi att te gyük a jót, ha nem
mert nem is tu dunk mást ten ni. Nem kény sze rít, ha nem
meg gyõz. Ezért an nak, aki nek az éle té ben a Lé lek va ló ban
be szállt eb be a küz de lem be, nagy esé lye van ar ra, hogy
gyü mölcs ter mõ éle te le gyen. 

A bûn ka ta ló gus té te lei nap ra ké szen fris sek, tel je sen
nyil ván va ló an ma is a sze münk elõtt, sõt sok szor ben -
nünk is zaj la nak, bár ki meg gyõ zõd het az ak tu a li tá suk -
ról. Ér de kes, hogy a tel je sen hi tet len em ber ate iz mu sá ból
és a na gyon „val lá sos” em ber szem for ga tó tör vé nyes ke -
dé sé bõl majd nem ugyan azok a bû nök ke let kez nek. A tes -
ti em ber tes te kö ve te lé sé nek en ged, és elég is ne ki ennyi:
pa ráz na ság, tisz tá ta lan ság, bu jál ko dás, ré sze ges ke dés.
A tör vé nyes ke dõ a má sik em ber cse le ke de te i nek szün te -
len el íté lé sé ben sa ját er köl csi, val lá si stb. fö lé nyét akar -
ja ér vé nye sí te ni, így lesz be lõ le el len sé ges ke dõ, tör te tõ,
fél té keny, pár tos ko dó em ber. Is ten nem ezek nek a tu laj -
don sá gok nak a ju tal má ul ké szí tet te olyan drá ga áron az
õ or szá gát.

A gyü mölcs ter més nek az a lé nye ge, hogy a gyü möl csöt
nem ma ga a fa él ve zi, ha nem azok, akik sza kí ta nak ró la.
A tes ti bû nö ket ma ga idé zi elõ az em ber, és sa ját ma ga
akar ja él vez ni a ha tá sát is. A gyü mölcs ter mõ élet már nem
sa ját ere jé bõl lesz jó, ha nem mert olyan fán te rem, amely
nem is tud mást te rem ni. Ha a Lé lek Krisz tus nál tart min -
ket, ak kor olyan gyü möl csök ke let kez het nek az éle tün kön,
ame lyek rõl már ma gunk sem tu dunk, mert nem a mi tel -
je sít mé nyünk lesz az, ha nem a Lé le ké. Mi lyen a ke resz -
tény (krisz tu si) élet? Egy sze rû a vá lasz: má sok szá má ra
él vez he tõ élet. Má so kat táp lá ló, má sok nak re ményt, hi tet
adó, má so kért fel ál do zott élet.

Akit a Lé lek Krisz tus ural ma alá von zott, az cso dál koz -
va néz vissza ad di gi éle té re. Ha va la ki át tud tér ni egy
egész sé ges táp lál ko zás ra vagy élet mód ra, meg kér de zi ma -
gá tól: Hogy tud tam én ennyi ide ig ezt vagy azt az ételt en -
ni, hogy tud tam moz gás nél kül él ni?

A Krisz tus ural ma alatt élõ meg kér de zi: Hogy tud tam én
ed dig annyi ér tel met len do log után fut ni, dol goz ni? Hogy
tud tam annyi em ber rel tá vol ság tar tó vagy ha rag tar tó len -
ni? Hogy tud tam annyi sze me tet meg néz ni a té vé ben, és
annyi sze me tet meg ven ni a bolt ban? Hogy tud tam annyi -
ra el ke se red ni si ker te len sé gen, sze gény sé gen, be teg sé gen?
Hogy tud tam ennyi re ön zõ len ni min den gon do la tom ban
és cse le ke de tem ben? Hogy hagy hat tam, hogy az ösz tö ne -
im irá nyít sa nak? Hogy le het tem ba bo nás? Mi ért akar tam,
hogy min den ben az enyém le gyen az utol só szó?

Mai pél da: a szá mí tó gép ön ma gá ban vaj mi ke ve set ér,
egy ra kás vas, réz meg szi lí ci um da rab. A gyá ri lag be le ra -
kott szoft ver már ér tel mes sé te szi a gé pet, és sok min dent
meg le het ve le csi nál ni. De ez még az uni for mis ré sze. Ha
va la ki egy iga zán jó szoft vert, prog ra mot vá sá rol, ak kor
jön rá, hogy mi min den re tud ja hasz nál ni a gé pét. Az em -
ber ben a Lé lek az a szoft ver, amely az úton tart ja õt, el ve -
ze ti Krisz tus ural ma alá, meg ér te ti ve le, hogy mi az éle té -
nek a cél ja, és al kal mas sá te szi azok ra a dol gok ra, ame -
lyek re egyéb ként „gyá ri lag” nem vol tunk al kal ma sak: az
ön fel ál do zó sze re tet re, az öröm re, a bé kes ség re. 

Ha Krisz tus nem ke rül a ke reszt re, ak kor ma rad a test,
a szé les út, az adok-ka pok, a tö meg, a kor szel lem. De mi -
vel Krisz tus a ke reszt re ment, me het nek ve le ezek a dol gok
is az éle tünk bõl. Né ha vissza tér nek, be kö szön nek még, de
a „ví rus ke re sõ” fel is me ri õket. Az éle tünk mi nõ sé ge ma is
Krisz tus ke reszt jén mú lik.

Me kis Ádám

Tal ló zó

„Áb ra hám az ígé re tek ben már evan gé li u mot hal lott, az
evan gé li um ko ra elõtt, esze rint te hát az evan gé li um meg -
elõz te a tör vényt.” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-
ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„[…] a tör vény a bû nök, bû nös ség meg mu ta tá sá nak és
el íté lé sé nek szol gá la tá ban áll […]. Em lé ke ze tem sze rint
Luther hang sú lyoz za, hogy az em ber bû nös sé gé nek va ló di
mély sé gét csak Is ten is me ri. Ir gal má nak je le, hogy ezt a
mély sé get el rej ti az em ber elõl, s annyit mu tat meg csu pán
be lõ le, amennyi a gõ gös ma ga bí zás tól meg óv. […] nem ar -
ról van te hát szó, hogy a bûnt a tör vény idé zi elõ, ha nem
az az apos to li mon da ni va ló lé nye ge, hogy a tör vény mu -
tat ja meg az em ber bû nös sé gét. […] Mi ál ta lá ban csak a
tör vény sze rin ti és a Krisz tus sze rin ti szö vet ség rõl szok -
tunk be szél ni; Pál vi szont azt mond ja, hogy ez a tör vény
és az ál ta la ér vé nyes sé vált szö vet ség csu pán „köz be jött”,
az õsi szö vet sé get – az Áb ra hám mal kö töt tet – nem érin -
ti!” (id. Ma gas sy Sán dor: Pe rikó pák. Ma gán ki adás)
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„El lent mon dás van-e a Tör vény és az ígé re tek kö zött?
»Hal va szü le tett öt let« (mé ge no i to), ál lít ja az apos tol. Is -
ten ad ta a Tör vényt és az ígé re te ket is, de mind egyi ket
más cél lal.” (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)

„Is ten nek nem kel lett vol na el kül de nie sze re tett Fi át,
hogy meg hal jon a bû nö sö kért, ha ugyan ezt az ered ményt
el ér het te vol na ke vés bé költ sé ges mó don. Is ten min den ha -
tó. Nem azért cse le ke dett így, mert más nem állt mód já -
ban, ha nem mert így tet szett ne ki!” (Wil li am Mac Do nald:
Új szö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„Az apos tol ál tal idé zett ige hely nek (…) a zsi dó írás tu -
do mány nem tu laj do ní tott mes si á si ér tel met. […] Meg gyõ -
zõ dé sét az ige hely nek a zsi dó írás ma gya rá za ti mód szert
(hag ga da) kö ve tõ ki bon tá sá val tá maszt ja alá. […] Pál szá -
má ra a szö veg ere de ti ér tel mé nél dön tõbb súllyal esik lat -
ba a Krisz tus ban nyert ki nyi lat koz ta tás, amely ab la kot
nyit Is ten va ló di szán dé ka i ra. […] A gala ták ugyan is a
tör vény út ján akar ják el nyer ni azt, ami hez csak Krisz tus
ré vén jut hat nak. De ha így van, ak kor ma gá val Is ten nel
ke rül nek szem be.” (Cser há ti Sán dor: A gá lá ci a be li ek hez írt
le vél. Evan gé li kus Saj tó osz tály)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(In te lek ti te ket: a Lé lek sze rint él je tek… hogy ne azt te gyé -
tek, amit sze ret né tek)
„Egy an gol fi lo zó fus sze rint egy ki vá ló el me so ha nem túl
ért he tõ. Ez igaz a ma gas szin tû ér zel mek re is. Csak azt az
ér zést sze ret jük, csak azt érez zük õszin té nek, ami kis sé bi -
zony ta lan; s egy gon do lat sem meg gyõ zõ, amely ben nincs
egy kis el lent mon dás.”

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

(a test kí ván sá ga a Lé lek el len tör)
„Az Is ten hez imád koz ni kell, de a part hoz evez ni.”

Lev Nyi ko la je vics Tolsz toj (1828–1910) orosz re gény író

(A test cse le ke de tei azon ban nyil ván va lók…)
„…sem mi vel sem ke vés bé fon tos a lel kek szá má nak apa -
dá sá nál a lel kek er köl csi szint jé nek apa dá sa.”

Fül ep La jos (1885–1970) re for má tus lel kész, fi lo zó fus,
mû vé szet tör té nész

(a Lé lek gyü möl cse pe dig: …sze re tet)
„Ne le gyen ar cod vak an nak, aki re né zel…”

Is me ret len óegyip to mi el be szé lõ:
A pa raszt ki len ce dik pa na sza

(a Lé lek gyü möl cse pe dig: …bé kes ség)
„Ha bé két tud nék köt ni, ar ra jó val büsz kébb len nék, mint
a ka to nai si ke rek ré vén szer zett ké tes hír név re…”

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

(a Lé lek gyü möl cse pe dig: …tü re lem)
„Tü re lem a re mény mû vé sze te.”

Fried rich Schlei er ma cher (1768–1834) né met teo ló gus

„Is te nért – ne gya na kod junk, s ne gya nú sít sunk. Ki nem
megy ve lünk min dig ugyan azon úton – ne tart suk, ne hír -
lel jük mind járt el len ke zõ úton s más cél ra tö rek võ nek.
Ugyan azon cél ra több utak is ve zet nek, s ugyan azon út
nem min den nek va ló. Nagy s szük sé ges pol gá ri erény: má -
sok irán ti tü re lem s má sok cse lek vé sé nek mél tány lá sa.”

Wes se lé nyi Mik lós (1796–1850) er dé lyi re form po li ti kus

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 15. VA SÁR NAP
• 1Móz 2,4b–9.15

A va sár nap evan gé li u ma: Mt 6,24–34. Az Agen da té má ja:
„Sen ki sem szol gál hat két úr nak!”

Ke re sem az evan gé li um és az ige hir de té si tex tus üze ne -
té nek össz hang ját. Jé zus sza vai ab ban erõ sí te nek meg,
hogy az Is ten irán ti el kö te le zett ség vál la lá sát az zal aján -
dé koz za meg, hogy szá mít ha tunk gond vi se lé sé re. Gon dok
for rá sá vá vál hat az eg zisz ten ci ánk meg te rem té se, a min -
den na pi meg él he tés. Ne csi nál junk be lõ le na gyobb gon -
dot, mint amekkorát  ér de mes. Ne té vesszük el a he lyes
sor ren det, ame lyet az Ó- és Új szö vet ség egy más sal har mo -
ni zál va üzen: Ke res sé tek elõ ször az õ or szá gát és igaz sá -
gát… (Mt 6,33) Ne le gyen más is te ned raj tam kí vül. (2Móz
20,3) Sze resd az Urat, a te Is te ne det tel jes szí ved bõl, tel jes
lel ked bõl és tel jes el méd bõl. (Mt 22,37)

Is ten em ber hez mél tó sor ren det kí nál. Is ten az élet for rá -
sa. Mun kánk, erõnk, ered mé nye ink, örö me ink, gya ra po dá -
sunk tõ le van. Ha ezt el fe lejt jük, tu laj don kép pen Is tent fe lejt -
jük el, de ak kor az em ber ma gá ra ma rad ma gá val, a má sik
em ber rel, a gond ja i val, fé lel me i vel. Ezért fon tos a sor rend!

A jah vis ta te rem tés tör té net

A te rem tés tör té net nek az 1Móz 2,4b-vel kez dõ dõ ver zi ó ja
jah vis ta mû. Az em be ri lét re va ló ref le xió.

A jah vis ta szer zõ egye te mes ség ben szem lé li Iz rá el né pét
más, Is ten köz vet len el hí vá sát nem bí ró né pek kel. Iz rá el
tör té ne te össze fo nó dik az óko ri Ke let né pe i nek – Egyip -
tom, Pa leszt i na, Asszí ria, Ba bi lon, Per zsia né pé nek – tör -
té ne té vel. Tár sa dal mi, kul tu rá lis, val lá si ha tá suk ki hí vást
je lent Iz rá el szá má ra, és adek vát vá lasz meg fo gal ma zá sá -
ra kész te ti. Iz rá el éle te ab ban fog ha tó meg, aho gyan az õt
min den kor kö rül ve võ vi lág kul tu rá lis, val lá si ha tá sa i ra re -
a gál, be fo gad ja vagy el uta sít ja azo kat.

A jah vis ta tör té net író azt hang sú lyoz za, hogy a tör té ne -
lem nek kez de te van és vé ge. A vi lág min den ség és az em -
ber lé te Is ten szán dé ka és te rem tõ cse le ke de te nyo mán jött
lét re. Az em be ri ség ilyen mó don egyet len kö zös sé get al -
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kot. Is ten vi lág ren det sza bá lyo zó és meg ha tá ro zó szán dé -
ká ban tud ja ma gát Iz rá el né pét is. Így je le nik meg az ókor -
ban elõ ször az em be ri ség egye te mes sé gé nek gon do la ta.

Az irat ke let ke zé si ide jét elég tág ha tá rok kö zé te szik a ku -
ta tók. A hosszan for má ló dó, több ször át ér tel me zett szó be li
ha gyo mány írás ba fog la lá sa a dá vi di-sa la mo ni kor tól a Jú da
pusz tu lá sa elõt ti idõ kig tart ha tott. Az õs tör té net az egy be -
dol go zott anya gok utol só ja ként ke rült be a jah vis ta irat ba.
Ak kor tájt, ami kor a ba bi lo ni fe nye ge tett ség, il let ve a fog ság
sú lyos teo ló gi ai és nem ze ti kér dé se ket ho zott fel szín re.

Ez a tör té net írás meg ál la po dott vi szo nyo kat tük röz.
Er re utal a tex tu sun kat érin tõ, de azt nem ké pe zõ rész -
ben a jó mi nõ sé gû arany, a drá ga kõ és a gyan ta is me re -
te, em lí té se.

A jah vis ta szer zõ teo ló gi ai szán dé ka

A ba bi lo ni fog ság alap ve tõ nem ze ti és val lá si kér dé se ket
ve tett fel Iz rá el szá má ra, és olyan ha gyo má nyok meg erõ -
sö dé sét hoz ta, ame lyek a val lá si iden ti tá su kat a temp lom -
tól tá vol szilárdították meg, ilyen pél dá ul a szom bat ün nep
je len tõ ség tel jes sé vá lá sa.

Még so ha nem él tek át a fog ság hoz ha son ló krí zist, meg -
aláz ta tást. Sor suk föl ve tet te a kér dést: JHWH nem tud ta
meg vé de ni né pét, amely nek örök ha zát ígért és adott, a
temp lo mot, amely re mint föl di la kó he lyé re te kin tet tek,
hogy a ne ve ott lak jék? Az ókor fel fo gá sa sze rint a le gyõ -
zött nép is te ne is le gyõ zöt té vált a gyõz tes nép is te ne ál tal.

Ez a le gyõ zõ az óko ri Ke let óri á si val lá si és kul tu rá lis
köz pont ja, Ba bi lon volt. Po li ti kai ere je, val lá si kul tu sza
azt su gall ta, hogy Mar duk erõs, JHWH gyen ge volt.

Eb ben a lel ki-szel le mi ko hó ban ke re si Iz rá el a vi gasz ta ló
vá laszt sú lyos kér dé se i re, amit a jah vis ta szer zõ ab ban ad
meg, hogy Iz rá el tör té ne tét be le he lye zi az õs tör té net be, és
azt mond ja, hogy Is ten nel kez dõ dött min den, JHWH-val, a
mi Is te nünk kel. Er re a te rem tõ és az em be ri ség sor sát ve -
zér lõ Is ten elõtt már alá zat tal és cso dá lat tal tud gon dol ni.

Is ten élet kö zös ség re akar lép ni az em ber rel, hogy an nak
éle te biz ton ság ban le hes sen. Iz rá el hit val lá sa ez a po gány
kul tu szok foj to ga tá sá ban: Is ten tõl, az õ szán dé ká ból van
az élet. Szán dé ká ból va gyunk, és van nak más né pek. Ren -
det szab a vi lág nak, ki je lö li az em ber fel ada tát. Cél já hoz
vi szi az em be ri sé get ab ban, hogy ma gá val va ló kap cso lat -
ra, üd vös ség re te rem tet te.

Te hát sza ka szunk hit val lás, ref le xió egy na gyon fáj dal -
mas hely zet ben, ko ra be li stí lus ban és tu do má nyos ság gal
a vi lág ról, az em ber rõl, de el sõ sor ban Is ten rõl.

Az Éden kert

Is ten kö rül te kin tõ gon dos ko dás sal le pi meg az em bert
min den jó val, ami nek az em ber csak örül het, és de rûs sé
te szi az éle tet. Hit val lás ez is. Iz rá el vissza em lék szik olyan

idõk re, ami kor nyu ga lom volt Is ten szö vet sé ge ré vén,
man nát és für jet ehet tek, az úton nem sza kadt le a sa ru -
juk, ru há juk nem vá sott el, és vé gül le te le ped het tek a tej -
jel és méz zel fo lyó föl dön.

Rá cso dál ko zik a ter mé szet re is. Mi cso da sok szí nû ség,
mi cso da kí ná lat Is ten tõl ne künk!

A fa

A két fé le te rem tés tör té net kö zül a fá ról csak itt ol va sunk.
Is ten pa ran csa, ren de lé se ez: A jó és a rossz tu dá sá nak fá -
já ról nem ehetsz, mert ha eszel ró la, meg kell hal nod.
(1Móz 2,17) Éva és a kí gyó pár be szé dé ben így esik szó a
fá ról: csak an nak a fá nak a gyü möl csé rõl… nem ehet tek,
ne is érint sé tek, mert meg hal tok. (1Móz 3,3) Úgy lát ta,
hogy jó vol na en ni ar ról a fá ról, mert csá bít ja a sze met,
meg kí vá na tos is az a fa, mert okos sá tesz. (1Móz 3,6) Is -
ten szá mon ké ré se: Ta lán ar ról a fá ról et tél, amely rõl azt
pa ran csol tam, ne egyél? (1Móz 3,11)

Csak egy he lyen, a tex tu sun kat ké pe zõ 2,9-ben em lí ti
úgy a fát, mint ha ket tõ vol na: az élet fá ja, va la mint a jó és
a rossz tu dá sá nak fá ja.

Is ten nek a fá val kap cso la tos in tel me, ti lal ma már nem
hang zik el a szó szé ken. Így fe szült ség te rem tõ dik, mert Is -
ten fenn tar tá sá nak okát nem érin ti a tex tus. A hang súly
ar ra a meg bí za tás ra ke rül, amellyel Is ten fel ru ház za az
em bert. Az em ber gaz dá já vá vá lik a vi lág nak Is ten bi zal -
má ból. Ez a meg bí za tás fel ada tot, mun kát és a jö võ irán -
ti fe le lõs sé get je len t. A fá nak, a kor lát nak, az is te ni szó
ko mo lyan vé te lé nek ép pen az élet tel, a mun ká val va ló bol -
do gu lás ban van kulcs sze re pe. 

Van iga zo dá si pont az em ber szá má ra. Egy iga zo dá si
pont van, ame lyet Is ten je lölt ki. Ezt Is ten fönn tar tot ta
ma gá nak, hogy az em ber tõ le fo gad ja el, hogy mi jó ne ki,
és mi árt. Nem re la ti vi zál hat ja. Is ten nem csak egyes em -
be rek ben gon dol ko dik, ha nem né pek ben, az egész vi lág -
nak gond vi se lõ je. Ezért van szük ség er re az iga zo dá si
pont ra, mert ami az egyik em ber nek jó nak, hasz nos nak
tû nik, az árt hat a má sik nak. Nem irigy ség vagy szûk keb -
lû ség Is ten ré szé rõl ez a fenn tar tás, ha nem a te remt mény
irán ti ir gal mas gon dos ko dás. Az em ber nem ké pes vi lág -
mé re tû táv la to kat át lát ni, nem ké pes föl mér ni tet te i nek,
dön té se i nek tá vol ba hul lám zó kö vet kez mé nye it. Is ten
nem is ter he li en nek a fe le lõs sé gé vel. Az élet mú lik azon,
hogy haj lan dók va gyunk-e el fo gad ni Is ten tõl a jót jó nak,
a rosszat rossz nak.

Hit val lás ez is az Is tent ke re sõ, az Is ten nel hût len ke dõ
em ber ré szé rõl. A leg na gyobb krí zis ben úgy lát juk, hogy
nem kel le ne itt len nünk, ha ko mo lyan vesszük azt az Is -
ten szab ta iga zo dá si pon tot. Is ten nem akart rosszat, sõt
az ön pusz tí tó és né pe ket pusz tí tó rossz tól akart meg õriz -
ni. Meg akar gyõz ni afe lõl, hogy a kor lát lan le he tõ sé gek
nél kü le pusz tí tó ak.

Ezen a pon ton adó dik az evan gé li um mal va ló kap cso ló -
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dás. Ami egy kor Éden kert volt, ott ma sú lyos gond jai van -
nak az em ber nek. A pusz tu lás nyo mai ki ál tó ak a ter mé szet -
ben. Ál lat- és nö vény fa jok tö me gei pusz tul nak ki. Sú lyos
arány ta lan sá gok ter he lik a tár sa dal ma kat. So kak nak nincs
mun ká ja, és akik nek van, azok kö zül so kan nem vál lal ják
a ve le já ró fe le lõs sé get, vagy csak a mun ka lát sza tát tart ják
fenn, míg má sok mun ká ja ál tal gaz dag sza nak. Száz mil li ók
él nek fi zi kai és lel ki nyo mor ban.

Ezért Is ten ál lí tott egy má sik fát a Gol go tán, hogy aki
vál ta ni sze ret ne, aki föl ad ja böl csel ke dé sét, el fo gad ja Is ten
ér ték rend jét bûn rõl, kö vet kez mé nyek rõl, igaz ság ról, az
vált has son. Az élet fá ja a gol go tai ke reszt, mert meg gyó -
gyul és föl éled ál ta la min den, ami be teg és pusz tu ló fél ben
van. Ál ta la kap juk vissza az élet örök ké va ló táv la tát és az
Is ten nel va ló sze re tet kap cso la tot.

A Je le né sek köny ve vé gén, 22,2-ben ol vas ha tunk még
egy szer az élet fá já ról, ame lyet az élet vi zé nek fo lyó ja táp -
lál, amely nek le ve lei a né pek gyó gyí tá sá ra szol gál nak. A
ke reszt re gon dol ha tunk, ame lyen a „zöl del lõ fát” ki vág -
ták, de amely tõl a „szá raz fák” új ra ki haj ta nak. Min den ki
él het gyó gyí tó ere jé vel, aki el fo gad ja Is ten új szö vet sé gét
Jé zus Krisz tus ál tal.

Váz lat

1. Az em ber éle te Is ten tõl függ. Sze re tet kap cso lat ra te -
rem tett.

2. Is ten tá jé ko zó dá si pon tot je lölt ki az em ber szá má ra.
Éle tünk mi nõ sé ge, vi lá gunk sor sa azon mú lik, hogy hi -
szünk és en ge dünk-e Is ten sza vá nak.

3. Is ten fel ál lí tot ta az élet fá ját a Gol go tán, hogy hi tet -
len sé gé bõl, ön tör vé nyû sé gé bõl, fe le lõt len sé gé bõl meg gyó -
gyul has son min den ki, aki rá jött: Is ten nek még is iga za van.

Bá lint né Var sá nyi Vil ma

Tal ló zó

„Pál a »test«-rõl be szél, lel kes tes tet, te hát nem csak a tes ti
kí ván sá go kat, ha nem a szel le mi sé gün ket is ér ti raj ta. A
test fo gal ma alá az egész em bert von ja. A »lé lek« vi szont
Pál sze rint Is ten nek Lel ke, aki Krisz tus ba kap csol ja éle tün -
ket, hogy az õ tes tet, vi lá got, ha lált le gyõ zõ éle té nek ré sze -
sei le gyünk. A ke resz tyén élet nem a mi erõl kö dé sünk, ha -
nem Is ten Lel ké nek mun ká ja ben nünk.” (Ju bi le u mi kom -
men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„[…] aki az Õ szol gá ja, az már nem »meg fe lel ni« akar Is -
ten tör vé nyé nek, ha nem bol do gan és ön fe led ten ter mi a
»lé lek gyü möl csét«, a hi tet, s ve le együtt mind azt, ami vel e
hit együtt jár: örö möt, bé ke tû rést, ön zet len sé get, sze re te tet
és há lát.” (id. Ma gas sy Sán dor: Pe rikó pák. Ma gán ki adás)

„[…] amint a meg iga zu lás nem le het sé ges cse le ke de tek -
bõl, a meg szen te lõ dést sem ér he tik el em be ri erõ fe szí tés -
sel. […] a hit cse le ke de tek ben nyil vá nul meg. Ezért szük -

sé ges a Krisz tus ban va ló hit az üd vös ség hez és a Szent lé -
lek ben va ló hit a meg szen te lõ dés hez. […] Ilyen tu laj don -
sá got nem le het ki fej lesz te ni Is ten Lel ké nek ere je nél kül
[…].” (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 cse le ke de te ket az em be ri ener gia pro du kál ja. Gyü -
mölcs ak kor te rem, ha a vesszõ a szõ lõ tõ kén ma rad (Jn
15,5). Ezek úgy kü lön böz nek egy más tól, mint a gyár a
kert tõl.” (Wil li am Mac Do nald: Új szö vet sé gi kom men tár.
Evan gé li u mi Ki adó)

„[…] a Lé lek sze rint él je tek: […] A Lé lek, mint a ke resz -
tény fi ú ság el ve, a ke resz tény cse lek vés el ve is […].” (Je ro -
mos Bib lia kom men tár. Szent Je ro mos Ka to li kus Bib lia tár -
su lat)

„Az apos tol nem csi nál tit kot ab ból, hogy a »test nek
ezek a cse le ke de tei« nem csak a ma gunk és em ber tár sa ink
föl di sor sá ra gya ko rol nak át kos be fo lyást, ha nem örök
sor sunk ra néz ve is kö vet kez mé nyek kel jár nak. […] Míg a
»test nek cse le ke de tei« van nak, a Lé lek nek gyü möl cse. Az
elõb bi ek ugyan is a mi köz re mû kö dé sünk kel jön nek lét re,
de az utób bit a Lé lek hoz za ki be lõ lünk »a gond vi se lõ Is ten
cso dá ja ként« (Chry szosz tom osz), mint fa a gyü möl csét.
[…] A ke resz tyén eti ka csak ad dig ke resz tyén, míg a leg -
ki sebb rész let kér dés re is a sze re tet né zõ pont já ból ad juk
meg a vá laszt.” (Cser há ti Sán dor: A gá lá ci a be li ek hez írt le -
vél. Evan gé li kus Saj tó osz tály)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(pá ra szállt fel a föld rõl…)
„tu dom, hogy a te rem tõ Is ten igaz gat ja mû vét, s nem vir rad -
hat rám oly nap, mely eb be li meg gyõ zõ dé sem tõl el té rít sen.”

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

(az em bert, akit for mált)
„Em ber! Ez – gyö nyö rû! Ez – büsz kén hang zik.”

Mak szim Gor kij (1868–1936) szov jet-orosz író:
Éj je li me ne dék hely

(meg ál dot ta és meg szen tel te Is ten a he te dik na pot)
„A jö võnk: vagy az Is ten – vagy nincs is jö võnk. Vagy be -
le épü lünk az õ éle té be, vagy a ha lál ál do za ta le szünk.”

Jean-Bap tiste Hen ry La cor daire (1802–1861)
do mi ni ká nus ige hir de tõ és író

VERS
(élet le he le tét le hel te or rá ba)
Ró nay György: Ki ûze tés a Pa ra di csom ból (rész let)

Hol vagy Ádám? – kér dez te az Úr.
Nem mint ha nem tud ta vol na, hogy hol van Ádám.
Az Úr na gyon jól tud ta, hol van Ádám.
El len ke zõ leg:

352



Ádám volt az, aki nem tud ta, hol az Úr,
S ezért hal lot ta szün te len ma gá ban 
a kér dést: – Hol vagy, Ádám?

(fog ta az Úr is ten az em bert)
Áp ri ly La jos: Ván dor

A nyug ta lan pa tak lel két sze ret ted,
su ho gó völ gyek út ja it kö vet ted.

Gyö nyör köd tél gát nál, zu ha tag nál,
de min dig új szép ség után fu tot tál.

Mi len ne, hogy ha egy szer nem si et nél,
s meg áll nál egy tó nál: Ge ne zá ret nél?

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 16. VA SÁR NAP
• JSir 3,22–26.31–32

Mi kor pré di ká lunk?

Va sár na punk a Szent há rom ság ün ne pe után hosszan sor -
já zó va sár na pok egyi ke. „Az Úr ra ha gyat ko zó, Be lõ le táp -
lál ko zó ke resz tyén éle tet is ki kez di a szen ve dés, a föl di el -
mú lás, a ha lál”1 – ír ja Já nos sy La jos. Szep tem ber vé gén
me gyünk a szó szék re ez zel az igé vel, ami kor már a ter mé -
szet is las san ké szül a té li álom ra. Las san a be ta ka rí tá sok
is vé get ér nek, a gyü möl csök za ma ta ta lán ilyen kor a leg -
jobb, de a sár gu ló le ve lek kel a ter mé szet már az el mú lás -
ra fi gyel mez tet ben nün ket is. A na i ni if jú föl tá masz tá sá -
nak tör té ne te mint lek ció pe dig erõ sí ti a va sár nap üze ne -
tét. Min den szen ve dés, meg pró bál ta tás és bi zony ta lan ság
da cá ra hir de ti szá munk ra Urun kat, aki le gyõz te a ha lált,
és ez az, ami erõt ad hat a szen ve dé sek kö ze pet te is.

A tex tus és ami mö göt te van

A könyv olyan si ra tó ének, egé szen pon to san öt si ra tó -
ének bõl ál ló gyûj te mény, ame lyek Jú da és Je ru zsá lem
pusz tu lá sá nak ide jén ke let kez het tek a haj dan di csõ vá ros
rom jai fö lött. Ne bu kad nec cár 587-ben fog lal ta el és rom -
bol ta le Je ru zsá le met. Ez zel tu laj don kép pen a zsi dó ság
szu ve re ni tá sa, nem ze ti füg get len sé ge meg szûnt. A könyv
a ka taszt ró fát élénk ké pek kel idé zi elénk im már hosszú
év szá za dok, év ez re dek táv la tá ból is. A zsi dók az úgy ne ve -
zett hosszú na pon (jú li us-au gusz tus), Je ru zsá lem pusz tu -
lá sá nak em lék nap ján ol vas sák ezt a köny vet. A ha gyo -
mány Je re mi ás pró fé tá nak tu laj do nít ja, de va ló szí nû leg
nem az õ mû ve, és itt is több szer zõ tol lá ból szár ma zó
gyûj te mény áll elõt tünk Je re mi ás si ral mai cí men. A hé ber

nyel vû ká non ban a Si ral mak nem a Pró fé ták nál, ha nem
az Írá sok kö zött ta lál ha tó meg, és ezen be lül az ün ne pi te -
ker csek hez tar to zik. A szer zõ vagy szer zõk sze mé lyes él -
mé nye le he tett a pusz tu lás, és ar ra kö vet kez tet he tünk a
könyv ben ta lált uta lá sok ból – Cid kij já di csé re te, Je ru zsá -
lem pusz tu lá sá nak fel fog ha tat lan sá ga, pa nasz a je ru zsá -
le mi pa pok és pró fé ták sor sa mi att –, hogy a szer zõ(k) kö -
zel állt(ak) a ve ze tõ ré teg hez.

Az elõt tünk ál ló har ma dik fe je zet nem a szo ká sos jaj ki -
ál tás sal kez dõ dik, ha nem így: Én va gyok az az em ber,
aki…, ami bõl lát hat juk, hogy itt egy egyé ni pa naszé nek
bon ta ko zik ki az ol va só elõtt. A sze mé lyes pa naszé nek az
1–21. és az 52kk ver sek ben ol vas ha tó. Az ige hir de té si
alap igén ket adó verseknek né melyek vé le mé nye sze rint „a
li tur gi ai kom po zí ci ó ban van meg a szer ke ze ti je len tõ sé -
gük”. A pa nasz és a fáj da lom után a fel tá ma dó bi za ko dás
hang ja szó lal meg és tesz bi zony sá got Is ten sze re te té rõl,
vagy is hit val lást a te rem tõ Is ten jó sá gá ról és ke gyel mé rõl.
A szö veg rész ben ta lál ha tó ki fe je zé sek is mind ezen vég te -
len Is ten irán ti bi za lom ki fe je zõi, mint pél dá ul owymjr
(22): sze re tet, ir ga lom; bwf (26): jó, ami vel 25–27 kö zött
min den vers kez dõ dik; tywvtl (26): se gít ség, meg men tés,
gyõ ze lem; brk mjrz (32): sok, nagy, ha tal mas, ir gal mas.
A szer zõ a tel jes el ke se re dett ség kö ze pet te is meg szó lal tat -
ja azt a re mény sé get, amely min den kor ban iga zi re mény -
sé ge le het az em ber nek, aki a tör té ne lem so rán már annyi
pusz tu lást elõ idé zett, de Is ten ke gyel mé bõl még is csak túl -
élt min dent. 

Az ige hir de tés fe lé

A könyv hé ber cí mét kez dõ sza vá ról (hkya = ó, ho gyan)
kap ta. A tel jes pusz tu lás és szen ve dé sek kö ze pet te a mi ér -
te ket ku ta tó em ber gyak ran föl te szi a kér dést: Ó, ho gyan
tör tén he tett meg mind ez? Ó, hogy en ged het te ezt az Is ten?
Ó, ho gyan tud ta ezt ten ni ve lem fér jem, fe le sé gem, gyer -
me kem, ba rá tom? A szen ve dé sek rõl már annyi min dent
le ír tak, sok szor ér tõn és hi te le sen, más kor di let táns mó -
don. A szen ve dé sek éle tünk olyan ré szét ké pe zik, amely
nem ki kü szö böl he tõ, leg fel jebb el fojt ha tó, de – Freud óta –
tud juk, ezek az el foj tá sok tö ké let le nek, és így vagy úgy, de
vissza szi vá rog nak éle tünk be.

Kü lön bö zõ stra té gi á kat dol goz tunk ki a szen ve dés sel
kap cso lat ban, és ezek nagy ban vál toz tak a kü lön bö zõ ko -
rok ban. Az ószö vet sé gi kor ban vol tak idõ sza kok, ami kor a
szen ve dé sek Is ten bün te té sé nek a je lei és az Is ten el le ni lá -
za dás nak, Is ten sem mi be vé te lé nek bi zo nyí té kai vol tak az
em ber éle té ben; lásd a hok máh-teo ló gi át vagy Jé zus több
vi tá ját a gyó gyí tá sok kap csán. A kö zép kor ban vol tak, akik
a meg pró bál ta tá sok ban Is ten sze re te tét vél ték föl fe dez ni,
és a „mi nél rosszabb, an nál jobb” pa ra do xon já val él ve hir -
det ték, hogy a föl di szen ve dé se kért cse ré be a menny bol -
dog sá ga vár ja a jám bor ke resz tényt – bár sok eset ben ezek
a szó szó lók min dent meg tet tek, hogy már föl di éle tük is
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in kább a menny or szág örö meivel le gyen tel jes, mint az oly
üd vös nek le fes tett szen ve dé sek kel. A 20. szá zad tra u mái
pe dig két ség be ej tet ték az em bert, aki ad dig ra már – leg -
alább is so kan – ki áb rán dult min den bõl. „Ó, ho gyan” is ál -
lunk most? Mi is a re cept, mit le het ten ni, mi az, ami va -
ló ban vi gasz ta lást, erõt és bi zal mat ad?

A ne ga tív pél dák csak úgy öm le nek a vi lág ból, saj nos
még a szó szé ke ink rõl is. Leg több ször hosszan, szin te hát -
bor zon ga tó re a li tás sal so rol juk a ne ga tív ese mé nye ket, a
szen ve dés vál to za tos for má it, be le lo val va ma gun kat, ma -
ga mat, akár könnye kig meg ha tód va, meg hat va má so kat,
és se vé ge, se hossza a si ral mak nak. Ti pi kus nak mond ha -
tó ez a faj ta hoz zá ál lá sunk a szen ve dé sek kel kap cso lat -
ban. Kór há zban fekvõ be te gek ké pe sek egy mást így „vi -
gasz tal ni”, ha meg hall ják, mi is a má sik ba ja, tes ti, lel ki
be teg sé ge; már vil lan is a szem, rög tön eszük be jut az az
is me rõs, aki pont eb be halt be le, vagy mi ni mum ma ra -
dan dó ká ro so dá so kat szen ve dett. Mai igénk is mét ad na
le he tõ sé get er re, de ta lán most ki vé te le sen el lent kel le ne
áll nunk, nem kór te rem mé vál toz tat va a temp lo mot, és in -
kább ar ra a re mény ség re rá mu tat ni, azt hang sú lyoz ni,
kö zel hoz ni a hall ga tó ság hoz, ami rõl az egyé ni pa naszé -
nek szer zõ je szól a pusz tu lás és a ro mok kö ze pet te. Sze -
ret az Úr, azért nincs még vé günk. Ez az egyet len és iga -
zi re mény ség, Jé zus Krisz tus ban ez lett nyil ván va ló. Ez
nem az os to bák, esz köz te le nek és gyen gék ön ámí tá sa,
ha nem az a va ló ság, amely rõl bi zony sá got tet tek az elõt -
tünk já ró ge ne rá ci ók kö zül oly so kan, és ami rõl re mény -
ség sze rint mi ma gunk is ta nús kod ni tu dunk. Ér té ket ke -
res tek és ta lál tak az élet kü lön bö zõ hely ze te i ben Is ten re
fi gyel ve. Fon tos: nem a szen ve dést ke res ték mint ér té ket,
ha nem a szen ve dé sek ben is ta lál tak ér té ket. Egy zsi dó
köz mon dás sze rint: „Ha ke se rû a szí ved, a cu kor a szád -
ban nem fog se gí te ni!” Lát nunk kell, hogy a ma gunk ere -
jé bõl csak cu kor ral tud juk má sok és ma gunk szá ját is te -
le töm ni, de ez a szív ke se rû sé gén nem vál toz tat. Is ten re
fi gyel ni pe dig csak ak kor fo gunk tud ni, ha gyak ran „ha -
za té rünk” ön ma gunk hoz. Ta lán már el fe lej tet tünk „ha za -
tér ni”. Ter mé sze tes sé vált az úton le vés, a bo lyon gás, az
egyik hely rõl a má sik ra, az egyik is ten tisz te let rõl a má -
sik ra, egyik mun ká ból a má sik ba va ló fu tás, csak so ha
nem ott hon len ni. Meg szok tuk (?!), hogy nem va gyunk
ott hon már sem ma gunk, sem Is ten szá má ra, és azt gon -
dol juk, gon do lod, így az ak tu á lis szen ve dé sek sem fog -
nak meg ta lál ni. 

Sze ret az Úr!

Ez élõ re ményt ad a szen ve dé sek kö zött
Ak tu á lis élet hely ze tek, szen ve dé sek le ír ha tat lan so ra vesz
kö rül min ket csa lád ban, kö zös sé gek ben, gyü le ke ze te ink -
ben, egy há za ink ban – de csak csín ján bán junk a ne ga tív
pél dák kal, és ne es sünk túl zás ba. Mit te he tünk, van-e
olyan ki út, ami va ló ban ki is ve zet ben nün ket, és nem csu -

pán má sik tév út ra visz el? A vi lág ál tal kí nált al ter na tí -
vák, ame lyek kel gyak ran mi ma gunk is élünk Krisz tus-kö -
ve té sünk da cá ra, se ké lye sek, tü ne ti ke ze lést nyúj ta nak, és
a gyö ke re kig so ha nem ké pe sek le ha tol ni.

Ez bá tor sá got ad a ha za té rés re
Ha za kell men nem! Jó len ne, ha ez gyak rab ban eszem be
jut na, nem csak a csa lá dom vagy az ott hon vá ró fel ada tok
mi att, ha nem azért is, hogy meg ta pasz tal jam, csak az
„ott hon lét ben” kap ha tok vá laszt Is ten nél szen ve dé se im re,
a meg pró bál ta tá sok ra. Er re rend sze re sen idõt kell szán ni,
ezt gya ko rol ni kell, eh hez csend kell. A csend nem min dig
bé kes sé get és örö möt hoz, ha nem föl is zak lat hat egy-egy
föl is me rés ál tal, ép pen ezért ke mény ki hí vás, és ezért tör -
nek fel az el len ál lá sok ben nünk. Az el len ál lá so kat pe dig
tisz tel ni kell, mert fi gyel mez tet nek, hogy mi vel is kell ne -
kem sze mé lye sen dol goz nom, Is ten hez oda men nem. Tex -
tu sunk szer zõ je is va ló szí nû leg ilyen „ott hon lét” után, ke -
se rû és fáj dal mas fel is me ré sek ben kap vá laszt, majd ta lál -
ja meg az iga zi re mény sé get. 

Ez iga zi biz ta tás, ame lyet to vább kell ad nom
Hogy ki mit örö köl ott hon ról, az nagy ban ké pes meg ha tá -
roz ni az éle tét: anya gi ak, szel le mi ek, fi zi kai, tes ti, lel ki
örök sé gek. Né ha bol do gí tók, né ha ter he sek, de sem mi fé le -
kép pen nem meg vál toz tat ha tat la nok és sors sze rû en ránk
sza ka dók. Mit adunk mi örök ség ként to vább gye rme ke -
ink nek, uno ká ink nak, mi lyen re mény ség rõl be szél a mi
éle tünk? Is ten sze re te te Jé zus Krisz tus ban nem csu pán ke -
gyes szó lam, ha nem élet újí tó va ló ság. Ezt min den kép pen
jó len ne to vább ad ni, ter mé sze te sen nem csu pán a sza vak
szint jén, mert az megy, ha nem az éle tünk kel, ami hez pe -
dig Is ten tõl kell a se gít ség.

Beke Mátyás

Fel hasz nált iro da lom

Já nos sy La jos: Az egy há zi év út mu ta tá sa. Sop ron, 1944.
Zen ger, E.: Ein le i tung in das Al te Tes ta ment. Kohl ham mer, Stutt -

gart–Ber lin–Köln, 1995.
Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.
Bib lia ma gya rá zó jegy ze tek kel. Ma gyar Bib lia tár su lat, Kál vin Ki -

adó. 
Luther Már ton: Elõ szók a Szent írás köny ve i hez. Ma gyar or szá gi

Luther Szö vet ség, Bu da pest, 1995.
Ne mes Ödön SJ: Ima és élet. Kor da Ki adó, 2002.

Tal ló zó

„A má so dik fe je zet nem is mét li a te rem tés tör té ne tét.
[…] Ez nem egyéb, mint az el sõ fe je zet foly ta tá sa. Az el -
sõ fe je zet az em bert meg em lí ti a te rem tés összes mû ve i -
nek ke re té ben, a má so dik fe je zet ki egé szí ti az em ber te -
rem té sé rõl szó ló ér te sí tést […]. az »Ádó náj« ki fe je zés
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hang sú lyoz za Is ten jó sá gát, ir gal mas sá gát és le eresz ke -
dé sét az em be ri ség hez […], míg »El óhim« bí rás ko dá sát
és ural ko dá sát jel zi […]. A Ge ne zis el sõ fe je ze té ben,
amely a vi lág egye tem egé szét tár gyal ja, El óhim van, de a
má so dik fe je zet ben, ahol az em ber tör té ne te kez dõ dik,
mind két Is ten-név elõ for dul. […] élõ lénnyé. A szö veg ben
»élõ lé lek ké« áll. A Tár gum azon ban »be szé lõ szel lem«-
mel for dít ja, t. i. egyé ni ség, aki ké pes gon dol kod ni és
gon do la ta it be széd ál tal ki fe jez ni. […] Nem a tét len ség,
ha nem a kon ge ni á lis mun ka az az osz tály rész, me lyet Is -
ten ne künk adott. […] Az el sõ em ber nek nem volt sza -
bad sem mit sem meg íz lel nie, mi elõtt mun kát nem vég -
zett.” (A Hertz-Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar -
canum Di gi té ka Kft.)

„Az em ber ré vá lás nak a lé nye ge […], hogy Is ten »élet -
nek a le he le tét« ad ta be le s az em ber csak eb ben a test-lé -
lek oszt ha tat lan egy ség ben em ber. […] Az em ber az ál tal
lesz ma ga sabb ren dû élõ lény a töb bi »lel kes ál lat nál«, ha
ren del te té se sze rint sze mé lyes kap cso lat ban áll az õt élet -
re kel tõ Is ten nel. […] A föld mû ve lé sé re hasz nált szó a hé -
ber ben (ábad) je lent szol gá la tot, de is ten tisz te le tet is […].”
(Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi -
té ka Kft.)

„A »tu dás« a hé ber ben ta pasz ta la ti és kap cso la tok ba
ágya zott, nem csak in tel lek tu á lis.” (Je ro mos Bib lia kom -
men tár. Szent Je ro mos Ka to li kus Bib lia tár su lat)

„Mi vé tor zí tot tuk az Éden »lá tás ra ked ves« fá ját, s mi -
lyen gyü möl csöt ér lel tünk raj ta?

Le het-e más ment sé günk és men te ge tõnk, mint azon a
»lá tás ra bor zal mas« fán Szen ve dõ […]?” (Gyök össy End -
re: Az õs tör té net. Szent Gel lért Egy há zi Ki adó)

„Rög tön szem be öt lik, hogy az em ber ural ma mennyi re
kü lön bö zik az ön zõ ön kény ura lom tól. A mû vel igét hé be -
rül úgy mond ják: szol gál. Az em ber nek még a ter mõ föld -
del va ló kap cso la tá ban sem sza bad meg fe led kez nie az alá -
zat ról.” (Hen ri Blocher: Kez det ben. Har mat)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(Sze ret az Úr, azért nincs még vé günk, mert nem fo gyott el
ir gal ma)
„Az ame ri ka i ak már sok kal töb bet tö rõd nek az egész sé gük -
kel – mit esz nek és isz nak, mi lyen test gya kor la tot vé gez -
nek, jó szín ben, rossz bõr ben van nak-e –, mint azok kal az
er köl csi kér dé sek kel, ame lye ken õse ik annyit emész tõd tek.”

Fran cis Fu kuya ma (1952–) ame ri kai fi lo zó fus-
po li to ló gus: A tör té ne lem vé ge és az utol só em ber

„A li be rá lis de mok rá cia ti pi kus pol gá ra az az egyén, aki
Hobbes és Locke jó ta nít vá nya ként az ön fenn tar tás ké -
nyel mes-kel le mes for má já ért fel ad ja a ma ga sabb ren dû ér -
ték be ve tett büsz ke hi tét.”

Fran cis Fu kuya ma

(Jó az Úr a ben ne re mény ke dõk höz, a hoz zá fo lya mo dók hoz)
„Ha ke re sünk va la mit, és meg is ta lál juk, öröm töl ti el a
szí vün ket. S mi nél to vább tart, és mi nél ne he zebb a ke re -
sés, an nál na gyobb az öröm.”

Csad ra va lin Lo doj dam ra (1917–1969)
mon gol re gény író

VERS
(mert na gyon sze ret)
Ró nay György: A té koz ló fiú ha za té ré se

A messze ség su gár zó pit va rá ban 
an gya lok jön nek-men nek kék csu por ban 
te jet hoz egy, a má sik nagy ko sár 
gyü möl csöt, fe hér len vá szon nal asz talt 
te rít egy har ma dik, nagy szár nyu kat 
be csuk va szor gos kod nak – egy pe dig 
a kor lát nál sze mét er nyõz ve néz 
a tá vol ba, ahol a domb alatt 
ka nyar gó úton csap zot tan, so vá nyan, 
ki me rült ség tõl meg-meg tán to rod va, 
de azért még is egy re sza po rább
lép tek kel, ahogy egy re kö ze lebb ér, 
már jön a Ven dég…

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 17. VA SÁR NAP
• Lk 14,1–11

A szö veg rõl

Tex tu sunk két ré sze lát szó lag csak la zán – az ün ne pi ebéd
hely ze té ben – kap cso ló dik össze. Jé zus sabb át na pi ét ke zés -
re be tér egy ve ze tõ fa ri ze us há zá ba. Az al ka lom ra min den
bi zonnyal az is ten tisz te let után ke rült sor. Min den ki gon do -
san ügyel a szom bat na pi tör vé nyek re, csak az elõ írt tá vol -
sá got te szik meg, a gaz da há za pe dig nyit va áll az ün ne pi
ebé det el fo gyasz tók elõtt. A ta lál ko zás al kal ma ez, ahol az
Úr ál tal sza bott ren det be tart va a ta ní tás, be szél ge tés, egy -
más ra fi gye lés ke rül elõ tér be. Az Örök ké va ló igé i nek hall ga -
tá sa és tör vé nye i nek be tar tá sa va ló ban meg szen te li a na -
pot, igaz is ten tisz te let re ve zet ve a ke gyes hí võ ket. Jé zus te -
hát be tér a ház ba, fi gye lik, elõ ke rül egy víz kó ros em ber, és
el kez dõ dik a ta ní tás. Sza bad-e szom ba ton gyó gyí ta ni vagy
nem? – te szi fel a kér dést a kü lön le ges ven dég. A je len le võk
hall ga tá sa köz ben meg gyó gyít ja a be te get. 

A szom bat meg szen te lé se ta lán az egyik sa rok kö ve volt
a tör vé nyek meg tar tá sá nak. Sok lát ha tó, kül sõ jel lel,
olyan kül sõ sé gek kel, ame lyek az em ber ben egy idõ után a
for má lis ke re te ket erõ sí tik, és a be tar tás ra tö rek võ vágy
fenn tar tá sá val el von ják a fi gyel met a lé nyeg rõl. Mit ér ez
a va ló ban lát vá nyos, min den ki ál tal ér té kel he tõ ke gyes
cse le ke det sor, ha Is ten sze re te té nek és ir gal mas sá gá nak
út já ban áll? Ez a ke gyes nek tû nõ sze re tet len ség, bár min -
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dig Is ten re hi vat ko zik, nem az õ és ta nít vá nya i nak út ja.
Jé zus ta ní tá sát át él ve az em ber egyet len, va ló ban adek vát
vá la sza a hall ga tás le het.

A be teg meg gyó gyí tá sa köz ben Jé zus is fi gye li az õt kö -
rül ve võ ket, és ész re ve szi, hogy vá lo gat ják a he lye ket. A fo -
ko zot tan te kin tély el vû ko rok ra, tár sa dal mak ra jel lem zõ az
ál lan dó po zí ció ke re sés, po zí ció harc. Õsi, pri mi tív gyö ke rei
van nak en nek, ame lyek va la hol mé lyen min den ki ben él -
nek, és ha a kö rül mé nyek ked vez nek, fel szín re tör nek.
Per sze eb bõl a szem pont ból néz ve nem csak Jé zus ko ra volt
„je len tõs”… Szo kás volt ak kor is, hogy a ke vés sé je len tõs
ven dé gek már az al ka lom kez de te elõtt meg je len tek a he -
lyü ket biz to sí tan dó, a te kin té lye seb bek vi szont szándéko -
san kés tek, ön ma guk je len tõ sé gét nö vel ve. Hi szen ha a
há zi gaz da vé gig ve zet te õket a töb bi ek sze me elõtt a rá juk
vá ró he lye kig, an nak csak „ér ték nö ve lõ” ered mé nye le he -
tett. Ha mind ezek köz ben né me lyek már el fog lal ták az õ
he lyü ket – a há zi gaz da ké ré sé re –, fel kel lett áll ni uk, és
he lyü ket át ad va, üres he lyet ke res het tek ma guk nak. Ez vi -
szont a meg szé gye ní tés ne to vább ja le he tett, szin tén min -
den ki sze me lát tá ra. Eb ben megint csak a fel szí nes sé get
lá tom fon tos nak. Mit lát ta tunk ma gunk ból, és má sok mit
lát nak be lõ lünk? Jé zus a he lyes ön is me ret rõl és ön ér té ke -
lés rõl be szél ve fel hív ja hall ga tói fi gyel mét, hogy nem a sa -
ját el kép ze lé se ik alap ján ta lál ják meg he lyü ket a töb bi ek
kö zött, ha nem má sok szo rí ta nak ne kik he lyet. Még pe dig
az alap ján, hogy in kább ma guk ra, vagy a má sik em ber re
fi gyel nek.

A reg ge li is ten tisz te let után – együtt Is ten nel –, az asz -
tal kö zös ség – együtt egy más sal – tör té né sei van nak elõt -
tünk. Igénk nek és a va sár nap szko pu szá nak – „Egyek va -
gyunk Krisz tus ban” – ta lán ez az exe ge ti kai, ho mi le ti kai
irány fe lel het meg leg in kább. Hi szen az iga zi is ten tisz te let
lé nye ge az egy ség Is ten nel és egy más sal.

Az ige hir de tés fe lé

A fa ri ze u sok egyik fon tos alap el ve: Építs ke rí tést a tör vény
kö ré. A cél ja az, hogy a tör vény, mint egy vi rá gos kert, ne
sé rül hes sen még vé let le nül sem. A vá gyott egy ség alap ja
két ség te le nül le het egy nagy ke rí tés, amely nek osz lo pa it
együtt rak juk le. Meg ta nul juk és meg ta nít juk, hogy az
osz lop nak me lyik fa faj ta fe lel meg a leg job ban, ne hogy
gyen ge mi nõ sé gû anyag ból ké szül jön, hi szen Is ten nek a
leg job bat kell ad nunk. Meg ta nul juk és meg ta nít juk, hogy
mennyi re kell ki he gyez ni, hogy a leg könnyeb ben mély re
fú ród jon. Meg ta nul juk és meg ta nít juk, hogy mi lyen mély -
re kell ás ni, hogy a vi ha rok kárt ne te gye nek ben ne. Fon -
tos a ké sõb bi ek ben azu tán, hogy a tör vény sze rû en rom ló
ke rí tés re mi lyen kar ban tar tá si tech ni ká kat sa já tít sunk el.
Úgy ér zem, ez a fo lya mat szin te meg ál lít ha tat la nul örök -
lõ dik kö zöt tünk az Ószö vet ség vi lá gá tól nap ja in kig. Van
egy ke rí té sünk, amely be min den ener gi án kat be fek tet tük,
és a gyö nyö rû vi rá gos kert je len tõ sé ge el hal vá nyult. Pe dig a

vi rá gok szí né ért, pom pá já ért, il la tá ért dol goz tunk, azért,
hogy mi nél töb ben lát has sák õket, ta lál ják meg ben nük az
örö mü ket, bol dog sá gu kat, hogy a kert kö ze pén pom pá zó
leg szebb vi rág ra néz ve min den ki meg ta lál has sa bol dog sá -
gát, éle tét.

Ke re sem a mély be ve ze tõ utat. Ad ná ma gát, hogy össze -
ha son lít suk a ke gyes ke dõ fa ri ze u sok ma ga tar tá sát a ke -
gyel mes Is ten ir gal mas cso dá ját te võ Jé zus sal. Per sze tu -
dom, hogy a ket tõ egy sze rû en össze ha son lít ha tat lan, de
leg alább ér te né nek… Az is kí sért, hogy fel ves sem az ün -
ne pek meg be csü lé sé nek hi á nyát, rá döb bent ve a gyü le ke -
ze tet, hogy mai ko runk nem Jé zus ko ra, és mi lyen ér de kes,
hogy ma nem az ün nep mi nél mél tóbb meg ün nep lé sé be
csúsz nak a hi bák, ha nem az ün nep el ma ra dá sá nak kö vet -
kez mé nye it vi sel jük ma gun kon. 

Ke res sük a mély be ve ze tõ utat. Le gyen Jé zus sza va eb -
ben az irány adó szá munk ra. A gond ve lünk nem csu pán a
fel szí nes cse le ke de te ink ben van, nem is se ma ti kus bi zony -
ság té te lünk kel vá lunk al kal mat lan ná ar ra, hogy má sok
szá má ra „Is ten em be ré vé” le hes sünk. Mé lyebb re kell in -
dul nunk az ön is me ret, az ön vizs gá lat so ha vé get nem érõ,
ál lan dó an Krisz tus elõtt zaj ló fel ada tá ban.

Jé zus mind a fa ri ze u so kat és írás tu dó kat, mind ta nít vá -
nya it ál lan dó an ar ról biz to sít ja, hogy az õt kö ve tõk éle te
ket tõs. Egy részt a bel sõ szo ba csend jé ben, Is ten elõtt egye -
dül, rá fi gyel ve, be lõ le me rít ve, lé le gez ve zaj lik, más részt
a je ri kói or szág úton, ir gal mas sa ma ri tá nus ként, a má sik -
hoz ha jol va, ba já ban tá mo gat va, mel let te áll va úgy, hogy
köz ben a ma gun ké ból adunk. E két pó lus egyen sú lya te -
rem ti meg a le he tõ sé get a Krisz tus-kö ve tés alá za tá ra,
amely a ke resz tény em ber alap hely ze te. Te hát nem ar ról
van szó, hogy ke res ges sük, pró bál gas suk he lyün ket, hogy
ahon nét nem mar nak el, ahol még meg tûr nek, oda jól be -
fész kel jük ma gun kat. Az utol só hely nem me se. Az utol só
hely rõl be ki a bá ló sze rep vál la lás meg mo so lyog ta tó, ér tel -
met len. Az alá za tos em ber át éli Is ten raj ta tör té nõ ke gyel -
me és a sa ját cse le ke de tei kö zöt ti fe szült sé get, ami nek a
vé ge min dig csak a ki ál tás le het: A mély ség bõl ki ál tok hoz -
zád, Uram. Uram, halld meg sza va mat. Lel kem vár ja az
Urat, job ban, mint az õrök a reg gelt, mint az õrök a reg -
gelt. (Zsolt 130,1–2.6)

Kem pis Ta más a Krisz tus kö ve té sében így fo gal maz:
„Aki jár tas a ke gye lem aján dé ká ban, és meg ne ve lõ dött az
at tól va ló meg fosz ta tás nak os tor csa pá sai alatt, az nem
lesz oly vak me rõ, hogy bár mi jót ma gá nak tu laj do nít son,
ha nem in kább sze gény nek és csu pasz nak vall ja ön ma gát.
Is merd Is te né nek, ami az övé, s azt tu laj do nítsd ma gad -
nak, ami a ti éd. Vagy is adj há lát Is ten nek a ke gye le mért,
és csak ma gad vá dold a bû ne i dért, gon dold meg, hogy té -
ged sem mi meg nem il let, csak az ér tük já ró bün te tés. Fog -
lald el min dig az utol só he lyet, ak kor ne ked ad ják a leg el -
sõt, mert a ma gas lat meg nem áll anél kül, ami oda lent
van” (II. könyv 10.).

Luther ige hir de té sé ben Hó se ást idé zi, ami nagy sze rû
össze fog la lá sa le het mos ta ni gon do lat me ne tem nek: Mert
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sze re te tet kí vá nok, és nem ál do za tot, Is ten is me re tét, és
nem égõ ál do za to kat. (Hós 6,6)

Ige hir de té sünk re ké szül ve el kell dön te nünk, hogy a ke -
rí tés épí tés két ség kí vül fon tos fel ada tát akar juk-e vé gez ni
és er rõl szól ni, vagy el mond juk, hogy an nak a kert nek a
kö ze pén van egy cso dá la tos vi rág, amely nek il la ta, szép -
sé ge, szí ne éle tünk bol dog sá gá nak zá lo ga. 

Jo hann Gyu la

Tal ló zó

„[…] baj van a hit tel ott, ahol az el len tét be ke rül a sze re -
tet tel. […] baj van a sze re tet tel is ott, ahol az ki fe je zet ten
szem be ke rül a hit tel. […] Jé zus át lé pi a tör vény ka zu isz -
ti kus ér tel me zé sé nek kor lá ta it, és az ün nep szen te lés »hit -
ak tu sá ba« be le von ja a »sze re tet cse le ke de tét« is. […] a
sze re tet nem ront ja, ha nem in kább ki tel je sí ti az ün nep
tisz te le tét, Is ten imá dá sát. […] Jé zus vá la szá val – „[…]
én pe dig most em bert ol doz tam fel be teg sé gé bõl!” – Jé zus
el len fe lei sem mit sem tud nak szem be ál lí ta ni. […] Jé zus
nem a tör vényt, ha nem egy ha mis tör vény ér tel me zést
sze gett meg. […] Jé zust még fa ri ze us-el len fe lei sem tud -
ták raj ta kap ni a »sabb át« tör vé nyé nek meg sze gé sén […].
Luther […]: »Az ün ne pet nem a mun ka szü net szen te li
meg, ha nem Is ten Igé je.« […] a »nagy ün ne pen« csak an -
nak van he lye az »asz tal nál«, aki tud ja, hogy nem az el -
sõ, ha nem az »utol só hely« az övé. Kü lön ben is: a »he lye -
zés« lé nyeg te len né vá lik, mert ki de rül, hogy ma ga az asz -
tal kö zös ség a fon tos.” (id. Ma gas sy Sán dor: Pe rikó pák.
Ma gán ki adás)

„Tkp. azt kér de zi Jé zus, hogy mi ként len ne szom bat na -
pi nyu go dal ma egész csa lá dod nak, ha a tény le ges baj ban
nem kap ná nak men tõ se gít sé get.” (Sza bó An dor: Lá bam
elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„[…] a ven dég né hány lé pés sel a ki sze melt hely mö gött
vár jon, míg le ül het, mert egyéb ként meg szé gye nül het, és
azt mond hat ják: »Szállj alább! « […] az a be nyo más tá -
mad, mint ha Jé zus eh hez ha son ló ta ná csot ad na bölcs
ma ga tar tás ra. En nek azon ban el le ne mond a szél sõ sé ges
kö ve te lés: Ülj az utol só hely re! Ez nem ta nács, ha nem fel -
hí vás meg té rés re, amely te li be ta lál ja a fa ri ze u si ma ga tar -
tást és a mö göt te ál ló in du la tot.” (Prõh le Ká roly: Lu kács
Evan gé li u ma. Evan gé li kus Saj tó osz tály)

„[…] aki fel ma gasz tal ja ma gát, meg aláz ta tik, s for dít va
– bi zo nyá ra nem ma te ma ti ka i lag ér ten dõ […] mint ha
min den jog ta lan fel ma gasz ta lást el ke rül he tet le nül meg -
alá zó dás kö vet ne. […] igyek szik ki emel ni, hogy az ural mi
vá gyak nem il le nek az em ber hez, nem tet sze nek Is ten nek
[…].” (Or ten sio da Spi neto li: Lu kács – a sze gé nyek evan -
gé li u ma. Aga pé)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(meg gyó gyí tot ta és el bo csá tot ta)
„Sok he lyütt hal lot tam, hogy azt mond ják az em be rek:
Nem az ejt cso dá lat ba, amit tesz tek, in kább az, hogy
öröm mel te szi tek.”

Kal kut tai Te réz anya (1910–1997),
a Sze re tet Misszi o ná ri u sai rend ala pí tó ja

(ho gyan vá lo gat ják a fõ he lye ket)
„Aki gõ gös, ön ma gát kí noz za!”

Emi ly Brontë (1818–1848) an gol re gény író nõ

„Bölcs be lá tás töb bet ér
Min den más ado mány nál.”

Szo phok lész (i. e. 495–404) gö rög tra gé dia köl tõ

TÖR TÉ NET
(aki fel ma gasz tal ja ma gát – egyén ként ta lán rit káb ban és
szé gyen lõ sen, kö zös ség ként gya kor ta és szent he vü let tel. –
K. I.)

Két ír mun kás a bor dély ház mel let ti úton dol go zott.
Egy szer csak a hely bé li pro tes táns lel kész jött ar ra, ka lap -
ját sze mé re húz va, és be ment a ház ba. Pat azt mond ta Mi -
ke-nak:

– Lát tad ezt? Per sze, mit is vár hat nánk? El vég re pro tes -
táns!

Kis vár tat va egy zsi dó rab bi ér ke zett oda. Fel haj tot ta a
gal lér ját, és õ is be lé pett a ház ba. Pat ak kor azt mond ta:

– Na, szép kis pél dát mu tat ez a val lá si ve ze tõ az õ né -
pé nek!

Vé gül ki más, mint egy ka to li kus pap jött ar ra. Kö pö -
nye gét a fe je kö ré húz va sur rant be az épü let be. Pat er re
azt mond ta:

– Még el gon dol ni is bor zasz tó, Mi ke, hogy a lá nyok kö -
zül va la me lyik meg be te ge dett.

(An thony de Mello)

(aki meg aláz za ma gát…)
Az ör dög a fény an gya la ként je lent meg az egyik si va ta gi
atyá nak, és azt mond ta:

– Gáb ri el an gyal va gyok, és a Min den ha tó kül dött hoz -
zád.

A szer ze tes ezt vá la szol ta:
– Két szer is gon dold meg ezt! Biz to san va la ki más hoz

küld tek. Én ugyan is sem mi olyat nem tet tem, ami vel ki ér -
de mel tem vol na egy an gyal lá to ga tá sát.

Er re az ör dög el tûnt, és töb bé a szer ze tes nek még a kö -
ze lé be se mert ke rül ni.

(a si va ta gi atyák tör té ne te i bõl)
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VERS
(ülj le az utol só hely re)
Ver se ghy Fe renc (1757–1822): Az igaz bölcs

Nézd a bú za ka lászt, büsz kén eme lõ dik az ég nek,
Míg üres; és ha meg ért, föld re ko nyít ja fe jét.
Kér ke dik éret len kin csé vel az is ko la gyer mek,
Míg a tel jes eszû bölcs meg aláz za ma gát.

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 18. VA SÁR NAP
• Mt 22,34–46

Az óegy há zi evan gé li um és a va sár nap nak az Agen dában
meg adott té má ja – „Jár junk el hi va tá sunk hoz mél tó an, sze re -
tet ben!” – nem fe di egy mást tö ké le te sen. Az adott per ikopá -
lás tex tu sunk nak alap ve tõ en krisz to ló gi ai irá nyult sá got ad.
Az a szö veg kör nye zet, il let ve a tör té ne ti szi tu á ció, amely ben
a sze re tet ket tõs pa ran csa el hang zik, egy ér tel mû vé te szi,
hogy ige hir de té sün ket nem mo rá lis szem pon tok alap ján kell
föl épí te nünk. A sze re tet fo gal ma tel je sen át ér té ke lõ dik, ha
Krisz tus ban azt a kulcs fon tos sá gú sze mélyt lát juk meg, aki
ál tal Is ten nek nem csak a sze re tet re kö te le zõ tör vé nye, ha -
nem az õ men tõ sze re te te is el jut az em ber hez. Per iko pánk
fél be vág ja azt a vi ta so ro za tot, amely Jé zus és a val lá si ve ze -
tõk kö zött zaj lik. Bár a szó szé ken nem ol vas hat juk fel az
adó pénz tör té ne tét és a szad du ce u sok kép te len há za so dá si
fa bu lá ját, de meg kell em lí te nünk eze ket, mert tex tu sunk el -
sõ mon da ta utal az elõz mé nyek re. Így áll össze a kép, így
ért jük meg, hogy el len fe lei, el len sé gei fo gást ke res nek Jé zu -
son, aki nek a sá tá ni há rom kí sér tés min tá já ra most val lá si
ve ze tõk ál lí ta nak csap dát. Míg a sá tá ni kí sér té se ket Jé zus
egye ne sen vissza uta sít ja (nem „misszi o nál ja” a sá tánt), a
kí sér tõ fa ri ze u sok le he tõ sé get kap nak ar ra, hogy rá döb ben -
je nek té vely gé sük re, és Jé zus ban fel is mer jék a Mes si ást. 

Gon do la tok a tex tus ról

El len lá ba sai há rom irány ból pró bál ják Jé zust meg kí sér te -
ni. Az el sõ csap da a fa ri ze u sok és a He ró des-pár ti ak ra -
vasz kér dé se az adó pénz rõl. Ez ve szé lyes po li ti kai kí sér -
tés, amely re na gyon ne héz jó vá laszt ad ni, de Jé zus vá la -
sza a pro vo ká to ro kat hoz za kí nos hely zet be, akik bi zony
la zán ke zel ték az Is ten irán ti kö te les sé gü ket, mi köz ben a
ró mai el nyo mók kal le pak tál va tisz tes ség te len ha szon hoz
ju tot tak. El is megy a ked vük a to váb bi kér de zõs kö dés tõl.
Ek kor jön nek a szad du ce u sok. Ra vasz fi lo zó fi ai kér dé sük
a fel tá ma dás ról al kal mas ar ra, hogy Jé zust meg osz tó sze -
mé lyi ség ként tün tes se fel.

Két vá lasz le het sé ges: van fel tá ma dás, vagy nincs fel tá -
ma dás – mind egyik vá lasz ese tén lesz nek el len sé gei a
Nagy ta nács ban. Jé zus vá la sza: Is ten az élõk Is te ne – eb be
nem le het be le köt ni.

A har ma dik kí sér tés teo ló gi ai jel le gû. A fa ri ze u sok kér -
dé se „a kér dés”: Me lyik a nagy pa ran cso lat a tör vény ben?
Ha be le het vin ni Jé zust a tör vény ren ge te gé be, ak kor fél -
re le het ma gya ráz ni bár me lyik mon da tát. Po li ti kai kon cep -
ci ós pe rek ben szo ká sos el já rás: csak be szél jen mi nél töb -
bet a vád lott, és elég egy nyelv bot lás, egy hang súly, egy
arc ki fe je zés, egy fél re ma gya ráz ha tó szó.

A föl ve tett kér dés re sok fé le kép pen le het vá la szol ni. Jé -
zus mond hat ta vol na, hogy a tör vény ben hang sú lyos a
kul tusz, az eti ka, az et ni kai jel leg, a ki vá lasz tott ság, a
rab bi nis ta ha gyo má nyok stb. Jé zus ko ráb bi meg nyil vá nu -
lá sa it (He gyi be széd) a hall ga tók ér tel mez het ték úgy is,
hogy Jé zus kri ti kát gya ko rol a tör vény fe lett. Ez min den -
eset re föl hasz nál ha tó el le ne. Ha a Sö m át mond ja – mi ért
nem tö rõ dik az em ber rel? Ha a Tíz pa ran cso la tot (lek ció)
idé zi – hol ma rad a kul tusz? Jé zus vá la szá ban nem ad tá -
pot a kí sér tõk rossz in du la tú re mé nye i nek. Nem tá mad ha -
tó, amit mond, mert ko mo lyan ve szi a tör vényt, hi szen a
Tórá ból eme li ki a hit val lás ként ér tel me zett Sö m át, és a fe -
le ba rá ti sze re tet pa ran csa is a Tórá ból va ló. Az új elem
csak az, hogy Jé zus össze kap csol ja és együtt eme li min den
más tör vény fö lé az Ószö vet ség  két kü lön ál ló passzusát
(3Móz 19,18; 5Móz 6,4–5).

A csap dák ha tás ta la ní tá sa után Jé zus nem ma rad adó -
sa a kér de zõk nek – vissza kér dez. Kér dé sei nem csap dá ba,
ha nem gon dol ko dó ba ej tik tá ma dó it. Szem be sül ni ük kell
olyan kér dé sek kel, ame lye ket tu dat lan ság ból, vagy ép pen
tu da to san el ke rül tek. Jé zus há rom kér dé se a Mes si ás-
Krisz tus ra fó kusz ál.

Mi a vé le mé nye tek a Krisz tus ról? Ez a kér dés csöp pet
sem el mé le ti vagy köl tõi, hi szen a mes si ás vá rás min den
zsi dó nak a zsi ge re i ben van. A kér dés a Mes si ás ról egy ér -
tel mû en mint lé te zõ sze mély rõl szól. Jé zus nem a rab bi niz -
mus ról vagy a mes si a niz mus ról akar be szél ni, ha nem ma -
gá ról a Mes si ás ról. Nem is vár ja meg, hogy ál ta lá nos
okos ko dás sal fél re vi gyék a té mát, ha nem to vább kér dez ve
szû kí ti el len fe lei moz gás te rét:

Ki nek a fia? A szár ma zás alap ve tõ en fon tos kér dés.
(Ami kor Jé zus fe lett ítél kez nek, a ná zá re ti, il let ve ga li le ai
szár ma zás ne ga tív elõ je let kap.) A fa ri ze u sok el ér tik Jé zus
kér dé sét, ezért tu da to san csak a vá lasz egyik fe lét mond -
ják: Dá vid fia – te hát em be ri szár ma zá sú. Em lít het ték vol -
na az is te ni szár ma zást is, mert van rá bõ ven pró fé cia, de
tu da to san el hall gat ták. Jé zus vi szont ki han go sít ja az
ószö vet sé gi pró fé cia „transz cen dens” fel hang ja it. 

Ho gyan le het Dá vid fia és Ura is egy szer re? En nél a
pont nál el né mul nak az el len fe lek, a vá lasz ugyan is föl ér
egy is ten ká rom lás sal: a Mes si ás egy sze mély ben Is ten Fia
és Em ber fia. Ezt a vá laszt ne he zen mond ja ki az em ber,
aki Jé zust a teo ló gia, a fi lo zó fia vagy ép pen a po li ti ka ket -
re cé be akar ja zár ni. Csak az élõ Jé zus sal va ló ta lál ko zás, a
ti tok za to san mun kál ko dó Szent lé lek te remt olyan drá mai
hely ze tet, amely ben meg szü le tik a „Krisz tust Úr nak val ló
hit”. Ez mon dat ja Pé ter rel: Te vagy a Krisz tus, az élõ Is ten
Fia, en nek ha tá sa alatt szól így a ró mai szá za dos: Bi zony,
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Is ten Fia volt ez. A Fel tá ma dot tal ta lál koz va Ta más meg -
sem mi sül ve mond ja: Én Uram, és én Is te nem!

A szó szék fe lé – a gyü le ke zet fe lé

Az ige sza kasz mon da ni va ló ját két vagy há rom pont ban
sze ret ném a gyü le ke zet elé vin ni. A két pon tos ver zió:

1. Vi ta Jé zus sal
Az evan gé li u mok ta nú sá ga sze rint Krisz tus a meg üt kö zés
kö ve. Sen ki sem me het el mel let te úgy, hogy ne érez né a
vé le mény nyil vá ní tás kény sze rét. Jé zus az zal az igénnyel
jött, hogy õ a vi lág Meg vál tó ja, és az em ber csak ket tõt te -
het: el fo gad ja, vagy meg ta gad ja. A kö zöm bös ség, a vé le -
mény te len ség csak át me ne ti, fel szí ni jel le gû. Glo ba li zá ló -
dó vi lá gunk ban az ed dig egy más tól el szi ge tel ten élõ ke -
resz tény és nem ke resz tény val lá si kö zös sé gek köz vet le -
nül ta lál koz nak és üt köz nek egy más sal. A vi ta te hát ma is
zaj lik Krisz tus és az em ber kö zött. 

Az örök üt kö zõ pon tok: a köz élet (po li ti ka), a hu mán
kul tú ra (fi lo zó fia) és a val lás (teo ló gia). Krisz tust az élet
min den te rü le tén „in zul tál ják”, mert azt ál lí tot ta ma gá ról,
hogy Is ten ál ta la ad meg ol dást a vi lág nak. Ezért vol tak,
akik sza már fej jel raj zol ták a ke reszt re. Má sok a rá dió út -
ján kür tö lik vi lág gá Jé zus irán ti gyû lö le tü ket. Éne künk is
er rõl szól: „Nem lát ták ben ned, csak az ács fi át. / Ûz tek
vak éj ben ár kon-bok ron át / A sza ka dék hoz, mely mély -
ség be ránt, / Ûz tek meg szál lott hi te tõ gya nánt” (EÉ 393).1

Ma nap ság gyak ran vi tat ják, el ke nik Jé zus meg vál tó vol tát
egy há zi, teo ló gi ai, gyü le ke ze ti kö rök ben is. 

Jé zus ma is be le megy a vi tá ba. Az egy ház nak ta lán az
az egyik leg idõ sze rûbb fel ada ta, hogy pár be szé det kez de -
mé nyez zen és foly tas son az ér dek lõ dõk kel, ví vó dók kal.
Fel ada tunk nem az, hogy meg véd jük Jé zust, ha nem hogy
össze hoz zuk ve le a ké tel ke dõ ket, ke re sõ ket. Vall juk meg,
elõ for dul, hogy mi is ér tet len ke dünk, vi tá ba szál lunk ve le.

2. „Vi ta” (élet) Jé zus ban
A Jé zus el len több fron ton nyi tott vi ta vé gül oda ve ze tett,
hogy az el len fe lek el né mul tak. Nem azért, mert Jé zus erõ -
sza ko san rá juk kény sze rí tet te a ma ga iga zát, ha nem
azért, mert ki fogy tak az ér vek bõl. Ez az el né mu lás le het
ke gyel mi ál la pot, le het for du ló pont. Eb ben a lé lek ta ni pil -
la nat ban le het új ra gon dol ni az éle tün ket: po li ti kán kat, fi -
lo zó fi án kat, teo ló gi án kat. Jé zus az ádáz vi ta cél pont ja he -
lyett ál dást je len tõ vi ta – az az élet – le het a szá munk ra. A
Jé zus sal va ló ta lál ko zás nyo mán meg vál toz hat élet szem -
lé le tünk. Krisz tus ban együtt lát juk a sze re tet ket tõs pa ran -
csát: Is ten- és em ber sze re te tünk így le het egy egé szen új
élet foly ta tás alap ja. Élet Krisz tus ban – ez azt je len ti, hogy
az ed dig „bot rány kõ nek” tar tott Jé zus szeg let kõ vé lesz az

éle tünk ben. A sze re tet tör vé nyét egye dül az õ ke reszt ha lá -
la te he ti holt pa rag ra fus he lyett élõ és él te tõ sze re tet té.

A há rom pon tos váz lat ban a fen ti üze ne tet há rom gon -
do lat kö ré cso por to sít va ad hat juk át:

1. Ér vek Jé zus el len
2. El né mul va Jé zus elõtt
3. A sze re tet meg élé se Jé zus sal

Gyõ ri Gá bor

Tal ló zó

„Jé zus vá la sza nem új. […] a má so dik pa ranccsal va ló
össze kap cso lá sa sem (Lev 19,18). Új az, aho gyan […] az
egész tör vény hez va ló vi szo nyát jel lem zi. A tör vény nem
sok füg get len er köl csi pa rancs szer vet len össze fo gá sa, ha -
nem a sze re tet egyet len pa ran cso la tá nak ki fe je zé se […].”
(Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi -
té ka Kft.)

„[…] egy üd vös ség gel kap cso la tos alap kér dés hang zik
el ak kor, ami kor egy fa ri ze us a tör vény lé nye ge fe lõl ér dek -
lõ dik. A vá lasz azon ban nem csak a tör vény lé nye gét sû rí -
ti két pa ran cso lat ba, ha nem hoz zá te szi a Jé zus sal kap cso -
lat ban már ószö vet sé gi gyö ke rek kel ren del ke zõ alap ve tõ
vá laszt is a Mes si ás sze mé lyé rõl és kül de té sé rõl. […] aki
Jé zust »Úr«-nak vall ja, az ön ként, nem kény szer bõl be töl -
ti Is ten tör vé nyét.” (id. Ma gas sy Sán dor: Pe rikó pák. Ma -
gán ki adás)

„[…] Is ten hez va ló vi szo nyunk hi ány ta la nul tisz ta és he -
lyes, ha a sze re tet vi szo nya, és pe dig azért, mert az em bert
tel je sen, szí vé vel, lel ké vel és ér zü le té vel Is ten szol gá la tá ba
ál lít ja. De a sze re tet vi szo nyá ba ál lít ja Jé zus az em bert fe le -
ba rát já hoz is, és pe dig oly mó don, hogy a fe le ba rá tunk kal
szem ben tan usí tan dó sze re tet »mér té ke« az ön sze re te tünk.
[…] A »Dá vid fiá«-ra irá nyu ló zsi dó mes si á si re mény és az
idé zett zsol tár hely közt nyil ván el len mon dás van.” (Kar ner
Ká roly: Má té evan gé li u ma. Ke resz tyén Igaz ság)

„Jé zus vá la sza […] nem egé szen ere de ti fe le let. […] A
Má té-fé le ér ve lés vagy a jé zu si ta ní tás egye dül ál ló vol ta a
két pa rancs (az em ber sze re tet és az Is ten irán ti sze re tet)
egyen lõ vé té te lé ben áll. A ho mo ia jel zõ szó sze rint »ha son -
lót« je lent ab ban az ér te lem ben, hogy ugyan olyan fi gyel -
met, tisz te le tet ér de mel. […] A pró fé tai ige hir de tés és a
mó ze si tör vény ho zás egé sze eb ben az evan gé li u mi rész let -
ben kap össze fog la lást. […] A leg na gyobb pa rancs a ke -
resz tény em ber szá má ra ugyan az, mint a zsi dó szá má ra.
Nincs két üd vös ség re ve ze tõ út, tud ni il lik Mó ze sé és Krisz -
tu sé, ha nem csu pán Krisz tus út ja lé te zik, amely be Mó ze sé
be le tor kol lik.” (Or ten sio da Spi neto li: Má té – az egy ház
evan gé li u ma. Aga pé)
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Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(Egyi kük pe dig, egy tör vény tu dó, kí sér te ni akar ta õt…)
„Arány lag könnyebb a nagy bû nö sö ket meg té rí te ni. Leg -
ne he zebb meg té rí te ni az »iga za kat«, akik éle tü ket az egy -
szer meg ka pott ke gye lem alap já ra épí tik, de sem mi újat
már nem kí ván nak. Ezt a vi lá got gon do san kö rül bás tyáz -
zák ész ér vek kel, be zár kóz nak sa ját szel le mi tu nya sá guk
és biz ton sá guk vé dõ fa lai mö gé – ahol a sze re tet is me ret -
len fo ga lom.”

Mi e czys law Ma lins ki (1923–) len gyel pap, pub li cis ta

(De sen ki sem tu dott ne ki fe lel ni…)
„Ha egy kér dést egy ál ta lán fel le het ten ni, ak kor meg is le -
het vá la szol ni.”

Lud wig Witt gens tein (1889–1951) oszt rák fi lo zó fus

„…hi szen Is ten ép pen at tól Is ten, hogy túl van azon, amit
el tu dunk kép zel ni.”

Kon rád György (1933–) író

TÖR TÉ NET
A püs pök a ke resz te len dõk fel ké szült sé gét vizs gál ta.

– Mi lyen jel bõl fog ják má sok tud ni ró la tok, hogy ka to li -
ku sok vagy tok?

Sem mi vá lasz. A je lek sze rint sen ki sem szá mí tott er re
a kér dés re. A püs pök meg is mé tel te a kér dést még egy szer.
Az tán még egy szer, s hogy rá ve zes se õket a vá lasz ra, köz -
ben ke resz tet is ve tett. Az egyik je lölt nek hir te len be ug rott
a meg ol dás:

– A sze re tet rõl.
A püs pök meg hök kent. Már majd nem azt mond ta, hogy

„nem”, de az utol só pil la nat ban ész be ka pott.
(An thony de Mello)

VERS
(a te Is te ne det)
Ró nay György: Lel tár

A vi rá go kat és a ma da ra kat is,
ahogy zi zeg a nád, ahogy csob ban a víz;
de leg job ban ta lán még is csak ezt sze ret tem:
a csön det kö rü löt tem s a kék eget fe let tem.

(kö ré je gyûl tek…)
Gel lért Sán dor: Vir raszt az Is ten

Es te le dik.
Le fek szem.
Ma gába nyel az álom,
mint hol tat a ko por só,
mint ko por sót a föld,
föl det a vi lág ûr.
Al szom.
Vir raszt az Is ten,
bot já ra rá dûl.
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