
Jé zus Krisz tus tet te ezt a kér dést a kö ve té sé re sze gõ dõ ta -
nít vá nyok, az év szá za do kon át föl di uta kon ván dor ló egy -
ház ta risz nyá já ba. Még sem lett be lõ le út köz ben szent,
még is élet te len erek lye, vagy ép pen cso dált és ma gasz tos,
ám érint he tet len böl cses ség. Ma radt irány tû, nap ke le ti
csil lag tér kép, ame lyet kéz be kell ven ni, ha lát ni akar juk a
Mes tert, és meg akar juk ha tá roz ni tu laj don he lyün ket.

Or dass püs pök sa ját nem ze dé ké nek így pré di kált er rõl
öt ven esz ten dõ vel ez elõtt: „Mit árt hat az em ber nek, ha az
egész vi lá got el vesz ti is, de meg nye ri a ma ga lel két?” Vi -
lá gos hely zet kép a kö ve tés le he tõ sé gé rõl egy hit val ló szá -
já ból a szél sõ bal ol da li dik ta tú ra ide jén. Az tán a rend szer -
vál to zás új ra ír ta a vi szo nyo kat és a re mé nye ket, s egy
újabb nem ze dék lel ke sen vet het te be le ma gát az új ra meg -
nyí ló le he tõ sé gek be, hogy meg nyer je a ko ráb ban el vesz tett
vi lá got, és is mét fel épít se mind azt, ami csak le het sé ges –
sok szor ép pen ar ra gon dol va, hogy min den úgy le gyen,
aho gyan ré gen volt.

S mi rõl be szé lünk ma nap ság? Igyek szünk szem be néz -
ni a va ló ság gal: hogy Eu ró pa éle té ben vég ér vé nye sen le -
zá rult az egy ház nak szé les vi lá gi te ret nyúj tó, 1700 éven
át íve lõ Nagy Kons tan tin-i kor szak, hogy ol vad nak a re -
for má ció ko rát kö ve tõ új ko ri nép egy há zak – egy szó val
azt lát juk egy re vi lá go sab ban, hogy mi ként ve szít jük el a
vi lá got, mi lyen te rü le tek rõl kell le mon da ni és vissza vo -
nul ni, mi lyen fel ada to kat nem vál lal ha tunk a jö võ ben?
Éssze rû sí tést írunk min den pa pír te te jé re, mert meg ke -
rül he tet len va ló ság, hogy ki hasz ná lat lan temp lo ma ink
lesz nek, szû kö sek az anya gi ak, ke ve sebb re te lik erõ ben,
ener gi á ban.

De mit hasz nál az egy ház nak, ha az egész vi lá got el -
vesz ti is, lel ké ben pe dig kárt vall?! Jé zus is azt mond ja:
szük sé ges el vesz te ni és szük sé ges nyer ni is – ne künk vi -
szont azt szük sé ges he lye sen fel mér ni, hogy mit szük sé -
ges el vesz te ni és mit szük sé ges meg nyer ni. Új ra és új ra
elõ kell ven ni az irány tût a ta risz nyá ból, új ra és új ra esze -
rint kell dön te ni. Még ak kor is, ha azt mu tat ja: el kell vesz -
te nünk meg szo kott vi sel ke dés for má in kat, kí sér tõ ké nyel -
mün ket, akár két ezer év re ala po zott ön tu da tun kat is. Nem

ál mod hat juk ma gun kat min den kér dés ben szak ér tõ nek, s
nem kí ván hat juk min den ideg szá lunk kal, hogy a gyõz te -
sek, vagy akár csak a min dig jól já rók ol da lá ra ke rül jünk,
mert az egy ház he lye nem a vi lág meg nye rõ gyõz te sei ol -
da lán van. S ta lán szük ség le het ar ra is, hogy új ra gon dol -
juk meg szo kott struk tú ráin kat, egy ház szer ve ze ti fel épí té -
sün ket, anya gi el osz tá sun kat a mai út vi szo nyok nak meg -
fe le lõ kö ve tés hez.

Ugyan ak kor jól kell lát nunk és akar nunk azt is, amit
szük sé ges meg nyer ni. Min de nek elõtt a lel ket – hi szen még
az el vesz tés, a le mon dás cél ja sem le het más, mint hogy
meg kell erõ sí te ni, épen kell tar ta ni, „meg kell nyer ni” a
lel kün ket. Az egy ház, a Krisz tust kö ve tõ em be rek cél ja
nem le het más. Aho gyan Klaus Doug lass ír ja más sza vak -
kal szé les kör ben is mert köny vé ben, Az új re for má cióban:
az egy ház nak el sõ sor ban az Is ten-kér dés ben kell kom pe -
tens nek len nie. Krisz tus nak ez az igé je, a ta nít vá nyi élet -
nek ez az irány tû je ugyan is min de nek elõtt a Krisz tus-kö -
ve tés rõl szól. Az egy ház nak pe dig a leg mé lyebb és meg in -
gat ha tat lan meg gyõ zõ dé se kell hogy le gyen, hogy a kö ve -
tés rõl szó ló jé zu si ige ma is tel jes mér ték ben re le váns – az
egy há zi és a kül vi lág ban egy aránt. Az egy ház ugyan is
csak Krisz tus sal nyer he ti meg a vi lá got.

A ta nít vá nyok és egy há zunk szá má ra te hát so ha sem –
így ma sem – vál hat a kö te le zõn fe lü li gya kor lat tá, amit
Luther így fog lalt össze: „min den ki nek a má sik szá má ra
mint egy Krisz tus sá kell len nie”. Le gyen az egy ház agaph
– a má si kért élõ sze re tet; le gyen alhqeia – ha mi sí tat lan
igaz ság; le gyen dikaiosunh – igaz sá gos kö zös ség. Tud jon
ál do za tot hoz ni, s ne bán tód jon meg raj ta, ha a vi lág sze -
mé ben nem tud na gyob bá len ni Mes te ré nél. Le gyen vi lá -
gos ság – vi lág nak vi lá ga, fényt adó lám pás sal hí vo ga tó
jel zõ fény az úton le võk nek a me nyeg zõi ka pu elõtt. Le -
gyen a Szent lé lek gyü möl csös kert je, jó ízû gyü mölccsel ro -
gyá sig ter helt szõ lõ vesszõ. Mit hasz nál ugyan is az egy -
ház nak akár mi fé le jö võ kép és stra té gia, vál ság ke ze lé si és
ki lá ba lá si ter ve zet, és mit hasz nál, ha szán dé kai sze rint
el vesz ti vagy akár meg nye ri a vi lá got, lel ké ben azon ban
kárt vall?
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Mit hasz nál az egy ház nak?
Mit hasz nál az em ber nek, ha az egész vi lá got meg nye ri, lel ké ben pe dig kárt vall? (Mt 16,26a)
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AZ IGE HIR DE TÉS IS ME RET EL MÉ LE TI KÉR DÉ SEI

A rend sze res teo ló gia és az ige hir de tés vi szo nyá nak meg -
ala po zá sa, a teo ló gi ai disz cip lí nák kap cso ló dá sá ra jel lem -
zõ át ren de zõ dé si fo lya ma tok és az ige hir de tés dog ma ti kai
kon tex tu a li zá lá sá nak át te kin té se után most elõbb az ige -
hir de tés ál ta lá no sabb el mé le ti kér dé se i vel fog lal ko zunk,
majd egy egy sze rû mód ját lát hat juk an nak, hogy ho gyan
gon dos kod ha tunk csak nem „min den” fon tos té ma meg -
szó lal ta tá sá ról az egy há zi esz ten dõ so rán. 

Au gus ti nus pél dá ja

„Gyó gyítsd meg sze mem, hogy együtt ör ven dez zek vi lá -
gos sá god dal” – ír ja Val lo má saiban Au gus ti nus.1 Ez a zsol -
tár pa raf rá zis-sze rû mon dat nem egy sze rû en ke gyes kí ván -
ság, ha nem a teo ló gi ai mun ká ra vo nat ko zó ars po e ti cá já -
nak pon tos ki fe je zé se.

Ez zel a ké rés sel fog lal ja össze a 10. és 11. könyv té má -
it, ame lyek for du ló pon tot je len te nek a Val lo má sokban. Et -
tõl kezd ve ugyan is meg szûn nek az ed di gi gon do la ta it sû -
rûn át szö võ ön élet raj zi vissza em lé ke zé sek, és he lyü ket
konk rét és ak tu á lis teo ló gi ai kér dé sek töl tik be. Jól ér zé kel -
he tõ tar tal mi és idõi vál to zás ez, szin te ta pint ha tó vá vá lik
az is ten ke re sõ gon do lat me ne tek fe szült sé ge. Sa ját múlt já -
nak szám ba vé te le után jut el ön ma ga össze fog la ló ér té ke -
lé sé hez. Az ige hir de tés je le né rõl ed dig ír tak ér tel mé ben
ész re ve het jük, hogy a könyv el sõ fe lé ben el vég zett szem -
be né zés sel fel ke rül az Is ten szí ne elõtt Is tent ke re sõ em ber
je len ide jé nek szint jé re. A könyv má so dik fe le ezek nek a
je len ide jû pil la na tok nak a fo lya ma tos fü zé re, amely nek
ma gá val ra ga dó ha tá sa alól csak erõ szak kal von hat ná ki
ma gát az ol va só. Et tõl kezd ve a je len egy sé gé be zá ró dik a
múlt és a jö võ, a kér dé sek tár gya és a vá laszt ke re sõ sze -
mé lye, a rész le tek konk rét sá ga és az át fo gó in tu í ció,
anyag és mód szer, a Te rem tõ sze re te té nek ge ni ti vus obi ec -

ti vu sa és su bi ec ti vu sa. Mind ez nem pusz tán az ön ma gá -
val va ló szem be né zés ter mé ke, ha nem az Is ten szí ne elõt -
ti szem be né zé sé, ami kü lön le ges di men zi ó ként kü lön le ges
meg is me ré si mód sze rek lét re ho zá sá ban is ki fe je zõ dik.
Gon do la ta it ol vas va szé pen vé gig kö vet he tõ, hogy Is ten
meg is me ré sé nek helyt ál ló mód sze re it ke res ve Ágos ton
épp úgy tá masz ko dik a he u risz ti kus fel fe de zés örö mé ben
rej lõ to vább len dí tõ erõ re, mint a ko ra be li tu do má nyos tu -
dás sza bá lya i ra és ered mé nye i re. Ér de mes kö ze lebb rõl is
meg néz nünk az itt sze rep lõ is me ret el mé le ti ele me ket, nem
fe led ve, hogy Au gus ti nus teo ló gi á ja dön tõ ha tást gya ko -
rolt Lu the ré re is. Kam rá juk ból mind ket ten ót és újat hoz -
tak elõ, eb bõl lett mind az, amit ma ne kik tu laj do ní tunk.

A vál to zást ho zó fe je zet min den fel ve ze tés és ma gya rá -
zat nél kül az egyik leg ne he zebb is me ret el mé le ti prob lé -
má val szem be sít: Is ten meg is me ré sé nek mód ja kü lön bö -
zik a vi lág meg is me ré sé nek meg szo kott mód ja i tól, mert
eb ben le he tet len szét vá lasz ta ni és szem be ál lí ta ni a meg -
is me ren dõ tár gyat a meg is me rõ szub jek tum mal.2 Ágos -
ton ezért úgy dönt, nem is tesz er re kí sér le tet, ha nem ön -
ma gát mint két ol dal ról meg is mert meg is me rõt hasz nál ja
fel esz köz ként Is ten meg is me ré sé ben.3 Az egyik ol dal eb -
ben az ön ma gá ról szer zett is me ret, a má sik az Is ten ró la
szó ló, tö ké le te sen pon tos is me re te, amely nek rész le te i vel
õ ugyan nem ren del ke zik, de té nyé vel tisz tá ban van. Lé -
te zik te hát egy tö ké le te sen pon tos és sze mé lyes is me ret,
amely (mint tény is me ret) ele gen dõ ins pi rá ci ót ad szá má -
ra a to vább kér de zés hez. Kér dé sei so rán elõ ször az is ten -
ke re sõ em ber mostjá ról be szél,4 azu tán ar ról a fel ada tá -
ról, hogy ered mé nye i rõl a kö zös ség nek is be szá mol jon,5
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Rend sze res teo ló gia az ige hir de tés ben II.*
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* A ta nul mány el sõ ré szét lásd: Lel ki pász tor, 2007/8–9. 295–299. o.
1 Au gus ti nus: Val lo má sok. Gon do lat, Bu da pest, 1982. XI,XX XI. 380. o.

2 „Hadd is mer je lek meg, Is me rõm, hadd is mer je lek meg, amint is mert
va gyok én is” – ír ja 1Kor 13,12-re utal va. Val lo má sok, X,I.

3 Itt újabb is me ret el mé le ti ket tõs sé get ta lá lunk: ön ma ga mint a meg is -
me rés ala nya és köz be ve tõ le ges tár gya.

4 „Múl tam meg val lá sá nak gyü möl csét lát tam már és be szél tem is ró la.
Ám de ki va gyok most, val lo má som je len ide jé ben, so kan kí ván koz nak
ezt meg is mer ni.” Val lo má sok, X,III.

5 „Ez a gyü möl cse val lo má sa im nak: föl kell tár nom, nem azt, hogy mi -
lyen vol tam, ha nem mi lyen va gyok és nem csu pán elõt ted…, ha nem
egyút tal hí võ em ber fi ak fü le hal la tá ra.” Val lo má sok, X,IV.



majd ki de rül, hogy azért volt szük ség a hosszú élet raj zi
vissza te kin tés re (amely több, mint a Val lo má sok fe le),
hogy az is ten is me ret je le né ben ki zá ró lag biz tos is me ret tel
és ak tu á li san ér vé nyes igaz sá gok kal ren del kez zen ön ma -
gá ról,6 hogy meg lát has sa ön is me re te hi á nyos sá ga it is,
ame lyek ugyan úgy az is ten is me ret re ve ze tõ út ré szei le -
het nek, mint tu da tos is me re te.7 Eze ket az ele me ket az
ágos to ni is ten is me ret mód szer ta ni ele meinek ne vez het -
jük. A to váb bi ak ban ala po san szét néz a koz mi kus is ten -
is me ret le he tõ sé gei te rén. Ku tat ja az em ber tes ti ér zé ke i -
nek sze re pét, ahol ki tér a he lyes ér zé ke lést meg za va ró
túl zá sok ra is. Be szél a meg is me rés lel ki szfé rá i ról és az
em lé ke zet sze re pé rõl, ame lyen be lül he lye zi el – jó
(neo)pla to nis ta ként – a tu do má nyo kat, ki emel ke dõ en a
ma te ma ti kát is, de a pla to nis ta és új pla to nis ta ke re te ken
túl lép ve a re á lis vi lág konk ré tu mai po zi tív ér te lem ben is
Is ten fe lé ve ze tik gon do la ta it: a szép ség, a nyo mo rú ság, a
re mény, a küz de lem a kü lön fé le csá bí tá sok el len nem csak

ar ra va lók, hogy kont raszt ként utal ja nak te rem tõ jük re.
Így ér ke zik el Is ten vi lá gá nak és nagy sá gá nak exe gé zi se -
ként az idõ tit ká nak ke re sé sé hez olyan mély sé gek ben,
hogy ön ál ló ku ta tá si te rü let ként ez csak az em be ri sors
tra gi ku mát fe jez het né ki.8 A to váb bi ak ban több konk rét
bib li ai ki je len tés exe gé zi se is elõ ke rül. Ezek Ágos ton is -
ten is me re té nek ku ta tá si te rü le tei.

An nak el le né re te hát, hogy a Val lo má sok so kak sze mé -
ben csu pán a lel ki sé gi iro da lom egy ter mé ke, lép ten-nyo -
mon olyan is me ret el mé le ti, tu do mány böl cse le ti fo gal mak -
kal és kér dé sek kel ta lál ko zunk ben ne, ame lyek sok eset -
ben a mai na pig újabb és újabb for mák ban vár nak meg fe -
le lõ vá la szo kat. Ezen kí vül min ta pél dá ját lát hat juk itt a
rend sze res és a gya kor la ti teo ló gia ta lál ko zá sá nak; a Te -
rem tõ megi me ré sé nek vá gya szo ro san fo nó dik össze a fel -
fe de zett igaz sá gok ki fe je zé sé vel, kö zös sé gi meg val lá sá val.
Fõbb szem pont ja it össze gyûjt ve a kö vet ke zõ, is me ret el mé -
le ti leg je len tõs fo gal mak kal ta lál ko zunk: 9
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6 „Nem té to vá zó, ha nem biz tos ön tu dat tal sze ret lek, Uram.” Val lo má -
sok, X,VI.

7 „Meg kell te hát val la nom, hogy mit tu dok ma gam ról és azt is, amit
nem tu dok. Hi szen… amit nem tu dok, csak ad dig nem tu dom, míg sö tét -
sé gem szí ned elõtt nem vál to zik dé li ve rõ fény re.” Val lo má sok, X,V.

8 Vö. az elõb bi fe je zet („Üd vös ség a most ban”) vé gi uta lás sal.
9 Az össze gyûj tött fo gal mak kal nem sze ret ném azt a lát sza tot kel te ni,

mint ha itt a Val lo má soknak vagy akár csak az em lí tett két köny vé nek az
összes szem pont ja sze re pel ne. Ezt a köny vet sok fé le kép pen, sok fé le
szán dék kal, lel kü let tel és vá ra ko zás sal le het kéz be ven ni. Lé nye ges
szem pont vi szont az, hogy vá ra ko zá sa ink ban nagy részt azért nem kell
csa lód nunk, mert a könyv sok kal több össze tett és el vont el vi kér dést és
ezek re ad ha tó õszin te vá lasz kí sér le tet tar tal maz, mint amennyi az ér tel -
me zés egy-egy szint jén össze ál lít ha tó be lõ le.
10 Val lo má sok, X,VI.

Módszertani fogalmak Kutatási területek

a megismerõ szubjektum és a megismerendõ tárgy 
kapcsolata (megkülönböztetett, szimultán, komplementer 
stb.)

a rendezett világ (kozmosz) mint Isten teremtése

a kérdések és válaszok kapcsolata (nincs „tabu” kérdés, 
minden kérdésre lehet választ keresni)

az érzékszervekkel felfogható külvilág

egyéni felismerések megosztása, közösségi felelõsség az emberi test

tudás és inspiráció elválaszthatatlan együttmûködése
a megismerésben

a „belsõ ember” mint egyszerre megismerõ és megismert

önmagam megismerésébõl kiinduló empirikus tudás, 
amely személyes élménnyé teszi a külvilág megismerését

az emlékezet mint a tudomány, tudás és tanulás 
metafi zikai alapja

az intelligentia (megértésre való képesség) mint
a személyes ismeretbõvítés motívuma, a kutató 
érdekeltté válásának belépési pontja

változások a megismerõ állapotában: remény, 
nyomorúság, küzdelem

a ratio (logika, dialektika stb.) mint a mennyiségi és 
minõségi ismeretbõvítés eszköze

az esztétikum, Isten szépsége és ennek tükrözõdése
a világban

Isten szeretete mint a megismerés transzcendens ereje
„Átütötted igéddel szívemet, és megszerettelek”10 az idõ természete

a tudományos tudás érvényességének elfogadása a Szentírás igazságai



Ha csu pán vé gig fut va a má so dik osz lop ele me in, azt ke -
res sük, hogy nap ja ink mely tu do mány te rü le tei fog lal koz -
nak ve lük, lát hat juk, hogy nem csak az olyan meg szo kott
né hány száz éves tu do mány ága kat kell meg ne vez nünk
eh hez, mint a bio ló gia, föd rajz, fi zi ka, csil la gá szat és teo -
ló gia, ha nem az el me fi lo zó fi át, a kog ni tív tu do má nyo kat,
az agy ku ta tást, az esz té ti kát és a koz mo ló gi át sem hagy -
hat juk ki a fel so ro lás ból. Eh hez ha son ló an az el sõ osz lop
ele me i nek is könnyen meg ta lál juk a pár hu za ma it a leg -
utób bi idõk dön tõ tu do mány fi lo zó fi ai és is me ret el mé le ti
kér dé se i vel, ame lyek kö zül nem egy a má ba nyú ló an ak -
tu á lis. A fel lel he tõ ha son ló sá gok vá laszt ad nak ar ra kér -
dés re, hogy kap cso lat ban van-e az ige hir de tés a tu do má -
nyok kal.

Az ige hir de tés

Az ige hir de tés al kal mi be széd, amely nek so rán az ige hir -
de tõ Is ten tet te i nek ta nú jaként nyi lat ko zik meg. Mint min -
den jó be széd hez, eh hez is szük ség van ar ra, hogy az ige -
hir de tõ tisz tá ban le gyen fel ada tá val, sze re pé vel (ön ér tel -
me zés), ren del kez zen ta pasz ta la ti úton meg sze rez he tõ
konk ré tu mok kal (em pi ri kus ada tok), és ezek leg alább
rész ben vál ja nak is mert té a be széd so rán (transz pa ren -
cia), hasz nál ja he lye sen a kö vet kez te té sek sza bá lya it (kö -
vet he tõ ség), és jus son el be lõ lük ál ta lá no san igaz vagy
kon tex tu á li san helyt ál ló ered mé nye kig (mon da ni va ló),
ame lyek le he tõ sé get ad nak ar ra, hogy a hall ga tók meg lás -
sák és el fo gad ják egyé ni és kö zös sé gi hely ze tü ket, fel ada -
tu kat (cse lek vés re, fe le lõs ség vál la lás ra in dí tás). A ren del -
ke zés re ál ló ke re tek közt most az ige hir de tõi ön ér tel me zés
leg fon to sabb kér dé se i vel fog lal koz ha tunk rész le te seb ben.

Az ige hir de tõi ön ér tel me zés el ter jedt for mái
és a ta nús ko dás

Az ige hir de tõi ön ér tel me zés alap ja ként szá mos ti pi kus vá -
lasz tás le het sé ges, ezek leg több je mö gött gyak ran egy-egy
ke gyes sé gi irány zat, te rü le ti tra dí ció vagy ho mi le ti kai is -
ko la is meg ta lál ha tó. A leg gya ko ribb tí pu sok e te kin tet -
ben: (a kí vül ál ló,) a szó csõ, a rá mu ta tó, a fa ci li tá tor, a me -
ne dzser, a be le vont, az át adó és a ré sze se dõ. A fel so ro lás
ele mei az ob jek ti vis ta és szub jek ti vis ta fel fo gá sok köz ti fo -
ko za tos át me ne tet mu tat ják, és tet szõ le ge sen ki egé szít he -
tõk. Így jól lát ha tó vá vá lik, hogy az ige hir de tõi ön ér tel me -

zés meg vá lasz tá sá nál nem egy sze rû en egy tí pust kell vá -
lasz ta nunk a kör nyé kün kön fel lel he tõ min ták ból – mond -
juk a gyü le ke ze ti vagy csa lá di ha gyo má nyok alap ján –,
ha nem ön ál ló an és eg zisz ten ci á lis igénnyel kell tisz táz -
nunk a szub jek tum-ob jek tum kap cso la tot.11

A szub jek tum-ob jek tum kap cso lat tör té ne te egy idõs a
vissza kö vet he tõ kul tú rák tör té nel mé vel. A kez de ti ani -
mis ta mo niz must fel vál tó on to ló gi ai du a liz mus te rem ti
meg a meg is me rõ és meg is mert vi lág ké sõb bi szem ben ál -
lá sá nak el vi le he tõ sé gét, de a ref lek tált meg is me rõ sze re -
pé nek fel is me ré sé re csak a hel le nis ta fi lo zó fia ide jén ke -
rül sor. Nap ja ink vi lág ké pi, episz te mo ló gi ai és tu do mány -
mód szer ta ni vi tá i nak té má ja ként a kar te zi á nus du a liz -
mus kri ti ká ja út ján je lent meg az az erõ fe szí tés, amely a
fel vi lá go so dás prog ram ja ként is meg fo gal ma zó dó re duk -
ci ós meg is me ré si mó dok le vál tá sát szor gal maz ta. Bár ez
az erõ fe szí tés a mai tu do mány el mé let te rén nem min den
eset ben tud el len áll ni az olyan gya nús és eu fo ri kus meg -
ol dá sok nak, mint pél dá ul a ho lisz ti kus szem lé let (amely -
nek egye te mi meg gyö ke rez te té sén ha zánk ban is dol goz -
nak né hol), mér sé kelt meg ol dás ként rend kí vül fon tos
szem lé let be li vál to zást tud el ér ni a meg is me rõ alany és a
meg is mert tárgy egy más ra utalt sá gá nak dek la rá lá sá val.
Ez a teo ló gi ai mun ka mód szer ta ná nak is ala pot vet ni ké -
pes vál to zás – a mai, er rõl szó ló vi ták ered mé nye ként –
ar ra is fel hív ja a fi gyel met, hogy az „ob jek tív kül vi lág”-
ról szó ló el kép ze lé sek, bár mi lyen mély re fész kel ték is be
ma gu kat szem lé le tünk ben az utób bi év ti ze dek ben, csak a
fel vi lá go so dás je gyé ben meg szü le tõ ter mé szet is me ret
ideo ló gi á já nak ter mé kei vol tak. A kül vi lág ob jek ti vi tá sá -
ról szó ló ál lí tás leg egy sze rûbb kri ti ká ja az, hogy bár mely,
a vi lág ra vo nat ko zó meg ál la pí tás lét re ho zá sá nak el en -
ged he tet len fel té te le a szub jek tum. Alap ta lan te hát min -
den olyan fel té te le zés, amely a szub jek tu mot meg elõ zõ
vagy ér zé ke lé si és vé le mény for má lá si fo lya ma ta it de ter -
mi ná ló, ön ma gá ban lé te zõ ob jek tív vi lág ról szól. A mon -
da ni va ló tar tal mi ol da la ezért – a ma gán va ló ként fel té te -
le zett kül vi lág he lyett – sok kal in kább le het a ki je len tés
kog ni tív tar tal ma és tény le ges igaz ság tar tal ma. Az ez zel
kap cso la tos, ma is fo lyó vi ták egy részt sok szem pont ból
a Des cartes és a brit em pi ris ták ál tal fel ve tett kér dé sek
nyo mán ha lad nak, más részt a lo gi kai po zi ti viz mus en -
ged te szû kebb já ték tér re szo rul nak be. 

A teo ló gi ai mun ka és az ige hir de tés szá má ra az el mon -
dot tak ból az kö vet ke zik, hogy az ige hir de tõ so ha sem gon -
dol hat ja úgy, hogy az õ sze re pe je len ték te len az ál ta la ta -
pasz talt je len sé gek ész le lé sé ben, ér tel me zé sé ben és ki fe je -
zé sé ben. A hol vol tál, ami kor ala pot ve tet tem a vi lág nak?
(Jób 38,4) tí pu sú szent írá si kér dé sek azért nem ered mé -
nyez he tik az Is ten tet te i nek je le it ke re sõ ige hir de tõ el né -
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11 A kí vül ál ló kü lön le ges sé ge, hogy ese té ben még nem tör tént meg az ön -
ér tel me zés tisz tá zá sa, épp úgy le het el mé le ti szub jek ti vis ta, mint ob jek ti -
vis ta, lé nyeg, hogy el mé le ti. A szó csõ-sze re pet vál la ló ige hir de tõ, aki elõ -
sze re tet tel be szél ar ról, hogy Is ten tör vé nyé nek igaz sá ga nél kü lünk is cél -
ba ér, épp annyi ra von zód hat a szent dol gok hoz, mint amennyi re fél het
a sze mé lye sek tõl. Eh hez ha son ló an a ré sze se dõ szá má ra sa ját par ti ci pá -
ci ó ja épp úgy le het épí tõ, mint rom bo ló adott ság egyé ni és kö zös sé gi szin -
ten egy aránt.

12 E pél dán lát ha tó az Ige di na mi kus igaz sá gá nak jel le ge is. Az idé zett
mon dat Jó bot fel emel ke dés re és meg szó la lás ra ösz tön zi, a ba rá tai szá má -
ra azon ban az ön ma gá ban is ér vé nyes igasz ág kép ze té nek kor rek ci ó já ra,
el né mu lás ra va ló fel szó lí tás. Ugyan az a mon dat mind két eset ben be töl ti
sze re pét, „ítél”, de más ként.



mu lá sát, mert eb ben nem a nél kü lünk is lé te zõ va ló ság el -
sõd le ges sé gé nek nyo masz tó sú lya tük rö zõ dik, ha nem egy -
részt a mi szub jek tu munk nál is na gyobb, szí vünk höz kö -
ze li Te rem tõ szub jek tu má nak tet te fe je zõ dik ki, más részt a
mon dat szán dé ka sze rint meg hí vás a te rem tett ség rész le -
te i re va ló rá cso dál ko zás ra és ezen ke resz tül he lyünk és
ren del te té sünk rend sze re zõ fel is me ré sé re. Az el né mu lás
csak ab ban az eset ben he lyes re ak ció, ha azt a vi lág Te -
rem tõ jé tõl el sza kí tott meg is me ré si vagy sza bály meg ál la pí -
tá si szán dék elõz te meg.12

Az ige hir de tõ fel ada ta a ta núsko dás. A fel so rolt töb bi
tí pus sal szem ben eb bõl so ha nem vál hat pusz tán for má -
lis ma ga tar tás min tát ki fe je zõ sze rep, hi szen a ta nú a raj -
ta kí vül ál ló ese mé nyek re van utal va, ha nem ta pasz tal
sem mit, nincs mi rõl be szá mol nia sem. Nincs ha tal ma az
ese mé nye ken, azok nél kü le is meg tör tén het nek, de ak kor
nincs is mit mon da nia, így nem vál hat benn fen tes sé, de
szó csõ vé sem. Ha nyi tott szem mel jár, töb bet lát, töb bet is
mond hat. A ta nú fel ada tát az idei év szent írá si mon da ta
ala poz za meg: Ezt mond ja az Úr: Én újat cse lek szem,
most kezd ki bon ta koz ni, majd meg lát já tok! (Ézs 43,19) A
ta nú Is ten tet te i nek ki bon ta ko zá sát ke re si, és ta pasz ta la -
ta i ról szá mol be. Nem egy sze rû en tör vény és evan gé li um
hir de tõ je, ha nem min den ér zék szer vét és ké pes sé gét
hasz ná ló, egy re jobb kér dé se ket és vá la szo kat ke re sõ em -
ber, aki ott van, ahol a szent meg je le nik, ahol az üd vös -
ség tör té nik. 

Kér dés és vá lasz egyen sú lya

A kér dé sek és a rá juk adott vá la szok egyen sú lya dön tõ
kér dés an nak az em ber nek az éle té ben, aki kül sõ és bel sõ
vi lá gá ban ki tar tó an ke re si az Atya új cse lek vé sé nek je le it.
„A kér dés fi a tal lá, a vá lasz bölccsé tesz” – hal lot tuk egy -
ko ri kö zép is ko lai ta ná runk tól. A mai tu do má nyos gon dol -
ko dás meg ér té sé hez nél kü löz he tet len Witt gens tein is ha -
tá ro zot tan ál lít ja a kér dé sek és a rá juk vo nat ko zó vá la -
szok össze tar to zá sát. Azt nem gon dol ja ugyan, hogy min -
den rõl le het ne be szél ni, de azt igen, hogy min den fel te he -
tõ kér dés re van vá lasz, és min den el mond ha tó vá lasz hoz
tar to zik kér dés.13 Az el sõ idé zet a ket tõ össze tar to zá sá nak
bel sõ, a má so dik a kül sõ össze füg gé se it tár ja fel. Az el sõ
el vég zé se vagy hi á nya ki fej tés vagy konk rét uta lás nél kül
is érez he tõ vé vá lik az ige hir de tés bõl. A má so dik ar ra fi -
gyel mez tet, hogy ne hasz nál junk meg nem vá la szolt kér -
dé se ket, le nem ve ze tett vá la szo kat, mert ez nem fér össze
sem a kö vet he tõ ség, sem a transz pa ren cia fent em lí tett
kö ve tel mé nyé vel. A misz ti kum nem az el nem vég zett fel -
adat he lyén, ha nem an nak nyo mán je le nik meg.

Hit és rá ció ha mis szem be ál lí tá sa

Mi vel a rá ció nem Is ten meg is me ré sé nek köz vet len, ki rá lyi
út ja, ha nem cse lek vé se je le i nek ér tel me zõ és az er rõl szó -
ló be szá mo ló el ren de zõ esz kö ze, sem mi szük ség sincs a
rá ció elég te len sé gé nek de monst rá lá sá ra a szó szé ken vagy
ön ma gunk szá má ra akár csak mun ka hi po té zis ként is.
Épp el len ke zõ leg: az ész hasz ná la ta el en ged he tet len fel té -
te le az ér tel mes kö vet kez te tés nek és be széd nek. A „hit
vagy rá ció” ha mis al ter na tí va mind a meg is me rés ben,
mind az is ten sze re tet ben, mert a rá ció csu pán egy esz köz
eb ben, még hoz zá a leg mél tóbb em be ri esz kö zök egyi ke. Az
eg zisz ten ci á lis bi zal mat ki fe je zõ hit el len té te csak egy
olyan, a hit hez ha son ló an szin tén alap be ál lí tó dást, meg -
elõ zõ irá nyult sá got ki fe je zõ, át fo gó em be ri jel lem zõ le het,
mint a hi tet len ség, a szkep ti ciz mus vagy az ag nosz ti ciz -
mus. A me ta no ia szó je len té sé bõl tud juk, hogy az ész jó
he lyet ta lál hat ma gá nak a hit mel lett, a ra tio, Ver nunft
Luther sze rint is épp úgy bár mely nagy úr nak en ge del mes -
ke dõ esz köz, mint az aka rat. Kár vol na az ész min den ha -
tó sá gát hir det ni, akár csak az aka rat fel té te le zett sza bad -
sá gá ról ódát zen ge ni. Egyik hasz ná la ta sem ke rül he tõ el
vi szont, és mind ket tõt hasz nál nunk is kell ah hoz, hogy Is -
ten igaz sá gá nak mé lyebb meg is me ré sé re jus sunk. Ki zá ró -
lag a he lyes hasz ná la tuk ra va ló tö rek vés nyo mán is mer -
het jük meg ter mé sze tü ket, lát hat juk meg ren del te té sü ket
és ta nul hat juk meg mind he lye sebb hasz ná la tu kat. A rá ci -
ó tól va ló meg sza ba du lás szán dé ka emel lett na gyon em lé -
kez tet ar ra a ke gyes, de az Új szö vet sé gé hez ké pest li mi tált
hit fel fo gá son ala pu ló el já rás ra, ami kor a mo ha me dán szõ -
nyeg cso mó zó szán dé ko san ejt hi bát munkájában, mond -
ván: csak Al lah le het tö ké le tes. Ezt ke resz tény ként így
mon da nánk: áment mon da ni sa ját tet te ink re. Az ér te lem
fel ál do zá sá val já ró hit be li-mo rá lis prob lé mák kal együtt
egy to váb bi je len tõs funk ci o ná lis ne héz ség gel is szá mol -
nunk kell. En nek meg lá tá sá hoz is mét egy múlt szá za di,
nagy je len tõ sé gû tu do má nyos fel is me rés ve zet het el.

A fel is me rés az ókor ban is is mert Epi meni dész-pa ra do -
xon hoz ha son ló fel ada tok ra ke re sett meg ol dást. Ez a pa -
ra do xon így hang zik: „Azt mond ja a kré tai: min den kré tai
ha zug.” Saj nos nem ta lál ha tó meg a mon dat meg nyug ta -
tó ér tel me zé se, ha ugyan is ez a kré tai tény leg ha zu dik, ak -
kor iga zat mond, ha pe dig iga zat mond, ak kor ha zu dik. A
pa ra do xon dí szí tõ ele mek nél kül így néz ki: „Ez nem igaz.”
Ki csit bõ veb ben: „Igaz az, hogy ez a mon dat nem igaz.”
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13 Witt gens tein, L.: Lo gi kai-fi lo zó fi ai ér te ke zés. Aka dé mia, Bu da pest,
1989. 6.5., 89. o. („Ami nem mond ha tó el, az a misz ti kum. Er rõl azért le -
het tud ni, mert meg mu tat ko zik.” – L.W., uo.)

14 A fel is me rés a bé csi kör tu do mány el mé le ti, Gö del szám el mé le ti és Tu -
ring szá mí tó gép-el mé le ti mun ká ja szá má ra egy aránt alap ve tõ volt.
15 Prog ram sze rû meg sza ba du lás alatt itt el sõ sor ban a hit és a rá ció
szem ben ál lá sát hir de tõ teo ló gi ák szán dé kát ér tem. Az a nem elég rit kán
hall ha tó, som más né zet, amely sze rint „az ész nem al kal mas Is ten dol -
ga i nak el bí rá lá sá ra”, olyan sú lyos for mai el lent mon dá so kat tar tal maz,
hogy erõ sza kos is ten kí sér tés vol na be le fog ni tar tal mi vizs gá la tá ba.
Amint er re már utal tunk, Luther nem a rá ci ó val, ha nem an nak fél re ér tett
sze re pé vel és hely te len hasz ná la tá val szem ben lé pett fel a szer ze tes rend -
je gon dol ko dá sá ra jel lem zõ vo lun ta ris ta hát te rû teo ló gi ai esz kö zök kel.



Vagy is ha igaz, ak kor nem igaz, és ha mis nak kel le ne len -
nie ah hoz, hogy igaz le hes sen. Ez a két fel té tel együtt vi -
szont nem jut hat ér vény re. A meg ol dást Car nap és Tar ski
dol goz ták ki az zal, hogy nyel vi fo ko kat kü lön böz tet nek
meg egy ki je len tés ben, ahol az alap fok a tárgy nyelv,
amely re rá épül het egy me ta nyelv (egy er re épü lõ újabb
me ta nyelv ese té ben ez is le het tárgy nyelv stb.). Az új el ne -
ve zé sek se gít sé gé vel meg ál la pít ják, hogy a szin tek nem
ke ve red het nek, az az egy mon dat nem tar tal maz hat sa ját
igaz sá gá ra va ló köz vet len uta lást.14 A sza bály ból ki in dul -
va Gö del ké sõbb azt is iga zol ta, hogy egy rend sze ren be lü -
li ál lí tá sok közt min dig ta lál ha tó leg alább egy olyan,
amely nem iga zol ha tó azon be lül, és az iga zán ál ta lá nos -
nak mond ha tó rend sze rek ese té ben (mint a ma te ma ti ka)
ez azt is je len ti, hogy nem iga zol ha tó min den egyes igaz -
ság. Witt gens tein nel szem ben Gö del azt ál lít ja te hát, hogy
leg alább eggyel több vá la szunk van, mint kér dé sünk. Ez a
„leg alább egy” sem mi kép pen sem ak ko ra szám, hogy okot
ad hat na na az ér te lem tõl va ló pá nik- vagy prog ram sze rû
meg sza ba du lás ra.15 Sok kal in kább ér tel münk hasz ná la tá -
ra bá to rít, hogy meg ta lál juk sa ját kér dé se in ket, egé szen
ad dig, amíg ta lán csak egy ma rad hát ra. Er re szük sé günk
le het még ah hoz, hogy for mát ad junk a szín rõl szín re lá -
tás ben nünk élõ re mé nyé nek. A te rem tett ség re, Is ten sze -
re te té nek ben ne fel tá ru ló je le i re és ös vé nye i re, a vi lág csak
ránk jel lem zõ, egye di szem lé le té re gon dol va elég egy ér tel -
mû, hogy a bi zo nyít ha tat lan „vég sõ” vá lasz és a hoz zá
tar to zó kér dés nem min den ki ese té ben ugyan az. Jo go san
cso dál koz nánk, ha ki de rül ne, hogy a vi lág iro da lom egyik
leg hí re sebb vá la szá hoz, a 42-höz csu pán egyet len kér dés
tar toz hat.16

Az ed dig el mon dot tak nak meg fe le lõ ige hir de tõi ön ér tel -
me zés egyik leg szebb bib li ai pél dá ja a 8. zsol tár ban ta lál -
ha tó. Itt min den a he lyén van: a vi lág ele mei közt vizs gá -
ló dó rá ci ót a Te rem tõ je len lé té nek hi te for dít ja he lyes
irány ba, a rá cso dál ko zás pil la na tá ban a te rem tett vi lág
mé lyebb is me re té nek vá gya Is ten mé lyebb meg is me ré sé -
nek szán dé ka ként fe je zõ dik ki.

Ha lá tom az eget, ke zed al ko tá sát,
a hol dat és a csil la go kat, ame lye ket rá he lyez tél,
mi cso da a ha lan dó – mon dom –, hogy tö rõdsz ve le,
és az em ber fia, hogy gon dod van rá? (Zsolt 8,4)

Aki a zsol tár író hoz vagy Au gus ti nus hoz ha son ló an ala pos
és kö rül te kin tõ kí ván len ni ige hir de té se össze ál lí tá sá ban,
az nem ke rül he ti el a mun ka mód szer ta ná nak ki dol go zá -

sát. Lon er gan teo ló gi ai mód szer ta na a teo ló gia tör té net
egyik leg na gyobb sza bá sú vál lal ko zá sa e te kin tet ben. 

Lon er gan pél dá ja

Ber nard Lon er gan (1904–1984) ka na dai je zsu i ta teo ló gus
volt. Ugyan ab ban az év ben szü le tett, lé pett be a je zsu i ták -
hoz és halt meg, mint Karl Rah ner, de ne ves rend tár sá val
szem ben Lon er gant nem az ál ta lá nos fi lo zó fi ai és me ta fi -
zi kai kér dé sek ér de kel ték leg in kább. Ér dek lõ dé se az em be -
ri tu dás ter mé sze te, a tu do má nyok teo ló gi á val va ló kap -
cso la ta és egy olyan rend szer le írá sa fe lé for dult, amely -
ben a teo ló gia és más tu do má nyok is „jól ér zik ma gu kat”.
Is me ret el mé le té ben a kri ti kai re a liz mus hí ve: az arisz to te -
li á nus re a liz must Kant „an ti ko per ni ku szi for du la tá nak”
szem lé le té vel egé szí ti ki, vagy is meg gyõ zõ dé se sze rint a
meg is me rõ szer ke ze té nek ter mé sze te meg ha tá roz za a
meg is mer ni kí vánt do log szer ke ze tét és ter mé sze tét. A már
eb ben ki fe je zõ dõ ket tõs ségnek az ér tel mé ben a tu do má -
nyos is me re tek el von tabb funk ci ó it is min dig pár hu zam ba
ál lít ja az em be ri tu dás köz vet len sé gé vel. Leg is mer tebb
mód sze re, a GEM (Ge ne ra li zed Em pi ri cal Met hod) meg fo -
gal ma zá sá nál is az a szem lé let ve zet te, hogy az egyé ni ön -
ál ló ta pasz ta la ti tu dás ra el lent mon dás nél kül és tel jes fo -
lya ma tá ban épül hes sen akár egy ki ter jedt tár sa da lom el -
mé let, köz gaz da ság tan vagy tör té ne lem fi lo zó fia. Té mánk
szem pont já ból a leg fon to sabb gon do la to kat a Be lá tás és a
Teo ló gi ai mód szer cí mû köny vé ben ta lál juk meg.17

Szá má ra a teo ló gi ai mód szer nem szi go rú an elõ írt kö te -
le zõ lé pé sek so ro za ta. El len ke zõ leg: a he lyes mód szer le -
he tõ sé get ad a meg szer zett is me re tek fo lya ma tos fel hal -
mo zá sá ra és fej lõ dé sé re,18 he lyet ad a kre a ti vi tás, a fel fe -
de zõ  kedv és a he u risz ti kus él mé nyek szá má ra, mi köz ben
jel lem zõ ele me a lo gi kai sza bá lyok tól ugyan csak füg get -
len, meg jó sol ha tat lan idõ pont ban be kö vet ke zõ be lá tás. A
mód szer de fi ní ci ó ja sze rint „hal mo zott és elõ re ve ze tõ
ered mé nyek el éré sé re irá nyu ló, vissza té rõ és egy más sal
kap cso lat ban lé võ mû ve le tek nor ma tív min tá za ta”,19

amely nek nyolc kü lön bö zõ fel hasz ná lá si te rü le te kü lö nít -
he tõ el: ku ta tás, ma gya rá zat, tör té ne lem, dia lek ti ka, meg -
ala po zás, tan té te lek, rend sze re zés és kom mu ni ká ció. A
kü lön le ges funk ci ók nak meg fe le lõ el kü lö ní tés oka a tu do -
má nyok teo ló gi á ra is jel lem zõ sza ko so dá sa, ezért ugyan -
ezek a te rü le tek játsszák a fõ sze re pet a teo ló gi ai és min -
den sza ko so dott ta nul má nyi mun ka ese té ben. Néz zük
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16 Doug las Adams Ga la xis úti ka la uz stop po sok nak cí mû köny vé nek
egyik tör té net szá la sze rint az em be ri ség ál tal meg épí tett leg na gyobb tel -
je sít mé nyû szá mí tó gép nek fel adott kér dés re (Mi az élet, a vi lág egye tem
és min den ér tel me?) a gép olyan so ká ig ke re si a vá laszt, hogy az em be -
ri ség köz ben el fe lej ti a kér dést. Ezért a vá lasz meg ka pá sa kor épí te nek egy
még na gyobb tel je sít mé nyû szá mí tó gé pet, ame lyik tõl már ezt kér de zik
meg: Mi a kér dés, ha a vá lasz 42? (A vál lal ko zás el vi ki vi te lez he tet len sé -
gé re Tu ring már 1936-ban, az el sõ mo dern szá mí tó gép meg épí té se elõtt
rá mu ta tott. A tör té net iro ni kus böl cses ség gel szól a vég sõ kér dé sek kel és
vá la szok kal va ló kap cso la tunk ról.)

17 Lon er gan, B.: In sight. A Study of Hu man Un der stand ing. (1957). To -
ron to Uni ver sity Press, 1992. Uõ: Met hod in Theo logy. Her der and Her der,
New York, 1972. Az össze fog la lás alap ja: Ogil vie, M.: Fa ith Se e king Un -
der stand ing. The Func ti o nal Spe ci al ty, „Sys te ma tics”, in Ber nard Lon er -
gan’s Met hod in Theo logy. Mar qu et te Uni ver sity Press, Mil wa u kee, 2001.
113–135. o.
18 Ku mu la tív és prog resszív vo nás.
19 Lon er gan 1972, 4.5.125.



367

Több oka is van, hogy ér de mes meg is mer ked nünk Lo -
ner  gan mód sze ré vel. Min de nek elõtt sok kal je len tõ sebb
teo ló gu sa a 20. szá zad nak, mint amennyi re is me rt ha -
zánk ban. Más részt mód sze ré nek lé nye ge és fo gal mai jól
ért he tõk az evan gé li kus teo ló gi á ban is. Egy ér tel mû, hogy
Lon er gan nem a hit bel sõ tit ka i nak meg fej té sé rõl, a hit le -
té te mény ér tel me zé sé nek te kin té lyi kér dé se i rõl vagy más

sú lyos teo ló gi ai kér dé sek rõl akar szólni. Ami rõl itt be szél,
az mind ezek elõtt a sú lyos kér dé sek elõtt van. Mon da ni -
va ló ja még sem súly ta lan. Köny ve teo ló gi ai mód szer tan,
egyi ke azok nak a tu do mány te rü le tek nek, ame lye ken sem -
mi sem aka dá lyoz za az öku me ni kus mun kát. Au gus ti nu -
si ih le té sû esz közt ad ar ra, hogy a teo ló gi át meg kü lön böz -
tes sük a val lás tól vagy a hit tõl ma gá tól, és ered mé nye it
mód sze re sen hasz nál juk fel lel ké szi mun kánk ban anél -
kül, hogy sa ját hit tar tal ma ink el vesz té sé tõl vagy meg fa -
ku lá sá tól kel le ne tar ta nunk.

meg kö ze lebb rõl a teo ló gi á ra al kal ma zott mód szer fõbb
vo ná sa it!

A meg je lölt nyolc mû ve let pár hu zam ba hoz ha tó a ko -
ráb bi teo ló gi ai tu do mány te rü le tek kel, sor rend ben a szö -
veg kri ti ka, a kom men tá rok és mo no grá fi ák, az egy ház- és
dog ma tör té net, az apo lo ge ti kus teo ló gia, a fun da men tá lis
teo ló gia, a dog ma ti ka, a fi lo zó fi ai teo ló gia és a gya kor la -
ti teo ló gia te rü le té vel. Fon tos, hogy a mû ve le tek egy más -
sal di na mi kus kap cso la tot ki ala kí ta ni ké pes funk ci ó kat
je len te nek, kap cso ló dá sa ik sze rint ön ál ló min tá za to kat
hoz hat nak lét re, va la mint hogy még is egyet len, az ada -
tok tól az ered mé nyig tar tó fo lya mat ré sze it al kot ják. Lon -
er gan ket té oszt ja eze ket az ele me ket, az el sõ négy ele met
tar tal ma zó cso por tot köz ve tí tõ teo ló gi á nak, a má so dik
né gyet tar tal ma zót köz ve tí tett teo ló gi á nak ne ve zi. Az el -
ne ve zés alap ja az, hogy a val lás sal új don ság ként ta lál ko -
zó em ber szá má ra a teo ló gia igaz sá gai a múlt örök sé ge -
ként, köz ve tí tõ funk ci ó ban je len nek meg, míg a má so dik
négy elem gya kor lá sa köz ben már õ is a jö võ re irá nyu ló
át adó hely ze té ben van, ma ga is köz ve tí tett teo ló gi át kí -

nál. Lon er gan nál is plasz ti ku san emel ke dik ki a két teo -
ló gi ai fá zis ha tá rán az ed di gi ek ben több ször em lí tett je len
pil la nat je len tõ sé ge és az az ez zel já ró kü lön le ges fel adat,
hogy a meg lé võ, örök lött teo ló gi ai igaz sá gok és a sze mé -
lyes el kö te le zett ség ha tá rán el kell vé gez ni a szük sé ges
szin té zist.

Nem tel je sen azo nos for má ban, de több he lyen ír a szer -
zõ a szán dé kos tu da tos ság szint je i rõl, ahol leg több ször
négy elem mel le het ta lál koz ni, ezek a fi gye lem, az in tel li -
gen tia, a ra tio és a fe le lõs ség.20 Az el sõ cso port ele me i hez
eb ben a sor rend ben ren de li hoz zá eze ket Lon er gan, de a
má so di ké i hoz épp for dí tott ban. Így a kom mu ni ká ci ó ban
meg je le nõ köz ve tí tett teo ló gi ai ál lí tás a be szé lõ ré szé rõl
ugyan az zal a szán dék kal ta lál koz hat, mint a köz ve tí tõ
teo ló gi á val szem be sü lõ, ku ta tá sai ele jén lé võ hall ga tóé.
Ez Lon er gan teo ló gi ai mód sze ré nek csú csa, amely ben így
le he tõ ség van a teo ló gia ered mé nye i nek fel hal mo zó dá sá ra
és a be lá tás, kre a ti vi tás, fel fe de zõ  kedv foly tán a to vább -
lé pés re is. Mind ez ta lán szem lé le te seb bé vá lik az aláb bi
áb ra se gít sé gé vel:

20 Oly kor ötö dik ként a sze re tet is meg je le nik, de azt a teo ló gi ai mód szer -
nek eb be a ré szé be nem épí ti be, ezért itt nem érint jük.

Különleges funkció Hagyományos terület Tudatos szándék

1. fázis
közvetítõ teológia
oratione obliqua
múlt

kutatás szövegkritika fi gyelem – adatok megtalálása

értelmezés kommentárok
intelligentia – adatok 
megértése

történelem egyház- és dogmatörténet
ratio – értelemszerû ítéletek a 
vallás múltjáról

dialektika apologetika felelõsség – döntés a vitákban

2. fázis
közvetített teológia
oratione recta
jövõ

megalapozások fundamentális teológia 
felelõsség – döntés több 
lehetõség közt

tantételek dogmatika
ratio – értelmes ítéletek a 
vallás tényeirõl és értékeirõl

rendszerezés rendszeres teológia
intelligentia –
a tantételek rendszerezõ 
megértése

kommunikáció gyakorlati teológia
fi gyelem – érthetõ átadás a 
fi gyelmes hallgatók számára



IV. AZ OR DI NÁ CI Ó HOZ KÖ TÖTT EGY HÁ ZI HI VA TAL
AZ APOS TO LI KÜL DE TÉS SZOL GÁ LA TÁ BAN

Az egy ház apos to li sá ga
és az or di ná ci ó hoz kö tött szol gá lat

35. Az egye te mes egy ház ra vo nat ko zó apos to li kon ti nu i tá -
son be lül kon ti nu i tás, il let ve egy más utá ni ság áll fenn az or -
di ná ci ó hoz kö tött szol gá lat te kin te té ben is. Ez az egy más -
utá ni ság az egy ház Krisz tus ban el rej tett éle té nek és az
apos to lok ál tal to vább adott evan gé li um hû sé ges hir de té sé -
nek foly to nos sá gát szol gál ja. Az or di ná ci ó hoz kö tött szol -
gá lat – az ige és a szent sé gek ki szol gál ta tá sá nak a hi va ta -
la – kü lön le ges fe le lõs sé get je lent az apos to li ha gyo mány ról
tett bi zony ság té tel re, va la mint az apos to li tra dí ció ge ne rá ci -
ón ként min dig meg úju ló, te kin télyt hor do zó hir de té sé re. 

36. A ke reszt ség ál tal min den egyes em ber a krisz tu si
pap ság nak és az egye te mes egy ház misszi ó já nak be ava -
tott já vá vá lik. Mind egyi kük el hí vást nyer az is ten tisz te let -
ben (le i tour gia), a bi zony ság té tel ben (mar tyria) és a szol -
gá lat ban (di a ko nia) va ló rész vé tel re és fe le lõs ség vál la lás -
ra. A ke reszt ség ön ma gá ban azon ban még nem je lent fel -
ha tal ma zást egy or di ná ci ó hoz kö tött egy há zi hi va tal be -
töl té sé re. „Ami min den ki nek kö zös tu laj do na, ar ra sen ki
sem for mál hat egy sze mély ben jo got, ha csak nincs rá el hí -
vá sa.”1 Az egy ház or di nált szol gái spe ci á lis fel ada tot lát -
nak el azon a kül de té sen és szol gá la ton be lül, amely
egyéb ként Is ten egész né pé re ér vé nyes. 

37. Az ige hir de tés re és a szent sé gek ki szol gál ta tá sá ra
ren del te tett, or di ná ci ó hoz kö tött nyil vá nos szol gá lat Is ten
egyik aján dé ka az egy ház szá má ra, és szük sé ges az egy ház
kül de té sé nek be töl té sé hez. Az or di ná ció so rán a szol gá lat -
te võ meg bí zást és fel ha tal ma zást kap Is ten igé jé nek nyil vá -
nos hir de té sé re, va la mint a szent sé gek ki szol gál ta tá sá ra.
Ez a spe ci á lis szol gá lat el en ged he tet len ah hoz, hogy az egy -

ház az zá tud jon vál ni, ami vé Is ten el hí vá sa sze rint vál nia
kell. Mi vel ez a hi va tal Is ten aján dé ka, ezért nem te kint he -
tõ egyet len szol gá lat te võ sze mé lyes tu laj do ná nak sem. Az
or di ná ció – más egy há zak hoz ha son ló an – a lu the rá nus
egy há zak ban is egy élet re szól, de az or di ná ci ó hoz kö tött
szol gá lat tu laj don kép pe ni gya kor lá sát az adott egy ház ban
ér vé nyes sza bá lyok és ren del ke zé sek ha tá roz zák meg.

38. Az or di ná ci ó hoz kö tött szol gá lat ál lan dó an je len
van az egy ház ban. A vi lág gal szem be ni fe le lõs ség szem -
pont já ból fon tos, hogy az egy ház egy ér tel mû en azo no sít -
ha tó le gyen, szol gá la ta pe dig meg fe lel jen az adott kor és a
kö rül mé nyek ál tal tá masz tott misszi ós el vá rá sok nak. Az
or di ná ci ó hoz kö tött szol gá lat ki egé szí té se kép pen az egy -
há zak egyes ese tek ben la i kus ke resz té nye ket áld hat nak
meg és küld het nek ki bi zo nyos fel ada tok el vég zé sé re,
ame lyek egyéb ként a lel ké szi fel adat kör nek is ré szét ké pe -
zik. Az ilyen mi nõ ség ben vég zett szol gá lat az egye te mes
egy ház szol gá la tá nak egyes as pek tu sa it kép vi se li. 

39. A di a kó nu sok or di ná ci ó ja nyi tott kér dés a lu the rá -
nus egy há zak kö ré ben. El té rõ ek a né ze tek ar ról is, hogy
mi lyen vi szony ban van egy más sal a di a kó nu sok, a lel ké -
szek és az episz ko pé szol gá la tát vég zõ lel ki pász to rok szol -
gá la ta az egy, or di ná ci ó hoz kö tött egy há zi szol gá lat hoz
vi szo nyít va. Egyes lu the rá nus egy há zak kö zel áll nak ah -
hoz, hogy el fo gad ják az egy szol gá lat hár mas jel le gét, míg
más egy há zak szá má ra ez a mo dell nem tû nik meg fe le lõ -
nek. Ál ta lá ban vé ve el mond ha tó, hogy a lu the rá nus tra dí -
ció ér tel mé ben a di a kó nu si szol gá lat nem pusz tán egy ál -
lo más a lel ké szi or di ná ció fe lé ve ze tõ úton, ha nem egy kü -
lön ál ló, gyak ran egy élet re szó ló szol gá la ti for ma, amely
vagy la i kus szol gá lat ként, vagy – mint egyes lu the rá nus
egy há zak ese té ben – az or di ná ci ó hoz kö tött szol gá lat
szer ves ré sze ként je le nik meg.

A nõk és a fér fi ak or di ná ci ó hoz kö tött szol gá la ta

40. Az egy ház tör té ne té ben a nõk sze re pe saj ná la tos mó -
don hát tér be szo rult. Pél da ként em lít het nénk Ju ni ászt,
akit Pál apos tol nak ne vez (Róm 16). Má sok nak még a ne -
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1 The Baby lo ni an Cap ti vity of the Church [Az egy ház ba bi lo ni fog sá gá -
ról]. LW 36,116. WA 6,566.



ve is fe le dés be me rült – ilyen pél dá ul a sa má ri ai asszony
(Jn 4) vagy Fü löp pró fé tá ló lá nyai (Ap Csel 21). Más egy há -
zak hoz ha son ló an a lu the rá nus egy há zak is év szá za do -
kon ke resz tül a fér fi ak ra kor lá toz ták az or di ná ci ót. Nap ja -
ink ban már a lu the rá nu sok több sé ge olyan egy há zak hoz
tar to zik, ame lyek mind nõ ket, mind fér fi a kat lel késszé
avat nak. Ez a gya kor lat tük rö zi a bib li ai üze net új sze rû ér -
tel me zé sét és azt a meg gyõ zõ dést, hogy az egy ház kül de -
té sé nek be töl té sé hez szük ség van mind a fér fi ak, mind a
nõk ta len tu ma i ra az ige hir de tés és a szent sé gek ki szol gál -
ta tá sa nyil vá nos szol gá la tá ban. Az or di ná ció fér fi ak ra tör -
té nõ kor lá to zá sá val el ho má lyo sul az az üze net, mi sze rint
az egy ház ter mé sze té bõl adó dó an a meg bé ké lés és a Krisz -
tus ban va ló egy ség jel ké pe, hi szen a ke reszt ség ál tal meg -
szûn nek az et ni kai, tár sa dal mi és ne mi kü lön bö zõ sé gek -
bõl adó dó vá lasz tó vo na lak (Gal 3,27–28). 

41. A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség el kö te lez te ma gát a
nõk or di ná ci ó ja mel lett. Az LVSZ VI II. nagy gyû lé se ki je len -
tet te: „Há lát adunk Is ten nek azért a nagy és gaz dag aján -
dé kért, ame lyet a nõk lel ké szi szol gá lat ra tör té nõ or di ná -
ci ó já val tag egy há za ink kö zül sok fel fe de zett. Imád ko zunk
azért, hogy mind az LVSZ töb bi tag egy há za, mind öku me -
ni kus test vé re ink fel is mer jék és el fo gad ják azt az aján dé -
kot, ame lyet Is ten az or di ná ci ó hoz kö tött szol gá lat ban és
a Krisz tus egy há zá ban be töl tött más ve ze tõi fel ada tok ban
a nõ kön ke resz tül az egy ház nak ad.”

42. Az LVSZ tag egy há zai kö zött sok ban, a nagy tag egy -
há zak nak pe dig több sé gé ben a nõk nem csak or di nált lel ké -
szek ként, ha nem vá lasz tott püs pö kök ként is szol gál nak.
Ez meg fe lel a lu the rá nus ér tel me zés nek, amely hang sú -
lyoz za az or di ná ci ó hoz kö tött szol gá lat egy sé ges jel le gét. 

Az episz ko pé gya kor la ta a püs pö ki szol gá lat ban

43. Az egy ház hû sé gé nek meg õr zé se ér de ké ben a he lyi
gyü le ke ze tek al kot ta kö zös ség nek irá nyí tás ra van szük sé -
ge. Ez a több gyü le ke zet el len õr zé sét je len tõ ve ze tõi szol -
gá lat te rü le ti jel le gû. Lel ki is me re tes, igei ala pon tör té nõ
gya kor lá sa alap ve tõ fon tos sá gú az egy ház éle te szem -
pont já ból. A lu the rá nus egy há zak több sé ge meg kü lön böz -
tet egy ilyen te rü le ti jel le gû episz ko pét az ige hir de tés re és
a szent sé gek ki szol gál ta tá sá ra ren del te tett egy egy há zi hi -
va ta lon be lül, bár a szol gá lat szer ve zõ dé se kü lön bö zõ for -
má kat ölt, és vég zõi kü lön bö zõ cí me ket vi sel nek. 

44. A fel ügye let szol gá la tá nak je len lé te és gya kor la ta
össz hang ban áll a lu the rá nus egy há zak fe le ke ze ti sa já tos -
sá gá val. Az Ágos tai hit val lás meg erõ sí ti a püs pö ki hi va tal
szük sé ges sé gét az egy ház ban (Ágos tai hit val lás, 28.). Azt
a fel te vést kép vi se li, hogy a püs pö kök ál tal a kö zép kor ban
el kö ve tett – és a re for má to rok kö ré ben a ra di ká lis vál to zás
igé nyét ki vál tó – vi lá gi ha ta lom mal tör té nõ vissza élé sek
el le né re a he lye sen gya ko rolt fel ügye let nem hát rál tat ja,
ha nem elõ se gí ti az evan gé li um hir de té sét. 

45. A lu the rá nus ér tel me zés sze rint a püs pö ki szol gá lat

az egy lel ki pász to ri szol gá lat nak, a mi nis te ri um ecc le sia s -
ti cumnak egy el kü lö nít he tõ for má ja, nem pe dig kü lön hi -
va tal. A püs pö kök és az egyéb cí me ket vi se lõ, az episz ko -
pé szol gá la tát vég zõ ve ze tõk ma guk is ige hir de tés re és a
szent sé gek ki szol gál ta tá sá ra el hí vott lel ki pász to rok. Eb -
bõl a szem pont ból ér tel mez he tõ az Ágos tai hit val lás 28.
cik ké nek ki je len té se: „Az evan gé li um sze rint a kul csok
ha tal ma vagy a püs pö ki ha ta lom Is ten tõl ere dõ ha ta lom,
il let ve meg bí za tás az evan gé li um hir de té sé re, a bû nök
meg bo csá tá sá ra vagy meg tar tá sá ra és a szent sé gek ki -
szol gál ta tá sá ra. Mert Krisz tus ez zel a meg bí zás sal kül di
szét ta nít vá nya it: »Ami ként en gem kül dött az Atya, én is
akép pen kül de lek ti te ket. Ve gye tek Szent lel ket! […]« (Jn
20,21–23).” A püs pö ki szol gá lat te hát lel ki pász to ri szol -
gá lat, amely nek meg ha tal ma zá sa te rü le ti, gyü le ke zet fe -
let ti szint re szól. 

46. Mi vel azon ban a püs pö ki szol gá lat fe le lõs sé ge na -
gyobb föld raj zi te rü let re ter jed ki, mint az egyes gyü le ke -
ze tek lel ki pász to ra i nak fe le lõs sé ge, ezért ah hoz olyan spe -
ci á lis fel ada tok (pro pria) is já rul nak, ame lye ket a he lyi lel -
ki pász to rok nem vé gez nek. A püs pö ki szol gá la tot vég zõ
lel ki pász to rok irá nyít ják az egy há zat misszi ó já ban, és
szá mon kér he tõ hang ként kép vi se lik azt a köz szfé rá ban.2

El sõ sor ban se gít sé get és tá maszt nyúj ta nak a vi zi tá ci ók
so rán a te rü le tük höz tar to zó gyü le ke ze tek kö zös sé gi éle té -
hez. Az õ ha tás kö rük és fe le lõs sé gük az or di ná ció. Fel -
ügye lik az egy ház ta ní tá sát és spi ri tu á lis gya kor la tát, kü -
lö nö sen is an nak meg je le né sét az or di nált sze mé lyek szol -
gá la tá ban. Mind ezek nek a fel ada tok nak a vég zé se so rán
el sõd le ges fe le lõs sé gük az apos to li ta ní tás irán ti hû ség és
az egy ház egy sé gé nek meg õr zé se. 

47. A püs pö ki szol gá lat – mint az egy ház re gi o ná lis
szint jén gya ko rolt, or di ná ci ó hoz kö tött lel ki pász to ri szol -
gá lat – sze mé lyes, kol le gi á lis és kö zös sé gi for má ban nyil -
vá nul meg. Mi vel az ige hir de tés nek és a szent sé gek ki szol -
gál ta tá sá nak szol gá la tá ról van szó, az episz ko pé gya kor -
lá sa nem te kint he tõ pusz tán ad mi niszt ra tív vagy szer ve -
ze ti ügy nek, ha nem min dig sze mé lyes, hi szen sze mé lyes
fel ha tal ma zá son, el kö te le zett sé gen és szá mon kér he tõ sé -
gen ala pul. Egy szer re ré sze a kö zös ség nek és áll szem ben
az zal az apos to li hit foly to nos sá gá nak szol gá la tá ban.

48. Az or di ná ci ó hoz kö tött szol gá lat sze mé lyes jel le ge
nem el vá laszt ha tó a kol le gi á lis szem pont tól. A püs pö ki
szol gá la tot kol le gi á lis for má ban kell gya ko rol ni, a töb bi
or di nált gyü le ke ze ti lel késszel és az egy ház ban egyéb fel -
ügye le ti szol gá la tot vég zõ töb bi lel ki pász tor ral együtt. A
püs pök fel ada tai kö zé tar to zik az is, hogy ápol ja a kap cso -
la tot a más egy ház be li kol lé gák kal – kü lö nö sen is azok -
kal, akik a vi lág egy azon ré szén szol gál nak –, és így mun -
kál kod jon Krisz tus egy há za egy sé gé nek ügyén. 
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2 A lu the rá nus püs pö kök, il let ve az episz ko pé szol gá la tát vég zõ lel ki -
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49. Az episz ko pé gya kor lá sá nak kö zös sé gi as pek tu sa a
gyü le ke ze tek kel és az egy ház kü lön bö zõ irá nyí tó szer ve i -
vel al ko tott szer ves kap cso lat ban nyil vá nul meg. Az episz -
ko pé szol gá la ta ez ál tal elõ se gí ti az Is ten aka ra ta sze rin ti
en ge del mes ség ben le élt ke resz tény élet irán ti kö zös el kö -
te le zett sé get, va la mint a kö zös ség rész vé te lét az evan gé li -
um meg ér té sé ben. Ezt a kü lön le ges lel ki pász to ri fel ügye le -
tet je len tõ mun kát a tág ke resz tény kö zös ség gel va ló kap -
cso lat tar tás és együtt mû kö dés kell hogy jel le mez ze,
amely nek kö vet kez té ben a szol gá lat vég zé sé nek mód ját
ma ga a kö zös ség is konst ruk tív mó don be fo lyá sol hat ja.

A püs pö ki szol gá lat és a zsi na ti struk tú ra
az egy ház ve ze tés ben

50. A püs pö kök kü lön le ges el hí vást kap tak az egy ház irá -
nyí tá sá ra, de a kö zös ség is részt kell hogy vál lal jon eb bõl
a fel adat ból, és el len õr zést kell hogy gya ko rol jon a püs pö -
ki szol gá lat vég zé sé nek mód ja fe lett. Az a tény, hogy az
egy ház ve ze tõi fel ada to kon a püs pök kel kü lön bö zõ bi zott -
sá gok, zsi na tok és in téz mé nyek osz toz nak, meg fe lel az
egy ház ról al ko tott lu the rá nus ér tel me zés nek. A mai lu the -
rá nus egy há zak ban az egy ház ve ze tõi fel ada to kat zsi na ti
és kol le gi á lis rend szer ben, la i kus és or di nált sze mé lyek
köz re mû kö dé sé vel lát ják el. Eb ben a rend szer ben a püs pö -
ki szol gá lat vi lá go san meg ha tá ro zott he lyet fog lal el.

51. Az egy ház ban nincs sem mi fé le kü lönb ség a ve ze tet -
tek és a ve ze tõk, a ta ní tók és a ta ní tot tak, a dön tés ho zók
és a dön tés ho za tal tár gyai kö zött. Az egy ház min den tag -
ja – le gyen la i kus vagy or di nált, il let ve vé gez zen bár mi fé -
le szol gá la tot is – Is ten igé jé nek kell hogy alá ves se ma gát.
Mind annyi an esen dõ bû nö sök, de mind annyi an ré sze sül -
tek a ke reszt ség ben, és mind annyi uk ra ki töl te tett a Szent -
lé lek. Az or di ná ci ó hoz kö tött szol gá la tot vég zõ ket és a
töb bi meg ke resz telt hí võt össze kö ti az egy más irán ti köl -
csö nös fe le lõs ség. A püs pö ki szol gá lat gya kor lá sa a kü lön -
bö zõ ka riz mák és egy más sal köl csön ha tás ban lé võ egy há -
zi szol gá la tok al kot ta kö zös ség ben tör té nik. 

52. A lu the rá nus ér tel me zés sze rint az egy ház a ta ní tás
és a gya kor lat irán ti fe le lõs sé gét nyílt és kri ti kus gon dol -
ko dás mód, va la mint át te kint he tõ egy há zi fo lya ma tok se -
gít sé gé vel gya ko rol ja. Ezek ben a gyak ran fe szült sé gek tõl
sem men tes fo lya ma tok ban kü lön bö zõ fel adat kö rö ket el -
lá tó sze mé lyek és egy há zi in téz mé nyek vesz nek részt az -
zal a cél lal, hogy kö zös meg egye zés re jus sa nak, és vég re -
hajt sák az azon ala pu ló lé pé se ket. A püs pö kök nek kü lö -
nös fe le lõs sé ge, hogy teo ló gu sok, gyü le ke ze ti lel ké szek,
ok ta tói szol gá la tot vég zõk és el kö te le zett la i ku sok köz re -
mû kö dé sé vel mér le gel jék az egy ház ta ní tá sát, és el uta sít -
sák azo kat a né ze te ket, ame lyek el lent mon da nak a Szent -
írás nak. Az egy ház ve ze tés kü lön bö zõ szin tû or gá nu ma i -
nak – pél dá ul a pres bi té ri u mok nak és a zsi na tok nak – fel -
ada ta az is, hogy olyan hi va ta los dön té se ket hoz za nak,
ame lyek biz to sít ják, hogy az egy ház szer ve ze ti és min den -

na pi éle te meg fe lel az evan gé li u mi üze net nek, és bi zony -
sá got tesz ar ról.

V. A PÜS PÖ KI SZOL GÁ LAT ÉS AZ EGY HÁZ EGY SÉ GE

Az egy ség mint az egy ház szük sé ges att ri bú tu ma

53. Az egy ség a hí võk szá má ra ab ban áll, hogy hit ál tal ré -
sze sei le het nek az Atya és a Fiú sze re tet kö zös sé gé nek a
Szent lé lek al kot ta egy ség ben. Ez az aján dék Krisz tus ál tal
ada tik a ke reszt ség ben, és ép pen ezért hit tel kell el fo gad -
ni. A hit kö zép pont já ban a lu the rá nus ér tel me zés sze rint
az a meg gyõ zõ dés áll, hogy az igén és a szent sé ge ken ke -
resz tül Krisz tus va ló sá go san je len van a ke resz tény kö zös -
ség ben. Mi vel Krisz tus nem oszt ha tó ré szek re, a Krisz tus -
ban a ke gye lem ál tal le het sé ges Is ten nel va ló egy ség egy -
ben a ke resz tény egy ség alap ve tõ moz ga tó ru gó ja is. A hí -
vek nek ez az Is ten nel va ló egy sé ge ben sõ sé ges kap cso lat,
amely nek alap ja az Atya és a Fiú bel sõ sze re tet kö zös sé ge
(Jn 17,20–23) és az a tény, hogy en nek a kö zös ség nek a
hí vek a Szent lé lek ál tal ré sze sei le het nek. A ke resz tény
egy ség ezért nem pusz tán em be ri tö rek vés, ha nem min de -
nek elõtt is te ni aján dék nak te kin ten dõ, ame lyet öröm mel,
hit tel és el kö te le zett ség gel kell el fo gad ni.

54. A lu the rá nu sok szá má ra az egy ház egy az evan gé -
li um kö zös hir de té sé ben és a szent sé gek ün nep lé sé ben
(Ágos tai hit val lás, 7.). Eb ben a teo ló gi ai és szent sé gi ér te -
lem ben min den, az ige és a szent sé gek kö rül is ten tisz te le -
tet ün nep lõ gyü le ke zet egy ház. Mind eze ket a gyü le ke ze te -
ket fel bont ha tat lan kö te lék fû zi egy más hoz, amely túl mu -
tat a nem ze ti sé gek, et ni ku mok, ne mek és kul tú rák kö zött
hú zó dó em be ri vá lasz tó vo na la kon – bár mennyi re is el -
lent mond en nek a min den na pok ta pasz ta la ta. Az öku me -
né cél ja ként ki tû zött kö zös sé get a bi zony ság té tel kö zös
for mái – mint pél dá ul az egy ke reszt ség ben és az egy eu -
ka risz ti á ban va ló ré sze se dés és a köl csö nö sen össze han -
golt szol gá lat vég zés – te szik lát ha tó vá. Ez a ke gyel mi kö -
zös ség a Szent há rom ság Is ten gyó gyí tó és egye sí tõ ere jé -
rõl tesz ta nú sá got a kü lön bö zõ mó do kon meg osz tott em -
be ri ség szá má ra, és az egye te mes egy ház egész vi lág ra ki -
ter je dõ kö zös sé gét kép vi se li. 

55. Min den or di nált szol gá lat te võ ar ra kap el hí vást,
hogy az egy ház egy sé gét és egye te mes sé gét szol gál ja. A
gyü le ke ze ti lel ké szek a he lyi kö zös sé ge ken be lü li és az
egyes he lyi kö zös sé gek kö zöt ti egy ség fe le lõs sé gét gya ko -
rol ják. Az episz ko pé szol gá la tát vég zõ lel ki pász to rok fel -
ada ta pe dig kü lö nös kép pen az, hogy vi lá go san fel is mer -
he tõ és szá mon kér he tõ mó don mun kál kod ja nak az egy -
ház egy sé gé nek és élõ ha gyo má nyá nak ér de ké ben. Szol -
gá la tuk nak elõ kell se gí te nie és lát ha tó vá kell ten nie az is -
ten tisz te le ti kö zös sé gek egy más sal és az egye te mes egy -
ház zal va ló egy sé gét. Ezért vég zik püs pö kök a szol gá lói
hi va tal ra el hí vot tak or di ná ci ó ját más or di nált és la i kus
sze mé lyek se géd le té vel. Teo ló gi ai ér te lem ben az or di ná ció
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so rán az or di nált sze mély az egy egye te mes egy ház nyil -
vá nos szol gá la tá ra kap ki kül de tést, nem pe dig pusz tán
egy egy ház vagy fe le ke zet kö te lé ké ben végzett szolgálatra.
Az or di ná ci ót ve ze tõ lel kész Is ten egész né pé nek ne vé ben
cse lek szik, és ez ál tal az or di ná ci ó hoz kö tött egy há zi szol -
gá lat egy sé gét kép vi se li. 

A püs pö ki szol gá lat, a szuk cesszió
és az egy ház szük sé ges al ko tó ele mei

56. A püs pö ki szol gá lat foly to nos sá ga fon tos az egy ház
apos to li misszi ó ja szem pont já ból. A „püs pö ki szuk -
cesszió” el sõd le ges cél ja és je len té se te hát az, hogy en nek
a misszi ó nak a foly to nos sá ga meg va ló sul jon. Az apos to li
misszió fe let ti hû sé ges fel ügye let to vább adá sa pe dig er rõl
a szuk cesszi ó ról tesz bi zony sá got, és egy ben ki fe je zés re
jut tat ja azt a re mény sé get, hogy Is ten meg tart ja az egy há -
zat az irán ta va ló hû ség ben. A kéz rá té tel ma ga is egy
imád ság, amely az ép pen át ru há zott hi va tal gya kor lá sá ért
hang zik el. Az egy ház nak meg van az a bi zo nyos sá ga,
hogy ezt az imád sá got Is ten az el múlt év szá za dok so rán
meg hall gat ta, és to vább ra is meg fog ja hall gat ni. A püs pö -
ki szol gá lat foly to nos sá ga ta nú sá got tesz az egy ház ra -
gasz ko dá sá ról az apos to li kül de tés hez, de nem ga ran tál ja
azt. Ha a püs pö ki szol gá lat hût len nek bi zo nyul na is – ami
be kö vet kez het, aho gyan már ko ráb ban is be kö vet ke zett –,
Is ten hû sé ge meg tart ja az egy há zat az igaz ság ban.

57. Az alap ve tõ üze net, amely re ál ta lá ban az egy ház
„apos to li szuk cesszi ó ja” ki fe je zés sel uta lunk, az, hogy az
egy ház misszi ó ja Krisz tus tól és az apos to lok tól ki in dul va
idõ ben és tér ben (di ak ro ni ku san és szink ro ni ku san) foly -
to nos. Ugyan ezt a ki fe je zést azon ban gyak ran hasz nál ják
az or di ná ci ó hoz kö tött szol gá lat foly to nos sá gá nak vo nat -
ko zá sá ban is, mi sze rint a foly to nos ság az episz ko pé szol -
gá la tát vég zõ lel ki pász to rok be ik ta tá sa kor (szen te lé se kor)
a töb bi ha son ló szol gá la tot vég zõ lel ki pász tor rész vé te lé -
vel va ló sul meg. A Krisz tus ra és az apos to lok ra vissza ve -
zet he tõ tö ret len foly to nos ság eb ben az ér te lem ben tör té ne -
ti leg nem bi zo nyít ha tó. Az apos to li szuk cesszió va ló sá ga
Krisz tus egy há zá ban nem pusz tán a püs pö ki szol gá lat
foly to nos sá gá ra szo rít ko zik, ugyan ak kor az a tény, hogy
az episz ko pé szol gá la tát vég zõ lel ki pász to rok ik ta tá sa
(szen te lé se) más, ugyan ezt a szol gá la tot vég zõ, ugyan ar -
ról a vi dék rõl vagy a vi lág más tá ja i ról szár ma zó lel ki -
pász tor rész vé te lé vel tör té nik, ki fe je zi az egy há zak hit be li
el kö te le zett sé gét Krisz tus tör té ne lem ben élõ egy há zá nak
egy sé ge, egye te mes sé ge és apos to li sá ga iránt. 

58. A püs pö ki szuk cesszió hi á nya nem je len ti fel tét le nül
azt, hogy az apos to li hit foly to nos sá ga meg sza kadt vol na.
Öku me ni kus szem pont ból nagy je len tõ sé gû an nak a fel is -
me rés nek a le he tõ sé ge, hogy egyes egy há zak ak kor is
apos to li ak le het nek, ha nem õriz ték meg a püs pö ki szuk -
cesszi ót mint je gyet, mi vel a gyü le ke ze tek fe let ti szin ten
episz ko pét gya kor ló lel ki pász to rok köl csö nös el is me ré se

élet be vá gó az egy há zak kö zöt ti új bó li kö ze le dés szem -
pont já ból. Ugyan ak kor egy, a tör té ne ti szuk cesszió je gyét
meg nem õr zõ egy ház is sza ba don dönt het úgy, hogy egy
azt gya kor ló egy ház zal kap cso lat ra lép ve köl csö nö sen
részt vesz nek egy más püs pö ke i nek ik ta tá sán (szen te lé -
sén). Ez zel át ve szi ezt a gya kor la tot, sa ját múlt be li apos -
to li foly to nos sá gát azon ban nem kell meg ta gad nia. A lu -
the rá nus egy há zak hoz zá já rul hat nak az öku me ni kus
moz ga lom hoz az zal, hogy ér ték ként is me rik el a püs pö -
kök tör té ne ti szuk cesszi ó ját mint az apos to li ság je gyét, és
át ve szik ezt a je gyet anél kül, hogy szük sé ges ség ként
megkí ván nák azt. 

59. A lu the rá nus ha gyo mány ban a püs pök ik ta tás nak
(-szen te lés nek) ré sze a kéz rá té tel, amely a Szent lé lek aján -
dé ká ért va ló kö nyör gés sel kap cso ló dik össze. Ál ta lá ban
leg alább há rom má sik, az episz ko pé szol gá la tát vég zõ lel -
ki pász tor vesz részt eb ben az ak tus ban, de szám ta lan lu -
the rá nus egy ház ban más lel ké szek és la i ku sok is csat la -
koz nak. A más fe le ke ze tû püs pö kök rész vé te le az egye te -
mes egy ház egy sé gé nek és apos to li sá gá nak a je le. Az
episz ko pé szol gá la tát vég zõ lel ki pász to rok ik ta tá sa (szen -
te lé se) so rán az apos to li szuk cesszió a lu the rá nus és más
fe le ke ze tû püs pö kök je len lé té ben jut ki fe je zõ dés re, akik
ma guk is ré sze sei an nak.

VI. KI TE KIN TÉS

60. Öku me ni kus szem pont ból köz pon ti je len tõ sé gû az ige -
hir de tés és a szent ség ki szol gál ta tás szol gá la tá nak össze -
han go lá sa, hi szen az egy há zak min de nütt a vi lág ban egy -
re elõbb re ha lad nak egy más teo ló gi ai szem pont ja i nak
meg ér té sé ben és a kö zös szol gá lat ban. Az episz ko pé szol -
gá la tát vég zõ, kü lön bö zõ ti tu lust vi se lõ lel ki pász to rok
köl csö nös el is me ré se pe dig kü lö nö sen is fon tos az egy ház
lát ha tó egy sé ge irán ti igye ke zet ben és az a fe lé a tel jes ség
fe lé ve ze tõ úton, ame lyet Is ten az õ né pé nek szánt aján dé -
kul (Ef 1,17–23). 

61. Mi köz ben a kü lön bö zõ szi tu á ci ók ban élõ lu the rá -
nus egy há zak az elõt tük ál ló ki hí vá sok fi gye lem be vé te lé -
vel to vább ra is ala kít ják az egy há zi szol gá la tot érin tõ teo -
ló gi á ju kat, lé nye ges, hogy ál lan dó pár be széd foly jon az
or di ná ci ó hoz kö tött szol gá lat ról és an nak az egy ház ban
be töl tött sze re pé rõl mind fe le ke ze ten be lül, mind az öku -
me ni kus part ne rek kö zött. A püs pö ki szol gá lat ér tel me zé -
se és for mái fon tos té ma ként me rül nek fel eb ben az össze -
füg gés ben. A kö zös meg fon to lás ra szánt kér dé sek kö zött
sze re pel az episz ko pé szol gá la tát vég zõ lel ki pász to rok be -
ik ta tá sá nak (szen te lé sé nek) li tur gi kus rend je, va la mint az
a kér dés, hogy mi lyen mó don ha tá roz zák meg és fe je zik ki
ezek a ren dek a püs pö ki szol gá lat vi szo nyát pél dá ul a mi -
nis te ri um ecc le sia s ti cumhoz. To váb bá szük ség van ar ra,
hogy a lu the rá nus egy há zak ki dol goz za nak egy tá gab ban
ér tel me zett kö zös ál lás pon tot ar ról, ho gyan eme li ki a
püs pö ki szol gá lat az apos to li ha gyo mány dia kó ni ai di -
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men zi ó it, va la mint ar ról, ho gyan va ló sul nak meg az
episz ko pé sze mé lyes, kol le gi á lis és kö zös sé gi as pek tu sai a
gya kor lat ban. A kér dé sek tár gya lá sa so rán az egy há zak
nem ve szít he tik szem elõl az öku me ni kus szem pon to kat. 

62. A kü lön bö zõ egy há zak ban kü lön bö zõ kér dé sek me -
rül nek fel a püs pö ki szol gá lat gya kor lá sá val kap cso lat ban.
A gyü le ke zet lá to ga tá sok so rán az episz ko pé szol gá la tát
vég zõ lel ki pász to rok az egy ház hi té nek ta ní tó i ként lép nek
fel, és irányt mu tat nak a gyü le ke zet min den na pi éle té hez.
El hí vá suk ar ra is szól, hogy a töb bi lel ki pász tor szá má ra
mint pas tor pas to rum (a pász to rok pász to ra) le gye nek je -
len. A fel ada tok fon tos sá gi sor rend jé nek meg ál la pí tá sa
köz ben olyan ve ze tõi stí lust va ló sí ta nak meg, amely tény -
le ge sen le he tõ vé te szi a kö zös, együtt mû kö dé sen ala pu ló
szol gá la tot. Az egy ház lel ki irá nyí tá sá nak és a vi lá gi kor -
mány zá si fel ada tok nak az össze fo nó dá sa ál lan dó ki hí vás
min den egy ház szá má ra. Az Is ten ket tõs kor mány zá sá ról
szó ló ta ní tás lu the rá nus tra dí ci ó ja jó ki in du ló pon tot nyújt
a prob lé ma teo ló gi ai át gon do lá sá ra. Szin tén fon tos kér dés,
hogy nem igé nyel-e az egy há zi struk tú rá hoz kap cso ló dó
ad mi niszt ra tív fel ada tok el lá tá sa olyan sok idõt, hogy mel -
let te ke vés al ka lom kí nál ko zik a teo ló gi ai ref le xi ó ra az ige -
hir de tés és a bi zony ság té tel össze füg gé sé ben.

63. Az öku me ni kus szem pon tok fel hív ják a fi gyel met az
episz ko pé szol gá la tá ra el hí vott lel ki pász to rok sze mé lyes
hi té re és éle té re is, amely ben alá za tot és egy sze rû sé get kell
mu tat ni uk. Fel ada tuk gya kor lá sa köz ben nem ural kod ni uk
kell má so kon, ha nem szol gál ni a rá juk bí zot tak nak, kü lö -
nös fi gyel met for dít va a tár sa da lom pe re mén élõk iránt. El -
vár ha tó, hogy szol gá la tuk mé lyen az egy ház li tur gi kus éle -
té be ágya zód jék az ál tal, hogy ma guk is rend sze re sen részt
vesz nek az ige hir de tés ben és a szent sé gek ki szol gál ta tá sá -
ban, és tá mo gat ják az is ten tisz te le ti élet meg úju lá si fo lya -
ma ta it. Kel lõ idõt és te ret kell hagy ni uk a sze mé lyes imád -
ság ra, a szel le mi to vább fej lõ dés re és a ki kap cso ló dás ra is,
olyan pél dát mu tat va ez zel mind az or di nál tak, mind a la -
i ku sok szá má ra, amely re nagy szük ség van.

VII. ÖSSZE FOG LA LÁS

64. A re for má ció egyik köz pon ti kér dé se az egy ház apos -
to li sá ga volt, amely a Jé zus Krisz tus ban meg mu tat ko zó is -
te ni ke gye lem rõl szó ló evan gé li um irán ti hû sé gen ala pul,
és hit ál tal, az ige hir de tés és a szent sé gek ki szol gál ta tá sa
ré vén ma rad meg. Az episz ko pé szol gá la tá nak vo nat ko zá -
sá ban a vi lág lu the rá nus egy há za i nak kö zös sé ge olyan
for má kat és gya kor la to kat ala kí tott ki és õr zött meg, ame -
lyek is te ni kül de té sük szol gá la tá ban áll nak. A je len ál lás -
fog la lás olyan szem pon to kat fo gal maz meg, ame lyek
szük sé ge sek a püs pö ki szol gá lat nak és an nak egy ház ban
be töl tött sze re pé nek mé lyebb ér tel me zé sé hez. Azon ban
mint min den más kér dés ta nul má nyo zá sa kor, most sem
sa ját meg gyõ zõ dé sünk ere jé be, tisz ta meg lá tá sa ink ba
vagy bölcs ta ná csa ink ba vet jük bi zal mun kat, ha nem ab ba

az Úr ba, aki nek szol gá la tá ra el hí vá sunk szól, Jé zus Krisz -
tus ba, aki az Atyá val és a Szent lé lek kel együtt mél tó az
örök di csé ret re. 

FÜG GE LÉK

Az ál lás fog la lás lét re jöt té nek ál lo má sai

A je len ál lás fog la lás a kö vet ke zõ lé pé sek ered mé nye kép -
pen jött lét re:

1999
1999-ben a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség ta ná csa el fo gad ta
az Öku me ni kus Osz tály, a Teo ló gi ai és Ta nul má nyi Osz -
tály és a stras bour gi Öku me ni kus Ku ta tó in té zet kö zös ta -
nul má nyi prog ram ját, amely ezt a cí met vi sel te: „Lu the rá -
nus iden ti tás az öku me ni kus kap cso la tok ban” (Lu the ran
Iden tity in Ecu me ni cal Re la ti onsh ips). A prog ram terv ben
sze re pelt, hogy az LVSZ-nek mint egy ház kö zös ség nek
tisz táz nia kell ál lás pont ját szá mos vo nat ko zás ban; az el -
sõ meg vi ta tott té ma pe dig „a lu the rá nus iden ti tás és a
püs pö ki hi va tal ha gyo má nya” volt.

2000
2000 au gusz tu sá ban Genf ben sor ke rült egy kon zul tá ci ó -
ra a kö vet ke zõ té má ban: „A lu the rá nus egy há zak öku me -
ni kus pro fil ja a püs pö ki és a nem püs pö ki ha gyo mányt
kép vi se lõ egy há zak kal va ló kap cso lat ban.” Az itt el hang -
zott elõ adá sok ki vo na ta írá sos for má ban is ol vas ha tó.

2001–2002
2001 és 2002 so rán négy hely szí nen ren dez tek re gi o ná lis,
a püs pö ki szol gá lat té má já val fog lal ko zó ta lál ko zót az
LVSZ tag egy há za i nak rész vé te lé vel: Co lum biában, South
Ca ro li na ál lam ban (Egye sült Ál la mok), Os ló ban (Nor vé gia),
São Leo pol dó ban (Bra zí lia) és Bu da pes ten. Eze ken a ta lál -
ko zó kon fel hasz nál ták az LVSZ „Egy há zi szol gá lat – nõk –
püs pö kök” (Mi nistry – Wo men – Bis hops, 1993) cí mû ta -
nul mány kö te tét, amely több, a püs pö ki szol gá lat ra vo nat -
ko zó részt is tar tal ma zott. Az Öku me ni kus Osz tály szin tén
je len volt a Ka me ru ni Evan gé li kus Egy ház ál tal Mei gan gá -
ban (Ka me run) ren de zett lel kész kon fe ren ci án, amely
ugyan ez zel a té má val fog lal ko zott. Saj ná la tos mó don Ázsi -
á ban nem jö he tett lét re re gi o ná lis ta lál ko zó. A 2001-es és
2002-es ta nács ülé se ken az öku me ni kus ügye kért fe le lõs
ál lan dó bi zott ság meg vi tat ta a pro jek tet.

2002
2002 no vem be ré ben Mál tán ke rült sor egy kon zul tá ci ó ra
azok nak a bi zott sá gi ta gok nak a rész vé te lé vel, akik a kü -
lön bö zõ nem zet kö zi pár be szé dek ben az LVSZ-t kép vi se lik.
A ta lál ko zót meg elõ zõ en ké szült egy szö veg ja vas lat,
amely az öku me ni kus do ku men tu mok és a té mát érin tõ
LVSZ-ta nul má nyok alap ján a püs pö ki szol gá lat lu the rá -

372



373

nus ér tel me zé sét fog lal ta össze.3 El hang zott több elõ adás
is, ame lyek a té ma egy-egy as pek tu sát bon tot ták ki rész le -
te seb ben. A szö veg ja vas lat át dol go zá sa után a részt ve võk
el fo gad tak egy ál lás fog la lást, amely nek a kö vet ke zõ cí met
ad ták: „2002-es lu the rá nus ál lás fog la lás a püs pö ki szol -
gá lat ról és az egy ház apos to li sá gá ról” (The Epis copal Mi -
nistry wit hin the Apos to li city of the Church. A Lu the ran
Sta te ment 2002). Er re a do ku men tum ra ál ta lá ban a mál -
tai ál lás fog la lás né ven szo kás utal ni.

2003
2003 ta va szán az LVSZ tag egy há zai egy négy nyel vû kis
fü zet ben meg kap ták a mál tai ál lás fog la lást ta nul má nyo -
zás ra és ész re vé te le zés re. Ezt a pro jek tet a X. nagy gyû lés -
re ké szült hat éves je len tés is em lí tet te a kö vet ke zõ cím szó -
val: „Ho gyan ér tel me zik a lu the rá nu sok a püs pö kök szol -
gá la tát az egy ház ban?” A négy nyel vû fü zet a nagy gyû lés
min den részt ve võ je szá má ra is el ér he tõ volt. 

2004
2004-ben a ta nács hi va ta lo san tu do má sul vet te az ál lás -
fog la lás ra vo nat ko zó tag egy há zi vé le mé nye ket, és azt kér -
te, hogy 2005-re egy ki sebb cso port ké szít sen je len tést a
szö veg ben esz köz len dõ eset le ges vál toz ta tá sok ról.

2005
2005-ben a ta nács ülé sen el hang zott a je len tés, amely át fo -
gó át te kin tést adott a tag egy há zak tól be ér ke zett ész re vé te -
lek rõl is. A ta nács el fo gad ta a je len tést, és kér te, hogy ké -
szül jön el egy új szö veg a 2002-es ál lás fog la lás alap ján és
a tag egy há zak vé le mé nyeinek fi gye lem be vé te lé vel. A szö -
veg össze ál lí tá sá val egy mun ka cso por tot bí zott meg, amely -
nek tag jai vol tak: prof. dr. Jo a chim Track (LVSZ Vég re haj tó
Bi zott ság), prof. dr. The o dor Die ter (Öku me ni kus Ku ta tó in té -
zet, Stras bourg), dr. Ran dall Lee (az EL CA öku me ni kus osz -
tá lyá nak igaz ga tó ja) és Sven Op pe gaard (LVSZ, Öku me ni -
kus Osz tály). A fo lya mat ré sze ként a mun ka cso port meg -
küld te a vá la szok ról ké szí tett je len tést a tag egy há zak nak
az zal, hogy vizs gál ják meg, va ló ban fi gye lem be vet ték-e
ész re vé te le i ket. Er re a meg ke re sés re egyet len egy ház sem

kül dött to váb bi vissza jel zést. A mál tai ál lás fog la lást a fon -
to sabb pár be szé dek ben érin tett öku me ni kus part ne rek is
vé le mé nyez het ték; az ang li kán egy há zak öku me ni kus kap -
cso la to kért fe le lõs ál lan dó bi zott sá ga (In ter-Ang li can Stand -
ing Com mis si on for Ecu me ni cal Re la tions, IAS CER) lé nye -
ges meg jegy zé se ket fû zött a szö veg hez.

2006
A be ér ke zett vé le mé nyek és ja vas la tok fé nyé ben a mun ka -
cso port ki dol go zott egy új szö ve get, amely a mál tai ál lás -
fog la lást vet te ala pul. Az új szö veg be prof. dr. Tu rid Karl -
sen Se im köz re mû kö dé sé vel be ke rült egy hosszabb bib li -
kus fe je zet is, va la mint egy, a ko rai egy ház zal fog lal ko zó
rész, amely az IAS CER meg lá tá sa i ra épült. Az új szö ve get
az LVSZ Vég re haj tó Bi zott sá ga meg te kin tet te, és úgy dön -
tött, hogy el fo ga dás ra ja va sol ja a 2007-es lun di ta nács -
ülés szá má ra.

2007
2007-ben a mun ka cso port az LVSZ Teo ló gi ai és Ta nul má -
nyi Osz tá lyá val együtt mû köd ve to váb bi szer kesz tõi vál -
toz ta tá so kat haj tott vég re a szö ve gen, az így el ké szült vál -
to za tot pe dig a 2007-es lun di ta nács ülé sen át ad ta a ta -
nács öku me ni kus ügye kért fe le lõs prog ram bi zott sá gá nak.
A ta nács ülés hez kap cso ló dó an sor ke rült egy egy ház ve ze -
tõi kon fe ren ci á ra, va la mint az LVSZ fenn ál lá sá nak 60. év -
for du ló ja al kal má ból ren de zett ün nep ség re is. A prog ram -
bi zott ság rész le te sen meg tár gyal ta az új szö veg vál to za tot,
sõt to vább is mó do sí tot ta azt a re gi o ná lis ülé sek, va la mint
a Lu the rá nus Nõi Egy ház ve ze tõi Kon zul tá ció részt ve võ i -
nek ja vas la ta alap ján.

Az öku me ni kus ügye kért fe le lõs prog ram bi zott ság ja -
vas la tá ra a ta nács a kö vet ke zõ kép pen ha tá ro zott:

– Meg kö szön jük a tag egy há zak nak, hogy köz re mû köd -
tek ab ban a fo lya mat ban, amely a „Püs pö ki szol gá lat és
az egy ház apos to li sá ga – A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség
lun di ál lás fog la lá sa, 2007. már ci us” cí mû do ku men tum
lét re jöt té hez ve ze tett.

– Ki fe jez zük kö szö ne tün ket a szer kesz tõi mun ka cso port -
nak a szö veg lét re jöt te ér de ké ben vég zett fon tos mun ká já ért.

– Meg erõ sít jük, hogy a szö veg hû en tük rö zi az egy ház -
ve ze tõi szol gá lat je len le gi lu the rá nus ér tel me zé sét.

– A szö ve get az LVSZ ál lás fog la lá sá nak te kint jük.
– Meg kér jük a fõ tit kárt, hogy a szö ve get jut tas sa el a

tag egy há zak hoz ta nul má nyo zás ra és a he lyi kö rül mé -
nyek nek meg fe le lõ al kal ma zás ra.

For dí tot ta: W. Ba li cza Klá ra

3 Lásd a The Dia co nal Mi nistry in the Mis si on of the Church [A dia kó ni -
ai szol gá lat és az egy ház kül de té se] cí mû LVSZ-ta nul mány kö te tet,
2006/1. A könyv tar tal maz za ma gát az ál lás fog la lást, va la mint egy, a
dia kó ni ai szol gá lat té má já ban ren de zett nem zet kö zi kon zul tá ció fõbb
elõ adá sa it. Az egy há zak nak jó len ne új ra gon dol ni uk, ho gyan ér tel me zik
és sza bá lyoz zák a dia kó ni ai szol gá la tot mint az egy ház vi lág ban be töl -
ten dõ kül de té sé nek egyik köz pon ti össze te võ jét.



„…Krisz tus Urunk pa ran csa alap ján, amellyel el küld te
apos to la it az evan gé li um hir de té sé re, re ád bí zom az egy -
ház hi va ta los ige szol gá la tát, fel ha tal maz lak és kö te lez lek
az ige hir de té sé re és a szent sé gek ki szol gál ta tá sá ra, és
kül de lek, hogy hir desd az evan gé li u mot min den te remt -
mény nek: az Atya, Fiú, Szent lé lek ne vé ben.”1 Min den or -
di ná ció so rán el hang za nak ezek a ve re tes mon da tok. A ki -
bo csá tó püs pök két ol da lán ott áll egy-egy lel kész a hit tu -
do má nyi egye tem, il let ve a he lyi gyü le ke zet kép vi se le té -
ben. A szol ga tár sak elõbb igé vel áld ják meg az új lel készt,
majd együtt ének lik a szer tar tás ér zel mi csúcs pont já nak
szá mí tó Con fir mát: „Erõ sítsd meg, Is te nünk, amit cse le -
ked tél ér tünk…” Mit is cse le ke dett azon ban a Szent há -
rom ság Is ten eb ben az eset ben? Más szó val: mi tör té nik az
or di ná ci ó ban? Mind ezt pe dig szé le sebb ke re tek kö zé he -
lyez ve azt kell meg kér de zünk: mi lyen fel té te lei, il let ve mi -
lyen kö vet kez mé nyei van nak a lel kész ava tás nak? (Egy ál -
ta lán: nem vol na-e he lye sebb lel kész szen te lés rõl be szél -
ni?2) A ta pasz ta la tok sze rint ezek a kér dé sek nem csak a
leg in kább érin tet te ket, ha nem egy há zunk egé szét is fog -
lal koz tat ják. Az aláb bi ak ban ezért – leg alább is váz la to san
– meg kí sé rel jük össze fog lal ni az or di ná ci ó val kap cso la tos
el mé le ti és gya kor la ti kér dé se ket. Re mény ség sze rint ez zel
leg in kább azok nak nyúj tunk se gít sé get, akik ben bi zony ta -
lan ság él sa ját hi va tá suk kal és kül de té sük kel kap cso lat -
ban. Eb ben az össze füg gés ben egy aránt gon do lok a teo ló -
gus hall ga tók ra és a lel ké szek re.

BIB LI AI GYÖ KE REK

Hi ba vol na köz vet len pár hu za mot von ni a bib li ai pap ság
és a mai lel ké szi szol gá lat kö zött. Ér te lem sze rû en az or di -

ná ció sem gyö ke re zik a zsi dó pa pi tiszt vál la lá sá ban. An -
nál in kább ér de mes meg vizs gál ni azo kat a for má kat, ame -
lye ket az új szö vet sé gi ira tok a szol gá lók ki bo csá tá sá val
kap cso lat ban kö zöl nek.3 Az apos to li kor ban kez de nek
ugyan is kü lön vál ni az egyes szol gá la ti ágak, és ez zel egy -
ide jû leg lét re jön nek bi zo nyos tiszt sé gek. Eb ben az össze -
füg gés ben hi vat koz ha tunk a hét di a kó nus ki bo csá tá sá ra.
A gyü le ke zet „Lé lek kel és böl cses ség gel telt”, il let ve „hit tel
és Szent lé lek kel tel jes” fér fi a kat vá lasz tott ki, aki ket az
apos to lok imád ság gal és kéz rá té tel lel bo csá tot tak ki a
misszi ói szol gá lat ba (Ap Csel 6,1–6). Lu kács el sõ uta lá sa
„az asz ta lok kö rü li szol gá lat ra” (6,2) né mi leg fél re ve ze tõ,
hi szen a kon tex tus ból egy ér tel mû en ki tû nik: a di a kó nu sok
iga zi misszi ói mun kát vé gez tek. Ist ván „ke gye lem mel és
erõ vel tel ve” je le ket és cso dá kat tett (6,8), Fü löp pe dig Sa -
má ri á ban ta nús ko dott Jé zus Krisz tus ról (8,5–40). A di a kó -
nu sok szol gá lat ba ál lí tá sá nál te hát ér de mes olyan ele mek -
re fi gyel ni, mint a gyü le ke zet imád sá ga, az apos to li kéz rá -
té tel és a Szent lé lek je len lé te, va la mint a misszi ói lel kü let. 

Eh hez a né mi leg ka riz ma ti kus jel le gû for má hoz ké pest
már mar kán sabb ka rak te rû tiszt sé gek je len nek meg a pász -
tor le ve lek ben. 1Tim 3,1–13 püs pö kök rõl és di a kó nu sok ról,
1Tim 5,17–20 pe dig pres bi te rek rõl be szél. Ezek az el ne ve zé -
sek sin cse nek fe dés ben azok mai tar tal má val. Az egy ház -
ban ké sõbb ki ala kult lel ké szi hi va tást leg in kább a pres bi te -
ri tiszt ség kö ze lí ti meg.4 Ezért nem is rossz üze net a mai lel -
ké szi hi va tás ra néz ve, hogy a le vél ve lük kap cso lat ban el -
sõ sor ban az ige hir de tést és a ta ní tás ban va ló fá ra do zást
eme li ki. Az itt idé zett Nyom ta tó ökör nek ne kösd be a szá -
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1 Agen da a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház lel ké szei szá má ra. Bu -
da pest, 1986. 451. o.

2 Az el ne ve zés sel kap cso lat ban ki sebb vi ta bon ta ko zott ki 2007 nya rán
az Evan gé li kus Életben. Har ma ti Bé la ny. püs pök ol va sói le ve lé hez egy -
há zunk mind há rom ak tív püs pö ke (Itt zés Já nos, Gáncs Pé ter és Fa biny
Ta más) is hoz zá szólt. Lásd Evan gé li kus Élet, 2007/28. (jú li us 15.) 11. o.

3 Eb ben a szem lé let ben ké szült Tú ró czy Zol tán ti szai egy ház ke rü le ti
püs pök Az el sõ pap szen te lé si be széd cí mû ige hir de tés-kö te te, amely nek
alap já ul a ti zen két ta nít vány ki kül dé se szol gált. „Ez az el sõ pap szen te lé -
si be széd, amely elõt tünk áll esz mé nyi kom pi lá ci ó já ban, min den eset re
nor ma szá munk ra, akik ugyan en nek a szol gá lat nak vég zé sé re szen tel tük
oda éle tün ket és aki ket – és ez még fon to sabb – ugyan er re a szol gá lat ra
hí vott el az Anya szent egy ház Ura.” Tú ró czy Zol tán: Az el sõ pap szen te lé -
si be széd. A gye nes di á si Ka per na um lel kész üdü lõ ben 1940. au gusz tus
20–23-án tar tott lel ké szevan gé li zá ció elõ adá sai Má té 9,3–11,1 alap ján.
Gyõr, é. n. 6. o.

4 Karl Rah ner – Herbert Vorg rim ler: Teo ló gi ai kis szó tár. Bu da pest, 1980.
551. o.



ját!, va la mint Mél tó a mun kás a ma ga ju tal má ra mon dá sok
pe dig ar ra utal nak, hogy a pres bi te rek (lel ké szek) nem amo -
lyan ön kén te sek vol tak, ha nem eg zisz ten ci á lis hi va tás ként
áll tak eb ben a szol gá lat ban. A pres bi ter el len vá dat ne fo -
gadj el, csak két vagy há rom ta nú sza vá ra ren del ke zé se pe -
dig fel tû nõ mó don vé di eze ket a szol gá ló kat a vél he tõ en
gya ko ri igaz ság ta lan tá ma dások kö ze pet te.

A fen ti tiszt sé gek kel kap cso lat ban még nem ér te sü lünk
ar ról, hogy azok be töl tõi egy faj ta – ké sõb bi ér te lem ben
vett – or di ná ci ó ban ré sze sed tek vol na, ám bi zo nyos kö -
tött nek tû nõ for mu lák kal már ta lál ko zunk. Pál utal ar ra a
ke gyel mi aján dék ra, ame lyet Ti mó te us a vé nek kéz rá té te lé -
vel ka pott (1Tim 4,14). A foly ta tás ból pe dig az de rül ki,
hogy Ti mó te us mint egy to vább is ad ta a nem ver bá lis
kom mu ni ká ci ó nak ezt a ha gyo má nyát: A kéz rá té telt ne si -
esd el sen ki nél! (1Tim 5,22) To váb bi ige he lyek is utal nak
er re az õsi gya kor lat ra: Em lé kez tet lek té ged, hogy ger jeszd
fel az Is ten ke gyel mi aján dé kát, amely ke ze im rád té te le ál -
tal van ben ned. (2Tim 1,6) Egy szer, ami kor ezek az Úr nak
szol gál tak és böj töl tek, azt mond ta a Szent lé lek: Vá lasszá -
tok ki ne kem Bar na bást és Sault ar ra a mun ká ra, amely re
el hív tam õket. Ak kor böj tö lés, imád ko zás és kéz rá té tel után
el bo csá tot ták õket. (Ap Csel 13,2–3)

Va la mennyi is mer te tett eset ben fel tû nõ, hogy a ki bo csá -
tás nyil vá no san tör té nik. A kéz rá té tel pe dig a sze mé lyes -
sé get biz to sít ja. A szö veg utal to váb bá a kon ti nu i tás igé -
nyé re is, va la mint ar ra, hogy a szol gá lat ba ál lás el sõ sor -
ban nem em be ri dön tést je lent, ha nem az Is ten ke gyel mi
aján dé ká nak, a ka riz má nak a ré sze.5

A KÉ SÕB BI EGY HÁ ZI GYA KOR LAT

Az Új szö vet ség ben ta lál ha tó di na mi kus-ka riz ma ti kus gya -
kor lat hoz ké pest az óegy ház már fel tû nõ en sta ti ku san és
ins ti tu ci o ná li san gya ko rol ja a szol gá lat ba ál lí tást. Ez egy -
be esik a pa pi rend be (or do) va ló fel vé tel lel, ami pe dig
együtt jár a kle ri ku sok és a la i ku sok éles el kü lö nü lé sé vel.
Kul ti kus cse le ke de tek re csak is az elõb bi ek kap nak fel ha -
tal ma zást. Ha mar ki ala kul a gya kor lat, hogy az or di ná ci -
ót csak fel szen telt püs pök vé gez he ti el. Akit pe dig pap pá
szen tel nek, az az apos to li tra dí ció lán co lat ré szé vé vá lik. A
pap ság együtt jár az úgy ne ve zett cha rac ter in de le bi lisszel
(le tö röl he tet len jel leg gel). Ez azt je len ti, hogy a kle ri kus -
lét bõl so ha nincs vissza út a la i ku sok kö zé. 

Õsi egy há zi fel fo gás sze rint az or di ná ció leg fõ kép pen
ar ra ad fel ha tal ma zást, hogy va la ki az eu ka risz ti át be tud -
ja mu tat ni.6 A pap ság nak ez a szak ra men tá lis ér tel me zé -
se ab ban is ki fe je zés re ju tott, hogy az or di ná ció so rán a

püs pök ál ta lá ban át ad ta a kely het és a pa té nát a fel szen -
telt pap nak.7

A re for má ció más ként ér tel mez te a kle ri kus-la i kus kap -
cso la tot. Nem fo gad ta el az ál do zó pap ság in téz mé nyét.
Luther szá má ra azon ban nem volt kér dé ses, hogy az egy -
ház lé nye gé hez tar to zik az el hí vott lel ki pász to rok meg fe le -
lõ szol gá lat ba ál lí tá sa. Egye ne sen az egy ház is mer te tõ je -
gyei, a no tae ecc le si ae kö zött be szél a lel kész ava tás ról:
„Ötöd ször azon is mer he tõ meg kül sõ sé ges ké pen az egy -
ház, hogy egy há zi szol gá kat avat és hív meg, vagy is hogy
van nak hi va ta lai, me lyek be em be re ket ál lít. Mert az egy -
ház nak szük sé ge van püs pö kök re, lel ki pász to rok ra, pré di -
ká to rok ra, akik nyil vá no san és egyen ként szol gál tat ják és
ad ják a négy elõbb em lí tett szent sé ge ket az egy ház ál tal és
an nak ne vé ben,8 de még in kább Krisz tus nak ren de lé sé bõl.
[…] És õ adott né me lye ket apos to lo kul, né me lye ket pró fé -
tá kul, evan gé lis tá kul, ta ní tó kul, kor mány zó kul stb. Mert a
nagy tö meg er re nem ké pes, kell, hogy ezt egy re bíz zák,
egy nek ke zé be ad ják. Mi len ne, ha min den ki be szél ni és
szol gál tat ni akar na, és egyik se akar na en ged ni a má sik -
nak? Kell, hogy le gyen a meg bí zott, aki egye dül hir de ti az
igét, ke resz tel, fel ol doz és szol gál tat ja az úr va cso rát; a töb -
bi nek ev vel be kell ér nie, eb be be le kell nyu god nia.”9 (Alig -
ha vé let len, hogy a Luther ál tal idé zett Ef 4,11 egy há zunk
or di ná ci ós li tur gi á já nak egyik ol vas mány ként is sze re pel.)
A re for má to rok már csak azért is ra gasz kod tak a sza bály -
sze rû en el hí vott lel ki pász to rok szol gá lat ba ál lá sá hoz, mert
idõ vel a ra jon gók és az ana bap tis ták a lel ké szi szol gá la tot
el vet ve azt ta ní tot ták, hogy a gyü le ke zet ben bár mely hí võ
pré di kál hat és ki szol gál tat hat ja a szent sé ge ket. 

Az Ágos tai hit val lás 14. té te le fo gal maz za meg a ri te vo -
ca tus szük sé ges sé gét: „Az egy há zi rend rõl azt ta nít ják,
hogy nyil vá no san sen ki más ne ta nít son és szol gál tas sa ki
a szent sé ge ket az egy ház ban, csak az, akit er re sza bály -
sze rû en el hív tak.”10 A ri te vo ca tus elv nek ál ta lá ban a püs -
pök ál tal is meg vizs gált ki bo csá tott lel kész fe lelt meg. Te -
kin tet tel azon ban ar ra, hogy idõ vel a ka to li kus püs pö kök
meg ta gad ták az új hit kép vi se lõ i nek szol gá lat ba ál lí tá sát,
szük ség ese tén ele gen dõ volt a lel kész nek egy má sik lel -
kész ál ta li or di ná lá sa.11 Ma ga Luther 1525 má ju sá ban ál -
lí tott szol gá lat ba egy ál ta la meg vizs gált lel ki pász tort. Eb -
ben az eset ben kü lö nö sen is fon tos nak ér ez te, hogy az ak -
tus ra a gyü le ke zet je len lé té ben, is ten tisz te le ti kö zös ség -
ben ke rül jön sor. Ezt a szol gá lat ra bo csá tást õ így ne vez -
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5 A kér dés rõl lásd bõ veb ben Edu ard Loh se: Die Or di na tion im Spät ju -
den tum und im Ne u en Tes ta ment. Ber lin, 1951.

6 Ezért is ér zem he lyén va ló nak, sõt kí vá na tos nak, hogy az or di ná ci ós
is ten tisz te let ke re té ben úr va cso ra osz tás le gyen, amely nek li tur gi á já ban
már részt vesz a fris sen fel ava tott lel kész is. 

7 Hans-Chri stoph Sch midt-Lau ber – Karl-Hein rich Bi e ritz (ed.): Hand -
buch der Li tur gik. Li tur gi e wis senschaft in Theo lo gie und Pra xis der
Kirche. Le ip zig, 1995. 373. o.

8 Itt Luther az ál ta la ko ráb ban em lí tett négy is mer te tõ jegy re utal, vagy -
is Is ten igé jé re, a ke reszt ség re, az úr va cso rá ra, va la mint az ol dás ra és a
kö tés re.

9 Luther Már ton: A zsi na tok ról és az egy há zak ról [1539]. In Masz nyik
End re (szerk.): D. Luther Már ton egy ház szer ve zõ ira tai. 6. Po zsony, 1914.
412. o.
10 Kon kor dia könyv. Az Evan gé li kus Egy ház hit val lá si ira tai. 1. Bu da -
pest, 1952. 27. o.
11 Sch midt-Lau ber 1995, 378. o.



te: con fir ma tio et com men da tio, vagy is meg erõ sí tés és
aján lás, tar tal mi lag azon ban meg fe lelt az or di ná ci ó nak.
Egy ér tel mû en a lel ké szi hi va tás nak egy egész élet re szó ló
to vább adá sá ról van itt szó még ak kor is, ha ez az or di nált
sze mély egy konk rét szol gá la ti he lyen tör té nõ be ik ta tá sá -
val jár együtt.12

Az Ágos tai hit val lás apo ló gi á jának 13. cik ké ben Me -
lancht hon elõbb el vi, teo ló gi ai sí kon bí rál ja a ró mai ka to -
li ku sok pap ság ról val lott né ze tét: „A pap sá got el len fe le ink
nem úgy ér tik, mint az ige és a szent sé gek má sok ré szé re
tör té nõ ki osz tá sá nak szol gá la tát, ha nem ér tel mét az ál do -
zat ban lát ják – mint ha az új szö vet ség ben szük ség len ne
a lé vi tá ké hoz ha son ló pap ság ra, amely a né pért ál do za tot
mu tat be és ki ér dem li má sok ré szé re a bûn bo csá na tot.”
Ezt kö ve tõ en a Krisz tus egye dü li ál do za tán tá jé ko zó dó
evan gé li kus pap ság fel fo gás nak ad han got: „Mi azt ta nít -
juk, hogy Krisz tus nak ke reszt ha lá lá val vég zett ál do za ta
elég sé ges volt az egész vi lág bû ne i ért, és ezen fe lül nincs
szük ség egyéb ál do za tok ra, mint ha amaz nem lett vol na
ele gen dõ bû ne in kért.” Ezen el vi kö vet ke ze tes ség után a
gya kor la ti kér dé sek ben Me lancht hon en ge dé keny nek mu -
tat ko zik, és kész el fo gad ni a pa pi hi va tás szent sé gi jel le -
gét is: „Ha […] a pa pi ren det az ige szol gá la tá ra ér tik, ak -
kor nem vo na ko dunk a pa pi ren det szent ség nek ne vez ni.
[…] Ha a pa pi rend nek ezt az ér tel met ad ják, nem vo na -
kod nánk még at tól sem, hogy a kéz rá té telt szent ség nek
ne vez zük.”13

Luther 1536 és 1539 kö zött ki dol goz ta azt az is ten tisz -
te le ti ren det, amely nek alap ján Wit ten berg ben az or di ná -
ci ó kat le kel lett foly tat ni. E szer tar tás a kö vet ke zõ mó don
épült fel:

1. Imád ság az or di ná lan dó ért, mi u tán az az ol tár hoz lé -
pett

2. Ve ni sanc te spi ri tus és Zsolt 51,12, majd kol lek ta 
3. Bib li ai ol vas má nyok (1Tim 3,1–7; Ap Csel 20,28–31)
4. A kö te les sé gek rö vid fel so ro lá sa kér dés-fe le let for má -

já ban
5. Kéz rá té tel Mi atyánk kal és imád ság gal
6. Bib li ai ol vas mány (1Pt 5,2–4)
7. Ál dás
8. Zá ró ének
9. Úr va cso ra (or di nált lel kész és gyü le ke zet)14

Jól lát szik, hogy egy há zunk mai or di ná ci ós gya kor la ta
lé nye gé ben ezt a sé mát kö ve ti. 

Ér de mes egy pil lan tást vet ni a re for má tus egy ház or di -
ná ci ó ról val lott fel fo gá sá ra is. Pe ter Kar ner sze rint15 az or -
di ná ció a ius hu ma num te rü le té re tar to zik, és Kál vin azt
az egy ház jó rend jé vel in do kol ta. Az oszt rák teo ló gus té -

zis sze rû össze fog la ló ja egye bek mel lett hang sú lyoz za,
hogy nem he lyes or di ná ci ós is ten tisz te let rõl be szél ni, ha -
nem csak is is ten tisz te let rõl, amely nek ke re té ben adott
eset ben lel kész ava tás tör té nik. Ezen a li tur gi kus ele mek -
kel na gyon ta ka ré ko san kell bán ni, és ke rül ni kell min den
olyan lát sza tot, amely egy faj ta pa pi rend re utal hat na. Or -
di ná ci ó ra csak is a gyü le ke zet je len lé té ben ke rül het sor.
Egy há zi ve ze tõ szol gá la ta nem fel tét le nül szük sé ges: lel -
ké szek, vagy akár a gyü le ke zet pres bi te rei is or di nál hat -
nak. Jól össze fog lal ja ezt a re for má tus szem lé le tet az irat -
nak az a for mu lá ja, amely nem a hí võk egye te mes pap sá -
gá ról, ha nem „a hí võk egye te mes la i kus sá gá ról” szól.

MAI SZOL GÁ LA TUNK

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház a bib li kus örök ség
és a lu the ri re for má ció ta la ján áll va gya ko rol ja ma is az
or di ná ci ót. Az el vi alap ve tést és az ar ra épü lõ gya kor la tot
jól össze fog lal ja az ér vény ben le võ Agen dánkat össze ál lí -
tó Prõh le Ká roly tö mör be ve ze tõ ta nul má nya. Eb ben õ
egye bek mel lett le szö ge zi, hogy „az evan gé li kus egy ház a
hi va ta los és nyil vá nos ige szol gá la tot a lel ké szi hi va tás ke -
re tei kö zött gya ko rol ja, és a lel kész ava tást Jé zus Krisz tus
misszi ói pa ran csa alap ján és az õ ne vé ben vég zi az zal a
meg gyõ zõ dés sel, hogy ez ál tal ma ga az élõ Úr küld el és ál -
lít az apos to li szol gá lat foly to nos sá gá ba”.16 A be ve ze tõ ki -
tér ar ra is, hogy „az apos to lok szol gá la tá nak rend je ko rok
és kö rül mé nyek sze rint vál to zott és vál toz hat”.17 Ezek nek
a kor hoz kö tött vál to zá sok nak a je gyé ben te kint het jük
teo ló gi ai és gya kor la ti ala pon egy aránt le het sé ges nek és
le gi tim nek egye bek mel lett a nõk or di ná ci ó ját. 

Egy há zunk mai szol gá la tá ra te kin tet tel fel kell ten nünk
a kér dést, hogy a fen ti bib li kus és re for má to ri örök ség je -
gyé ben ma mi lyen kri té ri u mai van nak az or di ná ci ó nak. A
fel ve tést az el múlt évek né mely ta pasz ta la ta is in do kol ja.
A rend szer vál to zást meg elõ zõ év ti ze dek ben – ami kor a lel -
kész kép zés az Evan gé li kus Teo ló gi ai Aka dé mia ke re te in
be lül folyt – szin te ál ta lá nos gya kor la nak szá mí tott, hogy
csak az ké ri fel vé te lét eb be az in téz mény be, aki lel kész
akar len ni. Ezért az tán aki ott dip lo mát ka pott, an nak or -
di ná ci ó já ra szin te azon nal és kü lö nö sebb mér le ge lés nél -
kül sor is ke rült. (Ezt a for ga tó köny vet csak saj ná la tos
egy ház po li ti kai szem pon tok bo rí tot ták fel oly kor.) Ami óta
azon ban az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men fo lyik
az akk re di tált egye te mi kép zés, mind gyak rab ban elõ for -
dul, hogy egy-egy hall ga tó teo ló gi ai ér dek lõ dé se nem esik
egy be a lel ké szi hi va tás vá lasz tá sá nak szán dé ká val. A fél -
re ér té sek el ke rü lé se vé gett hang sú lyoz nom kell, hogy ezt
a tényt ön ma gá ban nem tar tom ká ros nak, sõt ki fe je zet ten
örül ni tu dok an nak, ha – az egye te men meg szer zett is me -
re tek bir to ká ban is – teo ló gi a i lag fel ké szült la i ku sok ke -
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12 Uo.
13 Kon kor dia könyv, I. 221–222. o.
14 Fried rich Kalb: Grund riß der Li tur gik. Ei ne Ein füh rung in die Ge -
schich te, Grundsät ze und Ord nun gen des lu the risc hen Got tes di ens tes.
Mün chen, 1965. 295. o.
15 Pe ter Kar ner: Or di na tion nach re for mi er ten Verständ nis. Amt und Ge -
me in de, 1998/4–5. 91–92. o.

16 Agen da, 445. o.
17 Uo.



rül nek kü lön bö zõ vi lá gi hi va tá sok ba. Eb ben az eset ben
iga zán meg va ló sul a so kat em le ge tett elv, amely sze rint a
la i ku sok az egy ház rep re zen tán sai a vi lág ban. A gon dok
nem is eb bõl adód nak. In kább a lel ké szi hi va tás el té rõ ér -
tel me zé sé vel áll hat össze füg gés ben az a tény, hogy né -
mely vég zett hall ga tó – az el múlt egy-két év ál ta lam szer -
zett ta pasz ta la tai sze rint – meg le põ dik azon, hogy az or -
di ná ció nem fel tét le nül kö ve ti au to ma ti ku san a dip lo ma -
át adást. 

Na gyon le egy sze rû sít ve ezt le het mon da ni: az or di ná ció
nem a teo ló gi ai ta nul má nyok meg ko ro ná zá sa, ha nem a
szol gá lat ba ál lás kez de te. Ezért ter mé sze tes nek tar tom,
hogy a püs pök – aki szá má ra az or di ná ció jo gát a tör vény
fenn tart ja – a je löl te ket elõ ze te sen meg vizs gál ja. Eh hez
azon ban meg kell te rem te ni a fel té te le ket is. Kí vá na tos,
hogy a je löl te ket hosszabb ide je is mer je, lel ki-szel le mi fej -
lõ dé sü ket le he tõ leg már a teo ló gi ai ta nul má nyok ide je so -
rán fi gye lem mel kí sér je.18 Ter mé sze tes nek tar tom azt is,
hogy vizs gá la ta so rán a püs pök má sok vé le mé nyé re is tá -
masz ko dik. A le het sé ges kon zu len sek kö ré be so ro lom az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem ta ná ra it és in téz mé -
nyi lel ké szét, a kül dõ gyü le ke zet lel ké szét és hí ve it, a lel -
kész je lölt men to rát és a men tor gyü le ke ze té nek tag ja it. Az
or di ná ci ó val össze füg gõ püs pö ki tá jé ko zó dás így egy részt
hát ra fe lé te kint: ren del ke zik-e a je lölt a szük sé ges teo ló gi -
ai is me re tek kel és a lel ké szi szol gá lat hoz el en ged he tet len
ké pes sé gek kel és fel ké szült ség gel? A vizs gá lat cél ja ugyan-
ak kor az elõ re te kin tés is: ké pes nek és kész nek mu tat ko -
zik-e a je lölt a lel ké szi hi va tás sal kap cso la tos fel té te le ket
tel je sí te ni? Kész-e to váb bá ott szol gá la tot vál lal ni – egy -
há zunk tör vé nyei ér tel mé ben be osz tott lel kész ként –, aho -
vá az egy ház ke rü let püs pö ke õt ki kül di? A fel té tel rend szer
ki dol go zá sa a ma ga rész le tes sé gé ben is me re te im sze rint
még nem tör tént meg. Ezért az aláb bi ak ban – e ta nul mány
el vi alap ve té sé re is épít ve – meg kí sér lem leg alább is váz la -
to san meg je löl ni a kri té ri u mo kat.19

Kész ség a nyil vá nos szol gá lat ra

A lel ké szi szol gá lat nem ma rad hat meg va la ki nek a pri vát
szfé rá já ban, ha nem szük ség sze rû en a nyil vá nos ság elõtt
zaj lik. Ezért van je len tõ sé ge an nak, hogy az or di ná ci ó ra is
õs idõk óta a gyü le ke zet je len lé té ben ke rül sor. Az apos to li
szol gá lat tal össze füg gés ben gyak ran hasz nál ja az Új szö -
vet ség az en par ré szia, vagy is „nyil vá no san”, „nyíl tan” ki -
fe je zést: Nyíl tan meg mond ha tom nek tek… (Ap Csel 2,29);

nyíl tan és bát ran be szél tek (Ap Csel 4,13); tel jes nyílt ság -
gal szó lunk (2Kor 3,12); kö nyö rög je tek énér tem is, hogy
adas sék ne kem az ige, ha szó ra nyi tom a szá mat, hogy
nyil vá no san is mer tes sem meg az evan gé li um tit kát (Ef
6,19). Mind ez azt je len ti, hogy – ilyen ér te lem ben az apos -
to li tra dí ci ó ban áll va – a ma lel ké szé nek is vál lal nia kell a
nyil vá nos ság gal kap cso la tos le he tõ sé ge ket és koc ká za to -
kat egy aránt. Az or di ná ció ar ra is em lé kez tet, hogy nem -
igen lé tez het lel kész gyü le ke zet nél kül. Fen tebb már meg -
ál la pí tot tuk, hogy az új szö vet sé gi pres bi ter tiszt ség je len -
té se a mai ér te lem ben vett lel kész hez áll a leg kö ze lebb.
En nek ér tel mé ben – né mi leg me ré szen – azt mond hat juk,
hogy Pál Mi lé tosz ban amo lyan „ki he lye zett lel ké szi mun -
ka kö zös ség” ke re té ben mond ja ezt az efe zu si vé nek nek:
Vi sel je tek gon dot ma ga tok ra és az egész nyáj ra, amely nek
õri zõ i vé tett ti te ket a Szent lé lek, hogy le gel tes sé tek az Is ten
egy há zát… (Ap Csel 20,28) Ha son ló kép pen kap ja a pász -
to ri szol gá la tá ban meg erõ sí tett Pé ter há rom szo ro san is a
meg bí za tást: Le gel tesd az én bá rá nya i mat…; Õrizd az én
ju ha i mat…; Le gel tesd az én ju ha i mat… (Jn 21,15–17)
Ezek után alig ha meg le põ, ha ép pen a Pé ter nek tu laj do ní -
tott egyik le vél ben ol vas suk ezt az in tel met: Le gel tes sé tek
az Is ten kö zöt te tek le võ nyá ját; ne kény szer bõl, ha nem ön -
ként, ne nye rész ke dés bõl, ha nem kész sé ge sen! (1Pt 5,2)
Mind ez ar ra fi gyel mez te ti a ma or di ná ció elõtt ál ló kat,
hogy kép te len ség vol na nyáj nél kül vál lal ni a pász to ri
szol gá la tot. 

Élet hi va tás

Jé zus ki hív ta ta nít vá nya it ko ráb bi szak má juk ból és hi va -
tá suk ból, el vár ván tõ lük, hogy egész éle tü ket szán ják rá
az õ kö ve té sé re. Jöj je tek utá nam, és em be rek ha lá sza i vá
tesz lek ben ne te ket. Er re azok a há ló i kat ott hagy va azon nal
kö vet ték õt. (Mk 1,17–18) Az el sõ ta nít vá nyok nak ez a
ma ga tar tá sa pél da le het a mai kö ve tõk, el sõ sor ban a lel -
ké szek szá má ra is. Szá mos ige hely pe dig azt mu tat ja,
hogy az élet hi va tás ter mé sze tes mó don jár együtt az zal,
hogy a ta nít vány eb bõl a mun ká já ból él meg: Mél tó a mun -
kás a ke nye ré re. (Mt 10,10b) A ve ze tés ben be vált pres bi te -
re ket ket tõs meg be csü lés ben kell ré sze sí te ni; el sõ sor ban
azo kat, akik az ige hir de tés ben és a ta ní tás ban fá ra doz -
nak. (1 Tim 5,17) Két ség te len, hogy Pál apos tol szá má ra
fon tos hi vat ko zá si pont, hogy õ nem az ige szol gá la tá ból
él. Ám ép pen az a tény, hogy ne ki er re is mé tel ten hi vat -
koz nia kell (utal va ar ra is, hogy egye dül a fi lip pi gyü le ke -
zet tõl fo ga dott el tá mo ga tást), mu tat ja az õ rend kí vü li stá -
tu szát (Fil 4,15; 1Thessz 2,9). A 20. szá zad ne héz év ti ze -
de i ben két ség te le nül vol tak egyházunkban is olyan lel ké -
szek, akik nem akar ták a ne héz anya gi kö rül mé nyek kö -
zött élõ gyü le ke ze te ket ter hel ni, és szol gá la tu kat ezért vi -
lá gi hi va tá suk mel lett vé gez ték. Ám ezek az ese tek is
olyan ki vé te lek nek te kint he tõk, ame lyek vál la lá sa ma már
nem in do kolt. Ma in kább ta lán nem a sze rény ség, ha nem
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18 Egy ilyen ta nul mány ta lán nem zár ki egy szub jek tív meg jegy zést:
nagy ál dás nak te kint he tem, hogy püs pö ki szol gá la tom kez de tén már
csak azért is jól is mer he tem az or di ná ció elõtt ál ló lel kész je löl te ket, mert
õket stú di u ma ik tel jes ide jén ta nít hat tam, ve lük sze mé lyes is me ret ség ben
le het tem.
19 E váz la tos fel té tel rend szer össze ál lí tá sá ban fel hasz nál tam Fried rich
Kalb azon szem pont ja it, ame lye ket mun ká já nak az or di ná ció teo ló gi á já -
ról szó ló ré szé ben ér vé nye sí tett.



A mai ak tív lel ké szek több sé ge szol gá lat ba in du lá sa meg -
ha tá ro zó él mé nye ként õr zi egy ko ri gye rek tá bo rok, if jú sá gi
kon fe ren ci ák, kán tor kép zõ tan fo lya mok em lé két. Gye nes -
di ás és Fót je len tet te so kak szá má ra azt a lel ki töl te ke zõ
he lyet, ahol in dít ta tást kap hat tak akár a lel ké szi hi va tás -
hoz, akár az el kö te le zet tebb ke resz tény élet hez. Ké sõbb
bõ vül tek a le he tõ sé gek. Fel nõt té vált az a nem ze dék,
amely eze ken a he lye ken kap ta el sõ ta pasz ta la ta it. Foly ta -
tó dott az or szá gos mun ka Ba la ton szár szón, majd Rév fü -
lö pön, Pi lis csa bán, azu tán a Szél ró zsa ta lál ko zó kon, és

há la Is ten nek, egy re több gyü le ke zet, egy ház me gyei vagy
ke rü le ti kö zös ség szá má ra to váb bi ked velt he lye ken, ame -
lye ket fel so rol ni is ne héz vol na. 

Mi köz ben gyak ran és jó ok kal pa nasz ko dunk a gyü le ke -
ze tek ben vég zett mun ka so vány ered mé nye lát tán – ki üre -
se dõ temp lom pa dok, szét szé le dõ if jú sá gi cso por tok, fo gyó
bib lia órás kö zös sé gek –, eköz ben a tá bo ro zó, kon fe ren ci á -
zó he lyek je len tõ sé ge egy re nõ. Szán dé kunk tól, igye ke ze -
tünk tõl füg get le nül, né ha an nak el le né re úgy tû nik, az
egy ház új uta kat tör ma gá nak. Ez pe dig nem szû kít he tõ

ép pen a be val lot tan na gyobb igé nyek mi att sze ret né nek
né me lyek amo lyan – bo csá nat a szó ért – hob bi lel kész ként
szol gál ni. 

Az élet hi va tás azt is je len ti, hogy az or di ná ció az em ber
ha lá lá ig tart. Pro tes táns ként ugyan nem vall juk a cha rac -
ter in del e bi list, de az biz tos, hogy ez a szol gá lat nem ér vé -
get a nyug dí ja zás sal. Szá mos szép pél dát is me rünk je len
egy há zi éle tünk bõl is, hogy mi ként ma rad hat va la ki nyug -
dí jas ként – vagy akár kény sze rû fél re ál lí tott ság ban is –
lel kész.

Ren de zett ma gán élet

Ezt a pon tot ta lán nem kell bõ sé ges ige he lyek kel alá tá -
masz ta ni. Az or di ná ci ó val kap cso lat ban amúgy sem le het
me cha ni ku san idéz ni szent írá si he lye ket. Rö vi den uta -
lunk azért azok ra az igék re, ame lyek a püs pö kök kel kap -
cso la tos el vá rá so kat fo gal maz zák meg: le gyen fedd he tet -
len, egy fe le sé gû fér fi…, nem ré sze ges, nem kö te ke dõ, ha -
nem meg ér tõ, a vi szály ko dást ke rü lõ, nem pénz só vár,
olyan, aki a ma ga há za né pét jól ve ze ti…(1Tim 4,12); il -
let ve ame lye ket Ti mó te us lel ké re köt az apos tol: Légy pél -
dá ja a hí võk nek be széd ben, ma ga vi se let ben, sze re tet ben,
hit ben, tisz ta ság ban. (1Tim 4,12) Jó zan be lá tás sal és a ta -
nít vány ság ko mo lyan vé te lé vel nem le het kér dé ses, hogy a
lel ké szi szol gá lat ban mi lyen rom bo ló ha tá sa le het a ren -
de zet len ma gán élet nek. Mind ez össz hang ban van az zal a
fen ti té tel lel, hogy az or di nált em ber éle te nem kor lá to zód -
hat az õ ma gán szfé rá já ra, ha nem a nyil vá nos ság elõtt zaj -
lik. Mind ez ter mé sze te sen a jó íz lés ha tá ra in be lül ér ten -
dõ, hi szen az olyan so kat idé zett mon dá sok is bõ sé ge sen
okoz hat nak ká ro kat, hogy „a pa ró kia fa lai üveg bõl van -
nak”. Jó len ne, ha gyü le ke ze te ink ben – ezen be lül pe dig a
teo ló gu sok kö ré ben is – pol gár jo got nyer ne az a szem lé let,

amely ben ki-ki nem a kül sõ el vá rá sok, ha nem az õszin te
bel sõ kész te tés sze rint éli éle tét.

A ma gán éle ti kér dé sek össze füg gé sé ben ar ról is nyíl tan
és õszin tén kell szól nom, hogy el kép zel he tet len nek tar tom
olyan lel kész je lölt or di ná lá sát, aki nek ho mo sze xu a li tá sá -
ról tu do má som van.

ZÁR SZÓ

A fen ti át te kin tés szük ség sze rû en váz la tos for má ban tud ja
csak össze fog lal ni az or di ná ci ó val kap cso la tos lá tá so mat.
Bi zo nyos va gyok ab ban, hogy sok lé nye ges kér dést nem
érin tet tem. El te kin tet tem pél dá ul az or di ná ci ó val és ál ta lá -
ban a lel ké szi hi va tás sal kap cso la tos mai öku me ni kus
össze füg gé sek be mu ta tá sá tól.20 El kép zel he tõ nek tar tom,
hogy a lel ké szi kar vagy ép pen a lel kész je löl tek ré szé rõl va -
la ki vi tat koz ni kí ván egyik-má sik ál lí tá som mal. Sa ját el vi
és a gya kor la ti kér dé sek kel kap cso la tos ál lás pon tom meg -
ha tá ro zá sa mel lett ép pen e nyílt és test vé ri be szél ge tés el -
in dí tá sa volt a cé lom. Egy há zi éle tünk ki emel ke dõ ün ne pé -
nek tar tom azt, ha egy gyü le ke zet ben or di ná ci ó ra ke rül sor.
Váz la tos össze fog la lóm mal né mi leg ta lán hoz zá tud tam já -
rul ni ah hoz, hogy e szép egy há zi ak tus ere de tét és cél ját
job ban meg is mer je egy há zunk köz vé le mé nye.21
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20 Gaz dag do ku men tum anya got je len te tett meg ez zel kap cso lat ban a
gen fi szék he lyû Lu the rá nus Vi lág szö vet ség, lásd to váb bá: Das ge ist liche
Amt in der Kirche. Ge me in same rö misch-ka t ho lische / evan gelisch-lu the -
rische Kom mis si on. Frank furt am Ma in, 1982. Bé kés Gel lért OSB: Ke resz -
té nyek egy sé ge – utó pia? In uõ: Krisz tus ban mind nyá jan egy. Bencés
Kiadó, Pannonhalma, 1993.
21 A kéz irat le adá sa kö rü li na pok ra esik or di ná ci óm 25. év for du ló ja.
1982. au gusz tus 28-án ava tott lel késszé Kál dy Zol tán püs pök Bu da pes -
ten, a fa so ri evan gé li kus temp lom ban.

BAR THA IST VÁN

Ven dég ház épült Ba las sa gyar ma ton



csu pán az if jú ság gal kap cso la tos ta pasz ta la tok ra. Min den
kor osz tály ban igény mu tat ko zik ar ra, hogy ki moz dul ja -
nak ott hon ról, és va la hol, egy kel le mes he lyen, amely már
a má so dik oda ér ke zés kor nosz tal gi kus ér zé se ket vált ki
be lõ lük, ta lál koz za nak tá vol ból jött tár sa ik kal, új ba rát sá -
gok, is me ret sé gek jöj je nek lét re. Igény van ar ra is, hogy
egy kö zös ség tag jai együtt ke re ked je nek fel, hogy a meg -
szo kott kör nye zet bõl ki sza kad va né hány na pot el tölt se -
nek egy olyan he lyen, ahol ta lán új ol dal ról is mer he tik
meg egy mást és ön ma gu kat. Szak mai kö rök ön kép zõ
össze jö ve te lei, gyü le ke ze ti cso por tok, is ko lai osz tá lyok ki -
rán du lá sa, ki he lye zett pres bi te ri ülé sek, lel ké szi mun ka -
kö zös sé gek, to vább kép zé sek, lel kész aka dé mia, te ma ti kus
kon fe ren ci ák, ha tod éves kon zul tá ció, el csen de se dõs lel ki -
gya kor la tok és sok más al ka lom szá má ra kí nál új hely -
színt a Ba las sa gyar ma ton most meg épült Sza bó Jó zsef Ta -
nul má nyi Ház.

Ami kor a gyü le ke zet köz gyû lé se úgy dön tött, hogy az
ál la mo sí tott ele mi is ko la épü le té ért ka pott kár pót lást ven -
dég ház épí té sé re for dít ja, ak kor ar ról tett hi tet, hogy az
egy ház él he tõ jö võ jé ben egy re na gyobb sze re pe lesz az
ilyen ta lál ko zó he lyek nek. A vá ros köz pont já ban, a temp -

lom tól né hány lé pés nyi tá vol ság ra, a Luther ut ca 4. szám
alat ti egy ko ri Le gény egy let épü le té nek he lyén épült az új
lé te sít mény. A húsz fé rõ hely tíz két ágyas szo bá ban ke rült
ki ala kí tás ra, két-két szo bán ként egy kö zös zu hany zó val,
vé cé vel. Szük ség ese tén pót ágyak is el fér nek a szo bák ban,
így akár har minc sze mély szá má ra is he lyet tu dunk biz to -
sí ta ni. A föld szin ti két szo ba moz gás sé rül tek fo ga dá sá ra
is al kal mas. A mint egy 80 négy zet mé ter nyi alap te rü le tû
kö zös sé gi he lyi ség ben ön ki szol gá ló tea kony ha is ki ala kí -
tás ra ke rült. A te rem két, nagy já ból egyen lõ mé re tû rész re
is vá laszt ha tó. A temp lom és a gyü le ke ze ti ház kö zel sé ge
le he tõ vé te szi na gyobb lét szá mú ren dez vé nyek tar tá sát is,
ame lye ken a tá vol ról ér ke zõ kön kí vül hely ben la kók is
részt ve het nek. Az ét ke zés a köz vet len szom széd ság ban
lé võ ét te rem ben ked ve zõ áron kí nált me nü vel meg old ha tó,
de a vá ros ban több jó ven dég lõ is vár ja az oda lá to ga tó kat.
A gyü le ke ze ti ház ud va rán, fe dett he lyen le he tõ ség van
bog rá cso zás ra, gril le zés re, sza lon na sü tés re is. A kör nyé -
ken ta lál ha tó szép ki rán du ló he lyek és tör té nel mi ne ve ze -
tes sé gek meg lá to ga tá sa mél tó ki egé szí tõ je le het egy né -
hány na pos lel ki töl te ke zést je len tõ együtt lét nek. Sze re tet -
tel vár juk az ér dek lõ dõ ket!
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Dr. Schu lek Ti bor ral csu pán né hány szor ta lál koz tam sze -
mé lye sen: kon fe ren ci án, lel ké szi mun ka kö zös ség ben. Írá -
sa it szí ve sen ol vas tam. Bor ne mi sza-kö te tét két ki adás ban
is is mer tem, meg be csü lé sé rõl tud tam, de ar ra nem mer tem
vál lal koz ni, hogy le á nya ké ré sé re én is ír jak ró la az em lé -
ke zõk so rá ban mint sze mé lyes is me rõ söm rõl. Ezért is
örül tem, hogy ezt az ér té kes köny vet most el ol vas hat tam
és rö vi den össze fog lal ha tom, amit be lõ le ta nul tam és aho -
gyan az elõ zõ nem ze dék egy ki emel ke dõ ma gyar evan gé -
li kus lel ké szét meg is mer het tem e mû alap ján. Örö me i rõl
és há nyat ta tá sá ról, hû sé gé rõl és csa ló dá sa i ról, egyé ni sé -
gé rõl és hi té rõl ol vas ha tunk e ki ad vány ban.

Az elõt tünk já ró nagy nem ze dék nagy for má tu mú tag ja
volt. Ho mo hun ga rus – az egész Kár pát-me den ce mél tó rep -
re zen tán sa –, ho mo Chris ti a nus, ho mo Lu the ra nus, ho mo
oe cu me ni cus – és ho mo no vus, aho gyan Luther ér tet te: az új
em ber, és hoz zá tet te: a ke resz tény em ber nem öreg szik…

Két év szám je lö li föl di éle te ha tá ra it: 1904–1989. Va ló -
já ban az egész hu sza dik szá zad. Amit a két év szám kö zött
a kö tõ jel je lez, az tu laj don kép pen egy hosszú, ka lan dos,
ered mé nyek ben gaz dag lel kész élet.

Ha ne kem kel le ne meg ír nom az élet raj zát, a Zá ke us-tör -
té net egy mon da tát vá lasz ta nám: „a te há zad nál szál lok
én” (Lk 19) – ezt mond ta Jé zus Zá ke us nak, és at tól kezd -
ve a kí ván csi Zá ke us éle te meg vál to zott. Meg újult, ho mo
no vusszá lett, mert éle tét már csak így je lez het jük: Zá ke -
us és Jé zus, Jé zus és Zá ke us, min dig együtt. Schu lek Ti bor
éle te is így jel le mez he tõ: egy élet Jé zus erõ te ré ben. Ka lan -
dos kö rül mé nyek, sok faj ta uta zás, vál to za tos kör nye zet,
de ez a le írás még min dig nem ele gen dõ, mert õt nem csak
ge ne ti kai adott sá gok, nem csu pán cél tu da tos egyé ni sé ge,
ha nem Jé zus Krisz tus kö zel sé ge ha tá roz ta meg. Ezért ki -
tû nõ ol vas mány, sõt ke resz tény val lo más le á nya sze re tet -
bõl fa ka dó is mer te té se, ele ven ta nú ság té te le.

El fo gult az élet rajz író? Igen! Ezt nem szé gyell ni kell,
ha nem meg be csül ni, mert az em bert so ha sem ada tok, az
élet kró ni ká já hoz tar to zó idõ- és hely meg ha tá ro zá sok mu -
tat ják be iga zán, ha nem a sze re tet pers pek tí vá já ban szü -
le tett val lo más. A ma gam ré szé rõl nem hi szek az úgy ne -

HA FENSC HER KÁ ROLY (ID.)

Dr. Schu lek Ti bor kö zel rõl
Gon do la ta im egy könyv rõl

* Édes apánk, Dr. Schu lek Ti bor. Egy evan gé li kus lel kész küz del mes éle te
és mun kás sá ga a 20. szá za di Ma gyar or szá gon. Ír ta, vá lo gat ta és szer -
kesz tet te Thur nay Bé lá né Schu lek Vil ma. Köz re mû kö dött Thur nay Bé la.
Or dass La jos Ba rá ti Kör, Bu da pest, 2006.



ve zett ob jek tív egy ház tör té net ben. Vi szont so kat ta nu lok
a szub jek tív élet le írás ból, sõt ezt tar tom iga zi egy ház tör té -
net nek, a kö zel múlt va lós be mu ta tá sá nak. 

A ma gyar evan gé li kus egy ház tör té net is csak Is ten-re lá -
ci ó ban ért he tõ. Õ az, aki hû ma radt, ha mi hût len ked tünk,
nem bé nult meg, nem né mult el, nem sü ke tült meg, ál lan -
dó an cse lek vés ben volt. Meg hall gat ta imád sá ga in kat és
hû sé ges ma radt. Min den egy ház tör té net csak úgy va lós,
ha nem csak a nép és az egyes em ber va ló sá gos tör té nel mi
je len lé tét pró bál juk meg raj zol ni, ha nem mind ezt Is ten je -
len lé té ben, õr zõ, ve ze tõ, ir gal mas sze re te té ben lát tat juk.
Csak így le het tel jes a 20. szá zad nagy ré szé nek egy ház -
tör té ne te, kö ze lebb rõl az 1939–1989-ig ter je dõ idõ Schu -
lek Ti bor éle te le írá sa ként. Egy re több ilyen élet rajz kel le -
ne, hogy kor tár sa ink és utó da ink meg is mer jék a fan tá zia -
dús, cse lek võ Is ten egy ház ve ze té sét. 

Schu lek Ti bor élet re gé nye jel lem zõ hely ze te ket mu tat.
Ezek a hely ze tek meg ha tá roz hat tak sok kor tár sat, de ró la
el le het mon da ni, hogy nem csak kü lön bö zõ hely ze tek be
ke rült, ha nem meg ma radt em ber nek is. A 20. szá zad nak
az az ide je, amit mi él tünk át, sok szor szo ron ga tást je lent -
he tett, pél da nél kü li fel ada tok, ki hí vá sok áll tak elõt tünk.
Még is Pál apos tol nak hi szek, aki úgy val lott, hogy nem -
csak szo ron gat ta tá sok vol tak éle tünk ben, ha nem Is ten tá -
gas tér re is ál lí tott min ket. Er rõl az él mény rõl tu laj don kép -
pen min den ki be szá mol hat, aki Jé zus Krisz tus ta nít vá nya,
mint Schu lek Ti bor. Pál apos tol nak a szo ron gó em ber rõl
szó ló le írá sai kö zött, az úgy ne ve zett kö rül mény ka ta ló gu -
sok ban (Róm 8,35; 2Kor 4,8; 6,4 stb.) van egy spe ci á lis ki -
fe je zé se: szte no chó ria. Ez a meg szo rí tott, szo ron ga tott em -
ber meg je lö lé sé re szol gál. Eb ben a szó ban a tér kép ze te
épp úgy ben ne van, mint az idõé. Szûk te ret, be szû kü lést,
hegy szo rost ép pen úgy je lent, mint ín sé get, nyo mo rú sá got,
rossz vi szo nyo kat. A szo ron ga tott hely zet tel ag go da lom is
jár, a szív el szo ru lá sa, a lé leg zet el aka dá sa, ag gó dás,
Angst. Az Angst a fi lo ló gu sok sze rint az En ge szó ból szár -
ma zik. Ér zem e szó nak nagy sze rû, be szé des je len té sét, sõt
azt is, hogy ez zel szem ben le het ke resz tény éle tet él ni, nyi -
tott sá got ta pasz tal ni, tág szí vû nek ma rad ni, le ve gõ höz jut -
ni, tá gas tér re áll ni és mo zog ni (Zsolt 31,8–9). 

Schu lek Ti bor ta ní tó tí pu sú lel kész volt, ne ve lõ, edu ká -
tor. De nem volt el len sé ge az éb re dés nek sem. Ere de té re
néz ve iga zi fel vi dé ki, aki szá má ra a ma gyar, né met és szlo -
vák örök ség ép pen olyan fon tos volt, mint az eu ró pai örök -
ség, ezért érez te itt hon ma gát a Kár pát-me den cé ben ép pen
úgy, mint sok kül föl di kap cso la ta ré vén bár hol a kon ti nen -
sün kön. Jel le mé hez tar to zott, hogy nem akart em be rek kö -
nyö rü le té bõl él ni vagy ala mizs nát el fo gad ni, ugyan ak kor
tud ta, hogy Is ten ir gal má ra szo rul, és ab ból él õ és egész
csa lád ja. Szin te büsz kén uta sí tot ta vissza em be rek jó té -
kony ko dá sát, de bát ran fo gad ta el Is ten aján dé ka it. Kor tár -
sai kö zül so kan sze ret ték, de so kan ne he zen vi sel ték „egy
fej jel ma ga sabb vol tát” (ezt szel le mi ér te lem ben mon dom).

A ha za fo gal ma ná la gyak ran kap cso ló dott a ház ki fe je -
zés szár ma zék sza va i val: ház – egy ház – kór ház – fegy ház

– bér ház – ker tes ház, és az örök ha za. Tu da to san ápol ta
gyö ke re it, ahogy fel vi dé ki csa lá dok nál szo ká sos. Gaz da gí -
tot ta ott hon ról ho zott kin cse it: kül föl di ösz tön dí jak, né met,
an gol, skan di náv is me ret sé gek, teo ló gus évek Sop ron ban,
Lip csé ben, Finn or szág ban, Ang li á ban, Ber lin ben, Ham burg -
ban, Brem á ban, Amsz ter dam ban, Lon don ban, min de nütt
akadt is me rõ se. Az ak ko ri di ák szö vet ség (MEKDSZ) le he tõ -
vé tet te, hogy evan gé li ku so kon kí vül sok hí võ re for má tus és
ka to li kus fi a talt is meg is mer jen. Val lot ta, amit Vis ser’t Ho -
oft, a Di ák Vi lág szö vet ség el nö ke mon dott: „ez a moz ga lom
az öku me né ve te mé nyeskert je és kí sér le ti te le pe”. A KIE
nem zet kö zi szö vet sé gét is is mer te, majd a Ba rá ti Moz ga lom
éb re dé si szán dé ka ala kí tot ta ke gyes sé gét. Ta lán tá bo ri lel -
kész ként 1930-tól 1947-ig is mer ték õt leg töb ben, a leg kü -
lön bö zõbb ka to nai egy sé gek a va dász pi ló ták tól kezd ve a
Gyors had tes tig, majd a Don-ka nyar po ko li hely zet be ke rült
ka to nái. Sok öku me ni kus tá bo ri is ten tisz te let élet ve szé lyes
kö rül mé nyek kö zött is a bé kes ség at mo szfé rá ját árasz tot ta
az õ szol gá la tá nak kö szön he tõ en. A tá bo ri lel ké szek pász -
to ro lá sa is fel ada ta volt. Leg jel lem zõbb nek ér zem azt a sze -
mé lyi je len tést, ame lyet 1943. ja nu ár–feb ru ár ha vi mû kö dé -
sé rõl írt tá bo ri püs pö ké nek. Krisz tus evan gé li u mát akar ta
min de nütt hir det ni egy po kol lá vált és ér tel met len nek lát szó
há bo rús idõ szak ban is. A mély pont ek kor Jány Gusz táv hír -
hedt té vált na pi pa ran csa és an nak vég re haj tá sa volt. Örü -
lök an nak, hogy ol vas hat tam Schu lek Ti bor sza va it: „Ezt a
ha di pa ran csot nem lett vol na sza bad ki ad ni.” Ma ga Jány
Gusz táv ennyit mon dott a Lud ovi ka Aka dé mi á ról is me rõs
Schu lek Ti bor nak: „Már ki ad tam.” Az élet rajz sze rint Jány
Gusz táv is be lát ta „vég ze tes hi bá ját”, és szin te ön ként ke -
res te a ha lált, mint egy ma gá ra rótt ve zek lés ként a harc él -
vo na lá ba ment. 

Sok há nyat ta tá son ment ke resz tül a há bo rú után,
1945–48 kö zött. Ez a há nyat ta tás egész meg nö ve ke dett
csa lád ját is súj tot ta. Ugyan ez ko má ro mi lel kész sé ge ide jé rõl
is el mond ha tó (1948–1963). Csak lel kész csa lá don be lül le -
het meg ér te ni iga zán egy há zunk va ló di hely ze tét és a lel -
kész csa lá dok szin te hõ si ma ga tar tá sát. Kü lön szo mo rú sza -
kasz az 1956 utá ni idõk meg pró bál ta tá sa i nak so ra, be le ért -
ve az 1962–88 kö zöt ti idõ sza kot, ami kor gyak ran ke rült
szem be az ál la mi fel sõbb ség gel és az egy ház ve ze tõ i vel is.

A csa lád tisz te le te és sze re te te jel lem zõ en fog lal ha tó
össze ab ban, amit le á nya édes ap já ról és édes any já ról egy
mon dat ban így fe je zett ki: „Is te nem, kö szö nöm, hogy õk
le het tek a szü le ink!”

Eb ben a zak la tott élet ben alig ért he tõ és ma gya ráz ha tó
Schu lek Ti bor iro dal mi, teo ló gi ai mun kás sá ga. A him no ló -
gi á val ép pen úgy fog lal ko zott, ahogy fá ra do zott egész li -
tur gi ánk meg újí tá sá ért, és ki tû nõ for dí tá so kat ké szí tett la -
tin ból, né met bõl egy aránt. Volt tré fás írá sa is, csak úgy,
mint mély, egy há zi évet be mu ta tó imád sá ga. Mun kás sá -
gát szak ér tõk na gyon be csül ték, és volt olyan idõ-, ami kor
a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia job ban ér té kel te pon tos,
szor gal mas, tu do má nyos szin tû mun ká ját, mint az egy há -
zi ve ze tõk és szol ga tár sak.

380



Két köny vet aján lunk Ol va só ink fi gyel mé be. Mind ket tõ a
Her me ne u ti kai Ku ta tó köz pont gon do zá sá ban je lent meg,
a Her me ne u ti kai Fü ze tek 28., il let ve 30. kö te te ként. Össze -
függ, il let ve egy más nak fe lel a két kö tet.

Egy test ben a ke reszt ál tal – ezt a cí met vi se li az el sõ. A
ma gyar ki adás szer kesz tõ je, ifj. Fa biny Ti bor elõ sza vá ból
idé zünk az aláb bi ak ban.

„A re for má ció ide jén Mo rus Ta más és a bib lia for dí tó
Tyn dale ar ról vi tat ko zott, hogy az egy ház vagy a Szent írás
el sõd le ges-e. Ma már úgy lát juk, hogy a kér dés ak ko ri fel -
ve té se bár mennyi re is jo gos volt, an nak mai ki éle zé se ká -
ros nak bi zo nyul hat. Az evan gé li um és az egye te mes ség
(ka to li ci tás) nem le het nek egy más sal el len té tes fo gal mak.
Ami kép pen a mai ka to li ciz mus fel fe dez te a Szent írást, úgy
a mai pro tes tan tiz mus nak is fel kell fe dez nie az egy há zat.

Ez a fel is me rés ve zet te a két ne ves ame ri kai evan gé li kus
teo ló gust, Ro bert W. Jen sont és Carl E. Bra a tent, ami kor más -
fél év ti zed del ez elõtt lét re hoz ták a »Ka to li kus és Evan gé li u -
mi Teo ló gi ai Köz pon tot«, majd el in dí tot ták a Pro Ecc le sia cí -
mû, ma gas szín vo na lú és nagy ha tá sú öku me ni kus fo lyó ira -
tot. E két teo ló gus kez de mé nye zé sé re há rom éven ke resz tül
ta nács ko zott szá mos fe le ke zet hez (or to dox, ró mai ka to li kus,
episz kopá lis, evan gé li kus, re for má tus, pün kös dis ta) tar to zó
teo ló gus, mi elõtt az itt ol vas ha tó Prince to ni ja vas la tot meg -
fo gal maz ták vol na. Nem a bü rok ra ti kus öku me né kép vi se lõi
õk, hi szen az öku me ni kus moz ga lom nak ép pen et tõl a mai
sze ku la ri zált, el po li ti zá ló dott irány za tá tól ha tá ro lód nak el.
Szá muk ra a kon fesszi ó ból, az evan gé li u mi hit meg val lá sá -
ból kö vet ke zik az egy ház egy sé gé re tett ja vas lat.

Az Öku me né cí mû fo lyó irat ren del ke zé sé re bo csá tot tuk e
nyi lat ko zat né hány rész le tét. Ám tel jes egé szé ben az Egy
test ben a ke reszt ál tal. Prince to ni ja vas lat a ke resz té nyek
egy sé gé re most lát elõ ször ma gya rul nap vi lá got a ki adó,
W. B. Eerd mans szí ves en ge dé lyé vel. […]

Ter vez zük, hogy e kis könyv rõl a kö zel jö võ ben mi is
kon fe ren ci át ren de zünk meg hí vott elõ adók se gít sé gé vel,
hogy az õ ref le xi ó i kat majd egy újabb ki ad vány ban bo -
csás suk a nyil vá nos ság elé.”

A Her me ne u ti kai Ku ta tó köz pont 2006-ban egy kér dés sel
ke re sett meg kü lön bö zõ fe le ke ze tek hez tar to zó sze mé -
lye ket Ma gyar or szá gon. A kér dés így hang zott: „Egy
HÁZ ban él nek-e a ke resz té nyek?” A kérdés az öku me né
hely ze tét fir tat ja vi lág szin ten és Ma gyar or szá gon. Azt
vár ta a szer kesz tõ, hogy a meg szó lí tot tak a Prince to ni
ja vas lat fé nyé ben fe lel je nek az öku me né vel kap cso la tos
kér dé sek re. A vá la szok ból ké szült az Egy ház ban él nek-
e a ke resz té nyek? cí mû ta nul mány kö tet. Szer zõi le fe dik
a ma gyar öku me ni kus pa let tát: Bo gár di Sza bó Ist ván,
Im ré nyi Ti bor, Itt zés Já nos, Ja bak At ti la, Ko czisz ky Éva,
Krá nitz Mi hály, Nagy pál Sza bolcs, Pász tor D. Já nos,
Rozs-Nagy Szil via, Sze bik Im re, Szir tes And rás, Szu -
hánsz ky T. Gá bor, Szûcs Fe renc, Van kó Zsu zsa, Vég he lyi
An tal, Zam fir Ko r in na. 

Aho gyan az ere de ti kö tet elõ sza va ígér te, kon fe ren ci át
ren dez nek a té má ban a ma gyar szer zõk rész vé te lé vel
2007. ok tó ber 4-én a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni -
kus Ta ná csá nak épü le té ben.
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Hasz no sak a le ve lek, ame lye ket õt jól is me rõ lel ké szek
ír tak a szer zõ és szer kesz tõ Thur nay né Schu lek Vil má nak.
Sok ol da lú, nagy te kin té lyû, em ber sé ges, né ha túl sá go san
is szi go rú, más kor gyen géd kor társ nak mu tat ják a tu dóst,
a ne ve lõt, a ka to nát, az ér zé keny em bert. Har colt az igaz -
sá gért, de imád ko zott el len sé ge i ért is. Ez az élet rajz va ló -
ság hû, nem pa pír sza gú. Egy át élt pa pi éle tet mu tat be,
csa lád sze re tõ, egy há zá ban szol gá ló egyé ni sé get. A 20.
szá zad ma gyar tra gé di á ja, Tri a non az õ éle té ben is azt je -
len tet te, amit az egész elõ zõ nem ze dék éle té ben. Az egész
or szá got am pu tá ló tri a no ni bé ke kö tés az õ éle té ben is ma -
ra dan dó nyo mo kat ha gyott (mint ahogy a mi csa lá dunk -
ban is, ahol fel vi dé ki és er dé lyi õsök él tek ezen a Ma gyar -
or szág ha tá ra in kí vül ke rült te rü le ten). Nagy ra ér té ke lem,
hogy en nek el le né re is tu dott tré fál koz ni. Ak kor is csa lád -
cent ri kus ma radt, ami kor so kat kel lett tá vol len nie csa lád -

tag ja i tól. Tu dós ként sem a szá raz tu do mány, sem az em -
be ri ész, ha nem szí ve ha tá roz ta meg. Ke mény sport em ber -
ként sok min dent ki bírt, ami be kor tár sai be le hal tak. Kes -
keny utat járt, nem könnyû, de le het sé ges utat, amint azt
Jé zus Krisz tus ta nít vá nya i nak ja va sol ta. A sze re tet len ség
kor sza ká ban sze re te tet adott és ka pott. Is ten meg elõ zõ
sze re te té bõl élt, a gra tia pra eve ni ens-bõl, és ná la ez gra tia
con ti nua lett. A sze re tet Ka rá csony Sán dor ter mi no ló gi á já -
val ki fe jez ve ezt je len ti: „Fi a talko rá ban az em ber begy re
szed so kat, fel nõtt- s öreg ko rá ban osz to gat.” Volt mit osz -
to gat nia Schu lek Ti bor nak is. Jól sá fár ko dott a ka pott tá -
len tu mok kal. 

Nagy öröm mel ol vas tam ezt a szép ki ál lí tá sú, tar tal má -
ban és kül le mé ben ma gas színvonalú lel ké szi élet raj zot,
és õszin tén aján lom – kü lö nö sen utó da ink nak – e mû is -
me re tét.

Köny vek a Prince to ni ja vas lat ról



SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 19. VA SÁR NAP
• Mt 9,1–8

„Meg bo csát tat tak bû ne id!”

Az evan gé li u mok ke re ken húsz olyan cso dás ese ményt1

kö zöl nek, amely gyó gyí tás sal vagy dé mon ûzés sel kap cso -
la tos. Amennyi re rend kí vü li ek ezek a tör té né sek, annyi ra
nagy fej tö rést is okoz nak, hi szen egy részt ne héz meg ma -
gya ráz ni, re konst ru ál ni õket, más részt – fõ leg egy ön ma -
gát ra ci o na lis tá nak és sze ku lá ris nak mon dó, ám szen zá -
ció éhes kö zeg ben – ren ge teg kér dést vet nek fel. Ami vi -
szont biz tos, hogy nem ke rül het jük meg õket, mi vel szer -
ves ré szét ké pe zik a szent írá si ha gyo mány nak.

Köz is mert, hogy az ószö vet sé gi tör té ne tek bõ vel ked nek
a cso dák ban,2 még is az Il lés–Eli ze us-ha gyo mányt, va la -
mint Dá vid alak ját3 le szá mít va az ezek ben sze rep lõ le írá -
sok súly pont jai nagy ban el tér nek az evan gé li u mi tör té ne -
tek tõl.

A hel le nis ta vo ná so kat hor do zó ószö vet sé gi apok ri fek -
ben in kább ta lá lunk az Új szö vet ség ben le ír tak hoz ha -
son ló gyó gyí tá sok ról szó ló be szá mo ló kat,4 aho gyan a
for rá sok sze rint a Krisz tus utá ni 1. szá zad is bõ vel ke dett
a jé zu si gyó gyí tá sok hoz ha son ló ese mé nyek ben. Azon -
ban a fel is mer he tõ pár hu za mok el le né re Jé zus Krisz tus
fel lé pé se lé nye gi leg kü lön bö zik min den más thau ma tur -
gosz5 te vé keny sé gé tõl. Egy fe lõl a gyó gyí tá sok si ke re Jé -
zus telj ha tal má ból (ejxousiva) fa kad, más fe lõl el sõd le ges
sze re pet kap a hit mo tí vu ma, amely jócs kán túl mu tat a
gyó gyu lás ba ve tett bi zal mon, mi vel a gyó gyul ni vá gyó

nem csu pán a konk rét se gít ség nyúj tás ra va ló ké pes sé get
lát ja meg Krisz tus sze mé lyé ben, ha nem Üd vö zí tõ jét. Épp
ezért ezek a jé zu si cso dák nem vol tak a szó szo ros ér tel -
mé ben vé ve in téz mé nye sült mi rá ku lu mok – a hi tet len ke -
dõ ket nem is gyõz ték meg, és csak azok szá má ra vol tak
Urunk ha tal má nak bi zo nyí té kai, akik hit ben „meg nyíl -
tak” Krisz tus elõtt.

Per sze van nak a ko ra be li el gon do lá sok hoz ké pest át fe -
dé sek is. Jé zus Krisz tus ugyan is nem ál lít ja, hogy a bûn és
a be teg ség össze füg gé sét hang sú lyo zó sé m ita gon dol ko -
dás té ves len ne,6 sõt gyó gyí tá sa i nak lé nye ge épp a bûn bo -
csá nat hir de té se. Ez azon ban már jócs kán meg ha lad ta a
kor mes si ás sal kap cso la tos el vá rá sa it, aki nek nem tu laj -
do ní tot tak bûn bo csá tó ha tal mat7 – hi szen úgy tud ták,
hogy er re meg van a ki je lölt em ber (a fõ pap) és a meg fe le -
lõ rí tus.8 Ezen túl me nõ en Má té kü lön hang sú lyoz za, hogy
Jé zust vé gül is ten ká rom lá sért ítél ték el (Mt 26,63kk, vö.
De ut 6,4) – ahogy eb ben a ki je lölt rész ben is.

A fen ti meg ál la pí tá sok alap ján ta lán ma ga a konf lik tus -
hely zet is kör vo na la zód ni lát szik. Jé zus lát ja/is me ri (oi[da)
a hoz zá ér ke zõk hi tét, de egyút tal lát ja/is me ri a – min den -
ko ri – „ka zu is ta tör vény ma gya rá zók”9 gon dol ko dás mód -
ját, kon cep ci ó ját (ejnqumhvsi") is, és tud ja, hogy a sa ját
rend sze rü kön be lül jo gos (vol na) az ér ve lé sük. Csak hogy
nincs szó va ló di vi tá ról, mert Jé zus egy olyan is te ni att ri -
bú tum bir to ká ban cse lek szik, amely re az Ószö vet ség utal:
a szív be lát,10 amely fo ga lom je len té se köz is mer ten a dön -
té si fo lya ma tok egé szé re ki ter jed, az az az egyén egész bel -
sõ éle te nyil ván va ló vá vá lik a Mes ter elõtt (vö. Zsolt
139,1–4). Így a cso da el be szé lés he lyett va ló já ban „teo ló gi -
ai-apo lo ge ti kai” ér ve lés hang zik el, még hoz zá a rab bik tól
meg szo kott mó don, kér dés for má já ban. Ilyen for mán ma -
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1 Be nyik György (szerk.): Cso da el be szé lé sek. Sze ge di Bib li kus Kon fe ren -
cia 1998. JA TEP ress, Sze ged, 2000. 21. o.

2 Nyolc ószö vet sé gi ki fe je zést is ta lá lunk a „cso dák” meg je lö lé sé re, ezek
kö zül a két leg fon to sabb az taÉ és a tp"/m.

3 1Sám 16,14kk.
4 Pél dá ul Na bu na id imá ja (Ver mes Gé za: A zsi dó Jé zus. Osi ris, Bu da pest,

1998. 90. o.).
5 Pél dá ul Tya nai Apol li na ri osz, Jar kasz, Si mon má gus, Han ina ben Do -

sza. Lásd Be nyik 2000, 21. o.

6 Be nyik 2000, 57. o.
7 Gnil ka, Jo a chim: Márk. http://www.theol.usz eged.hu/konyv tar/mark/in-

dex.html
8 Lev 4–5; 16.
9 Dó ka Zol tán: Márk evan gé li u ma. Or dass La jos Ba rá ti Kör, Bu da pest,

1996. 42. o.
10 Pél dá ul 1Sám 16,7; 1Kir 8,39; Zsolt 7,10; Jer 11,20.
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ga a cso dás ese mény hát tér be szo rul, apof teg má vá lesz,
amely a mi no re ad mai or em alá tá maszt ja Krisz tus bûn bo -
csá tó ha tal mát, ez ál tal pe dig elõ tér be ke rül a krisz to ló gi ai
mon da ni va ló. Az írás tu dók ér ve lé se te hát épp ott hi bás,
hogy nem vesz nek tu do mást a cso da va ló sá gá ról, el len ben
ki tar ta nak a tör vé nyi ren del ke zé sek és rí tu sok el len õriz he -
tet len ha tá sa mel lett, hol ott nem len ne szük ség rí tus ra,
sem pe dig kul tusz ra, ha nem egye dül a Krisz tus sal va ló
sze mé lyes kap cso lat ra, amely mö gött az a hit áll, hogy
ben ne Is ten ere je la kik, és köz vet le nül hoz zá for dul va gyó -
gyí tó cso da tör té nik.

„…di csõ í tet ték az Is tent, aki ilyen ha tal mat
adott az em be rek nek”

Azon túl, hogy a ki je lölt sza kasz zá rá sa egy ben a szi nop -
ti kus ha gyo má nyon be lü li egyik el té rést is ma gá ban fog -
lal ja, a tex tus fõ ként ezen fél vers ré vén il lesz ke dik az egy -
há zi esz ten dõ te ma ti ká já ba. Jól le het egyes ma gya rá zók
más ér tel me zést is el kép zel he tõ nek tar ta nak,11 a fen ti vál -
to zat még is job ban meg fe lel az evan gé lis ta szer kesz tõi
szán dé ká nak. Ön ma gá ban ugyan ez a köz lés su gall hat ná
azt is, hogy a tö meg fél re ér ti a cso dát, pon to sab ban nem
ér ti meg a lé nye gét, és Jé zus Krisz tus ra is úgy te kint, mint
a kor pros pe rá ló cso da dok to ra i nak egyi ké re, aki kü lön le -
ges ha ta lom mal bír. Má té evan gé lis ta szá má ra azon ban a
so ka ság már nem el sõ sor ban „szem ta nú kat” je lent (mint
Márk és Lu kács köz lé sé ben), ha nem a szü le tõ egy há zat,
an nak örö me i vel és meg pró bál ta tá sa i val együtt. Má té teo -
ló gi ai ref le xi ó ja az el sõ vissz han gok is me re té ben szü le tik
meg, és igyek szik szem be sí te ni ol va só it az zal a ha ta lom -
mal, ame lyet az egy ház Krisz tus tól ka pott. „A meg jegy zés
eset le ges sé ge eme li ér té két, mert el sõ sor ban nem va la mi -
fé le ta ní tás ról tesz ta nú sá got, ha nem ar ról a köz vet le nül
Krisz tus tól ere dõ és az övé vel egyen ér té kû (mond hat nánk)
bûn bá na ti gya kor lat ról, amely már az el sõ idõk tõl kez dõ -
dõ en ér vény ben volt. E gya kor la tot ugyan az az exo u szia
fõ név je lö li, amely fen tebb (6. v.) az em ber fia ha tal má nak
je lö lé sé re szol gált. Az »em be rek« és az »em ber fia« to vább -
ra is kü lön böz nek egy más tól, de ha tal muk és fel ada ta ik
eggyé vál nak.”12 (Spi neto li)

Az ige hir de tés fe lé

Az or vos tu do mány ro ha mos fej lõ dé se el le né re sem vál to -
zott az a tény, hogy a 21. szá za di or vo sok sem „gyó gyí ta -
nak”, ha nem „se gí te nek” a szer ve zet nek a gyó gyu lás ban

– ez még a kü lön fé le imp lan tá tu mok ese té ben is igaz, hi -
szen a szer ve zet nek „bó lin ta ni” kell a be ül te tett „ide gen
test re”. Az is vi lá gos, hogy ami az egyik em ber nek gyógy -
szer, az a má sik nak le het ha lá los mé reg. Ez zel szem ben
egy si ke res gyó gyí tás min den eset ben sza ba du lást je lent a
ha lál tól, hi szen si ke rül „ki ja ví ta ni” a hi bát a rend szer ben,
és el odáz ni a vég le ges le ál lást.

Az evan gé li u mok ból azon ban vi lá go san ki tû nik, hogy a
jé zu si gyó gyí tá sok nem ilyen ma te ri á lis szin ten zaj la nak,
ha nem min den szen ve dés gyö ke rét ve szik cél ba és szün te -
tik meg, to váb bá ezek ben a tör té ne tek ben a tes ti-lel ki gyó -
gyu lás egy sé ge el vá laszt ha tat la nul hang sú lyos sze rep hez
jut (vö. Mt 4,23–24). „Bíz zál” (qavrsew), szó lít ja meg a
Mes ter (egye dül Má té in terp re tá ci ó já ban) a hoz zá ér ke zõt,
hi szen a bûn val lás so ha nem könnyû. Jé zus ezért nem ke -
gyet len bí ró, ha nem meg ér tõ or vos mód já ra vi sel ke dik. Di -
ag nó zi sa pon tos és ki me rí tõ, ahogy a gyó gyí tás is si ke res. 

Má té er re a meg mu tat ko zó is te ni ha ta lom ra épí ti az egy -
ház min den ko ri fel ada tát (vö. Mt 16,18; 18,15–20). Az
evan gé lis ta nem csak azt igyek szik vi lá gos sá ten ni, hogy
Krisz tus mind nyá junk bû né ért halt meg a ke resz ten, majd
tá madt fel, hogy „meg gyó gyul junk”, az az üd vös sé günk le -
gyen (vö. Mk 10,45; 1Kor 15,3), ha nem ar ra is nyo ma té ko -
san utal, hogy Krisz tus a bûn bo csá nat ki hir de té sét az õ kö -
ve tõ i re, vagy is az egy ház ra bíz ta (Mt 18,18). Más ként fo -
gal maz va rend kí vü li ha tal mat adott övé i nek (vö. Mk
16,17; Ap Csel 3,1–10; 9,32–35; 14,8–11). Ez a ha ta lom
azon ban rejt ve ma rad a bûn nel ter helt vi lág ban, mi vel
Krisz tus sze mé lyén ke resz tül Is ten or szá ga „csu pán” át sza -
kí tot ta a mu lan dó vi lág rend sze ré nek szö ve dé két, be azon -
ban még nem tel je se dett. Az élõ hit ugyan ak kor így is fel -
is me ri a holt be tû vel szem ben az „is ten ural mi sá got”. Krisz -
tus „or vo so kat” akar lát ni, és cso dás „gyó gyu lá so kat”,
nem pe dig „bí rá kat”, íté le tet, pusz tu lást és ha lált (vö. Ez
18,23). Aki le gyõz ve a mu lan dó sá got, az élet di a da lát vit -
te vég hez a ke resz ten, az ezt a jó hírt bíz ta rá a ke resz tény -
ség re. Mun ká ba szó lí tó hí vá sa nem más, mint fel szó lí tás
az ér tel met len, „ha lá lért va ló élés” el le ni küz de lem re.

Pe thõ At ti la

Fel hasz nált iro da lom

Be nyik György (szerk.): Cso da el be szé lé sek. Sze ge di Bib li kus Kon -
fe ren cia 1998. JA TEP ress, Sze ged, 2000.

Be nyik György (szerk.): Sze ge di Kom men tár. Új szö vet ség. Di gi tá -
lis ki adás. http://mek.oszk.hu//00100/00188/ful szo veg.html

Dó ka Zol tán: Márk evan gé li u ma. Or dass La jos Ba rá ti Kör, Bu da -
pest, 1996.

Gnil ka, Jo a chim: Márk. Di gi tá lis ki adás. http://www.theol.u -
szeged.hu/konyv tar/mark/in dex.html

Kar ner Ká roly: Má té evan gé li u ma. Ke resz tyén Igaz ság, Sop ron,
1935.

Ver mes Gé za: A zsi dó Jé zus. Osi ris, Bu da pest, 1998.
Spi neto li, Or ten sio da: Má té. Az egy ház evan gé li u ma. Di gi tá lis ki -

adás. http://www.theol.u-sze ged.hu/konyv tar/ma te/in dex.html

383

11 „…ha ta lom ada tott az em ber nek”, az az Jé zus nak, vagy a má sik el kép -
ze lés sze rint „az em be rek ja vá ra” (da ti vus com mo di). Lásd Spi neto li, Or -
ten sio da: Má té. Az egy ház evan gé li u ma. http://www.theol.u-sze -
ged.hu/konyv tar/ma te/in dex.html
12 Ki eme lé sek tõ lem.



Tal ló zó

„A gyó gyu lás ta gad ha tat lan, a mes si á si jel az írás tu dók
ér ve lé se alól ki húz ta a ta lajt. Most már a so ka ság sem
csak ámul do zik, ha nem di csõ í ti Is tent, mert meg ér ti, hogy
menny és föld ed dig so ha nem volt ta lál ko zá sá nak lett ta -
nú já vá […].” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM.
Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Az el be szé lés egye dül ál ló for du la ta – gyó gyí tás he lyett
bûn bo csá nat! – ép pen az is ten kap cso lat ren de zé sé nek, a
bo csá nat el nye ré sé nek ra di ká li san új mód já ra vi lá gít rá.
[…] Jé zus fel bo rít ja az egész el ad dig ér vé nyes val lá si rend -
szert, és ide jét múlt tá te szi azt. Jé zus nak ezt az »újí tá sát«
egye dül a gol go tai ke reszt iga zol ja. […] a bûn bo csá nat
min den kép pen »ér tel mes sé« te szi az éle tet; ak kor is, ha
nem tár sul a gyó gyu lás aján dé ká val. […] Kör nye ze te ér té -
sé re ad ja, hogy Is ten aka ra ta sze rint a bûn bo csá nat el nye -
ré se nél kü le le he tet len. A fa ri ze u sok jól ér tet ték õt, ami kor
fel há bo rod tak! Szá munk ra is azt je len ti mind ez, hogy
nem a tör vény, nem a tör vény be töl té sé nek igye ke ze te,
nem a szo ká sos val lá si elõ írá sok pon tos be tar tá sa, nem a
kul ti kus ön meg vál tó lel ki fo lya ma tok be épí té se se gít raj -
tunk, ha nem egye dül Jé zus és a Gol go tán meg szer zett
vált sá ga.” (id. Ma gas sy Sán dor: Pe rikó pák. Ma gán ki adás)

„[…] meg kel lett vol na ér te ni ük, hogy ami nek ta núi vol -
tak, nem an nak volt a be mu ta tá sa, hogy Is ten ha tal mat
adott az em be rek nek; ha nem an nak, hogy Is ten je lent meg
kö zöt tük az Úr Jé zus Krisz tus sze mé lyé ben.” (Wil li am
Mac Do nald: Új szö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„Ami kor Jé zus a gu ta ütött nek a bûn bo csá nat aján dé kát
ad ja, ez zel Is ten ki rá lyi ha tal mát nyi lat koz tat ja ki, s Is ten
ki rály sá ga ép pen a Jé zus ál tal adott bûn bo csá nat ban lesz
je len va ló ság gá.

Ezen a pon ton tá mad el len ál lás Jé zus sal szem ben a je len
 lé võ írás tu dók nál. […] A tö meg csak a cso dát lát ja, a lát -
vá nyos ság pe dig csak ar ra jó, hogy di csér je Is tent az em ber -
nek adott ha ta lo mért: Jé zus sza vát fél re ért ve nem haj lan dó
meg lát ni, hogy a Mes si ás je lent meg so ra i ban, és az Is ten
ki rály sá ga kö ze lí tett el Jé zus igé jé ben és cse le ke de te i ben.”
(Kar ner Ká roly: Má té evan gé li u ma. Ke resz tyén Igaz ság)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(Bíz zál, fi am, meg bo csát tat tak bû ne id)
„A gö rög szód ze in – »meg ment« – ige alap je len té se »ki egé -
szít« vagy »meg gyó gyít«, ami azt jel zi, mi lyen szo ros kap -
cso lat van a meg vál tás és a gyó gyí tás kö zött. E mo dell re
tá masz kod va je len tet te ki Au gus ti nus, hogy az Egy ház
olyan, mint egy kór ház – te le olyan em be rek kel, akik tud -
ják, hogy se gít ség re szo rul nak, és akik kész ség gel rá bíz -
zák ma gu kat a gyó gyí tó Krisz tus ra.”

Al is ter McGrath (1953–) észak ír szü le té sû
ox for di bio ké mi kus, teo ló gus: Híd

„Is ten olyan, mint egy or vos: nem a be teg kí ván sá gát tel -
je sí ti, ha nem azt te szi, ami gyó gyu lá sá hoz szük sé ges.”

Szent Ágos ton (354–430) püs pök, egy ház ta ní tó

(Bíz zál, fi am…)
„Ag gódj ke ve seb bet, re mény kedj töb bet; egyél ke ve seb bet,
rágj töb bet; pa nasz kodj ke ve seb bet, lé le gezz töb bet; be -
szélj ke ve seb bet, mondj töb bet; utál kozz ke ve seb bet, sze -
ress töb bet; és az élet ben min den jó do log a ti éd lesz.” 

svéd köz mon dás

(„menj ha za…” – és egyet len szó val sem kö te le zi el a meg -
gyó gyí tot tat.)
„Ha so sem en ge ded sza bad já ra a gyer me ke i det, ho gyan
ta nul ják meg, hogy min dig vissza jö het nek hoz zád?” 

is me ret len

(Mi ért gon dol tok go noszt szí ve tek ben?)
„Az Or vos meg áll a be teg mel lett, azt mond ja ne ki: »Kelj
föl…« És a be teg föl kel, a be teg ágy ból, vagy a vám pénz -
vál tó asz ta lá tól (asze rint, ki nek mi lyen a be teg sé ge): »föl -
kel és jár«, kö ve ti az Or vost; már nem be teg: meg gyó gyult.
A Fa ri ze ust vi szont oly annyi ra el töl ti egész sé gé nek gõg je
és a be te gek utá la ta, hogy köz ben nem ve szi ész re a sa ját
be teg sé gét.”

Ró nay György: Ki nek kell az or vos?

SZENT HÁ ROM SÁG ÜNNEPE UTÁN 20. VA SÁR NAP
• Mt 22,1–14

Exe gé zis

Ez a pél dá zat Má té evan gé li u má ban a Je ru zsá lem be va ló
be vo nu lás és a temp lom tisz tí tás után sze re pel. A szö veg -
kör nye zet ar ra utal, hogy Jé zus és el len fe lei (a fa ri ze u sok és
a zsi dó ság ve ze tõi) kö zött az el len tét egy re éle seb bé vá lik,
és ezek az ese mé nyek a drá mai vég ki fej let kö ze led tét jel zik.
Egy há rom pél dá zat ból ál ló so ro zat utol só da rab ja ez a sza -
kasz (a két test vér rõl szó ló pél dá zat: Mt 21,28–32; a go nosz
szõ lõ mun ká sok ról szó ló pél dá zat: Mt 21,33–46). Pél dá za -
tunk tár gya azo nos az elõ zõ ket tõ é vel, de fo ko zást je lent
azok hoz ké pest. Az el sõ pa ra bo lá ban Jé zus a dön tés le he tõ -
sé gé re mu tat rá. A má so dik ban azt hir det te meg, hogy Iz rá -
elt rom lás fe nye ge ti hût len sé ge mi att. A ki rá lyi me nyeg zõ -
rõl szó ló pél dá zat to vább vi szi a meg kez dett gon do lat sort, és
töb bek kö zött azt fo gal maz za meg, hogy Is ten a po gá nyok
kö zül gyûjt né pet. A sza ka szunk azt is az ol va só elé tár ja,
hogy hût len sé gé bõl fa ka dó an a vá lasz tott nép üd vös sé gen
kí vül re ke rül, de ar ra is fi gyel mez tet, hogy ugyan ilyen sors -
ra jut hat nak a ke resz té nyek is (Róm 11,21–22). En nél a
sza kasz nál is fel fe dez het jük Má té ket tõs cél ki tû zé sét: po le -
mi kus-apo lo ge ti kus tö rek vés – a zsi dók kal kap cso lat ban –
és in tel mi szán dék – a ke resz té nyek vo nat ko zá sá ban.
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Sza ka szunk tu laj don kép pen két pél da be széd bõl áll: a
ki rá lyi me nyeg zõ (1–10.14) és a me nyeg zõi ru ha pél dá za -
ta (11–13). Az el sõ nek van pár hu za ma Lu kács nál (Lk
14,15–24), de a má so dik Má té sa ját ja. Lu kács azt ál lít ja a
kö zép pont ba, hogy a „meg hí vot tak” en ge det len sé ge után
azok fe lé szól a hí vás, akik a tár sa da lom ki re kesz tett jei.
Má té el be szé lé sé ben egy na gyobb ívet le het fel fe dez ni;
meg je le nik ben ne az üd vös ség ér tel me zé se Iz rá el ki vá lasz -
tá sá tól kez dõ dõ en Je ru zsá lem pusz tu lá sán át az utol só
íté le tig. A Má té és Lu kács el be szé lé se kö zött meg le võ nagy
kü lönb sé gek mi att töb ben vi tat ják a kö zös for rást (Q). Má -
sok ar ra gon dol nak, hogy Má té ala po san át dol goz ta a for -
rá sát, vagy már a for rás ban is így ta lál ta az elbeszélést.

Ah hoz, hogy a pél dá zat súly pont ja it meg ta lál juk, fon tos
össze vet ni a má téi és a lu ká csi sza kaszt. Az exe gé ták a lu -
ká csi meg fo gal ma zást tart ják a ré geb bi szö veg nek. Az el sõ
meg hí vot tak el uta sí tó ma ga tar tá sa után õket má sok kal he -
lyet te sí tõ „ven dég lá tó” ké pe Jé zus ige hir de té sét és mû vét
kí ván ja alá tá masz ta ni, aki a tár sa da lom ki re kesz tett je i nél
ta lált be fo ga dás ra, és nem az or szág te kin té lyes, elõ ke lõ
em be re i nél. A két pél dá zat kö zött van nak egye zõ vo ná sok,
de Má té ala po san meg vál toz tat ta a té ma be ál lí tá sát, így
jócs kán van nak szem be öt lõ kü lönb sé gek is. Mind ket tõ ben
szó van a ven dé gek szá má ra el ké szí tett la ko má ról, a meg -
hí vást közvetítõ szol gá ról, il let ve szol gák ról, a hí vás is mét -
lé sé rõl és el uta sí tás ról, új meg hí vot tak ról. A mar káns kü -
lönb ség, hogy Lu kács nál „egy em ber” sze re pel, Má té nál pe -
dig egy ki rály; ott va cso ra, itt me nyeg zõ; ott ha rag, itt ke -
mény meg tor lás. Ha rész le te i ben vizs gál juk meg a kü lönb -
sé ge ket, ak kor lát juk iga zán a két fé le kon cep ci ót. Má té el -
be szé lé sé bõl tel je sen hi ány zik a meg hí vot tak men te ge tõ zé -
se, he lyet te kö zönnyel ta lál ko zunk. Itt ol vas ha tunk ar ról
is, hogy a ven dég lá tó még egy szer ki kül di a szol gá it – eb -
ben a moz za nat ban az Úr tü rel mét és hû sé gét fe dez het jük
fel. Er re a má so dik hí vás ra ir re á li san dur ván re a gál nak a
meg hí vot tak – kü lö nö sen, ha fi gye lem be vesszük, hogy
egy me nyeg zõ re in vi tál ják õket. Ami lyen drasz ti kus a meg -
hí vot tak el uta sí tá sa – bán tal ma zás, gyil kos ság –, leg alább
olyan mér té kû a ki rály vá lasz re ak ci ó ja. A pél dá zat nak ez a
ré sze annyi ra el túl zott, hogy a sza ka szunk el sõ fe lét szem -
lél ve szin te ma gá tól ér te tõ dõ en er re ve tül a fi gyel münk.
Szán dé kos ez a túl zás, amely fi gyel mün ket egy pont ra fó -
kusz ál ja – Jé zus szá mos pél dá za tá nál él a meg hök ken tõ
túl zás esz kö zé vel (pél dá ul a szál ka és a ge ren da, a te ve és
a tû fo ka, a szú nyog ki szû ré se és a te ve le nye lé se képével).
A ha tá ro zott el uta sí tást és an nak kö vet kez mé nye it lát hat -
juk meg itt. Ér de mes meg fi gyel ni, hogy ami kor Má té a ki -
rály vá lasz lé pé se i rõl ír, ak kor ezt ol vas suk: „vá ro su kat pe -
dig fel éget te”. Nem visszük túl zás ba az al le go ri zá lást, ha
ezen a pon ton a fel ége tett vá ros, a Kr. u. 70-ben fel dúlt Je -
ru zsá lem jut az eszünk be.

Az asz tal kö zös ség je len tõ sé ge az óko ri idõ ben igen
nagy volt. A leg na gyobb meg tisz tel te té sek kö zé szá mí tott,
ha va la kit egy kö zös ét ke zés re – kü lö nö sen egy ün ne pi
me nyeg zõ re – hív tak. En nek a kö zös ség nek a meg le he tõ -

sen dur va vissza uta sí tá sá val ta lál juk ma gun kat szem ben,
ami kor ezt a pél dá za tot ol vas suk. Egy lé pés sel to vább lép -
ve az ér tel me zés ben az Úr ral va ló kö zös ség vissza uta sí tá -
sá nak ké pe tá rul fel elõt tünk.

A „ki rály” szim bo li kus ké pe az ószö vet sé gi idõk re
vissza me nõ en össze kap cso ló dott Is ten sze mé lyé vel (pél -
dá ul Zsolt 24,10). A „la ko ma” a pró fé ták tól kez dõ dõ en a
mes si á si kor szak je lö lé sé vel kap cso ló dott össze (Ézs
55,1–2; 65,13; Mt 8,11; Jel 19,9.17 – Qum rán ban is:
1QSb). A me nyeg zõ több he lyen is Is ten ki rály sá gá nak
üdv ko rát je le ní ti meg (Mt 9,15; Jn 3,29). Mind ezek össze -
kap cso lód nak eb ben a pél dá zat ban. A pél dá zat el sõ fe lé -
nek má sik hang sú lyos gon do la ta, hogy a szol gák – az el -
uta sí tás után – jó kat és go no sza kat egy aránt hí vo gat nak
a me nyeg zõ re. Ez a ki je len tés a Jé zus ko ra be li ke gyes zsi -
dó ság szá má ra fel te he tõ leg ugyan olyan meg hök ken tõ
volt, mint az el sõ meg hí vot tak szol gák kal szem ben ta nú -
sí tott ma ga tar tá sa. Is ten igé je vá lo ga tás nél kül szól min -
den ki hez (vö. a ke rí tõ há ló pél dá za ta, Mt 13,47kk). Ez a ki -
je len tés kö ti össze a pél dá zat el sõ ré szét a má so dik kal.

Még mi elõtt a sza ka szunk má so dik ré szé vel tü ze te sen
fog lal koz nánk, ves sünk egy pil lan tást a 14. vers re. A pél -
dá zat utol só ver se fel té te lez he tõ en az el sõ sza kasz (Mt
22,1–10) lo gi on sze rû össze fog la lá sa. El hí vot tak – vá lasz -
tot tak, klh to iv – ej k lek to iv; e ha son ló csen gé sû sza vak
hal la tán egy faj ta szó já té kot érez he tünk ki a mon dat ból,
amely a két kulcs szó ra irá nyít ja fi gyel mün ket. Az utol só
vers jobb meg ér té sé hez ér de mes össze vet ni ezt a mon da -
tot Jé zus nak a szo ros ka pu ról és a kes keny út ról mon dott
sza va i val (Mt 7,13–14).

A má so dik sza kasz köz pon ti kér dé se a „me nyeg zõi ru -
ha” ké pé nek, il let ve hi á nyá nak ér tel me zé se. Az elõ zõ rész -
ben már meg is mert meg hök ken tõ vi sel ke dést fi gyel het jük
meg itt is, ami kor a ki rály tet te i rõl és pa ran csa i ról ol va -
sunk az al ka lom hoz nem il lõ ru há ban meg je le nõ ven dég -
gel kap cso la to san; de a ven dég vi sel ke dé se is rend ha gyó.
A ki rály ha rag ja min den kép pen jo gos, mert a me nyeg zõi
ru ha hi á nya szán dé kos vagy ép pen nem tö rõ döm ség bõl fa -
ka dó, dur va sér tés nek szá mí tott. Szo kás ban volt ün ne pi
ru ha ado má nyo zá sa a meg hí vot tak szá má ra (1Móz 45,22;
Ézs 61,10), így a meg hí vott ma gá ra ölt het te vol na a ru hát
(vagy al ka lom hoz il lõ ru hát ve he tett vol na fel), de ezt
még sem tet te. Ha eb bõl a né zõ pont ból szem lél jük igénk
má so dik sza ka szá nak ese mé nye it, és ezt a ké pet to vább -
gon dol juk, meg lát hat juk, hogy Is ten tõ le ka pott/ál ta la
aján dé ko zott, meg újult lá tás mó dot, tet tek ben is tük rö zõ dõ
új éle tet sze ret ne vi szont lát ni (Jel 19,8; Jel 7,14). Ez az,
ami hi ány zik a me nyeg zõi la ko má ra meg hí vott ven dég -
rõl/ven dég bõl (Kol 3,10–17; Gal 3,27). Ez a szá mon ké rés
az utol só íté let ké pét ve tí ti elénk. Az Úr ral va ló kö zös ség -
nek nem le het ré sze se, aki nem ve szi ma gá ra az aján dék -
ba ka pott ün ne pi ru hát, aki nem vál lal ja ezt a kö zös sé get,
aki – pá li szó hasz ná lat tal él ve – nem öl ti ma gá ra Krisz -
tust. Tu laj don kép pen ez zel a tet té vel ön ma gát zár ja ki a
kö zös ség bõl. Is ten és az em ber kap cso la tá nak meg sza ka -
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dá sa – il let ve meg sza kí tá sa – va ló ban a fo gat va cog ta tó
kül sõ sö tét ség gel egyen ér té kû.

Váz lat

Meg hí vás – el uta sí tás – az el uta sí tás ra adott vá lasz – szé -
le sebb kö rû meg hí vás; nem csak Lu kács és Má té, ha nem
Ta más evan gé li u má ban (64), sõt a rab bink us iro da lom ban
is ta lál ko zunk er re a váz ra fel épí tett pél dá zat tal. El sõ sor -
ban azt szük sé ges hang sú lyoz ni a pré di ká ció ke re tei kö -
zött, ami ben ez a tex tus el tér a töb bi szö veg tõl, ami va ló -
ban a sa já tos sá ga. Az üd vös ség egé szét, Is ten üdv ter vét
tár ja föl elõt tünk ez a má téi sza kasz. Egy részt az idõ be li
táv la tot lát hat juk meg (a zsi dó ság el hí vá sá tól/meg hí vá sá -
tól az utol só íté le tig), más rész rõl pe dig az egyes em ber kü -
lön fé le vá lasz re ak ci ó it: mi ként is re a gá lunk, mi ként re a -
gál ha tunk Is ten hí vó sza vá ra. Egy más mel lett je le nik meg
a bá to rí tás és a fi gyel mez te tés; a min den kit meg szó lí tó
öröm üze net hí vá sa és az a fe le lõs ség, amely a hí vás meg -
hal lá sa és el fo ga dá sa után az em ber re há rul (ma gam ra öl -
töm-e a me nyeg zõi ru hát, az éle tem hi te le sen tük rö zi-e Is -
ten sze mély sze rint en gem is meg szó lí tó hí vá sá nak el fo ga -
dá sát). A bá to rí tás nak és a fi gyel mez te tés nek a pél dá zat -
ban meg fi gyel he tõ lük te té sét ál lí ta nám az ige hir de tés köz -
pont já ba. Fon tos nak tar tom, hogy az öröm, il let ve az
öröm hír irá nyá ból kö ze lít sük meg a köz pon ti mon da ni va -
lót, hi szen Jé zus is a me nyeg zõi öröm né zõ pont já ból vi lá -
gít ja meg a pél dá zat egyes rész le te it.

Ko vács Áron

Tal ló zó

„[…] aki mél tat lan lé té re meg hí vást kap Is ten or szá ga örö -
mé be, és azt hi szi, hogy en nek el fo ga dá sa sem mi re sem
kö te le zi, az nem ke rül he ti el a vég sõ íté le tet.” (Ju bi le u mi
kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Mél tó egye dül az, aki mél tat lan sá gát föl is mer ve a Bá -
rány vé ré ben meg mo sott ru há ba öl tö zik (Jel 7,14kk).”
(Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„Is ten hí vá sá nak fel tét len el sõbb sé ge van ugyan, de ez
nem szün te ti meg an nak a kö ve tel mény nek az ér vé nyét,
hogy Is ten aka ra tá nak meg tar tá sa, en ge del mes ség nél kül
sen ki sem me het be ki rály sá gá ba. […] Is ten ke gyel mes hí -
vá sa nem hogy meg szün tet né azt a kö te les sé gün ket,
amellyel Is ten aka ra tát tel je sí te ni tar to zunk, ha nem in -
kább csak még fo koz za.” (Kar ner Ká roly: Má té evan gé li u -
ma. Ke resz tyén Igaz ság)

„Az evan gé lis ta sze rint a teo ló gi ai in dok lá sok mé lyén
gya kor la ti ér de kek (anya gi ja vak: »a föld«; üz let: »ke res ke -
dés«) rej tõz nek. Má té úgy gon dol ja, a zsi dók ré szé rõl tör -
té nõ vissza uta sí tás va ló di oka ab ban ke re sen dõ, ami a kü -
lön fé le je löl te ket (vö. 8,18–22) és vé gül a gaz dag if jút is
(19,21) vissza tar tot ta: kép te le nek vol tak el fo gad ni a he gyi

be széd zá ra dé kát (6,24) […].” (Or ten sio da Spi neto li: Má -
té – az egy ház evan gé li u ma. Aga pé)

„Azt mon dod: nem tu dod eze ket össze egyez tet ni az zal a
kép pel, me lyet ma gad ban Is ten sze re te té rõl hor do zol. […] A
sze re tet iga zi ki fe je zõ je nem a te he tet len mo soly gás. A sze -
re tet hez hoz zá tar to zik és jól il lik a szi go rú ság is. Ha Is ten rõl
azt hal lom, hogy a gyil ko sok kal szem ben di a dal ra vi szi igaz -
sá gát, ak kor ez nem ke gyet len ség, ez – evan gé li um! […]
Evan gé li um meg tud ni és meg ta pasz tal ni, hogy ha ezen a vi -
lá gon nincs sen ki más, egy va la ki még is van – Is ten –, aki -
nek a sze mé ben ma is bûn az, ami teg nap bûn volt, és aki -
nek a sze mé ben ma is szent az, amit teg nap szent nek mon -
dott. Így evan gé li um má vá lik az is, amit pa rancs nak hal -
lunk, hogy ne künk me nyeg zõi kön töst kell öl te nünk.” (Or -
dass La jos: Jó hír a szen ve dõ nek. Or dass La jos Ba rá ti Kör)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(pél dá za tok ban be szélt hoz zá juk)
„…azok nál a be szé dek nél, me lyek az üd vös ség je len lé tét
hir de tik, csak szó ké pe ket ta lá lunk. A pél dá za tok nem ide
tar toz nak. Ez nem vé let len. Jé zus a pél dá za to kat el sõ sor -
ban har ci fegy ver ként, to váb bá mint fe nye ge tõ vagy éb -
resz tõ ki ál tást… hasz nál ta.”

Jo a chim Je re mi as (1900–1979) né met teo ló gus,
bib lia ku ta tó

(Jöj je tek a me nyeg zõ re!)
„Nem sze ret ném elõ re lát ni a jö võt. Csu pán a je len nel tö rõ -
dök. Is ten nem adott ha tal mat a kö vet ke zõ pil la nat fe lett.” 

Ma hat ma Gan dhi (1869–1948) jo gász,
az in di ai füg get len sé gi moz ga lom ve zér alak ja

(hi szen nincs me nyeg zõi ru hád?)
„Uram, te is mersz en gem. Fo gadj el hát olyan nak, ami lyen
va gyok – és mu tasd meg, mi lyen nek akarsz lát ni!”

Jo hann Mi cha el Sai ler (1751–1832)
né met püs pök, teo ló gus

„Is ten hez me hetsz úgy, aho gyan vagy, de nem ma rad hatsz
olyan, ami lyen vol tál.”

Tú ró czy Zol tán (1893–1971) evan gé li kus püs pök

(ves sé tek ki a kül sõ sö tét ség re…)
„A vég íté let vá rá sát nem utol só sor ban táp lál ja a be lénk ol -
tott mély sé ges va ló ság vágy. Hogy szín rõl szín re lás suk
vég re: mi is volt tör té ne tünk iga zi sor sa, ter mé sze te.”

Pi linsz ky Já nos (1921–1981) köl tõ

TÖR TÉ NET
(el men tek: az egyik a föld jé re, a má sik a ke res ke dé sé be)
Egy fér fi, meg ol dást ke res ve az ag go da lom ra, egy „ag go -
da lom táb lá za tot” raj zolt, és ezen je gyez te föl fé lel me it. 
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Meg fi gyel te, hogy fé lel me i nek 40 szá za lé ka olyan dol -
gok mi att volt, ame lyek va ló szí nû leg so ha nem fog nak be -
kö vet kez ni; 30 szá za lé kuk múlt be li dön té sek feletti saj -
nál ko zás volt, amelyeken már nem tu dott se gí te ni; 12 szá -
za lé kuk más em be rek ve le kap cso la tos kri ti ká it tar tal maz -
ta; 10 szá za lé kuk pe dig az egész sé gé vel volt kap cso la tos. 

Ar ra a meg ál la pí tás ra ju tott, hogy ag go dal má nak 8 szá -
za lé ka volt csak iga zán jo gos!

VERS
(össze szed tek min den kit, akit csak ta lál tak…)
Pi linsz ky Já nos: Apok rif (rész let)

Ha za akar tam, ha za jut ni vé gül,
ahogy meg jött õ is a Bib li á ban.
Ir tóz ta tó ár nyam az ud va ron.
Tö rõ dött csönd, öreg szü lõk a ház ban.
S már jön nek is, már hív nak is, sze gé nyek
már sír nak is, ölel nek bot la doz va.

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 21. VA SÁR NAP
(BIB LIA VA SÁR NAP)
• Jn 4,46b–54

A Szent há rom ság ün ne pe utá ni 21. va sár nap üze ne te,
amely egy ben bib liava sár nap is: „a hit har cá ban”. Er re az
üze net re ref lek tál tex tu sunk, il let ve mind két lek ci ónk is.
Mind há rom bib li ai rész ke re sõ em be rek rõl szól, akik a hit
har cát vív ják. Azok, akik Ámósz lá to má sá ban éhez nek Is -
ten igé jé nek hall ga tá sá ra, ezért tá mo lyog nak ten ger tõl
ten ge rig és észak tól ke le tig, még ha nem is ta lál ják azt.
Az eti óp kincs tár nok, aki ol vas sa ugyan az írást, de nem
ér ti, majd Fü löp ma gya rá za ta után meg ke resz tel ke dik,
vé gül pe dig a ka per na umi ki rá lyi tiszt vi se lõ, aki nek fia
gyó gyu lá sát ke res ve kell meg küz de nie hi té ért. Mind há -
rom tex tus nap ja ink ban is ak tu á lis küz del met fo gal maz
meg lel kész nek és ige hall ga tó gyü le ke zet nek egy aránt:
küz de lem az is te ni szó ért, küz de lem az is te ni szó val és
küz de lem an nak a tény nek az el fo ga dá sá ért, hogy az is -
te ni szó nem csak a vi lág te rem té se kor, de ma is te rem tõ,
sõt gyó gyí tó erõ.

A tex tus ról

An nak el le né re, hogy a já no si tör té net mu tat né mi ha son -
ló sá got a ka per na umi szá za dos szol gá já nak Má té nál (Mt
8,5–13), il let ve Lu kács nál (Lk 7,1–10) is meg ta lál ha tó
gyó gyí tá si tör té ne té vel, ér de mes a já no sit kü lön tör té net -
ként ke zel nünk. Mind há rom gyó gyí tá si el be szé lés nek sa -
já tos sá ga ugyan a Jé zus sza vá ba ka pasz ko dó hit, Já nos nál
még is új szem pont ke rül elõ – Jé zus pró bá ra te szi a hoz zá
for du ló fõ em ber hi tét. Míg utób bi sa ját prob lé má ját fo gal -

maz za meg, ami kor be teg fia szá má ra ké ri Jé zus se gít sé -
gét, ad dig Jé zus vá la szá ból az de rül ki, amit õ lát prob lé -
má nak az em be rek kel kap cso lat ban: nem hisz tek ne kem,
ha nem lát tok je le ket. Jé zus ez zel a ki je len té sé vel azon ban
nem csak a fõ em ber, ha nem az egész hall ga tó ság hi tét kér -
dés elé ál lít ja.

Jé zus vá la szát hall va a fõ em ber ké ré sé re ha son ló ér zé -
se ink le het nek, mint a ká na á ni asszony tör té ne té ben elõ -
ke rü lõ re ak ci ó já val kap cso lat ban. Igaz ugyan, hogy az
utób bi ban a pró ba té tel sok kal éle sebb, már-már bán tó
meg fo gal ma zás ban ke rül elõ (Nem jó el ven ni a gyer me kek
ke nye rét, és oda dob ni a ku tyák nak – Mt 15,26), míg Já nos -
nál az ál ta lá no sí tó töb bes szám (nem hisz tek ne kem, ha
nem lát tok je le ket) csök ken ti Jé zus re ak ci ó já nak az élét,
még is ugyan ar ról van szó: Jé zus pró bá ra te szi a hoz zá for -
du lók, il let ve az õt kö rül ve võk hi tét.

Szin tén a hit pró bá ját szol gál ja az is, hogy a ka per na -
umi szá za dos má sik két evan gé li u mi tör té ne té hez ké pest
itt a gyó gyí tá sért köz ben já ró, va la mint Jé zus szán dé ka fel -
cse ré lõ dik. A két ha son ló tör té net ben a be te gért köz ben já -
rók mond ják a hoz zá juk in du ló Jé zus nak, hogy elég, ha
csak egy szót is szól, és meg gyó gyul a be teg, míg je len
eset ben a fõ em ber ké ri, hogy Jé zus jöj jön, és gyó gyít sa
meg hal dok ló fi át, aki vi szont ennyit mond csak ne ki:
Menj el, a te fi ad él.

Jé zus nem uta sít ja el a hoz zá for du lót, de ké ré sé nek
nem úgy tesz ele get, aho gyan azt a fõ em ber vár ta vol na.
Az a Jé zus, aki ed dig sen ki tõl sem for dult el, ha nem még
a sa má ri ai asszonnyal is szó ba ele gye dett a kút nál (4. fe -
je zet), most rend ha gyó mó don cse lek szik, és ha za kül di a
fõ em bert egy olyan mon dat tal, amely tel je sen meg fog ha -
tat lan a szá má ra. Hi szen a cso da át lát ha tat lan fi zi kai tá -
vol ság ban tör té nik meg, és egye dül Jé zus be tel je se dett se -
gít sé gé be ka pasz ko dó re ménnyel in dul hat „csak” ha za.

Bol do gok, akik nem lát nak és hisz nek – ez a jé zu si
mon dat jel lem zi a fõ em ber hely ze tét, és vá lik va ló ság gá
éle té ben, ami kor élet és ha lál kér dé sé ben bi za lom mal for -
dul Jé zus hoz, és en ge del mes ke dik ne ki. „Hi szem, még ha
nem is lá tom” – ez zel a hit tel tart ki ké ré se és Jé zus gyó -
gyí tó sza vai mel lett, majd el in dul ha za fe lé, és még út köz -
ben ta lál ko zik szol gá i val, akik hoz zák a jó hírt – gyer me -
ke él. Ez zel a ki tar tó hi té vel sze rez ta pasz ta la tot Jé zus sza -
vá nak gyó gyí tó ere jé rõl, és ott ho ni bi zony ság té te le után,
amely mö gött ta pasz ta lat tá lett hit, az az va ló di meg gyõ -
zõ dés áll, hí võ vé lesz egész há za né pe. Is ten fel hasz nál ja
en nek az em ber nek a meg gyõ zõ dé sét, és így te remt hi tet a
csa lád töb bi tag já ban is.

Az ige hir de tés fe lé

Bib lia va sár nap lé vén ta lán így le het ne leg in kább ta lá ló an
meg fo gal maz ni le het sé ges mon da ni va lón kat: A szó, és
ami mö göt te van. Er re az üze net re fûz ve fel gon do la ta i -
mat, a kö vet ke zõ hár mas fel épí té sû váz la tot szá nom gon -
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do lat éb resz té sül az igé ért, az igé vel és üze ne té nek el fo ga -
dá sá ért küz dõk szá má ra.

Az em be ri szó
Gyak ran esik szó azok ról az aján dé kok ról, ame lye ket az
em ber Te rem tõ jé tõl ka pott, hogy hasz nál ja õket föl di éle te
so rán. Ezen aján dé kok kö zé tar to zik az em be ri szó is,
amely ta lán a leg fon to sab bak kö zül va ló. Nem csak azért,
mert nél kü löz he tet len ele me az egy más kö zött zaj ló kom -
mu ni ká ci ó nak, elengedhetetlen egy más gon do la ta i nak
meg ér té séhez, ér zel meink és ér zé seink ki fe je zé sé hez, ha -
nem el sõ sor ban azért, mert lé nye ges esz kö zünk ar ra, hogy
tu das suk em ber tár sa ink kal Is ten szán dé kát, az evan gé li -
um üze ne tét, vagy ép pen se gít sé gé vel for dul junk a Min -
den ha tó hoz, szó lít suk meg õt. Aján dék ba kap tuk a szót,
ép pen ezért fon tos, ho gyan és mi re hasz nál juk. Hi szen
nem csak tet te ink, de sza va ink is pré di kál nak, akár tet -
szik, akár nem.

Vissza tér ve az is te ni szó hoz, gyak ran elõ for dul az ige -
hall ga tó val, de ugyan így az ige hir de tõ vel is, hogy nem ér -
zi ma gát meg szó lít va Is ten igé je ál tal. Va la hogy úgy, aho -
gyan ez a ki rá lyi fõ em ber sem ért het te, mi ért mond ja ne ki
mind azt Jé zus, amit mond. Akár fel is ad hat ta vol na küz -
del mét, õ még is úgy dönt, hogy ki tart, és to vább kö nyö rög
fia gyó gyu lá sá ért.

Amit tesz, min den kép pen pél da elõt tünk, akár hall ga -
tói, akár hir de tõi va gyunk Is ten igé jé nek. Ige hall ga tó ként
az zal biz tat, ér de mes meg küz de nünk azért, hogy az em be -
ri szó ból is te ni üze net le hes sen, és nem sza bad fel ad nunk
ezt a har cun kat, mond ván: nem ér zem ma gam meg szó lít -
va. Ige hir de tõ ként ar ra fi gyel mez tet, hogy az is te ni szó ért
va ló küz de lem nél kül min den em be ri szó ke vés ar ra, hogy
el mond juk, mit üzen Is ten az em ber nek. Ah hoz, hogy sza -
va ink Is ten aján dé ká nak köz ve tí tõ jé vé vál has sa nak, el en -
ged he tet len a hit har ca. A kér dés az: mennyi re va gyok
meg szó lít ha tó ige hall ga tó ként, vagy akár ige hir de tõ ként?

Em be ri szó ból is te ni üze net
Pál azt ír ja: Mert nem ön ma gun kat hir det jük, ha nem Krisz -
tus Jé zust. (2Kor 4,5a) Amennyi ben pe dig így van, meg
kell küz de nünk ma gá val az is te ni szó val is. Nem csak a
lel kész nek, az ige hir de tõ nek a kér dé se az, hogy va ló ban
Krisz tust pré di ká lom-e va sár nap ról va sár nap ra, de min -
den gyü le ke ze ti tag nak is, aki ko mo lyan ve szi azt, hogy
tet te ink és sza va ink is pré di kál nak a ben nünk élõ re mény -
ség rõl. Még akár úgy  is, hogy ki tar tó hit tel vi szem kö nyör -
gé se i met Is ten elé akár ma gam mal, akár má sok kal kap -
cso lat ban.

Hogy mennyi re fon tos e ket tõ nek: em be ri szó nak és is -
te ni üze net nek össze kap cso lód nia, ar ra jó pél da le het elõt -
tünk ezen a va sár na pon ma ga a Szent írás. Ben ne Is ten az
em be ri szót hasz nál ja fel ar ra, hogy meg ér tes se ve lünk
aka ra tát, men tõ sze re te tét. A Bib li ánk ban ta lál ha tó sza -
vak és ki fe je zé sek mö gött, ame lye ket em be ri erõ fel hasz -
ná lá sá val tett mind annyi un ké vá, õ ma ga áll, õ töl ti meg

azo kat tar ta lom mal. Pél da ez ar ra, hogy sza va ink, ké ré se -
ink mö gött ott kell len nie az Is ten fe lé for du ló, ben ne bí zó
hit nek, ilyen ér te lem ben pe dig meg kell küz de nünk az is -
te ni szó val is.

Az is te ni üze net gyó gyí tó üze net
Jé zus azt mond ta ta nít vá nya i nak: Ha ak ko ra hi te tek vol -
na, mint egy mus tár mag, és így szól ná tok eh hez a vad fü -
ge fá hoz: Sza kadj ki gyö ke res tõl, és gyö ke rezz meg a ten -
ger ben – az en ge del mes ked ne nek tek. (Lk 17,6b) Ez zel a
hit tel ka pasz ko dik be le az is te ni szó gyó gyí tó re mény sé gé -
be ez a ka per na umi ki rá lyi fõ em ber, és in dul út nak ha za -
fe lé, mi u tán sem mi nem úgy tör tént, aho gyan kér te Jé zus -
tól. Hoz zá ha son ló an mi sem azt hall juk min dig, amit sze -
ret nénk, nem úgy jön kö zel hoz zánk az Is ten se gít sé ge,
aho gyan el kép zel jük, ezért ez zel a fõ em ber rel együtt ne -
künk is meg kell küz de nünk a hi tért, amely el fo gad ja,
hogy az is te ni szó gyó gyít, még ak kor is, ha nem min dig
el kép ze lé se ink sze rint tör té nik a gyó gyu lás. Va la hogy úgy,
aho gyan a 328-as szá mú éne künk is meg fo gal maz za: „Az
Úr cso dá san mû kö dik, de út ja rejt ve van…”

Az is te ni szó azon ban még is – akár min den lát szat el le -
né re is – gyó gyí tó szó, és aki eb ben a hit ben tud to vább -
lép ni, az meg fog gyõ zõd ni ar ról, hogy hi te nem hagy ja
cser ben. Olyan bi zo nyos sá got sze rez, amely kör nye ze te
szá má ra is nyil ván va ló vá vá lik, és raj ta ke resz tül má so kat
is el ér a gyó gyí tó üze net.

Így jut el hoz zánk az em be ri szó se gít sé gé vel az is te ni
üze net, amely el vég zi mun ká ját, és a szó ból tör té nés lesz.
E ket tõ, a szó és a tör té nés kö zöt ti össze füg gést pe dig az
lát hat ja meg, aki meg küzd az igé ért, az igé vel és üze ne té -
nek el fo ga dá sá val, aki kész meg har col ni a hit har cát.

Csor ba Já nos

Tal ló zó

„Jé zus […] nem kri ti zál ja, ha nem pró bá ra te szi a hoz zá
for du ló hi tét. […] a Jé zus hoz for du lót Jé zus ért he tet len vá -
la szai sem be fo lyá sol ják. Az iga zi Krisz tus-hit nem csak a
kö rül mé nyek gát lá sa i val száll szem be, ha nem ma gá val Jé -
zus sal is! […] az apa bi zony ság té te le a Jé zus sal tör tént
kü lö nös ta lál ko zás ról te szi hí võ vé a ház né pét is. Tex tu -
sunk te hát nem a hit bel sõ fej lõ dé sé rõl – vagy fej lesz té sé -
rõl – be szél, ha nem a hit to va ára dá sá ról. […] Já nos tu da -
to san eme li ki a gyó gyí tás hely szí nét. […] a »je lek« ön ma -
guk ban nem vál ta nak ki Krisz tus-hi tet még ab ban a Ká ná -
ban sem, ahol pe dig már adott »je let« ma gá ról és mes si á -
si ha tal má ról Jé zus.” (id. Ma gas sy Sán dor: Pe rikó pák. Ma -
gán ki adás)

„Az Igét iga zol ja min den: a kö vet kez mény, a be tel je se -
dés, a raj ta fel épü lõ élet, de elõbb a hit nek vál lal nia kell
azt a koc ká za tot, hogy az ígé re tet úgy ve gye, mint ha va ló -
ság vol na.” (Ra vasz Lász ló: Az Ó/Új szö vet ség ma gya rá za -
ta. Kál vin Ki adó)
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„A 47. vers ben az em ber fia gond ját hoz ta szó ba, Jé zus
pe dig a 48. vers ben a sa ját já ról be szél, amely a hit szem -
szö gé bõl te kint ve olyan »be teg ség re« vo nat ko zik, amely
sok kal »élet ve szé lye sebb«, mint a gyer me ké […].” (Bib lia
ma gya rá zó jegy ze tek kel. Ma gyar Bib lia tár su lat, Kál vin Ki -
adó)

„Az apa azon ban nem je let kér, ha nem sür gõs gyó gyí -
tást, kü lön ben meg hal a gyer me ke. Ezért ez az apa vá lik a
Jé zus sza vá ra hit tel vá la szo ló hí võ pél dá já vá, mert hall va
Jé zus tól, hogy a fia él, szó nél kül sar kon for dul és in dul
vissza, hi szen hitt a szó nak.” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt
mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„[…] egy va ló sá gos bel sõ tit kos ta ná csos, af fé le ke gyel -
mes úr in dul el az ács le gény hez. […] Jé zus Krisz tust csak
alá száll va le het meg kö ze lí te ni. […] egy nap nak kell el tel -
nie […], hogy meg tud ja: va ló ban meg gyó gyult a gyer me -
ke. […] Te hát még idõ ben is pró bá ra te szi hi tün ket Jé -
zus.” (Gyök össy End re: Já nos evan gé li u ma. Örök sé günk
Ki adó)

„Az iga zi hit az, mely ben nem is ma ga a cso da a fon tos,
ha nem Jé zus sze mé lye, igé je, te rem tõ ha tal ma.” (Szath -
máry Sán dor: Élõ víz nek fo lya mai. Lux)

„»Ha je le ket és cso dá kat nem lát tok, nem hisz tek.« […]
Ve gyé tek tu do má sul, hogy akik így hisz tek, va ló já ban
nem hisz tek.” (Joó Sán dor: Ha lál ból élet re. Aj tony Ar túr)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(el ment hoz zá, és kér te)
„Sa ját ma gad menj Is ten fe lé. Ez hasz no sabb ne ked, mint -
ha az ég ben la kó összes szen tet kül de néd el hoz zá.”

Nagy Szent Al bert (1200–1280),
do mon kos egy ház ta ní tó

(„Uram, jöjj, mi elõtt meg hal a gyer me kem”)
„…a sze re tet nek
két szer ke ser ve sebb a ke se rû je.”

Dan te Ali ghi e ri (1265–1321) olasz köl tõ

(jöj jön és gyó gyít sa meg a fi át…)
„Hagyj fel az zal, hogy ar ra pa nasz kodsz a te Is te ned nek,
hogy mek ko ra vi har vesz kö rül! In kább mondd a te vi ha -
rod nak, hogy mek ko ra Is ten áll mö göt ted!”

is me ret len

(el ment hoz zá, és kér te…)
„A ke resz tény em ber szá má ra nem lé te zik »ide gen«. Aki
ép pen elõt tünk van, az a »fe le ba rát« – ne ki van szük sé ge
ránk. Nem szá mít, hogy ro kon-e vagy sem, ro kon szen ves
vagy sem, meg ér dem li se gít sé gün ket vagy sem. A sze re tet
nem is mer kor lá to kat.”

Edith Stein (1891–1942) né met fi lo zó fus,
kar me li ta apá ca, az ár vák és a már tí rok vé dõ szent je

VERS
(meg ér ke zett Jú de á ból Ga li le á ba)
Pi linsz ky Já nos: Elég

A teremtés bármilyen széles,
Ólnál is szûkösebb.
Innét odáig. Kõ, fa, ház.
Teszek, veszek. Korán jövök, megkésem.

És mégis olykor belép valaki
és ami van, hirtelenûl kitárúl.
Elég egy arc látványa, egy jelenlét,
S a tapéták vérezni kezdenek.

Elég, igen, egy kéz elég amint
Megkeveri a kávét, vagy ahogy
„visszavonúl a bemutatkozásból”,
elég, hogy elfeledjük a helyet,
a levegõtlen ablaksort, igen,
hogy visszatérve éjszaka szobánkba
elfogadjuk az elfogadhatatlant.

RE FOR MÁ CIÓ ÜN NE PE
• Ézs 62,5b–7.10–12

Ézsa i ás köny vé nek 60–62. fe je ze te De u te ro-Ézsa i ás ön ál -
ló köny ve ki egé szí té sé nek szá mít. Ez a két fe je zet nagy va -
ló szí nû ség gel a je ru zsá le mi temp lom új já épí té se és a vá -
ros fa lak hely re ál lí tá sa kö zöt ti idõ ben, Kr. e. 515 és 445
kö zött író dott. A szer zõ írá sá ban De u te ro-Ézsa i ás gon do -
la tai kö szön nek vissza. Ki tar tás ra és re mény ség re biz tat ja
a vá lasz tott né pet, amely a ba bi lo ni fog ság meg pró bál ta -
tá sai és az azt kö ve tõ vi szon tag sá gok mi att el csüg gedt, s
már-már fel ad ta az üd vös ség re vá rás bi zo nyos sá gát.

A je len nyo mo rú sá gai ugyan még el rej tik Is ten di csõ sé -
gét, de ir gal ma már meg mu tat ko zik a fog ság ból va ló ha -
za té rés té nyé ben. A vá lasz tott nép szom széd sá gá ban élõ
né pek ha ma rost fel fe de zik a tör té ne lem Urá nak nagy tet -
te it, át lé pik Je ru zsá lem ka pu ját, ma guk kal hoz zák az ed -
dig még ha za nem tért zsi dó kat, aján dé kok so ka sá gá val
lép nek be a majd fel épü lõ temp lom ba, és a ro mok ban he -
ve rõ te le pü lé sek is fel épül nek. A Je ru zsá lem be ér ke zõ po -
gá nyok a vá lasz tot tak se gí tés égé re lesz nek. Iz rá el ben el ér -
ke zik az üd vös ség ko ra, a bé kes ség és jó lét, a biz ton ság és
füg get len ség ide je. Két sze res kár pót lást kap nak az el hur -
col tak szen ve dé se i kért.

De ad dig? Ki kell tar ta ni, és re mény ked ni kell. A vá lasz -
tott nép fi ai ép pen ha za tér tek a fog ság ból. Itt ho ni sor suk
szá na lom ra mél tó. Ma ga a meg ér ke zés sem zaj lott ün ne -
pé lyes ke re tek kö zött. Nem is ad be szá mo lót ró la az Ószö -
vet ség. Nem is tért min den ki ha za. Az új ál lam ügy in té zõi
nem áll tak hi va tá suk ma gas la tán. A per zsa bi ro da lom
hely tar tó ja Sa má ri á ban szé kelt. Iz rá elt a gya kor lat ban
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nem te kin tet ték ön ál ló tar to mány nak, sok ügyük – töb bek
kö zött a temp lom épí tés is – el akadt az ak ták hal ma zá ban.
Az itt hon ma radt zsi dók kal sem volt egy sze rû a hely zet.
Anya gi lag jó mó dúb bak vol tak, mint a fog ság ból ha za tér -
tek, de a most ér ke zet tek tisz tá ta la nok ként néz tek rá juk.
Val lá si lag te hát vi gyáz ni uk kel lett az együtt mû kö dés sel.
Ez meg osz tot ta Iz rá el né pét, pe dig az ott hon ma ra dot tak
anya gi tá mo ga tá sá ra is szük ség lett vol na a temp lom fel -
épí té sé hez.

Mi volt va ló já ban a ba jok gyö ke re?
a) A ve ze tõk al kal mat lan sága (Ézs 56,9–12): dõ zsöl nek,

és csak a ma guk meg gaz da go dá sá val tö rõd nek. Kö te les sé -
gü ket el mu laszt ják, és a nép ügyét nem in té zik.

b) Lé lek te len né lett a val lás gya kor lá sa (Ézs 58): Iz rá el
val lá sa már csak kül sõ sé gek ben nyil vá nul meg. A sze gé -
nyeken nem kö nyö rül nek, ön zés és el nyo más ural ko dik a
lel kek ben. Hi ány zik az iga zi is ten fé le lem.

c) Bál vány imá dás: ide gen kul tu szok rab sá gá ba ke rül -
nek Iz rá el fi ai. Val lá sos ke ve re dés, szink re tiz mus je lei mu -
tat koz nak. A vá lasz tott nép hi te nem volt elég szi lárd,
hogy a kör nye zet po gány ha tá sa it vissza uta sít sa. Ezért
ké sik a föl di jó lé tet ho zó üdv kor el ér kez te is.

A pró fé ta – Tri to-Ézsa i ás – a nép bû ne it szám ba vé ve
hir de ti, hogy a vá lasz tot tak vét kei mi att nem ér ke zett még
el az ígért bol dog kor szak. De ha a nép és ve ze tõi hi te
meg tisz tul, ke gyes sé ge Is ten re irá nyul, szo ci á lis ér zé ke
hely re áll, ak kor fel ha sad a haj nal vi lá gos sá ga, a vár va
várt üdv kor szak: jó lét ben él majd a nép, füg get len lesz az
or szág, fel épül a temp lom, és szív bõl hang zik a di csé ret.

For ma i lag – amint Wes ter mann meg ál la pít ja – tex tu -
sunk egy pa naszének re adott vá lasz ré sze. A pa naszé nek
itt nem ol vas ha tó, de a vá lasz ból ki tû nik: el ha gyott az or -
szág, ide ge nek ül nek a nép nya kán, és a Ba bi lon ból ha za -
tér tek re mé lik a di asz pó ra zsi dó ság meg ér kez tét és vissza -
ta lá lá sát.

A vá lasz tar tal ma:
– Is ten nem tét len, nem hall gat, nem nyug szik, míg Je -

ru zsá lem igaz sá ga és sza bad sá ga fel nem ra gyog. A férj
vissza tér az el ha gyott fe le ség hez. Ezt cse lek szi Is ten Iz rá -
el lel. Mint võ le gény és meny asszony, örül nek az egy más -
ra ta lá lás nak. A vá lasz tot tak ki vált sá ga, hogy Is tent em lé -
kez tes sék ígé re té nek meg tar tá sá ra. S ez nem más, mint a
szün te len hoz zá va ló ki ál tás imád ko zó ma ga tar tá sa.

– Is ten hoz za el az üdv ide jét, nem em be ri köz ben já rás -
ra ér ke zik. Jön a Sza ba dí tó.

– A bol dog jö võ nem Iz rá el vi lág ural ma lesz, ha nem
sza bad ság, füg get len ség és is ten di csé ret.

– A je ru zsá le mi zsi dók nak kell az utat ké szí te ni ar ra,
hogy a di asz pó rá ban élõk ked vet kap ja nak és ha za ta lál -
ja nak.

– A vi gasz ta ló üze net: Is ten so ha töb bé nem hagy ja el
õket.

Né hány gon do lat a re for má ci ó val kap cso lat ban

– Luther so kat imád ko zott és köz is mer ten küz del mes har -
cot ví vott Is te né vel. Bel sõ gyöt rel me ép pen a ko mo lyan vett
üd vös ség el nye ré sé vel volt kap cso la tos. Szí ve-lel ke fel de rült,
ami kor rá ta lált a min dent át ha tó ke gyel mes Is ten re Róm
1,16–17 igéi alap ján. Ez bi zo dal mas hit re (fi du cia) éb resz tet -
te. Így volt bá tor sá ga min den fon tos kér dé sét Ura, Krisz tu sa
elõtt fel tár ni. Tõ le ma radt fenn a val lo más: Mi nél több a dol -
gom, an nál töb bet imád ko zom. Hadd te gye Is ten ked vé re,
amit tõ le ké rek! Más kor pe dig így szólt: Az imád ság tart ja a
vi lá got, kü lön ben már rég el pusz tult vol na.

– Tri to-Ézsa i ás üd vös ség vá rá sa egé szen im ma nens.
Luther val lot ta: az üd vös ség a föl dön kez dõ dik, hi szen hit -
ben Krisz tus hoz kap cso ló dunk és ve le él he tünk, és ez bol -
dog bi zo nyos sá got te remt ben nünk föl di sor sunk rö gös út -
ja in is, tud va, hogy akik Is tent sze re tik, azok nak min den
ja vuk ra szol gál. Ez az üd vös ség az örök ké va ló ság ban tel -
je se dik be, ami kor Is ten nel le szünk mind örök ké, za var ta -
lan kö zös ség ben.

– Bár az üd vös ség in gyen ke gye lem bõl, hit ál tal a Krisz -
tu sért ada tik, sza bad és szük sé ges azért ten nünk, hogy
má sok is el jus sa nak az üd vös ség fon tos sá gá nak fel is me -
ré sé re, el jus sa nak már föl di éle tük ben Krisz tus kö ze lé be.
Vagy ép pen mi va gyunk az aka dá lya, vagy ma ga az in téz -
mé nyes egy ház, hogy õk tá vol ma rad nak, és nem érez nek
vá gyat a ke resz tény élet stí lus át vé te lé re, s így nem jut nak
– mi at tunk – Krisz tus kö ze lé be.

Luther azért in dí tot ta el 95 té te lé nek ki szö ge zé sé vel a
re for má ci ót, hogy az egy ház vissza ta lál jon az Írás sze rin -
ti man dá tu má hoz, és so ka kat Krisz tus hoz ve zes sen.

Ige hir de té si váz lat

Is ten örül né pé nek, egy há zá nak is
Di va tos szo kás nap ja ink ban a ke resz tény egy há zat kri ti -
zál ni, sõt jó- vagy rossz in du la tú an el ma rasz tal ni. Fel kell
vál lal nunk õszin tén, hogy ezek a meg nyil vá nu lá sok oly -
kor jo go sak, más kor egy ol da lú ak, eset leg ép pen a kri ti kát
gya kor lók vál toz tat hat ná nak a hely ze ten.

Él jünk egyet len pél dá val: mi ért nem ha té ko nyabb az
egy ház szol gá la ta az if jú ság so ra i ban, hogy job ban fel is -
mer jék he lyü ket a poszt mo dern vi lág ban és rá ta lál ja nak
Krisz tus ra? – kér de zik a szó ban for gó if jú ság szü lei. Az if -
jú sá gi mun ka ha té kony sá gá val és szám sze rin ti ered mé -
nye i vel so ha sem le he tünk elé ge det tek, de talán nem a
szü lõk biz ta tá sa és jó pél dá ja ve zet he ti a fi a ta lo kat a gyü -
le ke zet be, Krisz tus kö ze lé be?

Igénk a ba bi lo ni fog ság ból va ló ha za té rés után el csüg -
gedt, re ményvesztett em be re ket akar ja a pró fé ta sza va i val
biz tat ni, bá to rí ta ni. Fe szült sé gek so ro za tá ban él nek. Mi ért
ma rad tak né me lyek tá vol, mi ért nem fo gad ják õket az itt -
hon ma rad tak na gyobb öröm mel? 

Tri to-Ézsa i ás így eme li te kin te tü ket a Min den ha tó ra:
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Örül nek tek az Is ten, övéi vagy tok, hoz zá tar toz hat tok. Õ
akar gon dos kod ni ró la tok. Õ akar meg ol dat lan kér dé se i -
tek re vá laszt ad ni, ne héz hely ze te tek ben ki utat mu tat ni.
Le gye tek, él je tek jó re mény ség ben!

Nem volt ez más ként a re for má ció ide jén sem. A kö zép -
ko ri egy ház er köl csi rom lott sá ga, pá pá i nak, pap ja i nak fes -
lett, ki csa pon gó éle te egy re szé le sebb kör ben vált is mert té.
Ami a re for má ci ó ban el in dult, az az egész egy ház meg tisz -
tu lá sát, az Igé hez va ló vissza té ré sét je len tet te. Nem egyik
nap ról a má sik ra. Is ten nem si et, hagy ja, hogy a dol gok
ki forr ják ma gu kat, lá tá sunk meg ér le lõd jék. Nem ma radt
tét len, mint ahogy ma sem az.

Mi szí ve sen sür get nénk, hogy egy új és re mény ség sze -
rint jobb struk tú rá ban szol gál has sunk, hogy a nép egy ház
hasz nált ru há it mi elõbb le vet hes sük, és a hit val ló egy ház
tisz ta és új kön tö sé ben hí vo gat has suk kö zös sé ge ink be a
még kí vül ál ló kat. Az egy ház Ura pe dig a nép egy ház re cse -
gõ-ro po gó eresz té ke it is tart ja, hogy akik oda té ved nek,
iga zán õrá ta lál ja nak. Le gyünk, él jünk jó re mény ség ben!
Is ten örül né pé nek, egy há zá nak is.

1) Is tent sza bad em lé kez tet ni ígé re te i re. Le het hoz zá
imád koz ni. Le het, hogy tény ke dé se nem oly gyors, mint
mi sze ret nénk. Le het, hogy nem is úgy tör té nik min den,
ahogy mi el kép zel jük. De Is ten be tart ja ígé re te it, ha min -
den kí ván sá gun kat nem is tel je sí ti. Fon tos, hogy sza vá nak
le gyen hang ja, ígé re tei meg hir de té sé re pe dig te ret és idõt
biz to sít sunk. Eb bõl él az egy ház.

Az imád ság hang já nak pe dig nem sza bad el né mul nia.
Hi szem, hogy Is ten örül di csé re tünk nek, de mi még in -
kább örö mün ket ta lál hat juk ben ne. Hi szem, hogy Is ten
ké ré sünk és nó ga tá sunk nél kül is meg cse lek szi, amit
ígért, de ne künk van szük sé günk ar ra, hogy bíz zunk ígé -
re tei be tel je sü lé sé ben. Ahogy Iz rá el nek tett ígé re te it is
meg tar tot ta, fel épült a má so dik temp lom, Iz rá el sza bad,
füg get len ál lam lett, ha nem is örök idõ re, s a nép sza ba -
don di csér het te õt is ten tisz te le te in. „Fog ság” utá ni hely -
ze tünk ben mer jünk bíz ni a tör té ne lem Urá nak ígé re te i -
ben; ha nem is min den ak ként ala kul, ahogy mi el kép zel -
tük, õ meg tart ja sza vát és va ló ra vált ja ígé re te it. Mer jünk
ér te imád koz ni.

2) Is ten hoz za el a Sza ba dí tót, s ve le az üdv kort. Le het
õt hall gat ni, s ben ne vi gasz ta lást ta lál ni.

Is tent nem az em ber cse le ke de tei in dít ják dön tés re, mert
õ szu ve rén Úr. Ak kor hoz za el az üd vöt, ami kor ne ki tet -
szik, s kül di a Sza ba dí tót, ami kor õ jó nak lát ja. S ez ak kor
is igaz, ha az igénk ben ol vas ha tó Sza ba dí tó alatt mást ért -
he tett a pró fé ta, s ret ros pek tív mó don mást ért ünk mi.

A Sza ba dí tó ér ke zé se és az üdv be kö szön te nem föl di vi -
lá gunk ban va ló sul meg a ma ga tel jes sé gé ben, de itt kez -
dõ dik a Sza ba dí tó val va ló kö zös ség ben. Ez a már nem (a
ré gi) és a még nem (a tel jes ség) fe szült sé gé ben zaj lik.

3) Is ten biz ta tá sá ra sza bad hall gat nunk. Azo kat kell se -
gí te nünk a ha za té rés re, akik még nem ta lál tak vissza iga -
zi ott ho nuk ba. Min dig a biz ton ság ban le võk nek kell a bi -
zony ta lan ko dó kat dön tés re se gí te ni. Min dig az erõ sebb -

nek a gyen gét. Akik a fog ság ban ma rad tak, akik a di asz -
pó rá ban él tek, azok nak kell a ha za hí vó szót a kürt zen gés
és a trom bi ta hang já nak ere jé vel meg szó lal tat ni.

Min den gyü le ke ze tünk nek van bel sõ mag ja, akik rend -
sze re sen részt vesz nek is ten tisz te le te in ken, akik kö zül ki -
ke rül a mun ka tár si kö zös ség. A lel kész nek és a gyü le ke ze -
ti mag nak együt tes kül de té se, hogy a még tá vol le võ ket, a
ha za nem ta lál ta kat hív ják, biz tas sák. Ta lán sze mé lyes
fel ke re sé sük, a ve lük va ló be szél ge tés old hat ja fé lel me i ket,
megszün tet he ti gát lá sa i kat. Jaj, ha ép pen mi at tunk nem
jön né nek! Csak az egy más ra és Krisz tus ra ta lált kö zös ség
vonz, a min dig vi tat ko zó, tár sa dal mi je len sé ge in ket
vissza tük rö zõ egy ház ta szít. „Ó, de hány lé lek bo lyong
messze szór va, / Mennyi po gány vár még a hí vó szó ra, /
Gyûjtsd össze né pe det, Szent lé lek Is ten!” (EÉ 245,3) –
éne kel jük gya kor ta. Fel, tett re hát, azo kért, akik bi zo nyo -
san ha za akar nak ta lál ni! Se gít sünk ne kik mu tat ni és
gyom lál ni az ös vényt! Is ten so ha nem hagy ja ma gá ra vá -
lasz tot ta it, az egy há zat sem. Örül vá lasz tot ta i nak, egy há -
zá nak is.

Sze bik Im re

Tal ló zó

„Az »õrök nek« em lé kez tet ni ük kel lett Is tent ígé re te i re,
tud va, hogy õ ezt sze ret né. Is ten né pé nek imád koz nia kell
bi zo nyos dol go kért, még ak kor is, ha tud ja, hogy Is ten
meg ígér te azo kat. Jé zus vi lá gos sá tet te ezt, ami kor imád -
koz ni ta ní tot ta ta nít vá nya it azért, hogy jöj jön el Is ten or -
szá ga (Mt 6,10).” (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)

„[…] az »õr ál lók« […] már nem az a sze re pük, hogy ri -
a dót fúj ja nak a tá ma dók ér ke zé se kor, ha nem hogy em lé -
kez tes se nek az Úr ir gal mas ígé re te i re és tet te i re.” (Je ro mos
Bib lia kom men tár. Szent Je ro mos Ka to li kus Bib lia tár su lat)

„Az Úr em lé kez te té se nincs hí ján a me rész ség nek, de
buj kál szo ron gás is a sza vak ban (7). Csak az Úr né ma ne
ma rad jon! Vé ko nyab ban csor do gál va jon a pró fé ta ság
ado má nya? Ne nyu god ja tok be le!” (Sza bó An dor: Lá bam
elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„Ige hir de té se i nek té má ja min dig is Si on jö võ je volt Is ten
ter vé ben, ami kor pe dig az ige hir de tés le he tet len né vált,
ak kor ez lett imá i nak tár gya (6–7). A 61. fe je zet ben meg -
kö szön te Is ten nek, hogy õt ma gát az üd vös ség ru há já ba
öl töz tet te, most pe dig is mét meg erõ sí ti, hogy Is ten ugyan -
ezt fog ja ten ni Sion nal is. Ézsa i ás sza va it kö ve tõ en (1–5)
az Úr szó lal meg (6–12). A pró fé ta és Ura tö ké le te sen
egyek; szí vü ket ugyan an nak a lá to más nak a tü ze he ví ti.
[…] Õ ne vez te ki õket köz ben já rók nak, ami elég ok ar ra,
hogy bát rak és me ré szek le gye nek. Szün te len em lé kez tet -
ni ük kell az Urat, egé szen ad dig, amíg be nem tart ja ígé -
re tét. Az Urat nem sér ti az ilyen bá tor köz ben já rás; sõt,
pon to san ilyen imád ság ra vá gyik, és ezt pa ran csol ja meg
(vö. Lk 18,1–8). A bá tor ság és az el bi za ko dott ság kö zött
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azon ban […] csak ár nya lat nyi a kü lönb ség. Az a faj ta bá -
tor ság, ami rõl itt szó van, csak ak kor he lyén va ló, ha az
imád ság köz vet le nül Is ten ki je len tett aka ra tán alap szik.
[…] Ha meg ért jük mind azt, ami rõl itt szó van, ak kor óri -
á si bá to rí tást me rít he tünk be lõ le sa ját imád sá ga ink ra néz -
ve, hi szen ami ben Ézsa i ás hit tel re mény ke dett, an nak mi
már a meg va ló su lá sát ta pasz tal hat juk.” (Bar ry Webb:
Ézsa i ás köny ve. Har mat)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(tölt sé tek föl az or szág utat…)
„A ma gu kat Krisz tus-hí võk nek val lók ta ní tá suk ban, de
mégin kább a ma gán- s a tár sa dal mi éle tük ben ta nú sí tott
ma ga tar tá suk kal sok szor in kább el fed ték, mint sem fel mu -
tat ták Is ten iga zi ar cát. A ké sõ kö zép kor ban, majd az új -
kor kez de tén az ere de ti, vég sõ so ron egy sze rû hit ak tust a
gya kor la ti élet szá má ra tö ké le te sen hasz na ve he tet len […]
rész let kér dé sek bon col ga tá sa ré vén igye kez tek meg va ló sí -
ta ni. Las san ként gon do la ti tol da lé kok kal zeg zu go sí tott,
az »át lag ke resz tény« szá má ra töb bé alig át te kint he tõ és
im má ron lak ha tat lan épít ménnyé tet ték a hi tet. […] Az ef -
fé le hit töb bé nem fel sza ba dí tó va ló ság, ez az Is ten az em -
ber re te kin tély el vû mó don rá erõ sza kolt, sza bad sá gát és
mél tó sá gát sem mi be ve võ ha tal mas ság.”

Wal ter Kas per: Ami min den ér tel met meg ha lad

(Luther jel le mé rõl)
„Az az egy sze rû, de rûs és nyílt val lá sos ság, amely ek kor
kez dett ural ko dó vá vál ni Észak-Né met or szág ban, min -
den nél job ban jel zi Luther sze mé lyi sé gét és ha tá sát. Mû -
velt sé ge és hír ne ve el le né re min dig fa lu si em ber ma radt,
fo gal ma sem volt a mes ter kélt ség rõl. Ha kel lett, tu dott ke -
mény, ke se rû, kö zön sé ges, kö nyör te len, ma kacs és vad
len ni; ez az õ ter hes örök sé ge, mely je len tõ sen hoz zá já rult
a né me tek és a lu the rá nus egy ház ke ser nyés meg íté lé sé -
hez. Azt mond ják, ne ve té se és düh ki tö ré sei egy for mán ti -
tá ni ak vol tak…”

Owen Chad wick: A re for má ció

(…nem le szel el ha gya tott!)
Szent Klá ra a ha lá los ágyán ön ma gá hoz:
„Menj el bé kes ség ben, mert jó úton jár tál! Menj fé le lem
nél kül, mert az, aki te rem tett és meg iga zult tá tett, min dig
ol tal ma zott, és anya ként sze ret! Ál dott légy, Is te nem, hogy
e vi lág ba he lyez tél!”

Szent Klá ra (1194–1253), a kla rissza rend ala pí tó ja

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 22. VA SÁR NAP
• Mt 18,21–35

Gon do la tok a tex tus ról

A tex tus köz pon ti gon do la ta, amint a va sár nap jel le ge is a
meg bo csá tás. A nyi tány és a zá rás is ke ret be fog lal ja a té -
mát: hány szor bo csát ha tok meg? Min dig és szív bõl. Ér de -
kes ha son lat tal él Jé zus, hi szen a meg bo csá tást az adós -
ság/tar to zás el en ge dé sé vel ál lít ja pár hu zam ba. Sõt az
ajfivhmi ige ere de ti je len té se a fog lyok sza ba don bo csá tá sa.
El en ge dés. Sza ba don en ge dés. Az Új szö vet ség leg gyak rab -
ban hasz nált ki fe je zé se Jé zus meg vál tói mun ká já nak le írá -
sá ra. A het ven szer hét szer je len té se, hogy a meg bo csá tás -
nak nincs és nem le het ha tá ra. A két adós ság kö zöt ti óri á -
si kü lönb ség pe dig az össze ha son lít ha tat lan mér té kû tar to -
zás szem lél te tõ je. Fon tos a pél dá zat sor ren di sé gét fi gye -
lem be ven ni. Aki elõ ször gya ko rol ke gyet, az ma ga a ki rály,
vagy is az Atya. Te hát az em ber bo csá na ta és jó sá ga csu pán
az Is ten tõl ka pott bûn bo csá nat ra va ló fe le let le het. 

Gon do la tok a hall ga tó ság ról

Mint min den va sár nap, de ta lán en nél a té má nál fo ko zot -
tan is szem elõtt kell tar ta nunk a hall ga tó sá got. Mi lyen
élet ér zé sek kel, mi lyen sé rel mek kel, mi lyen lel ki ter hek kel
hall gat nak ben nün ket a meg bo csá tás sal kap cso la to san?
Csa lá dok éle té ben a hét köz na pi né ma sá g tól a han gos szó -
vál tá so kig, a lel ki zsa ro lás tól a tett le ges sé gig, az ide ge ket
fel õr lõ szur ká ló dá sok tól a te he tet len dü hig szé les ská lá ja
van a bé két len ség nek, ha rag nak, ag resszi ó nak. S eb ben a
disszo náns ka val kád ban kel le ne fel csen dül nie a meg bo -
csá tás, az új élet le he tõ sé ge re mény tel jes, tisz ta, vál to zás -
ra ser ken tõ hang já nak. 

Az ige hir de tõ fel ada ta nem az, hogy a tar to zá sok mér -
té ke it ele mez ze, s ez ál tal a hall ga tó sá got ost ro mol ja és
por ba dönt se összes bû nük ki te re ge té sé vel. Az ige hir de tõ
fel ada ta in kább le gyen a meg bo csá tás lel kü le té nek hir de -
té se, meg kí ván tat va a hall ga tó ság gal an nak az élet ren de -
zés nek a mû vé sze tét, amely ál tal ki-ki Is ten nel, tár sá val
és ön ma gá val is bé kes ség ben, ren de zett tes ti-lel ki har mó -
ni á ban él het. 

Az el en ge dés lel kü le te – sza bad ság

Az el en ge dés lel kü le te le mond ha tal má ról. A ki rály/Atya
ma ga tar tá sá nak leg szebb mo tí vu ma, hogy ar ról a ha ta -
lom ról mond le, amely egye dül õt il le ti, nem él vissza ve -
le, nem tart rá igényt. Et tõl vá lik õ az em ber sze mé ben ha -
tal mas sá, s nem azért, mert meg kö ve te li ma gá nak, hogy
hatalmát elismerjék. Le mond ha tal má ról, hogy az em bert
fel emel je. Így lesz a ki rály és a szol ga alá-fö lé ren delt vi -
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szo nyá ból egyen ran gú kap cso lat, amely ben a szol ga rab
he lyett sza bad em ber le het. Fon tos ki emel nünk Is ten nek
ezt a fe lénk irá nyu ló tet tét, amellyel min den kö rül mé nyek
kö zött emel ni, meg tar ta ni, meg men te ni akar ben nün ket.
Is ten nem meg kö töz ni kí ván, ha nem el en ged, hogy az em -
ber ön ként kö tõd jön hoz zá. Is ten nem fö lé nye sen ren de li
ön ma ga alá az em bert, ha nem ön ma gá hoz eme li sze re te -
té vel, így az em ber szí ve sen ren de li ma gát alá en nek a
sze re tet nek. 

Az el en ge dés lel kü le te sza bad dá tesz. Sza bad dá tesz a
vi szon zás ra, mi vel ne kem is so kat en ged tek el. Sza bad dá
tesz ar ra, hogy azo kat az ér té ke ket él jem meg, ame lyek
ma nap ság ke vés bé di va to sak, mint a be csü le tes ség, a tisz -
tes ség, a má sik jó hí ré nek ter jesz té se, a meg bo csá tás lel -
kü le te – a „meg bo csá tok, de nem fe lej tek” ha mis sá ga, a
rossz in du lat és a ha rag tar tás he lyett. Sza bad dá tesz ar ra,
hogy fel vál lal jam a sok szor ki mond ha tat lan nak tû nõ ké -
rést: bo csáss meg, vét kez tem! Sza bad dá tesz, hogy he lyes
ön is me ret tel, vagy is alá zat tal ne tart sam ma gam se kü -
lönb nek, se több nek, se jobb nak a má sik nál. Mert mind ez
csak ön telt ség hez és gõg höz ve zet ne, és eb bõl a po zí ci ó ból
könnyû se be ket ej te ni a má si kon.

Az el en ge dés lel kü le te meg lát ja a szük ség ben lé võt,
meg szán, kö nyö rül és új esélyt ad. A tör té net be li szol ga,
aki nek so kat en ged tek el, en nek az el len pél dá ja. Sza bad -
sá got ka pott, de nem élt ve le. Még rab volt.

A meg kö tö zés lel kü le te – rab ság

A meg kö tö zés lel kü le te füg gõ ség ben tart. Aki ne kem tar -
to zik, alat tam áll. Ki szol gál tat va a meg bé lyeg zõ jel zõk -
nek: õ a gyen ge, a te he tet len, a se gít ség re szo ru ló. Hoz zá
ké pest én va gyok az erõ sebb, a te he tõ sebb. Függ tõ lem ér -
zel mi leg, anya gi lag. Ki szol gál ta tott. 

A meg kö tö zés lel kü le te gúzs ban tart. Ra gasz ko dá sok -
kal te li éle tünk ben ta lán a leg ne he zebb fel adat az el en ge -
dés. El en ged ni ha mis sze re te tünk ál sá gai mö gé búj ta tott
csa lád tag ja in kat, há zas tár sat, gyer me ket, test vért. El en -
ged ni il lu zó ri kus vá gya in kat, ki vi te lez he tet len ter ve in ket.
El en ged ni esz mé in ket, igaz nak vélt gon do la ta in kat, el kép -
ze lé se in ket. El en ged ni vélt vagy va lós sé rel me in ket, le -
mond va azok dé del ge té sé nek igé nyé rõl. El en ged ni azt a
ha mis ön ér té ke lé sen nyug vó ön telt tu dást, mi sze rint csak
ne künk le het iga zunk. Leg több hét köz na pi fe szült sé günk,
bé két len sé günk oka a fen ti ek ben meg lel he tõ. Ér zel mi kis -
ko rú ság, kont rol lá lat lan in du la tok, meg gon do lat lan tet tek
és sza vak okai an nak, aho gyan sok szor ér zel mi fog ság -
ban tart juk ön ma gun kat és egy mást. 

An nak el le né re, hogy a ki rály el en ge di a szol gát, meg -
sza ba dít ja mér he tet len nagy tar to zá sá tól, õ szin te ér zé ket -
le nül, a meg ha tott ság sze mer nyi szik rá ja nél kül foly tat ja
éle tét. A tu da tos ság hi á nyá ban éle te eme fon tos pe ri ó du -
sá nak a vé gig gon do lá sa (hon nan jöt tem, mit kap tam és
ho gyan lé pek to vább?) nél kül lép to vább. So kan így nem

vesz nek tu do mást ar ról, mi lyen nagy aján dék az, amit Is -
ten min den em ber nek tar to gat. Mi lyen óri á si élet aján dék,
ami min dent em bert meg il let ne itt a föl dön: az újat kez dés
le he tõ sé ge. Az ego tör tet to vább, hogy ha tal mas kod jon,
fö lé ke rül jön a gyen gé nek, a ka pott kö nyö rü le tet kö nyör te -
len ség gé de for mál va, a ka pott nagy lel kû sé get ki csi nyes,
fenn hé já zó, má so kat is meg bot rán koz ta tó ma ga tar tás sá
süllyeszt ve. A meg kö tö zött em ber így él vissza Is ten sze re -
te té vel. Ez a szol ga kül sõ sza bad sá ga el le né re be lül rõl rab.
Ön ma ga rab ja. 

A meg kö tö zés lel kü le te meg bot rán ko zik, de nincs hasz -
ná ra sen ki nek. A szol ga tár sak árul ko dó ma ga tar tá sa sem
a go nosz szol gát nem bír ta jobb be lá tás ra (mert eset leg
sze lí den fi gyel mez tet het ték vol na tár su kat a ne ki el en ge -
dett tar to zás ra), sem a sze ren csét len szol gát nem se gí tet -
te ki (pél dá ul egy 100 dé ná ros gyûj tés ere jé ig). Meg bot rán -
koz ni na gyon könnyû, még azt is el hi het jük ma gunk ról,
mi lyen ér zé ke nyek va gyunk a vi lág igaz ság ta lan sá ga i ra, s
még az el nyo mot tak, pó rul jár tak ügyét is szí vün kön vi -
sel jük. Amed dig jó azon rá gód ni, hogy má sok (a bul vár -
saj tó pél dái) mi kor és ho gyan bot la nak meg, nem kell
szem be sül nöm a ma gam bot lá sa i val, hi bá i val és té ves
kép ze te i vel. Amíg az ál lí tó la gos ér zé keny sé gün ket nem
kö ve tik tet te ink a hely zet meg vál toz ta tá sá ra az el en ge dés
és meg bo csá tás lel kü le té vel, rab jai va gyunk an nak a té ves
kép zet nek, hogy éle tünk Is ten sze rint va ló, és má sok hoz
ké pest mi vé gül is sok kal job bak va gyunk.

A meg bo csá tás lel kü le te – Is ten rend je

A tör té net ta lán leg fon to sabb üze ne te, hogy nem Is ten fe lé
van tar to zá sunk, ha nem egy más fe lé. Is ten fe lé nincs mit
le ró nunk, mert el tö röl te min den tar to zá sun kat, ez a ke gye -
lem. Eb ben a ke gyel mi ál la pot ban az em ber nek két dol ga
van. Ilyen-olyan tö ké let len sé ge it meg lát va és be vall va
(õszin te ön is me rettel) ennyit kér Is ten tõl: légy tü re lem mel
hoz zám. Em ber tár sai fe lé pe dig a meg bo csá tás lel kü le té vel
kö ze led ve ren de zi kap cso la ta it. Ha kell, bo csá na tot kér, ha
kell, meg bo csát. Mi ért? Mert ez Is ten jó rend je. Is ten azt
sze ret né, hogy mind az, ami el tö rött, mind az, ami nin csen
rend jén, új ból össze forr jon, he lyé re ke rüljön. Is ten nek az
az aka ra ta, hogy mind azt, amit tõ le kap tunk (sze re te tet,
szá nal mat, kö nyö rü le tet, az el en ge dés lel kü le tét), egy más
fe lé to váb bít suk. Így vál hat az õ sze re te te kéz zel fog ha tó vá,
köz vet len né, megta pasz tal ha tó vá. A bé két len lel kek két sé -
gek kö zött hány kód nak: „En ged jek vagy ne en ged jek?”
„Én vagy te?” Is ten azt sze ret né, ha min den két sé get az
egy ség vál ta na föl: nem én és nem te töb bé, ha nem a mi
bé kes sé günk egy ség be ko vá cso ló is te ni rend je. 

Far kas né Kõ rö si Krisz ti na
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Tal ló zó

„[…] az em be ri kap cso la tok ren de zett sé ge nem elõ fel té te -
le ugyan Is ten bo csá na tá nak, de el en ged he tet le nül hoz zá -
tar to zik mint kö vet kez mény. […] A mon da ni va ló ke mény,
de na gyon egy sze rû: aki ir ga lom ból él, az ir gal mas sá got
gya ko rol! Más fé le élet for ma el sem kép zel he tõ. […] A kép
ön ma gá ért be szél. Nem azért ka punk bo csá na tot, mert a
szí vünk kész a meg bo csá tás ra. Ha nem azért ve szít jük el a
bo csá na tot, mert a szí vünk nem vált fo gé konnyá a ka pott
aján dék to vább adá sá ra. Be fo ga dá sá ra sem. […] a ha rag -
tar tás és gyû löl kö dés el len, va la mint a meg bo csá tás ér de -
ké ben re mény te len do log pré di kál ni mind ad dig, amíg nem
vá lik vi lá gos sá a hall ga tó ság elõtt a sa ját tel jes el ve szett -
sé ge, vagy is – a pél dá zat sza va i val – a mér he tet len el adó -
so dás. Az adós ság el en ge dé sé nek fel sza ba dí tó örö me te het
ké pes sé a meg bo csá tás ra.” (id. Ma gas sy Sán dor: Pe rikó -
pák. Ma gán ki adás)

„A fe le lõs ség re vo nás ban meg pen dül a »kell«, pon to -
sab ban: kel lett vol na. Az is te ni »kell« ez; en nek en ged ve
lett vol na szük sé ges, hogy õ is ir gal mat gya ko rol jon szol -
ga tár sá val.” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd.
Kál vin Ki adó)

„Pé ter úgy gon dol ja, hogy nagy szá mot mond, ami kor
hét sze ri meg bo csá tást em lít, hi szen a zsi dó írás tu dók úgy
vél ték, hogy Is ten is leg fel jebb há rom szor bo csát meg az
em ber nek. […] a ta nít vány tel je sen, ki zá ró la go san Is ten
ir gal mas sá gá ból él, és pe dig Is ten bûn bo csá tó ke gyel me
nem a tá vo li jö võ ígé re te kép pen csil lan meg elõt te, ha nem
je len va ló ság […]. Töb bé a meg bo csá tás gya kor lá sa ve lük
szem ben nem jog […], ha nem kö te les ség, Is ten meg ta -
pasz talt ir gal mas sá gá nak ki su gár zá sa […].” (Kar ner Ká -
roly: Má té evan gé li u ma. Ke resz tyén Igaz ság)

„Az evan gé lis ta azon ban azt is hoz zá fû zi, hogy »szív -
bõl« (35. v.), az az be lül rõl, õszin tén és ha tár ta la nul kell
meg bo csá ta ni. […] A kö zös sé gi élet a sze re tet (5,43;
22,39) és így a meg bo csá tás tör vé nyén alap szik.” (Or ten -
sio da Spi neto li: Má té – az egy ház evan gé li u ma. Aga pé)

„Ezt a tör té ne tet így ki zá ró lag csak Jé zus tud ta el mon -
da ni. Ilyes mi rõl ezen a vi lá gon csak a ke resz tyén ség tud.
[…] Is ten és az em ber kö zöt ti kap cso lat ez zel kez dõ dik: A
ki rály el en ge di a tar to zást. Ép pen ez az evan gé li um!” (Or -
dass La jos: Jó hír a szen ve dõ nek. Or dass La jos Ba rá ti Kör)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
Ró nay György: A két szol ga (rész le tek)
„Szol ga? In té zõ? Sá fár? Mind egy: a do log nem a sza va kon
mú lik. A lé nyeg az, hogy elõbb-utóbb min den ki nek el kell
szá mol nia […]. Egy szép na pon meg ér ke zik a »ki rá lyi em -
ber«, és el kez di a szám ve tést. Hogy ki vel kez di, azt nem le -
het tud ni. Az azon ban biz tos, hogy min den ki re sor ke rül.
Mit csi nál jon, aki tíz ezer ta len tum mal tar to zik? Kép te len
összeg; ho gyan le het egy ál ta lán tíz ezer ta len tum mal tar -
toz ni? Egy bank, egy or szág hagy ján; de egy kö zön sé ges
sá fár?

Akár mi lyen hi he tet len: tar to zik ve le. A ki rá lyi em ber
nem szo kott té ved ni, és bár lát szó lag ha nya gul ve ze tik a
köny ve lé sét, min den pon to san föl van ír va ná la. Ki de rül
az el szá mol ta tás kor.

De csak az el szá mol ta tás kor de rül ki. Ad dig a ki rá lyi
em ber Is ten tud ja, hol jár…

Ez a tíz ezer ta len tum mal tar to zó […] alig ha nem azt
gon dol ta: tar toz ni ugyan tar to zom, de meg ad nom úgy sem
kell már; egy bi zo nyos ha tá ron fö lül tel jes ség gel mind egy,
mennyi vel tar to zik az em ber; tel jes ség gel mind egy, ki lenc -
ezer ta len tum mal tar to zik-e, vagy tíz ezer rel. Lesz, ami
lesz; le het, hogy nem is lesz sem mi, hogy a pa lo ta üres,
hogy nincs is ki rá lyi em ber: le gen da az egész. De ha nem:
azt mond ják, ir gal mas em ber; mi ért ép pen éni rán tam ne
len ne ir gal mas? Vé gül pe dig úgy sem bír ek ko ra adós sá got
be haj ta ni raj tam.

De… hon nét ez a kép te len összeg? A sá fár nem tu dott
más kö vet kez te tés re jut ni, mint er re: min den ki adós ság gal
in dul. Tar to zás sal kezd jük; a szol gá la tot, az egész éle tet
úgy is te kint het jük, mint tör lesz tést. Sen ki nem lép szol -
gá lat ba sa ját va gyon nal; a kez dõ tõ két min den ki a ki rá lyi
em ber tõl kap ja. Hogy mek ko rát: en nek ér té két so ha sen ki
nem bír ta hi te les pon tos ság gal ki szá mí ta ni. En nek nincs
tõzs dei ár fo lya ma; mert ha je gyez nék, hoz zá ké pest az
összes töb bi rész vény olyan ne vet sé ge sen ala csony ra zu -
han na, hogy szá mok ban ki sem le het ne fe jez ni…

A meg ad ha tat lan el en ge dé se azon ban min dig föl té te les:
a meg ad ha tó el en ge dé sé tõl függ. At tól, hogy aki nek el en -
ge dik a meg ad ha tat la nul so kat, el en ged je más nak a meg -
ad ha tó an ke ve set. Más nak, vagy megint csak a ki rá lyi em -
ber nek; mert nem le het tud ni, an nak a »szol ga társ nak« a
ké pé ben nem õ bo rult-e le kö nyö rög ve a szív te len sá fár
elé, és ez a szív te len sá fár nem õt foj to gat ta-e az zal a két
ke zé vel, me lyet az imént még kö nyö rög ve kul csolt össze
elõt te.”
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ME DI TÁ CIÓ

Az egyik ma gya rá zó1 így fog lal ja össze a tel jes zsol tárt:
Öröm Is ten nél. Ta lán így is mond hat nánk egy sze rû en:
élet öröm. S vall juk meg, eb bõl vagy ke ve set élünk meg,
vagy pót lé ko kat ke re sünk. Bi zony, re for má ció ün ne pén
meg vall hat juk, hogy nem igen tud juk el mon da ni a zsol tá -
ros sal: tel jes öröm van te ná lad, örök ké tart a gyö nyö rû ség
job bo don (11. vers).

A re for má ci ói so ro zat ra ké szül ve kü lö nö sen a zsol tár
má so dik ré szé re kon cent rál junk: az 5–11. ver sek re. Le het
az élet utat nem csak kö zönnyel vagy ép pen fé le lem mel,
ha nem öröm mel, „tel jes” öröm mel is jár ni? Mennyi re is -
mer he tõ meg az élet út? Ap ró örö mök és sú lyos gon dok kö -
zött mi lyen is me ret re – hit re, meg gyõ zõ dés re, bi zo nyos -
ság ra – van eh hez szük sé günk? Mit je lent az élet ve ze tés a
kont rasz tok vi lá gá ban? Vagy: mit je lent a ke resz tény élet -
ve ze tés eb ben a vi lág ban, amit bi zony a „ha lál ár nyé ka
völ gyé nek” is ne vez he tünk? 

Ki je lölt zsol tá runk ép pen ezek re a kér dé sek re ad „ta ná -
csot”, igaz és élet re szó ló fe le le tet. A sza ka szun kat két
rész re bont hat juk.

Az Is ten nel va ló kö zös ség bol dog sá ga – fog lal ja össze az
em lí tett ma gya rá zó. Ez a rész bol dog hit val lás. A zsol tá ros
ab ból a bi zo nyos ság ból in dul ki, hogy az Úr temp lo má -
ban, je len lé té ben „el rejt ve” él. De itt nem  csak a temp lo mi
kö zös ség rõl van szó. Te tar tod ke zed ben sor so mat – vall ja.
Er re utal  a „po hár” (ün ne pi ke hely) és az „osz tály rész” (a
föld el osz tá sa Iz rá el ben a tör zsek kö zött; Lévi tör zse nem
ka pott részt a föld bõl, mert ma ga Is ten az õ osz tály ré sze).
De itt is érez zük, hogy en nél is több rõl van szó. Nem csak
Is ten gond vi se lé sé rõl, ha nem a ve le va ló kö zös ség bol dog -
sá gá ról. En nek gyü möl csei: Is ten az élet úton ta ná csol ni
tud. A mi dol gunk rá fi gyel ni, rá te kin te ni „szün te len”.
Egy sze rû en: élet út Is ten nel. Itt az élet öröm ál lan dó, tisz ta
for rá sa. 

A bol dog re mény ség – ol vas suk a má sik sza kasz ma gya -
rá za tá nak össze fog la lá sát. Az Is ten nel va ló kö zös ség nek a
ha lál sem vet het vé get. Ezen a pon ton és az Ószö vet ség
né hány más pont ján mint ha el ha sadt vol na a vi lá got és
éle tün ket bo rí tó fe ke te le pel, a ha lál lep le. Ez nem az új -
szö vet sé gi fel tá ma dás hi te, de ren dít he tet len hit az éle tet

adó Is ten ha tal má ban. „A 10. vers vé ge a ré gi gö rög for dí -
tás ban így szól: »hogy szen ted el mú lást lás son«. Eb ben a
for má ban az Ap Csel 2,27 és 13,35-ben Pé ter, il let ve Pál Jé -
zus Krisz tus ra vo nat koz tat ja, aki fel tá madt a ha lál ból” –
ol vas suk a ma gya rá za tos Bib li á ban (1996). Az Ószö vet ség
ma gya rá zó ja ezt ír ja: hogy Is ten ha lált le gyõ zõ Úr, ez bi zo -
nyos; a mi ként azon ban még ti tok. A lé nyeg: az élet út ja
alig ért he tõ más ként, mint hogy az élet kö zös ség Is ten nel
túl ve zet a ha lá lon is. 

Ha most a re for má ció ün ne pé re ké szü lünk ez zel a tex -
tus sal, ön kén te le nül is fel ve tõ dik a kér dés: a re for má ció
mai nem ze dé ké bõl nem hi ány zik-e ez az öröm, a bol dog -
ság? Nem itt van-e min den ba junk gyö ke re? Anél kül, hogy
Lu thert vagy a re for má to ro kat he ro i zál ni sze ret ném: nem
eb bõl a bol dog meg gyõ zõ dés bõl in dult-e ki ép pen a re for -
má ció? Nem az volt-e a ti tok, hogy Is ten nel ilyen bol dog,
sze mé lyes kö zös ség re ju tot tak, éle tü ket egé szen az Atya
ke zé ben tud ták, és bol dog re ménnyel néz tek az örök jö võ -
be? Nem ez volt-e hit val lá suk ere je és tit ka? S nem ép pen
ezen a pon ton sze gé nyed tünk meg má ig? A „re-for má ció”
nem más, mint vissza ve ze tés Is ten hez ilyen bol dog kö zös -
ség be és re mény ség re. Az idei re for má ci ói so ro zat ép pen
ezen a pon ton akar se gí te ni, a gyö kér kér dést akar ja fel tár -
ni. Ezért nem min dig „em lé ke zés”, nem tör té ne tek fel idé -
zé se a fel ada tunk – és ezen ne üt köz zünk meg –, ha nem
az Is ten nel va ló élet kö zös ség ben erõ sí tés, evan gé li um hir -
de tés az öröm hírt hir de tõ ószö vet sé gi tex tus alap ján is.
Meg gyõ zõ dé sem sze rint ez az iga zi re for má ci ói so ro zat!

AZ IGE HIR DE TÉS FE LÉ

Még pi li si lel kész ko rom ban egy egye dül ál ló be teg, hal -
dok ló fér fit lá to gat tam. El mond ta hosszan egész éle tét,
ser dü lõ ko rát, a há bo rú át élt bor zal ma it, az egye dül le élt
élet ma gá nyos sá gát. Mind ezt ab ban a tu dat ban tet te, hogy
itt az élet út vé ge. S ek kor kér dez te meg tõ lem: mond ja,
csak ugyan ennyi az élet? Nincs to vább sem mi? Ezen a
pon ton in dult a be szél ge tés. Gon dol junk be le: nem így él -
nek, élünk so kan? Jár juk az is me ret len élet utat, ami bi -
zony te le van baj jal, aka dá lyok kal, bûn nel, más kor öröm -
mel is, de mi lesz hol nap, és ho vá ve zet ez az út? Ennyi,
és nem több? Egy ál ta lán ez az az élet út, ami rõl Is ten igé -
je szól? Ép pen ezért ha fur csa is, de iz gal mas a kér dés:
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élet úton – élet út ján? Néz zük a ki je lölt zsol tár ver sei alap -
ján ezt a kér dést ma. 

Az élet út ja bol dog fel is me rés sel kez dõ dik. Ol vas tam egy
rö vid kis ver set:

„Olyan az élet, ahogy él jük,
Úgy se gít Is ten, ahogy kér jük,
Úgy gyõ zünk, ahogy küz dünk,
Úgy ha lunk meg, ahogy élünk.”

Ez a né hány sor iga zat mond. Még ak kor is, ha ta lán fa ta -
listá nak, eset leg túl ke mény nek ér zik né há nyan. Igénk
azon ban töb bet kí nál en nél. Azt a bol dog fel is me rést, hogy
utun kat nem egye dül jár juk. A sors ki is mer he tet len, de ha
tud juk, hogy „te tar tod ke zed ben sor so mat”, más az élet.
Mi még en nél is töb bet tud ha tunk: Jé zus Krisz tus azért jár -
ta vé gig az élet út ját, sõt azért jött, hogy el ké szít se azt szá -
munk ra, és ve lünk jár jon úti társ ként. 

Ha most a re for má ció ün ne pén va gyunk együtt, ak kor
ezt úgy is el le het mon da ni: a re for má ció nem csak Luther
Már ton to rony él mé nyé re em lé kez tet, ha nem mind nyá jun -
kat er re a to rony él mény re akar el jut tat ni. Ar ra a bol dog
fel is me rés re, hogy Is ten igaz sá ga ke gye lem Jé zus Krisz tus -
ban. Ar ra, hogy õ a mi „osz tály ré szünk”. Hogy õ le ha jolt,
és új ra meg új ra kész le ha jol ni, ma gá hoz ölel ni. Mind nyá -
junk nak sze mé lye sen ilyen to rony él mény re, Is ten nel va ló
ta lál ko zás ra van szük sé ge an nak meg ta pasz ta lá sá ra,
hogy ke zé ben van éle tünk, és õ ke gyel mes Atyánk. S ve -
lünk van. Így más az élet út!

Az élet út ja bol dog Is ten re ha gyat ko zás sal és fi gye lés sel foly -
ta tó dik. Mi cso da mély kö zös sé get fe jez nek ki a mon da tok:

Ál dom az Urat,
mert ta ná csot ad ne kem,
még éj sza ka is fi gyel mez tet ben sõm.
Az Úr ra te kin tek szün te len…

Ma ez a fi gye lés, „ta nács” az igé ben re a li zá ló dik szá -
munk ra. Igen, az ige olyan ta náccsá, erõ vé, út mu ta tás sá
le het, hogy „ben sõnk ben” la kik! Szok tunk ma gunk nak
szép ne ve ket ad ni. Töb bek kö zött az ige egy há zá nak is ne -
vez zük ma gun kat. Va ló ság ez? Nem csak szép szó? Iga zán
fi gye lünk az igé re, iga zán meg ra ga dunk eh hez min den al -
kal mat? És iga zán „na pi ke nye rünk”, táp lá lé kunk? És iga -
zán ah hoz iga zít juk lép te in ket, éle tün ket? A kö ze le dõ Bib -
lia éve er re is fi gyel mez tet. Pol cun kon vagy ke zünk ben
van a Bib lia? Hall gat juk-e, ol vas suk-e iga zán? Be ke rül-e
„ben sõnk be”? Lel ké szi szol gá la tom ban egyet len egy szer
je lent ke zett a kon fir má ci ói ok ta tás vé gén egy fiú: „vé gig -
ol vas tam a Bib li át”. Is mer tem egy fi a tal em bert egy egy há -
zi in té zet ben, ahol min den reg gel volt áhí tat. De õ egy órá -

val az éb resz tõ elõtt fel kelt, hogy ol vas has sa az Írást, el -
mé lyül hes sen ab ban. Azt mond ja: éle te leg bol do gabb kor -
sza ka volt ez. Tény leg „min den na pi ke nye rünk” az ige, „jó
ét vá gyú ke resz tyé nek” va gyunk? 

Az ige (és ve le az imád ság és a kö zös ség) va ló ban erõt
tud ad ni. A zsol tá ros ezért mond hat ja: nem tán to ro dom
meg, mert a job bo mon van. Mi tud juk, hogy bi zony meg -
tán to ro dunk az élet ben. Tud juk, hogy sok szor még is erõt -
le nek va gyunk. De az ige fel tud emel ni, meg tud vi gasz -
tal ni, erõt tud ad ni, éle tün ket fel tud ja fris sí te ni. Igen, re -
for mál ni tud! És ve zet ni tud. Va ló ban „út mu ta tó” tud len -
ni, ha rá ha gyat ko zunk. Az Is ten nel va ló kö zös sé günk az
igé ben és az imád ság ban, eb ben a „dia ló gus ban” va ló sul
meg ma. Ez a hét nem csak di ag nó zist ad, ha nem gyó gyí -
ta ni is tud. „A Bib li á hoz va ló ak tív és tu da tos élet ve ze té si
kö tõ dés ser kent he ti fel és mé lyít he ti el a min den na pok ke -
gyes sé gi gya kor la tát ben nünk” – ol vas tam a mon da tot az
elõ ké szí tõ megírására való fel ké rés ben. Bár csak va ló ban
az ige egy há za, az ige em be rei len nénk!

Az élet út ja bol dog re mény ség gel tel je se dik ki. A ha lál ki -
ke rül he tet len. De: nem hagysz en gem a hol tak ha zá já ban.
Er re mond ta ép pen Luther egy má sik zsol tár vers sel: Nem
ha lok meg, ha nem élek, és hir de tem az Úr tet te it. Vagy egy
má sik írá sá ban: „Egy na pon az én Uram oda áll a sí rom -
hoz, és azt fog ja mon da ni: Már ton, éb redj!” Igen, a zsol tá -
ros is ilyen bol dog, sze mé lyes re mény ség rõl be szél. Ezt az
utat Jé zus ké szí tet te, tör te meg, õ az egyet len iga zi „út tö -
rõ”. Nél kü le nem len ne utunk foly ta tá sa Is ten hez. De õ
meg halt, és fel is tá madt. „Jó zsef fia Jé zus” csont ja nem az
övé! S ezért mi is hi het jük a zsol tá ros sal: nem hagysz en -
gem a hol tak ha zá já ban.

Cza kó Gá bornak van egy rö vid írá sa „Ha lot tak nap ja”
cím mel. Így hang zik: „Mi a ha lál? Éli. Éli, lam ma sa bak -
tá ni! Ma gány. Is ten el en ge di ke zün ket egy pil la nat ra.
Egyet len lé pés nyi idõ re, mint ami kor kis fi ad dal sé tálsz, és
a fi a tal pla tánt ki ke rül ve el en ge di tek egy más ke zét, hogy
utá na új ra össze fo góz za tok. Így az élet: Is ten fog ja ke zün -
ket. Ál lan dó an fog ja, gyön gé den, erõ sen. Ve le tek va gyok
min den nap. Az õ sza ka dat lan je len lé te, itt lé te, szün te le -
nül kö rü löt tünk-lé te, hogy õ Jah ve, hogy õ a tel jes, min -
dent ki töl tõ lé te zés, ez te szi le he tõ vé az éle tet. És ami kor
egy pil la nat ra el en ge di ke zün ket, utá na, túl, új ra az õ gyö -
nyö rû te nye ré ben le szünk.” 

Az élet úton Is ten meg akar ja is mer tet ni az élet út ját. Ez
egy szer re sür ge tés és aján dék. A re for má ció he té ben vi -
gyük el a só hajt, imádságot: „Uram, is mer tesd meg ve lem
is élet uta mon az élet út ját.”
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Nincs olyan em ber, aki ne is mer né a fé lel met. Ezer nyi do -
log tól fé lünk: be teg ség tõl, va gyo nunk el ve szí té sé tõl, ma -
gá nyos ság tól, ku darc tól, má sok sze re te té nek el vesz té sé -
tõl, fáj da lom tól, meg pró bál ta tá sok tól, öre ge dés tõl és ter -
mé sze te sen a ha lál tól. Ant ro po ló gu sok azt ál lít ják, hogy
az em ber fé le lem mel fi zet azért, hogy ér te lem mel ren del ke -
zik. Az ér te lem ré vén ugyan is ké pe sek va gyunk meg õriz ni
és a jö võ be vetíteni mind azo kat a ha tá so kat, ame lyek egy -
szer már ér tek ben nün ket, sõt az ér te lem még ar ra is ké -
pes, hogy olyan ne ga tív ha tá so kat is el tud junk kép zel ni,
ami lye nek kel ed dig mi ma gunk még nem ta lál koz tunk, de
má sok ese té ben lát tunk. Így szü le tik meg ben nünk a fé le -
lem és az ag go da lom. Éle tünk leg bé ní tóbb ér zel mei ezek,
ame lyek ha el ural kod nak va la kin, ak kor csak ar ra tud
gon dol ni, ho gyan ke rül je el, és te he tet len ver gõ dést, szen -
ve dést okoz nak. Jé zus az éle tért va ló ag go da lom ról be szél,
ami kor a kö rü löt te lé võ em be rek kér dé se i re re a gál. Mit
együnk, mit igyunk, mi vel ru ház kod junk? Jé zus óta el telt
két év ez red, de az em ber alap kér dé se ugyan ez ma radt. Ke -
vés a fi ze té sem, ho gyan él jünk meg ennyi bõl? Ho gyan
lesz la ká som, ho gyan ne ve lem fel a gyer me ke i met (egy ál -
ta lán vál lal ha tok-e gye re ke ket)? Nem tu dok el utaz ni sza -
bad ság ra, nem tu dom ki fi zet ni a re zsit, a la kás hi telt, mi -
bõl fo gom fenn tar ta ni az au tót stb. Ha be teg le szek, lesz-
e pén zem, és lesz-e, aki tö rõd jön ve lem, mi lesz ve lem
öreg ko rom ban, és mi lesz ve lem, ha meg kell hal ni?
Hosszan kell-e majd szen ved ni, és ha vé ge, ak kor mi lesz
ve lem utá na? Az ér te lem mó csing ként rág ja a kér dé se ket
és gyárt ja õket új ra, mi köz ben ter me lõ dik ben nünk a gond
és a fé le lem. Így lát ják az ant ro po ló gu sok.

Jé zus mást mond, mint az ant ro po ló gu sok. Õ nem az ér -
te lem árá nak lát ja a fé lel met, ha nem a bûn bé ré nek. Jól
ért sük: nem a bûn bün te té sé nek, ha nem a bûn bé ré nek.
Az em ber min den bû né nek gyö ke re és lé nye ge a hi tet len -
ség, Is ten el ha gyá sa. Is ten el ha gyá sá val pe dig együtt jár a
gon dos ko dó vé dett ség el ha gyá sa is. A ki har colt ön ál ló ság
ve le já ró ja a ma gá rama ra dott ság, és en nek kö vet kez mé nye
a fé le lem. Az em ber, aki nem akar Is ten ki szol gál ta tott ja
len ni (a hit az, hogy ezt ön ként vál la lom), ar ra éb red rá,
hogy egy más faj ta ki szol gál ta tott ság ba ju tott: kö rül mé -
nye i nek és ön ma ga hi bá i nak, tö ké let len sé gé nek van ezen -
túl ki szol gál tat va. És mi vel tud ja, hogy eze ket kép te len
ma ra dék ta la nul ke zel ni, fél és ag gó dik. Er re mu tat rá Jé -
zus, és a meg ol dás ra is. Azt mond ja, hogy sem mi re nem
ve zet a fo gat össze szo rí tó ma kacs küz de lem fé lel me ink és
ag gó dá sunk le gyõ zé sé re, hi szen akár mennyi re is ál tat juk

ma gun kat, sem a gaz da ság, sem a tár sa da lom, sem a tu -
do mány ered mé nyei nem fog ják so ha meg ol da ni fé lel me -
in ket. Le het ál mod ni olyan vi lág ról, amely ben min den ki -
nek meg lesz min de ne, min den ki egész sé ges lesz, az em be -
rek sze ret ni fog ják egy mást, nem lesz ha lál sem, de hi szen
ami kor az em ber er rõl ál mo do zik, ak kor Is ten or szá gá ról
ál mo dik. Nos, mond ja Jé zus: Is ten meg is fog ja te rem te ni
ezt a vi lá got, az õ ol da lá ra kel le ne hát áll ni. Oda kel le ne
for dul ni hoz zá, hin ni kel le ne ben ne, bi za lom mal len ni
irán ta. Is ten nél is van bér azok ré szé re, akik hoz zá tar toz -
nak. Ez a bér a biz ton ság, a tö rõ dés, an nak a tu da ta, hogy
rá min dig, min den hely zet ben szá mít ha tunk. Aki el fo gad -
ja Jé zus sza vát, az meg sza ba dul a fé le lem és az ag gó dás
lel ket bé ní tó ér zé sé tõl, és fel sza ba dul Is ten gon do la ta i nak
meg va ló sí tá sá ra. Mi köz ben Is tent szol gál ja, tud ja, hogy
köz ben Is ten ma ga vi sel rá gon dot. Aki Is ten tõl fél (vagy -
is õt tisz te li leg fõbb te kin tély ként), an nak sem em be rek tõl,
sem ese mé nyek tõl, kö rül mé nyek tõl nem kell fél nie. 

Ugyan ak kor jól kell ér te nünk ezt a jé zu si ígé re tet. Az,
hogy Is ten gyer me ke i nek szá mon van tart va még a ha juk
szá la is, nem azt je len ti, hogy meg sem fog gör bül ni egy
ha junk szá la sem. Jé zus ar ról be szél, hogy Is ten nem fe -
led ke zik meg övé i rõl, tud min den rõl, ami ve lük tör té nik,
és bár mi is tör té nik, az õ ke zé bõl, a ve le va ló kap cso lat -
ból, sze re te té nek erõ te ré bõl sen ki és sem mi nem sza kít -
hat ja ki az övé it. Té ve dés be esünk és ma gun kat ve zet jük
tév út ra, és ez ál tal ma gunk nak oko zunk csa ló dást, akár
még hit be li vál sá got is, ha azt gon dol juk, hogy Jé zus ígé -
re te ar ra vo nat ko zik, hogy a hí võ em bert Is ten meg õr zi
min den baj tól. Nem ezt ol vas suk itt, nem ezt mond ja Jé -
zus. Ha nem azt, hogy Is ten meg õr zi az övé it min den baj -
ban. Nem se bez he tet len sé get ígér Jé zus, ha nem az õ meg -
ta pasz tal ha tó je len lé tét, amely mind vé gig ki tar tó áll ha ta -
tos sá got ad. Így ér tet ték és így ta pasz tal ták ezt az el sõ ta -
nít vá nyok és már tí rok vagy azok a kö zép ko ri szer ze te sek,
akik pes ti ses be te ge ket ápol tak, és ma guk is meg be te ged -
tek, vagy kor tár sa ink, ke resz tény misszi o ná ri u sok, ige -
hir de tõk, ta ná rok, mér nö kök, akik Jé zus ne vé ben és sze -
re te té vel men nek a vi lág ba Tö rök or szág tól Pa kisz tá nig és
Af ri ká tól Kí ná ig, és csak ke ve sen tud ják, hogy éven te
mint egy két szá zan hal nak meg kö zü lük erõ sza kos ha lál -
lal, azért, mert ke resz té nyek. Nem a nél kü lö zés tõl, a
szen ve dés tõl és a ha lál tól õriz te meg õket Is ten, ha nem a
nél kü lö zés ben, a szen ve dés ben és a ha lál ban nem tá vo -
zott el tõ lük, és kap tak erõt, hogy vé gig jár ják az utat, fé -
le lem nél kül, Jé zus ról ta nús kod va.
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BA LI CZA IVÁN

A fé le lem: ár vagy bér?
Lk 12,4–10



Pé ter el sõ le ve le olyan kor ban jött lét re, ami kor a ke resz té -
nye ket már egy ér tel mû en egy új faj ta ér ték ren det és élet mi -
nõ sé get kép vi se lõ kö zös ség ként jel le mez ték. Ha a le vél té -
má ját sze ret nénk meg ha tá roz ni, ak kor a tár sa da lom ban
be töl tött fe le lõs ség és a re mény ség so rai ezek. Bár ek kor
még a ke resz tény sé get nem de fi ni ál ták a Ró mai Bi ro da -
lom el len sé ge ként, már ha tá ro zot tan ide gen test volt an -
nak tár sa dal má ban.

Ha alap hely ze tün ket te kint jük, kér dés, mi mennyi re vál -
lal juk fel az ide gen test, a más faj ta ér ték rend, a Krisz tus -
hoz kö tött ség, az Is ten aka ra tá nak va ló meg fe le lés kül de -
té sét. A Jé zus fõ pa pi imád sá gá ból is mert mon dat – Nem azt
ké rem, hogy vedd ki õket a vi lág ból, ha nem hogy õrizd meg
õket a go nosz tól (Jn 17,15) – szá munk ra sok szor in kább a
vi lá gi élet szem lé let hez va ló asszi mi lá ló dás ug ró desz ká ja,
sem mint ösz tön zés a vi lág ban be töl ten dõ ta nít vá nyi sze rep
fel vál la lá sá ra. Ter mé sze tes, hogy e vi lág meg ha tá ro zott sá -
gai be fo lyá sol nak, vi tat ha tat lan, hogy min den ki nek meg
kell bir kóz ni raj tunk kí vül ál ló té nye zõk kel. De ne künk van
Is te nünk, aki nek lé te, sõt je len lé te mi att min den más meg -
vi lá gí tás ba ke rül het. Re mény sé günk, hogy nem hagy el,
ha nem ér de künk ben cse lek szik. Et tõl a re mény ség tõl le he -
tünk töb bek  ko runk tár sa dal má ban.

Ta pasz ta lat, hogy Is tent so kan csak jót adó és cso dát
ké szí tõ au to ma ta ként kép ze lik el. Irá nyít ha tó nagy pa pa,
aki min den ké ré sün ket le si, és azo kat örö mest tel je sí ti is,
és meg bo csát, mert úgy is az a dol ga. Ha az Úr más ként
cse lek szik, mint aho gyan el vár nánk, ak kor jön a sér tõ dés,
mél tat lan ko dás, vád, ha rag és hi tet len ség. Ezért a fel szó -
lí tás (6. vers): Aláz zá tok meg ma ga to kat Is ten ha tal mas
ke ze alatt. Is mer jük fel, hogy bár lát szó lag annyi min den
(ha ta lom, pénz, po li ti ka) moz gat ja a vi lá got, még is az õ
ke zé ben va gyunk. Mer jük ki mon da ni: van, aki ná lunk is
ha tal ma sabb, fe let tünk áll, õ az Úr Is ten. Szent, ha tal mas,
övé min den, övé a di csõ ség. Tõ le kap tuk az éle tün ket, és
ne ki is fo gunk majd el szá mol ni ve le.

Ugyan ak kor õ nem hasz nál ja ki te remt mé nye it. Is ten fe -
let tünk áll, de más, mint e vi lág nagy jai. Õ szent, gyû lö li
a bûnt, de sze re ti az em bert, gond ja van ránk. Fel hoz za
nap ját go no szok ra és jók ra, esõt ad iga zak nak és ha mi -
sak nak. (Mt 5,45) Mert bi zony a ke resz tény élet sem gond
nél kü li. Il lú zió és ön be csa pás len ne csak azért hin ni, mert
ak kor meg szé pül az éle tünk. Le het, hogy nem fog. Le het,
hogy meg ma ra dunk rá kos nak, sze gény nek. Szen ved ni
kell, meg kell áll ni a hit har ca i ban. Jó zan nak kell ma rad -
ni. (Van, aki azért ke resz tel tet te meg a gyer me két, mert
gyógy ha tást tu laj do ní tott a ke reszt ség nek.) A ke resz tény
em ber el sõ sor ban nem hi te mi att, ha nem em ber vol ta mi -
att van ki té ve a gon dok nak, ugyan így a szen ve dés nek is.
Még is bi zo nyos: jó Is ten ha tal mas ke ze alatt igent mon da -
ni, és azt: le gyen meg az aka ra tod. Ta lán ne héz egy mun -
ka nél kü lit bá to rí ta ni, de õ is más ként te kint het élet hely ze -
té re, ha tud ja, az Úr nak ter ve van ve le, gond ja van rá. El -
uta sí tot ták már több ször, ami kor ál lás ra je lent ke zett?
Ahe lyett, hogy két ség be es ne, van más le he tõ sé ge is. 

Min den gon do to kat õreá ves sé tek, mert ne ki gond ja van
rá tok. (1Pt 5,7)

Mi lye nek a gon dok? Kény te le nek va gyunk fog lal koz ni
ve lük, mi vel kö rü löt tünk van nak, új ra elõ jön nek. Na pon ta
ránk kö szön nek, sõt meg erõ söd ve jön nek vissza, ha már
egy idõ re bú csút is vet tek tõ lünk. A gon dok új ra és új ra
meg ret ten te nek, mert már is mer jük a ter mé sze tü ket.  Hi á -
ba a ta pasz ta lat, hogy meg old ha tó, más kor le gyõ zött aka -
dá lyo kat je len te nek, min dig egy faj ta szo ron gás és vi szoly -
gás fog el ben nün ket, ha kö ze lí te ni lát sza nak. Sõt vall juk
be, nem tud juk õket kor dá ban tar ta ni, ke zel ni sem. Tud juk,
hogy ki ik tat ha tók, még is el ve szik a jó ked vün ket, meg lop -
ják bé kes sé gün ket. Oda lesz a de rûs re mény ség és az Is te -
nünk min den ha tó sá gá ba ve tett hit. Ag gó dunk, so pán ko -
dunk, pa nasz ko dunk, és min den fe lé kap kod va vár juk a
meg ol dást. Ami pe dig nem on nan jön, ahon nan sejt jük.

A meg té rés és hig gadt ság se gí te ne raj ta tok, a bé ke és bi -
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Is ten sze ret ben nün ket, és szá má ra vég te le nül ér té ke sek
va gyunk. Úgy sze ret te Is ten a vi lá got, hogy egy szü lött Fi -
át ad ta. Éle tem ér té ke ab ban van, hogy Jé zus Krisz tus
meg halt ér tem. Ezért tu dom, hogy so ha, sem mi lyen kö rül -
mé nyek kö zött sem hagy el, nem mond le ró lam. Le het nek
éle tem ben, sor som ban ért he tet len, el rej tett ese mé nyek, el -
rej tõz het elõ lem Is ten, de min dig lát ha tó ma rad a ke reszt,
sze re te té nek meg dönt he tet len je le és bi zo nyí té ka. És ha a

ke reszt re né zek, hit tel mon dom: Is te nem, nem lát lak, nem
ér te lek, nem tu dom, mi ért en ge ded meg azt, amit ne héz -
nek, fé lel me tes nek, rossz nak ta pasz ta lok, még is hi szem,
hogy te, aki Fi a dat ad tad ér tem, nem fe led kez tél meg ró -
lam, és min dent a ja vam ra for dí tasz. Ad dig pe dig küldd el
Szent lel ke det, hogy erõ sít se hi te met, és bá to rít son fé lel -
me im mel és ag go dal ma im mal szem ben.

Ének ja vas lat: Bon ho ef fer: Ál dó ha tal mak ol tal má ba rejt ve

LÁ ZÁR NÉ SKOR KA KA TA LIN

Gon dok kö zött
1Pt 5,6–11



A nyár fo lya mán finn test vér gyü le ke ze tünk hoz zánk lá to -
ga tó tag ja i val fel ke res tük a ne ves sár vá ri Ná das dy-vá rat.
Cé lunk volt meg tekinteni a ma gyar or szá gi re for má ció
egyik böl csõ jét. A ne ve ze tes nyom dát – amellyel az Új szö -
vet sé get ma gyar nyelv re for dí tó Syl ves ter Já nos mind egy -
há zunk, mind ma gyar nyel vünk szem pont já ból kor sza kos
mun ká ját min den kor nem ze dé ke ke zé be kí ván ta ten ni – a
fel újí tá sok mi att nem lát hat tuk. Még sem ma rad tunk sze -
gé nyeb bek az is me ret ben, ugyan is a sár vá ri evan gé li kus
temp lom ba is be tér het tünk. S a gyü le ke zet, a temp lom tör -

té ne té vel va ló is mer ke dés után ve ze tõnk az ol tár hoz lé -
pett, és le emel te on nan az elõbb em lí tett Új szö vet ség fak -
szi mi le ki adá sát. Tág ra nyílt sze mek kel cso dál ták ven dé -
ge ink s mi ma gunk is új ra a mí ves, utá noz ha tat lan be tû -
ket. Ez a moz du lat töb bet je len tett szá mom ra, mint egy
fel mér he tet len ér té kû al ko tás má sá nak be mu ta tá sa. Akik
ott le het tünk, mind annyi an tud tuk, mi ért van ott a nyi tott
Bib lia az ol tá ron. Ab ban a pil la nat ban azon ban egész kö -
zel ke rült hoz zánk, járt kéz rõl kéz re. Igen, ezért íra tott le
és for dít ta tott le mí ves ma gyar nyelv re is, hogy ke zünk be
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za lom erõt ad na nek tek. De ti nem akar já tok, in kább ezt
mond já tok: Nem úgy lesz az, ha nem ló há ton vág ta tunk.
(Ézs 30,15) Ezek kel a mon da tok kal ír ja le Ézsa i ás azt a
hely ze tet, amely ben egy részt pa nasz ára dat jön a vá lasz -
tott nép irá nyá ból, ugyan ak kor el bi za ko dott sá guk mi att
nem ve szik ko mo lyan az is te ni se gít ség le he tõ sé gét. Nem
for du lunk hoz zá, pe dig a fel hí vás ép pen er re vo nat ko zik.
Hagy juk rá a ci pe lést, a gon dok kal va ló be ha tó fog la la tos -
ko dást. Mond juk el ne ki, fed jük fel õe lõt te. So kat kép ze -
lünk az em be ri tu dás ról, prob lé ma meg ol dó me cha niz mu -
sok ról, a tu do mány vív má nya i ról és az or vos lás ered mé -
nye i rõl, má sok ta pasz ta la ta it oly nagy ra ér té kel jük.
Ugyan ak kor az Apos to li hit val lás ban is ki je lent jük: Hi -
szek egy Is ten ben, min den ha tó Atyá ban. Job ban kel le ne fi -
gyel nünk a sza va ink ra, hit val lá sa ink ra. A jó zan hely zet -
fel is me rést kö ve tõ en az len ne a re a li tás, ha nemcsak be -
szél nénk ró la, de szá mol nánk is Is te nünk köz be lé pé sé vel,
be avat ko zá sá val, mert ha õ va ló ban min den ha tó, aho -
gyan vall juk, a mi prob lé má in kat és ba ja in kat is ké pes ke -
zel ni. Hagy juk rá a gon do kat. Ha el mond juk ne ki, ak kor õ
ke ze lés be ve szi azo kat. Ha imád ko zunk mi at tuk, az Úr
sem ma rad tét len, hi szen meg ígér te!

Nem az Úr ke ze rö vid ah hoz, hogy meg se gít sen, nem az
õ fü le sü ket ah hoz, hogy meg hall gas son, ha nem a ti bû ne -
i tek vá lasz tot tak el ti te ket Is te ne tek tõl… (Ézs 59,1–2a)

Luther szá má ra a köz pon ti kér dés az volt: ho gyan ta -
lál ha tok ke gyel mes Is ten re? Is mer te ön ma gát mint meg -
kí sér tett és el esett em bert. Tud ta, hogy min den nél elõ -
rébb va ló a bû ne ink kel le szá mol ni – de azt is át él te, hogy
er re sa ját ere jé bõl kép te len. Ke resz te lõ Já nos így szól az
Úr Jé zus ról: Íme, az Is ten bá rá nya, aki hor doz za a vi lág
bû nét. (Jn 1,29) Igen, de je len ti azt is, hogy el ve szi, el vi -
szi azt. Jé zus a leg na gyobb baj jal és éle tün ket meg ter he -
lõ gond dal kez di a ci pe ke dést: a bûn nel. Ami kor a Gol go -

ta fe lé ment, nemcsak a ke reszt volt a vál lán, ha nem
mind annyi unk bû ne. A leg ne he zebb kö vet gör dí ti el az
éle tünk bõl. A töb bi már eh hez ké pest ki csiny ség. Õ tud -
ja, hi szen min den ben kí sér tést szen ve dett hoz zánk ha -
son ló an, ki vé ve a bûnt (Zsid 4,15). És ha ezt az egyet és
leg fõb bet el ve szi, a töb bi már ko ránt sem tû nik olyan bor -
zasz tó nak. Ha hit tel át él jük meg sza ba du lá sun kat et tõl a
ha tal mas „gond tól”, bi zo nyít va érez zük Is te nünk gond -
vi se lõ sze re te tét, még ak kor is, ha fel erõ söd nek hét köz -
na pi prob lé má ink. Tud hat juk: az Úr jó, mert a leg fõb bet
már meg tet te ér tünk, és cse lek szik majd új ra sze mé lyes
éle tünk ben és na pi ba ja ink ban is, ak kor és úgy, amint
azt jó nak íté li meg. 

Így hát bá to rí tást ka punk, sõt pél dát ad ha tunk kö zös sé -
ge ink ben ar ra, ho gyan le het min den gond dal az Úr hoz
for dul ni – imád sá gos élet ben len ni, az az be szé lõ, ben sõ sé -
ges vi szony ban él ni. Ami kor nem jut idõnk sze ret te ink re,
ha lód nak a ba rát sá gok, s meg kér dez zük: „Ugyan ki nek
fon tos az éle tem?”, õ azt mond ja, ne ki gond ja van ránk.
Ha tel jes alá zat tal fo gad juk el Urunk kö ze le dé sét, ke zé be
he lyez zük az éle tün ket, ak kor õ fel emel, meg se gít. Min den
baj jal le het és kell is hoz zá for dul ni. Csak ol vas suk a zsol -
tá ro kat: még a leg nyo masz tóbb és leg sö té tebb gon do la tok
is szí ne elé ke rül het nek. Ha a gyer me ki lét evi den ci á já ban
élünk, ak kor eb ben az egy re el sze mély te le ne dõ vi lág ban
Krisz tus né pé vé le he tünk. A mai ta nít vány is így ta lál hat -
ja meg he lyét és így tölt he ti be kül de té sét. Meg éli és to -
vább ad ja, hogy egy va la ki re van iga zán szük sé günk: a
sze mé lyes Is ten re, az Úr Jé zus ra, Meg vál tónk ra, aki re
min dig szá mít ha tunk. Ha élõ kap cso la tunk van bû ne ink -
tõl Sza ba dí tónk kal, hoz zá já rul ha tunk, hogy a kö rü löt tünk
élõk ne a de presszi ó sok vagy a szen ve dély be te gek szá mát
nö vel jék, ha nem ál ta lunk – re mény sé gün ket és hi tün ket
ta pasz tal va – el jus sa nak Gond vi se lõ jük höz.

DE ME DÁ VID

Az élet igé je
Fil 2,12–18



ve gyük, rend sze re sen ol vas suk, és öröm mel hall gas suk az
ige hir de tést. Ugye nem fe lej tet tük el, ho gyan is aján lot ta
mun ká ját a for dí tó: 

„Pró fé ták ál tal szólt rí gen né ked az Is ten
Az kit igírt, ime víg re meg ad ta fi át.
Buz gó li lek vel szól most ez né ked ez ál tal
Kit ha gya hogy hall gass, kit ha gya hogy te kö vess…
Itt va gyon az tu do mány, mely örök íle tet ád.”

Igen, mert az igét nem le het csu pán holt mú ze u mi tárgy -
ként vagy meg õr zen dõ ér té kes írá sos nyelv em lék ként õriz -
ni. Az ige ma gá ban hor doz za az éle tet, mert ahol hang zik,
ott élet tá mad. Hoz zá kö tõ dik az élet, a lé te zés kez de te:
Kez det ben volt az Ige, és az Ige Is ten nél volt, és Is ten volt
az Ige… Ben ne élet volt… (Jn 1,1.4) Majd így foly tat ja Já -
nos evan gé lis ta: Az Ige test té lett… (Jn 1,14) Ha élünk ve -
le, meg ta pasz tal juk, hogy nem csak volt, s nem csak lett az
idõk tel jes sé gé ben, de ma is, ben nünk is, köz tünk is te -
rem ti az éle tet. Az új élet kez de te va ló ság lesz a mi éle -
tünk ben is. Be ra gyog ja éle tün ket az a fény, amely Jé zus
Krisz tus ban, Is ten Fi á ban ér ke zett el er re a föld re. 

En nek tit kát, sze re te té nek irán tunk va ló mély sé gét tár -
ja fel Pál apos tol a meg je lölt ige sza ka szun kat meg elõ zõ
Krisz tus-him nusz ban. A Fel tá ma dott fé nye ra gyog ta be az
õ éle tét is, s for mál ta át el len sé gé bõl apos to lá vá. Már mint
Is ten sze re tett gyer me ke tud ta meg szó lí ta ni a fi lip pi be li e -
ket is mint sze ret te it. Amint át él te, mit je lent a Jé zus Krisz -
tus sal va ló sze mé lyes ta lál ko zás, már nem csak a sa ját, de
má sok üd vös sé ge is szív ügyé vé vált. Hir det te Krisz tus tit -
kát, a ke reszt, a bûn bo csá nat, a fel tá ma dás evan gé li u mát. 

Az ol va sott, a hir de tett evan gé li um ál tal ma ga a Fel tá -
ma dott ve szi ma is mun ká ba az em be ri szí vet. Úgy, aho -
gyan azt az ir gal mas Is tent ke re sõ, az ön meg vál tás út ján
min den ere jét lat ba ve tõ szer ze tes sel, Luther Már ton nal is
tet te. Így vál ha tott va ló ra az õ éle té ben is: „Kö zel van hoz -
zád az ige, a te szád ban és a te szí ved ben”, még pe dig a hit
igé je, ame lyet mi hir de tünk. Ha te hát szád dal Úr nak val -
lod Jé zust, és szí ved del hi szed, hogy Is ten fel tá masz tot ta
õt a ha lál ból, ak kor üd vö zülsz. (Róm 10,8b–9)

A vá lasz tott nép nek a kõ táb lák ra vé sett tíz ige, a tör vény
át adá sa után he lyez te az Úr a szí vé re: Lásd, eléd ad tam ma
az éle tet és a jót, de a ha lált és a rosszat is. Ezért pa ran cso -
lom ma ne ked, hogy sze resd Is te ne det, az Urat, járj az õ út -
ja in, tartsd meg pa ran cso la ta it… és ak kor él ni fogsz…!
(5Móz 30,14.15–16) Csak hogy mi re ju tott Szkhá ro si Hor vát
And rás 1547-ben? Né pé nek az igé hez, az élõ Is ten sza vá -
hoz va ló vi szo nyát vizs gál ta „Az átok ról” cí mû éne ké ben:

„Röt te ne tes ez vi lág nak mos tan min den dol ga…
Ha urad nak, Is te ned nek sza vát nem fo ga dod:
Át kozt le szesz az vá ros ban, át kozt az me zõ ben…
Át kozt le szen az te csor dád, min den ma ra dé kod
Érc cé vá lik fe jed fel ött az szép csil la gos ég
Vas sá vá lik tal pad alatt az nagy jó zsí ros föld.
Por har ma tot, ha mu esõt iszik az aszu föld,
Meg re pe dez, ugy pa na szol re ád az szom ju föld.
Ezer öt száz negy ven hét ben mi ko ron ir ná nak

Tállyán szer zék ezt ének be sü ket ma gya rok nak,
Kik Is ten nek be szé dé vel sem mit nem gon dol nak
Hogy meg lás sák: mi oká ért rom lás ra ju tá nak…”

És mi re ju tunk ma, ha õszin tén, Is ten elõtt vizs gál juk, mit
je lent szá munk ra az élet igé je? Va jon ami kor ér tet le nül ál -
lunk éle tünk meg annyi mély sé ge, ku sza sá ga, csõd je fö -
lött, ke res vén azoknak oka it, rá döb be nünk-e, nem ok nél -
kül lett már-már el vi sel he tet len az élet? Hi szen ép pen ar -
ra nem fi gyel tünk, aki va ló ban él és él tet ni ké pes. 

Urunk azon ban nem akar ja rom lá sun kat, sõt vesz tün -
ket. Pa zar ló an hin ti az ige mag ját, jól le het sok szor a mi
szí vünk ben sem ta lál jó föld re. Õ éle tet, örök éle tet ké szí -
tett szá munk ra az õ Fi á ban. Ezért:

– Ha az élet igé jé re fi gye lünk, sza bad sá got ka punk az Is -
ten irán ti en ge del mes ség re. Nem lesz szük ség szú rós te kin -
te tek szi go rá ra, fe gyel me zé sé re. Hi tünk te kin te té vel ma -
gunk elõtt lát juk azt, aki en ge del mes volt ér tünk mind ha lá -
lig, még pe dig a ke reszt fán el szen ve dett ha lá lá ig. Az en ge -
del mes ség re nem va la mi fé le kény szer, sok kal in kább ez a
meg ma gya ráz ha tat lan, éret tünk is éle tét adó sze re tet in dít.
Így az en ge del mes ség, a Krisz tus kö ve té se nem va la mi fé le
já ru lé kos tar to zé ka lesz éle tünk nek, ha nem ma ga az élet.

– Ha az élet igé jé re fi gye lünk, nem fe led ke zünk meg Is ten
is ten sé gé rõl. Bár Krisz tus ban mint Atyán kat is mer het tük
meg õt, szent sé ge, fen sé ge, min de nek fe lett va ló ha tal ma
szent fé le lem re in dít. Ar ra a fel is me rés re, hogy ke gyel me
nem „ol csó ke gye lem”! Az zal nem él he tünk vissza. Föl di
utun kon, s majd egy kor ve le szem tõl szem ben csak a szív
õszin te alá za tá val, le bo ru lva jelenhetünk meg színe elõtt.

– Ha az élet igé jé re fi gye lünk, vall juk, hogy Jé zus Krisz tus
vált ság ha lá la ál tal el ké szít te tett szá munk ra az üd vös ség, a
meg tar ta tás, a meg sza ba dí tás bûn bõl, ha lál ból, az ör dög ha -
tal má ból. Még is, amint a Krisz tus-him nusz be ve ze té se so rán
is hang zik az apos to li in tés: Az az in du lat le gyen ben ne tek,
ami Krisz tus Jé zus ban is meg volt! (Fil 2,5), most így foly ta -
tó dik: fé le lem mel és ret te gés sel mun kál já tok üd vös sé ge te ket!
Az az so ha nem gon dol ha tunk ar ra, hogy már el is ér tük a
célt. Amíg itt va gyunk a föl di ván dor úton, nem le szünk so -
ha tö ké le te sek, bûn te le nek. Krisz tus lel kü le té nek fel öl té sé ért
so kat kell kö nyö rög nünk, s hi tünk har cát meg vív nunk, hogy
a hal lott és ol va sott ige meg tar tott igé vé le hes sen éle tünk -
ben. Nem te kint het jük te hát el in té zett nek üd vös sé gün ket,
mint akik úgy vé lik, már nincs is ér te ten ni va lónk. 

– Ha az élet igé jé re fi gye lünk, ak kor az Úr ma ga éb resz -
ti szí vünk ben az irán ta va ló bi zal mat, s in dít ar ra, hogy el -
le ne tud junk mon da ni a go nosz nak. Rá éb re dünk, hogy
Krisz tus nél kül sem mit nem te he tünk az üd vös ség dol gá -
ban. Min dent õ vé gez, de nem nél kü lünk. Meg szó lít az
evan gé li um öröm üze ne té vel, sõt el vég zi, hogy azt ke res -
sük, mi ként va ló sul hat meg az õ aka ra ta éle tünk út ján. 

– Ha az élet igé jé re fi gye lünk, nem csak re for má tor elõ -
de ink ne vei ra gyog hat nak fel elõt tünk, mint a csil la gok,
ha nem a min den név fö lött va ló név, Jé zus Krisz tus ne ve.
S a ve le va ló kö zös ség ál dá sa ként fé nye ál ta lunk is el ér és
át for mál, a tisz ta for rás hoz ve zet újabb és újabb éle te ket.
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