
Go nosz az em ber szí vé nek szán dé ka if jú sá gá tól fog va! –
ál ta lá ban mély só haj után szok tuk idéz ni a tü rel mi szö vet -
ség be ve ze tõ mon da tát, és ál ta lá ban má sok ra szok tunk
gon dol ni. Min dig má sok ra. Vagy majd nem. Az em be rek
szí ve go nosz. Az õ szí vük go nosz. Ezt én tu dom, mert lá -
tom a tet te ik bõl, a sza va ik ból és a vé le ke dé sük bõl. Bá tor
va gyok annyi ra, hogy el jus sak ed dig a kö vet kez te té sig.
Csak rit kán za var, hogy Is ten ma gá nak tart ja fenn a szí vek
is me re té nek jo gát és ké pes sé gét. Ezt a ki zá ró la gos sá got
tud tunk ra is ad ja a Bib lia Je re mi ás köny vé tõl a Ko rinthu si
le vé lig, Já nos evan gé li u má tól a Pél da be szé dek köny vé ig. 

Mi tör tén ne, ha egy szer el hin ném, az em ber szí ve ket csak
Is ten, egye dül õ is me ri? Amit én lá tok, az messze nem min -
den. Amit én lá tok, az egy ál ta lán nem ob jek tív. Be fo lyá sol -
ja a sa ját élet tör té ne tem, egyéb ta pasz ta la ta im. Egy ál ta lán
nem vé let len, hogy Is ten ön ma gá nak tart ja fenn a szí vek
is me re té nek ké pes sé gét. És az sem vé let len, hogy szol gái
óv nak at tól, hogy vé le ményt al kos sunk má sok szán dé ka i -
ról vagy szí vük rej tett in du la tá ról. Ítél ke zés nek ne ve zi a
Bib lia ezt a ha tás kör át lé pést, és leg ke mé nyeb ben ta lán a
Ró mai le vél ele jén ret tent vissza a gya kor lá sá tól.

Ami a szí ve ket és a szán dé ko kat il le ti, jobb, ha ön ma -
gunk nál ma ra dunk. Az egy há zi esz ten dõ for du ló ja, ad -
vent mély ér tel mû li la szí nei nem csak hir det te tik ve lünk a
bûn bá nat és a szív vizs gá lat ren delt ide jét, ha nem min ket
is ugyan er re szó lí ta nak. Bûn bá nat ra és szív vizs gá lat ra.
Sa ját szí vünk Is ten elõt ti meg vizs gá lá sá ra. Ez pers pek tí -
va vál tást je lent, ami rõl na gyon könnyû be szél ni, de egy ál -
ta lán nem az meg va ló sí ta ni. Fog lal ko zá si ár ta lom, hogy
min dig má sok nak mond juk, hir det jük szív hez szó ló an,
meg gyõ zõ en – mert ez a dol gunk. Köz ben el szo kunk at tól,
hogy mind ez va ló ban ránk is tar to zik. Min ket is érint. Mi
is a cím zett jei va gyunk. A há rom utol só va sár nap és ad -
vent ne künk is fel kí nál ja a szív vizs gá lat le he tõ sé gét.

A 139. zsol tárt a szív vizs gá lat ke re te zi. A zsol tár ele jén
gyö nyö rû en vall ja meg az imád ko zó, hogy Is ten is me ri a
szí vét, a szán dé kát és a gon do la ta it. Egész sze mé lyi sé ge
nyi tott könyv Is ten elõtt. Még csak éb re de zik a gon do lat a
fe jé ben, Is ten már ki tud ja mon da ni a sza va kat. Le he tet -

len el rej tõz ni elõ le. S ez így volt, mi elõtt meg szü let tünk
vol na, és így ma rad még a hol tak ha zá já ban is. Tel jes, ma -
ra dék ta lan is me ret – tér ben, idõ ben, mély ség ben, in ten zi -
tás ban. Ez az, amit mi csak el oroz ni tu dunk Is ten tõl. Ezt
a ké pes sé get nem ad ta meg ne künk. Mi cso da fenn hé já zó
gon do lat ilyen is me ret kö ze lé be lop ni ma gun kat!

En gem meg ra gad, hogy a ré gi imád ko zó, mi u tán szem -
be sül az zal, hogy Is ten ma ra dék ta la nul is me ri a szí vét,
még is csak meg nyit ja elõt te, ön szán tá ból. Kész ség gel és
bi za kod va. És döb be net, hogy mit ta lál ben ne! Öld meg,
Uram, a bû nö sö ket, akik csa lár dul szól nak. El len sé ge id az
én el len sé ge im, utá lom és ha tár ta lan gyû lö let tel gyû lö löm
õket. El ret tent és el bor zaszt, hogy ked venc zsol tá rom író -
já nak szí vé ben for tyog a gyû lö let. Ugyan ak kor ma gá val
ra gad az õszin te sé ge. Vég re va la ki, aki nem a más szí vé -
ben, ha nem a sa ját já ban is me ri fel az is ten te len sé get, a
gyû lö le tet és a go nosz sá got. És ma gá val ra gad az is, hogy
az az em ber, akit fruszt rál és el ke se rít az em be rek go nosz
íté le te, egy ál ta lán nem ret teg Is ten íté le té tõl, ha nem ösz  -
szes bugy rá val együtt fel tár ja elõt te a szí vét. Te he ti, hisz
Is ten amúgy is is me ri. Per sze ez nem je len ti azt, hogy Is -
ten fel men tõ íté le té ben is biz tos. De nincs más út ja. Is ten
elé kell tár nia a szí vét. S az után kö nyör gõ re fog ja: te, aki
is mersz, fel mér he tet len mé lyen, vizs gálj meg! Is merd meg
a gon do la ta i mat, az in du la ta i mat. Szem be síts a té ve dé se -
im mel. Ne en gedj zsák ut cá ban jár nom. Ve zess az örök ké -
va ló ság ös vé nyé re! 

Nem is mer jük a tör té net vé gét. Nem tud juk, ho gyan ér -
tet te meg a zsol tá ros Is ten vá la szát. Azt sem, hogy mi volt
ez a vá lasz. Azt vi szont tud juk, hogy imád sá ga fenn ma -
radt, s ez azért je lez va la mit. Imád sá ga a mi aj kunk ra is
sza va kat ad a szív vizs gá lat ide jén. Bá to rít, hogy ne em be -
rek vagy a szá mí tó gé pünk elõtt tár juk fel szí vünk sö tét
zu ga it, ha nem Is ten elõtt. Így nem kell majd el bor zad nunk
at tól, mit is mond tunk, mit is ír tunk meg gon do lat lan sá -
gunk ban. Ha nem sza va kat és ér zé se ket ta lá lunk, ame lyek
ta lán fenn ma rad nak. Ha nem is év ez re de kig, mint a zsol -
tá ro sé, de ki tar ta nak az ün ne pig, és ta lán nem fog nak ha -
mi san csen ge ni a ka rá cso nyi szó szé ken.

401

SZA BÓ NÉ MÁT RAI MA RI AN NA

Szív vizs gá lat
Uram, te meg vizs gálsz és is mersz en gem… Vizs gálj meg, Is te nem, is merd meg szí ve met!

(Zsolt 139,1.23)

MÉCSES A TE IGÉD
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Bi zo nyos val lás szo cio ló gu sok és pasz to rál teo ló gu sok ál lí -
tá sa sze rint a val lá sos ság ko runk meg ha tá ro zó je len sé ge.
Mo dern trend ku ta tók egye ne sen a val lás és a spi ri tu a li tás
me ga trend jé rõl szól nak.1 Eu ró pa sze ku la ri zá ci ó já nak kép -
ze te ma már túl ha la dott nak tû nik. Né mi ké tel ke dés re
pusz tán az ad hat okot, hogy az új val lá sos ság élén kü lõ pi -
a cán a tör té nel mi egy há zak mind ed dig ke ve set pro fi tál tak,
sõt az el múlt évek ben nyil ván va ló te rü let vesz tést köny vel -
het tek el. A nagy egy há zak tag lét szá ma vissza esett, és a
meg ma radt ta gok egy ré szé nek egy há zi kö tõ dé se is ve szé -
lyes mér ték ben meg la zult. E je len ség pe dig az is ko lák ban
fo lyó fe le ke ze ti hit ok ta tás ban is ko moly gon dot je lent.

A trend ku ta tók üze ne te vi lá gos: az egy há zak nem sza -
laszt hat ják el a spi ri tu a li tás me ga trend jé ben rej lõ le he tõ -
sé ge ket. A leg elõ nyö sebb ter mé sze te sen az vol na, ha a
tren det mi ma gunk ala kí ta nánk, s így sze rez nénk új, elõ -
nyös po zí ci ó kat. Ám ezt sok kal könnyebb ki je len te ni, mint
meg va ló sí ta ni. Az új val lá sos kö zön ség kö ré ben erõs a
gya nú, hogy az egy ház a „spi ri tu a li tás” cím ké je alatt csak
ré gi bo rát sze ret né új töm lõ ben el ad ni.

A Né met or szá gi Evan gé li kus Egy ház (EKD) még sem
hagy ja ma gát el bá tor ta la ní ta ni. „Egy ház és sza bad ság”
(Kirche und Fre i he it) cí men 2006-ban nyil vá nos ság ra ho -
zott stra té gi ai do ku men tu ma, amely ben a 21. szá zad ki lá -
tá sa it vá zol ja, szi lárd el tö kélt ség rõl ta nús ko dik: az evan -
gé li kus egy ház a ked ve zõt len de mog rá fi ai fo lya ma tok el -
le né re is nö ve ke dést ter vez. Er re ál lí tó lag jó esé lyei van -
nak, hi szen – mint ír ják – „nap ja ink ban egy új, plu rá lis
val lá si ér dek lõ dés vált meg ha tá ro zó vá, ame lyet nagy vo -
na lak ban »a val lás vissza té ré se« (Wi e der kehr der Re li gi -
on) ki fe je zés sel ra gad ha tunk meg. Ezt az új val lá si ér dek -
lõ dést mint egy ko runk ra nyí ló ab la kot tu da to san kell
hasz nál nunk egy há zi kez de mé nye zé se ink meg va ló sí tá sa -
kor.” Olyan „jö võ ku ta tók ra” hi vat koz nak, akik a „res pi ri -

tu a li zá ci ót” mint „a tár sa da lom me ga trend jét” em le ge tik.
Ál lí tá suk alá tá masz tá sá ra té nye ket so ra koz tat nak fel: a
val lá si té mák irán ti ér dek lõ dés 2005-ben ál lí tó lag ma ga -
sabb volt, mint a 90-es évek ben vagy az új év ez red kez de -
tén bár mi kor. A 6–12 éves nyu gat né met gyer me kek 82
szá za lé ka hisz Is ten ben; a né pes ség egy re nö vek võ mér -
ték ben tart ja fon tos nak a val lá sos ne ve lést; és a né met la -
kos ság egy re na gyobb ré sze gon dol ja úgy, hogy a val lá si
kér dé sek a jö võ ben is fon tos sze re pet ját sza nak majd.

Ez ze ne, ka rá cso nyi ha rang zú gás egy ház ve ze tõk és zsi -
na ti ta gok fü lé nek. Kell is, hogy lel ke sít se nek e meg ál la pí -
tá sok. Óva to san meg kell azon ban je gyez nünk, hogy egy -
há zunk nak et tõl még nem kell eu fó ri á ba es nie. Is ten Lel -
ke ugyan ott fúj, ahol akar, de a spi ri tu a li tás me ga trend je
meg le he tõ sen hu za tos le he tõ ség, rész ben sa ját elem zõi ál -
tal fel for ró sí tott le ve gõ. Né hány trend ku ta tó, val lás szo cio -
ló gus és pasz to rál teo ló gus ugyan is nem egy sze rû en lé te zõ
je len sé gek le írá sá ra vál lal ko zik, ha nem azo kat min de nek -
elõtt sa ját ér tel me zé sük ál tal hoz zák lét re. Fel is mert té -
nyek és ku ta tó ér dek lõ dés oly kor ne he zen át lát ha tó ele -
gyet al kot. Ha va la ki kel lõ ko moly ság gal sze ret ne meg szó -
lal ni a val lás vissza té ré sé nek re a li tá sa és fik ci ó ja kér dé sé -
ben, elõbb szám ba kell ven nie, ki mi lyen szán dék kal szól
a val lá sos ság me ga trend jé rõl, ezt kö ve tõ en pe dig a val lás
és a spi ri tu a li tás fo gal mát kell gór csõ alá ven nie.

A val lás ku ta tás ban köz pon ti sze re pet tölt be a sze man -
ti ka. Hogy mi is va ló já ban a val lás, azt sen ki sem tud ja
pon to san meg mon da ni. A val lás tu do mány és a teo ló gia
kü lön bö zõ de fi ní ci ó kat hasz nál, s ezek nem köt he tõ ek egy
bi zo nyos meg fo gal ma zó hoz. Úgy tûn het te hát, hogy val -
lás az, amit bi zo nyos ér de kek men tén val lás nak nyil vá ní -
ta nak. Ezt ta pasz tal juk, ami kor olyan je len sé ge ket vagy
ma ga tar tás for má kat ne vez nek val lá sos nak, ame lyek kel
kap cso lat ban az érin tet tek ben fel sem me rül sa ját val lá -
sos sá guk gon do la ta. A val lás ku ta tók azon ban úgy vé lik,
job ban ér tik eze ket az em be re ket, mint õk sa ját ma gu kat.
Így te szi né mely val lás szo cio ló gus ku ta tá sa tár gyá vá a ko -
ráb ban nem is mert „lát ha tat lan val lá sos sá got” (un sicht -
ba re Re li gi on – Tho mas Luck mann). A „lát ha tat lan” kér dé -
sé ben ré geb ben a teo ló gia és a me ta fi zi ka, ké sõbb a mo -

UL RICH H. J. KÖRTNER

Di vat té ma a val lás
Szem pon tok ko runk val lá si kul tú rá já nak meg kö ze lí té sé hez*

TANULMÁNYOK

* „Mo dethe ma Re li gi on – As pek te der re li gi ö se Ge gen wart s kul tur.” Be -
ve ze tõ elõ adás a köl ni Kir chen tag „Kommt oder geht die Re li gi on?” cí mû
vi lág né ze ti mû he lyé ben, 2007. jú ni us 7.

1 A „Me ga trend Re li gi on” mint „a val lá sos ság me ga trend je” és a „Me -
ga trend Spi ri tu a lität” mint „a spi ri tu a li tás me ga trend je” ter mi nus tech -
ni cu sok.



dern fi zi ka, nap ja ink ban pe dig nyil ván va ló an a szo cio ló -
gia szá mít kom pe tens tu do mány nak. Egy lát ha tat lan val -
lás fe ke te do bo zá ba azon ban ké tes eset ben bár mit be le le -
het ve tí te ni, pro jekt ál ni. Ve gyük csak a „re li gi o id” új don -
sült nyel vi le le mé nyét, és már is tet szés sze rint az új val lá -
si pi ac me ga trend jé nek meg je le né si for mái kö zé so rol hat -
juk a ki ál lí tás lá to ga tás, a ma ra to ni fu tás, a tö meg tu riz -
mus és a pop kul tú ra je len sé ge it. 

A teo ló gia és az egy ház azon ban min den kép pen fel kell
hogy te gye a kér dést ön ma ga szá má ra: hol lel he tõ fel e
nap ja ink ban gyak ran em le ge tett val lá si je len sé gek ben és
ten den ci ák ban a sa já to san teo ló gi ai és ke resz tény jel leg?
Az egy ház kül de té se ugyan is nem az, hogy mi nél na gyobb
sze le tet ha sít son ki ma gá nak az új spi ri tu a li tás tor tá já ból,
ha nem hogy Jé zus Krisz tus evan gé li u mát hir des se, amely -
nek ha tá ro zott val lás kri ti kai éle már a kez det kez de tén
nyil ván va ló vá vált. 

Az em ber ré lett Is ten rõl (aki ma ga a sze re tet) szó ló
evan gé li um két ség kí vül ta nú ság té tel kell hogy le gyen a
val lá so sak szá má ra. Ugyan ak kor ér vé nyes a val lás ta la -
nok (Re li gi on slos en) szá má ra is, akik ma gu kat Hab er mas
Max We bertõl köl csön zött ki fe je zé sé vel „val lá si szem pont -
ból bot fü lû nek” tart ják (re li gi ös un mu si ka lisch). Be be szél -
ni ne kik, hogy õk va ló já ban val lá so sak, egy be cseng az zal
a Pál apos tol ál tal el uta sí tott kö ve te lés sel, hogy a po gá -
nyok nak elõbb kö rül kel le ne me tél ked ni ük, te hát zsi dó vá
kel le ne len ni ük ah hoz, hogy majd ke resz ténnyé le hes se -
nek. E szem lé let nem csak teo ló gi a i lag hi bás, de tart ha tat -
lan is, amint azt Diet rich Bon ho ef fer egy ér tel mû en ki mu -
tat ta. Kér dé se így hang zott: ho gyan le het a val lás ta la nok
szá má ra Krisz tust hir det ni? Kér dé se má ra mit sem ve szí -
tett ak tu a li tá sá ból. Hi szen az újabb nál újabb val lá si moz -
gal mak szü le té sé vel egy idõ ben „meg szo ká si ate is ták”
(Ge wohn heit sat heis mus – Wolf Kröt ke) tö me ge vesz kö rül
ben nün ket, akik szá má ra az is tenkér dés fel sem me rül, és
még csak a hit hi ány ér zet tõl sem szen ved nek.

E „szo kás-ate iz mus” – a né hány év ti zed del ko ráb bi lá -
za dó ate iz mus sal el len tét ben – nem a te o dí cea kér dés bõl
fa kad, ha nem egé szen ma gá tól ér tõ dõ mó don él Is ten nél -
kül. Nem mint ha a „szo kás-ate iz mus” nem ven ne tu do -
mást a lét ér tel mé re irá nyu ló kér dé sek rõl, de a ha lál és az
ér tel met len ség töb bi prob lé má ja szá má ra Is ten nél kül is
le ren dez he tõ, amint azt Bon ho ef fer a múlt szá zad negy ve -
nes éve i ben vi lá go san fel is mer te. Amennyi ben te hát nem
nyil vá ní tunk min dent val lá sos jel le gû nek (re li gi o id nak),
ugyan úgy jog gal be szél he tünk a val lás me ga trend je he -
lyett az is ten fe lej tés me ga trend jé rõl (Me ga trend Gott ver -
ges sen heit).

Mi ra gad ha tó meg va ló ban em pi ri ku san a val lá sos ság
vissza té ré sé nek je len sé gé bõl? A 2005. év ese mé nyei nyil -
ván va ló jel zé sek vol ná nak? A pá pa má ni át, amely II. Já nos
Pál ha lá la és XVI. Be ne dek meg vá lasz tá sa ide jén ra gad ta
ma gá val a vi lág köz vé le mé nyét, vagy épp a köl ni if jú sá gi
vi lág ta lál ko zót ala po sab ban szem ügy re vé ve ha mar ki de -
rül, hogy ezek va ló já ban szí nes ke ve ré kek. A kom mu ni ká -

ció ku ta tók az ilyen ese mé nye ket (a Kir chen ta got is be le -
ért ve) hib rid  al kal mak nak ne ve zik, ame lye ken az egy há zi
élet kép vi se lõi mel lett a kul tú ra, a könnyû ze ne és a po li ti -
ka szá mos je les egyé ni sé ge is je len van, míg a val lá si –
vagy még in kább a sa já to san ka to li kus – jel lem zõk lé nye -
ge sen je len ték te le nebb sze re pet ját sza nak. Eze ken az al -
kal ma kon a val lá si szük ség le tek a szen zá ció éh ség gel, a
hap pe ning az élet ér tel mé nek ke re sé sé vel ke ve re dik. Nem
kis rész ben volt mé dia je len ség a pá pa e u fó ria is, ame lyet a
Va ti kán ren de zett és do bott pi ac ra.

A Ta ní tó hi va tal és kép vi se lõi ál tal hir de tett üze ne tek
anak ro niz mu sa a mo dern ség és a fel vi lá go so dás örök sé -
gé vel szem ben meg fo gal ma zott, ese ten ként igen éles kri ti -
ká já val együtt poszt mo dern mó don je le nik meg. Az if jú ság
egy olyan pá pát él je nez, aki nek sze xu ál mo rál já val nem ért
egyet. A 2005. év kez de tén egy olyan ma ga zink a to li ciz -
mus ta núi vol tunk, amely ben az új ság írók a pá pát a
poszt mo dern re la ti viz mus ten ge re fö lé ma ga so dó vi lá gí tó -
to rony ként, va la mint a glo ba li zá ció és a ka pi ta lis ta rab ló -
gaz dál ko dás el le ni harc er köl csi te kin té lye ként em le get ték
– vél he tõ en anél kül, hogy ez az üze net a szer zõk sze mé -
lyes élet foly ta tá sá ra bár mi fé le ha tást gya ko rolt vol na. Té -
ve dés ne es sék: a poszt mo dern tár sa da lom ad dig adó zik
tisz te let tel a kí vül ál lók nak, amíg azok ve szély te len nek
szá mí ta nak. Ily mó don lett II. Já nos Pál pá pa „épp a nem
hí võk szá má ra sztár” (And rea Ro e dig).

En ged tes sék meg itt egy pro tes táns ész re vé tel a pá pa -
ság mo dern ség re va ló al kal mas sá gá ról. Ne ves ka to li kus
teo ló gu sok di csér ték a mé di a kor szá má ra II. Já nos Pál ál -
tal új ra fel fe de zett pá pa sá got mint a glo ba li zá ci ó ra és a
nyo má ban ke let ke zett tá jé ko zó dá si za var ra, ta nács ta lan -
ság ra adott leg meg fe le lõbb vá laszt. Már Karl Rah ner is ja -
va sol ta, hogy az egy ház hasz nál ja ki a nyil vá nos ság de -
mok ra ti zá ló dá sá ban rej lõ le he tõ sé ge ket. Ei lert Herms
evan gé li kus teo ló gus húsz év vel ez elõtt épp e pon ton je -
gyez te meg: „A tö meg tá jé koz ta tás egy irá nyú kom mu ni ká -
ci ó já nak kor sza ká ban, amely ben egy re in kább ma ga a mé -
dia tö rek szik üze net té vál ni, és a lát vá nyos fel lé pé sek és
gesz tu sok egy re fon to sab bá vál nak, a ró mai egy ház so sem
ha nya golt vagy hát tér be szo rí tott ri tu á lis kom mu ni ká ci ós
kód ja ki fe je zet ten kor sze rû és rend szer kon form.” A teo ló -
gia és az egy ház fel ada ta még is „a ké sõi ipa ri tár sa da lom
dif fe ren ci ált sá gát meg szün te tõ és el bu tí tó ten den ci á i val
szem ben hat ni”. Ugyan ez ér vé nyes az új val lá sos ság né -
mely meg je le né si for má i val szem ben va ló ál lás fog la lás ra
is, ame lyek „sze líd össze es kü vé se” (Ma ri lyn Fer gu son)
egyen lõ a sze líd el hü lyí tés sel. 

Kol lek tív em lé ke ze tünk min den eset re bá mu la to san fe le -
dé keny nek tû nik val lá si ügyek te kin te té ben. Más kü lön ben
sen ki sem fel té te lez het né, hogy a nyu ga ti vi lág most ép -
pen egy új, val lá sos kor sza ká ba lép. Úgy tû nik, el fe lej tet -
tük a nyolc va nas évek New Age vo nu la tát, a het ve nes
évek Jé zus-moz gal mát, ami kor And rew Loyd Web ber szín -
pad ra és film vá szon ra vit te a még nap ja ink ban is vi lág -
szer te ját szott Jé zus Krisz tus Szu per sztárt, az úgy ne ve zett
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„Ju gend re li gionen” ál tal sok szü lõ és po li ti kus szá má ra
oko zott ko moly fej tö rést; nem em lék szünk már a Beat les
in di ai spi ri tu á lis út já ra és George Har ri son „My swe et
Lord” címû da lá ra, amely egy lé leg zet vé tel lel hó dolt ke -
resz té nyek és zsi dók Is te né nek, Vish nu nak és Rá ma Kris -
ná nak; tán el fe lej tet tük Bob Mar leyt, a ra sta fri zu rát, a reg -
gae-t, a hat va nas évek hip pi moz gal má nak transz cen den -
cia vá gyát, a pop lel ki sé get és az LSD-uta zá so kat. A spi ri tu -
a li tás me ga trend je a 21. szá zad kez de tén? Iga zá ból nincs
új a nap alatt. 

Már a het ve nes évek ben sem ho zott ra di ká lis for du la tot
a sze ku la ri zá ció fo lya ma tá ban az ak kor új nak ta lált val lá -
sos ság meg je le né se: az egy ház ból va ló ki lé pé sek szá má -
nak ro ha mos emel ke dé se a val lá sos ság szám ta lan új for -
má já nak meg je le né se el le né re sem ha gyott alább. Det lef
Pol lack val lás szo cio ló gus így össze gez: „A val lá sos ság for -
mái a mo dern tár sa da lom ban két ség te le nül vál to zá son
men nek ke resz tül. A for mák meg vál to zá sá val azon ban
egy szer s mind a val lá sok sú lyá nak csök ke né se is együtt
jár. E vesz te ség a val lá sok min den di men zi ó já ban tet ten
ér he tõ: struk tú rá juk ban és rí tu sa ik ban ugyan úgy, mint
sze mé lyes sé gük te kin te té ben, a ben nük át él he tõ val lá si él -
mé nyek és meg gyõ zõ ere jük te rén. Egy sze rû en nem igaz,
hogy a temp lo mok ki ürül nek, de a val lás vi rág zik.” Ép pen
teo ló gu sok és egy há zi sze mé lyi sé gek be csü lik túl a res pi -
ri tu a li zá ció fo lya ma tá nak je len tõ sé gét, és te kin tik egy szer
s min den kor ra meg cá folt nak a tár sa da lom sze ku la ri zá ci ó -
já nak té zi sét. Az pél dá ul, hogy a bé csi pasz to rál teo ló gus
Paul Mi cha el Zu leh ner az auszt ri ai egy há zak ból tör té nõ ki -
lé pé sek szá má nak csök ke né sét – no ta be ne: a ka to li kus
egy ház tag lét szá ma to vább ra is csök ken – a spi ri tu a li tás
me ga trend jé nek je le ként ér té ke li: me rész, mond hatni ké -
tes gon do lat. 

Nem sok kal jobb a hely zet azon pro tes táns pró bál ko zá -
sok ese té ben sem, akik a „meg élt val lást” (ge leb te Re li gi -
on) tû zik a teo ló gia zász la já ra, a teo ló gi át ma gát pe dig a
mû ve lõ dés tu do mány egyik for má ja ként je lö lik meg. Az a
szán dék ugyan tá mo ga tás ra mél tó, hogy a teo ló gi ai el mé -
le te ket em pi ri ku san ala poz zuk meg, azon ban az új kul túr -
pro tes tan tiz mus él har co sai – mint Fried rich-Wil helm Graf
vagy Wil helm Gräb – az ál tal, hogy min den, a lé te zés ér tel -
mé re irá nyu ló kér dés sel va ló fog la la tos sá got val lás nak
nyil vá ní tot tak, oly annyi ra ki szé le sí tet ték a val lás fo gal -
mát, hogy az el vesz tet te kon túr ja it. Kü lö nös öku me ni kus
al li ansz gon dos ko dik egy bi zo nyos ter mé sze ti teo ló gia
(na tür liche Theo lo gie) új ki adá sá ról, amely egy egyez mé -
nyes val lá si ap ri o ri ból igyek szik az egy há zak lé te zé sé nek
le gi ti má ci ó ját le ve zet ni. A val lás azon ban ter mé sze te sen
csak egy, de nem az egyet len a sok le he tõ ség kö zül, amely
az ér te lem re irá nyu ló kér dé sek és az ér tel met len ség ta -
pasz ta la tá nak fel dol go zá sá ra al kal mas. S a lé te zés ér tel -
mé re irá nyu ló kér dést sem le het min den to váb bi nél kül az
is ten kér dés sel meg fe lel tet ni. 

Val lás szo cio ló gi ai szem pont ból vi lá go san kü lönb sé get
kell ten ni val lá sos ság és egy há zi as ság kö zött. Kör nye ze -

tünk ben a val lá sos ság azon ban még min dig in kább egy -
há zi as jel le get mu tat – amint azt Det lef Pol lack vizs gá la ta
iga zol ja. Még ak kor is, ha a val lás fo gal mát a le he tõ leg -
tá gabb ér tel em ben hasz nál juk, s még a vi lág cso dá i ra va -
ló rá cso dál ko zást, egy bi zo nyos ze ne szám tól va ló meg ra -
ga dott sá got vagy egy be szél ge tés fo lya mán át élt kü lön le -
ges kö zös ség ér zé sét is ide vesszük, még min dig az egy -
ház kö ze li em be rek azok, akik eze ket az él mé nye ket val lá -
si ta pasz ta lat ként fog ják fel. Ez zel szem ben pe dig az egy -
ház ból ki lé pet tek kö zül so kan azt je lö lik meg dön té sük
oka ként, hogy nincs szük sé gük a val lás ra, vagy hogy nem
tud nak mit kez de ni a hit kér dé sé vel.

Egy, a né met or szá gi spi ri tu a li tás ról (Spi ri tu a lität in
Deutsch land) a Düs sel dor fer Iden tity Fo un da ti on gon do -
zá sá ban 2006 áp ri li sá ban meg je lent ta nul mány ki jó za ní -
tó ké pet tár elénk. Már csak mint egy min den ti ze dik ál -
lam pol gár tar to zik a „tra di ci o ná lis ke resz té nyek” cso port -
já ba. A nagy több ség lel ki üd vét sem az egy há zak ban, sem
a val lá sok ban, ha nem szûk csa lád ja és ba rá tai kö ré ben
ke re si, ahol azon ban hit be li kér dé sek rõl csak rit kán vagy
egy ál ta lán nem esik szó. A meg kér de zet tek fe lé nek azon
vé le mé nye, mi sze rint Né met or szág nak „több ke resz tény
ér ték re” van szük sé ge, egyé ni élet ve ze té sük szem pont já -
ból nyil ván va ló an nem bír je len tõ ség gel. Hi szen e szem -
pont ból nem a val lá si ér té kek, ha nem ki zá ró lag a csa lád,
a ba rá tok és a szub jek tív jó lét szá mít. 

A Bé csi Egye tem Zu leh ner ve zet te pasz to rál szo cio ló gi ai
mun ka cso port já nak is be kell lát nia, hogy a lé nye gi,
klasszi kus ér te lem ben vett val lás me ga trend jé nek sem mi
je lét sem lát ni. Sõt egy re in kább az fi gyel he tõ meg, hogy
las sacs kán mi ként szí vó dik fel, „pá ro log el” vagy tû nik el
tel je sen az a val lá sos ság, amely tu da tos, eg zisz ten ci á lis
el kö te le zõ dést je lent egy val lás vagy vi lág né zet mel lett. A
ku ta tó cso port ugyan ak kor „re li gio po ten ti a lis ról” is be -
szél, te hát egy olyan po ten ci á lis val lá sos ság ról, amely
min de nütt meg ta lál ha tó. Eb ben az ér te lem ben tel jes jog -
gal szól hat nánk a val lá sos ság me ga trend jé rõl.

A val lás me ga trend je vég sõ so ron te hát egy sze man ti kai
po li ti ka ter mé ke. Wolf gang Schulz bé csi szo cio ló gus ku ta -
tó cso port ja egy 2005-ben pub li kált ta nul má nyá ban a „spi -
ri tu á lis ta pasz ta lat” (pél dá ul ér zel mek re ha tó ter mé sze ti
él mény vagy mû él ve zet) és a „val lá si” ta pasz ta lá sok kö -
zöt ti kü lönb ség té telt sür ge ti. Ha nem lé te zik töb bé nem
val lá sos te rü let, mi vel min dent lá tens vagy lát ha tat lan
val lás nak ne ve zünk, a val lás fo gal ma el ve szí ti sa já tos,
meg kü lön böz te tett sze re pét. Schulz és mun ka tár sai még a
meg kér de zett oszt rák ka to li ku sok kö ré ben is a „val lá son
be lü li sze ku la ri zá ció” vi lá go san ki raj zo ló dó trend jé re mu -
tat tak rá. A val lá sos ság pri va ti zá ci ó já nak és in di vi du a li -
zá ci ó já nak új ra és új ra a sze ku la ri zá ci ós el mé le tek kel
szem be ál lí tott fo lya ma ta va ló já ban a val lá sos ság plu ra li -
zá ló dá sá nak rész je len sé ge.

Mi is itt iga zán a teo ló gi ai kér dés? Ki éle zett meg fo gal -
ma zás ban: nem egy sze rû en a val lá sos ság ról, ha nem Is -
ten rõl van szó. Nem „ap ró transz cen den cia él mé nyek rõl”,
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ame lye ket sza bad sá gunk ide jén vagy egy fut ball sta di on -
ban él he tünk át, ha nem ar ról a kér dés rõl, hogy éle tem ben
és ha lá lom ban mi az én egye dü li bi zo dal mam – aho gyan
azt a He i del ber gi ká té (1563) ki fe je zi. Az egy há zak sür ge -
tõ prob lé má ja pe dig nem bár mi fé le spi ri tu a li tás hi á nya,
ha nem a hit nyel vé nek be teg sé ge (Sprach not des Gla u -
bens), ami a ke resz tény hit tar tal mak ijesz tõ en ba na li zá ló -
dó ki fe je zé se i ben nyil vá nul meg, ame lyet mint az egy ház
sze ku la ri zá ci ó ját jog gal kri ti zál Wolf gang Hu ber, az EKD
el nö ke. En nek el len sze ré ül a res pi ri tu a li zá ci ót ja va sol ni
nem iga zi al ter na tí va, ha nem pusz tán ön ma gunk sze ku la -
ri zá lá sá nak va ri án sa, amely e vi lág hoz tesz ha son la tos sá
(Róm 12,1).

Az Is ten rõl szó ló em be ri be széd, amely a ki nyi lat koz ta -
tás ról akar ta nús kod ni, vak vá gány ra is fut hat. Is ten sza -
vá nak si ker te len sé gé bõl fa kad az is ten kér dés Ernst Fuchs
(1903–1983) evan gé li kus teo ló gus sze rint. Ez a si ker te -
len ség a teo ló gia és az egy ház szá má ra örök nyug ta lan ság
for rá sa kell hogy le gyen, hi szen alap ja i ban ráz za meg azt.
Ez zel a gyö ke re kig ha to ló is ten krí zis sel össze vet ve a val -
lás me ga trend jé rõl szó ló vi ta fel szí ni je len ség csu pán. 

Az új val lá sos ság mai for mái ál ta lá ban nél kü lö zik a sze -
mély sze rû is ten ké pet. Koz mi kus ener gi ák ról és erõ te rek rõl
szól nak, ame lyek bõl lel ki fel töl tõ dést nyer he tünk, nem
egy sze mé lyes Is ten rõl, aki az em bert fe le lõs sze mély ként
te rem tet te meg. Je len tõs új val lá sos moz gal mak pan te iz -
mus ba vagy mo niz mus ba tor koll nak, amely nem tud a vi -
lágnak Is ten elõtt mint a te remt mény nek Te rem tõ je szí ne
elõtt va ló ál lá sá ról, csak egy koz mi kus egy ség prin cí pi u -
mát is me ri. Fel mé ré sek sze rint ilyen új val lá sos el kép ze lé -
sek az egy ház ta gok kö ré ben is meg ta lál ha tó ak, míg a sze -
mé lyes vo ná sú Is ten be ve tett hit gon do la ta egy re na gyobb
ér tet len sé get vált ki. A val lás vissza té ré se, he lye seb ben a
val lás irán ti ér dek lõ dés meg élén kü lé se kö ze lebb rõl, eset -
rõl eset re szem ügy re vé ve ugyan úgy le het az is ten vesz tés
je le is, mi ként az is ten ke re sé sé. Így akár az is le het sé ges,
hogy egy szo kás-ate is ta kö ze lebb van Is ten hez, mint va la -
ki, aki ön ma gát val lá sos nak tart ja.

Szá mos olyan kí sér let ese té ben, ami kor Is ten he lyett a
val lást pró bál ják meg a teo ló gia fõ té má já vá ten ni, nem
vi lá gos, hogy a val lás meg ke rül he tet len sé gét ál lít ják-e, és
eb bõl fa ka dó an tart ják meg ke rül he tet len nek az Is ten nel
va ló kap cso la tot, vagy Is ten nek a ke resz tény hit alap ján
ál lí tott meg ke rül he tet len sé gé bõl kö vet kez tet nek-e a val lás
– kü lö nös kép pen is a mû velt em be rek szá má ra – meg ke -
rül he tet len vol tá ra. Egyik el já rás sem he lyes – jegy zi meg
jog gal In golf U. Dal ferth. Azon ban et tõl el te kint ve sem
sza bad Is ten hi tünk sze rint meg ke rül he tet len vol tát az is -
ten kér dés meg ke rül he tet len vol tá val fel cse rél ni. 

Ru dolf Bult mann köz is mert de fi ní ci ó ja sze rint Is ten a
„min dent meg ha tá ro zó va ló ság”. Ennyi ben te hát ér vé -
nyes, hogy Is ten sen ki tõl sincs tá vol (Ap Csel 17,27), hogy
õ min den em ber hez kö zel jön, hi szen min den ki nek utá na -
megy, és még ak kor is oda for dul hoz zá juk, ha há tat for dí -
ta nak ne ki. Ugyan ak kor a mo dern kor kor szak al ko tó ta -

pasz ta la tá hoz és meg gyõ zõ dé sé hez hoz zá tar to zik Is ten
„tá vol lé té nek” (Ab we sen heit – je len lé té nek hi á nya) tu da -
ta. A Bib lia Is te né rõl va ló be széd lát szó lag csak az õ „tá -
vol lé té rõl” va ló be széd mód ján le het sé ges.

A teo ló gia és az egy ház töb bé nem in dul hat ki ma gá tól
ér tõ dõ en ab ból, hogy a Bib lia Is te ne leg alább egy nyi tott
kér dés ben vagy nyit va tar tott kér dés ben nyil ván va ló an je -
len van. Az új kor ön tu da ta ab ból a meg gyõ zõ dé sé bõl táp -
lál ko zik, hogy a ke resz tény ség rosszul fel tett kér dé se i re
jobb vá la szo kat ta lált. Úgy tû nik, las san már nem csak az
is ten kér dés re adott vá lasz, ha nem ma ga a kér dés is fe le -
dés be me rül. Ez az „is ten krí zis” (Jo hann Bap tist Metz) a
val lás ról szó ló kép lé keny be széd ál tal csak kö dö seb bé vá -
lik, de nem ol dó dik meg.

Az Is ten rõl va ló be széd le he tõ sé ge az új kor kö rül mé nyei
közt nyil ván va ló an nem egy min dig is mes ter sé ge sen
meg fo gal ma zott is ten kér dés tõl függ, ha nem a Bib lia ta nú -
sá ga sze rin ti is te ni ki nyi lat koz ta tás em lé ké nek nyo ma i tól.
Hi szen bi zo nyo san nincs olyan ter mé sze tes vagy evo lú ci -
ós út, amely egy ál ta lá nos val lás fo ga lom ból ki in dul va va -
la mely va ló di mo no te is ta val lás ér vé nyes ség- és igaz ság -
igé nyé hez ve zet ne el. Lud wig Witt gens tein alap ve tõ fi lo -
zó fi ai ál lás fog la lá sa – mi sze rint „egy ki mond ha tat lan fe -
le let re vo nat ko zó kér dés is ki mond ha tat lan” – a bib li ai bi -
zony ság té tel Is te né re is ér vé nyes. Az is ten kér dés nem elõ -
fel té te le a ki nyi lat koz ta tás nak, ha nem min de nek elõtt a ki -
nyi lat koz ta tás pro vo kál ja azt ki meg fe le lõ mó don. Más kü -
lön ben so ha sem vol na le het sé ges Is ten re vo nat ko zó an
meg fe le lõ kér dést fel ten ni. 

Is ten re vo nat ko zó kér déseket ma csak azért tu dunk
fel ten ni, mert má sok már be szél tek elõt tünk Is ten rõl, s
bi zony sá got tet tek cse lek vé sé rõl (Wir ken). Az új szö vet sé -
gi szö ve gek egy szer s mind Jé zus Krisz tus ról szól va te szik
ezt. Ha va la ki meg akar ja ér te ni, mi az ér tel me az Is ten -
rõl szó ló ke resz tény be széd nek, nem sza bad fi gyel men
kí vül hagy nia azon be széd for mák és szö veg faj ták sa já -
tos sá ga it, ame lyek ben ez tör té nik. Az Is ten rõl va ló be -
széd és a Jé zus ról mint a Krisz tus ról va ló be széd köl csö -
nö sen meg ha tá roz za egy mást. E mó don nyer az Is ten rõl
va ló be széd és az is ten kér dés össze té veszt he tet le nül sa -
já tos ke resz tény pro filt. Sem Krisz tust fi gyel men kí vül
hagy va nem le het Is ten rõl beszélni, sem Jé zus ról mint a
Krisz tus ról nem le het Is tent és az õ Jé zus Krisz tus ál tal
és Jé zus Krisz tu son vég be vitt cse lek vé sét fi gyel men kí vül
hagy va be szél ni. Más kü lön ben Is tent egy me ta fi zi kai
prin cí pi um ként fog nánk fel, a krisz to ló gi át pe dig pusz -
tán ant ro po ló gi á vá re du kál nánk.

Eb ben az ér te lem ben kell te hát az egy há zak nak a ke -
resz tény pro filt éle seb bé ten ni ük. A ke resz tény hit a Jé zus
Krisz tus ról mint az Üd vö zí tõ rõl szó ló hit val lás te kin te té -
ben min den más val lás for má tól kü lön bö zik. Ép pen ezért
kap ták ne vü ket is ró la a Krisz tus ban hí võk. E hit val lás
ugyan ak kor ma gá ban fog lal ja a Jé zus ál tal hir de tett Is ten -
ben va ló hi tet, aki egy szer s mind Iz rá el Is te ne. És még is:
nem egy Is ten re va ló ho má lyos nyi tott ság, ha nem a Krisz -
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„Rossz ta nú juk az em be rek nek a sze mük és a fü lük, ha
bar bár lel kük van.” (Hé rak lei tosz)

Mi ért ké szít mû al ko tást az em ber? Kér dé sünk könnyen azt
a vá ra ko zást kel ti, hogy a dol go zat vé gé re tud ni fog juk a
vá laszt. A vá ra ko zás jo gos, de csa lat koz ni fog. Jobb az ele -
jén õszin tén meg val la ni, hogy fi lo zó fi ai jel le gû fej te ge tés
ese té ben sok szor már a kér dés pon tos és he lyes ki dol go zá -
sa is ered mény. Ter mé sze te sen meg kí sé rel jük a vá lasz -
adást, de meg elég szünk a le het sé ges vá lasz vagy vá la szok
irá nyá nak óva tos ki ta pin tá sá val.

A mû vé szet ak kor ko moly iga zán, ha va la mely lé nye gi
em be ri szük ség let bõl fa kad. Mi fé le szük ség le tet elé gít ki,
mi lyen ant ro po ló giai alap ból fa kad a mû vé szet?

A MÛ VÉ SZET ALAP JA AZ EM BE RI LÉ NYEG

A je len ok fej tés ben az em ber lé nye gét te kint jük amaz ab -
szo lút nak, vég sõ ok nak, ami bõl a mû vé szi te vé keny sé get
ki vál tó szük ség le tet ere dez tet jük, pon to sab ban en nek az
em be ri lé nyeg nek a meg ha tá ro zat lan sá gát. A mû vé sze tet
úgy ra gad juk meg, mint az em be ri lé nyeg nek, avagy az
em ber alább meg vi lá gí tan dó ér te lem ben fel fo gott lé nye gi
meg ha tá ro zat lan sá gá nak a meg nyil vá nu lá sát. Nem rész -
szük ség let nek és nem já ru lék nak te kint jük, amely el hagy -
ha tó és nem je lent ke zik min den ki nél, ha nem egye te mes -
nek, amely ben ma ga az em be ri lé nyeg je le nik meg. Azért
te kint het jük a mû vé sze tet egye te mes em be ri sa já tos ság -
nak, mert nem csak a mû al ko tás ké szí té se, ha nem ér tõ be -
fo ga dá sa is ré sze a mû vé szet je len sé gé nek.

AZ EM BER AZ ÚJ KO RI ANT RO PO LÓ GIA
ÉR TEL ME ZÉ SÉ BEN

Akár mi lyen me ta fi zi kai mo dell ben gon dol ko dunk is a lé -
nyeg rõl, min dig va la mi ak tu á lis lét adott sá got ér tünk raj -

ta, ami mint ak tus, meg va ló sult ság meg ha tá roz za a szó -
ban for gó lé te zõ, do log fenn ál lá sát, mû kö dé sét.

Az em bert az újabb fi lo zó fi ai ant ro po ló gia mo dell jé ben
több nyi re az ál lat tal ve tik össze. E fi lo zó fi ai ant ro po ló gia
kü lön bö zõ né ze tet val ló kép vi se lõi egyet ér te nek ab ban,
hogy az em ber vi lág ra nyi tott lé te zõ, míg az ál lat a ter mé -
sze ti lét zárt sá gá ban lé te zik, amennyi ben tel je sen meg ha tá -
roz za bio ló gi ai struk tú rá ja. Ez zel szem ben az em ber vi lág -
ra va ló nyi tott sá ga lé nye gi meg ha tá ro zat lan sá got je lent.

Ilyen for mán úgy tû nik, az em ber el lent mond a klasszi -
kus lé nyeg me ta fi zi ká nak. Lé tét nem ele ve adott lé nye ge
sza bá lyoz za, ha nem sa ját ma ga, a lé te zé se fo lya mán dönt
ró la, pon to sab ban ar ról, hogy mit te kint lé nye gé nek. Egy
fu tó pil lan tás a szel lem tör té net re bár kit lát vá nyo san meg -
gyõz het ar ról, hogy az em ber kor sza kon ként mást te kin -
tett ön ma ga lé nye gé nek, és an nak meg fe le lõ en ala kí tot ta
éle tét. A szel lem tör té ne tet asze rint is kor sza kol hat juk,
hogy mi ként gon dol ko dott és mit gon dolt ön ma gá ról, leg -
fõ kép pen pe dig hogy mit tar tott ön ma ga lé nye gé nek az
em ber. Az an tik gö rög vagy a bib li ai ant ro po ló gia egé szen
más em ber ké pet raj zolt, mint a mo dern kor, és mind egyik
a sa ját ön ér tel me zé se sze rint ren dez te be az em ber éle tét,
iga zí tot ta lép te it a vi lág ban. El vég re nem mind egy, hogy
va la ki Is ten kép má sá nak vagy a bio ló gi ai evo lú ció egyik
ál lo má sá nak te kin ti ön ma gát.

A KUL TÚ RA FO GAL MA

Lé nyeg nél kü li lé te zõ nem le het sé ges, az ön ma ga lé nye gét
sza ba don meg ha tá ro zó lé te zõ a ha gyo má nyos me ta fi zi ka
ab szo lú tu ma, az em ber vi szont nem ab szo lút lé te zõ, ha -
nem vé ges, kö vet ke zés kép pen sa ját lé nye gé nek új ko ri ér -
te lem ben el gon dolt szu ve rén ön meg ha tá ro zá sa nem ab -
szo lút ér te lem ben ve en dõ. Ugyan ak kor bi zo nyos mér té kû
szu ve re ni tást ál lí ta nunk kell ró la, más kü lön ben azo nos sá
tesszük a min den au to nó mi át és sza bad sá got nél kü lö zõ
ter mé sze ti lé te zõ vel. Az em ber leg alább annyi ra nem pusz -
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tus ról szó ló hit val lás az a „már ka jel zés”, amely a ke resz -
tény ség „cím ké jét” a val lá si le he tõ sé gek és le he tet len sé gek
pi a cán fel is mer he tõ vé te szi. Ez kell hogy meg ha tá roz za a
hit és az egy ház iden ti tá sát is. Mind ez ter mé sze te sen ön -
ma gunk fé nye zé se he lyett õszin te be szé det kö ve tel, ami -

kor sa ját hely ze tünk fel mé ré sé rõl van szó. Az ala pok hoz
vissza nyúl va pe dig új ra fel kell ten nünk a kér dést: mit je -
lent Krisz tus a vi lág szá má ra, és mit je lent ke resz tény nek
(Krisz tus-kö ve tõ nek) len ni?

For dí tot ta Ba log né Vin c ze Ka ta lin

GÁS PÁR CSA BA

Mi ért ké szít mû al ko tást az em ber?
Avagy mi vel já rul hoz zá a mû vé szet az em ber ki bon ta ko zá sá hoz?



tán ál lat, mint amennyi re nem ab szo lút szu ve rén en ti tás,
nem is ten. A vi lág ra nyi tott em ber e sa já tos kü lön ál lá sá -
nak fo gal mi meg ra ga dá sá ra a „lé nyeg” és „lé te zés” kö zép -
ko ri meg kü lön böz te té se kí nál ko zik. A „lé nyeg”, a szubsz -
tan cia ar ra a kér dés re vá la szol, hogy mi cso da a do log; a
„lé te zés”, az eg zisz ten cia pe dig a do log tény le ges meg lé -
tét, konk rét lé te zé sét je lö li. Ez a meg kü lön böz te tés a vé ges
lé te zõk ese té ben ér tel mes, mert ezek lé nye gé nek nem
szük ség sze rû ele me a lé te zés ak tu sa. Az em ber is vé ges lé -
te zõ, így ná la is meg kü lön böz tet het jük a lé nyeg és a lé te -
zés moz za na tát, ezek azon ban más ként vi szo nyul nak
egy más hoz, mint a ter mé sze ti lé te zõ nél. Míg ez utób bi ak -
nál a meg ha tá ro zott lé nyeg mu tat ko zik meg a lé te zés ben,
és a lé te zés ak tu sa, az eg zisz ten cia sem mi lé nye ge set nem
ad hoz zá az esszen ci á hoz, ad dig az em ber ben a lé te zés lé -
nyeg al ko tó vá vá lik. Õ ugyan is sza ba don va ló sít ja meg a
lé nye gét: ha nem is a meg va ló sí tan dó tar tal mat, de a meg -
va ló sí tás mód ját bi zo nyos mér té kû sza bad ság gal és e sza -
bad ság mér té ké hez il lesz ke dõ fe le lõs ség gel ön ma ga vá -
laszt ja, ha tá roz za meg – „lé te zi”. Ez a vá lasz tó ön ma ga,
aki a vá lasz tás ban re a li zá ló dik és a ma ga mód ján lé te zi a
lé nye get – ez a tény le ges em be ri lé te zõ, a konk rét em be ri
sze mély, aki nek ne ve, ar ca, élet tör té ne te van. Ez az em ber
lé nye gi va ló sá ga: az ál ta lá nos em be ri lé nye get konk rét
for má ban, vá lasz tá sok ré vén sza bad ság gal és fe le lõs ség -
gel meg va ló sí tó sze mély. A sze mély az egye di, sze mé lyes -
sé vált em be ri lé nyeg. Ez az alap ja an nak, hogy fe le lõs nek
ta pasz tal juk ma gun kat ab ban, akik va gyunk, túl min den
konk rét meg ha tá ro zott sá gon, tár sa dal mi, tör té nel mi, pszi -
chi kai adott sá gon és kö rül mé nyen. Az a lény te kint he tõ
„em ber nek”, aki ezt az ön meg ha tá ro zó sza bad sá got és fe -
le lõs sé get ész le li-vál lal ja, és meg éli ezt a „tú li”, az az a
konk rét adott sá go kat meg ha la dó – te hát transz cen dens –
sze mé lyes sé get.

Már most ho gyan va ló sít ja meg ma gát az em ber? Ta lán
va la mi fé le sa já tos, ön ma ga fe lé for du ló vizs gá ló dás sal vá -
laszt ja ki a ne ki tet szõ eg zisz ten cia mó dot, s te szi azt ön -
nön lé nye gé vé? Az új kor ant ro po ló gi ai meg ha tá ro zá sa, a
vi lág ra va ló nyi tott ság en nek ép pen az el len ke zõ jét ál lít ja:
míg a ter mé sze ti lé te zõ min dig ön ma ga kö ré szer ve zõ dik,
ön ma gá ra ügyel, sa ját szük ség le te i nek a fog lya, s azok ki -
elé gí té sé nek fel ada ta ön nön lé nye gé nek cent ru ma fe lé
vonz za, ad dig az em ber ép pen ség gel el van old va lé nye gé -
tõl, az nem au to ma ti ku san ér vé nye sül a lé te zé sé ben, az
egyén nem zá ró dik be le, ha nem ki fe lé nyi tott – a vi lág ra
nyi tott. Ép pen e nyi tott ság foly tán van az em ber nek vi lá -
ga, ezért ész lel vi lá got, vagy is va la mi meg ha tá ro zat lan tá -
gas sá got és nemcsak konk rét, az ele ve adott bio ló gi ai lé -
nyeg ben elõ raj zolt, mo del le zett ter mé sze ti kör nye ze tet. Ez
a tá gas ság kí nál ja azt a te re pet, ame lyen meg va ló sít ja em -
ber sé gét. De megint csak nem úgy, hogy rej tett lé nye gét
mint va la mi elõ ze tes terv raj zot, amely rõl tit kos tu do má sa
van, elõ kap ja és rá ve tí ti a vi lág ra, hoz zá szab ja a kö rül mé -
nyek hez. Hi szen már ki fej tet tük, hogy az em ber lé nye ge
az eg zisz ten ci á ja, az a mód, ami ként az em be ri lé nye get

meg va ló sít ja. Evé gett oda kell for dul nia a vi lág hoz és cse -
le ked nie kell a vi lág ban; csak így te het szert egy sze ri-tör -
té ne ti, az az sze mé lyes lé nyeg re. Mi vel lé nye ge nem a ter -
mé sze ti lé te zõé, ami au to ma ti ku san mû kö dik, ezért sa ját
ma gá nak kell mûköd nie, az az mû ve ket lét re hoz nia, leg fõ -
kép pen ön ma gát mint mû vet. Lé nye ge nem mû köd vén au -
to ma ti ku san, ne ki kell azt mûkö dés be hoz ni, az az ki mû -
vel ni, meg mû vel ni, hogy tény le ge sen és konk ré tan le gyen
mint sze mé lyes mûal ko tás: egye di ele ven em ber. Mind ez a
vi lág mint tá gas ság kö ze gé ben és a vi lá got al ko tó lé te zõk
köz ve tí té sé vel tör té nik úgy, hogy meg is me ri, fel tár ja, el -
mond ja, le fes ti, han gok ba ön ti, for mál ja, ala kít ja, örül ne -
ki és ke se reg mi at ta, ün nep li, él ve zi, és bú csúz va meg vá -
lik tõ le. Nyi tott sá ga a cse lek vés el ké pesz tõ bõ sé gé vel és
vál to za tos sá gá val bíz za/aján dé koz za meg, és az em ber
an nál ele ve nebb, te lí tet tebb – lé nye gibb – eg zisz ten ci át
for mál, an nál ár nyal tabb és raj zo sabb vo ná sok ra tesz
szert, mi nél sok ré tûb ben, ak tí vab ban és el szán tab ban for -
dul oda mind ah hoz, ami e nyi tott ság ban em pi ri ku san és
transz cen den sen fel tá rul a köz vet len vi lág tól kezd ve a lé -
te zés ti tok za tos di men zi ó já ig, a ka kukk fû il la tá tól az „Is -
ten”-nek ne ve zett õs ti to kig.

Ez az ak ti vi tás, cse lek võ lé nyeg szer zés a kul tú ra, az
em ber lé te zé si mód ja. Nem tár gyak összes sé ge (bár ez is),
nem szo ká sok szö ve dé ke (ter mé sze te sen ez is), ha nem
min de nek elõtt lét mód. A leg kü lön bö zõbb cse lek vé sek ben
és ak ti vi tá sok ban re a li zá ló dik (meg is me rés, ala kí tás,
meg hó dí tás, meg hó do lás stb.). Alap ak tu sa a vi szo nyu lás.
A vi szo nyu lás a kul tú ra ala pí tó moz du la ta, s mi helyt va -
la mi vel szem ben vi szo nyul az em ber, ez zel már is kul tú rá -
já nak ré szé vé te szi. Nyil ván va ló, hogy a szó iga zi ér tel mé -
ben az em ber szem pont já ból néz ve nem lé te zik kul tú rán
kí vü li lét tar to mány.1 Az em ber nek azért van kul tú rá ja,
mert lét mód ja nem tár gyi fenn ál lás, ha nem az eg zisz tá lás,
a vá lasz tó, ér té ke lõ vi szo nyu lás.

A leg sa já tabb ter mé sze ti ak tus az il lesz ke dés és az al -
kal maz ko dás – a kö tött ség fenn tar tá sa. A leg sa já tabb is te -
ni ak tus a te rem tés – a sza bad ság ele ven sé ge. Vé gül a leg -
sa já tabb em be ri ak tus a ket tõ kö zött ki fe szü lõ eg zisz tá lás,
az ak tív-cse lek võ vi szo nyu lás – a kö tött ség ben meg va ló -
su ló sza bad ság, amely ben az em be ri egyén küz de lem mel
– mun ká val – el nye ri sze mé lyes lé nye gét, míg a ro bo to ló
ál la ti egye det né mán el nye li a sze mély te len lé nyeg. A lét -
hez, ön ma ga és a vi lág lé te zé sé hez va ló vi szo nyu lá sá nak
mód ja (pél dá ul az el fo ga dás és az el uta sí tás ará nya) ad ja
a tör té nel mi em ber kü lön bö zõ lét mód já nak, az az le het sé -
ges kul tú rá já nak más és más alap tó nu sát. Ezért je le nik
meg az em be ri ség min dig kul tu rá lis en ti tá sok so ka sá ga -
ként, kü lön bö zõ kul tú rák la kó ja ként, míg a ter mé sze ti lé -
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1 Is ten, a menny és a po kol, a vi lág min den ség egé sze, a GCSL560501-es
azo no sí tó jel zé sû rej tély, a még is me ret len va ló ság tar to má nyok és csil lag -
kö dök, lel ki di men zi ók és fel tá rat lan szel le mi ré te gek egy aránt ré szei az
em be ri kul tú rá nak, mert az em ber tud vagy gon dol ko dik ró luk, ke re si õket,
vagy a nem lé tü ket gon dol ja. Ál lít va vagy ta gad va vi szo nyul hoz zá juk.



te zõk kü lön bö zõ cso port jai leg föl jebb po pu lá ci ók ba szer -
ve zõd nek.

A MÛ VÉ SZET MINT VA LÓ SÁG IS ME RET

Meg ha tá ro zá sunk sze rint a kul tú ra mint vi szo nyu lás ele -
mi gesz tu sa a meg mu ta tás: rá mu ta tás, fel mu ta tás, meg -
ne ve zés, ami ál tal az em ber a va ló ság ele me it el sa já tít ja,
az az be von ja je len té sek bõl ál ló ér tel mes koz mo szá ba. Ez
tör tén het tu do má nyos meg is me rés sel, de ahol ez nem le -
het sé ges, mert nincs meg ra gad ha tó tárgy, ott a vi szo nyu -
lás – He gel sor rend jé ben – mû vé szi, val lá si és fi lo zó fi ai
mód ja ke rül elõ tér be.

Mi a sze re pe a mû vé szet nek az em ber lét hez va ló vi szo -
nyu lá sá ban, il let ve ab ban a fo lya mat ban, amely ben – a vi -
szo nyu ló lé te zés so rán – sze mé lyes lé nye gét ki nye ri az el -
vont ál ta lá nos ból? Mi vel ma nap ság a vi lág hoz va ló vi szo -
nyun kat át la go san és dön tõ tu da tos ság gal a meg is me rés -
re han golt tu do mány szer ve zi és ha tá roz za meg, ezért a
kor szel lem hez iga zod va így is kér dez he tünk: mi fé le meg -
is me rés sel szol gál a mû vé szet, amit fel hasz nál ha tunk a
vi lág gal szem be ni vi szo nyu lá sunk ki ala kí tá sá nál? Mit is -
mer(tet) meg és mi kép pen?

Kér dez zünk ra di ká li san: va jon a vi rág csend élet fö lös le -
ges, ami sem mit nem ad hoz zá a ké pen sze rep lõ vi rá gok -
ra vo nat ko zó an ren del ke zé sünk re ál ló bo ta ni kai tu dás -
hoz? Nyil ván va ló an nem a tár gyi is me re te in ket gya ra pít -
ja, nem egy-egy do log ról tud juk meg ál ta la, hogy az il le tõ
do log mi kép pen van, mi kép pen mû kö dik. Nem a dol gok
mû kö dé sét, ha nem a lé te zõk mûkö dé sét tár ja fel, vagy is
azt, hogy a lé te zõk va la mi ként va ló di mû vek, mert egész -
le ges kom po zí ci ók, a lét ere je su gár zik be lõ lük. Egy szó val:
a szó klasszi kus me ta fi zi kai ér tel mé ben szé pek, mert a
meg is me rés in tel lek tu á lis örö mét, ese ten ként ér zé ki tet -
szést, a lá tás/hal lás, egy szó val az ér zé ki ész le lés gyö nyö -
rû sé gét, az el me rü lés él ve ze tét idé zik elõ az em ber ben.

A vi rág csend élet az zal is mer tet meg, ami rõl a tu do má -
nyos vi lág hó dí tás nem tud: a ter mé sze ti lé te zõ ön ér té kû
szép sé gé vel. Ezt a szép sé get mu tat ja fel a szép tel jes sé gé -
nek ra gyo gó pil la na tá ban, a vi rá gok pom pá já ban vagy a
szép el vo nu lá sá nak, bú csú já nak, a her va dó vi rá gok fa kó -
sá gá nak fáj dal mas be mu ta tá sá val.

A SZÉP

A mû vé szet nek te hát a széppel van dol ga. Bár nem tud juk
pon to san meg mon da ni, mi a szép, és azt sem, mi a mû vé -
szet lé nye ge, de a ket tõ va la mi ként össze tar to zik, ezt jel zi
a „szép mû vé szet” fo gal ma is. Ez a fo ga lom ta lán a gö rög
mû vé szet fel fo gás hát te ré bõl nye ri el sõ le ges je len té sét.
Szá muk ra a mû vé szet egy sze rû en a tech né mód ján vég zett
csi ná lást je len tet te, vagy is tár gyak elõ ál lí tá sa volt; ez zel
szem ben áll ké sõbb az a sa já tos tárgy ké szí tés, ami el kü lö -

nül ve a hasz ná la ti tár gyak tól, nem va la mi re al kal mas tár -
gyat hoz lét re, ha nem széptár gyat, mûtár gyat, vagy is a
„szép” fel mu ta tá sá ra irá nyul.

A mû vé szet egyik fel ada ta vi tat ha tat la nul a szép meg -
mu ta tá sa. Ez tör tén het köz vet le nül, a szép tárgy fel mu ta -
tá sá val vagy a szép ség hi á nyá nak, a rút nak az áb rá zo lá -
sá val. Nem az áb rá zolt tárgy te szi a mû al ko tást mû vé szi -
vé – bár mely lé te zõ al kal mas tár gya a mû vé szi áb rá zo lás -
nak –, ha nem a fel mu ta tás gesz tu sa. Ez az a moz du lat,
aho gyan a mû vész fel mu tat ja a tár gyat, és így lát ha tó vá
te szi. Egyéb ként ugyan is a tár gyak be le ol vad nak az em ber
vi lág hoz va ló vi szo nyá nak sok ré tû adott ság mód já ba: esz -
kö zök, fo gyasz tá si ja vak, tá jé ko zó dá si ob jek tu mok stb.
Eb ben az adott ság mód ban esz köz sze rû sé gük ben, tár gyi -
sá guk ban van nak, és lát ha tó sá guk az em ber ré szé rõl is
csu pán az esz köz sze rû ség pil lan tá sa; lé tük a hasz nál ha -
tó ság vagy a kö zöm bös ség vi szo nyu lá sá ba süllyed. Eb bõl
eme li ki õket a mû vé szi moz du lat. A mû al ko tás a tár gyak,
lé te zõk meg pil lan tá sá val kez dõ dik, az zal a gon dos oda for -
du lás sal, amely ész re ve szi a dol gok, tár gyak lét-mél tó sá -
gát, szol gai ál la pot ba rej tett ér té két, ame lyet mû vé szi
szép ség nek ne vez. A szép ség eb ben az ér te lem ben nem
más, mint a lé te zõk bel sõ meg for mált sá ga, mél tó sá ga, lét -
ere je – ilyen for mán fo gal maz a sko lasz ti kus té tel: ens et
pulch rum con vent un tur. A lé te zõ szép sé gét nem fel tét le nül
a for mai tö kély ad ja, ha nem egy ál ta lán a lé nye gé nek meg -
for mált sá ga, vagy is az, hogy azo nos ön ma gá val, és nem
min dig más és más; mint egy ki töl ti lé nye gét, nem ha son -
lik meg ön ma gá val, lé nye gé nek ere jé ben az, ami. Min den
lé te zõ nek, amennyi ben lé te zõ, meg for mált lé nyeg gel kell
ren del kez nie.

A szép ség a lé te zõ nek mint lé te zõ nek a tu laj don sá ga, és
olyan mér ték ben il le ti meg, ami lyen mér ték ben az lé te zik.
Ezt az erõt mint szép sé get egy sa já tos, fi gyel mes pil lan tás
ve szi ész re, és ki emel vén a lé te zõt a do lo gi ság kör nye ze té -
bõl, fel mu tat ja: mû al ko tás for má já ban lát ha tó vá te szi. Ek -
kor lát juk iga zán. A ki ál lí tott so ro zat ter mék (pél dá ul egy
WC-kagy ló) a mû vé szet nek ezt a te rem tõ moz du la tát mu -
tat ja fel a tárgy köz ve tí té sé vel és vég te le nül le csu pa szí tott
for má ban. Azt is meg vi lá gít ja, hogy az el moz dí tás, a lát -
ha tó vá té tel moz du la ta nem fel tét le nül jár mí ves át ala kí -
tás sal – meg fes tés sel, szo bor ba fa ra gás sal –, mind ez csu -
pán a moz du lat nak a ki vi te le zé se. Nem az a lé nyeg, hogy
a moz du lat cif ra le gyen vagy ékes, ha nem õszin te és pon -
tos. Lát tas son, és azt lát tas sa, ami van.

Ez, apo reti ku san, akár a lát szat is le het, hi szen a lát -
szat is van, jól is mer jük az élet bõl, em be ri éle tünk és vi lá -
gunk te le van lát szat tal. A lát szat igen erõs va ló ság, de
mint lát szat van; ál lan dó an küz dünk ve le, de mint lát -
szat tal küz dünk. Küz del münk va ló sá ga és sok szo ros ve re -
sé günk a lát szat ere jé rõl-va ló sá gos sá gá ról ta nús ko dik.
Ezért õszin te és pon tos fel mu ta tá sa lát szat nak mu tat ja:
erõs nek, de nem a va ló di va ló ság nak, ha nem mint ami el -
fe di, még pe dig nagy erõ vel, a va ló sá got. Hi szen min den
lát szat tény le ges, de nem igaz. A leg erõ sebb lát szat is mér -
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he tet le nül ke ve sebb, mint a leg gyen gébb igaz ság. Aki így
tud ja áb rá zol ni a lát sza tot, az az egy szer re ké pes meg je le -
ní te ni rop pant ere jét és be le vi lá gí ta ni bel sõ üres sé gé be, az
áb rá zol ja mû vé szi õszin te ség gel és pon tos ság gal.

Min den mû vé szi moz du lat vá rat lan: mint egy ki ra gad ja
a dol go kat meg szo kott rej tett sé gük bõl, és elénk ál lít ja,
szin te az utunk ba, amennyi ben a mû al ko tás je len lé te nem
ke rül he tõ ki, míg egy tárgy ittje ki ke rül he tõ. Nem mint ha
a ki ra ga dott és ke ret be fog lalt, posz ta mens re he lye zett lé -
te zõt – im már mint mû al ko tást – nem lát tuk vol na még
so ha, de so ha nem lát tuk még tel jes va ló sá gá ban. Nem
mint ha az em ber ne tud ná, mi a fél té keny ség, mi hez ve -
zet het; ma ga is érez het te már kín zó fáj dal mát és a nyo má -
ban tá ma dó emész tõ ha ra got. Nem mint ha ne tud nánk,
mi a há bo rú; eset leg már él tünk át bom ba tá ma dást. Ek kor
azon ban a je len ség, a tör té nés ma gá ba fog ta az em bert, le -
fog lal ta, nem en ged te, hogy lát ván lás sa a dol got, a tör té -
nést mint je lensé get. A köz vet len át élés még nem azo nos
az zal, hogy va la ki szem be néz a do log gal. A mû vé szet a
va ló ság lé nye gé nek el éré se vé gett transz po nál és transz -
for mál: az él mény nek ezt a köz vet len sé gét transz po nál ja:
a dol got, tör té nést a meg mu ta tás tá vol sá gá ba he lye zi, ez -
ál tal egy szer s mind transz for mál ja is: lát ha tó vá te szi. Fö -
löt tébb ti tok za tos mó don csak egy ef fé le át vi tel-át ala kí tás
nyo mán mu tat ko zik meg a je lenlét.

Az em bert kö rül ve võ is me ret len va ló ság tár gyi meg is -
me ré se, a tu do mány élet be vá gó an fon tos az em ber szá má -
ra, és nö ve li az esz köz sze rû ha tal mát. Az em ber a gya ra -
po dó tu dás ré vén a va ló ság egy re na gyobb te rü le té re ter -
jesz ti ki ren del ke zé si po ten ci ál ját. Ez a tu dás tény le ge sen
vagy le he tõ ség sze rint ren del ke zõ, esz köz sze rû ha ta lom.
Van azon ban az em be ri lé te zést jel lem zõ meg is me rõ te vé -
keny ség nek olyan for má ja is, amely nem nö ve li az em ber
ha tal mát, nem esz kö zök kel gya ra pít ja ren del ke zõ ké pes -
sé gét. Nem az ere jét nö ve li, cse lek vé si le he tõ sé gét se vál -
toz tat ja meg, nem újabb is me ret tel gya ra pít ja. Ez a mû vé -
szet és a gon dol ko dás. Mind ket tõ olyan te vé keny ség-cse -
lek vés, amely ben nem új lé te zõt-dol got-tár gyat ál lít elõ az
em ber, ha nem ar ra ref lek tál, hogy egy ál ta lán lé te zik, és
örül a lé té nek vagy szo mor ko dik mi at ta. Vi szony ba lép és
vi szo nyul. Sem mit nem tesz hoz zá a lé te zõk höz, sem mit
nem vál toz tat a lé te zõk vi lá gán. A gon dol ko dás és a mû -
vé szet az em ber és a vi lág vi szo nyát fe je zi ki, nem a vi lá -
got ala kít ja át, ha nem az em bert po zi ci o nál ja.

A MÛ VÉSZ(ET) TA PASZ TA LA TA

A mû vé szet sa já tos ta pasz ta lat tal gaz da gít ja az em bert: a
tár gyak, a dol gok és a lé te zõk nem moz du lat la nok, nem
me rõ ben tár gyi lé tük van, amellyel az em ber tu dá sa mér -
té ké nek meg fe le lõ en ren del ke zik (és tu dást azért sze rez het
ró luk, mert rög zí tett szubsz tan ci á juk van, amely a foly to -
nos és gya ra po dó meg is me rés sta bil tár gya). A lé te zõk és
a dol gok még tár gyi po zí ci ó juk ban is „moz gás ban” van -

nak. Ezt azon ban csak ak kor ész le li az em ber, ha meg pró -
bál ja pél dá ul le raj zol ni õket. Még egy kö zön sé ges asz tal
le raj zo lá sa is rop pant ne héz, mert az asz tal nem egy -
könnyen ad ja meg ma gát, ha nem „mo zog”: hol me ne kül,
hol ki tá rul ko zik, hol meg mu tat ko zik, hol el rej tõ zik. A dol -
gok nak ez a kü lön le ges rej tett sé ge és ön moz gá sa csak a
mû vé szi vi szo nyu lás ban ta pasz ta lható meg. A tár gyi,
hasz ná la ti vi szony ban a dol gok több-ke ve sebb biz ton ság -
gal be zár ha tók a ren del ke zõ cse lek vés ha tó kö ré be, de csak
azért, mert a hasz ná lat vi szo nyá ban fõ ként a sta bi li tá su -
kat ész lel jük, bel sõ te rü ket és mél tó sá gu kat nem. Ha a
pin cér meg pró bál ná le raj zol ni azt az asz talt, amelyet na -
pon ta könnyed una lom mal meg te rít, már is ész re ven né a
na pi hasz ná lat ban a szol gá lat fog sá gá ba kény sze rí tett
asz tal ról, hogy mi lyen kü lö nös és bo nyo lult, mi lyen szí nei
és for mái van nak, ame lyek ál lan dó an vál toz nak és mint -
egy az asz tal tit kos „életét” ad ják. Eb ben az ér te lem ben a
mû vé szet tisz te let tel jes oda for du lás a vi lá got al ko tó dol -
gok hoz, mert ek kor mu tat ják meg a dol gok sa já tos ere jü -
ket és mél tó sá gu kat.

Ma nap ság na gyon fon tos ez a mû vé szi ta pasz ta lat,
mert az em ber ro ha mo san ter je dõ esz köz ha tal ma az zal fe -
nye get, hogy a vi lág mind na gyobb ré szét von ja ren del ke -
zé se alá. Mi ért baj ez? Azért, mert az em ber nem csu pán
azt te szi a dol gok kal, amit meg is me ré sük nyo mán ten ni
le het ve lük, ha nem azt, amit sa ját aka ra ta dik tál. A tu do -
má nyos meg is me rés gya ra po dá sa azt a be nyo mást kel ti,
hogy szin te min dent ren del ke zé se alá von hat, bár ter mé -
sze te sen en nek a ren del ke zé si ha ta lom nak a meg is mert
va ló ság tör vé nye i hez kell iga zod nia. Ám a tu do má nyos
meg is me rés kö ze pet te ho mály ban ma rad a meg is me rõ tö -
rek vés rej tett aka ra ti ru gó ja: az em ber ha tal má nak ki ter -
jesz té se. Az em be ri aka rat vég te len, mert sza bad. Az em -
ber aka ra tá nak is ko lá zá sa a leg ne he zebb fel adat, ami az
új ko rig a val lás ra há rult, ám a val lás hi he tõ sé gi po ten ci -
ál já nak csök ke né sé vel e ké nyes fel adat nak má ra már
nincs hat ha tós fe le lõ se. A vég te len aka rat ön ma gán kí vül
nem is mer el mást ren del ke zõ el vet. A va ló ság meg is mert
sta bil tör vé nye it kül sõ aka dály nak ve szi, ami nem kon na -
tu rá lis az aka rat tal. Aka dály ként pe dig ép pen ség gel még
in kább fel kor bá csol ja az aka rat ere jét. Az aka rat csak egy
má sik aka rat tal szem ben haj lik meg – vagy az ér te lem pa -
ran csá ra, ha az ér te lem olyan vi lá gos be lá tás ra jut, hogy
an nak ere je en ge del mes ség re kész te ti. Már most ha a tu do -
má nyos meg is me rés köz ben az em ber a va ló ság ban nem
ta pasz tal egy vég te len aka ra tot, ak kor ön ma ga aka ra tát
sa ját ma gá nak kel le ne sza bá lyoz ni. Er re kép te len. (A fel -
vi lá go so dás leg ve szé lye sebb il lú zi ó ja, hogy az em ber ké -
pes sa ját be lá tá sa alap ján fé kez ni-fe gyel mez ni ön ma gát.)
Má sik meg ol dás le het ne, hogy a va ló ság egé szét egy vég -
te len ér te lem mû vé nek lát ja; ez szin tén sza bá lyo zó erõ -
ként hat na az em be ri aka rat ra. Csak hogy a mo dern tu do -
mány a meg is mert va ló ság ban a mai mo dell sze rint sem
aka ra tot, sem ér tel mes sé get nem té te lez, ha nem pusz tán
fenn ál lá sok vég te len so ka sá gá nak te kin ti, amelybe a meg -
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is me rés ré vén be ha tol. És mi nél könnyeb ben ha tol be le,
an nál ke vés bé ész le li ön ma ga rej tett moz ga tó ját, az aka -
ra tot.

A tu do má nyos vi lág vi szo nyu lás sal szem ben a mû vé szet
kí nál kor rek ci ót, amennyi ben kö zel ha jol va a lé te zõk höz,
ész le li azok bel sõ, rej tett ol da lát, mél tó sá gát. Ilyen for mán
a mû vé szet meg men tõ je le het az ön ma ga aka ra tá nak fog -
lya ként a vi lág meg sem mi sí té sén dol go zó em ber nek. Úgy
ment he ti meg ön ma gát mint em bert és vi lá gát mint em be -
ri vi lá got, hogy kö zel ha jol va a dol gok hoz, je len sé gek hez,
fo lya ma tok hoz, fel mu tat ja a vi lá got al ko tó lé te zõk leg fon -
to sabb tu laj don sá gát: a lé tü ket, és a ma ga sa já tos mód ján
mu tat ja fel, amit sem mi más nem ész lel olyan tisz tán és
vi lá go san, mint a mû vé szet: a lé te zõk lé té nek szép sé gét
mu tat ja fel, azt a szép sé get, amely nek az az ér té ke, hogy
van, és a szel le met öröm mel töl ti el.

A MÛ VÉ SZET MINT A SZUB JEK TUM TÁP LÁ LÓ JA

Idéz zük fel is mét a vi rág csend éle tet. Egy szer már ki de rült,
mi lyen va ló ság fel tá ró ere je van. A sze líd csend élet azon -
ban nem csak az áb rá zolt lé te zõ ket mu tat ja csak is ál ta la
lát ha tó mó don, ha nem a lé te zés drá mai tu laj don sá gát is,
amely nek ész le lé se fáj dal mas ugyan az em ber nek, de vé -
ges sé ge tu da tos sá gá nak táp lá lá sá val erõ sí ti szub jek tum
vol tát, s ez zel sa já tos mél tó sá gát. A vi rág csend élet a ter -
mé sze ti lé te zés át me ne ti sé gé nek be mu ta tá sá val tu da to sít -
ja a mu lan dó sá got, avagy a kon ting en ci át. Ez zel is mét
csak nem új tár gyi is me re tet nyújt, ha nem a lé te zés in ten -
zi tá sát, szí nét, tár gyi lag nem ér zé kel he tõ di men zi ó ját tár -
ja fel, a csend élet kap csán: a szé pet mint erõt, ami nek
örök ké va ló nak kell len nie – és fáj dal mas enyé sze tét, ami
vi szont az em ber lét hely ze tét vi lá gít ja meg. Mind ez mû -
sze rek kel nem mu tat ha tó ki, mert nem a mû sze res ér zé ke -
lés tar to má nyában nyilvánul meg. Ez csak egy kü lön le ges
ész le lé si me zõ ben, az em be ri szub jek tum ban, a szub jek -
tum szá má ra mu tat ko zik meg. Amennyi ben a mû vé szet
olyas mit mu tat meg, ami csak a szub jek tum ban ész lel he -
tõ, annyi ban ma gát a szub jek tu mot mu tat ja fel, és hoz zá -
já rul az em be ri szub jek tum for má lá sá hoz.

A szub jek tum lé te a vi lág ban rej té lyes. Ugyan olyan rej -
té lyes, mint a nyi tott lé nye gû és bi zo nyos ér te lem ben
anar chi kus em ber je len lé te a mil li árd és mil li árd zárt
szubsz tan ci á jú ter mé sze ti lé te zõ rend jé ben. A szub jek tum,
mond ja Witt gens tein, nem a vi lág ban van, ha nem a szub -
jek tum nak van vi lá ga. A dol gok, tár gyak, ter mé sze ti lé te -
zõk kö zött nem ta lá lunk szub jek tu mot. Nem do log, nincs
hely hez köt ve, nem lo ka li zál ha tó. Még is eb ben a ti tok za -
tos szub jek tum ban ész le lõ dik a vi lág szí ne, za ma ta, szép -
sé ge vagy rút sá ga, a lé te zés drá má ja: tra gi ku ma és ko mi -
ku ma. Ez a „bel sõ” vég te len tud a „kül sõ” vég te len rõl, a
va ló ság ról mint Egész rõl.

Ezek a ki fe je zé sek per sze fél re ve ze tõk. Mint ha mind ez
va la mi ér ze lem len ne, pusz ta ér zés, amit va la mely tár gyi-

do lo gi en ti tás kelt az em ber ben, min den ki ben mást és
mást, egyé ni leg kü lön bö zõ mó don, el té rõ mi nõ ség ben és
mér ték ben. Mint ha a do lo gi tárgy len ne a „va ló di” lé te zõ,
s ve le szem ben az ál ta la ki vál tott ér zés csu pán „szub jek -
tív”. Ta lán a „vég te len” is pusz ta szó a szub jek tum meg ra -
gad ha tat lan szub jek ti vi tá sá nak ki fe je zé sé re, amelyet ki ve -
tít ma gá ból, és így be szél „kül sõ” vég te len rõl. Mi vel pe dig
ma gát se tud ja kel lõ kép pen meg ra gad ni, ezért ön ma gát is
„vég te len nek” ál lít ja.

Mind ez gya nús sá te szi a szub jek tu mot; va la mi mér ték
nél kü li tet szõ le ges ség nek mu tat ja, ami el len õriz he tet le nül
hasz nál ja a nyel vet, tob zó dik a me ta fo ri kus ki fe je zé sek -
ben, és szó ké pe it, al ko tá sa it össze té vesz ti a re a li tás sal. A
„szub jek tív” meg je lö lés a hét köz na pi nyelv ben azt je lö li,
ami tisz tán ön ké nyes, tu do má nyo san el len õriz he tet len, az
egyé ni han gu lat sze szé lye szem ben a tár gyi adott sá gok
ke mény té nye i vel.

A nyel vi meg szo kás jól jel zi, hogy a tu do má nyos el len -
õriz he tõ ség re han golt szel le mi be ál lí tó dás ko rá ban mi lyen
erõs, ho va to vább ter mé sze tes és ma gá tól ér tõ dõ gya nak -
vás öve zi mind azt, ami a szub jek tum mal kap cso la tos. Ez
sú lyo san érin ti a mû vé szet meg íté lé sét, amennyi ben a
mû vé szet a szub jek tum mû ve (a szub jek tum pe dig a mû -
vé szet ele ven mû ve). El vég re a mû lét re ho zá sa nem a ter -
mé sze ti fo lya ma tok egyi ke, amit tu do má nyo san ele mez ni
és mé rõ esz kö zök kel re giszt rál ni le het, ha nem ter mé sze té -
nél fog va az al ko tó em be ri szub jek tum meg nyil vá nu lá sa,
ami a szub jek tum tit kos – több nyi re ön ma ga elõtt is ti tok -
za tos (nem ho má lyos, ha nem ti tok za tos!) – bel sõ éle té bõl
tör elõ. Le het, hogy az ipar mû vész a pók hoz ha son ló an
szö vi a szõ nye get, de nem bio ló gi a i lag irá nyí tott ter mé sze -
ti fo lya mat ként, ha nem tu da to san, ter ve zõn, gon dol kod -
va. A moz du lat azo nos le het, az in ten ció ab szo lút kü lön -
bö zõ, az ered mény rõl nem is szól va.2

A ter mé sze ti fo lya mat nak nincs al ko tó szub jek tu ma, a
ter mé sze ti fo lya mat egy sze rû en vég be megy va la mely lé -
nyen mint a fo lya mat kvá zi tár gyán. A mû al ko tás vi szont
nem lé te zik al ko tó, ak tív szub jek tum nél kül. Míg a ter mé -
sze ti fo lya mat min den szub jek ti vi tást ma gá ba old, ad dig
a mû vé szet ép pen el len ke zõ leg: a szub jek tum ki emel ke -
dé se. Még ak kor is, ha tár gya va la mi na gyon ob jek tív do -
log vagy tör té nés. Hi szen kö zös vi lá gunk egyik vagy má -
sik ele mé nek, akár hét köz na pi sze rep lõ jé nek az egyé ni
meg ra ga dá sa ad ja a mû al ko tás in di vi du á lis ka rak te rét. A
bu da pes ti Van Gogh-ki ál lí tá son egé szen hét köz na pi tár -
gya kat lát tunk egy erõs lá tá sú fes tõ szub jek tu má nak „vi -
lá gá ban”, az az meg vi lá gí tá sá ban, vi lág lá sá ban. Min den
kép rõl, bár mit áb rá zol jon is, su gár zik az al ko tó szub jek -
tum egyé ni sé ge – ér de kes mó don nem a tár gyi ér vé nyes -
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ség hát rá nyá ra, ha nem ja vá ra. Mar tin Hei deg ger A mû al -
ko tás ere de te cí mû mû vé ben vi lá gos elem zés sel iga zol ja,
hogy a hí res Van Gogh-kép, a Pa raszt ci põ a ró la ké szí tett
ap ró lé kos, min dent fel so ro ló lel tár nál sok kal tisz táb ban
fel tár ja és meg mu tat ja a pa rasz ti láb be li iga zi va ló sá gát,
mert meg idé zi azt a vi lá got, amely nek amúgy né ma sze -
rep lõ je a vi sel tes ci põ. A ké pen a nyú zott és fá radt láb be -
li el nye ri a „szép” mél tó sá gát: meg mu tat ja a szol gá lat ba
rej tõ zõ ere jét.

Ha a mû vé sze tet a szub jek tív tet szés zó ná já ba szám -
ûzik, ez zel meg foszt ják a meg is me rés jo gá tól – ezt a jo got
ma nap ság egye dül a tu do mány gya ko rol hat ja –, és szó ra -
ko zás nak, a tet szõ le ges ség meg élé sé nek gon dol ják. Ez
disz kva li fi kál ja a mû vé sze tet, és a „bo hém” mû vé szek,
va la mint a rá juk te le pült, egy ál ta lán nem bo hém mû ke -
res ke dõk rész ben ma gán szó ra ko zá sá nak, rész ben gaz da -
sá gi te vé keny ség nek te kin ti. Sem mi kép pen sem olyas mi -
nek, ami az em bert a vi lág egy sa já tos as pek tu sá val is -
mer te ti meg. Hol ott az eu ró pai mû vé szet rop pant tel je sít -
mé nye, a ben ne meg nyil vá nu ló hal lat lan ára dás Mi che -
lan ge lótól Bachig, Ho mé rosztól Jó zsef At ti láig min den ép
ér zé kû em bert ar ról gyõz meg, hogy a mû vé szet nem
pusz ta de koráció, ha nem a va ló ság, a lé te zés egyik más -
kép pen nem ki fe jez he tõ as pek tu sá nak, in ten zi tá sá nak,
bel sõ ere jé nek vagy erõt len sé gé nek az ész le lé se és ér zé ki
meg je le ní té se a mû al ko tás ban. Ez az as pek tus nem kéz -
zel fog ha tó, és nem tár gyi adott ság ként van, ami be be le -
üt kö zik az em be ri ér zé ke lés vagy a gon dol ko dás; nem le -
het ki ta lál ni és nem le het ki kö vet kez tet ni, ha nem csak is
a szub jek tum mû vé szi ér zé keny sé ge szá má ra van ad va, s
ha nincs ér zé keny mû vész, aki ezt ész le li és fel mu tat ja,
ak kor ez a di men zió va ló ban nincs, pon to sab ban nem fej -
ti ki ha tá sát. Et tõl per sze még le het lé tez ni. Így lé te zik, és
re me kül lé te zik a kak tusz… 

De nem így lé te zik az Em ber! A va ló ság egé szé re, vagy -
is a lét igaz sá gá nak tel jes sé gé re han golt lény ként, akit
egye dül a lét tel jes igaz sá ga aján dé koz meg él he tõ, va ló -
sá gos lé nyeg gel, a mû vé szet nél kül nem jut hat el er re a
tel jes ség re, és fél szeg ma rad, ab szurd, lé nyegte len lé te zõ.

A mû vé szi tu da to sí tás ré vén – ami te hát a meg is me rés
bel sõ vé té te le – nem tu do má nyos is me re te im gya ra pod -
nak, ha nem én le szek gaz da gabb; nem a tu dá som lesz
több, ha nem em ber sé gem gya rap szik; nem csak is me re te -
ket ta nu lok meg ál ta la, ha nem meg ta nu lom, mi lyen em -
ber nek len ni és ta lál koz ni a va ló ság ezer és ezer ár nya la -
tá val, drá má já val és tör té né sé vel. A mû vé szet a lé te zést
nem mint té nyek so ro za tát tár ja fel, ha nem mint egyet len
íve lõ, ta golt, csil lám ló és ti tok za tos tör té nést, ame lyet az
em ber meg él. Nem kö ve te li meg a mû vész tõl, hogy fel fe de -
zõ ként vagy tu do má nyos ku ta tó ként is me ret len tény te rü -
le te ket hó dít son meg. Az ilyes mi ex ten zív is me ret gya ra po -
dás; a mû vé szet fel ada ta a meg is me rés te rü le tén in kább
az is mert tar tal mak in ten zív el sa já tí tá sa és be eme lé se az
is me rettu dat ból az em ber sze mé lyes lé nye gét meg for má ló
és éle tét irá nyí tó dön téstu dat ba, ha gyo má nyos ne vén az

er köl csi tu dat ba. Ez az oka an nak, hogy a mû vé szet örö -
mét le li az is mét lés ben, az új ra al ko tás ban és az új ra mon -
dás ban, mert az is mét lés ré vén le het va ló ban tu da to sí ta ni
az em be ri lé te zés alap adott sá ga it.

A MÛ VÉ SZET HOZ ZÁ JÁ RU LÁ SA
AZ EM BER LÉ NYE GÉ HEZ

A tu do mány for má ját öl tõ tár gyi meg is me rés a két vég te len
– a kül sõ, a „koz mosz” és a bel sõ, a „mik ro koz mosz”, a lé -
lek – tar tal ma i nak fel tá rá sá ra tö rek szik. Sor ra ve szi az ott
ta lál ha tó dol go kat – a fi zi kai tár gya kat „kint” és a lel ki tár -
gya kat (ké pes sé ge ket, mi nõ sé ge ket, tör vé nye ket stb.)
„bent”. En nek vé ges hasz nál ha tó sá ga épp oly ta gad ha tat -
lan, mint vég te len ha szon ta lan sá ga. Ho gyan kell ezt ér te ni?

Mint már ki fej tet tem, az em ber csak ak kor tesz szert él -
he tõ és va ló di em be ri lé nyeg re, ha azt a va ló ság tel jes sé -
gé vel szem be ni vi szo nyu lás ból me rí ti. A ter mé szet tu do -
má nyos is me ret, a jo gi tu dás, a gaz da sá gi tör vény sze rû sé -
gek és az eh hez ha son lók meg ra ga dá sa és szak sze rû al -
kal ma zá sa még nem ered mé nyez hi te les, va ló di és tel jes
em be ri eg zisz ten ci át. Eh hez az kell, hogy az em ber a vég -
te le nek kel szem ben is ál lást fog lal jon, és el dönt se, ér tel -
mes nek vagy ér tel met len nek tart ja-e az ál ta luk al ko tott
Egészt és azt a kép te len tényt, hogy egy ál ta lán lé te zik, és
itt ta lál ja ma gát a „két vég te len kö zött”, rá szö gez ve az
ittlét ke reszt jé re, még is sza bad fe le lõs ség gel. Csak hogy a
vég te len nel szem be ni ál lás fog la lás ki ala kí tá sá ban so ha
nem áll ren del ke zé sé re annyi tar tal mi tu dás, hogy mint -
egy ar ra bíz za, ab ból ve zes se le e vi szony meg ha tá ro zá sát.
Nincs az a tu do má nyos tu dás, amely ele gen dõ a lé te zés
ér tel mes sé gé nek, az em ber e lé nye gi kér dé sé nek a meg vá -
la szo lá sá ra. A vég te lent nem le het lé pés rõl lé pés re ara -
szol va meg hó dí ta ni. Már pe dig az em ber nek, hogy meg fe -
le lõ lé nye get vá lasszon ma gá nak, va la mi ként elõ vé te lez -
nie kell a két vég te len ter mé sze tét is, ezt azon ban so ha
nem ké pes ki me rí tõ tár gyi-tar tal mi is me ret tel iga zol ni.
Ho gyan dönt sön? Ezt sze ret né tud ni. És ezt tud nia kell,
mert dön te nie kell. Kü lön ben éle te min den szor gos te vés-
ve vé se el le né re – pon to sab ban buz gó ak ti vi tá sa kö ze pet te
és gaz dag tár gyi tu dá sa szí vé ben – lé nyegte len, mert sze -
mélyte len.

Az em ber nek a va ló ság egé szé hez is kell vi szo nyul nia.
Vagy is ah hoz is, ami még tár gyi lag nem meg is mert, és ah -
hoz is, ami so ha nem is mer he tõ meg tár gyi lag, mert nincs
ad va tár gyi lag (én, szub jek tum, Is ten). A va ló ság nak az
egé szé re, il let ve er re a tar to má nyá ra vagy as pek tu sá ra vo -
nat ko zik a val lá si, a fi lo zó fi ai – és a mû vé szi vi szo nyu lás.
A mû vé szet nem iga zo dik a vi lág ról nyert tu do má nyos tu -
dás hoz, nem azt egé szí ti ki, nem is áll ver seny ben ve le.
Ön ér té kû és sem mi vel nem he lyet te sít he tõ ak tív vi szony a
va ló ság hoz: en nek a vi szony nak a mû al ko tás ban va ló ki -
fe je zõ dé se. Mû vé sze té ben az em ber min den kor ban ki fe je -
zést ad a lé te zés egé szé rõl, az eg zisz ten cia fenn ál lá sá ról
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val lott gon do la ta i ról, ar ról, ho gyan ér zi ma gát a lé te zés
óce án já ban, mit gon dol ma gá ról a va ló ság ról, ér de mes nek
tart ja-e len ni, örül-e ne ki, vagy szo mor ko dik mi at ta. Te szi
ezt az em be ri sors be mu ta tá sá val, a vi lág fa kasz tó öröm és
a vi lág apasz tó fáj da lom meg je le ní té sé vel, a vi lág szép sé -
gé nek fel ku ta tá sá val és fel mu ta tá sá val, de ugyan így a vé -
ges ség mi att ér zett szo ron gás meg je le ní té sé vel a leg kü lön -
bö zõbb mû vé szi for mák ban: szó ban és tett ben, ze né ben és
for mák ban, ala kok ban és szí nek ben.

A mû vé szet a ma ga köz ve tett mód ján tu da to sít ja az em -
ber rel a lét hely ze tét, amely be Hei deg ger mód ján fo gal maz -
va „be le va gyunk vet ve”. A lé nyeg szer zés nek vagy -nye -
rés nek ezt a ki éle zett szi tu á ci ó ját tár ja fel úgy, hogy fel mu -
tat ja a hely zet meg élé si le he tõ sé gé nek sok fé le sé gét.

A mû vé szet és a val lás – mert e te kin tet ben szo ros kö -
zel ség ben van nak egy más hoz – nem azt tár ja fel, hogy mi -
fé le dol gok van nak a két vég te len ben, ha nem – ké pes be -
széd del él ve – in kább azt, hogy mi lyen „raj zo la tú” a két
vég te len, mi lyen han gu la tot árasz ta nak, mi kép pen han -
gol ják az em bert, mi lyen en nek a két vég te len nek a met -
szés pont já ban len ni, mennyi öröm és mennyi kín éri itt az
em bert, mi lyen szo ron ga tó és ugyan ak kor mi lyen fel eme -
lõ em ber nek len ni a két vég te len szé dí tõ táv la tá ban. Mi -
lyen ér zés töl ti el, ami kor Im ma nu el Kanttal fel fe lé te kint -
ve meg pil lant ja a csil la gos eget, és a lé lek mé lyé re te kint -
ve meg lát ja az er köl csi tör vényt. Ma gát a csil la gos eget a
csil la gá szat, az er köl csi tör vényt a fi lo zó fi ai ref le xió tár ja
fel. De azt az em be ri tör té nést, amely ezek meg pil lan tá sa -
kor éri az em be ri szub jek tu mot, egyik sem lát ja, pe dig a
csil la gász táv csö ve és a fi lo zó fus ref le xi ó ja messze ha tol.
Ezt már csak a mû vé szi ér zé keny ség ké pes ész lel ni és for -
má ba fog va meg je le ní te ni. És azt is csak a mû vé szi al ko -
tás tud ja ér zék le te sen fel mu tat ni, hogy mi lyen kö vet kez -
mé nyei van nak a kü lön bö zõ vi szo nyu lá sok nak-dön té sek -
nek, mi lyen éle tet, sor sot ered mé nyez nek – mi lyen ta nul -
ság gal szol gál nak, mi re ta ní ta nak. Ez zel nem az em ber
tar tal mi tu dá sát bõ ví tik, ha nem az eg zisz ten ci á ját po zi ci -
o nál ják. Nem is me re te it sza po rít ják, ha nem a dön tés re (fi -
lo zó fi ai meg fo gal ma zás ban: a lét re) han gol ják.

Ami kor a mû vész meg fest egy ak tot, azt nem új ana tó -
mi ai fel is me ré sek igé nyé vel te szi, ha nem a lé te zõk nagy -
sze rû sé gét mint ará nyos sá got, har mó ni át, az az szép sé -
get, vagy tra gi kus vé ges sé gét je le ní ti meg az em be ri tes -
ten mint tár gyi fe lü le ten. Hi szen a mû al ko tás so ha nem
csak azt mu tat ja, ami a fe lü le ten lát szik, ha nem a fe lü -
le ten ke resz tül va la mi mást, töb bet, amit az em ber ész -
lel, ami rõl tud, de amit nem a sze mé vel lát, ha nem a lel -
ké vel ta pasz tal. Ha nem így len ne, ak kor os to ba ság nak
kel le ne mon da nunk vagy pusz ta de ko rá ci ó nak kel le ne
te kin te nünk az abszt rakt mû vé sze tet, a non fi gu ra tív al -
ko tá so kat. A ze ne pe dig min den lét alap ját el ve szí te né,
el vég re a leg több ször nem áb rá zol, ha nem egy sze rû en ki -
fe jez. Itt a lé nyeg: az em bert kí vül-be lül kö rül fo gó két
vég te len nem áb rá zol ha tó a ma ga tár gyi sá gá ban, de ki -
fe jez he tõ-meg je le nít he tõ „mû vé szi tár gyak” (han gu la -
tok, ér zé sek, szí nek, ese mé nyek, tör té né sek) áb rá zo lá sá -
val. Ez a mû vé szet egyik fel ada ta: áb rá zo lás sal ki fe je zõn
meg idéz ni a vég te lent, hogy az em ber ne me ne kül hes sen
elõ le, ha nem szem be sül jön ve le, és hoz za meg dön té sét,
mert csak így nyer het ele ven lé nye get. A mû vé szet a rá -
ha gyat ko zás ar ra és fel mu ta tá sa an nak, ami nem ural -
ha tó. Eb ben se gít a val lás is, amely ugyan csak ki fe jez az
áb rá zol ha tat lan áb rá zo lá sá val: va ló já ban nem túl vi lá gi
tár gyak ról, he lyek rõl be szél – nem kü lö nös lé te zõk rõl –,
ha nem az em be ri nyelv szük ség kép pen tár gyi as be széd -
mód já val sa já tos lét ál la po tok ról, az em ber tény le ges, le -
het sé ges, re mélt vagy félt lét ál la po ta i ról mint e vi lág ról
és túl vi lág ról. Mind a mû vé szet, mind a val lás – és ter -
mé sze te sen a fi lo zó fia is – tár gyi as, a tár gyi adott ság mó -
dok hoz iga zo dó nyel vet kény te len hasz nál ni eg zisz ten -
cia mó dok le írá sá ra.

Csak a mû vé szet (és per sze a fi lo zó fia és a val lás) ké pes
meg je le ní te ni a tárgy ban a nem tár gyit – az esz té ti ka nyel -
vén: az eset le ges ben a lé nye gest, a vé let len ben a szük ség -
sze rût, a tra gi kus ban a ko mi ku mot és a ko mi kum ban a
tra gi kust –, s az áb rá zo lás sal meg idéz ni az áb rá zol ha tat -
lant, azt, ami egye dül elég az em ber nek: a vég te lent.

Ami bõl ket tõ is van…
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A pár kap cso lat ból a gye rek ál tal szü le tik meg a csa lád. A
csa lá di élet adott sá ga i nak több kre a tív le he tõ sé ge, ál dá sa a
gyer mek (gyer me kek) lé tén ke resz tül je le nik meg. A pszi -
cho ló gi ai szak iro da lom so kat fog lal ko zik a szü lõ nek gyer -
me ké vel szem be ni he lyes és prob le ma ti kus vi sel ke dé sé vel.
Vi szony lag ke ve sebb ta nul mányt ol vas ha tunk a gyer mek -
nek a szü lõ re va ló vissza ha tá sá ról, pe dig egy ál ta lán nem
mind egy, hogy a szü lõ szá má ra mit je lent az élet sok szí nû
re a li tá sá ban a gyer mek vál la lás. A gyer mek ha tá sa, je len tõ -
sé ge sok kal na gyobb mér ték ben függ at tól, hogy az anya,
az apa mi ként te kint a gyer mek re, és mit tu da to sít ezek bõl
a ha tá sok ból, mint ál ta lá ban gon dol nánk. Ami kor Jé zus
azt mond ja: le gye tek olya nok, mint a gyer me kek, ak kor
mint egy fej lõ dé si cé lunk ként je lö li ki õket (Mt 18,3; 18,10).
Mennyit tu dunk eb bõl meg ér te ni, fel fog ni? Rend sze rint
nem so kat, pe dig en nek óri á si a lé lek ta ni je len tõ sé ge.

Az aláb bi ak ban a gyer me kek lé lek ta ni je len tõ sé gé vel
fog lal ko zunk, és azt mu tat juk meg, hogy ha meg lát juk
azo kat az ér té ke ket, ame lye ket Is ten ben nük adott, ak kor
va ló sá gos ál dás sá vál hat nak szá munk ra. Azok nak szán -
tuk ezt az írást, akik nem fél nek be le te kin te ni ezek nek az
igék nek a lé lek ta ni mély sé ge i be.

A GYER MEK MINT A SZE RE TET ÉB RESZ TÕ JE
A FEL NÕTT BEN

A gyer mek lé te, akár a sa ját gyer me künk rõl van szó, akár
má so ké ról, spon tán ösz tön kész te tést je lent a sze re tet re
min den egész sé ges lel kû em ber ben. Sõt nem csak az em ber -
gyer mek, de még a kis ál la tok is ki vált ják ezt az ér zést
min den nor má lis em ber bõl. A sze re tet ön ma gun kon va ló
túl lé pés, az én tu dat nak a „mi tu dat” irá nyá ba va ló tá gu lá -
sa, a má sik ja vá nak kí vá ná sa. Is ten sze re tet, és aki a sze -
re tet ben ma rad, az Is ten ben ma rad, és Is ten is õben ne.
(1Jn 4,16b) A gyer mek ség sze re te te éb resz ti, erõ sí ti sa ját
bel sõ tu dat ta lan vi szo nyu lá sun kat is az élet bel sõ lel ki
for rá sai, bel sõ gyer mek vol tunk fe lé. A gyer mek lé te a
gyer mek õs ké pét, ar che tí pu sát éb resz ti ben nünk, amely
min den fej lõ dés, sõt gyó gyu lás õs for rá sa is.

A gyer mek ség prob lé má já val négy fõ for má ban ta lál -
koz hat az em ber. Az el sõ az, hogy mind nyá jan vol tunk
gye re kek. Mind nyá jan át él tük va la ho gyan a gyer mek ko -
run kat. Jó és rossz em lé ke ink, sé rü lé se ink és bol dog idõ -

sza ka ink kap cso lód nak hoz zá. Ek kor él jük át egész éle -
tün ket nagy ban meg ha tá ro zó alap él mé nye in ket, ek kor
ala kul nak ki ké sõb bi em be ri kap cso la ta ink alap min tái.

A má so dik az, hogy ne künk is le het nek gyer me ke ink, és
más mó don is kap cso lat ban le he tünk gyer me kek kel mun -
kánkból vagy egyéb élet hely ze te inkbõl kifolyólag. A ve lük
va ló kap cso lat, ne ve lé sük prob lé mái fon tos kér dé sei éle -
tünk nek.

A har ma dik te rü let nek ve he tõ, hogy ál ma ink ban, fan tá -
zi á ink ban a ben nünk élõ bel sõ gyer mek vol tunk prob lé mái
is meg je len het nek kü lön bö zõ gyer mek ké pek for má i ban.
Ha tu dunk fi gyel ni rá juk, ezek el gon dol kod tat hat nak, és
ér té kes, lel ki fej lõ dé sün ket se gí tõ gon do la to kat, ér zé se ket
éb reszt het nek ben nünk. A mély lé lek tan gyó gyí tó mun ká -
já nak egyik fon tos ré sze az ál mok üze ne té nek meg ér té sé -
re va ló tö rek vés.

Vé gül a ne gye dik for ma: vi sel ke dé sünk ben, fõ leg ben sõ -
sé ges kap cso la ta ink ban idõn ként ön kén te le nül reg re di á -
lunk, vissza csú szunk sa ját gye rek ko runk él mé nye i hez, és
ész re vét le nül új ra át élünk be lõ lük va la mit. Ezt má sok job -
ban ér zé ke lik raj tunk, mint mi sa ját ma gunkon, és a je len -
sé get mi is könnyeb ben meg fi gyel het jük má so kon. Ne fe -
lejt sük Jó zsef At ti la meg lá tá sát: „S aki él, mind-mind gyer -
mek / és anya öl be vágy.”

Ko runk em be re a tech ni kai ci vi li zá ció élet mó dun kat át -
for má ló vol ta mi att rend sze rint ke ve seb bet kap a szü lõi
ha tá sok ból, a csa lá di élet bõl, mint elõ dei. A mai gyer mek -
nek az édes any ja dol go zik, az édes ap ja pe ri fé ri ás sze re pet
tölt be vagy hi ány zik; rit kán van test vé re, még leg in kább
kor társ kap cso la tai van nak, ame lyek ben azu tán az elõ zõ -
ek hi á nyát is igyek szik tu dat ta la nul pó tol ni. Ért he tõ ezért,
hogy a nagy mér ték ben hi á nyos gyer mek kor kö vet kez té -
ben a mai fi a talt job ban a gyer mek ko rá ba ra gaszt ják ki elé -
gí tet len szük ség le tei, és las sab ban vá lik ön ál ló, ma gá ért
fe le lõs sé get vál lal ni tu dó, érett fel nõt té. A leg rosszabb
hely zet ben a fi a tal fi úk van nak, az õ fej lõ dé sük ká ro so dik
a leg sú lyo sab ban. Pél dá ul – a 15–25 éves kor osz tályt te -
kint ve – há rom szor annyi an hal nak meg kö zü lük ön gyil -
kos ság kö vet kez té ben, mint a lá nyok kö zül.

A GYER MEK A SZE RE TE TEN KE RESZ TÜL
ÚJ RA ÉLT FEJ LÕ DÉS TÖR TÉ NET

Az, hogy sze re tünk egy gyer me ket, a gyer mek meg ér té sét,
az õ hely ze té be va ló be le élést, em pá ti át is je lent. Ha meg -
ért jük, iga zá ból át él jük va la ki nek a hely ze tét, ak kor bel sõ -
leg azo no su lunk is ve le. Ez a lel ki, szel le mi fo lya mat azt
je len ti, hogy a szü le tés tõl – sõt már a szü le tés elõt ti áb rán -

SÜ LE FE RENC

A gyer mek – ál dás vagy te her?*

* Akit fog lal koz tat nak a csa lá di élet egyéb lé lek ta ni kér dé sei, a szer zõ
Csa lád és lel ki egész ség cí mû mun ká já ban ta lál hat to váb bi gon do la to kat
(az Evan gé li kus Misszi ói Köz pont ki ad vá nya). A még ko mo lyab ban ér -
dek lõ dõk pe dig a szer zõ Val lás pa to ló gia cí mû mû vé ben ol vas hat nak a té -
má hoz kap cso ló dó mé lyebb lé lek ta ni is me re tek rõl (Gyu Ro Art-Press, Szo -
ko lya, 1997).



do zá sa ink tól, fan tá zi á lá sa ink tól – kezd ve a nö ve ke dés nek
meg fe le lõ en új ra él jük az egész em be ri fej lõ dés tör té net leg -
meg ha tá ro zóbb idõ sza kát. En nek ha tá sa cso dá la tos lé lek -
ta ni le he tõ sé get je lent, amely nek je len tõ sé ge ál ta lá ban
nem is mert.

Hogy mennyi ben tud juk meg ér te ni, át érez ni a gyer mek
hely ze tét, prob lé má it, és ennek alap ján re á li san vi szo -
nyu lunk-e hoz zá, va la mint hogy mennyi re tud juk ki fe jez -
ni a sze re te tün ket, az sa ját ké pes sé ge ink tõl függ. Eze ket
a ké pes sé ge ket el sõ sor ban éle tünk fej lõ dés tör té ne te ha tá -
roz za meg. A szü lõi ma ga tar tás ban a leg na gyobb gon dot
az je len ti, hogy ezek nek a ké pes sé gek nek és sa ját fej lõ -
dés tör té ne tünk nek csak kis ré sze tu da tos, a töb bi pe dig
tu dat ta lan, vi szont ezek a tu dat ta lan sa já tos sá ga ink is
erõ tel je sen hat nak kap cso la ta ink ala kí tá sá ra, részt vesz -
nek ben ne.

A gyer me künk höz va ló vi szo nyu lás prob lé má i nak egy
ré sze ab ból szár ma zik, hogy egy sze rû en nem ért jük meg,
mi zaj lik a gyer mek ben, egy má sik ré sze pe dig ab ból, hogy
a sa ját fej lõ dés tör té ne tünk ben ki ala kult vi szo nyu lá si min -
tá ink alap ján té ve sen ér té kel jük a hely ze tet, és így rosszul
vá la szo lunk rá. Ez vi szont ront ja a kap cso la tun kat, és ká -
ro sít ja a gye rek fej lõ dé sét. A meg rom lott hely zet rõl „ösz tö -
nö sen” érez zük, hogy rossz, és a sze re te tünk ar ra kész tet
ben nün ket, hogy el gon dol kod junk, küsz köd jünk a kér dés -
sel. Eb ben a sok szor gyöt rõ dé sig me nõ lel ki küz de lem ben
két fé le kép pen kap ha tunk se gít sé get. Egy részt csen des sé -
ge in ken, bib lia ta nul má nyo zá sun kon, ön vizs gá la tun kon át,
lé lek ta ni ta nul má nyok, tar tal mas köny vek ol va sá sán ke -
resz tül, más részt pe dig a hoz zánk kö zel ál ló ro ko nok kal,
ba rá tok kal, meg fe le lõ élet ta pasz ta lat tal ren del ke zõ sze -
mé lyek kel va ló be szél ge té se ken ke resz tül.

Sok szo ros pszi cho te rá pi ás ta pasz ta lat, hogy a szü lõ nek
azon a pon ton van nak prob lé mái, konf lik tu sai gyer me ké -
vel, ahol a sa ját sze mé lyes komp le xu sai van nak, ahol ma -
ga is el akadt a fej lõ dés ben. Ezt iga zol ja az a gyer mek- és
if jú ság pszi cho ló gi ai ta pasz ta lat, hogy a ne ve lé si prob lé -
mák leg fon to sabb mun ka te rü le te a gya kor lat ban a szü lõk
sze mé lyi sé gén vég zett mun ka.

A szük ség sze rû en be kö vet ke zõ ne ve lé si prob lé mák több -
sé ge te hát be lõ lünk, szü lõk bõl szár ma zik. Sa ját tu dat ta la -
nunk fel dol go zat lan prob lé mái alap ján ér tel mez zük gye re -
künk vi sel ke dé sét, és ve tít jük rá aka rat la nul komp le xu sa -
in kat, vagy olyan vak fol tot ké pez nek szá munk ra, amely
aka dá lyoz za a hely zet kel lõ meg ér té sét. Ezek a prob lé mák
ön is me re tünk fej lesz té sé vel old ha tók meg iga zán, nem pe -
dig a gye rek „meg ne ve lé se” ál tal. A szü lõ nek a gyer mek rõl
va ló el kép ze lé se sok szor úgy mû kö dik, mint Prok rusz t ész
ágya: ami nem fér be le, azt le kell vág ni. Amint a gye re kek
nö ve ked nek, ter mé sze te sen egy re bo nyo lul tab ban vesz nek
részt a csa lád éle té ben. Ezek nek a tör té né sek nek a leg kri ti -
ku sabb ol da la a szü lõ ré szé rõl az iga zi em pá ti ás meg ér tés,
a gye rek ol da lá ról pe dig az azo no su lás, majd a le vá lás, az
ön ál ló so dás fo lya ma ta.

Gyer mek ko runk, a gyer mek szim bo li zál ja az ere de tet, a

fej lõ dés, a ki bon ta ko zás õs min tá ját. Jel lem zõ le het egy nõ -
re – de egy fér fi ra is –, hogy hány éves gye re kek kel tud „jól
ki jön ni”, és me lyik kor cso port tal nem. Eb ben te hát, mint
utal tunk rá, rend sze rint a sa ját meg fe le lõ sze mé lyi ség ré te -
gé hez va ló vi szony tük rö zõ dik. Mély lé lek ta ni ta pasz ta lat
az is, hogy a ben nünk élõ bel sõ gyer mek hez va ló vi szo -
nyunk kre a ti vi tá sunk nak, sõt lel ki egész sé günk nek is fon -
tos té nye zõ je. Az el ide ge ne dés et tõl a „gyer mek  ma gunk -
tól” az ere de ti gyö ke re ink tõl va ló el sza ka dást je len ti. Így
gyer me ke in ken ke resz tül szá mos kor rek tív ér zel mi ta pasz -
ta lat ra te he tünk szert, ami a men tá lis egész ség szem pont -
já ból rend kí vü li je len tõ sé gû. Min den eset re a kap cso la ti
prob lé mák meg ol dó dá sa a szü lõ, a fel nõtt sze mé lyi sé gé -
nek fej lõ dé sét je len ti.

A gyer mek el sõ sor ban azért va ló di ál dás, azért az egyik
nagy ter mé sze tes mo tor ja a szü lõk lel ki-szel le mi fej lõ dé sé -
nek, mert a sze re tet kap cso la ton ke resz tül a fel nõtt le he tõ -
sé get kap ar ra, hogy új ra kor rek tív mó don át él je a sze mé -
lyi ség fej lõ dés egész fo lya ma tát. Több gyer mek ese tén –
mint egy va ri á ci ó ként egy té má ra – ez több ol dal ról és egy -
re éret tebb szü lõ sze mé lyi sé gen kö vet ke zik be. A lé lek ta ni
hely zet nagy  csa lád ese tén nem csak azért elõ nyös, mert a
fej lõ dõ sze mé lyi ség je len tõ sen dif fe ren ci ál tabb szo ci á lis
kap cso lat rend szert él át és ta nul meg ke zel ni éle té nek ko -
rai fá zi sa i ban. Azért is elõ nyös ez az össze tet tebb lé lek ta -
ni erõ tér, mert az egye di leg je len tõ sen kü lön bö zõ utó dok
„ve tí tõ vász nán” több vál to zat ban je len nek meg a szü lõk -
bõl a gyer me kek re ve tí tett tu dat ta lan tar tal mak és a gyer -
me kek egye di re a gá lá sai er re. Ahogy mon da ni szok ták, a
gye rek a szü lõ el foj tott, „ki nem élt tu dat ta lan já ra” re a gál,
azt éli ki, a szü lõt pe dig en nek fel dol go zá sá ban se gí ti. A
gye re kek egy más köz ti in ter ak ci ó ja is sok ban se gí ti a csa -
lá di prob lé mák fel dol go zá sát.

En nek az össze tett ha tás nak az óri á si sú lyát job ban ér -
té kel het jük, ha be le gon do lunk ab ba, hogy a mély lé lek ta ni
lé lek gyó gyá sza ti el já rá sok nak is az élet tör té net kor rek tív
új ra élé se, mé lyebb meg ér té se az egyik fõ ha tó té nye zõ je. A
lel ki za va rok, be teg sé gek gyó gyí tá sá ban az úgy ne ve zett
hosszú pszi cho te rá pi ák át dol go zá si fá zi sá nak gyógy ha tá -
sai is ez zel a re konst ruk tív új ra  át élés sel kap cso la to sak.
Mi köz ben te hát a gyer mek kel a nö ve ke dé se so rán sze re tet -
ben új ra vé gig jár juk az egyed fej lõ dé si alap fo lya ma to kat
az em pá ti ás, azo no su lá si tör té né se ken ke resz tül, a sa ját
meg fe le lõ fej lõ dés ta ni ré te günk kel is szem be sü lünk. Az
ezek hez tar to zó tu dat ta lan komp le xu sa ink el ke rül he tet le -
nül ak ti vi zá lód nak és rá ve tül nek, be le ke ve red nek a gye -
rek kel va ló kap cso la tunk ba. Így e kap cso lat ban a sa ját tu -
dat ta la nunk ki ve tült gu ban ca i val is konf ron tá ló dunk, és
tõ lünk függ, hogy mi ként dön tünk új ra, foly tat juk-e az el -
foj tást, vagy tu dunk-e mó do sí ta ni, elõ re lép ni.

Döb be ne tes ta pasz ta lat, hogy azok ban a kö zös sé gek -
ben, szub kul tú rák ban, ahol ke vés a gyer mek, az élet ké -
pes ség csök ke né se és a lel ki el faj zás szá mos egyéb je le is
meg je le nik. Mind egyé ni, mind kö zös sé gi vo nat ko zá sa en -
nek a kér dés nek te hát az, hogy ahol a gyer mek sze re tet és
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a csa lád je len tõ sé ge csök ken, ott az élet erõ, a meg úju lá si
ké pes ség is erõ sen csök ken, s en nek kö vet kez mé nyei a lel -
ki sor va dás, a de ge ne rá ció tü ne tei az élet egyéb te rü le te in
is. A mai nyu ga ti em ber lé lek ta ni kor cso su lá sá ban en nek
a té nye zõ nek a sor va dá sa, ki esé se is sze re pet ját szik, hi -
szen egy re ke ve sebb gye rek szü le tik, és egy re ke ve sebb az
ép csa lád. Pe dig ahogy egy ke le ti mon dás kér de zi: „Össze -
tört fé szek ben van-e ép to jás?” Ha zai vo nat ko zás ban is
so kan érez zük en nek a kér dés nek a sú lyos sá gát.

A szü lõ szá má ra a gyer mek kel va ló fog lal ko zás lé lek ta -
ni lag te hát az élet alap prob lé má i val va ló fog lal ko zás is. A
bel sõ meg úju lás, a kre a ti vi tás, a spi ri tu á lis él mé nyek
mély lé lek ta ni for rá sa is gyak ran a bel sõ gyer mek vol tunk,
a gyer mek ar che tí pus. Is ten üze ne te it is gyak ran ezen ke -
resz tül kap juk be lül rõl. Le gye tek olya nok, mint a gyer me -
kek – mond ja Jé zus is mé tel ten. A gyer mek sze re tet, az em -
be ri élet egyik leg na gyobb tu dat ta lan fel áram lá sa, amely
ki ve tül ve re a li zá ló dik, így vá lik a lel ki egész ség, a gyó gyu -
lás, az em be ri fej lõ dés fon tos té nye zõ jé vé.

A GYER MEK KEL ÚJ SPI RI TU Á LIS BE ÁRAM LÁS 
TÖR TÉ NIK A CSA LÁD ÉLE TÉ BE

A gyer mek nem egy sze rû en ta bu la ra sa, üres lap, amely re
a kör nye ze ti ha tá sok rá ír ják a fi a tal egész éle tét meg ha tá -
ro zó alap prog ra mo kat. A gyer mek nek az éle te kez de té tõl
van nak örök lés ál tal meg ha tá ro zott egyé ni adott sá gai, és
ezen túl van egyé ni, spon tán, ön ál ló ak ti vi tá sa. Van nak
fo lya ma tos kez de mé nye zé sei és kör nye ze té re va ló ere de ti
vá la szai, au to nóm re a gá lá sai. Ez ter mé sze te sen az élet
kez de ti él mé nye i nek dön tõ, a ké sõb bi e ket be fo lyá so ló fon -
tos sá gát egy ál ta lán nem csök ken ti.

A gye re kek azon ban nem csak a fel nõt tek tu da tos vi sel -
ke dé sé re re a gál nak, mint már je lez tük, ha nem na gyon ér -
zé ke nyek a szü lõk tu dat ta lan fe szült sé ge i re, prob lé má i ra
is. Az ál tal, hogy a szü lõ szá má ra a tu dat ta lan já ról vissza -
je len tést ad a gyer mek – ha a szü lõ sze re ti és ko mo lyan ve -
szi gyer me ke it –, úgy mû kö dik a kap cso la tuk, mint a
mély lé lek ta ni pszi cho te rá pia, amely szin tén a tu dat ta lan
tu da to sí tá sá val és fel dol go zá sá val gyó gyít. A gyer mek nek
a szü lõ tu dat ta lan já ra va ló vissza jel zõ ak ti vi tá sát a csa lád
vissza ha tá sai je len tõ sen be fo lyá sol ják, sza bá lyoz zák: ser -
ken tik vagy gá tol ják. Eb ben a komp lex lel ki erõ tér ben fej -
lõ dik ki a fi a tal sze mé lyi sé ge.

El sõ sor ban mély lé lek ta ni lag ért he tõ meg, hogy a gyer -
mek vagy az új gyer mek szü le té se új, mély lel ki, szel le mi
erõ for rá sok meg nyí lá sát, fel buz gá sát is je len ti a csa lád éle -
té ben, ami a csa lád ta gok fej lõ dé sé re és ál ta lá nos men tál -
hi gi é nés ál la po tá ra is köz vet len ha tás sal van. A kis gyer -
mek meg nyil vá nu lá sa it még sok kal köz vet le neb bül ha tá -
roz zák meg a leg mé lyebb lel ki ré te gek erõi, a kol lek tív tu -
dat ta lan ar che tí pu sai, mint a ké sõb bi élet ko rok ban. A kis -
gye rek még ter mé sze te sebb kap cso lat ban áll ezek kel az
õs erõk kel. A fel nõt tek tu da tos, ra ci o ná lis éle te eze ket már

erõ sen el fojt ja és az adott kul tú rá nak meg fe le lõ sab lo nok -
ba zár ja, va la mint sok ban meg is nyo mo rít ja.

Cso dá la tos mély lé lek ta ni ér ték kel bír Jé zus ki je len té se a
gyer me kek rõl: …mon dom nek tek, hogy an gya la ik min den -
kor lát ják a menny ben az én mennyei Atyám ar cát. (Mt
18,10) A pszi cho ló gia nyel vén meg fo gal maz va: a kis gyer -
me kek ben még tisz táb ban él nek és mû köd nek ezen õs -
erõk, az ar che tí pu sok ere de ti õs for rá sunk ra cent rált vi lá -
ga, és ve szély ese tén kom pen za tó ri kus se gít sé gük még
job ban ér vé nye sül, mint fel nõtt kor ban.

Vizs gá la ta ink és ta pasz ta la ta ink sze rint a gyer mek azt
a friss for rást hoz za a csa lád éle té be, ame lyet az ere de ti
au to nóm spon ta ne i tá sa, kre a ti vi tá sa a gya kor lat ban je -
lent. Amíg a csa lád en ge di és meg fe le lõ mó don tud ja fo -
gad ni, ad dig eb ben az in ter ak tív erõ tér ben a gyer mek az
õsi, alap ve tõ em be ri meg nyil vá nu lá sok élet erõ i nek be -
áram lá sát hoz za lét re. Az új gyer mek a csa lád ban te hát a
már em lí tett lé lek ta ni ha tá so kon tú li, a szel le mi éle tet is
meg újí tó spi ri tu á lis in jek ci ót is je lent(het).

Ami kor azt mond juk, hogy a lé lek gyó gyí tás, a fej lõ dés,
az in di vi du a li zá ció cél ja az ego és Is ten kap cso la tá nak ki -
ala kí tá sa és fej lesz té se, ak kor a gyer mek kel va ló kap cso -
lat ban en nek az elõ ké pét is meg él het jük. Így megint lát -
hat juk, hogy a lé lek gyó gyá szat alap me cha niz mu sai a csa -
lá di élet nek ez zel a té nye zõ jé vel is kap cso la to sak. Ezért
mond hat juk, hogy a csa lád lel ki, szel le mi éle té ben a szó
szo ros ér tel mé ben az õs for rá sok fel buz gá sát je len ti a kis -
gyer mek au to nóm, spon tán ak ti vi tá sá nak és re ak ti vi tá sá -
nak meg je le né se. Eb bõl kö vet ke zik te hát, hogy a gye re ket
nem csak ne vel nie kel le ne a fel nõt tek nek – mint azt ön telt
el fo gult sá gunk ban sok szor me cha ni ku san el gon dol juk –,
ha nem fi gyel ve rá, ta nul nunk le het meg nyil vá nu lá sa i ból.
Is mét Jé zust idéz ve: Bi zony, mon dom nék tek, ha meg nem
tér tek, és olya nok nem lesz tek, mint a kis gyer me kek, nem
men tek be a mennyek or szá gá ba. (Mt 18,3)

En nek a fel nõtt em ber éle té ben meg va ló su ló egyik ered -
mé nye len ne az is – ha nem len nénk annyi ra ön tel tek, és
ez nem ten ne vak ká ben nün ket –, hogy tu da to sít juk és be -
is mer jük: a va ló ság ban éle tünk szá mos alap prob lé má já val
min dig is úgy ál lunk szem ben, mint a kis gyer me kek. Mi
lesz egy pár kap cso la tunk ból, meg be teg szünk-e, mi lyen
vá rat lan ese mé nyek tör nek még ránk, hogy ala kul a kör -
nye ze tünk, és így to vább – az ilyen kér dé sek kel kis gyer -
mek ként né zünk szem be. Az a jó, ha van olyan hi tünk,
mint a gyer mek nek, aki meg bí zik a szü le i ben és az élet -
ben, hisz ab ban, hogy bár mi tör té nik is, vi gyáz nak rá,
meg vé dik, se gí tik, és majd min den jó lesz.

A gyer mek még ön tu dat la nul, de át éli az is ten ké pû ség -
re te rem tett ség mél tó sá gát, úgy in dul az élet be, hogy még
kis ki rály fi nak, ki rály lány nak ér zi ma gát szü le té se után,
ahogy a tranz ak ció ana lí zis irány za ta meg fo gal maz za.1

Mécs Lász ló A ki rály fi há rom bá na ta cí mû ver sé ben szé pen
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fo gal maz za meg, hogy a fel nõtt em ber nek is mennyi re
szük sé ge van – vagy len ne – ar ra, hogy lás sák ben ne a
gyer mek mél tó sá gát, a ki rály fit: „A má sik bá na tom: hogy -
ha õ majd hol tan / fek szik a föld alatt vi rág gá fo szol tan, /
sen ki sem tud ja majd, hogy ki rály fi vol tam.”

A GYER MEK SZÁ MÁ RA A SZÜ LÕ IS TEN ELÕ KÉ PE

Lé lek ta ni meg fi gye lé sek és vizs gá la tok iga zol ták, hogy a
gyer mek ké sõb bi is ten ké pe a szü lõk kel va ló ko rai ta pasz -
ta la tok ból, a szü lõ kép bõl ala kul ki a fej lõ dés fo lya mán.
Tõ le szár ma zik, be lõ le va ló, õ él te ti és sza bá lyoz za éle tét,
õ az, aki is me ri lé nye gét. A szü lõ a kis gyer mek szá má ra
min den ha tó és min den tu dó is ten ség. Az is ten kép fo gal -
mát – ha son ló an a jé zu si meg fo gal ma zás hoz, amely sze -
rint egyes em be rek nek a ha suk, má sok nak a Mam mon az
is te nük (Mt 6,24; Fil 3,19) – mély lé lek ta ni vo nat ko zás ban
tá gabb ér te lem ben hasz nál juk, mint a ha gyo má nyos teo -
ló gi ai fel fo gá sok. Is ten kép alatt az adott em ber vi lág ké pé -
nek, ezen be lül ér ték rend sze ré nek in te gra tív, di na mi kus
köz pont ját ért jük, amely hez leg bel sõbb vá gyai, élet ta pasz -
ta la tai és élet fel fo gá sa kap cso ló dik.

A szü lõ nek ez a mél tó sá ga, hogy Is ten elõ ké pe, szim bó -
lum le het, nem csak a gyer me ke szá má ra meg ha tá ro zó,
ha nem a sa ját lel ki, szel le mi fej lõ dé sé ben is je len tõs ér té -
kek le he tõ sé ge. Az anya és az apa bel sõ ön ér ték ér zé sé nek
és így lel ki, szel le mi egész sé gé nek is egyik alap pil lé re,
hogy õ gyer me ke szá má ra Selbst-rep re zen tá ció. A nõk na -
gyobb lel ki sta bi li tá sa ez zel is kap cso la tba hozható. Az
anya ság nak és az apa ság nak ez a mél tó sá ga rend sze rint
nem kel lõ en tu da tos, de még így is tit kos erõ for rá sa le het
a fel nõtt éle té nek. Ez az elõ kép a gyer mek ben el sõ sor ban
nem vi zu á lis vagy gon do la ti, ha nem komp lex él mé nyi, ta -
pasz ta la ti va ló ság, amely je len tõs mér ték ben tu dat ta lan,
de meg ha tá roz za éle te alap han gu la tát, az élet hez va ló
alap vi szo nyu lá sát. A már em lí tett tranz ak ció ana lí zis ezt
az élet tel szem be ni eg zisz ten ci á lis alap be ál lí tó dás nak, po -
zí ci ó nak ne ve zi (OK-ál la po tok). Az em ber lel ki éle té nek
alap ja it meg ha tá ro zó él mé nyek azok, ame lye ket szü lei ré -
vén ta pasz tal meg. Ezek ala kít ják ki az élet hez va ló alap -
ve tõ vi szo nyu lá sát; „…olyan Is tent és olyan vi lá got te -
rem tet te tek szá mom ra…” – fo gal maz ta meg az egyik kli -
en sünk. A pszi cho ana li ti kus Bá lint Mi hály az élet tel szem -
be ni õs bi za lom ki ala ku lá sá nak, il let ve en nek sé rü lé se ese -
tén õs tö rés nek ír ja le ezt a fo lya ma tot. A ké sõb bi hit- és hi -
e de lem rend sze rünk nek is ek kor ra kód nak le az alap kö vei
a tu dat ta la nunk ban.

Ké sõbb a nö ve ke dés so rán ez a vi lág ér zés egy re tu da to -
sab bá vál va vi lág kép pé fej lõ dik, és egy re to vább ala kul,
gaz da go dik. Ezek azon ban már leg több ször csak az alap -
ér zü let re va ló rá ra kó dá sok, és bár el fe dik az ala po kat, raj -
tuk ko mo lyan mó do sí ta ni már csak nagy ne héz sé gek árán
le het. A hosszú, több éves mély lé lek ta ni pszi cho te rá pi ák
ta pasz ta la ta sze rint – ame lyek ezt a mély sé gi szin tet, fej -

lõ dés ta ni ré te get is pró bál ják el ér ni – ezek hez az ala pok -
hoz a tu da tos én alig vagy csak hosszú bel sõ mun ka árán
fér hoz zá. Így meg vál toz ta tá suk is na gyon ne héz. A lel ki
be teg sé gek bõl va ló meg gyó gyu lás hoz pe dig az ese tek je -
len tõs ré szé ben el kell jut ni ed dig a mély sé gig.

A jó ne ve lés, a jó sza bá lyo zás a gye rek irá nyá ban az
anyai, táp lá ló, él te tõ vi szo nyu lás sal kez dõ dik, és fo ko za -
to san ad he lyet az apai tí pu sú, el vá rá so kat tá masz tó, sza -
bá lyo zó, ta ní tó jel le gû ek nek. A ne ve lés fõ cél ja a gye rek
ön sza bá lyo zá sá nak ki ala kí tá sa, fej lesz té se és vé gül a kül -
sõ, a szü lõi sza bá lyo zás ön ma gát fe les le ges sé té võ meg -
szün te té se, az az az if jú ön ál ló vá vá lá sá nak tá mo ga tá sa.
Ne fe lejt sük el azon ban, hogy amit sza bá lyo zunk, az egy
ön ma gá ból ki bon ta ko zó rend szer, és ez az az alap fo lya -
mat, ame lyet fi gye lem be kell ven nünk. A kül sõ sza bá lyo -
zás és az au to nó mi á ra va ló tö rek vés szük ség sze rû en
gyak ran üt kö zik. A kri ti kus kér dés az: a szü lõ mennyi re
tud ja meg ér te ni, hogy mi az, ami va ló ban a gye rek ja vát
szol gál ja. Egy bölcs szü lõ me sél te egy szer, hogy meg ju tal -
maz ta a bo csá na tot kér ni nem haj lan dó gyer me két, mi vel
az szí vó san ki tar tott a vélt, de meg gyõ zõ dé se sze rin ti
igaz sá ga mel lett.

NÉ HÁNY GON DO LAT A FI A TAL KO RI FEJ LÕ DÉS RÕL

A gyer mek szü lõk re va ló ha tá sá val kap cso la tos kér dé sek
meg ér té sé hez szük sé ges az em be ri sze mé lyi ség fej lõ dés
alap ja i nak is me re te.

A gyer mek ben még te hát tisz táb ban mû köd nek az õsi
ösz tö nök, ér zi, „tud ja”, hogy mi a jó ne ki, mert van õsi
min tá ja. …an gya la ik min den kor lát ják a menny ben az én
mennyei Atyám ar cát – ahogy Jé zust idéz tük. A kis gyer -
mek ben még ha tal mas fej lõ dés vágy él a re mény ség, az õs -
bi za lom tel jes hi té vel és õszin te sé gé vel. Tud ja ma gát sze -
ret ni, tud ja él vez ni az éle tét, és ki rály fi- vagy ki rály lány -
tu dat jel lem zi. A hit bi zal ma, op ti miz mu sa, „a re mény lett
dol gok va ló sá ga” él ben ne. A gyer mek til ta ko zik, lá zad,
ami kor a szü lõ nem õsi szük ség le tei sze rint vi szo nyul
hoz zá. A lá za dást azon ban le le het tör ni, a gye rek vi sel ke -
dé sét rossza ság nak le het mi nõ sí te ni, és tö re ked ni le het a
„meg ne ve lé sé re”, át prog ra mo zá sá ra. Az el sõ pár év ben ez
ki fe je zet ten ár tal mas.

A kis gye rek a szü lõ, a kör nye zet mi lyen sé gét elõ ször te -
hát ösz tö nö sen ér zi, a sa ját, õsi erõk ál tal meg ha tá ro zott
szük ség le te i hez vi szo nyí tot tan ér té ke li, és tud ja, hogy ne -
ki mi a jó, és mi a rossz. Nem tet szé sét ki is fe je zi: sír, dü -
höng, meg be teg szik. A szü lõ pe dig gyer me ke vi sel ke dé sé -
re a ma ga élet fel fo gá sa sze rint és sa ját, gyer mek kor ban
szer zett ta pasz ta la ta i nak tu dat ta lan be ideg zé se in ke resz -
tül re a gál, amit a gye rek nek tu do má sul kell ven nie, és
elõbb-utóbb al kal maz kod nia kell hoz zá. Az al kal maz ko -
dás mód ja pe dig be épül sze mé lyi sé gé be, és nagy ban sa ját -
já vá vá lik. Ge ne rá ci ók lel ki sa já tos sá gai – és tor zu lá sai is
– így adód nak to vább. A gyer me két túl zott fé le lem mel,
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szo ron gás sal ne ve lõ szü lõ pél dá ul a fé le lem nek, a bi zal -
mat lan ság nak, a hit hi á nyá nak a mér gét ül te ti el utód ja
lel ké ben.

An nak tu da to su lá sa, hogy lé te zik és hogy ki „a má sik
em ber”, a kö zös sé gi ér zés fej lõ dé se, a kap cso lat for mák
alap ja i nak ki ala ku lá sa a csa lád ban in dul el. Már gyer -
mek ként át érez zük, hogy egy rend szer ré szei va gyunk, és
fel nõtt ko runk ra el ér jük, hogy ma gunk is egy csa lá di
rend szer ki ala kí tói, ak tív meg ha tá ro zói le he tünk. Az
egyed fej lõ dés fo lya ma ta te hát a gyer mek és a csa lád fo -
lya ma tos köl csön ha tá sá ban zaj lik. Eh hez tár sul nak ké -
sõbb a ro ko nok és is me rõ sök nö vek võ kö ré nek to váb bi
be fo lyá sai. A csa lá di köl csön ha tá sok az élet ele jén még
erõ sen meg ha tá ro zó ak, az ön ál ló vá érés sel azon ban ere -
jük egy re csök ken, de je len tõ sé gük va la mi lyen mér ték ben
rend sze rint az egész éle ten ke resz tül meg ma rad, nagy -
részt tu dat ta la nul.

Az em ber szel le mi érett sé gé nek ki fej lõ dé se há rom fõ
sza kasz ban ír ha tó le a val lás lé lek tan és a transz per szo -
ná lis pszi cho ló gia több ku ta tó ja sze rint. Az el sõ sza kasz
(ál ta lá ban 0-tól 13-22 éves ko rig) a gyer mek kor, amely a
füg gõ ség, az el lá tott ság ide je, a ka pás pre per szo ná lis idõ -
sza ka, ami kor a tel jes ki szol gált ság ból – és ki szol gál ta -
tott ság ból – a fo ko za tos le vá lás sal egy re ön ál lób bá vá lik
a gyer mek. A vi lág fel fe de zé se is meg in dul már ek kor. A
má so dik az ön ál ló ság ki ala ku lá sá nak ide je (ál ta lá ban 10-
13-tól 18-30 éves ko rig), ami kor az il le tõ meg ta nul a sa -
ját lá bán meg áll ni a tár sa dal mi élet min den te rü le tén. Ez
az au to nó mia, a per szo ná lis idõ szak. Az új dol gok fel fe -
de zé sé nek, a más ság meg is me ré sé nek, a vi lág fel fe de zé -
sé nek iz gal ma to vább hajt ben nün ket, és meg in dul ön -
ma gunk meg is me ré sé nek, il let ve cél ja ink tu da tos ki ala kí -
tá sá nak és meg va ló sí tá sá nak fo lya ma ta is. A har ma dik
sza kasz élet kor tól füg get len; az érett fel nõtt em ber az, aki
már nem csak ön ma gá ért, ha nem má so kért is él: a tár sá -
ért, a gyer me ke i ért, a csa lád já ért és a tár sa da lom egy re
szé le sebb kö re i ért is tud ten ni va la mit. Ez már a transz -
per szo ná lis idõ szak. Már õ tud má sok, el sõ sor ban a csa -
lád ja szá má ra vé del met, el lá tott sá got biz to sí ta ni. Ez az
ad ni is tu dás ide je; bio ló gi ai szin ten mint a tes ti más ság,
a ki egé szü lés él ve ze te je le nik meg a sze xu a li tás ban. Lel -
ki szin ten a sze re lem, a lel ki ki egé szü lés, tel je seb bé vá lás
örö me ként je le nik meg. Szel le mi, spi ri tu á lis szin ten pe dig
mint a sze re tet va ló sá ga, amely ké pes a más ság, a má sik -
kal va ló együtt lét ter hét, fáj dal mát is el hor doz ni és kre a -
tí van ke zel ni.

Er re a tu da tos és meg ha tá ro zó szint re a spi ri tu á lis fej -
lõ dés kö vet kez té ben jut hat el az em ber. Az egész sé ges lel -
kû anya öröm mel hoz ál do za tot gyer me ke i ért. Az apa is
ve rí té kes mun ká já val, ere jét meg fe szít ve dol go zik, ál doz
csa lád já ért. A tu dós az em be ri ség egé szé ért is dol go zik. A
hõs pe dig éle tét is koc káz tat ja cél ja i ért, pél dá ul ha zá já ért. 

Sok mo dern em ber saj nos nem jut to vább az au to nó mia
ke re sé sé nek, vé del mé nek idõ sza kán, eset leg az ön ma ga
kö rül for gó nár c iz mu sá ba ra gadt ság in fan ti liz mu sá ban él.

Az érett ség te hát szo ros kap cso lat ban áll a szel le mi fej lõ -
dés már em lí tett transz per szo ná lis idõ sza ká val. Aki a má -
so kért is élés, a szol gá lat örö mét nem is me ri, az nem te -
kint he tõ lé lek ta ni lag érett fel nõtt em ber nek. A kap cso la ti
vi szony lat for mák gaz da go dá si fo lya ma ta so rán a fej let -
tebb fo ko zat az elõ zõ e ket is ma gá ban fog lal ja.

Min den, gyer me két tu da to san vál la ló szü lõ ter mé sze te -
sen sze ret ne jó, sõt tö ké le tes anya, apa len ni. Azon ban ez
is, mint min den nagy gon do lat, esz me, amely kez det ben
szá mos kre a tív ér té ket tar tal maz, a meg va ló sí tás so rán
gyak ran nem si ke rül, sõt idõn ként bor zal ma kat is lét re hoz.
Se a sa ját el gon do lá sa in kat, se a ne ve lé si esz mé ket ne ab -
szo lu ti zál juk te hát a gya kor la ti csa lá di élet ben, ha nem in -
kább ál lan dó an le gyünk ké szen, hogy – lé nye gük meg ér -
té se mel lett – ér vé nyes sé gü ket meg vizs gál juk, és a hely -
zet nek meg fe le lõ kre a ti vi tás sal al kal maz zuk ér té ke i ket.

Az utó dok szá má ra gya ko ri prob lé ma, hogy túl zot tan
kö tõd nek va la me lyik szü lõ höz. Ez rend sze rint azért ala -
kul ki, mert nem kap ták meg füg gõ ség vá gyuk kel lõ ki elé -
gí té sét a meg fe le lõ ko ráb bi élet kor ban, és így nem vál tak
le, nem fej leszt het ték ki meg fe le lõ en egyé ni sé gü ket. Kö -
vet kez mény ként pe dig fel is me rik, hogy az any juk vagy az
ap juk vi sel ke dés min tá já nak kény szer pá lyá ján ha lad nak.
Ugyan ez ér vé nyes azok ra az ese tek re is, ami kor va la ki a
szü lõk el le ni lá za dás ból ki fo lyó lag pon to san az el len té tét
akar ja ten ni an nak, amit elõ dei tet tek (per sze azt is a csa -
lá di min ta ha tá roz za meg, hogy mi nek az el len ke zõ jét
akar ja az il le tõ meg va ló sí ta ni…), és meg le pet ve ta pasz tal -
ja idõn ként, hogy mé lyebb szin ten még is csak is mét li a ke -
rül ni kí vánt pél dát.

Mi vel azon ban a leg jobb szü lõ sem tö ké le tes, min den
gyer mek nek szem be sül nie kell ez zel a ténnyel. Az eh hez
va ló vi szo nyu lás idõn ként akár ko moly harc cá is ala kul -
hat a csa lá don be lül, és a sze mé lyi ség fej lõ dé s nek ez lesz
az egyik meg ha tá ro zó té nye zõ je. A gyer me kek egye di, ve -
lük szü le tett sa já tos sá gok kal ren del kez nek, így en nek
meg fe le lõ en – jog gal – kü lön bö zõ egyé ni vi szo nyu lá so kat
vár nak el a szü lõk tõl. Az adott kor tár sa dal mi kö rül mé -
nye i nek vál to zá sai köz ben azon ban ma guk a szü lõk is fo -
ko za to san vál toz nak, ez ál tal az egész csa lád szá mos vo -
nat ko zás ban igen egye di sa já tos sá go kat és tör té ne tet ala -
kít ki. A fel nö võ gyer me kek en nek so rán ta pasz tal ják meg
szü le ik in di vi du á lis tu laj don sá ga it, a tár sa dal mi vál to zá -
so kat, és re a gál nak az el vá rá sok ra, mi ál tal egy mást ala kí -
tó köl csön ha tás ban él a csa lád.

A gyer mek meg lé võ kap cso la ta i nak és sa ját szük ség le -
te i nek tu da to so dá sa a ser dü lõ kor ra bon ta ko zik ki tel je seb -
ben. En nek a kor nak a fõ fel ada ta az egyé ni ön ál ló ság ki -
ala ku lá sá nak meg kez dõ dé se. Ez a csa lá di kap cso la tok kri -
ti kai fel dol go zá sá val is jár. A fi a tal vé le ményt ala kít ki a
szü lei, hoz zá tar to zói tu laj don sá ga i ról, és el kép ze li azt is,
hogy õ ma ga mennyi re kí ván majd más kép pen él ni. Ér té -
ke lé sé ben se gít sé gé re van nak a ro kon ság ban, az is me ret -
sé gi kör ben ta pasz talt más faj ta sze mé lyi sé gek vi sel ke dés -
min tái, va la mint to váb bi in for má ci ó kat, vi szo nyí tá si le he -
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tõ sé ge ket je len te nek ol vas má nyai, a lá tott fil mek, és még
so rol hat nánk.

A tu da to so dás fo lya ma tá nak fõ tá ma sza azon ban a kor -
cso port hoz tar to zó, más fi a ta lok kal va ló kap cso la tok ból
szár ma zik. A ve lük va ló kap cso lat irán ti igény kü lö nö sen
ak kor erõs, il let ve kri ti kus, ha az il le tõ nek nem vol tak test -
vé rei. Az irán tuk va ló szük ség let a ha son ló ko rú ak utá ni
vá gyat táp lál ja anél kül, hogy a társ kap cso lat ra va ló ké -
pes ség – ame lyet a test vé rek kel va ló kap cso lat ala poz na
meg – kel lõ en érett len ne. A ha son ló ko rú ba rá tok nem -
csak azért von zó ak, mert a ha son ló iden ti tás mel lett vi sel -
ke dé si al ter na tí vá kat kí nál nak egy más nak, ha nem azért
is, mert a meg vi ta tást, a prob lé mák új szem pon tok sze rin -
ti fel dol go zá sát se gí tik. Az óvo dák, is ko lák je len tõ sé ge
ezért is ki emel ke dõ. A de vi áns cso por tok tév utak ra vi võ
ha tá sa is kap cso la tos e szük ség let tel.

Kü lön ér de mes ki emel ni a kü lön bö zõ, sztár rá vá ló sze -
mé lyek min ta nyúj tó je len tõ sé gét a sport, a ze ne, a film vi -
lág, a po li ti ka, a tu do mány te rü le tén. Töb ben kö zü lük a
szü lõk sze mé lyi sé gé nek va la mi lyen hi á nyos ol da lát pó tol -
ják, ame lyet a gye rek fej lõ dé se szem pont já ból tu dat ta la -
nul fon tos nak érez. Spe ci á lis he lyet fog lal nak el a tö me -
gek szá má ra a ze nei sztá rok, mert ra ci o ná lis ko runk
komp le men ter, ki egé szí tõ ér zel mi ha tá sa it köz ve tí tik; tu -
dat ta lan min ta nyúj tó ha tá suk kü lö nö sen je len tõs, és ve -
szé lyes is le het.

Mint em lí tet tük, nagy se gít sé get je lent het nek a kör nye -
zet bõl szár ma zó ha tá sok fel dol go zá sá ban, az ön ál ló ság
ki ala kí tá sá ban az ol vas má nyok, fil mek és így to vább, de
min den eset ben fon tos sze re pet ját szik a kap cso lat és a
meg be szél he tõ ség le he tõ sé ge. Az is ko lai osz tály kö zös sé -
gek, ba rá ti cso por tok spon tán mó don is lét re hoz nak ilyen
le he tõ sé ge ket. Ma gyar or szá gon a kö zös sé gi ér zés fej lesz -
té se, kü lön bö zõ cso port kul tú rák ki ala kí tá sa és ezen be lül
is a vi ta kul tú ra nö ve lé se je len tõs men tál hi gi é nés fel adat.
Val lá sos fi a ta lok nál je len tõs se gí tõ sze re pet tölt het nek be
a kü lön bö zõ if jú sá gi órák, ha tár sal gá si és vi ta le he tõ sé get
is nyúj ta nak a fi a ta lo kat ér dek lõ prob lé mák ról. Eb ben az
idõ szak ban len né nek fon to sak azok a ben sõ sé ges be szél -
ge té sek, ame lyek ben tu da to sít hat nák és va la me lyest fel -
dol goz hat nák a fá jó gye rek ko ri em lé ke ket, a ko moly csa -
lá di prob lé má kat. Er re azon ban rend sze rint már csak a
pszi cho ló gi ai ke ze lé sek so rán ke rül sor.

Az ön ál ló so dás szük ség sze rû en sok szor je lent kom mu -
ni ka tív har cot a szü lõ vel, a csa lá di ha gyo má nyok kal. A
szü lõ há rom fõ úton vi szo nyul hat a kü lön bö zõ élet ko rok -
ban el té rõ mó don je lent ke zõ ön ál ló so dá si szük ség le tek -
hez. Az el sõ: gyer me ke szük ség le te it mé lyen meg ér ti, ezért
en ge di és se gí ti a fo lya ma tot. A má so dik: gá tol ja az ön ál -
ló so dást, mert „fél, hogy el vesz ti” en ge del mes gyer me két,
aki át hág ja nor má it, és ne ki nem tet szõ élet stí lust kezd ki -
ala kí ta ni. Ilyen kor a szü lõ sa ját bel sõ szük ség le tei mi att
(pél dá ul do mi nan cia igény, éle té nek tar tal mat adó hely zet
el vesz té sé tõl va ló fé le lem és így to vább) aka dá lyoz za a
gyer mek for má ló dá sát, és szem ben ál lá sa mi att nem tud ja

meg ér tõ en se gí te ni a fi a tal fej lõ dé sét. Vé gül a har ma dik
út: a szü lõt nem ér dek li a gyer mek bel sõ vi lá ga, nem tö rõ -
dik an nak ala ku lá sá val, ma gá ra hagy ja, gya kor la ti lag
oda dob ja az élet ese mé nye i nek, leg fel jebb fel szí nes, leg in -
kább anya gi kont rol lal kor lá toz za utód ját, vagy ép pen el -
len ke zõ leg: pénz zel igyek szik pó tol ni min dent. Nem rit kán
elõ for dul, hogy tor zult mó don, mint egy „ba rát ként” sa ját
éle te prob lé má i val ter he li túl gyer me két, el vé ve tõ le a biz -
ton sá got nyúj tó aszim met ri kus kap cso lat vé del mét és se -
gít sé gét.

A csa lád szo ci ál pszi cho ló gi ai mé hé bõl va ló lel ki meg -
szü le tés, az ön ál ló vá vá lás mind a szü lõ, mind a ki bon ta -
ko zó if jú szá má ra ugyan olyan ne héz és kri ti kus fo lya mat
lé lek ta ni lag, mint tes ti szin ten a bio ló gi ai szü le tés. Nem -
hi á ba in dul eb ben a kor ban több sú lyos pszi chi át ri ai be -
teg ség.

A mély lé lek ta ni fo lya mat lé nye ge az, hogy a gyer mek -
nek, aki kis ko rá ban a szü le i ben lát ta az is te ne ket, el kell
tud nia ve szí te ni ezt, és fej lõ dõ ön tu da tá val új ra meg kell
ta lál nia is te ne it, il let ve Is te nét. Ez a fo lya mat egy részt a
szü lõ bõl mint is ten bõl va ló ki áb rán du lás, le vá lás so rán
zaj lik, más részt a sa ját vé le mény, ta pasz ta lás ki ala kí tá sa
ré vén tör té nik. Mi ak kor az igaz ság? Mi az, ami ért ér de -
mes él ni? Mit is aka rok én iga zán? Ilyen és ha son ló kér -
dé sek men tén ha lad az élet va lós ér té ke i nek, össze füg gé -
se i nek, ér tel mé nek ke re sé se, a sze mé lyes vi lág kép és ér -
ték rend, a sze mé lyes is ten kép ki ala kí tá sá nak fo lya ma ta,
amely a to váb bi ak ban ve ze ti a fi a talt.

A meg té rés él mé nyek szo ci ál pszi cho ló gi ai fel mé ré se azt
mu tat ja, hogy ezek nek az egész éle tet nagy ban meg ha tá -
ro zó él mé nyek nek a több sé ge a fi a tal kor osz tá lyok ban tör -
té nik. A lel ki és szel le mi szü le tés össze kap cso lód hat. A le -
vá lás nak és a vég sõ igaz sá gok, ér té kek ke re sé sé nek ön ál -
ló fo lya ma ta a gye rek kor tól kezd ve több fá zis ban zaj lik.
Meg je le nik már ab ban, ami kor a gye rek meg tud ja, hogy ki
a Mi ku lás, hogy nem az an gyal ka hoz za a ka rá csony fát,
vagy hogy az anyu ká nak, az apu ká nak nincs min den ben
iga za, és így to vább. Az okos szü lõ a te kin tély át he lye zõ -
dés eme ké nyes fo lya ma tát meg ér tés sel kell hogy ke zel je,
se gít se. Fon tos, hogy a nö vek võ gyer mek ön ál ló vé le mé -
nyé nek a ki ala kí tá sá hoz mi lyen csa lá don kí vü li, ön ál ló
épít ke zé sét se gí tõ lel ki-szel le mi te kin té lyek kel és él mé -
nyek kel ta lál ko zik (konk rét sze mé lyek, ol vas má nyok, fil -
mek, élet ta pasz ta la tok stb.).

A sze mé lyi ség fej lõ dés a sze rep vi szony la tok tör té né se i nek
di na mi ku san vál to zó so ro za ta. A kap cso la ti vi szony lat for -
mák az élet kez de té tõl el in dul va gaz da go dó rend szert al -
kot nak. A gyer mek a tel jes füg gõ ség csök ke nõ fo ko za ta in
ke resz tül jut el ar ra a fel nõtt ön ál ló sá gi fok ra, ami kor már
õ tud má sok szá má ra füg gõ sé gi le he tõ sé get és tá maszt biz -
to sí ta ni. En nek a bo nyo lult lé lek ta ni fo lya mat nak a leg lé -
nye ge sebb ré szei egye te mes em be ri tör vény sze rû sé gek,
más szó val ar che ti pi kus erõk ál tal is meg ha tá ro zot tak.

Az egész sé ges csa lá di élet ben – ahogy Szon di Li pót
mond ja – meg kell küz de ni az „õsök szel le me i vel”, sõt a kor

418



szel le me i vel is, mind azok kal az élet prob lé mák kal, ame lye -
ket a tár sa dal mi hely zet, a kor az adott csa lád nak je lent.
A ne ve lés fo lya mán a szü lõ a gyer me ket er re is fel kell
hogy ké szít se. A csa lád a szo ci á lis in ge rek emész tõ je,
transz for má to ra, a szo ci á lis élet re va ló fel ké szü lés in di vi -
du á lis mû he lye, ahogy Tur ni er fo gal maz.

Össze gez ve: a gyer me kek nek a szü lõk re gya ko rolt po zi -

tív lé lek ta ni ha tá sai a lé lek gyó gyí tás ter mé sze tes alap for -
mái le het nek, ha a szü lõk kel lõ meg ér tés sel és sze re tet tel
fi gyel nek gyer me ke ik re. A gyer me kek ré vén meg ta pasz talt
po zi tív ha tá sok ké pe sek vol tak gyó gyí ta ni a szü lõk lel ké -
ben lé võ za va rok több for má ját, né ha még olyan drasz ti -
kus in du lá si ár tal ma kat is, mint pél dá ul a nem kí vánt ter -
hes ség bõl va ló szü le tést.
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Ed dig a rend sze res teo ló gia és az ige hir de tés kap cso la -
tá nak né hány el mé le tibb kér dé sé vel fog lal koz tunk.
Most, az utol só fe je zet ben egy ki mon dot tan gya kor la ti
le he tõ sé get vá zo lunk fel, amely nek hasz ná la tá val mon -
da ni va lón kat rend sze res teo ló gi ai esz kö zök kel cso por -
to sít hat juk. Ez zel gon dos kod ha tunk ar ról, hogy a per -
iko pá ra épü lõ ige hir de té sünk ne vé let len sze rû en tar tal -
maz za az el mon da ni kí vánt lé nye ges dog ma ti kai és eti -
kai meg ál la pí tá so kat az egy há zi év so rán, ha nem át gon -
dol tan je len jék meg a szó szé ken az ál ta lunk meg ter ve -
zett idõ ben és té ma cso por to sí tás ban. Ez a mód szer nem
je lent ve szélyt az ige hir de tõ spon ta ne i tá sá ra, Lé lek ál tal
ve ze tett sza bad sá gá ra vagy ak tu á li san in do kolt mon da -
ni va ló já nak ki fej té sé re néz ve, csu pán ke re tet ad az éves
mon da ni va ló nak, és tá jé ko zó dá si pon to kat kí nál a hét -
rõl hét re vég zett ige hir de té si fel ké szü lés ben. Emel lett
igény li a rend sze res teo ló gi ai is me re tek fo lya ma tos
hasz ná la tát és bõ ví té sét, amely a gyü le ke ze ti lel kész
szá má ra a fe le ke ze ti ke resz tény iden ti tás meg õr zé sé nek
ki emel ke dõ le he tõ sé ge.

A REND SZE RES TEO LÓ GIA ÉS AZ IGE HIR DE TÉS
TÁR SA DAL MI KON TEX TU SA

A be ve ze tõ ben le ír ta kat né mi képp ár nyal va né hány szót
mon da nunk kell a rend sze res teo ló gia és az ige hir de tés
kap cso la tá nak tár sa dal mi kon tex tu sá ról. Mi vel az evan -
gé li kus teo ló gia az evan gé li kus egy ház hi té nek egyik
funk ci ó ja, ez a kap cso lat alap ve tõ en függ az egy ház ön -
ér tel me zé sé tõl, én ké pé tõl. E te kin tet ben két tény nek van
kü lö nös je len tõ sé ge. Egy részt an nak, hogy a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház tör té nel mi nép egy ház ként te -

kint ön ma gá ra, az az ön ma gát az er re vo nat ko zó teo ló gi -
ai fel fo gá sá nak am bi va len ci á ja el le né re is ha gyo má nyo -
san a ma gyar tár sa da lom ré szé nek te kin ti, nem pél dá ul
el len tár sa dal mi szer ve zet nek vagy moz ga lom nak.1 Más -
részt az össze füg gés jel lem zé se szem pont já ból lé nye ges
a teo ló gia tu do má nyok rend sze ré ben el fog lalt he lye. A
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia fenn ál lá sá nak 177 éve
óta az el múlt két év ben elõ ször ke rült Ma gyar or szá gon a
teo ló gia a „be vett” tu do má nyok kö zé az zal, hogy meg -
ala kult az MTA Val lás tu do má nyi Komp lex Bi zott sá ga.2

Az ige hir de tés és a rend sze res teo ló gia te hát mint az egy -
há zi ta ní tás ki fej té sé nek te rü le te az egy ház szer ve ze tén
át kap cso ló dik a ma gyar tár sa da lom tel jes sé gé hez, de a
rend sze res teo ló gia ezen kí vül kü lön a tu do mány in téz -
mé nyén ke resz tül – eb ben a kez de ti vol tá ban leg alább is
for má li san – ön ál ló an is a tár sa da lom egyik tu do má nyos
funk ci ó já vá vált.

DOG ME TI KA

Evan gé li kus ér tel me zés sze rint a rend sze res teo ló gia két
nagy te rü le te ként a dog ma ti ka és az eti ka el vá laszt ha tat -
la n egy más tól. Az eti ka ilyen ér tel mû „ön ál lót lan sá ga”
vol na az alap ja an nak a szem lé let nek, amellyel az evan -
gé li kus eti kát (is) kis túl zás sal gyak ran szi tu á ci ós eti ká -
nak ne ve zik, de er re utal a fe je zet cím dog me ti ka ki fe je zé -
se is. A dog ma ti ka és eti ka köz ti út nem mind két irány ban
ugyan olyan mér ték ben jár ha tó, de egy más ra utal tak.

Bár a dog ma ti kai rend szer nem rög zült, és mint dog ma -

BÉ RES TA MÁS

Rend sze res teo ló gia az ige hir de tés ben III.*
Ho gyan be szél jünk „min den rõl” egy év alatt?

* A tanulmány elsõ két része megjelent: Lelkipásztor 2007/8–9.
295–299. o. 2007/10. 362–367. o.

1 Az õs- és óegy ház el len tár sa dal mi sze re pé re néz ve Ger hard Loh fink
Mi lyen nek akar ta Jé zus a kö zös sé get? cí mû köny ve (Lu zern, Egy ház fó -
rum, 1990) szol gál jó ala pok kal.

2 A Komp lex Bi zott ság ról bõ veb ben az MTA hon lap ján ta lál ha tók ada -
tok: http://www.mta.hu/in dex.php?id=1749



ta,4 lé nye ge sze rint nem is az örök igaz sá gok rög zí tett
rend sze re kí ván len ni, ak kor töl ti be hi va tá sát, ha az egy -
ház kö zös sé ge ál tal meg õr zött és köz ve tí tett hit el vek egy-
egy konk rét hí võ ese té ben a sa ját ref le xió iden ti tást meg -
ha tá ro zó ere jé vel, el kö te le zõ mó don fo gal ma zód nak meg.
A „szi tu á ci ós eti ka” el ne ve zés prob lé más vol tá nak alap ja
ép pen az, hogy ezek az el kö te le zõ meg fo gal ma zá sok a ke -
resz tény eti ka vál lalt nor má ivá vál nak. Amennyi ben pe dig
van ál lít ha tó és vál lal ha tó nor ma, a szi tu á ció nem tö ké le -
tes meg ha tá ro zó ja a cse lek vés nek.5

Eti kai dön té sek ak kor szü let nek, ami kor egy sze mély
konk rét élet hely zet ben úgy vá laszt ja meg tu da tos to vább -
lé pé se irá nyát, hogy egy szer re tet te mér leg re sa ját iden ti -
tá sát is meg ala po zó, elõ ze tes tár sa dal mi in ter ak ci ók ban
meg szer zett nor má it, va la mint a szi tu á ci ó nak meg fe le lõ en
rész le te zett meg ol dá si le he tõ sé ge ket. Az et tõl el té rõ en
„meg szo kás ból” is vég re hajt ha tó dön té sek leg fel jebb mo -
rá lis dön tés tí pu sok al kal ma zá sai, ame lyek nem igény lik
lel ki je len lé tün ket, de nem is ér dem lik ki az eti kai jel zõt.
Ezek re a vá lasz tá sok ra nem he lyes úgy te kin te ni, mint
ahol sze mé lyes, a jé zu si eti ká nak meg fe le lõ dön té si moz -
za nat tör tént.

Az eti kai dön té sek nor mái, ahogy az imént mond tuk, a

dog ma ti kai fel fo gás ból kö vet kez nek, konk rét ele mei pe dig
az egy sze ri és meg is mé tel he tet len szi tu á ci ó ban tá rul nak
fel. A má sik em ber, a fe le ba rát sze re te tét meg va ló sí ta ni kí -
vá nó jé zu si sze mé lyi ség eti ka ezért sa já tos küz dõ te ret je -
lent, ahol a tör té nel mi és eb be ágya zot tan sze mé lyes élet -
raj zi utat be járt, meg ala po zott és vál lalt nor mák csap nak
össze a konk rét szi tu á ció egy sze ri sé gé nek sok szor túl sá go -
san tö ré keny nek lát szó ele me i vel. Ez a ket tõs ség a hit szá -
má ra fo lya ma to san azt a fel ada tot rej ti, hogy a tör té nel mi
hi te les sé gû bi zo nyos ság és a je len vál to zó bi zony ta lan sá ga
mö gött ugyan an nak az Úr nak az aka ra tát lás sa meg.6

PÉL DÁ UL A T-ÁB RA

Az egy ház tör té net ki ma gas ló alak jai közt ta lál juk a
13–14. szá za di tu dós misszi o ná ri ust, Ray mun dus Lul lust,
aki jó pél dá ja an nak, hogy mi ként vál toz hat nak bá tor
helyt ál lás sá az el fo ga dott dog ma ti kai igaz sá gok. Ars Com -
bi na to ria cí mû mû vé vel Lul lus a tör té ne lem ben el sõ ként
al kotott olyan szö veg gé pet, amely me cha ni kus úton igaz-
ha mis ál lí tá so kat volt ké pes elõ ál lí ta ni. Az egy má son el -
for gat ha tó pa pír ko ron gok ból ál ló „gép” ar ra volt hi va tott,
hogy Is ten tö ké le tes sé gét, tu laj don sá ga it, a vi lá got és a vi -
lág hoz va ló vi szo nyát mu tas sa be. Egy faj ta dog ma ti kai és
eti kai váz lat volt ez, amely a ko ra be li teo ló gia leg fon to -
sabb fo gal ma it tar tal maz ta, és le he tõ vé tet te, hogy a
szem lé lõ így ön kén te le nül is be le he lyez ze sa ját vi lá gát
ezek be a fo gal mak ba. Lul lust annyi ra át jár ta e szem lé let
át fo gó vol ta, hogy a böl cses ség tel jes sé gé nek tu da tá ban,
az igaz ság meg vi lá gí tá sá nak szán dé ká val in dult el
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6 Jé zus Jn 5,17-ben úgy be szél az Atyá ról, mint aki a dog ma ti ka i lag
meg ha tá ro zott kö te le zõ ün nep na po kon is te vé keny. Ott is õ ala kít ja a va -
ló sá got, ahol eh hez nem ta lál mun ka tár sat, ahol az em be rek a dog mák
bi zo nyos sá ga mi att nem is fel té te lez nék je len lé tét.

1. áb ra: A rend sze res teo ló gia és az ige hir de tés kap -
cso la ta tár sa dal mi kon tex tu sá ban3

3 Az áb ra ki ala kí tá sá ban W. Ha er le dog ma ti ka fel fo gá sa se gí tett. Lásd
Ha er le, Wil fried: Dog ma tik. Wal ter de Gruy ter, 1995. 3–44. o.

4 A dog ma ta (a dog ma töb bessz á ma) el ter jedt ki fe je zés volt a hel lén
szel le mi élet ben, ahol az adott cso port né ze te i nek gyûj te mé nyét je löl ték e
szó val. A ki fe je zés te hát nem a meg fel leb bez he tet len igaz ság fel tá rá sát,
ha nem a kö zös ség ál lás pont já nak be mu ta tá sát je len ti. A dog ma ta mint a
val lott té te lek be mu ta tá sa – el len tét ben pél dá ul a misz té ri um val lá sok
gya kor la tá val – be csü le tes és nyílt mû faj, mert a kí vül ál ló szá má ra az el -
sõ pil la nat tól le he tõ vé te szi a fel fo gá sok meg is me ré sét.

5 Az el ne ve zés (szi tu á ci ós eti ka) a ka zu isz ti kus vagy ko di fi kált eti kák -
kal szem ben al kal maz ha tó jól, mert tu da to sít hat ja a cse lek võ ben, hogy
az eti kai dön tést igényõ je len pil la nat egy sze ri és meg is mé tel he tet len,
ezért a fi gye lem be vett nor mák össz já té ka és a vég sõ dön tés hez ve ze tõ út
is sze mé lyes és egye di kell hogy le gyen. 2. áb ra. Lul lus T-áb rá ja az Ars Mai or ból



421

misszi ós út ja i ra, ame lye ken a pár be széd mód sze rét vá -
lasz tot ta esz kö zé ül. Misszi ós út jai so rán több ször bör tön -
be zár ták, meg bo toz ták és meg kö vez ték, 60 éve sen túl élt
egy ha jó tö rést, 84 éves ko rá ban in dult Tu nisz ból Bo u gie-
ba, hogy ar ra a hely re is el vi gye az evan gé li u mot, ahova a
be lé pést ha lál bün te tés ter he mel lett til tot ták. In nen is ki -
sza ba dult, de nem sok kal ké sõbb be le halt se be i be.

T-áb rá ján a Doc tor Il lu mi na tus hár mas sá gok ba ren de zi
az össze tar to zó fo gal ma kat. Így ilyen és eh hez ha son ló
össze tar to zó ele mek jön nek lét re, mint Is ten – te remt mény
– mû kö dés; kez det – kö zép – vég; ál lí tás – két ség – ta ga -
dás stb. Az egyes kör cik ke ket kü lön bö zõ nagy be tûk kel lát -
ja el, és ezek ké sõb bi cso por to sí tá sá val je lö li ki mon da ni -
va ló já nak tar tal mát. Lul lus áb rá ja té mánk szem pont já ból
azért hasz nos, mert pél dát ad az össze tar to zó fo gal mak
cso por to sí tá sá ra, il let ve az ezek ben a cso por tok ban va ló
gon dol ko dás le he tõ sé gé re. Amit a meg vi lá go sí tott tu dós
alap fo gal mak kal fe je zett ki, az a dog ma ti ka – eti ka –
konk rét élet hely zet / bib li ai pél da hár ma sá val is meg va ló -
sít ha tó. Néz zünk egy pél dát!

FO GA LOM TÁB LA, TÉ MÁK ÉS TEX TU SOK

Ve gyük a no vem be ri va sár na po kat. Igaz, hogy ezek nek az
egy há zi esz ten dõ vé gé hez kö ze led ve már egy re erõ sö dõ de
tem po re jel le gük van, de a tex tu so kat elõ re el ol vas va így is
jól lát sza nak az ab ban sze rep lõ leg fon to sabb dog ma ti kai
és eti kai té mák. Eze ket össze gyûjt ve és a hoz zá juk kap -
cso ló dó ige hir de té sek szko pu szán gon dol kod va ki egyen -
sú lyo zot tab ban vá laszt hat juk meg egy-egy mon da ni va -
lónk idõ pont ját, az egy más ra épü lés tar tal mi rész le te it,
vagy gon dos kod ha tunk ar ról, hogy mon da ni va lón kat a
fon tos dog ma ti kai vagy ak tu á lis eti kai szem pon tok sze -
rint ala kít suk ki. A no vem be ri va sár na pok tex tu sa i nak
leg fon to sabb té mái a kö vet ke zõk:

Eb ben az eset ben könnyebb hely zet ben va gyunk, mert
egyet len hó nap ról van szó, és ab ban is meg van há rom hét
jel le ge: íté let – re mény ség – örök élet. Nem fe nye get te hát
az a ve szély, hogy pél dá ul két szer be szé lünk majd az íté -
let rõl, és egy szer sem a re mény ség rõl. A tex tu sok kulcs -
sza vai közt vi szont már ta lá lunk át fe dé se ket, és ha a va -
sár nap jel le ge nem vol na meg ha tá roz va, ta lán nem is vol -
na egy sze rû el dön te ni, hogy mi kor és ho gyan be szél jünk
Is ten igaz sá gos sá gá ról, be szél jünk-e egy ál ta lán az igaz -
ság ról, vagy hogy van-e egy ál ta lán he lye an nak, hogy az
eré nyek rõl szól junk. A tex tus elõ ze tes el ol va sá sá val, te -
ma ti kus fel tér ké pe zé sé vel ezek sze rint már elõ re el tud juk
dön te ni, hogy az el sõ no vem be ri va sár na pon mi lyen
hang súlyt ad junk pél dá ul a meg bo csá tás té má já nak. Ezek
alap ján azon ban még csak a sú lyos bib li ai té má kat érin -
tet tük, az ak tu á lis mo rá lis kér dé sek vagy ref lek tált él mé -
nye ink még nem ta lál ják meg he lyü ket. A dog ma ti kai és
eti kai té mák és Sitz im Le benje ik össze tar to zá sá nak fel vá -
zo lá sá val vi szont már er rõl is gon dos kod ha tunk.
In dul junk ki a te rem tés bõl mint dog ma ti kai té má ból. A te -
rem tés hez tar to zik töb bek között a koz mo ló gia, az ant ro -
po ló gia, a ha mar tio ló gia, az is ten ké pû ség, az an gel oló gia.
A koz mo ló gi án be lül meg kell em lí te nünk a cre a tio ex ni -
hi lo és a cre a tio con ti nua je len tõ sé gét, a Pro vi den tia Dei
ke gye lem jel le gû meg va ló su lá sát, a 6+1 na pos te rem tés -
tör té ne tet. Jól kör vo na laz ha tó eti kai tar tal mat hor doz
ezek bõl ki in dul va az ün nep nap meg szen te lé se, az is ten ké -
pû ség ben ka pott fel adat a te rem tett vi lág mû ve lé sé re és
õr zé sé re (man da tum Dei, do mi ni um ter rae). Eze ket az eti -
kai te rü le te ket több irány ból is ak tu a li zál ják a ter mé szet -
tu do mány le he tõ sé ge i vel és ered mé nye i vel kap cso la tos
kér dé sek, a va sár na pi mun ka tör vé nyi til tá sá ról szó ló vi -
ták, az em be ri te vé keny ség ál tal fo ko zó dó kör nye zet -
szennye zés és egye bek. Az össze gyûj tött té mák kal úgy ha -
tá roz tuk meg egy össze füg gõ kér dés- és vá lasz rend szer
ele me it, hogy „fo ga lom táb lánk” nyit va ma radt to váb bi öt -

Szth. u. 22. v.
Mt 18,21–35

Szth. u. 23. v.
1Thessz 4,13–18

Szth. u. 24. v.
2Thessz 1,3–10

Szth. u. 25. v.
2Pt 3,3–14

bűn – vétek, türelem, 
erény, hála – hálátlanság, 
megbocsátás szívből (és 

színből), Isten igazságossága

halál, halottak, reménység, 
Jézus feltámadása, az ember 

feltámadásának reménye, utolsó 
idők, vigasztalás Isten igéjével

hit, szeretet, hála, 
állhatatosság, Isten igazsága 
és igazságossága, igazságos 

ítélete, Isten országa

ígéret, türelem, megtérés, 
az Úr napja tovajként jön 

el, eszkatológia, új ég és új 
föld, új teremtés, igazság



le te ink, ta pasz ta la ta ink, vagy akár az újabb tár sa dal mi vi -
ták ban lét re jö võ újabb szem pont ja ink szá má ra. Mind e -
mel lett le he tõ sé günk nyílt ar ra is, hogy a per iko pák fel dol -
go zá sa után meg ke res sük az adott tex tus he lyét a va sár -
nap jel le gé hez iga zod va.

A pél da csu pán a te rem tés té ma kö ré nek né hány fon tos
dog ma ti kai meg ál la pí tá sát tar tal maz za. A foly ta tás hoz
cél sze rû to vább ra is a leg egy ér tel mûb ben meg ha tá roz ha tó
dog ma ti kai ta ní tás ból ki in dul ni, és hoz zá ke res ni a töb bit.

Az egyé ni és kö zös sé gi ta pasz ta la tok osz lo pát vol ta kép -
pen min den fé le kér dés sel, is me re ti anyag gal, mû vé szi esz -
köz zel meg tölt het jük. Bib lia órai be szél ge té sek bõl szár ma -
zó szem pon tok fel hasz ná lá sá val a gyü le ke zet (egy ré szé -
nek) ér dek lõ dé si te rü le tén ma rad ha tunk. A rész le tes dog -
ma ti kai fel osz tást, ak tu á lis eti kai te rü le te ket és sok sze -
mé lyes, kö zös sé gi anya got tar tal ma zó táb lá zat hasz ná la -
tá val el ér he tõ, hogy az ige hir de tõ és a gyü le ke zet nö ve -
ked jék hit ben és is me ret ben.
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Dogmatika Etika Egyéni és közösségi tapasztalatok Éves perikopa

Teremtés

kozmológia
a kozmikus csodálkozás 
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creatio ex nihilo
Hogyan élhetek a soha meg 

nem szolgálható ajándékkal?
más vallások istenképe, fi lozófi ai elképzelések a 

teremtésről, az Apostoli hitvallás szavai

creatio continua, 
Providentia Dei

az ember mint Isten 
munkájának tanúja

a folyamatteológia kilátásai, teológiatörténeti 
pontok például a patripasszionizmusról

6+1 nap
munka és pihenés egysége, 
hogy az elvégzett munkán 

áldás lehessen

vasárnapi munkavégzés, kulturális valláskritikák, 
Max Weber, neokapitalizmus

antropológia
férfi  és nő, a közösség 

szerepe, szexualitás
segítőtársak, neobürokratizmus, a szexualitással 

kapcsolatos kérdések

istenképűség „hogy művelje és őrizze”
kemikáliák rombolása, a Föld vízkészletének 

kritikussá váló fogyása

hamartiológia
bűn és vétek kettőssége, 

különbsége, a 
protoevangélium ígérete

a simul iustus et peccator praktikus jelei, a jó és a 
rossz természete és szerepe
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BE VE ZE TÕ

Ere de ti leg egy meg le he tõ sen iz gal mas té ma kap csán si ke -
rült ne ki lát ni an nak a mun ká nak, amely egy, az 1999.
esz ten dõ re szó ló né met nyel vû áhí ta tos könyv1 fel dol go zá -
sát és az egyes áhí ta tok tar tal mi össze fog la lá sát je len tet -
te. Ez pe dig az „Y2K-mi zé ria” volt, amely az ez red for du ló
elõtt vél he tõ leg min den ki fan tá zi á ját meg moz gat ta, aki a
Ger gely-nap tárt hasz nál ja. A „nyers anyag” több szem -
pont ból is ígé re tes nek tûnt. Egy részt az áhí ta tok alap igé i -
nek ki vá lasz tá sa kor szin te a Szent írás összes köny vé bõl2

vá lo gat tak a szer kesz tõk, más részt a rö vid írá sok negy -
ven nyolc kü lön bö zõ szer zõ tol lá ból szár maz nak, har mad -
részt pe dig a ki ad vány el sõd le ges szán dé ka, hogy min den
nap ra lel ki út ra va ló val szol gál jon, ami fel té te le zi, hogy az
egyes szer zõk újabb és újabb té má kat vet nek fel, így jó
eséllyel tár gyal ják a fó kusz ban ál ló kér dés kört is. Ugyan -
ezek a pa ra mé te rek egyút tal hát rányt is je len tet tek, hi szen
az el sõ pil la nat tól szá mol ni kel lett az zal, hogy nem a té -
má ba vá gó, tu do má nyos igé nyû könyv rõl van szó, amely
egy – vagy eset leg egy-két – szer zõ egy sé ges mun ká ját
tük rö zi, ha nem egy köz ért he tõ nek szánt anyag ról, amely
több né zõ pont ból, szá raz teo ló gi ai fej te ge té sek he lyett a
min den na pi élet foly ta tás egé szé re kon cent rál.

Az em lí tett té nye ken túl volt még né hány sta bil szem -
pont: a) Nem kel lett meg kér dõ je lez ni, hogy van-e össze -
füg gés a rend sze res teo ló gia (vagy ne vez zük bár hogy,
akár „dog me ti ká nak”) és a gya kor la ti teo ló gia kö zött,
ahogy azt sem, b) hogy van nak-e olyan súly pon tok a teo -
ló gi án be lül, ame lyek nek helyt kell kap nia egy-egy teo ló -
gus rend sze ré ben (még ha amúgy a „sum mák” meg is mu -
tat ják, hogy a té mák szá ma vég te len), és az is egy ér tel mû -
nek tû nik, c) hogy eme súly pon tok nak – job bá ra a fe le ke -
ze ti adott sá gok tól füg get le nül – a ke resz tény em ber min -
den nap ja i ban is kulcs fon tos sá gú sze re pet kell ját sza nia.

Y2K, AZ AZ ESZ KA TO LÓ GIA

Az esz ka to ló gia olyan klasszi kus té ma kör, amely meg fe -
lel az imén ti meg ál la pí tá sok c) pont já ban meg fo gal ma -
zott szem pont nak, az az fe le ke zet tõl füg get le nül min den
ke resz tény elõbb-utóbb ta lál ko zik olyan gon do la tok kal,
ame lyek va la mi lyen for má ban a „vi lág vé gé hez” köt he -
tõk. Itt azon ban rög tön prob lé má ba üt kö zünk, hi szen a

rend sze res teo ló gia szem pont já ból nem mind egy, hogy
„vi lág vé gé rõl”, „utol só íté let rõl”, „vég sõ dol gok ról” vagy
csak egyes szám ban „vég sõ do log ról” be szé lünk. De még
ha a fo gal ma kat si ke rül is ki vá lasz ta ni, min den képp
szá mol ni kell ve le, hogy ez a szim bo li kus nyel ve zet egy
egész rend szert hoz ma gá val. Le het ne ez is az egyik ta -
lál ko zá si pont a teo ló gia két vizs gált tu do mány ága közt,
még pe dig a kö zös szim bo li kus nyel ve zet meg lé te – csak -
hogy en nek már van ne ve, az úgynevezett „ká na á ni
nyelv”, amely el ne ve zést épp a fo gal mak tisz tá zat lan sá -
ga szülte. Épp ezért az össze ve tés ben nincs he lye az ál -
ta lá no sí tás nak – szük ség van egy konk rét rend szer re,
amely nek de fi ní ci ói tar tal mi lag egy be vet he tõk a ki vá -
lasz tott áhí ta tok meg fo gal ma zá sa i val.

SZIM BÓ LUM VA DÁ SZAT

A klasszi kus „sum mák ban” az esz ka to ló gia té ma kö ré nek
ki fej té se nem ka pott kü lö nö sebb hang súlyt. Ám ami óta az
em be ri ség rá éb redt, hogy ké pes ön ma ga el pusz tí tá sá ra,
meg nõtt az ér dek lõ dés a „vi lág vé ge” té má ja iránt. Ez az
ér dek lõ dés azon ban ko ránt sem bib li ai in dít ta tá sú, sõt épp
azt su gall ja, hogy a vég sõ dön tés né hány em ber ke zé ben
van. En nek el le né re az ál ta lá nos kí ván csi ság ki ha tott a
teo ló gi ai ér dek lõ dés re, így a 20. szá za di rend sze res teo ló -
gu sok mun kái alap ját ké pez he tik az össze ve tés nek. Ilyen
– ná lunk is könnyen hoz zá fér he tõ – rend szer például Paul
Til lich szim bo li kus nyel ve ze te. Te gyük fel, hogy a konk rét
fo ga lom rend szer meg van. Ugyan ak kor kér dés, hogy szük -
ség van-e ho mi le ti kai alap ve tés re, az az is mer nünk kell-e
mind a negy ven nyolc szer zõ ho mi le ti kai alap el ve it. Je len
eset ben meg en ged he tõ nek tû nik egy nem le ges vá lasz, mi -
vel egy irá nyú fo lya ma tot vizs gá lunk, nem pe dig köl csön -
ha tást.

Az aláb bi ak ban kí sér le tet te szünk ar ra, hogy össze fog -
lal juk azo kat a szim bo li kus ér té kû fo gal ma kat3 (pon to -
sab ban azok ma gyar for dí tá sa it), ame lyek se gít sé gé vel Til -
lich Rend sze res teo ló giájá ban az esz ka to ló gia té ma kö rét4

tár gyal ta:
a) A „tör té ne lem vé ge”: a „vég” je lent 1. célt (tel osz, ami

az „örök élet”) és 2. be fe je zõ dést (ami kor min den meg szû -
nik lé tez ni tér ben és idõ ben).

PE THÕ AT TI LA

Y2Ka len dá ri um

1 Dil len bur ger Ka len der. Christ liche Ver lags ges ells chaft, Dil len burg,
1999.

2 Ki vé ve 3Móz, 1Krón, Abd, Náh, Hab, Zof, Hagg, Zak, Mal, Tit, Fi lem.

3 Itt rög tön meg kell je gyez ni, hogy Til lich tö mör, szim bo li kus nyel ve ze -
te mû ve egé szét át szö vi, és a könyv ele jén tár gyalt fo gal mak a könyv vé -
gén is vissza kö szön nek.

4 Til lich, Paul: Rend sze res teo ló gia. Ford. Sza bó Ist ván. Osi ris, Bu da pest,
2000. 649–668. o.



b) A „vég sõ do log” (eszk ha ton): „idõi” és „örök ké va ló”
kap cso la tá nak szim bó lu ma, amely eg zisz ten ci á lis je len -
tés sel bír – nem va la mi fé le meg ha tá ro zat lan messze ség -
ben (vagy kö zel ség ben) be kö vet ke zõ ka taszt ró fa (tér ben és
idõ ben), ha nem azt fe je zi ki, hogy min den pil la nat ban
szem tõl szem ben ál lunk az örök ké va ló val.

c) „Örök Élet és örök ha lál”: Is ten or szá gá nak transz -
cen dens ol da la, amely nek „tar tal má ról” alap ve tõ en há -
rom fé le el kép ze lés ter jedt el:

1. Ki für kész he tet len ti tok;
2. Szupr ana tu ra liz mus: a transz cen dens or szág an nak

az élet nek az esz mé nyi meg is mét lõ dé se, ame lyet a tör té -
ne lem ben és a lé te zés egye te mes fel té te lei kö zött ta pasz ta -
lunk meg – az az nincs köz vet len kap cso lat a föl di és a
mennyei tar to mány közt;

3. Pa ra dox fel fo gás: „a tör té ne lem min dig je len le võ vé -
ge föl eme li a tör té ne lem po zi tív tar tal mát az örök ké va ló ba,
mi köz ben ez zel egy ide jû leg ki zár ja a ne ga ti vi tást az ab ban
(az örök ké va ló ban) va ló ré sze se dés bõl.” – Így nem vész el
az, ami a tör té ne lem so rán te rem tõ dött, sõt még a leg ap -
róbb tör té nés nek is je len tõ sé ge van az örök élet szá má ra,
ugyan ak kor az egyé ni sors szem pont já ból mind az örök
ha lált, mind a „vissza té rés” bi zo nyos sá gát ta gad nunk
kell. Az Örök Élet: élet az örök ké va ló ság ban, az az élet az
Is ten ben. Míg az „örök ha lált” ér tel mez het jük úgy is, mint
a „lét bõl va ló ön ki re kesz tett sé get”.5

d) „Utol só íté let”: az idõ i bõl az örök ké va ló ba tör té nõ át -
me net so rán a ne ga tí vum el vet te tik – an nak nyil vá nít ta -
tik, ami: nem lét nek, így meg szû nik az élet két ér tel mû sé ge.

e) „Lé nye gi e sü lés”: a tisz ta lé nye gi ség vagy po ten ci a li -
tás ál la po tá ba va ló vissza té rés, ki egé szül ve a lé te zés ben
te rem tõ dött po zi tí vum mal, amely nek foly tán lét re jön a
vég sõ leg új.

f) „Örök bol dog ság”: az Is te ni Élet örök gyõ ze lem a ne -
ga ti vi tás fe lett, még hoz zá harc és gyõ ze lem ál tal; ez az Is -
te ni Élet bol dog sá ga, va la mint azo ké, akik eb ben az Élet -
ben ré sze sed nek.

g) A „test fel tá ma dá sa”: hang sú lyo san nem a „hús test -
rõl” van szó, ugyan ak kor nem is va la mi fé le „csu pasz” lel -
ki lé te zés rõl, ha nem olyan „lel ki test rõl”, amely az em be ri
lé lek szá má ra je len le võ Is ten ál tal át for mált, meg hó dí tott
és ön ma ga fö lé emelt tel jes em be ri sze mé lyi sé get fe je zi ki
a ma ga egye di sé gé ben. Ál ta lá nos ér te lem ben pe dig a „fel -
tá ma dás” an nak a bi zo nyos sá ga, hogy „a ha lál lal vég zõ dõ
idõi élet Örök Élet re tá mad fel”.

A FEL SO ROLT SZIM BÓ LU MOK SZE RE PÉ NEK
VIZS GÁ LA TA AZ ÁHÍ TA TOK SZÖ VE GÉ BEN

A 365 áhí tat ból leg alább har minc szól va la mi lyen for má -
ban az „idõk vé gé rõl”. An nak el le né re, hogy rö vid szö ve -
gek rõl van szó, sok eset ben nem csak több súly pon tot érin -

te nek, ha nem a fen ti ek hez ké pest más hang sú lyo kat is ér -
vény re jut tat nak. 

a) A „tör té ne lem vé ge”: 57,6 105, 114, 231.
57: Mennyi vel ér té ke sebb a „mennyei Örök ség” (himm -

lische Er be), mint az „Ígé ret Föld je” – kap csol ja össze az
áhí tat szer zõ je az ószö vet sé gi tör té ne tet (Józs 14) a föl di
élet „vég sõ cél já val”.

Ér de kes mó don Til lich konk ré tan nem ejt szót az esz ka -
to ló gi á ról szó ló rész ben a pa rú zi á ról, vagy egy ál ta lán
Krisz tus sze re pé rõl – igaz, a meg elõ zõ ré szek ben bõ sé ge sen
utal rá, és az Is te ni Élet rõl szent há rom sá gi ér te lem ben be -
szél.7 A 105. nap ra szó ló áhí tat ugyan ak kor az „Ent -
rückung” ki fe je zés so kak szá má ra is me ret len je len té sé bõl
ki in dul va nyo ma té ko san fel szó lít ja az ol va só kat, hogy is -
mer tes sék meg a „fel vé te tés” je len té sét a kör nye ze tük ben
élõk kel, hi szen nincs „vá ra ko zás”, ha nem szer zünk tu do -
mást az „el me ne tel rõl”! Ugyan így hi ány zik Til lich nél az
„idõk je le i nek” (114) szim bó lu ma, ami le het, hogy túl kép -
lé keny egy el vont rend szer szá má ra, ugyan ak kor e je lek
für ké szé se gya ko ri je len ség ke resz tény kö rök ben. A „cél”
is más ként fo gal ma zó dik meg: mint „völ lige Er ret tung”,
az az „tel jes meg men tés”, ami a hit cél ja (Zi el des Gla u -
bens).

231: Ha son ló az imént tár gyalt szö veg hez, sõt még
konk ré tab ban utal a „tol vaj ként” kö ze lí tõ or szág ra és az
ezt kí sé rõ rend kí vü li ka taszt ró fá ra (ge waltige Ka ta stro -
phe), amely elõl csak egy fé le me nek vés van: „Die se Ret -
tung he ißt Jesus Chris tus!”

b) A „vég sõ do log”: 168, 230, 265, 315, 362.
168: Krisz tus nem a vég idõk ka taszt ró fá i ra hív ta fel a

fi gyel met, ha nem éber ség re in tett, hi szen az An ti krisz tus
nem min dig „or dí tó orosz lán” ké pé ben mu tat ko zik – le het
a „Fény An gya la” is.

A to váb bi négy áhí tat más-más szem pon tól ér zé kel te ti a
„pom pás jö võ” (herr liche Zu kunft) je len lé tét. Az el sõ az üd -
vös ség be ve tett hit el lent mon dást nem tû rõ vol tá ra (230),
a má so dik a Krisz tus sal va ló örök kö zös ség re (265), a har -
ma dik a meg vál tás ba ve tett hit meg val lá sá ra (315), a ne -
gye dik pe dig az örök ké va ló ság min den evi lá git fe lül mú ló
ér té ké re (362) irá nyít ja a fi gyel met. Is mét ki kell emel ni az
erõ tel jes krisz to ló gi ai meg ha tá ro zott sá got. 

c) „Örök Élet és örök ha lál”: 2, 9, 16, 71, 103, 232, 239,
286, 346.

A fel so rolt áhí ta tok mind-mind igye kez nek meg ra gad ni
a transz cen dens or szág egy-egy vo ná sát: 

2: „Ein Reich, wo ke in Schmerz, ke in Le id, kei ne Trä nen
mehr vor kom men. Ein Reich, indem ein he i li ger Gott bei
den Mensc hen woh nen, ja, ru hen kann und ewi ges, un -
get rüb tes Glück die Her zen er fül lt. Es wird ei ne end lose
Zeit se in, für uns he u te ka um vors tell bar, in der je der Sinn
nur noch den Herrn Jesus, als Mit te se i nes Le bens kennt,
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5 Til lich 2000, 230. o.

6 A szá mok a ka len dá ri um ban meg je lölt na po kat je lö lik.
7 Til lich 2000, 61., 576–577. o.



und Gott, den Va ter an be tet.”8 Til lich épp eze ket a gon do -
la to kat pró bál ta ki kü szö böl ni, mind azon ál tal a mon da ni -
va ló ro ko nít ha tó a ne ga tí vum le gyõ zé sé nek gon do la tá val.

9: Ret te günk az egy re gya ko ribb ter mé sze ti ka taszt ró fák -
tól (idõk je lei), hol ott lel ki sí kon már ré ges-rég dúl a harc, és
csak Krisz tus sal egy ha jó ban le he tünk biz ton ság ban.

71: Aho gyan Til lich is szá mos eset ben ér zé kel te ti a kü -
lönb sé get a ho má lyos köl tõi nyelv és a teo ló gia szim bo li -
kus nyel ve ze te közt, úgy a 71. nap áhí ta tá ban is egy Hei -
ne-idé zet se gít sé gé vel vi lá gít ja meg a szer zõ az örök ké va -
ló ság ról szó ló ho má lyos el kép ze lé se ket, majd hív ja fel a fi -
gyel met a Krisz tus ban (in ihm) ka pott meg vál tás örö mé re,
amely ki tart a je len ben, a jö võ ben, sõt élet hosszig lan, to -
váb bá ele gen dõ az Úr ral va ló örök kö zös ség hez.

16: Az egyén sor sa eb ben az élet ben dõl el, és sen ki nem
tud ja, mennyi ide je van még – a szer zõ Dá vid pél dá ját ve -
szi ala pul, aki fi á ra hagy ta szel le mi örök sé gét, amely böl -
cses ség aján dék. „Las sen wir uns recht ze i tig die We is he it
sc hen ken, un ser Le ben auf die Ewig ke it hin au szu rich -
ten”9 – biz tat a szer zõ.

103: A „po kol” gon do la ta (2Thessz 1,9) egy ál ta lán nem
ne vet sé ges, ezért Krisz tus kö ve te i ként nem sza bad hall gat -
nunk ró la, ahogy a Krisz tus ál tal meg nyi tott menny rõl sem.

232: Egy ér de kes té ma fel ve tés, amely az em be ri ség egy -
re in káb nö vek võ igé nye i nek ki elé gí té sé re a vi lág ûr meg -
hó dí tá sá nak ter vé vel vá la szo ló tö rek vést ál lít ja szem be az
Is ten ál tal biz to sí tott jö võ vel (gött lich ga ran tier te Wirk -
lich ke it), ami a 2. nap áhí ta tá ban szint úgy sze re pelt.
„Mehr als der Mars uns je mals bi e ten kann!”10 – lel ke se -
dik a szer zõ.

239: A Ke reszt (1Kor 1,18) alap ján gát az „el ve szet tek -
nek”, mert nem akar ják meg ér te ni a Krisz tus-ese ményt –
az ered mény: örök re el vesz ni. („Bei die s er Hal tung ble ibt
nur Ge richt – ewig ver lor en!”11) „Das Kre uz zeigt uns das
En de des Mensc hen im Fle isch, das En de des Ichs”12 – ír -
ja a szer zõ, majd hoz zá te szi, hogy Is ten nem akar ja a bû -
nös ha lá lát.

286: Az elõ zõ höz ha son ló gyö ke rû írás a fo gyasz tói tár -
sa da lom vá gya i val ál lít ja szem be Is ten vég te le nül ha tal -
mas bi ro dal mát (unend lich großen Reich tum), ame lyet
sze re te te ré vén már most meg ka punk.

346: Ta lán a „leg fi lo zo fi ku sabb” áhí tat a ka len dá ri um -
ban, amely ki fej ti, hogy ma nap ság hi á ba van te le min den

„új don sá gok kal”, mert va ló ban „újat” csak Is ten ké pes te -
rem te ni. („Wirk lich neu im ursprüng li chen Sinn, al so aus
nicht be re its Bes te hen dem ent stan den [Ps 33,9] kann nur
das se in, was Gott durch se in Wort erschafft!”13)

d) „Utol só íté let”: 89, 151, 152, 231.
89: Az apos to li kö szön tés el sõd le ge sen nem a gyü le ke -

zet föl di, ha nem az Is ten elõt ti stá tu szát je lö li meg, amely -
nek alap ja a „ke gye lem”, mind a föl di élet ben, mind pe dig
az örök ké va ló ság ban.

151: Bél saccar la ko má já nak pro fe ti kus lá to má sát szó lal -
tat ja meg a szer zõ, amely sze rin te a je len ben így hang zik:
„Es kommt die Stun de der Ab rech nung mit der von Gott get -
renn ten Mensch he it! Nur Um kehr zu Jesus Chris tus kann
noch ret ten!”14 – en nél töb bet azon ban nem mond.

152: Konk ré tan az „el szá mol ta tás ról” (die Ab rech nung)
van szó, és a szer zõ azt a tév hi tet igyek szik fel szá mol ni,
mi sze rint az örök sor sot a jó és a rossz cse le ke de tek ará -
nya dön ti el. Ehe lyett csak egy do log szá mít, Krisz tus vé -
re és a ben ne va ló hit. „…zählt nur eins: »Das Blut Jesu
Chris ti, des Soh nes Got tes, das uns re i nigt von al ler Sün -
de« (1Jo 1,7). Wer an ihn gla ubt, hat »die Er lö sung durch
se in Blut, die Ver ge bung der Ver ge hun gen« (Eph 1,7).”15

Aki hisz, az Jn 5,24 alap ján íté let re sem megy.
e) „Lé nye gi e sü lés”: 187.
187: Az áhí tat ar ra a moz za nat ra fó kusz ál, amely re Til -

lich is utal,16 ne ve ze te sen, ami kor pa ra dox mó don bi zo -
nyo sak va gyunk ben ne, hogy vissza té rünk az örök ké va ló -
ba, amely bõl jöt tünk – ez az áhí tat nyel vén az „Is ten gyer -
me ke i nek” bi zo nyos sá ga, akik örül nek a Krisz tus sal va ló
maj da ni kö zös ség nek, és ez zel az öröm mel ta nús kod nak
ró la a vi lág elõtt. En nek a kö ve tés nek pe dig a leg fon to -
sabb ele me az imád ság.

f) „Örök bol dog ság”: 76, 316.
76: Aki Is tent di csõ í ti (sze re tet tel, alá zat tal, szol gá lat -

tal, há la adás sal), azt Is ten is meg di csõ í ti – „Welch ei ne
herr liche Zu kunft ver he ißt uns se in Wort!”17

316: Min den nap örö mét meg ala poz hat ja an nak tu da -
ta, hogy a ha lált le gyõ zõ, fel tá ma dott Krisz tus tól sem mi
sem vá laszt hat el ben nün ket (un lös ba re Ver bin dung mit
Chris tus).

g) A „test fel tá ma dá sa”: 94, 179.
94: Az em be ri ség ré gi ál ma, hogy „hal ha tat lan ná” vál -

jon (Un sterb lich ke it). Ta lán 2050-re az or vos tu do mány
meg is old ja ezt a prob lé mát – gon dol ko zik el a szer zõ. De
va ló ban meg old ha tó-e az alap prob lé ma, az az az el mú lás -
tól va ló fé le lem? A hí võ éle té ben igen, akit a Krisz tus ban
ka pott új élet for mált át.
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8 „Egy or szág, ahol nincs fáj da lom, szen ve dés, és nin cse nek könnyek.
Egy or szág, amely ben az em be rek a szent Is ten nél lak nak, aki meg tud
nyug tat ni, és örök, fel hõt len bol dog ság gal töl ti meg a szí ve ket. Egy vég
nél kü li idõ, amely szá munk ra ma alig ha kép zel he tõ el, amely ben min den
ér te lem úgy is me ri az Úr Jé zust, mint az éle te kö ze pét, és Is tent, az Atyát
imád ja!”

9 „Egyút tal hagy juk ma gun kat meg aján dé koz ni az zal a böl cses ség gel,
amellyel éle tünk az örök ké va ló ság hoz iga zo dik.”
10 „Sok kal több (az em lí tett va ló ság), mint amit a Mars va la ha is nyújt hat!”
11 „En nél a ma ga tar tás nál csak íté let ma rad – örök ké el vesz ni!”
12 „Szá munk ra a ke reszt az em ber test sze rin ti vé gét, az »én« vég ze tét
mu tat ja.”

13 „A szó szo ros ér tel mé ben vé ve va ló ban új, te hát még nem lé te zõ bõl
ke let ke zõ csak az le het, amit Is ten az õ igé jé vel te remt!”
14 „El jön az íté let órá ja az Is ten tõl el sza kadt em be ri ség szá má ra! Csak a
Krisz tus hoz for du lás ment het meg!”
15 1Jn 1,7; Ef 1,7.
16 Til lich 2000, 664. o.
17 „Mi cso da nagy sze rû jö võt ígér ne künk az õ igé je!”
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A BOL DOG SÁG TÉ MÁ JÁ NAK KON TEX TU SA

A bol dog ság-té ma ku ta tá sa az eu ró pai szel lem tör té net ha -
gyo má nyai sze rint a fi lo zó fia egyik leg fõbb fel ada ta. Az
an tik fi lo zó fia tör té net klasszi ku sa i tól kezd ve nap ja in kig
szin te min den je len tõs eu ró pai gon dol ko dó meg nyi lat ko -
zott a kér dés rõl. Az el mé let le csa pó dá sa, to vább gon do lá sa
cso dá la tos mû al ko tá sok kal aján dé ko zott meg ben nün ket
az iro da lom tól a kép zõ mû vé sze ten és ze nén át az épí té -
sze tig. A kér dés iránt ér dek lõ dõk ma az esz té ták mel lett
leg in kább a pszi cho ló gu so kat, a szo cio ló gu so kat te kin tik

a té ma szak ér tõ i nek, de a bol dog ság ke re sés ter mé sze tes
(vagy épp a fo gyasz tói él mény tár sa da lom gaz da sá gi ér de -
kek ve zé rel te mar ke ting je ál tal ge ne rált) mo ti vá ci ó ja nyo -
mán for dul szá mos ér dek lõ dõ a val lá sok vi lá ga fe lé is.
Akár tu da to san, akár csak e kor le ve gõ jét lé le gez ve a
temp lom ban ülõ gyü le ke zet (és a ka pun túl ról fü le lõ „kül -
sõ kör”) tag jai is a bol dog ság vágy igé nyé vel hall gat ják ige -
hir de té sün ket és fi gye lik gyü le ke ze ti, egy há zi mun kán kat,
ide á lis eset ben pe dig öröm mel vesz nek részt ab ban. 

Az egy ház és a teo ló gia ha gyo má nyá ban is sok kincs és
ér té két vesz tett kli sé hal mo zó dott fel a bol dog ság kér dé se

179: Két ség kí vül tra gi kus nak tû nik, hogy egy szer itt
kell hagy ni a „föl di sát run kat” – ke resz tény ként azon ban
egy „új épü let” (Ne u bau) vár „oda át” (drü ben). „Weil die -
ses ne ue »Le i be s haus« himm lischer Na tur ist, wird auch
das Le ben dort un ver gleichlich bes ser se in”18 – ez ad Is ten
gyer me ke i nek bel sõ sta bi li tást.

A LÉ NYEG TÕL A LÉ TE ZÉ SEN ÁT
A LÉ NYE GI E SÜ LÉ SIG

Ta lán eb bõl a rö vid (leg alább is az át te kin tett anyag
mennyi sé gé hez mér ten rö vid) ta nul mány ból is ki tû nik,
hogy a két nyel ve zet közt óri á si kü lönb ség van. A ha son -
ló sá gok el le né re egy ér tel mû nek lát szik a kü lönb ség Til lich
szán dé ka és az áhí ta tok tö rek vé sei kö zött. Utób bi ak szó -
hasz ná la ta in kább kö ze lít ah hoz a köl tõi nyelv hez, ame -
lyet Til lich már nem tart meg en ged he tõ nek. Még is a „köl -
tõi” nyelv jel le gé bõl fa ka dó an sok kal al kal ma sabb nak tû -
nik ar ra, hogy a ne he zen ért he tõ dol go kat köz ért he tõ vé te -
gye. Ez eset ben vi szont jó eséllyel túl megy azon a vo na -
lon, ame lyet a rend sze res teo ló gia ha tá ro zott moz du lat tal
meg hú zott. Ugyan ak kor ha a rend sze res teo ló gus ala pos -
sá gá ra, tö mör sé gé re tö rek szünk, könnyen el vész mon dan -
dónk köz ért he tõ sé ge. Épp ezért a rend sze res teo ló gi á nak
az elõb bi eset ben van fon tos sze re pe, je le sül ab ban, hogy
az ige hir de tõ szá má ra meg húz za a ha tá ro kat, ahogy ezt
töb bek közt Til lich is tet te: „en nél töb bet nem mond ha -

tunk!” A meg hú zott ha tár vo nal pe dig egyút tal azt is je len -
ti, hogy „ed dig” el kel le ne jut ni, ha egy-egy té má ról be szél -
ni aka runk. Igaz, az em lí tett ha tár vo nal le gi tim vol tát
csak az adott te kin tély (je len eset ben Til lich rend sze ré nek)
el fo ga dá sa biz to sít hat ja, ugyan ak kor fel té te lez nünk kell,
hogy a rend sze res teo ló gus nak és az ige hir de tõ nek kö zös
a cél ja: Is ten rõl be szél ni.

Össze fog la lás kép pen te hát a kö vet ke zõ ket ál la pít hat juk
meg:

a) Míg Til lich rend sze rén be lül az esz ka to ló gia té ma kö -
re bur kol tan krisz to ló gi ai meg ha tá ro zott sá gú (pon to sab -
ban az Is te ni Élet rõl szent há rom sá gi ér te lem ben be szél,19

ami könnye dén hi ány ér ze tet szül het, mi vel el vesz nek az
olyan szim bó lu mok, mint a pa rú zia és eh hez kap cso ló dó -
an az „idõk je lei”, Krisz tus bí rói sze re pe, az An ti krisz tus
stb.), ad dig a vizs gált áhí ta tok sok eset ben épp a kel lõ kép -
pen ki nem fej tett krisz to ló gia mi att nem tud tak vá laszt
ad ni az örök ké va ló ság gal kap cso la tos kér dé sek re – az az
nem men tek el ad dig a ha tá rig, amed dig a rend sze res teo -
ló gia „meg en ged te” vol na.

b) Az idé zett pél dák alap ján is ki tû nik, hogy az áhí ta tok
„köl tõi nyel ve” ugyan ak kor jó pár szor túl ha lad ta a Til lich
ál tal le fek te tett ha tár vo na lat.

c) Eb bõl kö vet ke zõ en nem az áhí ta tok nyel ve ze te szo rul
vál toz ta tás ra, ha nem az egyes té mák ha tá ra i nak meg ál la -
pí tá sa, amely re a rend sze res teo ló gia (így töb bek kö zött
Til lich is) tö rek szik,20 és amely lé pés meg ke rül he tet le nül
az ige hir de tõ re há rul.

18 „Mi vel ez az új »tes ti lak hely« égi ter mé sze tû, az ot ta ni élet is össze -
ha son lít ha tat la nul jobb lesz.”

19 Lásd 5. jegyz.
20 Til lich 2000, 20. o.

BA LOG NÉ VIN C ZE KA TA LIN

„Örül je tek az Úr ban min den kor!” 
A bol dog ság té má já nak krisz to ló gi ai meg kö ze lí té se az ige hir de tés szol gá la tá ban



kap csán. De van-e va ló ban vá la szunk a bol dog ság ke re sõk
kér dé sé re? S ha van, sa já to san ke resz tény vá lasz-e az,
vagy olyan böl cse let csu pán, amely nek ér vé nyét el is me ri a
ke resz tény ta ní tás, de nem te kint he ti sa ját já nak? Kom pe -
ten sek va gyunk-e a kér dés ben? Vég sõ so ron szük sé ge
van-e a bol dog sá gát ke re sõ tár sa da lom nak a ke resz tény
teo ló gi á ra? (Jól le het a kor szel lem ve zé rel te prag ma tis ta
eset le ges nem le ges vá la sza még nem biz tos, hogy ki zár ja
a teo ló gia s a ke resz tény ség lét jo go sult sá gát, még sem ér -
de mes ki ke rül ni a kér dést már csak sa ját lét ér tel me zé sünk
szem pont já ból sem.) Ke gyes lé lek só ha ja vagy mély krisz -
to ló gi ai igaz ság meg fo gal ma zá sa a „Jesu, mei ne Fre u de”
(Jé zus, bol dog sá gom), a Bach mo tet tá ja nyo mán egy há -
zunk szim bó lu má vá lett ének kez dõ so ra és gon do lat me ne -
te? Va ló di bol dog ság ról szól-e, vagy csu pán a vá gyó dás
szül te imád ság, amely ben pro jekt ál juk em be ri éle tünk si -
ker te len sé ge fö lött ér zett fáj dal mun kat, és val lá si il lú zi ó -
val fol toz gat juk a lé te zés ha sa dá sa it? A biz tos cél re mé -
nyé bõl táp lál ko zó erõ és de rû vagy az élet el vi se lé sé nek a
kul tú rá ban ki ala kí tott egyik for má ja a ke resz té nyek hi te?
Transz cen dens bol dog ság már itt a föl dön, vagy leg fel jebb
em be ri le he tõ sé gek ben rej lõ „flow”-él mény? Mit kí nál a
ke resz tény ség? – te szik fel ke re sõ vagy szkep ti kus test vé -
rek a kér dést, és szük sé ges, hogy mi ma gunk, az üze net
hir de tõi is mer jük a vá laszt. Alap ve tõ és meg ke rül he tet len
kér dé se kig ka lan doz ha tunk a bol dog ság kér dés mé lyén,
mi vel a bol dog ság min dig kö vet kez mény, ered mény, oko -
zat, ezért (jog)alap já nak, for rá sá nak, oká nak is me re te nél -
kül nem tu dunk be szél ni ró la.

Je len cik kem ben sem a teo ló gi ai ha gyo má nyok rend sze -
re zé sé re, sem a prob lé ma egy szer s min den kor ra ér vé nyes
meg ol dá sá ra nem vál lal koz ha tom. Pusz tán egy sa já to san
ke resz tény irány ból: a krisz to ló gia fe lõl kö ze lí tem meg a
kér dést; vé gül pe dig az óegy ház ha gyo má nyos ad ven ti
per iko pá ja alap ján je lö lök meg né hány olyan szem pon tot,
ame lyek to vább gon do lá sa – re mény ség sze rint – az evan -
gé li um bol do gí tó üze ne té nek to vább adá sá ban se gít het
ben nün ket.

A KRISZ TO LÓ GI AI MEG KÖ ZE LÍ TÉS LE HE TÕ SÉ GE
A „KHA RISZ” ÉS A „KHA RA” ÖSSZE FÜG GÉ SÉ BEN

E két gö rög szó kö zös in do eu ró pai tõ bõl szár ma zik. A gö -
rög vál to zat sze rint a khar- tõ az aján dék, a kö szö net, az
elé ge dett ség, a bol dog ság sza va i nak kö zös ere dõ je. A kha -
risz és a kha ra szó tar tal ma oly annyi ra össze függ, hogy
az an tik gö rög köl té szet és az új szö vet sé gi szó hasz ná lat
sem húz éles ha tár vo na lat a két szó hasz ná la tá ban. Még -
is úgy tû nik, hogy míg a kha risz (aján dék, jó in du lat, sze -
re tet re-, sze re lem re mél tó ság) in kább a sze mé lyek köz ti
kap cso lat ban tör té nik és fe je zõ dik ki, a kha ra (öröm) en -
nek egyé ni, in di vi du á lis ref le xi ó ját je len ti. A kha rin ek he -
in szó kap cso lat a há lás nak len ni (a LXX szó hasz ná la tá -
ban a hé ber hen for dí tá sa ként va la ki „szí ne elõtt jó in du la -

tot nyer ni”), a LXX és az Új szö vet ség kha riz ma sza va pe -
dig a meg aján dé ko zott, ál dott lét lel ki aján dé kai, az eu -
kha risz tia az ezért mon dott há la és di csé ret ki fe je zé sei.
Míg a LXX-ban a hen, a he szed, a ra ham meg fe le lõ je ál ta -
lá ban a kha risz, a kha ra szó itt csak el vét ve – el sõ sor ban
a Mak ka be u sok köny ve i ben – for dul elõ az öröm sza va i -
nak (szim háh, sza mah, szisz) for dí tá sa ként. Az Ószö vet -
sé get jel lem zõ – el sõ sor ban kul ti kus jel le gû – öröm és ma -
gasz ta lás sza va az agal lia o mai és az euf ra i nó. A kha ra itt
el sõ sor ban az esz ka to lo gi kus örö möt (Ézs 25,9; 66,40; Jó -
el 2,21.23; Zak 9,9–10) fe je zi ki, je len té sé ben pe dig a sá -
lómhoz áll leg kö ze lebb. Nem vé let len ala kul majd ki te hát
a kha risz kai ei ré né apos to li kö szön tés for mu la, ame lyet
ál ta lá ban a vi lá gi le ve lek ben szo ká sos kha i re kö szön tés tõl
va ló meg kü lön böz te tés vé gett az „Is ten tõl, a mi Atyánk tól
és a mi Urunk Jé zus Krisz tus tól” ki egé szí tés sel össze fûz ve
ta lá lunk.

A kha risz és a kha ra sza vak vagy té mák együt tes meg -
je le né se (oly kor az euk ha risz tia szó val egye tem ben) az Új -
szö vet ség ben krisz to ló gi ai met szés pon to kat je lez. Az an -
gya li üd vöz let és a Fel tá ma dott kö szön té se kö zött Jé zus
ta ní tá sá nak (pél dá za tok az utol só íté let rõl vagy az el ve -
szett meg ta lá lá sá ról), gyó gyí tá sá nak az utol só va cso rán
át hú zó dó evan gé li u mi tör té ne te e szo ros, lé nye gi össze -
tar to zást hir de ti. Ez a Krisz tus ban be tel je se dõ esz ka to lo gi -
kus re mény lesz Pál le ve le i nek és a ké sõb bi pász tor le ve -
lek nek is az alap ja, de még Ja kab le ve lé ben is ta lál ko zunk
a már tír ság ban is kí sé rõ öröm mel. 

A szi nop ti ku sok ta nú ság té te lé ben Jé zus az örö möt ho zó
Mes si ás. Lu kács alap té má ja az öröm, amely Jé zus tet te it
és ta ní tá sát kí sé ri, hi szen ben ne a ha tal mas Is ten lép egé -
szen kö zel a szen ve dõk höz, el ve szet tek hez, és te szi bol -
dog gá õket – nem egy szer asz ta la kö zös sé gé ben. En nek a
cse lek vés nek lesz nek ré sze sei a ta nít vá nyok, de mi elõtt el -
bíz nák ma gu kat, fi gyel mez te ti õket Jé zus, hogy an nak
örül je nek, hogy ne vük fel van ír va a menny ben (Lk
10,20). Az Apos to lok cse le ke de tei en nek az evan gé li um -
nak az öröm te li „kar ri er tör té ne té rõl” ta nús ko dik (Ap Csel
20,20): öröm mel tér nek meg és ke resz tel ked nek meg a po -
gá nyok a ne kik szó ló ige hir de tés nyo mán (Ap Csel 8,8.39;
15,31). A já no si ira tok sze rint Jé zus az öröm tel jes sé gét
aján dé koz za övé i nek. Bú csú be szé de i ben (Jn 15,11;
16,22.24) és a hús vé ti ta lál ko zás al kal má val (Jn 20,20)
ugyan az az öröm je le nik meg, amely egész föl di éle tét és
ta ní tá sát kí sér te: Is ten ígé re té nek már itt és most je len le -
võ örö me. Ez a pa ra dox, pne u ma ti kus öröm gyász és szen -
ve dés ide jén is rejt ve bár, de át öle li a Krisz tus ban ma ra dó -
kat. A hí võk örö mé nek e pa ra dox va ló sá gá ról ta nús kod -
nak Pál le ve lei az õ sze mé lyes éle te és a gyü le ke ze tek kö -
zös sé gé nek össze füg gé sé ben. A szen ve dé sek közt is Is ten
ke gyel mé bõl élõk és a Lé lek aján dé ka i ért há lát adók szá -
má ra az Úr kö ze li el jö ve te le re la ti vi zál ja a szen ve dés fé lel -
mét, és sza bad dá tesz a má si kért va ló fe le lõs ség vál la lás -
ra. Ez az iga zi, mély öröm nem a ra jon gók tö meg pszi chó -
zi sa, és nem is egy szer s min den kor ra ha bi tu a li zá ló dott
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vi sel ke dés for ma vagy a szent cse le ke de tek ju tal ma, ha -
nem új ra és új ra a ke reszt Krisz tu sá val va ló szem be sü lés
konk rét és ak tu á lis aján dé ká ból fa ka dó, fe lül múl ha tat lan
bol dog ság. 

A KRISZ TO LÓ GI AI MEG ALA PO ZÁ SÚ BOL DOG SÁG-
FO GA LOM JE LEN TÕ SÉ GE ÉS FEL TÉ TE LEI 

A teo ló gia tör té ne tet (a fi lo zó fia tör té net hang súly vál tá sa i -
nak meg fe le lõ en) vé gig kí sé ri a bol dog ság té má já nak ku ta -
tá sa: a bea ti tu do hol a hát tér ben (Au gus ti nus), hol köz -
pon ti ka te gó ri á vá emel ve (Aqui nói Ta más) ke rült ki fej tés re.
Em le get het jük a „lu the ri hil ari tás” pél dá ját, vagy ka lan -
doz ha tunk Schlei er ma cher nyo mán a mo dern val lás pszi -
cho ló gia se gít sé gé vel a val lá sos ér zü let vi lá gá ban. Kart oli -
kus teo ló gu sok kö zül Rah nert vagy Gre s hake-et, pro tes táns
te rü le ten Barth, Bon ho ef fer, Söl le, Molt mann vagy a köz ve -
tí tõ Pan nen berg gon do la ta it idéz zük, ha csak a köz is mert
20. szá za di meg nyi lat ko zá sok ra gon do lunk. Úgy tû nik, a
20. szá za di prob lé ma fel ve té sek és ref le xi ók so ka sá gá nak
te ma ti zá lá sa ko runk fel ada ta. Szük sé ges te hát, hogy a kü -
lön bö zõ meg kö ze lí té si mó dok (fe mi nis ta, fel sza ba dí tá si,
fo lya mat teo ló gi ai stb.) plu ra liz mu sá nak el is me ré se mel lett
egy-egy köz pon ti szent írá si-teo ló gi ai lo cus men tén is rend -
sze rez zük gon do la ta in kat. Meg ál la pí tot tuk, hogy az öröm
(tá gabb ér te lem ben a bol dog ság) té má já ban van ke resz tény
mon da ni va lónk, hi szen an nak krisz to ló gi ai meg ala po zott -
sá ga nyil ván va ló. Ugyan ak kor a te remt mé nyi lét és az ál -
dás bol dog sá gá nak a krisz to ló gi a in kí vül esõ in terp re tá ci -
ó já nak a le gi ti mi tá sát sem von hat juk két ség be. Sõt a bib li -
ai böl cses ség tud az e vi lá gi élet olyan „örö me i rõl” is, ame -
lyeket in kább az e vi lá gi, mint sem a transz cen dens vi -
szony rend szer sze rint tud ér tel mez ni (go no szok bol do gu lá -
sa). E tág ho ri zon ton pró bál ko zunk olyan össze füg gé se ket
ta lál ni, ame lyek az élet mi nõ sé gét és táv la tát meg ha tá ro zó
bol dog ság ról szó ló evan gé li um üze ne tét hor doz zák. A ke -
resz tény „bol dog ság tan” meg fo gal ma zá sa alap ve tõ en függ
te hát a „Ki cso da Krisz tus?” kér dés tõl, amely re vá laszt a
krisz to ló gia egyes té má i nak vé gig gon do lá sa hoz. A ke gye -
lem ben meg íz lelt bol dog ság új táv la to kat nyit kre a ti vi tá -
sunk nak, de en nek a ke gye lem nek a mély sé gé rõl és a be lõ -
le táp lál ko zó öröm te li élet gaz dag sá gá ról csak új és új ta -
pasz ta la tok nyo mán sze rez he tünk be nyo má so kat. Ró la
szó ló ki je len té se ink nem egy szer s min den kor ra kõ be vés -
he tõ, ki zá ró la gos de fi ní ci ók, ha nem a meg ér tést hor do zó
és le he tõ vé te võ sza vak. A krisz to ló gi ai meg ala po zá sú bol -
dog ság fo ga lom to vább gon do lá sá hoz az aláb bi szem pon tok
fi gye lem be vé te lét ja vas lom:

– A krisz to ló gi ai meg ala po zott sá gú bol dog sá got a
Szent írás Jé zus Krisz tus ról szó ló ta nú ság té te le és an nak
meg ér té se ha tá roz za meg.

– A krisz to ló gi ai meg ala po zott sá gú bol dog ság ref lek tált
(hisz oka is mert), és a szen ve dé sek kö ze pet te sem dõl meg
(a fel tá ma dás té nye és ígé re te en nek ga ran ci á ja).

– A krisz to ló gi ai meg ala po zott sá gú bol dog ság alap ja te -
hát nem e vi lá gi, azon ban (épp ezért) nem zár ja ki az e vi -
lá gi bol dog sá got (mi ként az e vi lá gi szen ve dést sem). 

– Is ten bol do gí tó ke gyel me egy szer s min den kor ra meg -
je lent Jé zus Krisz tus ban (szó tério ló gi ai tar ta lom). E ke gye -
lem meg érint het ben nün ket, éle tünk szám ta lan hely ze té -
ben ana ló gi á ra lel, s ez zel em lé kez tet min ket er re a dön tõ
ese mény re. Ez az is te ni cse lek vés sem mi képp sem he lyet -
te sít he tõ be az em ber-em ber vi szony lat ban ta pasz tal ha tó
ke gyel mes cse lek vé sek kel, hi szen mi nõ sé gi leg más, vi -
szont e tõ le ta nul ha tó cse lek vé sek re in dít.

– A krisz to ló gi ai meg ala po zott sá gú bol dog ság és az e
vi lá gi élet él mé nyei nem füg get le nek egy más tól. Mi ként
Jé zus Krisz tus ket tõs ter mé sze te föl di éle té ben és an nak ér -
tel me zé sé ben egy sze mély ben va ló sult meg, az e vi lá gi élet
ke re tei kö zöt ti tör té né sek az egyes em ber és a kö zös ség
éle té ben a ben ne va ló hit ál tal a krisz to ló gi ai meg ala po -
zott sá gú bol dog ság fe lõl nyer nek ér tel me zést.

– A krisz to ló gi ai meg ala po zott sá gú bol dog ság csak a
meg élt élet ta pasz ta la ta i ban ér tel mez he tõ, mi ként a krisz -
to ló gi ai meg ala po zott sá gú bol dog ság fo ga lom is csak ezen
ta pasz ta la tok nyo mán ír ha tó kö rül, mi ként a fa is gyü -
möl cse i rõl is mer he tõ meg. (Dog ma ti ka és eti ka szo ros
össze tar to zá sa, amely az esz té ti kai meg kö ze lí tés alap ja.)

– A krisz to ló gi ai meg ala po zott sá gú bol dog ság fo ga lom
kö rül írá sá hoz és hasz ná la tá hoz te hát szük sé ges a Jé zus
Krisz tus ról szó ló ta nú ság té tel szent írás-tu do má nyi, tör té -
ne ti, dog ma ti kai és eti kai ref le xi ó ja.

A KRISZ TO LÓ GI AI MEG ALA PO ZOTT SÁ GÚ
BOL DOG SÁG FO GA LOM SA JÁ TOS SÁ GAI

A Bib lia tük ré be te kint ve em be ri éle tünk alap hely ze tét pil -
lant juk meg. Is ten te remt mé nyei va gyunk, a tõ le va ló el -
sza ka dás tu da tá val és az ere den dõ bûn ak tu á lis ter he i vel.
Itt is igaz, hogy eb ben a lét hely zet ben, „csak is a tel jes e vi -
lá gi élet va ló sá gá ban ta nul hat meg az em ber hin ni. Ha tel -
je sen le mon dunk ar ról, hogy ma gunk ból va la mit csi nál -
junk – akár szen tet, akár meg tért bû nöst (…), igaz em bert
vagy igaz ta lant, be te get vagy egész sé gest…” (Bon ho ef fer)
Van ben nünk va la mi fé le vá gya ko zás a bol dog ság ra, de is -
mer jük a bol dog ság ra va ló tö rek vés le he tõ sé ge it és kor lá -
ta it is. Eb ben a re á lis „evi lá gi ság ban” (és nem „be be szélt”,
ige hall ga tók ra rá kény sze rí tett „il lem-bû nös ség ben”) ér el
min ket az evan gé li um üze ne te, amely Is ten kha riszáról,
ke gye lmé rõl szól. A ke gye lem fo gal ma azon ban ma már a
hi e rar chi kus tár sa dal mi struk tú rák fel bom lá sa nyo mán
nem ma gá tól ér tõ dõ hí vó szó: kö rül írás ra, új ra ér tel me zés -
re szo rul. Leg in kább a fel té tel nél kü li el fo ga dás hû sé ges és
bá to rí tó va ló sá ga ként tud juk fel fog ni. (Is ten szem kon tak -
tu sa – vö. ke gyel met nyer ni szí ne elõtt – a ke gyet len, kí -
mé let len te kin te tek el le né ben.) Nem függ ér de me ink tõl,
erõ fe szí té se ink tõl, rá ké szü lé sünk tõl, egy sze rû en ki vá laszt
és utol ér ben nün ket. A föl di élet mély sé ge in és ma gas sá -
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ga in át íve lõ sá lóm ígé re tét és már most át öle lõ va ló sá gát
aján dé koz za. Így ad táv la tot és bá tor sá got éle tünk nek, s
te szi ér tel mez he tõ vé mind azt, amit át élünk. Az élet tel jes -
sé gét, a fáj da lom és az öröm, a gyász és az ün nep, a te vé -
keny ség és a pi he nés ide jét így fog ja egy be. Így ad te ret az
ért he tõ vel és az ért he tet len nel, a fel fog ha tó val és a ti tok -
kal va ló szem be sü lés re. He lye van ná la a kér dé sek nek, de
nincs szük sé ge pót sze rek re. Aj tót nyit a má sik em ber fe lé,
ké pes sé tesz a fe le lõs ség vál la lás ra, az együtt örü lés re, de
a bûn bá nat ra, a bûn bo csá nat ra és a me ta no ia örö mé re is.
Így ad mél tó sá got és ér tel met éle tünk nek. Eb ben a hit ben
jár ni kha ra, va ló di bol dog ság. 

SZEM PON TOK AZ IGE HIR DE TÉS HEZ
FIL 4,4–7 ALAP JÁN

Az em be ri be széd ben „kél és vész az ige” (Au gus ti nus: Val -
lo má sok IX,10): ige hir de té sünk és teo ló gi ánk ezen alap -
prob lé má ja a ke resz tény bol dog ság tu dat ról va ló bi zony -
ság té tel ben is je lent ke zik. Nem le het nem szól ni örö münk -
rõl, de ve szé lyes is ver ba li zál ni e min den ér tel met meg ha -
la dó va ló sá got. Dog ma ti kai vagy lo gi kai ka te gó ri ák ba át -
ír va e preg náns alap ige is könnyen el vesz ti ere de ti meg -
gyõ zõ ere jét, va ló ban hi te les ér zel mi te lí tett sé gét. A szi kár
egy sze rû ség ben egy más mel lé ál lí tott ka rak te res, tö mör
mon da tok ter mé sze tes ere je nem ad ha tó vissza és nem
fejt he tõ ki okos esz me fut ta tás ban. Mi ként a bib li ai szö ve -
get, úgy a mi be szé dün ket is az él mény és ér tel me zé sé nek
egyen sú lya és az eb bõl fa ka dó hi te les ség meg gyõ zõ ere je
kell hogy meg ha tá roz za. 

E pa ra i ne ti kus per iko pá ban Pál mint egy sum máz za sa -
ját és gyü le ke ze te ke resz tény bol dog ság ta pasz ta la tát. Az
Úr ban va ló öröm – amely a leg ki éle zet tebb kö rül mé nyek
kö zött is bé kes sé get nyúj tó va ló ság (vö. Róm 5,1kk; 12,2;
2Kor 6,10; 8,2–3; Fil 1,7) – a krisz tu si sze líd ség (vö. 2Kor
10,1) aján dé kát és fel ada tát hoz za ma gá val. Az Úr kö zel -
sé ge (a par ú zia, amely en nek az öröm nek a be tel je sü lé se)
már most éle tünk meg ha tá ro zó ígé re te, sõt (az úr va cso ra
ta pasz ta la tá ból fa ka dó mar anatha fel ki ál tás ban is ki fe je -
zõ dõ – vö. 1Kor 16,22) hit ben meg ala po zott örö me. Ezért
le het és kell min den ké rést há lá val vin ni az Úr elé, így õr -
zi meg a min den ér tel met meg ha la dó bé kes ség Is ten gyer -
me ke it Krisz tus Jé zus ban.

Mind e mel lett fon tos ész re ven nünk a le vél ere de ti kon -
tex tu sá ban, az ül döz te tés kö ze pet te kü lö nö sen is fi gye -
lem re mél tó nyi tott sá got a ke resz tény gyü le ke zet tár sa dal -
mi kör nye ze te fe lé (Fil 4,5). Ez a nyi tott ság – az öröm
meg élé sé nek pél dá i val egye tem ben – nem ma rad hat ige hir -
de té sünk mon da ni va ló já nak fel szí nén (ka rá cso nyi mo soly -
gás), ha nem a krisz to ló gi ai meg ala po zás ból le vont kö vet -
kez mény és kül de tés lé nye gé re kell rá mu tat ni. El kell ke rül -

ni azt a – szin tén fel szí nes és ol csó, de ál ta lá ban kont ra -
pro duk tív – té ve dést is, hogy az ige hall ga tót a ke gye lem -
rõl szó ló ta ní tás „ér vé nye sí té se” ked vé ért tõ le ide gen bû -
nök bá na tá nak po zí ci ó já ba ta szít suk, te hát el ve szett sé gé -
nek va lós tra u má ját va lót lan ta pasz ta la tok rá be szé lé se ál -
tal pró bál juk so ka sí ta ni; ez ál tal ugyan is de val vál juk, kli -
sé vé sze gé nyít jük az ige hir de tés mon da ta it: a bû nök rõl
szó lók kal együtt az evan gé li u mot hir de tõ ket is. Az evan -
gé li um az azt ol va só, hir de tõ vagy hall ga tó sze mély kül -
sõ-bel sõ kö rül mé nyei közt hang zik el, él és hat, de e kö -
rül mé nyek csak rész ben is mer tek szá munk ra, va ló já ban
Is ten tit kai, ame lyek közt az õ Szent lel ke il le té kes utat ta -
lál ni. Szük sé ges te hát he lyet hagy ni ne ki tág, szim bo li kus
ki fe je zé sek, hí vó sza vak és nyi tott gon do lat kö rök ál tal, va -
la mint tu da tá ban len ni és tu da to sí ta ni, hogy a „min den -
kor” e te kin tet ben is ér vé nyes pa ra mé ter. 

Hogy mi ként jut cél hoz és mit ered mé nyez az ige és a ró -
la szó ló ige hir de té sünk, azt nem a szó szé ken és a szó szék -
rõl kell és le het ér té kel ni. „Mû kö dé sé nek” szín te re az egyén
és a kö zös ség bel sõ és „min den em ber elõtt” va ló éle te. Ne
zár juk le az ige hir de tés vé gé re tett pont tal az ige mun kál -
ko dá sát: bíz zunk az ámen temp lom ka pun kí vül is ér vé -
nyes vol tá ban. Az Úr kö zel sé gé nek meg hir de tett örö me je -
lent se szá munk ra ün ne pe ink és a hét köz na pok sod rá ban
is ugyan azt az eu thy miát, bol dog bá tor sá got, amely ben
Pál élt és szólt: amely ben ül döz te té se, be teg sé ge és tán
me lan ko li kus lel ki al ka ta el le né re is be tel je se dést nyert
szá má ra Krisz tus ban a zsol tá rok örö me. Csak így le het sé -
ges arany va sár nap csö mör be haj ló üz le ti de rû je vagy ép -
pen tra gé di ák két ség be esett jaj sza va kö ze pet te e pá li
öröm igét hir det ni, így le het Can ta te va sár nap ján Jé zus ról
mint va ló di bol dog sá gunk ról éne kel ni, és így lesz ért he tõ
az úr va cso ra euk ha risz ti á ja. 
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»TA NÍ TÁS BE LI LOMB HUL LÁS«

„Va la mi gyö ke re sen meg vál to zott. Töb bé nem fel té te lez -
het jük, hogy a gyü le ke ze tünk tag jai is me rik sa ját fe le ke -
ze tük ha gyo má nya it. Azt sem ve het jük töb bé ter mé sze -
tes nek, hogy a hit alap ja it min den ki ér ti és ismeri. Mint -
ha ta ní tás be li »lomb hul lás«1 kö vet ke zett vol na be. Úgy
tû nik, ko runk egy há zá nak gaz dag ta ní tás bé li lom bo za tát
ha lá los be teg ség tá mad ta meg. Va la mi gyö ke re sen meg -
vál to zott…”2

A Bib lia, a teo ló gia és az egy ház ta na i  is me re té nek ko -
runk ban ta pasz tal ha tó hi á nya va ló ban ha son lít egy lom -
bo za tát vesz tett fá hoz. Két észak-ame ri kai teo ló gus, Ro -
bert Hug hes és Ro bert Ky sar a 20. szá zad vé gén fo gal maz -
ták meg köny vük ben ezt a prob lé mát, amely egy re több
gya kor la ti és rend sze res teo ló gust is fog lal koz tat. 

Be szél ge té sek ben, bib lia órá kon, gyü le ke ze ti al kal ma -
kon bi zony gyak ran ta lál ko zik a lel kész az egy há zi is me -
re tek, az egy ház dol ga i ban va ló jár tas ság hi á nyá val. Azt
ta pasz tal juk, hogy az egy ház (és ben ne fe le ke ze tünk)
alap ve tõ ta ní tá sa i nak is me re te egy re hi á nyo sab bá vá lik
az egy ház tag jai kö zött is. Az egyik ke res ke del mi té vé csa -
tor na nép sze rû kvíz mû so rá ban a Bib li á val vagy az egy -
há zi ta ní tá sok kal kap cso la tos kér dé sek a leg na gyobb
buk ta tó pon tok kö zé tar toz nak. De lát ni kell, hogy ezen is -
me re tek hi á nya nem csu pán az egy ház tól tá vol ál lók hi á -
nyos sá ga – egy er re irá nyu ló fel mé rés az egy ház ta gok kö -
zött is el szo mo rí tó tu dat lan sá got tár na fel. A prob lé ma
va ló di mély sé gé re Do ro thee Söl le vi lá gít rá, ami kor rá mu -
tat ar ra: a leg na gyobb baj az, hogy nin cse nek töb bé meg -
fe le lõ sza vak a hit kér dé se i ben, és a mai em ber éle te prob -
lé má it em be ri kap cso la tai leg in ti mebb kö re i ben be szé li
csu pán meg.3

Per sze nem le het ezt a prob lé mát le egy sze rû sí tett mó -
don a sze ku la ri zá ció és az „el múlt negy ven év” szám lá já -
ra ír ni. A Bib lia ala pos is me re té nek és az egy há zi ta ní tá -
sok ban va ló jár tas ság nak a hi á nya már Luthert is meg ré -
misz tet te: „En nek a ká té nak vagy ke resz tyén ta ní tás nak
ilyen rö vid, vi lá gos és egy sze rû alak ban va ló meg írá sá ra
az a si ral mas hely zet kény sze rí tett és ösz tön zött, ame lyet

nem ré gen mint egy ház lá to ga tó ta pasz tal tam. Is te nem!
Mennyi nyo mo rú sá got lát tam: az egy sze rû em ber, kü lö nö -
sen fa lu he lyen, sem mit sem tud a ke resz tyén ta ní tás ból,
és saj nos, sok lel kész is na gyon ké szü let len és al kal mat -
lan a ta ní tás ra. És eze ket hív ják ke resz tyé nek nek, ezek
van nak meg ke resz tel ve és él nek a szent sé gek kel, pe dig
sem a Mi atyán kot, sem a Hi szek egyet, sem a Tíz pa ran cso -
la tot nem tud ják…”4

Lel ké szek so ka sá ga tud ná tör té ne tek hosszú so rát me -
sél ni ar ról, hogy gyü le ke ze ti tag jai mi lyen tév ta ní tá sok
bûv kö ré ben él nek. Bib lia órá ra já ró fel nõt tek és if jú sá gi ta -
gok vall ják be, hogy rend sze res ho rosz kóp ol va sók, jó sok -
hoz és lát no kok hoz jár nak. Te me té se ken érez he tõ, hogy a
ko por só vagy ur na mel lett az örök élet be ve tett re mény sé -
get meg val ló Apos to li hit val lást már csak a lel kész és a
kán tor mond ja. A gyá szo lók, a te me té sen részt ve võk nem
tud ják, és nem ér zik a szük sé gét an nak, hogy mi ért is
mond ják el a töb bi ek kel együtt a hit re mény sé get meg fo -
gal ma zó hit val lá sát. 

Az egy há zak és a gyü le ke ze tek egy re in kább fel is me rik
a fel nõtt ok ta tás, a la i kus kép zés szük sé ges sé gét. Még is, a
leg jobb szer ve zés el le né re is az ta pasz tal ha tó, hogy az
akut prob lé má vá vá ló idõ hi ány mi att so kan nem tud nak
részt ven ni eze ken az al kal ma kon. Leg több eset ben az ige -
hir de tés az az al ka lom, az a le he tõ ség, ami kor az em be rek
az õket meg szó lí tó Is ten igé jé vel és az egy ház ta ní tá sá val
ta lál koz nak. Az ige hir de tés vá lik így a teo ló gi ai ta ní tá sok
meg is me ré sé nek és a teo ló gia kér dé se i vel va ló ta lál ko zás -
nak az egyik leg ha té ko nyabb al kal má vá.5 A va sár na pi is -
ten tisz te le tek és a ka zu á lis al kal mak ige hir de té sei mind-
mind ki tû nõ le he tõ sé get ad nak a tisz ta ta ní tás meg is mer -
te té sé re.

Ta ní tás és ige hir de tés he lyes ta lál ko zá sá hoz és kap cso -
ló dá sá hoz azon ban tisz táz ni kell azo kat a kér dé se ket,
ame lyek a je len hely zet hez el ve zet tek. Mi ért gon dol ják az
ige hir de té sek hall ga tói, hogy a ta ní tó jel le gû ige hir de tés
csak unal mas le het? Mi ért tö rek szik több új ho mi le ti kai
irány zat in kább a tör té ne tek, az ex pe ri men tá lis jel le gû
ige hir de té sek nép sze rû sí té sé re a dog ma ti kus kér dé sek ki -
fej té sé vel el len tét ben?

PÁN GYÁNSZ KY ÁG NES

Az egy ház ta ní tá sá nak ak tu a li tá sa
az ige hir de tés ben

1 „Doctrin al de fo lia ti on.”
2 Hug hes, Ro bert G. – Ky sar, Ro bert: Pre a ch ing Doctri ne. For the Twen -

ty-First Cen tury. Augs burg Fort ress Pub lis hers, 1997. 7. o.
3 Hu ber, Wolf gang: Mi lyen a jó teo ló gia? Kál vin Ki adó, Bu da pest, 2006.

95. o.

4 Luther Már ton: Kis ká té, elõ szó.
5 Ky sar, Ro bert: New Doctrin al Pre a ch ing for a New Cen tury. Jour nal for

Pre a chers, Ea s ter 1997. 17. o.



AZ IGE HIR DE TÉS TEO LÓ GI AI „HAJ LÉK TA LAN SÁ GA”

Ri chard Lischer, a Du ke Di vi ni ty Scho ol pro fesszo ra egy
1981-ben meg je lent cik ké ben az ige hir de té sek „teo ló gi ai
haj lék ta lan sá gá nak”6 prob le ma ti ká já ra mu tat rá.7 Fon tos -
nak tart ja teo ló gia és ige hir de tés új in teg rá ci ó ját, de a
prob lé ma meg ol dá sá hoz elõ ször fel tár ja, mit ered mé nye -
zett ez a „haj lék ta lan ná” vált hely zet:

1. Elõ ször is az ige hir de té sek ben a lé nyeg hi á nyát (lack
of sub stance). Ha az ige hir de tés nem a teo ló gi á ban át ha -
gyo má nyo zott igei üze ne tet hor doz za, ha nem az egy ház
éle té bõl táp lál ko zik, és nem a Krisz tus ban va ló új éle tet kí -
nál ja fel, olyan lesz, mint a mag, amely szik lás ta laj ra esik.

2. Az ige hir de tés könnyen szen ved het az össze füg gé sek
hi á nyá tól (lack of co he ren ce) is. Le het bár ki jól meg fo gal -
ma zott üze ne tek hor do zó ja, az ige hir de tés hez szük sé ges
össze füg gést az evan gé li um ad ja. Az evan gé li um üze ne té -
ben va ló el mé lye dés hez pe dig el en ged he tet le nül szük sé -
ges az exe gé zis és az ige hir de tés re va ló ké szü lés meg fe le -
lõ mély sé ge. Lischer Ger hard von Rad exe gé zist és pré di ká -
ci ót össze kap cso ló gon do lat me ne tét lát ja irány adó nak
exe gé zis és ige hir de tés he lyes vi szo nyu lá sá ban: „mind a
tu do má nyos exe gé zis, mind az ige hir de tés ér tel me zés (in -
terp re ta ti on)… Nincs alap ve tõ kü lönb ség exe gé zis és ige -
hir de tés kö zött. Az ige hir de tés is ér tel me zés, csak más be -
széd mód ban és más hely zet ben.”8

3. Az ott hon ta lan ság har ma dik jel lem zõ je az, hogy az
ige hir de tés so kat ve szí tett a te kin té lyé bõl (loss of aut ho ri -
ty). Lischer e tér vesz tés jel lem zé sé re Ger hard Ebe ling gon -
do la tát idé zi: „A teo ló gia szük sé ges, mert az em ber ter mé -
sze té bõl fa ka dó an fa na ti kus.”9

Az ige hir de tés tör té ne té bõl lát hat juk, hogy sok szor és
so kan él tek és él nek vissza az ige hir de tés és az ige hir de tõ
te kin té lyi hely ze té vel. Az evan gé li um te kin té lye azon ban
min den em be ri vissza élés és tor zu lás ellenére is olyan,
mint a nap fény, amely a leg na gyobb fel hõk és vi ha rok
után is tud iga zi fénnyel ra gyog ni. A teo ló gia és a te kin -
tély kap cso la tá ról a 20. század ele jén P. T. Forsyth skót
teo ló gus így írt: „Az em bert ke resz ténnyé for má ló hit nek
kell az ige hir de tõ ben teo ló gi á vá vál nia. Nem te he ti meg,
hogy hi te »fi des non for ma ta« le gyen. Egy meg fog ha tat -
lan, for má lat lan hit az ige hir de tõ szá má ra ala pok nél kü li,
és ezért te kin tély nél kü li hit.”10

4. Az ige hir de tés so kat ve szí tett je len tõ sé gé bõl a ma
em be re szá má ra. Lischer ezt a prob lé mát az ige hir de tés je -
len ték te len sé gé nek (ir re le vance of pre a ch ing) ne ve zi, de el -
sõ sor ban a teo ló gi á ban ke re si a prob lé ma okát. Vé le mé nye
sze rint a teo ló gia na gyon sok szor olyan kér dé se ket köz ve -

tí tett az em be rek fe lé, ame lyek egy adott kon tex tus ban ke -
vés bé fon tos, vagy egye ne sen je len ték te len kér dé sek vol -
tak. A teo ló gia ak kor meg ha tá ro zó és je len tõ ség tel jes, ha
az evan gé li um ból táp lál ko zik és az evan gé li um üze ne té vel
ér el éle te ket úgy, hogy ér de kes sé és élet for má ló vá vá lik. A
teo ló gia az em be ri élet leg je len tõ sebb és leg mé lyebb kér dé -
se it érin ti, és ha hû bib li ai gyö ke re i hez, nem kell el ve szí -
te nie je len tõ sé gét, te kin té lyét, alap ve tõ össze füg gé se it és
lé nye gét. A teo ló gi ai alap örök, még ha a ki hí vá sok, a
meg fo gal ma zá sok ala kul nak is. Ezt a di na mi kát ér zé kel te -
ti a kö vet ke zõ kép: „Az ige hir de tõ csak ak kor tud ja az új
gon do la tok vi lá gát meg hó dí ta ni, ha van egy bá zi sa, aho -
vá az ex pe dí ci ó ja vissza tér het.”11

A TA NÍ TÓI IGE HIR DE TÉS BEN REJ LÕ LE HE TÕ SÉ GEK

Ér de kes meg fi gyel ni, hogy a 20. szá zad má so dik fe lé ben
az észak-ame ri kai kon ti nen sen je len tõs ho mi le ti kai for ra -
da lom zaj lott le. Azon ban ezek nek az új ho mi le ti kai mód -
sze rek nek a jel leg ze tes sé ge, hogy az ige hir de té sek ben a
ta ní tás mo men tu ma, a „dog ma” je len lé te hát tér be szo rul
más új irány za tok kal szem ben (tör té net re, kép ze let re ala -
pu ló ige hir de té sek, ex pe ri men tá lis ige hir de té sek stb.). Az
új irány za tok ugyan nagy súlyt fek tet tek az ige poszt mo -
dern hall ga tó i nak el éré sé re, de a dog ma ti kai, teo ló gi ai
nyel ve ze tû pré di ká ci ók tól el tá vo lod tak. Ab ból a szem pont -
ból jog gal tet ték ezt, hogy a mai (sze ku la ri zált, mé dia ha -
tá sok tól át ita tott) ige hall ga tók ér dek lõ dé sét más mód sze -
rek kel kell fel éb resz te ni, az egy ház ta ní tá sá nak (és ter mé -
sze te sen a bib lia is me ret nek) az át adá sá ra azon ban még is
új al ter na tí vá kat kell ki ta lál ni. 

Ro bert Ky sar (Cand ler Scho ol of Theo logy, At lan ta)
1997-ben meg je lent cik ké ben már az új szá zad szá má ra
ke re si azo kat az ige hir de té si for má kat, ame lyek le he tõ vé
te szik a ta ní tás fi gye lem be vé te lét a pré di ká ci ók ban is.12

Az új for mák meg ta lá lá sá hoz azon ban na gyon fon tos,
hogy fel tér ké pez zük azo kat a te rü le te ket, ahol gyö ke res
vál to zá sok tör tén tek:

1. Ky sar el sõ vizs gá ló dá sa a kul tú rát érin ti. A 21. szá -
zad ban az em be rek az élet szét tö re de zett sé gét, frag men tá -
ci ó ját ta pasz tal ják. A tö re de zett ség mi att vált min den, ami
ho lisz ti kus, ami egészt ad és egészt mu tat, igen nép sze rû -
vé. Az egy ház, amely so ká ig egy sé ges lá tás mó dot adott és
az élet egé szét kí sér te vé gig, má ra mar gi na li zált szer ve ze -
tet je lent so kak szá má ra. A frag men tá ció má sik nagy elõ -
idé zõ je a mé dia, a hoz zánk el ju tó kom mu ni ká ció. Hí rek,
kli pek, web ol da lak je len tik az in for má ci ót, min den nek a
lé nye ge, hogy mi nél rö vi debb le gyen, és eb ben az igen rö -
vid idõ ben mi nél mé lyebb ha tást te gyen ránk. A frag men -
tá ció az ér tel met len ség ér zé sé nek elõ idé zõ je, mert el ve szi
az em ber tõl a ré szek össze ra ká sá nak és össze kap cso lá sá -

431

6 „Theo lo gi cal hom eless ness.”
7 Ri chard Lischer: Pre a ch ing as Theo logy. Cur rents in Theo logy and Mis -
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8 Lischer 1981, 87. o. 
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10 Lischer 1981, 88. o.

11 Lischer 1981, 88. o.
12 Ky sar 1997, 17. o.



nak ér tel mét, ami pe dig az egész-ség fel fe de zé sét ad hat ná
az em ber nek.

2. A má sik vizs gált te rü let már a teo ló gia kér dé sé vel
fog lal ko zik: a ta ní tás (a dog ma) ke re tet ad az em be ri ta -
pasz ta lat nak, a bib li kus me tan ar ra tí vák át fo gó tör té ne tei
éle tünk tör té ne te i nek és ese mé nye i nek. Kü lön bö zõ él mé -
nye ink re és ta pasz ta la ta ink ra, ame lyek ad dig csak va la -
mi nek a ré szei és al ko tó ele mei vol tak, a teo ló gia és a kép -
ze let (ima gi na tion) se gít sé gé vel ref lek tál ha tunk. A teo ló gi -
ai ref le xi ó nak azon ban meg kell újul nia – új ki fe je zés mód -
dal, a kép ze lõ erõ re va ló na gyobb nyi tott ság gal, új ér tel me -
zé si for mák kal és me ta fo rák kal.

3. Az új, tan té te lek re is kon cent rá ló (dokt ri ná lis) pré di -
ká ció bib li kus pré di ká ció is egy ben! Ha va ló ban ala pos
elõ ké szü le tek alap ján, a Bib lia szö ve gé ben el mé lyül ve ké -
szül a lel kész az ige hir de té sé re, ak kor egy ben teo ló gi a i lag
is el mé lyült lesz mind az, amit el mond. Ha az ige ál tal fel -
ve tett kér dé sek ben a teo ló gi ai ref le xi ót is meg fo gal maz za
és el mond ja, ele get tesz an nak az el vá rás nak, hogy ta ní -
tás és ige hir de tés túl mu tas son egy szét tö re de zett em be ri
vi lá gon, és egy sé get ad jon az em ber hi té nek és ta pasz ta -
la ta i nak.

4. Egy re in kább érez he tõ, hogy a fel adat meg ol dá sa
(ige hir de tés és ta ní tás kap cso la tá nak szo ro sabb ra fo ná sa)
a lel ké szek fel ada ta, ha azt vesszük, hogy a lel kész a gyü -
le ke zet hely ben la kó teo ló gu sa is egy ben. El sõ an nak a fel -
adat nak (és le he tõ ség nek) a meg ol dá sá ban, hogy az em -
be rek nek se gít sen sze ku lá ris éle tü ket Is ten be ve tett hi tük -
höz kap csol ni. A gyü le ke zet élet ta pasz ta la tát a ke resz tény
ta ní tás szem pont já ból fo gal maz za meg, és utat mu tat az
élet tö re de zett sé ge el le né re egy le het sé ges egy-ség fe lé.

Mind ezek alap ján mi jel le mez ze a 21. szá zad dokt ri ná -
lis-ta ní tói ige hir de té sét? Ky sar ja vas la tai kö zül13 két gon -
do lat kü lö nö sen is fi gye lem re mél tó.

1. Na gyon fon tos, hogy a ta ní tás a ta pasz ta lat ban gyö -
ke rez zen. So kunk szá má ra egy dog ma, egy egy há zi ta ní -
tás tu laj don kép pen egy abszt rakt for mát ön tõ fo ga lom,
amelynek ön ál ló éle te van. Ezért hall gat nak olyan so kan
a ko por só kö rül áll va, mi köz ben a lel kész az Apos to li hit -
val lást mond ja. Az ott tö mör for má ban el hang zó hitval lás
csu pán abszt rakt fo gal mak fel so ro lá sa a leg több em ber
szá má ra, és nem biz tos, hogy min den ki nek meg ada tik a
le he tõ ség, hogy élet ta pasz ta la tá val ott és ak kor össze tud -
ja köt ni mind azt, amit a hit val lás ban hall. Na gyon sok -
szor pré di ká lunk úgy, hogy el mond juk, mi ben kel le ne hin -
nünk (lásd „os to ro zó” pré di ká ci ó in kat), és el fe lej tünk rá -
mu tat ni ar ra az út ra, amely az em be ri ta pasz ta lat ból, az
élet ese mé nye i bõl ve zet az is te ni igaz sá gok és cse le ke de -
tek meg ér té se és ön ma gunk szá má ra va ló fel fe de zé se fe lé.

2. Ky sar má sik igen fon tos gon do la ta, hogy az ige hir de -

tés pél daként szol gál a hall ga tók szá má ra is a teo ló gi ai
ref le xió le he tõ sé gé nek fel fe de zé sé re és an nak meg fo gal -
ma zá sá ra. A leg több em ber szá má ra az ige hir de tés az
egyet len olyan al ka lom, ami kor teo ló gi ai gon do lat me ne tet
hall. Az ige hir de tés pél dát ad hat ar ra, ho gyan ref lek tál jon
az em ber éle te ese mé nye i re és ta pasz ta la ta i ra Is ten igé jé -
nek fé nyé ben. Ha az ige hir de tés er re pél dát tud ad ni, sok
em ber nek ér tel me zé si kul csot tu dunk nyúj ta ni éle te ese -
mé nye i, gon do la tai és ta pasz ta la tai teo ló gi ai meg ér té sé -
hez és meg fo gal ma zá sá hoz. Az ilyen tí pu sú dokt ri ná lis-
ta ní tói ige hir de tés nem csu pán egy csa tor na az üze net to -
váb bí tá sá ra, ha nem a ha gyo má nyos ta ní tás és a je len
kon tex tu sa kö zöt ti pár be széd meg va ló su lá sa.14

A BE SZÉ LÕ ÉS BE SZÉL GE TÕ TEO LÓ GIA

„Mi lyen a jó teo ló gia? Olyan, amely úgy be szél az »evan -
gé li um Is te né rõl«, hogy köz ben az em be ri élet fon tos kér -
dé se it is kor sze rû meg kö ze lí tés ben tár gyal ja.”15

A jó teo ló gia „be szél és be szél get”. Wil helm Grab meg fo -
gal ma zá sá ban ben ne van az ige hir de tés mint a teo ló gia
el sõ, és így vég sõ ki fe je zés for má ja is. Az evan gé li um Is te -
né rõl be szél ni azt je len ti, hogy az ige hir det te tik, és ez a
hir de tés al ka lom má, ese ménnyé, va ló ság gá vá lik az ige
hall ga tó já nak éle té ben. Már az Apos to lok cse le ke de te i rõl
írott könyv is az el sõ ige hir de té sek rõl tesz bi zony sá got.
Ezek az ige hir de té sek vál tak a korai ke resz tény gyü le ke ze -
tek el sõ gyúj tó pont ja i vá. Meg ta lál ha tó ben nük a „be szélt
és be szél ge tõ” teo ló gia, az Is ten rõl va ló be széd hir de tett,
szó ban el mon dott és is ten tisz te let té vá ló jel le ge.16

De az ige hir de tés a teo ló gia vég sõ ki fe je zés for má ja is.
Mi u tán az exe gé zis fel fe di a szö veg je len té sét, a rend sze -
res teo ló gia rá vi lá gít a tör té ne ti, dog ma ti kai és fi lo zó fi ai
kon tex tu sá ra, az ige hir de tés a má ban, a je len szi tu á ci ó -
ban és az ott je len lé võ em be rek hez szól. A leg több, ma gát
hí võ nek vagy a ke resz tény ség gel szim pa ti zá ló nak val ló
em ber a hir de tett igé ben ta lál ko zik a teo ló gi á val. Ezért
fon tos, hogy az ige hir de tõ je egy szer re le gyen exe gé ta,
rend sze res teo ló gus, dog ma ti kus teo ló gus és lel ki pász tor
is. Ma gá ban az ige hir de tés ben min den, ami ad dig a teo ló -
gia kü lön bö zõ szak te rü le te i n meg je lent, egy ség ben jut ki -
fe je zõ dés re, hogy az ige hall ga tó ja ál tala va ló ban az
„evan gé li um Is te né vel” ta lál koz has son.

Az ige hir de té sé ben meg szó la ló teo ló gia min den tör té -
ne ti sé ge mel lett új ki hí vá sok kal kell hogy szem be néz zen,
hi szen az em be ri ség tör té ne té nek ma ra dan dó an fon tos és
lé nye ges kér dé se it kell össze köt nie a je len sür ge tõ kér dé -
se i vel.17 A 21. szá zad em be ré nek is igé nye van ar ra, hogy
sze mé lyes kap cso la ta ala kul has son ki Is ten nel, és le he tõ -
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13 Az öt pont: 1. a ta ní tás ta pasz ta la ti gyö ke rei; 2. a ta ní tói ige hir de tés
hasz nát ve he ti a nyelv kre a tív ere jé nek; 3. a ha té kony ige hir de tés új ra fo -
gal maz za a tra dí ci ót; 4. a teo ló gia me ta fo rák kal va ló fel ru há zá sa; 5. az
ige hir de tés ben meg szó lal hat éle tünk teo ló gi ai ref le xi ó ja.

14 Ky sar 1997, 21. o.
15 Hu ber 2006, 9. o. Wil helm Grab: Éssze rû – kor sze rû – élet sze rû.
16 Lischer 1981, 94. o.
17 Hu ber 2006, 37. o. Wolf gang Hu ber: A jó teo ló gia.
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So kak szá má ra fo ga lom a „Kir chen tag”, az az a né met
evan gé li kus egy há zi na pok ren dez vé nye. Van, aki már
több ször is részt vett raj ta, van, aki már sok szor hal lott ró -
la, de még so ha nem vett részt sze mé lye sen. Írá som ban
ezért rö vi den sze ret ném be mu tat ni, mi lyen ren dez vény rõl
van szó, majd pe dig a 2007. évi köl ni egy há zi na pok zá ró
is ten tisz te le tén el hang zott pré di ká ció alap ján ar ról lesz
szó, hogy rend sze res teo ló gi ai té mák ho gyan je len nek/je -
len het nek meg az ige hir de tés ben.1

NÉ MET EVAN GÉ LI KUS EGY HÁ ZI NA POK

A né met pro tes táns egy há zi na pok moz gal mát 1949-ben
ala pí tot ta Re in old von Thad den-Trieglaff és ba rá ti kö re.
Pro tes táns hí võk rõl van szó, akik sze ret ték vol na a hi va -
ta los egy ház tól füg get le nül meg él ni ke resz tény hi tü ket,
va la mint öt vöz ni meg élt spi ri tu a li tá su kat és tár sa dal mi
fe le lõs ség vál la lá su kat. A Kir chen tag a pi e tiz mus ban és az
öku me ni kus moz ga lom ban gyö ke re zik. A ber li ni fal meg -
épü lé se ket té vá lasz tot ta, majd le om lá sa új ra egye sí tet te a
Ke let- és Nyu gat-Né met or szág ban 1961 és 1989 kö zött
kü lön meg ren de zett egy há zi na po kat. 

Má ra az 1949 óta két éven te meg ren de zés re ke rü lõ Kir -
chen tag száz ez res nagy ság ren dû ese ménnyé vált, amely
ala po san meg moz gat ja a ren dez vény nek ak tu á li san ott -
hont adó vá ros tel jes la kos sá gát és a né met or szá gi pro tes -
tán so kat. A meg hí vott kül föl di ven dég elõ adó kon és a kül -
föld rõl de le gált részt ve võ kön ke resz tül a ren dez vény nek
je len tõs nem zet kö zi kap cso ló dá sai is van nak.

Az öt na pos ta lál ko zó sza bad té ren zaj ló, nagy sza bá sú
is ten tisz te let tel ve szi kez de tét, majd a há rom na pos in ten -
zív prog ram le zá rá sa ként az ötö dik na pon ke rül sor a
szin tén sza bad té ri zá ró is ten tisz te let re. 

Az idei mot tó a Zsi dók hoz írt le vél bõl szár ma zik: „élõ és
ha tó és éle sebb”.2 A prog ram kí ná la tot 2007-ben há rom fõ
té ma kö ré cso por to sí tot ták: em ber, kö zös ség, vi lág. E gon -
do lat kö rök ben há rom nap alatt 3000 prog ram ke rült meg -
szer ve zés re vál to za tos mû fa jok ban: dia ló gus, bib lia ta nul -
mány, elõ adás, pó di um be szél ge tés, kon cert, szín ház, mû -
hely mun ka stb. 

Az idei ren dez vényt erõ sen meg ha tá roz ta az ugyan ab -
ban az idõ ben He il igendamm ban zaj ló G8-ta lál ko zó. Sok
elõ adás és pó di um be szél ge tés té má ja volt a gaz da sá gi
glo ba li zá ció, az eh hez kap cso ló dó ki hí vá sok a ke resz -
tény ség, a tár sa da lom és az egyes em ber szá má ra, va la -
mint a meg ol dás ke re sés le he tõ sé gei. Az al ka lom ra egy
köny vet is meg je len tet tek a szer ve zõk A mél tó ság ha tal -
ma – új ra gon dol ni a glo ba li zá ci ót cím mel.3 A könyv je les
szak em be rek nek és meg ha tá ro zó köz éle ti sze mé lyi sé gek -
nek a té má val kap cso la tos vé le mé nyét gyûj ti össze (pél -
dá ul Mu ham mad Yu nus, a XIV. da lai lá ma, Mi ha il Gor ba -
csov, Sa mu el Ko bia stb.).

sé ge le gyen a hall ga tott igén ke resz tül éle tét eb ben az új
kon tex tus ban fel fe dez ni, át gon dol ni, meg él ni és ki fe jez ni.

E cikk prob lé ma fel ve té se a gyü le ke ze ti ta gok, a la i kus
ré teg prob lé má já ból in dult ki. Fon tos azon ban azt is lát ni,
hogy teo ló gi á ra – az egy ház ta ní tá sa i nak is me re té re – az
ige hir de tõ i nek is szük sé gük van. A teo ló gia ad vá laszt
azok ra az alap ve tõ kér dé sek re is, hogy az ige hir de tõ je -
ként mi ért pré di ká lok és mit pré di ká lok. Eb ben a tö re de -
zett, da ra bok ra hul lott vi lág ban azt a min dent át fo gó és

min den nek ér tel met adó üze ne tet hir det jük, amely re a ma
em be ré nek is szük sé ge van. A so kak ál tal mel lõ zött teo ló -
gia, az egy ház ál tal meg fo gal ma zott ta ní tás olyan egy sé -
get tud ad ni, amely ben az éle tünk da rab jai ér tel met és
fon tos sze re pet kap hat nak. Az ige hir de tõ fel ada ta, hogy
bi zony sá got te gyen Is ten igé jé nek Jé zus Krisz tus ban meg -
je le nõ sze re te té rõl és élet újí tó ere jé rõl a mai út ke re sõ nem -
ze dék nek.

GÖM BÖCZ EL VI RA

„Kelj fel, és egyél!”
Pré di ká ció a 31. né met evan gé li kus egy há zi na pok zá ró is ten tisz te le tén* (1Kir 19,1–13a)

* Köln, 2007. jú ni us 10.
1 Lásd Bé res Ta más: Rend sze res teo ló gia az ige hir de tés ben. Lel ki pász -

tor, 2007/8–9. 295–299. o., 2007/10. 362–367. o.

2 Is ten igé je élõ és ha tó, éle sebb min den két élû kard nál, és át ha tol az el -
me és a lé lek, az ízü le tek és a ve lõk szét vá lá sá ig, és meg íté li a szív gon -
do la ta it és szán dé ka it. (Zsid 4,12)

3 Die Macht der Wür de – Glo bal isi er ung neu den ken. Hrsg. von Chri stoph
Quarch – Sil ke Lech ner – Pe ter Spi e gel – Ul rich Dre i wet ter. Güterslo her
Ver lag haus, 2007.



Is ten tisz te le ti élet

A töb be zer vál to za tos prog ram mal együtt a köl ni egy há zi
na po kon vé gig pezs gõ is ten tisz te le ti élet folyt. Reg ge len te
tar tal mas és ala pos bib lia ta nul má nyok, kü lön bö zõ nap -
sza kok ban kü lön bö zõ hely szí ne ken az imád ság kü lön le -
ges al kal mai – pél dá ul bra zil is ten tisz te let a sza bad ég
alatt, reg gae-imád ság, egész éj sza ka tar tó af ri kai imád -
ság, vagy ép pen es ti úr va cso rás is ten tisz te let egy 4000 fõs
csar nok ban, amely nek be já ra tá hoz ki kel lett ten ni a táb -
lát: „a te rem meg telt”. 

En nek a fo lya mat nak, vagy is egy spi ri tu á lis alapba ágya -
 zott és az ége tõ tár sa dal mi kér dé se ket meg vi ta tó fo lya -
mat nak a le zá rá sa volt a zá ró is ten tisz te let és az an nak
ke re té ben el hang zott pré di ká ció 1Kir 19,1–13a, az az Il lés
pró fé ta tör té ne te alap ján. 

Il lés tör té ne te a zá ró is ten tisz te le ten

Az el hang zott pré di ká ció nagy eré nye vé le mé nyem sze rint
az, hogy nyil ván va ló tár sa dal mi és po li ti kai mon da ni va ló -
ja mel lett a spi ri tu á lis tar ta lom mind vé gig meg ma rad ben -
ne. Vagy is nem vá lik be lõ le szá raz és ki mért po li ti kai nyi -
lat ko zat vagy ál lás fog la lás, ha nem a lel ki tar ta lom köz ve -
tí té se és az ige ak tu á lis mon da ni va ló já nak ki fej té se mint
ere de ti funk ció mind vé gig meg ma rad.

A pré di ká ció egész mon da ni va ló ját át hat ja az a gon do -
lat, hogy min den hez kö zünk van. A rend sze res teo ló gia ezt
struk tu rá lis bûn nek ne ve zi. Ugyan ak kor nem ma rad meg
a nagy ál ta lá nos sá gok szint jén, ha nem el in dít az egyé ni
fe le lõs ség ke re sé se út ján. Én mit te he tek? Ne kem mit kell
vál toz tat ni a fe jem ben, a szí vem ben, a tet te im ben? A nagy
kö zös te he tet len ség ér zés he lyett irányt mu tat és cse lek -
vés re in dít. 

Il lés tör té ne té nek dra ma tur gi á ját kö vet ve az is ten tisz te -
let a tel jes erõt len ség és a bû nös ség ér zé sé nek át élé sé bõl
in dul el. Il lést a Baál-pró fé ták le mé szár lá sa nyo masz tot ta,
emi att ül döz ték, emi att me ne kült a si va tag ba, és emi att
ért el a tel jes ki me rült ség ha tá rá ra. Ma ben nün ket az éh -
ín ség gel és szom jú ság gal küz dõ dé li or szá gok nyo mo rú sá -
gos hely ze te ag gaszt. Nem alap ta lan a te he tet len ség ér zé -
se, ami kor a leg ki vá lóbb szak em be rek vé le mé nye sze rint
nem gaz da sá gi okai van nak ma az éhe zés nek, ha nem
mind ez a ki zsák má nyo lás, a ja vak igaz ság ta lan el osz tá sá -
nak kö vet kez mé nye. A po li ti kai ve ze tõk – úgy tû nik – nem
ér zik fe le lõs sé gü ket, leg alább is nem en nek je gyé ben cse -
lek sze nek. Az egyes em ber pe dig tel je sen te he tet len nek ér -
zi ma gát. Re mény te le nül te he tet len nek és erõt len nek. 

Eb ben az el gyö tört és ki me rült, le he tet len és te he tet len
hely zet ben ér ke zik Is ten kül döt te Il lés hez. Ke nyér rel, víz zel
és bá to rí tó szó val. „Kelj fel, és egyél!” Il lés pe dig fel kel,
eszik és iszik. Et tõl az étel tõl és ital tól alap ve tõ en meg vál -
to zik min den, el sõ sor ban õben ne. Most már nem ér zi ma -
gát min den ha tó nak, mint a Baál-pró fé ták le mé szár lá sa kor,

sem erõt len nek, mint a si va tag ba me ne kü lé se ide jén. Ha -
nem most már elég erõs ah hoz, hogy to vábbmen jen, és cse -
le ked jen. „…és így ment to vább Is ten he gyé ig, a Hó re big.”

Kelj fel, és egyél!

Az is ten tisz te let li tur gi á já ban az ige hir de té si alap ige 8.
ver sé nél kö vet ke zett az úr va cso ra. Kelj fel, és egyél, mert
erõd fe lett va ló út áll elõt ted! Õ fel kelt, evett és ivott, és an -
nak az étel nek az ere jé vel ment negy ven nap és negy ven éj -
jel az Is ten he gyé ig, a Hó re big. Az úr va cso ra vé te le nem
tör te meg, ha nem in kább fel erõ sí tet te a tex tus mon da ni va -
ló ját, és új tar ta lom mal egé szí tet te ki. Il lést ke nyér és víz
kel tet te élet re a si va tag ban, min ket, ke resz té nye ket ke nyér
és bor. A tör té net ere de ti tar tal ma ez ál tal sze mé lyes sé, át -
él he tõ vé és ak tu á lis sá vált a száz ez res gyü le ke zet min den
tag ja szá má ra. 

Az ige hir de tés íve is az alap ige dra ma tur gi á já nak meg -
fe le lõ en jut el az erõt len ség és te he tet len ség ér zé sé tõl az
„elég erõs nek len ni” – az étel tõl, ital tól és Is ten kül döt té -
nek sza vá tól meg erõ söd ni – ér zé sé ig. 

A sze mé lyes és a struk tu rá lis bûn tu dat, va la mint a gaz -
da ság- és tár sa da lom eti ka nagy kér dé sei – gaz dag ság,
sze gény ség, ki zsák má nyo lás, klí ma vál to zás – úgy je len -
tek meg a pré di ká ci ó ban, hogy nem ma rad tak meg az el -
mé le ti fej te ge té sek szint jén. Irányt mu tat nak az egyé ni
cse lek vés le he tõ sé ge i re, az egyé ni fe le lõs ség vál la lás ra és
az össze fo gás, kö zös fe le lõs ség vál la lás fel ada tá ra.

Il lés nem ma rad hat a bar lang ban, a vissza vo nult ság -
ban. Ki kell men nie, vissza kell men nie az élet be, a hét -
köz na pok ba. Erõt len sé gé bõl az étel és ital és az Is ten nel
va ló ta lál ko zás él mé nye meg erõ sí tet te. Az Is ten nel va ló ta -
lál ko zás cél ja azon ban nem az egyé ni lel ki ma gas sá gok
meg élé se és ezek nek az él mé nyek nek a gyûj té se, ha nem a
kö zös ség ja vá ra való mun kál ko dás. Az in di vi du a lis ta és
du a lis ta – anya git és szel le mit szét vá lasz tó – gon dol ko -
dás mód he lyett a pré di ká ci ó ban a kö zös sé get elõ tér be he -
lye zõ, az anya gi és lel ki szin tet in teg rá ló szem lé let je le nik
meg. Is tent nem szám ûzi a transz cen den cia vi lá gá ba, ha -
nem úgy be szél ró la, mint aki kö zöt tünk van, és raj tunk,
em be re ken ke resz tül mû kö dik. 

A pré di ká ci ó ban meg je le nõ is ten kép egy di na mi kus, a
konk rét ta pasz ta la tok ban meg je le nõ, sze re tõ Is tent mu tat
be. A fo lya mat teo ló gia is ten ké pét fe dez het jük fel ben ne,
amely olyan Is tent mu tat be, aki transz cen dens és im ma -
nens egy szer re, aki szen ve dõ társ ként részt vesz éle tünk -
ben. Aki te rem tõ, de részt vesz a te rem tés ben; örök ké va ló,
de je len van a pil la nat ban. Aki ak tív kap cso lat ban van Il -
lés sel és min den em ber rel – ve lünk. Nem az a kér dés, amit
oly sok szor hal lunk, hogy „mi ért en ge di ezt az Is ten?” Ha -
nem hogy mi mi ért nem cse lek szünk? Mi ért nem ve szünk
részt a fo lya ma tos te rem tés ben? A prob lé ma a szo ká sos:
„Nem az a baj, hogy nem tud juk, mit kell ten ni, ha nem
hogy nem akar juk ten ni.” 
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A pré di ká ció le zá rá sa egy szó já ték csat ta nó ja, és irány -
mu ta tás. A fe jek ben és a szí vek ben kell klí ma vál to zás! In -
nen, a sze mé lyes szint rõl in dul nak el a vál to zá sok. A szó -
já ték: gebt Acht, vagy is tisz te let, oda fi gye lés egy más ra és
a kö zös sé gi lét tel jes meg élé se egy in di vi du a li zá ló dó ke -
resz tény ség he lyett. 

AZ EL HANG ZOTT IGE HIR DE TÉS SZÖ VE GE4

A vi lág meg for dult kö rü löt tünk, He i li gen damm és Köln
kö rül. Ese mény dús na pok és éj sza kák van nak mö göt tünk.
A G8 ta lál ko zó, 8 perc ha rang zú gás az igaz sá gos sá gért
szer te Né met or szág ban, és most 8 perc pré di ká ció. 8 perc -
nyi ha ta lom a mik ro fon nál! De mit tu dok, mit tu dunk vál -
toz tat ni? Kelj fel, és egyél! – ezt hall ja Il lés a mai tex tu -
sunk ban. 8 perc alatt 160 gye rek hal meg éh ség vagy
szom jú ság mi att, mert a ke nyér és a víz igaz ság ta la nul
van el oszt va, és mert nincs esõ és nincs ara tás Af ri ká ban.
A sze gény Dél szen ved el sõ ként az ext rém klí má tól. 

Kelj fel… Akik fel kel nek, vál toz tat hat nak va la mit?
Nyolc ha ta lom mal bí ró vi lág ve ze tõ tu dott vol na vál toz tat -
ni, és még sem ju tot tak messzi re a sze gény ség és a föld ki -
zsák má nyo lá sa el le ni küz de lem ben. (Né hány ak tu á lis pél -
da a hí rek bõl…) De 10000 em ber tün te tett az ut cá kon – a
leg több jük ke mény ér vek kel, nem pe dig kö vek kel. Az egy -
há zi na po kon több mint 100000 em ber imád ko zott, be -
szélt, és meg mu tat ta, ho gyan kel le ne cse le ked nünk ezen a
föl dön – igaz sá go san! Nem hol nap, ha nem most! Meg osz -
ta ni a ke nye ret és a vi zet. Ezért kér dez lek: ezt aka rod –
cse le ked ni vég re Is ten ne vé ben? 

Ma, itt és most, együtt úgy érez zük, hogy erõ sek va -
gyunk, van ha tal munk. Va la mi nek vál toz nia kell a vi lág -
ban. Úgy tû nik, eb ben min den ki egyet ért – még a mé dia és
a rek lám cé gek is. En gem va ló ban meg ha tott né hány friss
af ri kai rek lám. Ugyan ak kor lát tam egy olyan rek lá mot is,
ame lyen fe hér és fe ke te ar cok hir det ték a szlo gent: „Egy cé -
lunk van, egy jobb vi lág – egy vi lág, fog le pe dék nél kül.”
Má sok nak étel sem jut, ami be be le ha rap ja nak, ne kem pe -
dig ag gód nom kell a fog le pe dék mi att, és 80 kü lön bö zõ
fog ke fe vagy ke nyér faj ta kö zül kell vá lasz ta nom. Így élünk
egy G8-or szág ban. Kelj fel, és egyél – ez nem ne künk, kö -
vér né me tek nek szó ló üze net. Kö vér és éhe zõ vi lág…

Az erõt len ség ér zé se jár át. Pont úgy, ahogy Il lést is – te -
he tet le nül a föld re gör nyed ve. Ki csi vel ko ráb ban még a vi -
lág te te jén állt, lel ke sen és buz gón. Meg mu tat ta min den -
ki nek, hogy az õ is te ne az egyet len igaz Is ten. Az egyet len,
aki éle tet te remt. Az egyet len, aki ural ko dik a víz és a föl -
di ele mek fe lett. A te rem tõ meg mu tat ta az õ ere jét a Baál-
pró fé ták nak, és esõt kül dött a föld re. És Il lés olyan ha tal -
mas nak érez te ma gát, mint az õ Is te ne, szin te min den ha -
tó nak. És meg öl te el len fe le it. Ezért ül döz ték õt, és ezért
me ne kült a si va tag ba.

Elég most már, Uram, vedd el éle te met, mert nem va gyok
jobb elõ de im nél! Il lés két ség be esett és le ro gyott egy re -
kettye bo kor alá. Azért fe küdt le, hogy el alud jon. A si va tag -
ban ez a ha lált je len ti. A lel ke – szó sze rint a „tor ka” – ki -
szá radt. Küz dött és sok min de nen túl volt. Sok rosszat
tett. Ölt az egyet len élõ ne vé ben. „Most már elég”, só haj -
tott Il lés. Erõt len ség és bûn tu dat a si va tag ban. 

És mi? Ne künk is ele günk van? Ho gyan tud juk el vi sel -
ni mind ezt? Erõ szak tól hem zseg nek a hí rek – az em ber és
a kör nye zet el len. Hõ ség, ára dá sok, éhe zés. A te rem tés
hal dok lik. A si va tag ter jed. Itt is. Áp ri lis ban iz zasz tó 30
fok, jú ni us ban meg hó esés a nap für dõ he lyett. És ez még
csak a kez det. Még csak most érez zük a szén di oxid-gá zok
ha tá sát, ame lye ket már 50 éve zú dí tunk a le ve gõ be. 

A fo lya ma tos rom bo lás sal szem ben csu pán a gon dol ko -
dá sunk meg vál to zá sa és egy tel jes for du lat tud se gí te ni,
ha az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá sát ra di ká li san
csök kent jük. A kor mány fõk ar ról be szél nek, hogy pró bál -
ják csök ken te ni gyen ge 5%-kal 5 év alatt. „Ha tud juk tel -
je sí te ni.” A nagy nyol cak nem ér zik úgy, hogy elég ha tal -
ma sak – és bû nös nek sem ér zik ma gu kat. Õk nem vall ják:
„Nem va gyok jobb, mint az elõ de im.” Il lés sel el len tét ben
hon atyá ink és hon anyá ink rit kán lát ják be sa ját hi bá i kat.
Mer kel Bush ra mu to gat, Bush pe dig Kí ná ra és In di á ra, õk
pe dig vissza Mer kel re. A má sik az, aki rosszul cse lek szik.
Mi ért kell Né met or szág nak az ener gia ta ka ré kos ság él vo -
na lá ba tar toz ni? Mi ért tar toz zak én oda? Mi ért ve zes sek
las sab ban, vagy mi ért re pül jek ke ve seb bet, ami kor a te he -
nek to vább ra is szel len te nek, a vul ká nok pe dig ki tör nek?
Így az tán to vább ra is az él vo nal ban ma ra dunk, ami kor az
ol csó re pü lés rõl van szó – há la a né met lob bi- és ipar te vé -
keny ség nek –, oda ta pos va a gáz pe dál ra a nagy fo gyasz tá -
sú jár mû ve ink ben. 

Min den ki azt mond ja, hogy csak az ál ta lá nos tren det kö -
ve ti: a gaz da ság nak nö ve ked nie kell. Nö ve ke dés, amely
min dent ha lál ba ti por. Azon ban mi mind annyi an köz re mû -
kö dünk a gaz da ság ban, a po li ti ká ban és a gyü le ke zet ben.
Tu laj don kép pen ke resz tény tra dí ci ó jú or szá gok ból in dult el
a glo bá lis pusz tí tás. Le igáz tuk a föl det – nem tisz te let tel je -
sen, ha nem ka taszt ro fá li san. El vet tük Is ten ha tal mát, és
ma gun kat tet tük az õ he lyé re, szin te min den ha tó ként. A
föld re gör nye dünk most te he tet le nül, mint Il lés? Nem. 

Elég most már… mert nem va gyok jobb… Pon to san er -
rõl van szó. Va la ki meg vall ja bû ne it azért, hogy ké pes le -
gyen az új ra kez dés re, hogy új ra fel áll jon. Is ten kül döt te
nem be szél fél re. Kelj fel, és egyél – ezt hall ja Il lés. A si va -
tag kel lõs kö ze pén ke nyér és víz – és egy szó, amely fel éb -
resz ti az em be ri lel ket. Is ten éle tet ad, és ezt tel jes ség gel
aján dé koz za Il lés nek. Szin te ér zem az ízét – tisz ta víz,
amely ben tük rö zõ dik a kék ég. Arany bar na ke nyér, mint a
föl de ken hul lám zó, na pér lel te bú za. A te rem tés Is ten leg -
je len tõ sebb sza va: És lát ta, hogy mind ez jó. És mi tör tént?
So ha nem szû nik meg a ve tés és az ara tás – ezt ígé ri Is -
ten. És mind ez jó lesz, ha cse lek szünk, fi gye lünk és hall -
ga tunk. 
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4 Az ige hir de tõ Mecht hild Wer ner.
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Ve szély ben a te rem tés. De mi in kább szé pít jük a hely ze -
tet, és „az er dõk ál la po tá ról” be szé lünk, nem pe dig „az er -
dõk ha lá lá ról”; „klí ma vál to zás ról”, nem pe dig „klí ma -
össze om lás ról”. A ha tal mas vi ha rok után azt mond juk:
„Csak azt akar juk, hogy min den le nyu god jon”, vagy
„1902-ben sok kal na gyobb vi har volt”, vagy „Él jen, té len
is tu dunk majd grill par tit szer vez ni”, vagy még in kább ezt
mond juk: „Se gít ség, ha ma ro san el mú lik…” Akár szak -
zsar gon nal, akár szé pít ve be szé lünk a ka taszt ró fák ról,
erõt len nek és te he tet len nek érez zük ma gun kat. Ülünk a
bá rok ban vagy a kon fe ren ci á kon, de nem moz dít juk a hát -
só fe lün ket, csu pán szlo ge ne ket gyár tunk a leg fon to sabb
szük ség le tek rõl és sta tisz ti kák ról. Nem az a baj, hogy nem
tud juk, mit kell ten ni, ha nem hogy nem akar juk ten ni. Bá -
tor ság és erõ fe szí tés kell ah hoz, hogy vál toz tat ni tud junk
a dol go kon, de a tö rek vé sünk ha ma ro san új ra el al szik. 

Il lés is új ra el aludt, szük ség volt egy új éb resz tõ hí vás -
ra. Kelj fel, és egyél, mert erõd fe lett ál ló út áll elõt ted. Il lés
evett és ivott, és to vább ment meg erõ söd ve – sok na pon át.
A Hó re ben pe dig fá rad tan be ment egy bar lang ba, és ott
ma radt egy ide ig vissza vo nul tan. De Is ten ott azt mond ta
ne ki: Menj ki. Az élõ Is ten el megy Il lés mel lett és meg érin -
ti õt, ez út tal nem a szél, a tûz vagy a föld ren gés ret ten tõ
ere jé vel, ha nem egy „halk és sze líd hang gal”. Is ten sze líd -
ség gel ve ze ti vissza a hi pe rak tív Il lést az élet be. Az az em -
ber, aki ki jön a bar lang ból, már sem min den ha tó, sem te -
he tet len, ha nem elég erõs ah hoz, hogy mer jen to vább men -
ni. Mert Is ten megy elõt te – Il lés, Mó zes, Krisz tus elõtt és
elõt tünk –, ahogy az Írás ban ol vas suk. 

Jöj jünk ki hát a bar lang ból! Csi nál junk va la mit, pél dá ul
lép jünk be a Klí ma szö vet ség be… Hosszú út áll elõt tünk a

te rem tés vé del mé ben, de a Te rem tõ jár elõt tünk. Fi gyel jük
és hall gas suk õt. A „halk és sze líd han got”. Jó len ne egy
kis idõ az el mél ke dés re, hogy tud juk, mer re kell men nünk.
Vissza a ha lált ho zó atom ener gi á hoz, vagy in kább elõ re –
hogy a né met kör nye zet tech no ló gia él csa pa tá ban le -
gyünk, tur bó hib rid au tók gyár tá sá val? A szak ér tõk is azt
mond ják, hogy le het sé ges, meg véd het jük ve le a le ve gõt és
az éle tet. Most. A fe jünk ben és a szí vünk ben le zaj ló klí ma -
vál to zás sal.5 Jobb vi lá got aka runk. Mást, mint ami lyet a
té vé ben lá tunk. Nem ke ve sebb fog le pe dé ket aka runk, ha -
nem élel met min den ki nek, hogy le gyen, ami be a fo guk kal
be le ha rap hat nak. Ta lán ke ve sebb lu xus sal, csak egy fog -
krém már ká val, de több élet tel. 

Le telt a 8 per cem. Is ten erõ sít sen ben nün ket igé jé vel,
Krisz tus az õ ke nye ré vel és bo rá val, a Szent lé lek bá tor ság -
gal, hogy ta nul juk a meg osz tást. Egyet len gyer mek nek
sem kel le ne éhen vagy szom jan hal nia. Ha nem el len ke zõ -
leg: ami kor egy na pon egy gyer mek meg kér de zi, „Mi az a
G8?”, re mél jük, hogy majd azt a vá laszt kap ja: „Azt je len -
ti, hogy tisz teld a má si kat.”6 Azon a na pon va la mennyi
or szág la kó ja és va la mennyi val lás fel is me ri majd: egyet -
len Is ten van, bár mi lyen né ven is szó lít juk; egyet len föl -
dünk van, egy cso dá la tos vi lág. Vi sel jük gond ját! Ámen.

5 Az an gol szö veg ben csak a fe jek ben le zaj ló klí ma vál to zás ról van szó
(„By a cli ma te chan ge in our heads”). A né met nyel ven el hang zott pré di -
ká ci ó ban és a Köl ner Stadt-An ze iger 2007. jú ni us 11. szá má ban meg je -
lent cikk cí mé ben vi szont a fe jek ben és a szí vek ben le zaj ló klí ma vál to zás
szük sé ges sé gé rõl van szó.

6 A né met ere de ti szö veg ben ez a kér dés és fe le let egy szó já ték. G8 ki -
ejt ve: „G acht”. A vá lasz ban pe dig így hang zik: „gebt Acht”, vagy is tisz -
teld, be csüld a má si kat, tö rõdj ve le.



Gy urátz Fe renc evan gé li kus püs pök rõl a Nyu gat-Du nán tú -
lon, szû kebb ha zá ján kí vül mél tat la nul ke ve set tud a köz -
vé le mény. Rend kí vül sok ol da lú, te vé keny egyé ni sé gét püs -
pök utód ja, Ka pi Bé la így jel le mez te: „a mun ka, kö te les ség
és aka rat em be re”. 

A sop ro ni evan gé li kus lí ce um ban vé gez te kö zép is ko lai
ta nul má nya it, majd a hal lei egye tem teo ló gi ai ka rán hall -
ga tott egy évet, és Sop ron ban avat ták lel késszé. Kõ vá gó -
õr sön, Be le den, Pá pán szol gált lel ki pász tor ként és hit ok -
ta tó ként. Emel lett nép könyv tá rat, evan gé li kus nõ egy le tet,
is ko lai ta ka rék pénz tárt, gyü le ke ze ti gyám in té ze tet ala pí -
tott és ve ze tett. Szé les kö rû iro dal mi mun kás sá got foly ta -
tott: szer kesz tet te a Pá pai Evan gé li kus Egy ház Év köny vét,
cik kei je len tek meg a Pá pai La pokban, a Pro tes táns Egy -
há zi és Is ko lai Lapban és más új sá gok ban. Ezen kí vül no -
vel lá kat, el be szé lé se ket is írt. Az evan gé li kus egy ház zsi -
na tán te vé ke nyen részt vett, jegy zõi meg bí za tást lá tott el.
1895-ben lett a du nán tú li ke rü let püs pö ke. Kõ sze gen le -
ány is ko lát ala pí tott, Pá pán temp lo mot és pap la kot épí tett,
a Ma gyar Pro tes táns Iro dal mi Tár sa ság vá laszt má nyi tag -
ja, majd el nö ke lett, az Egye te mes Ének ügyi Bi zott ság el -
nö ki tiszt sé gét is be töl töt te. Lutherrõl, Gusz táv Adolfról je -
len tõs ta nul má nyo kat írt, ame lyek könyv alak ban is meg -
je len tek. Ima köny ve ket írt, és po li ti ká val is fog lal ko zott.
Még nyug dí jas ko rá ban is foly ta tott iro dal mi te vé keny sé -
get. Ezer kö te tes könyv tá rá ban az egy há zi ki ad vá nyo kon
kí vül volt szép iro da lom is. Ta nul má nyoz ta a sza bad kõ -
mû ves moz gal mat. A Ma gyar Nyu gat Könyv ki adó gon do -
zá sá ban most meg je lent ki ad vá nya Gy urátz 1886-ban, Pá -
pán meg je lent köny vé nek Bé kés Már ton nagy gond dal és
fá rad ság gal el ké szí tett elõ sza vá val, jegy ze te i vel és iro da -
lom jegy zé ké vel el lá tott új ki adá sa. 

„A sza bad kõ mû ves ség és po li ti kai kul tú ra Gy urátz ko -
rá ban”, majd a „Gy urátz Fe renc, a sza bad kõ mû ves ség kri -
ti ku sa” cí mû tá jé koz ta tó fe je ze tek ben Bé kés igyek szik tár -
gyi la gos ké pet fes te ni a sza bad kõ mû ves ség rõl. Ez azon -

ban – amint már a kri ti ka nél kül össze ál lí tott láb jegy ze -
tek ben kö zölt iro da lom jegy zék bõl is ki tû nik – nem si ke -
rült. A sza bad kõ mû ves sé gen nem csak kí vül áll, ha nem
né mi leg ba rát ság ta la nul is szem lé li ezt a moz gal mat,
amely rõl egyéb ként meg jegy zi, hogy két re for má tus püs -
pök és 56 lel kész, va la mint egy evan gé li kus püs pök és 24
lel kész volt a tag ja 1918 elõtt. Ez a ba rát ság ta lan szem lé -
let ab ból is ered, hogy Bé kés Már ton lát ha tó an nem vég -
zett for rás ku ta tást a sza bad kõ mû ves ség re vo nat ko zó an,
csak is a kri ti ka nél kül el ol va sott, ön ké nye sen ki vá lasz tott
iro da lom ra tá masz ko dott. Saj ná la tos, hogy a ma gyar
nyelv el len is tá ma dást in té zett, amennyi ben a sza bad kõ -
mû ves ség meg ho no so dott ma gyar ki fe je zé se he lyett is mé -
tel ten egy nyel vünk tõl ide gen, mes ter sé ge sen fab ri kált el -
ne ve zést hasz nál, ame lyet fel te he tõ en rend kí vül szak sze -
rû nek ítélt.

Gy urátz Fe renc ez zel szem ben még a kül föl di sze mély -
ne ve ket is ma gyar sor rend ben és for má ban ír ta, ami az õ
ko rá ban szo ká sos volt. A sza bad kõ mû ves ség ke let ke zé sét
an nak tu laj do ní tot ta, hogy a val lá sos ér zés meg lan kadt a
tár sa da lom ban. So ka kat von zott a pá ho lyok ba az a ma ga -
sabb er köl csi cél, ame lyet a pá ho lyok ma guk elé tûz tek.
Gy urátz is me ri a sza bad kõ mû ve si fel vé tel min den csín ját-
bín ját. A kö vet ke zõk ben a sza bad kõ mû ves ség cél ját igyek -
szik az ol va só elé tár ni. El is me ri, hogy a sza bad kõ mû ves -
ség tisz te let re mél tó esz mé ket szol gál. „A sza bad kõ mû ves -
ség és a ke resz tény ség” cí men kö zölt gon do lat me ne té ben
ar ra a meg ál la pí tás ra jut, hogy a sza bad kõ mû ves ség is
egy az egy há zak kö zül, és mint ilyen, per le ke dik az egy -
ház zal. Meg ál la pít ja, hogy a sza bad kõ mû ves moz ga lom
nem is ten ta ga dó, ha nem a ter mé szet val lás hoz áll kö zel. A
vi lág pol gár sá got lát ja a sza bad kõ mû ves ség ben, és ezt
hely te le ní ti, mert ah hoz, hogy az em ber iga zán je le set cse -
le ked jék, kor lá toz nia kell ma gát. Vol ta kép pen a sza bad kõ -
mû ves ség és az egy ház azo nos esz mé ket tûz a zász la já ra:
a sza bad ság, egyen lõ ség, test vé ri ség esz mé it. A val lást
azon ban nem le het el zül lés nél kül he lyet te sí te ni az er köl -
csi ség gel. 

A kö vet ke zõk ben a püs pök fel so rol ja a sza bad kõ mû ves -
ség ér de me it: a nép könyv tá rak ala pí tá sát, a mû ve lõ dés tá -
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Gy urátz Fe renc:
A sza bad kõ mí ves ség rõl*

Könyvajánló

* Meg je lent 2007-ben, a Ma gyar Nyu gat Könyv ki adó nál, a Ma gyar Nyu -
gat Tör té ne ti Kis könyv tá ra so ro zat ke re te in be lül. Kap ha tó a Hu szár Gál
köny ves bolt ban. Ára 1480 Ft.
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A Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü let 2006-ban em lé -
ke zett egy ko ri igaz ga tó lel ké sze, Zu la uf Hen rik
(1893–1956) ha lá lá nak 50. év for du ló já ra. Még az el múlt
év ben a Fé bé Kht. nyom dá já ba ke rült az a kéz irat, ame lyet
a ren del ke zés re ál ló anya gok ból Zol tán Lász ló nyu gal ma -
zott lel kész ál lí tott össze há lás sze re tet tel. A köny vet az el -
sõ or szá gos Fé bé-na pon mu tat tuk be 2007. jú ni us 2-án.

A kéz irat hoz 2004-ben Sü me ghy Jó zsef nyu gal ma zott
lel kész írt aján ló so ro kat, ame lye ket most köz kinccsé te -
szünk. Ez zel nem csak Zu la uf Hen rik nek ál lí tunk em lé ket,
ha nem Sü me ghy Jó zsef nek is, aki eb ben az esz ten dõ ben
köl tö zött ha za Urá hoz.

Az új szö vet sé gi Zsi dók hoz írt le vél is me ret len író ja ké ri ol -
va só it és hall ga tó it, hogy ne fe led kez ze nek meg ve ze tõ ik -
rõl, fi gyel je nek éle tük vé gé re, és kö ves sék hi tü ket. Ez a lé -
lek kész tet te Zol tán Lász lót, hogy az ál dott em lé kû Zu la -
uf Hen rik lel kész rõl ala pos ta nul mányt ír jon. A fá rad sá -
gos és hossza dal mas ku ta tást meg könnyí tet te az éle té ben
dön tõ fon tos sá gú lel kész irán ti mély tisz te let és sze re tet.
Zu la uf lel kész éle te és szol gá la ta ál tal mél tó volt er re a
hû sé ges tisz te let re és meg be csü lés re. Zol tán Lász ló szol -
gá lat ra in dí tó pap ja nyo má ba eredt, és szin te lé pés rõl lé -
pés re, gyü le ke zet tõl gyü le ke ze tig kö vet te Zu la uf lel kész
lá ba nyo mát. De nem csak kö vet te, ha nem szin te szí ve mé -
lyé be ha tolt és ke res te, ku tat ta éle te, hi te em be ri leg lát ha -
tó tit ka it. Zu la uf lel kész éle te nyi tott volt, élet vi te lé ben a
jé zu si fény, vi lá gos ság ra gyo gott. Ál dott ta nít vá nya volt
Jé zus nak, Is ten nek hû sé ges, kép zett bi zony ság te võ je. Az

em lé ke zõ ta nul mányt ol vas va mint ha temp lom ban len ne
az em ber, amely be a szí nes, Jé zust áb rá zo ló üveg ab la kon
át de rûs nap fény árad be. Mert Zu la uf mun ká ja és egész
éle te hû sé ges bi zony ság té tel volt Jé zus ról, Meg vál tó já ról –
sze re tett evan gé li kus egy há zá ról, Is ten ha tal mas, drá ga
aján dé ká ról, a hit rõl és az Igé rõl, Is ten sza vá ról és a hir -
de tett öröm hír Írá sá ról. Ala pos lu the ri teo ló gi át kép vi sel.
Hit val lá si ira ta ink hoz kap cso ló dó pa pi, szol gai hû ség jel -
lem zi gon dol ko dá sát. Meg gyõ zõ dé ses lu the rá nus teo ló -
gus. Ez a hit val lá sos alap tet te õt fe gyel me zett teo ló gus sá,
bá tor ige hir de tõ vé. Lel ki is me re tes pász to ri mun kát vég -
zett mind a gyü le ke ze te i ben, mind a di a ko nissza anya ház -
ban, lel ki pász tor volt – mert ne ki is volt lel ki pász to ra, bi -
zal ma sa, ol tal ma zó ja és ta nács adó ja: Jé zus Krisz tus.

Egy lel kész rõl szó ló meg em lé ke zõ ta nul mány nem csak
szak sze rû, ha nem ér de kes is, mert em be ri leg hoz za kö ze -
lünk be az il le tõt. Így kí sér jük el Zol tán Lász ló pon tos ki -
mu ta tá sai alap ján Zu la uf Hen ri ket a fa lu si szol gá la tok
sze rény, egy sze rû gyü le ke ze te i be, a pa pi ja va dal mi föld re,
a pa pi ház ud va rá nak gaz da sá gá ba. Bár úgy érez zük,
hogy ez a fa lu si vi lág tá vol volt szá má ra a teo ló gi ai, fi lo -
zó fi ai el mé le tek tõl, Is ten meg könnyí tet te ré szé re a dön -
tést, ami kor a bu da pes ti di a ko nissza anya há zi utat nyi tot -
ta meg elõt te. A hí vás a di a ko nissza élet és -mun ka egy há -
zi nél kü löz he tet len sé gé nek bi zony sá gát je len tet te Zu la uf
lel kész éle té ben. Éle tét tet te rá er re a szol gá lat ra, a jé zu si
el hí vás ra. Bib li kus teo ló gi ai ta nul má nyai mel lett fi lo zó fi -
ai, sõt jo gi egye te mi ta nul má nyo kat is foly ta tott. Bi zo nyá -
ra az em be ri is me ret össze füg gé se i nek táv la tai von zot ták.
Már fi a tal ko ri dol go za tai sej te tik a jól kép zett, me di ta tív
gon dol ko dá sú, hit val ló teo ló gust.

Rész le tes és me leg szív vel el mon dott élet raj zi – és csa -

mo ga tá sát. Ez a te vé keny ség azon ban vé le mé nye sze rint
nem iga zol ja a tár sa ság ba va ló be lé pést. Ha tá ro zot tan hely -
te le ní ti és a sza bad kõ mû ves el vek kel el len té tes nek íté li azt,
hogy nõ ket nem fo gad nak a pá ho lyok tag jai kö zé. El íté li to -
váb bá a sza bad kõ mû ves ség ben azt a ma ga biz tos vé le ke -
dést, mi sze rint a pá ho lyok fa la in be lül nem ta lál ha tók meg
a vi lá gi gyar ló sá gok: a ki csi nyes ön zés, a hi ú ság és egyéb
em be ri gyen ge sé gek. A sza bad kõ mû ves Les singet idé zi: „A
sza bad kõ mû ves ség ben két irány küzd egy más sal: a hu ma -
niz mus és a krisz ti a niz mus.” Vé gül kü lön fe je zet ben íté li el
a sza bad kõ mû ve sek tit ko ló zá sát. El fo gad ha tat lan nak tart ja
azt a sza bályt, ame lyet min den sza bad kõ mû ves nek kö vet -
nie kell, mi sze rint má sok sza bad kõ mû ves tag sá gá ról nem

be szél het, de sa ját ját el árul hat ja. Ez meg al ku vás hoz ve zet.
Vé le mé nye sze rint min den ki tõl el vár ha tó, hogy meg gyõ zõ -
dé sét vál lal ja min den eset le ges kö vet kez mé nyé vel együtt. A
pá holy élet – a nõk ki zá rá sa mi att – el von ja a pá holy tag ja -
it a csa lá di kö te lék bõl. A sza bad kõ mû ves ség nek ki kell lép -
nie a tit ko ló zás ból, és nyíl tan vál lal nia kel le ne a ne mes cél -
ra tö rek võ jó té kony tár sa ság sze re pét.

A tet sze tõs ki ad vány ból meg is mer het jük Gy urátz Fe renc
né ze te it sok er köl csi kér dés rõl, és meg tud hat juk, hogy
vég sõ so ron a püs pök jó vé le ménnyel volt a sza bad kõ mû -
ves ség rõl, csu pán bi zo nyos for mai ele me ket kí vánt vol na
el hagy ni mû kö dé sük bõl.

Berényi Zsuzsanna 

Zu la uf Hen rik éle te és mun kás sá ga*

Könyv aján ló

* Zol tán Lász ló: Zu la uf Hen rik éle te és mun kás sá ga. Fé bé, 2006. Meg -
vá sá rol ha tó a Fé bé Di a ko nissza egye sü let nél.
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Gyá szo ló sze ret te im! Gyá szo ló gyü le ke zet, test vé re im az
Úr Jé zus Krisz tus ban!

Itt zés Gá bor vá rat lan ha lá la mi att meg döb ben ten va -
gyunk együtt mind annyi an. Meg döb be né sünk ben és
õszin te gyá szunk ban egyet len vi gasz ta lá sunk Urunk ígé -
re te: is mét el jö vök, és ma gam mel lé vesz lek ti te ket, hogy
ahol én va gyok, ott le gye tek ti is (Jn 14,3).

Rö vi den is mer te tem el hunyt test vé rünk élet út ját.
Édes ap ja Itt zés Mi hály egy ko ri gyõ ri hit ok ta tó lel kész
volt, aki ké sõbb en nek a temp lom nak temp lom épí tõ és

el sõ lel ké sze lett. Édes any ja Ba li kó Er zsé bet. Az öt gyer -
mek kö zül Gá bor a leg idõ sebb, Ka pos vá ron szü le tett
1932. má jus 8-án. Eb ben az esz ten dõ ben ün ne pel tük 75.
szü le tés nap ját. 

A gyõ ri Ré vai Mik lós Gim ná zi um ban érett sé gi zett, a
teo ló gi át Sop ron ban kezd te, majd Bu da pes ten fe jez te be.
Nagy sze rû pro fesszo rok ta ní tot ták (Kar ner Ká roly, Wiczi -
án De zsõ, Só lyom Je nõ és Prõh le Ká roly), de raj tuk kí vül
nagy báty ja, Ba li kó Zol tán és Scholz Lász ló zug lói lel kész
te rel get te az el mé lyült teo ló gia mun ka és a tar tal mas ige -

lá di – is mer te té sek után kö vet ke zik a kö tet leg ér té ke sebb,
teo ló gi ai szem pont ból leg ma ra dan dóbb ré sze, ahol a lu -
the ri „ke reszt teo ló gu sa” tesz bi zony sá got a meg fe szí tett
és fel tá ma dott Úr Jé zus ról. Az ige hir de té sek, ta nul má nyok
kor sze rû ek, és nem mo dern ke dõk. A tisz tán hit bõl fo gal -
ma zott és hir de tett ige min dig kor sze rû, hall ga tót, ol va sót
bát ran meg szó lí tó. Di a ko nissza anya há zi szol gá la tai tisz -
ta evan gé li kus teo ló gi ai üze ne tük mel lett is drá ma i ak.
Sok ol da lú teo ló gus, aki az Is ten tõl el for dult, õ így mond -
ta: „au to nóm” em bert nem kár hoz tat ja, meg sem íté li, ha -
nem az ige ere jé vel Jé zus sze re te té nek kö ze lé be von ja. Ki -
mond ja, amit sok teo ló gus nem mert és nem tu dott így
meg fo gal maz ni és ki mon da ni: „a lé lek hal ha tat lan!” Szá -
má ra az élet ma ga teo ló gia volt. Így tu dott szol gál ni a di -
a ko nissza egye sü let hal lat la nul sok mun ka ágá ban, a kö -
rül be lül két száz ta gú kö zös ség ve ze té sé ben és pász to ri
táp lá lá sá ban. Mind ezt csak ke mény és szi go rú, fe gyel me -
zett élet vi tel lel le he tett tel je sí te ni.

Az egy há zat Is ten Szent lel ke újít ja meg. Je len tõs esz -
köz volt eb ben a Fé bé. A krisz tu si szõ lõ tõ sok gyü möl -
csöt ter mett a gyer me kek, az if jú ság, a be te gek, a gyü le -
ke ze ti ta gok kö zött, va la mint a köz egy há zi mun ka sok -
fé le ágá ban. Min den nek ru gó ja az ige hir de tés. En nek
gyü möl cse a meg té rés, ami az egyes lé lek szá má ra a ke -
resz ten meg nyil vá nu ló ke gye lem el fo ga dá sa. A meg tért
em ber az Atya en ge del mes gyer me ke, sok-sok gyü -
mölccsel meg áld va. Szol gá la ta húsz éve alatt Zu la uf
Hen rik lel kész így lett nagy és még na gyobb csa lád ja szá -
má ra Is ten ál dott esz kö ze.

A teo ló gi án egyik ál dott em lé kû pro fesszo runk szí vünk -
be vés te, hogy ol vas sunk, ta nul má nyoz zunk élet raj zo kat,
mert azok ta nul sá go sak az evan gé li kus lel kész szá má ra.
Zu la uf Hen rik élet raj za mé lyen el gon dol koz ta tó és va ló -
ban ta nul sá gos. Ige hir de té sei épí tõ ol vas má nyok, akár ra -
va tal mel lett, akár kon fe ren ci á kon, di a ko nissza test vé rek

meg hitt kö zös sé gé ben hang zot tak el. Ha Is ten en ge di, el -
jö ven dõ ko rok ku ta tói drá ga kincs ként ta lál nak majd rá
ezek re a pré di ká ci ók ra. Mert min den idõ ben az éb resz tõ
evan gé li um hir de té se volt az egy ház kül de té se, hogy em -
be re ket vissza nyer jen az egy ház ré szé re, pon to sab ban
Krisz tus ré szé re. Érez ni az élõ egy ház kül de té sé nek je le it
a vál to zó vi lág ban, pél dá ul az öku me né is hasz nos esz -
köz nek bi zo nyult az egy ház Ura ke zé ben.

A sok fá ra do zás sal és még több há lás sze re tet tel össze -
ál lí tott em lé ke zõ kö tet el sõ két fe je ze te Zu la uf Hen rik élet -
út ját, szol gá la ti õr he lye it is mer te ti. A kö tet har ma dik ré -
sze tar tal maz za a Fé bé Di a ko nissza egye sü let ben vég zett
pász to ri mun ká ját. En nek a rész nek kü lö nös ér té ke a kö -
zölt ige hir de té sek gyûjteménye (43–142. o.). A ne gye dik
fe je zet em lé ke zé se ket tar tal maz. Szol ga tár si, ba rá ti, csa lá -
di em lé ke zé sek ele ve ní tik meg Zu la uf Hen rik sze mé lyét.

A könyv utol só, ötö dik fe je ze te ezt a cí met vi se li: „A hit
hal lás ból van, a hal lás pe dig Is ten igé je ál tal” (Róm
10,17). A fe je zet a szer zõ, Zol tán Lász ló meg ha tó sze mé -
lyes bi zony ság té te le it tar tal maz za. Mon da ni va ló ját a tör -
té nel mi ese mé nyek ke re té be he lye zi. Tör té nel mi hát te re a
má so dik vi lág há bo rú ese mé nye i nek váz la tos el be szé lé se.
„El jöt tem Sop ron ból” – fe je zi be Zol tán Lász ló írá sát. Foly -
ta tá sa ta lán ez le het ne: „Vissza jöt tem Sop ron ba!” Mind az,
ami köz ben tör tént, al kal mat nyújt be szél ni Jé zus pász to -
ri sze re te té rõl. Az egész írást Jé zus di csõ sé gé nek és sze re -
te té nek a fé nye, me le ge su gá roz za be.

Zol tán Lász ló, az élet raj zi kö tet szer zõ je há lás sze re tet -
tel em lé ke zik Zu la uf Hen rik lel kész re. Az tör tént, ami rõl a
Bib li á ban ol va sunk. Fü löp, az Úr ta nít vá nya Ná tá ná el nek
ezt mond ja bi zony ta lan sá gá ban: Jöjj, és lásd meg! Zu la uf
Hen rik meg fog ta Zol tán Lász ló nak, a ke re sõ, két sé gek kel
ver gõ dõ fi a tal tiszt vi se lõ nek a ke zét, és sze re tet tel ezt
mond ta ne ki: „Jöjj, és lásd meg!”

Közreadja Veper di Zol tán

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

Itt zés Gá bor élet út ja



hir de tés fe lé, hi szen a teo ló gus évek alatt a zug lói gyü le ke -
zet kán to ra volt. 

Lel késszé a cell dö möl ki temp lom ban szen tel ték 1955.
jú ni us 26-án As bóth Lász ló val, Bö decs Bar na bás sal és
Ma gas sy Sán dor ral együtt. Ez után egy esz ten de ig Sár bo -
gár don ki he lye zett se géd lel kész, Tor da son pe dig fél esz -
ten de ig es pe re si káp lán volt. A bel föl di ösz tön díj ra be -
adott pá lyá za tát püs pö ke el uta sí tot ta. Ezek után 1956
ok tó be ré tõl 12 esz ten dõn ke resz tül se géd lel kész volt Cell -
dö möl kön Jó zsa Már ton lel kész mel lett. Az öt nagy lét szá -
mú fi li á val ren del ke zõ gyü le ke zet mind ket tõ jük nek nem -
csak meg ál lás nél kü li szol gá la tot je len tett, ha nem a szük -
sé ges épít ke zé sek mi att sok in téz ke dést és két ke zi mun -
kát is kö ve telt. 

Az ön ál ló lel ké szi mun kát a szór vá nyok kal ren del ke zõ
ko má ro mi gyü le ke zet ben kezd te (1968. au gusz tus – 1982.
ta vasz), majd 2000-ben tör tént nyug dí ja zá sá ig a gyõr-ná -
dor vá ro si gyü le ke zet ben foly tat ta s fe jez te be. Köz ben he -
lyet te sí tett Tár nok ré tin, Ráp ca ka pin, majd Gy õrs á gon és
szór vá nya i ban, hit ok ta tott a ben cés gim ná zi um ban és
több ál ta lá nos is ko lá ban. 1991-tõl igaz ga tó lel ké szi fel -
ada tá hoz tar to zott a gyõ ri evan gé li kus is ko la szer ve zé se,
új ra in dí tá sa. Ez az új ra in dí tás sok imád ság gal együtt já ró
hit be li lé pés sel kez dõ dött: a tény le ge sen még vissza nem
ka pott is ko lá ba 1991/92 for du ló ján el kezd ték a di á kok to -
bor zá sát, és ki ír ták a pá lyá za tot a ta ní tói és ta ná ri ál lá -
sok ra. Így mi re meg szü le tett az ön kor mány za ti köz gyû lés
dön té se az is ko la épü let vissza adá sá ról, már együtt volt a
tan tes tü let, s volt elég di ák is az õszi in du lás hoz…

Itt zés Gá bor az apai örök sé get foly tat va az új ra szer ve -
zõ dõ Gyõ ri Vil mos cser kész csa pat éle tét is tá mo gat ta mint
a fenn tar tói tes tü let tag ja, ké sõbb el nö ke. Az 1990/91-es
tan év tõl kezd ve a gyõ ri ta ní tó kép zõ fõ is ko lán a bu da pes ti
teo ló gia ki he lye zett ta go za ta ként meg szer vez te és be in dí -
tot ta az evan gé li kus hit ok ta tó kép zõ sza kot, Ma gas sy Sán -
dor ral együtt ki dol goz ta an nak ta nul má nyi és vizs ga rend -
jét, s több mint 10 tan éven ke resz tül ok tat ta a hall ga tó kat. 

Itt zés Gá bor kö vet ke ze te sen mun kál ko dott egy há zunk
meg úju lá sá ért. 1984-tõl Dó ka Zol tán nal együtt szer vez te a
Test vé ri szó moz gal mat, részt vett a Test vé ri szó és a Ki ál -
tó szó cí mû re form ira tok ki dol go zá sá ban. Ala pí tó tag ja az
Or dass La jos Ba rá ti Kör nek, a kez de tek tõl tag ja az OLBK
fo lyó ira ta, a Ke resz tyén Igaz ság szer kesz tõ bi zott sá gá nak,
s több mint 10 év óta õ volt az új ság fõ szer kesz tõ je. A most
nyom dá ban lé võ õszi szá mot még õ ké szí tet te elõ. 

1957. au gusz tus 1-jén kö tött há zas sá got Cell dö möl kön
Ko czor Ilo na ta nár nõ vel, aki vel öt ven esz ten de ig él tek
együtt tel jes egyet ér tés ben, sze re tet ben. Gyer me ke ik, Nó -
ra, And rás és Gá bor Cell dö möl kön szü let tek. Az óta hét
uno ká ért ad hat tak ör ven de zõ há lát az élet Urá nak. 

Itt zés Gá bor egy szer re volt sze re tõ csa lád tag, igaz ba rát
és test vér a Krisz tus ban. Mint csa lád tag részt vett a szé les
csa lád min den örö mé ben, s min den el vár ha tó mér té ken
fe lül se gí tett hor doz ni a ter he ket. Ba rát ként õszin te se gí -
tõ kész ség gel mu ta tott rá hi bák ra és hi á nyos sá gok ra, s ve -

ze tett rá a he lyes út ra. S test vér volt a Krisz tus ban, aki –
jel ké pe sen és va ló sá go san – együtt tér delt mind nyá junk -
kal az Úr ol tá rá nál ke gye le mért, s együtt örült a meg nem
ér de melt bo csá nat nak.

Dol go zó szo bá já ban író asz ta lá nál ül ve há rom arc te kin -
tett rá: Jé zus Krisz tu sé, Luther Már to né és Jo hann Se bas -
ti an Ba ché.

Az el sõ arc egy hí res szo bor má so la ta, amely Jé zus ar cát
ábrázolja. Jé zus Krisz tus állt Itt zés Gá bor bib li kus ige hir de -
té se i nek, ta ní tói és pász to ri mun ká já nak kö zép pont já ban.
Szó szé ken és ka ted rán, kór há zi és csa lád lá to ga tá sok al kal -
má val so ha sem mon dott mást, mint amit ön ma gá val kap -
cso lat ban is val lott: mind nyá jan Is ten ke gyel mé re szo ru ló
bû nö sök va gyunk, de a bûn te len Jé zus Krisz tus gol go tai ál -
do za tá ért mind nyá jan meg ke gyel me zet tek is. Hir det te Is -
ten tör vé nyét, amely tük röt tart elénk, va ló di ön is me ret re
kész tet, el ítél és két ség be ejt, s ami kor össze tör ve térd re ros -
ka dunk, ak kor, de csak is ak kor üres te nye rû és üres ta risz -
nyá jú kol dus ként szem be ta lál koz ha tunk Urunk gaz dag ir -
gal má val és sze re te té vel. S hir det te Itt zés Gá bor az evan gé -
li u mot, azt, hogy a mi Urunk Krisz tus Jé zus min den bûn -
bá nó nak „na pon ként min den bûnt bõ ség gel meg bo csát”.

A dol go zó szo ba ab lak üve gé re fest ve a re for má tor ar ca
né zett rá. Át ha tol raj ta a fény, át süt raj ta a nap. Itt zés Gá -
bor Lu the ren tá jé ko zód va mé lyült el a teo ló gia tu do má -
nyá ban, kü lö nö sen a rend sze res teo ló gi á nak az egy ház
éle tét és ta ní tá sát mér leg re te võ kri ti kai mun ká ját vé gez -
te. A lu the ri két bi ro da lom ról, az Is ten ket tõs kor mány zá -
sá ról szó ló teo ló gi ai ta ní tás alap ján a po li ti kai rend szer -
hez iga zo dó dia kó ni ai teo ló gi á val szem ben áll va szó ban és
szá mos eset ben írás ban szi go rú an ra gasz ko dott az evan -
gé li kus teo ló gi ai mun ka és az ige hir de tés ön ál ló sá gá hoz
és tisz ta sá gá hoz. Elõ adá sa i nak az Or dass La jos Ba rá ti Kör
adott ke re tet, írá sai a Ke resz tyén Igaz ságban je len tek meg.
Szí ve sen vál lal ta a vi tát is, de so ha nem mon dott som más
vé le ményt vi ta part ne re i rõl, ál lás pont juk ról. Nem tört pál -
cát a má sik fél fe lett, ér ve ket ál lí tott szem be ér vek kel, hi -
vat ko zott a Szent írás ra és Lu ther re, ám a má si kat is test -
vér nek tar tot ta. Szá má ra az el len fél so ha sem volt el len -
ség. Sze lí den volt ha tá ro zott, s az igaz ság tól nem tá gí tott. 

Itt zés Gá bor a klasszi kus mu zsi ka is me rõ je és ér tõ je
volt, nem vé let len, hogy a har ma dik arc kép a szo ba fa lán
Jo hann Se bas ti an Ba chot, min den idõk leg na gyobb ze ne -
szer zõ jét áb rá zol ja. Szá má ra is õ volt a leg na gyobb és a
leg ked ve sebb. Õ ma ga is – ha rit kán is, de szí ve sen – or -
go nált, de el sõ sor ban hall gat ta Bach mu zsi ká ját. Tu dom,
hogy az „ötö dik evan gé lis ta” ze né je hi tét erõ sí tet te,
ugyan ak kor az ige hir de tés re ké szü lõ ben gon do la ta it for -
mál ta. S azt az õszin te ké ré sét is, amely a Má té-pas sió leg -
szeb ben har mo ni zált ko rál já ban így fo gal ma zó dik meg
(éne kes köny vünk for dí tá sa sze rint): „Ó, Krisz tus-fõ, sok
seb bel, meg gyöt rött, vé re zõ… Meg vál tóm, add ke gyel med,
hogy el vesszek én!”

Vé gül hadd vi gasz tal jon ben nün ket ma ga Urunk Itt zés
Gá bor egy ka rá cso nyi ige hir de té sé nek né hány mon da tá -
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val. Így írt több mint 10 év vel ez elõtt: „A bet le he mi já szol -
böl csõ Gyer me ké ben Is ten test vé rünk ké lett, a min den ség
Ura ér tünk lett ki csinnyé, a tá vo li ér tünk lett kö ze li vé,
hogy Meg tar tónk le gyen. Ezért le het szá munk ra élõ va ló -
ság gá a bûn bo csá nat cso dá ja, ami kor nem má sok go nosz -
sá gá tól, ha mis sá gá tól szen ve dünk, ha nem a ma gunk mu -
lasz tá sai vagy ir gal mat lan sá ga és vét kei kez de nek el gyö -
tör ni ben nün ket. Ezért le het szá munk ra bi zo nyos ság Is ten
sze re te te, ak kor is, ha éle tünk sors sze rû for du la tai sö tét
fel hõ ként ta kar ják el elõ lünk en nek a sze re tet nek a Nap -
ját. Ezért le het élõ re mény sé günk ak kor is, ami kor a szí -
vünk höz kö zel ál lók el vesz té sé ben vagy a ma gunk ha -
nyat lá sá nak ri a dal má ban ránk tör a ha lál fé lel me. Mert a

bet le he mi gyer mek ér tünk vál lal ta az em ber lét nyo mo rú -
sá gát, s vé gig jár va a föl di élet út ját, ha lá la és fel tá ma dá -
sa ál tal tel jes ség re vit te azt, ami ért kül de tett. Test vér ként,
sors tár sunk ként így lett va ló ban az, ami nek a jö ve te lét jel -
zõ ka rá cso nyi hír adás mond ta: Üd vö zí tõnk, Meg tar tónk.”
(Ke resz tyén Igaz ság, 1995. tél, 4. o.)

Te gyük hát Üd vö zí tõnk, Meg tar tónk ke zé be Itt zés Gá -
bort, a fér jet, az édes apát, a nagy apát, a test vért s a ro -
kont, a jó ba rá tot és a mun ka tár sat, a tu dós teo ló gust és
az igé nyes ige hir de tõt! S vall juk együtt Pál apos tol sza va -
i val: hi szem, hogy Is ten az el huny ta kat is elõ hoz za Jé zus
ál tal, ve le együtt (1Thessz 4,14).

Zász ka licz ky Pál (id.)

Ez a mun ka nem egy hir te len jött nagy öt let ered mé nye.
Nem is ki adott fel adat el vég zé se. A szük ség bõl szü le tett.
Ab ból a szük ség bõl, amit a gyü le ke ze ti mun ka min den
ágá ban át él, ta pasz tal min den lel kész. El in dul a mun ka év,
és min den te rü le ten ott a kér dés: va jon mi rõl szól jon, mi -
re épül jön ez az év, mit ter vez zek az idén? Mi ért nincs egy
mun ka terv, ami se gí te ne? A Dél-Pest Me gyei Evan gé li kus
Egy ház me gye lel ké szei ezt az ûrt sze ret ték vol na be töl te ni
ak kor, ami kor be le kezd tek eb be a mun ká ba.

A ki in du ló pon tot az az éven te vissza té rõ prob lé ma ad ta,
hogy egy más ra szer ve zõd nek gyü le ke ze ti, me gyei és ke rü -
le ti, il let ve or szá gos prog ra mok. El jön egy szom ba ti nap, és
az em ber nem tud ja el dön te ni, mit is te gyen. Az egy na pon
meg ren de zen dõ há rom-négy prog ram me lyi két vá lassza,
me lyik prog ram ra hív ja, vi gye a gyü le ke zet tag ja it? Évek
óta han goz tat juk, hogy szük ség len ne egy idõ ben el ké szí -
tett mun ka terv re, amely az or szá gos, a ke rü le ti, a me gyei
szin tek egyez te té sét hoz ná, amely re azu tán a gyü le ke ze ti
prog ram épül het ne. Ír junk hát egyet, ne vár junk rá to vább!
Ha van egy gyü le ke ze ti szin ten ki dol go zott mun ka terv, ak -
kor már van iga zo dá si pont a töb bi ek nek is. Nem csak idõ -
pon tok egyez te té sé re len ne le he tõ ség, ha nem a kü lön bö zõ
szin tek egy sé ges té má ját is meg ad ná egy egy sé ges mun ka -
terv. Elõ áll hat na te hát egy olyan rend szer, amely ben az idõ
egy pont ján meg áll va azt lát juk, hogy ugyan azt a té mát
dol goz za fel a gyü le ke zet min den ré te ge, fi a ta lok tól az idõ -
se kig. Sõt ezek a gyü le ke ze ti ta gok a kö zös ség él mé nyét

kap hat ják a me gyei, ke rü le ti, or szá gos fó ru mo kon, ahol
más gyü le ke ze tek tag ja i val ta lál koz va meg oszt hat ják, to -
vább for mál hat ják ta pasz ta la ta i kat.

Az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let ha mar az öt let
mö gé állt. Így ala kult meg egy ki lenc fõs csa pat. Így tisz tult
le a fõ té ma, a „nö ve ke dés”. Így dõlt el, hogy a fõ te rü le -
tek a gyer mek-bib lia óra, az if jú sá gi óra, a fel nõtt ok ta tás
te rü le te és a ha gyo má nyos ér te lem ben vett bib lia óra lesz -
nek. Szü le tett egy ta nul mány a té má ról, be vet tük még a
sze re tet ven dég sé ge ket, egy hét vé gi és egy egy he tes if jú sá -
gi tá bor ter vét, to váb bá egy evan ge li zá ci ós so ro za tot. Kü -
lön hang súlyt ka pott és kap majd a jö võ ben is az ön el len -
õr zés le he tõ sé ge. Min den egyes al ka lom ki dol go zá sa ha -
son ló egy óra váz lat hoz. Így egy al ka lom ki dol go zá sában
át gon dolt idõ ter v, át gon dolt tar talom, il luszt rá ci ó k sze re -
pel  nek. A gyer mek-bib lia óra terve emel lett szí ne zõ ket, ki -
fes tõ ket, kéz mû ves mun ká hoz szük sé ges sab lo no kat, le -
írá so kat is tar tal maz. 

Sze ret nénk azt re mél ni, hogy ez zel va ló ban hasz nál ha -
tó se gít ség szü le tett. Mi u tán a má sik két ke rü let is tá mo -
gat ta a kez de mé nye zést, má ra a könyv ott le het min den
lel kész, min den gyü le ke ze ti mun ka társ ke zé ben. Ha jó a
könyv, jö võ re foly tat ni kell. Ha van nak gyen géi, ak kor jö -
võ re job bat kell ír ni. Egy biz tos, az ûrt ki kell töl te ni. Mun -
ka prog ram ra min den ki nek szük sé ge van. Mi ezért és így,
sze re tet tel ajánl juk min den ki fi gyel mé be!

A szer kesz tõk

Nö ve ke dés mun ka prog ram, 2007–2008



SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN
UTOL SÓ ELÕT TIT MEG ELÕ ZÕ VA SÁR NAP
(ÍTÉ LET VA SÁRNAP JA)
• 1Thessz 4,13–18

Elõ ze tes kér dés fel ve té sek

Ha az em ber hi deg ra ci o na li tás sal vé gig ol vas sa Pál apos -
tol nak eze ket a so ra it, né hány kér dést érez fel ve tõd ni ve -
lük kap cso lat ban. Csak né há nyat fel so rol va ezek kö zül:
Med dig tar ta nak az Úr igéi, és hon nan kez dõ dik a Pál ál -
tal meg fo gal ma zott sza kasz? Hon nan tud ja Pál apos tol a
pa rú zia ilyen pon tos for ga tó köny vét? Fel te he tõ en a ko ra -
be li apo ka lip ti kus ira tok anya gát hasz nál ja. De ha így
van, mit kezd het a mai em ber az apos tol ál tal hasz nált ko -
ra be li apo ka lip ti ka olyan bi zarr, szür re a lis ta ké pe i vel,
mint a fel hõ kön re pü lõ vá lasz tot tak? Vagy a ko ra be li em -
ber egy ál ta lán ho gyan ér tet te ezt: köl tõi kép nek vagy szó
sze rin ti va ló ság nak? És mi hon nan tud juk, hogy mi kép -
pen ért sük, és egy ál ta lán mit kez dünk a bib li ai apo ka lip -
ti ká val? Pál né hány rész let ben té ved, pél dá ul ami kor ki je -
len ti, hogy õ, va la mint a gyü le ke zet ko ra be li tag jai már
élet ben ma rad nak Krisz tus vissza jö ve te lé ig. Ezenkí vül a
Fi lip pi le vél ben, amely szin tén au ten ti kus pá li irat nak szá -
mít, más hogy gon dol ko dik a pa rú zi á ról, ami kor ar ról be -
szél: szo ron gat ez a ket tõ: vá gyó dom el köl töz ni és Krisz -
tus sal len ni, mert ez sok kal jobb min den nél; de mi at ta tok
na gyobb szük ség van ar ra, hogy élet ben ma rad jak. (Fil
1,24) Va jon mi tõl vál to zott meg eme ké sõi ira ta meg szü le -
té sé nek ide jé re Pál apos tol vé le mé nye a pa rú zi á val kap -
cso lat ban? Ezek a kér dé sek jo go sak a ra ci o na li tás szem -
szö gé bõl, és az ige hir de tés re ké szü lõ bi zo nyos szem pont -
ból nem te he ti meg, hogy meg ke rül je vagy egy sze rû en fi -
gyel men kí vül hagy ja õket. De ön ma gá ban ez még ke vés,
és nem ad po zi tív üze ne tet, ezért más meg kö ze lí té si mó -
dot ér de mes ke res ni, ha az igét ol vas suk.

Em be ribb meg kö ze lí tés

Köz hely nek szá mít, hogy a Thessza lo ni ká ba cím zett el sõ
le vél Pál apos tol mû kö dé sé nek egy olyan ko rai sza ka szá -
ban szü le tett, ami kor az apos tol úgy vé le ke dett a pa rú zi -
á ról, mint ami már az õ és kor tár sai föl di éle té nek ide jé -
ben meg tör té nõ ese mény lesz. Ta lán ép pen Pál ha tá sá ra
ugyan így gon dol koz nak Krisz tus má so dik el jöt té rõl a
Thessza lo ni ká ban élõ ke resz té nyek. Ezért ve tõd het fel az
a pél da ér té kû fe le lõs ség ér ze tet bi zo nyí tó kér dés, amely
alap igénk ki in du ló pont ját lát szik je len te ni: mi tör té nik
azok kal a hí võk kel, akik Krisz tus má so dik el jö ve te lét
meg elõ zõ en meg hal tak vagy meg fog nak hal ni? Mennyi -
ben fog ja be fo lyá sol ni ez a Krisz tus sal va ló kap cso la tu kat
és sor su kat az örök ké va ló ság ra va ló te kin tet tel? Ezek a
kér dé sek fel te he tõ en nem el mé le ti, fi lo zó fi ai jel le gû ek
vol tak, ha nem sok kal in kább lel ki és hit be li kér dé sek.
Nem a pusz ta kí ván csi ság, ha nem a fél tõ sze re tet fo gal -
ma zó dik meg ben nük azok iránt, akik a gyü le ke zet tag -
jai, ta lán az itt ma rad tak csa lád tag jai le het tek, amíg él -
tek. Azt hi szem, Pál apos tol vá la szát is eb bõl ki in dul va
kell szem lél nünk, mert õ is ilyen lel kü let tel vá la szol a
gyü le ke zet nek. Il let ve ez az egyet len meg kö ze lí té si mód,
ame lyen ke resz tül evan gé li u mi üze net tel szól hat hoz -
zánk az egy há zi esz ten dõ utol só elõt tit meg elõ zõ va sár -
nap ján az ige hir de té si alap ige. Anak ro nisz ti ku san ki fe -
jez ve nem rend sze res teo ló gia az, amit az apos tol itt mû -
vel, ha nem pász to ri teo ló gia. Ter mé sze te sen nem tud ha -
tott min dent biz to san ar ról, hogy ho gyan is lesz a fel tá -
ma dás, ar ról sem, hogy az õ ide jük ben vég be men nek-e
ezek az ese mé nyek vagy sem. Gon dol junk csak sa ját ige -
hir de té se ink re, vagy akár lel ki pász to ri be szél ge té se ink re,
mennyi min dent mon dunk, amit nem tu dunk bi zo nyí ta -
ni, még is mond juk a leg jobb szán dék kal, mert azt érez -
zük, er re van szük ség, és mert az el len ke zõ je sem bi zo -
nyít ha tó. Azon ban egy va la mit tud ha tott Pál, ami mel lett
nyo ma té ko san hi tet is tesz: azok nak, akik Krisz tu séi,
nem árt a fi zi kai ha lál, és sor su kat nem be fo lyá sol ja ne -
ga tí van az örök élet szem pont já ból. En nek bi zony sá ga
Krisz tus fel tá ma dá sa, amely a ke resz tény hit egyik leg -

442

AZ IGEHIRDETÕ MÛHELYE



fon to sabb alap té zi se. Ezt meg is fo gal maz za Pál, ha bár
nem a Thessza lo ni kai le vél ben, ha nem Róm 8,39-ben:
Mert meg va gyok gyõ zõd ve, hogy sem ha lál, sem élet, sem
an gya lok, sem fe je del mek, sem je len va lók, sem el jö ven dõk,
sem ha tal mak, sem ma gas ság, sem mély ség, sem sem mi -
fé le más te remt mény nem vá laszt hat el min ket az Is ten
sze re te té tõl, amely meg je lent Jé zus Krisz tus ban, a mi
Urunk ban. Azt gon do lom, hogy itt ta lál ha tó en nek az igé -
nek a köz pon ti üze ne te. Nem tud juk a rész le te ket, Bib li á -
ból ta nult ké pek ben tu dunk be szél ni ró la, ha szük ség van
rá. Le het, hogy té ve dünk is né hány rész let kér dés ben, de
Krisz tus fel tá ma dá sá ban és az ab ban ne künk adott ál dás -
ban, va la mint Krisz tus ma gá hoz öle lõ hû sé gé ben nem ké -
tel ke dünk.

Igénk mai kon tex tus ban

Gyak ran em le get jük, hogy a mai vi lág ban a spi ri tu a li tás
igé nye igen meg nö ve ke dett. Ép pen a ra ci o na li tás ba va ló
be le csö mör lés nek kö szön he tõ en, a vi lág tör té ne lem lel ki,
szel le mi cik li kus sá gá nak tör vé nye it kö vet ve mi énk a
poszt mo dern kor lel ki dol gok ra éhes em be re i nek a kor -
sza ka egyik ol dal ról. Má sik ol dal ról néz ve vi szont az
anya gi ak ba va ló tel jes be le ra ga dott ság em be re i nek a kor -
sza ka ez. Egy bi zo nyos: akár spi ri tu á lis ér dek lõ dé sû az
em ber, és nyíl tan vál lal ja ezt, akár „fel vi lá go sult” és ti -
tok ban fog lal koz tat ja a do log, a fi zi kai ha lál utá ni élet -
sza kasz min den ki szá má ra élet be vá gó kér dés sé vá lik
egy szer. Ha hoz zá tar to zói, ba rá tai el huny ta kor nem, ak -
kor a sa ját éle té nek vég sõ sza ka szá ban. Köz ke le tû ek az
olyan rész le tes vá la szok, amilyene ket pél dá ul a Ti be ti ha -
lot tas könyv a lá ma iz mus ha lál me di tá ci ós él mé nyei össze -
fog la lá sa ként ad. Ha bár ezek nem túl op ti mis ta ki csen gé -
sû ira tok (ál ta lá ban új ra kell jár ni az is ko lát), de a ma guk
konk rét, tel jes kö rû pszi cho szo ma ti kus le írá sai még is so -
kak szá má ra a hi te les sé get ala poz zák meg. Ez zel és az
ezek hez ha son ló ira tok kal konk rét ság ban, rész le tes ség -
ben a ke resz tény ta ní tás nem akar ver seny re kel ni. Vi -
szont po zi tív ki csen gé sé ben pá rat lan. Mind eb be igén ket
be le fog lal va, ha le het ilyet mon da ni, Pál apos tol je len
sza vai nem annyi ra misszi ó ra ki éle zett sza vak, ha nem
megint el sõ sor ban lel ki gon do zói jel le gû ek. Nem annyi ra
a kül vi lág nak szól nak – ha bár le het von zó a nem ke resz -
té nyek szá má ra is ez a tel jes mér ték ben op ti mis ta lá tás -
mód –, ha nem a ke resz té nyek nek, akik nek van né mi „elõ -
kép zett sé gük” teo ló gi ai kér dé sek ben, és fõ leg van kö zük
Krisz tus hoz, és mind ezt tu da to san meg is élik. Pál apos -
tol úgy kü lön böz te ti meg eze ket a kül vi lág tól ak tu á lis
kér dé sünk re va ló te kin tet tel, hogy õk azok, akik nek van
re mény sé gük. Van re mény sé günk el hunyt sze ret te ink re
gon dol va, és re mény sé günk van ma gunk ra néz ve is. Ez
pe dig a ma ga egy sze rû sé gé ben öröm hír a mai vi lág kon -
tex tu sá ban is: a Krisz tus-hí võ nek van re mény sé ge élet -
ben és ha lál ban. 

Az ige hir de tés fe lé

Az egy há zi esz ten dõ vé gé re is és az élet vé gé re is hús vé ti
re mény sé get kap tunk, mert Jé zus föl tá madt
Ha az em ber el hunyt sze ret te i re vagy sa ját el köl tö zé sé re
gon dol, két ség kí vül sok bi zony ta lan sá got, ta lán eb bõl fa -
ka dó fé lel met érez. De nem úgy va gyunk, mint aki nek
nincs re mény sé ge. Tud juk, hogy min den va sár nap Krisz -
tus fel tá ma dá sá nak em lék nap ja. Le vél be li igénk üze ne té -
nek kö szön he tõ en kü lö nös kép pen hang sú lyos ez a mos ta -
ni va sár na pon. Jó új ra és új ra kö zel en ged ni ma gunk hoz
ilyen kor, az egy há zi esz ten dõ vé ge fe lé is hús vét üze ne tét.
Mert min den re mény sé günk alap ja az az ese mény, amely -
nek ki fe je zõ dé se Jé zus Krisz tus gyõ ze del mes fel tá ma dá sa.
Min den rossz, sö tét ség, le fe lé hú zó erõ fö lött gyõ zött,
meg sza ba dí tott min ket fé lel me ink alap já tól.

…mert a ben ne bí zók nem szé gye nül nek meg re mény sé -
gük ben
Aki ben ne bí zik, az ré sze sül a gyõ ze lem ben. Akár fi zi kai
tes té ben él ve ta lál ja Krisz tus má so dik el jö ve te le, akár el -
köl tö zik in nen, és az idõ bõl ki lép ve vá lik szá má ra va ló -
ság gá a ta lál ko zás. A lé nyeg nem a lét ál la pot for má ja. A
ha tár a Krisz tus ban va ló bi za lom és a bi za lom hi á nya kö -
zött hú zó dik. Ke gyel mé nek nagy sá ga pe dig szá munk ra el -
kép zel he tet len.

…mert a Krisz tus sal va ló ta lál ko zás fe lé tart az éle tünk
Sze mé lyes éle tünk cél ja, vég sõ be tel je sü lé se jó. Min den
kér dés és min den is me ret len ség el le né re az egyet len fon -
tos do log: Jé zus sal mint is me rõs sel, ba rát tal ta lál koz ha -
tunk egy kor. Elõ re ment, hogy he lyet ké szít sen ne künk. Te -
hát hús vé ti örö möt és re mény sé get kap tunk egész év re és
egész élet re.

Né meth Sza bolcs

Tal ló zó

„(…) nem úgy fe lel, ahogy mi vár nók. Nem az zal kez di,
hogy a Krisz tus ban el aludt atya fi ak már most, a »pa rou -
sia« elõtt is Krisz tus nál van nak. Itt még nem hall juk a fi -
lip pi be li ek nek kül dött val lo mást: »…kí vá nok el köl töz ni és
Krisz tus sal len ni, mert ez sok kal in kább jobb…« […] En -
nek az üze net nek a for rá sa »az Úr sza va« (15) – vagy mint
az apos tol nak adott kü lön le ges és köz vet len ki je len tés
[…], vagy mint Jé zus nak a ránk ma radt evan gé li u mok ban
fel nem jegy zett, de Pál elõtt is me re tes ta ní tá sa.” (Ju bi le u -
mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Bár vesz át el vét ve apo ka lip ti kus ké pe ket az õs ke resz -
tyén ha gyo mány ból […], a hang súly nem a le írá so kon
van, ha nem a Krisz tus sal va ló köz vet len ta lál ko zá son.”
(id. Ma gas sy Sán dor: Pe rikó pák. Ma gán ki adás)

„A ha lot tak fel tá ma dá sa sok em ber hi té nek ne héz kér -
dé se ket vet fel. Ta lán ezért hang sú lyoz za Pál, hogy ezt a
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ki je len tést ma gá tól Jé zus Krisz tus tól vet te. […] A ke resz -
tyé nek nem csak más képp gyá szol nak, mint a hi tet le nek,
ha nem vá gya koz va te kin te nek elõ re er re a nagy nap ra.
[…] nagy re mé nye, hogy meg lát hat ja az Urat és egye sül -
het ve le örök re. Ez az, ami re min den hí võ nek szá mí ta nia
kell, aki a je len kor ban él.” (A Bib lia is me re te kom men tár -
so ro zat. Ke resz tyén Is me ret ter jesz tõ Ala pít vány)

„Krisz tus nak az övé i ért va ló el jö ve te lét meg kü lön böz te -
ti az õ nap já tól, amely az íté let nap ja lesz a vi lág szá má -
ra. […] a ke resz tyén az Úr ra vár va él, ami össze kap cso ló -
dik min den na pi éle té vel, és tel jes sé te szi azt. A ha lál így
csak egy mel lé kes ese mény […].” (J. N. Darby: A Bib lia
köny ve i nek át te kin té se. Evan gé li u mi Ki adó)

„Az, hogy az élõk el ra gad tat nak fel hõ kön a le ve gõ be,
azt fe je zi ki, hogy ka rak te rük el vál to zik, és kü lön böz ni fog
a föl di tõl.” (Bib lia ma gya rá zó jegy ze tek kel. Ma gyar Bib lia -
tár su lat, Kál vin Ki adó)

„[…] ha hisszük: Pál egy for má lis elõ fel té telt fo gal maz
meg ah hoz, hogy be ve zes se a ko ra ke resz tény hit val lá si
for mu lát. […] Jé zus meg halt és fel tá madt: A hit val lá si for -
mu la hasz ná la ta ala poz za meg Pál nál a ke resz tény re -
mény ki fej té sét.” (Je ro mos Bib lia kom men tár. Szent Je ro -
mos Ka to li kus Bib lia tár su lat)

„Az apos to li egy ház szá má ra a pa rú zia ta na ne spe ku -
lá ci ók tár gya, ha nem vi gasz ta lás (4,13kk) és in tés (5,2kk)
le gyen.” (Cor ne lis van der Waal: Ku tas sá tok az Írá so kat!
Irány tû Ki adó)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(és szo mor kod ná tok, mint a töb bi ek, akik nek nincs re -
mény sé gük…)
„Rossz in du la tú-e a va ló ság? Jé zus azt mond ja, hogy jó in -
du la tú, hogy esz te len sé gig nagy lel kû az em ber rel. Ér tel -
met len-e az élet? Jé zus sze rint az élet cél ja és ren del te té se
vi lá go san ki raj zo ló dik ab ból, aho gyan Is ten köz be avat ko -
zott a tör té ne lem be. 

Mi a Va ló di-Va ló ság ter mé sze te? Nagy lel kû, meg bo csá -
tó, meg vál tó sze re tet – fe le li Jé zus. Di a dal mas ko dik-e a
ha lál az éle ten? Nem, Jé zus meg van gyõ zõd ve ar ról, hogy
Aty ja or szá gán a ha lál sem vesz erõt. Nincs sem mi baj: a
rossz nem tart örök ké, nem éri az em bert pó tol ha tat lan
vesz te ség, a ve re ség csak át me ne ti, a bu kás nem vég le ges,
a ki áb rán du lás nem per dön tõ, a vé gén min den rend be jön. 

Nem lep le zi a szen ve dés re a li tá sát, a csüg ge dés bé ní tó
ere jét, a csa ló dá so kat, re mé nye ink meg hi ú su lá sát, a ku -
dar cot és a ha lált; egy szó val sem vi tat ja, hogy ez ke se rí ti
az em bert. De ál lít ja, hogy Aty ja or szá ga úr rá lesz min den
bor zal mon, ször nyû sé gen és iszo nya ton…

Jé zus öröm hí rét an nak kell te kin te nünk, ami: vá lasz nak
a leg lé nye ge sebb kér dés re. Csak az kény sze rül el uta sí ta ni,
aki azt hi szi, hogy a rossz gyõ ze del mes ke dik a jón, hogy
az élet ab szur di tás, egy fél ke gyel mû õrült me sé je, hogy a

Va ló di-Va ló ság rossz in du la tú, és hiú áb ránd, hogy a vé gén
rend be jön min den.”

Nyí ri Ta más (1920–1994) ka to li kus fi lo zó fus,
teo ló gus: Ki ez az em ber?

VERS
(az el huny ta kat is elõ hoz za Jé zus ál tal, ve le együtt)
Pi linsz ky Já nos: Mi elõtt

A jö võ rõl nem so kat tu dok,
de a vég íté le tet ma gam elõtt lá tom.
Az a nap, az az óra 
me zí te len sé günk föl ma gasz ta lá sa lesz.

A so ka ság ban sen ki se ke re si egy mást.
Az Atya, mint egy szál kát 
vissza ve szi a ke resz tet,
s az an gya lok, a mennyek ál la tai 
föl ütik a vi lág utol só lap ját.

Ak kor azt mond juk: sze ret lek. Azt mond juk:
na gyon sze ret lek. S a hir te len tá madt tü le ke dés ben
s írá sunk még egy szer föl sza ba dít ja a ten gert,
mi elõtt asz tal hoz ül nénk.

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN UTOL SÓ
ELÕT TI VA SÁR NAP (RE MÉNY SÉG VA SÁR NAP JA)
• 2Thessz 1,3–10

Be ve ze tés he lyett

Az egy há zi esz ten dõ utol só va sár nap ja i nak üze ne te: a
vég sõ dol gok. Is ten íté lõ szé ke, az el jö ven dõ Krisz tus, az
új já te rem tõ Is ten fe lé tar tunk. Ezek kel a kér dé sek kel több -
nyi re az élet ha tár hely ze te i ben fog lal ko zunk. Nem is el sõ -
sor ban és ki zá ró lag a lé tért va ló küz de lem, az elõt tünk
tor nyo su ló min den na pi fel ada tok so ka sá ga mi att, ha nem
sok szor az el mú lástól, a vég sõ meg sem mi sü lés tõl, a le he -
tõ sé gek be zá ru lá sá tól, a kö nyör te le nül mú ló idõ vel va ló
szem be né zés tõl va ló fé le lem mi att. Nem akar juk, hogy
még va la mi be ár nyé kol ja az éle tün ket. De a mai mo dern
tár sa da lom is min dent meg tesz an nak ér de ké ben, hogy ki -
ik tas sa, el fojt sa a ha lál lal va ló szem be né zést, a ve le va ló
meg küz dést. Nem tud mit kez de ni az eb bõl fa ka dó fe szült -
ség ér zé sé vel. Ezért in kább fel erõ sí ti ta ga dá sát, el ve szi a
hoz zá tar to zó rí tust, szer tar tást, mind e köz ben pe dig to -
vább ger jesz ti és erõ sí ti a ha lál tól va ló fé lel met. A né met
per iko p arend ben mai igénk Szent há rom ság ün ne pe után a
15. va sár na pon sze re pel, amely nek ot ta ni jel le ge: óvás a
fé le lem tõl, ag gó dás tól, ame lyek el tá vo lí ta nak Is ten tõl. A
fé le lem, a ha lál tól va ló fé le lem nem szá mol Is ten nel, nem
tud mit kez de ni Is ten ke gyel mé vel. Ki zá ró lag ma gá ra gon -
dol, ar ra, mi fog tör tén ni ve le ha lá la után. Ez gyak ran szo -
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ron gás sal, nyug ta lan ság gal, rossz elõ ér zet tel jár együtt,
fé le lemmel az is me ret len tõl.

Va sár na punk üze ne te: „Az El jö ven dõ fe lé!” Az apos tol a
Thessza lo ni ka i ak hoz írott le ve lé ben el akar ja osz lat ni a
gyü le ke zet ben eze ket a fé lel me ket, a bi zony ta lan sá got, a
té ves esz mé ket a vég sõ kér dé sek fe lõl. Erõ sí te ni, bá to rí ta -
ni kí ván ja õket Is ten igaz sá gá nak elõ vé te le zé sé vel. No -
vem ber az a hó nap, ame lyen szin te vé gig vo nul az el mú lás
gon do la ta. Min den szán dé kunk, aka ra tunk el le né re el -
hunyt sze ret te ink re em lé ke zünk, ami kor sír ja i kat ren dez -
get jük ezek ben a na pok ban. De ho gyan te kin tünk mi az
El jö ven dõ fe lé, ho gyan gon doz zuk Krisz tus vissza jö ve te lé -
ben, Is ten igaz sá gá nak ki tel je sü lés ben va ló hi tün ket, ho -
gyan gyõz zük le eset le ges ha lál fé lel mün ket? Mi lyen erõ -
sen él ben nünk a vég sõ dol gok ról, a be tel je sü lés rõl szó ló
bib li ai meg gyõ zõ dés?

Exe ge ti kai súly pon tok

A thessza lo ni kai gyü le ke ze tek hez írott le ve lek az Új szö -
vet ség leg ré geb bi ira tai kö zé tar toz nak. Pál fel te he tõ en
má so dik misszi ói út ján, Ko rint hus ban ír ta õket, ahol a
Thessza lo ni ká ból fris sen vissza tért Ti mó te us szá molt be
neki a kö zel múlt ban ala pí tott gyü le ke zet éle té rõl. Pál
öröm mel hall ja, hogy ál ta lá ban vé ve jól men nek a dol gok.
A gyü le ke zet hi te egy re nö vek szik, erõ sö dik, te her bí rób bá
vá lik, az egy más irán ti sze re tet ben fo lya ma to san gaz da -
god nak. Hit éle tük pél da kép pé lesz, amellyel az apos tol
szí ve sen di csek szik más gyü le ke ze tek ben. Kü lö nö sen ki -
emel ke dõ je len tõ sé gû, hogy még az ül dö zé sek, a nyo mo -
rú sá gok el vi se lé se sem rop pant ja össze õket. Hi tük nem
in ga do zik. Az egye dü li prob lé ma, ami  miatt az apos tol
két szer is írt ne kik, hogy té ves esz mék ter jed tek el Jé zus
Krisz tus di csõ sé ges vissza jö ve te lé vel kap cso lat ban. A pa -
rú zia vá rás olyan rend kí vü li mé re te ket öl tött, hogy a gyü -
le ke zet je len tõs ré sze még a mun kát is ab ba hagy ta. Ezért
mind két le vél kö zép pont já ban Jé zus Krisz tus vissza jö ve te -
lé nek gon do la ta áll, az er re vo nat ko zó he lyes vá ra ko zás. 

Nem él het nek úgy, mint ha az Úr nap ja már köz vet le nül
itt vol na. Mert az Úr nap ját meg elõ zi a hit tõl va ló el sza ka -
dás, ami kor meg je le nik a tör vény tip ró, a kár ho zat fia. A
vég idõk rõl azon ban nem csak dog ma ti kai ta ní tást kí ván
ad ni az apos tol, ha nem el sõ sor ban a je len ben va ló ha tá -
sát akar ja hang sú lyoz ni. Krisz tus vissza té ré sé nek ígé re te,
Is ten igaz sá gos íté le té nek meg va ló su lá sa nem ki zá ró lag a
jö võ re mu tat, ha nem re mény sé get ad a je len ben élt élet -
hez, a gyöt rel mek el vi se lé sé hez is. A vég idõt nem szá mol -
gat ni kell, ha nem erõt me rí te ni ab ból a hit bõl, hogy mind -
ez be tel je se dik egy szá munk ra is me ret len idõ ben, ami kor
Is ten igaz sá go san ítél ni fog, a gyöt rõ dõk nek eny hü lést ad,
és szen ve dé sü kért mél tó nak nyil vá nít ja õket az õ or szá gá -
ra. Az õt nem is me rõ kön, ne ki nem en ge del mes ke dõ kön
pe dig bosszút áll, örök pusz tu lás sal bün te ti õket. Az eb ben
va ló hi tük ben igye ke zett meg nyug tat ni, meg erõ sí te ni õket

az apos tol, hogy ne hagy ják ma gu kat fél reve zet ni, ne bi -
zony ta la nod ja nak el. Az ül dö zés már egyéb ként is elég gé
meg vi sel te õket. 

Ho mi le ti kai me di tá ció

Mi kor és ho gyan erõ sít het nek min ket, a ma élõ gyü le ke ze -
te ket Pál apos tol nak a thessza lo ni ka i ak hoz írt so rai? Hi -
szen a mai mo dern em ber nem hogy nem vár ja az élet be -
fe je zõ dé sét, de nem is akar szem be néz ni an nak té nyé vel.
Je len te nek-e ne künk va la mi fé le bá to rí tást, meg erõ sí tést
min den na pi ku dar ca ink ban Is ten el jö ven dõ, igaz sá gos
vég sõ íté le té rõl szó ló ígé re tei, a ró la szó ló tör té ne tek? Nem
hat nak-e túl zot tan me se sze rû en azok a ké pek, ame lyek rõl
itt szó van: tûz láng já ban meg je le nõ an gya lok, is te ni
bosszú ál lás az Urat nem is me rõ kön, a ben ne hí võk
mennyei meg di csõ ü lé se Is ten szent jei kö zött?

Ami kor ezt az elõ ké szí tõt írtam, egy hal dok ló hoz hí vott
a gyü le ke ze ti élet tõl kis sé el ide ge ne dett or vos há zas pár.
Bosszan tott, hogy szá mom ra pont a leg rosszabb idõ ben
akar nak „le akasz ta ni a szög rõl”, hi szen en nek a mun ká -
nak az ala pos el ké szí té sé tõl von ják el az ér té kes idõt. A
férj édes any ja kö zel tíz éve szen ved Alz hei mer-kór ban.
Tel je sen el bo rult az el mé je. Évek óta fek szik ön tu dat lan
ál la pot ban. Le fo gyott, csont és bõr, sem mi re nem re a gál,
kom mu ni ká ci ó ra kép te len. Több ször vol tak már rosszul lé -
tei, ame lyeket vé gül is túlélt, ezért va la hogy fo ko za to san
az az ér zés ala kult ki ben nük, hogy nem tud meg hal ni. Pe -
dig ál dott jó asszony volt, jó in du la tú, nem volt sen ki hez
egy rossz sza va sem. Ke res ték, ku tat ták be teg sé gé nek az
okát, va la mint a meg fe le lõ meg ol dást, amellyel se gí te ni
tud ná nak nem csak raj ta, ha nem sa ját ma gu kon is. Ta lán
vég sõ ta nács ta lan sá guk ban for dul tak hoz zám, a lel kész -
hez. Hát ha ez se gít, ha õk nem is tud nak hin ni ben ne.
Ilyen kor ben nem – és ez zel le het, hogy egye dül va gyok –
aka rat la nul is fel me rül a kí ván csi ság a me tó dus fe lõl. Je -
lent-e az ön tu dat la nul hal dok ló édes anya és fé lig hi tet len
hoz zá tar to zói szá má ra bá to rí tást, hit ben va ló meg erõ sí -
tést az el múlt évek meg élt szen ve dé sei, nyo mo rú sá gai kö -
ze pet te, hogy a fo lya ma tos ön tu dat nél kü li ál la pot meg -
szû né se után majd be tel je se dik Is ten igaz sá gos íté le te,
ami kor is a ben ne hí võk meg di csõ ül nek, a ne ki nem en ge -
del mes ke dõk pe dig örök pusz tu lás sal bûn hõd nek? Nem
ta szí ta nak ezek a ké pek még in kább a ha lál tól va ló fé le -
lem be? Hi szen éle té nek utol só tíz évé ben nem hogy Is ten -
rõl, az el ké szí tett üd vös ség rõl, de még ön ma gá ról, csa lád -
já ról sem tu dott. Ho gyan tu dunk va la mit is ten ni föl di éle -
té nek utol só órá i ban, per ce i ben az El jö ven dõ vel va ló ta lál -
ko zás elõ ké szí té sé hez? Ami kor a hal dok ló édes anya ta lál -
ko zá sunk után pár órá val meg halt, az ju tott eszem be,
hogy az el jö ven dõ dol gok ra va ló meg fe le lõ fel ké szü lés hez,
fel ké szí tés hez akar va se ta lál tam vol na jobb ki in du ló pon -
tot. Hi szen ha lál tu sá já nak lát vá nya, a ha lál lal va ló küz -
del me, amely tel je sen ön tu dat la nul, ugyan ak kor fé lel me -
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te sen lát vá nyos mó don ment vég be ben ne, en nek át élé se
se gí tett ab ban, hogy meg ta pasz tal jam, mi lyen se gít sé get
je len tek az el jö ven dõ Krisz tus ról szó ló ké pek bib li ai igéi az
élet és a ha lál mezs gyé jén. Ho gyan ala kul a ta ní tás sze mé -
lyes hit té, igaz meg gyõ zõ dés sé. A tu do mány sze rint a hal -
dok lók nak na gyon gaz dag kép vi lág áll a ren del ke zé sé re.
Gyak ran mond ják ilyen kor azt, hogy a gyógy sze rek össze -
za var ták õket, ezért nin cse nek már ma guk nál. Pe dig va ló -
já ban, a ta pasz ta lat sze rint csak szen ve dé lye sen ke re sik
azt a ké pet, amellyel a ha lál el ke rül he tet len sé gé nek kény -
sze rû sé gé hez kö ze led ni tud nak. Azt a bel sõ ké pet, amely -
nek se gít sé gé vel szem be tud nak néz ni a ha lál lal, el tud -
nak in dul ni az is me ret len be, az ide gen be va ló uta zásra, az
el jö ven dõ Krisz tus, a mennyei Atya íté lõ szé ke elé. Így vál -
nak az úti, bib li ai ké pek mennye i ek ké. 

Nepp Éva

Tal ló zó

„A hí võk szen ve dé sét úgy te kin ti az apos tol, mint az Is ten
or szá gá hoz tar to zá suk je lét (5). Az apos tol vi gasz ta lá sa
az íté let te võ Jé zus Krisz tus el jö ve te lé nek üze ne te (7).” (Ju -
bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té -
ka Kft.)

„[…] nem bosszú ál lás ról, ha nem igaz sá gos íté let ér vé nye -
sü lé sé rõl van szó egy fe lõl, s az igaz ság ér vé nye sí té sé nek
alap szem pont já ról más fe lõl. […] Ha nem is cse rél tük ki az
alap ige fel ol va sá sa kor a »bosszút« »igaz ság szol gál ta tás ra«,
most – e té tel ki fej té se kor – fel tét le nül meg kell ten nünk. […]
a szó még em be ri hasz ná la tá ban is rend kí vül le ter helt és
egy ol da lú an pe jo ra tív tar tal mú, más részt azért, mert az ige
[…] nem er rõl szól! […] Meg kell szó lal nia an nak a bib li ai
re mény ség nek, hogy Is ten hely re ál lít ja azt, ami eb ben a vi -
lág ban az idõk fo lya mán el pusz tult. […] Nem a gyû löl kö dõk
és te he tet le nül át ko zó dók tá bo rát nö ve li, s nem ezt a be te ge -
sen torz ideo ló gi át tá maszt ja alá az Is ten igaz ság szol gál ta -
tá sá ról szó ló ige, ha nem ab ban erõ sít meg, hogy sem mi kép -
pen sem »vesz erõt raj ta a Go nosz El len ség« (Luther).” (id.
Ma gas sy Sán dor: Pe rikó pák. Ma gán ki adás)

„Hi tük fo lya ma to san fej lõ dött (hy pe ra u xa nei, »erõ tel je -
sen nö ve ked ni«) […]. A hí võk hi té nek egész éle tük ben
nõt tön nõ nie kell, egy re kö vet ke ze te seb ben és egy re több
min den ben kell Is ten re ha gyat koz ni uk, amint nagy ko rúb -
bak ká vál nak Krisz tus ban. […] A thessza lo ni ka i ak nem
úgy vi sel ked tek a kel le met len sé gek közt, mint sok ke resz -
tyén, ami kor el fut a ké nyel met len hely ze tek elõl. Ehe lyett
kö rül mé nye i ket Is ten aka ra tá nak te kin tet ték, és úgy dön -
töt tek, hogy el fo gad ják eze ket a fe szült sé ge ket. Ugyan ak -
kor nem a sa ját ere jük bõl akar tak ki tar ta ni.” (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)

„Ezek bûn hõd ni fog nak. Az az Is ten, ame lyik nem bün -
te ti meg a bûnt, egy ál ta lán nem Is ten. Az az el kép ze lés,
hogy a sze re tet Is te ne nem bün tet he ti meg a bûnt, fi gyel -

men kí vül hagy ja azt a tényt, hogy Is ten egyút tal szent, és
azt kell ten nie, ami er köl csi leg he lyes.” (Wil li am Mac Do -
nald: Új szö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(Di csek szünk… ve le tek, áll ha ta tos sá go tok kal és hi te tek -
kel…)
„Tûz pró bál ja meg a va sat, az igaz em bert pe dig a kí sér tés.”

Kem pis Ta más (1380 k.–1471) né met lel ki sé gi író

(min den ül döz te tést és nyo mo rú sá got el vi sel tek…)
„Aki so kat szen ve dett, az olyan, mint aki sok nyel vet be -
szél: õ is so ka kat meg ért, és õt is so kan meg ér tik.”

arab köz mon dás

(az õ or szá gá ra, ame lyért szen ved tek)
„…aki so sem pró bál ta a rosszat,
an nak a jót is mer ni le he tet len.”

Lope de Ve ga (1562–1635) spa nyol drá ma író és köl tõ

TÖR TÉ NET
(az egy más iránt va ló sze re tet gaz da go dik mind nyá ja tok -
ban…)
Sá ros pa ta kon a vár tól nem messze ta lál juk a Ma ko vecz
Im re ter vei alap ján fel újí tott hí res Bo ros tyán ven dég fo ga -
dót. A Rá kó czi ak ál tal emel te tett épü let va la ha a tri ni tá ri -
us szer ze tes rend ko los to ra volt. A ren det 1198-ban erõ sí -
tet te meg III. In ce pá pa. Vi se le tük szí ne fe hér volt, vö rös és
kék szí nû ke reszt tel. A pa ta ki ak mon dá kat szõt tek a fe hér -
csu hás ba rá tok alak ja kö ré, akik hi va tá suk sze rint ke resz -
té nye ket vál tot tak ki a tö rö kök fog sá gá ból. E cél ra ado má -
nyo kat gyûj töt tek, sa ját ja va i kat ál doz ták fel, sõt ha a
szük ség úgy hoz ta, ön ma guk fel ál do zá sá val vál tot ták
meg hit test vé re i ket: õk men tek rab ság ba a ki vál tan dó fo -
goly he lyett. So ka kat ad tak vissza így csa lád juk nak, és so -
kan kö zü lük so ha nem tér het tek vissza ha zá juk ba.

VERS
(Is ten igaz sá go san fog ítél ni…)
Pub li us Ver gi li us Ma ro: Ae ne is (rész let)

…ha száz tor kom, száz nyel vem vol na, s a han gom
Vas ból len ne, se gyõz ném mind szó val ki fe jez ni,
Hány bûn lé te zik, és hány meg tor lás van ezek re.
(La ka tos Ist ván for dí tá sa)

Szerb György: Csont hár fa (rész let)

Ó, em be rek, ti haj szolt har co lók,
most üzen nek a messzebb rõl va lók,
fe led je tek el rom lást és va lót,
ha lott cson tok ról élõn küld ve szót
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se be i tek re: lesz vi gasz ta lás,
lesz me nyeg zõ s lesz új hon fog la lás
e szûk re sza bott föl dön, s öröm 
vi rá gos tán ca lesz jöt tö mön,

mert el jö vök.

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN UTOL SÓ
VASÁR NAP (ÖRÖK ÉLET VA SÁR NAP JA)
• 2Pt 3,(3–7)8–14

Örök élet va sár nap já nak jel le ge

Az egy há zi év utol só va sár nap ja a pers pek tí vák ta lál ko zá -
sá nak ün ne pe. Egy szer re je le nik meg ben ne a múlt ra, az
egy há zi év re va ló vissza te kin tés és a jö võ re, az em be ri
mér ték kel egé szen tá vo li jö võ re va ló elõ re te kin tés.

Vé gig él tünk egy egy há zi évet – az üd vös ség tör té ne té -
nek cik li kus is mét lõ dé se új ra nyug vó pont ra ju tott. Ez a
vissza te kin tés azon ban szin te csak er re a va sár nap ra szól.
Egy hét, és ad vent el sõ va sár nap já val új ra kez dõ dik az
egy há zi év, ké szü lünk Is ten Fia szü le té sé nek ün ne pé re, Is -
ten em ber men tõ aka ra tá nak meg is me ré sé re. Mi köz ben
vissza te kin tünk, és ez zel egy szer re fel ké szü lünk az is mét -
lõ dés re, egy má sik ho ri zont fe lé is ad ki te kin tést Is ten. Fi -
gyel jünk az utol só idõk rõl szó ló ta ní tás ra is. Föl di éle tünk
ügyes-ba jos dol gai kö zött, egy szem el len zõs vi lág ban te -
kint sünk annyi ra elõ re, hogy meg lás suk: tü rel mi idõ ben
élünk. Egy szer vé ge sza kad en nek a vi lág nak, és akár a mi
éle tünk ben, akár már ha lá lunk ban vár ránk az Is ten nap -
já nak el jö ve te le. Is ten igé je óva int a tét len vá ra ko zás tól –
az eti kai esz ka to ló gia teo ló gi ai fo gal ma alatt azt ért jük,
hogy egy lel ki meg úju lá son ke resz tül más ként élünk, más -
ként vár juk ezt a ta lál ko zást. 

Exe gé zis

Pé ter má so dik le ve lé nek 3. fe je ze te a tév ta ní tá sok el len
igyek szik meg fo gal maz ni a he lyes gon dol ko dást az utol só
idõk rõl, Is ten nap já nak el jö ve te lé rõl. Az elõ ké szí tõ höz az
egész tex tust ala pul vet tem, hogy könnyeb ben dönt hes -
sünk ar ról, az egé szet, vagy csak a má so dik meg je lölt
részt vesszük ige hir de té si alap ige ként.

3–4. vers
Az el sõ ke resz tény gyü le ke ze tek úgy ren dez ked tek be,
hogy még éle tük ben vár ták Krisz tus má so dik el jö ve te lét. A
csú fo ló dók, il let ve a ha mis ta ní tók meg je le né se az utol só
idõk ben is mert pró fé cia volt, amit a le vél cím zett jei most a
sa ját bõ rü kön is ta pasz tal hat tak. A „csú fo ló dók” pe jo ra tív
el ne ve zés olyan em be rek re utal, akik le né zik, sem mi be ve -
szik a val lást és az er köl csi sé get. Re to ri kai kér dés fel te vé -

sük kel ta gad ják a pa rú zi át, mert az el sõ ke resz té nyek is
úgy hal tak meg, hogy Krisz tus má so dik el jö ve te le nem kö -
vet ke zett be az éle tük ben. Ci ni kus hoz zá ál lá suk sok
egyéb ként is két ke dõ em bert el bi zony ta la nít ha tott. 

5–7. vers
Amel lett, hogy a ha mis ta ní tók az el ma radt pa rú zi á val
csú fo lód nak, azt is a ke resz té nyek sze mé re ve tik, hogy
nem tör tént olyan koz mi kus ka taszt ró fa, amely nek pe dig
a pró fé ci ák sze rint kí sér nie kel lett vol na a vi lág vé ge el jö -
ve te lét. Ezt az ál lí tást cá fol ja a szer zõ az 5–7. ver sek ben.
A csú fo ló dók nem akar nak tu do mást ven ni ar ról, hogy Is -
ten egy szer már meg ítél te a vi lá got víz özön nel, és tûz zel
el is fog ja azt pusz tí ta ni az íté let nap ján. Az õs ele mek –
víz és tûz – szim bó lum ként kí sé rik a vi lá got meg te rem tõ
és azt min den ele mé ben fenn tar tó Is tent (lásd Ézs
66,15–16).

E há rom vers leg lé nye ge sebb ele me Is ten sza vá nak sze -
re pe a te rem tés ben, a vi lág ról va ló gon dos ko dás ban és az
íté let be kö vet kez té ben. Is ten sza va te rem tõ, gon dos ko dó és
íté lõ szó is egy ben. A szer zõ ál tal do ku men tált szó ese mé -
nyek (elõ állt, el pusz tult, meg ma rad tak, fenn tar tas sa nak)
na gyon fon tos ta ní tást ad nak Is ten gond vi se lõ aka ra tá ról.
A szer zõ ezt fej ti ki bõ veb ben a kö vet ke zõ ver sek ben.

8–13. vers
A 8. vers ben a 90. zsol tár 4. ver sét hall juk vi szont: Mert
ezer esz ten dõ elõt ted annyi, mint a teg na pi nap, amely el -
múlt, mint egy õr vál tás nyi idõ éj jel. A csú fo ló dók nak adott
vá la szul hang zik el a zsol tár vers-uta lás: az is te ni pers pek -
tí vá ban az idõ nem ugyan az, mint aho gyan azt mi, em be -
rek ér zé kel jük. Az em ber szá má ra az idõ be ha tá rolt, egy -
szer vé get érõ fo lya mat, Is ten azon ban örök, ezért nem
kér he tõ raj ta szá mon az em ber ál tal ér zé kelt idõ. 

A 9. vers nyil ván va ló an a tév ta ní tás el len szól: nem…,
ha nem… Az idõ, ame lyet ér zé ke lünk, ame lyet egye sek
szá mon kér nek, ame lyen má sok csú fo lód nak, Is ten aján -
dé ka. A szer zõ nem ma gya ráz ko dik a fel té te le zett kés le ke -
dés sel kap cso lat ban, ha nem Is ten jó szán dé ká ra és gond -
vi se lé sé re mu tat rá. 

Is ten tü rel me a kulcs a pa rú zia ké sé sé hez, a má so dik el -
jö ve tel ge ne rá ci ó kon túl mu ta tó idõ be li sé gé hez. Is ten tü rel -
me új pers pek tí vát hor doz ma gá ban – a meg té rés fon to -
sabb Is ten nek, mint az íté let vég re haj tá sa. Is ten tü rel mé -
nek meg tes te sü lé se Jé zus Krisz tus ban már az örök élet va -
sár nap já nak is té má ja. Az evan gé li um üze ne te csen dül
meg a 9. vers ben: lás suk meg, mennyi re fon tos Is ten nek
az em ber. Tü rel mes hoz zánk, idõt ad ne künk, hogy úgy
tud junk él ni, úgy tud junk ké szül ni ar ra, ami majd be kö -
vet ke zik, hogy az üd vös sé günk re le gyen (lásd Róm 2,4).

Az evan gé li u mi ha gyo mány ból is szár ma zó tol vaj ké pe,
amint vá rat la nul beál lít, új ra meg erõ sí ti az íté let be kö vet -
kez té nek a bi zo nyos sá gát. Még ha Is ten tü rel me kés lel te ti
is a pa rú zi át, Is ten be tart ja ígé re tét, és ak kor és ami kor õ
úgy íté li, el jön a vi lág vé ge. A 10. vers ben elõ reve tí tett vi -
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lág vé ge kép il lesz ke dik a ko rai ke resz tény ség esz ka to lo gi -
kus vi lág ké pé hez. 

A 11–13. ver sek a tü rel mi idõ höz mél tó éle tet aján la nak
az egy ház tag ja i nak. A biz to san be kö vet ke zõ pa rú zia és
íté let már most az éle tünk re vo nat ko zó kö vet kez mé nye ket
hor doz ma gá ban. Az új föld és az új menny az igaz sá gos -
ság ott ho na lesz, te hát az oda ké szü lõk nek már eb ben a
föl di élet ben is er re az élet re kell be ren dez ked ni ük. Az Is -
ten tõl ka pott tü rel mi idõ en nek a meg tör tén té re ada tik, és
nem olyan ha nyag és er kölcs te len élet re, ame lyet a pa rú -
zi át ki csú fo lók él nek. 

A 13. vers po zi tí van erõ sí ti meg az új te rem tés maj da ni
be kö vet kez tét: Is ten ígé re te sze rint új já te rem ti ezt a vi lá -
got, hogy egy új te rem tés ve hes se kez de tét (Ézs 65,17). 

14. vers
A le vél vé gé hez kö ze led ve az apos tol az el hang zot tak kal
kap cso lat ban össze fog lal ja gon do la ta it: az utol só idõk rõl
szó ló igaz ta ní tás tü re lem re és tisz ta élet re in dít ja az is -
ten hit ben élõ em bert. A pa rú zia vá rás eti kai kö vet kez mé -
nyek kel jár: Is ten idõt ad a bûn bá nat ra, a meg té rés re és a
meg újult élet foly ta tás ra. Az Is ten nel va ló meg bé ké lés ál la -
po tá ban az em ber nem csú fol ja és ta gad ja Is ten aka ra tát,
ha nem jól és he lye sen él az aján dék ba ka pott idõ vel.

Gon do la tok

Lel ki kö zöny
Az el sõ gyü le ke ze tek tag ja i nak biz to san ne héz volt a fe -
nye ge tõ tév ta ní tá sok kal szem ben meg tar ta ni a gyü le ke -
zet ta ní tás bé li és kö zös sé gi egy sé gét. Az el múlt idõ táv -
la tá ban ma is le het ar ról be szél ni, hogy a tisz ta ta ní tást
ko runk ban is mi cso da ve szély fe nye ge ti, azon ban még
en nél is fe nye ge tõbb hely zet az, amely ben élünk. A ma
em be ré nek gon dol ko dás mód já ra a ki áb rán dult ság, a kö -
zöny, a re la ti vi zált igaz ság a jel lem zõ. Min den nek a mér -
té ke az em ber lett, ezért gyak ran ér tet len ség és ér dek te -
len ség övez min dent, ami új pers pek tí vát mu tat hat az
em ber éle té nek. 

Az em be ri élet táv la tai
Pé ter má so dik le ve lé nek gon do la tai egy új, sok kal na -
gyobb táv la tot fed nek fel az em ber éle té ben. A kö zö nyös
és ki áb rán dult vi lág egy szer re néz het szem be egy el jö -
ven dõ íté let va ló sá gá val és an nak az idõ szak nak a va ló -
sá gos lé te zé sé vel, ame lyet az is te ni tü re lem fém je lez. Az
örök élet va ló sá gá ra em lé kez te tõ va sár nap így egy hely -
re ál lí tó, tes tet és lel ket gyó gyí tó üze ne tet hor doz hat ma -
gá ban. 

Új te rem tés
Az em ber egy fe lõl vi lá gos ke re tet kap hat az idõ, éle te ide -
jé nek he lyes ér tel me zé sé re. A ha lál pon tot tesz a föl di élet
vé gé re, de Jé zus Krisz tus ban a re mény te len sé get le gyõz ve

Is ten egy na pon eb bõl a vi lág ból is újat te remt. A Bib li á -
ból és a ko ra be li apo ka lip ti kus iro da lom ból táp lál ko zó vi -
lág vé ge kép akár még ijesz tõ is le het. Ha na gyon be le bo -
nyo ló dunk, el fed he ti elõ lünk az apo ka lip ti kus kép bõl is
fel csil la nó re mény sé get, az evan gé li um tisz ta üze ne tét. A
le vél bõl azt is meg tud hat juk, hogy az idõ, amely ben
élünk, és amely a lé te zé sün ket kö rül öle li, aján dék ba ka -
pott idõ. 

Is ten tü rel me
Is ten oly annyi ra tü rel mes, hogy még idõt ad az élet re, a
he lyes em be ri út meg ta lá lá sá ra. Tü rel mes, és a tü re lem
ha tár ta lan sze re te té nek a je le. Úgy is mond hat nánk, hogy
az egész üdv tör té net az Is ten tü rel mé rõl szó ló be szá mo ló.
De a tü re lem hez az is szo ro san hoz zá tar to zik, hogy aki vel
tü rel me sek va gyunk, él-e a tü re lem ad ta le he tõ sé gek kel.
Szá mo lunk-e mi is Is ten tü rel mé vel, az aján dék ba ka pott
idõ vel, a vál to zás nak, a hely re ál lí tás nak a le he tõ sé gé vel
az éle tünk ben?

Spi ri tu á lis sta bi li tás
Pé ter má so dik le ve lé nek cél ja, hogy a gyü le ke zet tag jai lel -
ki leg sta bi lan tud ja nak el len áll ni a tév ta ní tá sok nak, az is -
te ni ígé re tek meg kér dõ je le zé sé nek, az ezer nyi tá ma dás -
nak. A spi ri tu á lis sta bi li tás ma is ége tõ kér dés. Hi tünk sar -
ka la tos pont jai min dig fel fe dik lel ki hi á nyos sá ga in kat, az
el bu kás gya ko ri le he tõ sé ge it. Fi gye lem re mél tó, hogy az
eti kus élet foly ta tás a spi ri tu á lis sta bi li tás kö vet kez mé nye
és az utol só idõk re va ló fel ké szü lés fon tos moz za na ta
volt. Mi ma in kább sze ret jük ezt fi gyel men kí vül hagy ni,
ki csit fél re ten ni, hogy ne kell jen sen ki nek meg mon da ni,
ho gyan él jen. Az esz ka to ló gi á nak azon ban az éle tünk re
néz ve is kö vet kez mé nyei van nak – Is ten elõtt, az õ ke gyel -
mé bõl, ve le meg bé kél ve még új for du la tot ve het, meg újul -
hat, és Is ten hez tér het az éle tünk.

Pán gyánsz ky Ág nes

Tal ló zó

„A vá ra ko zás vál sá ga olyan alap hely zet, mely az el sõ ke -
resz tyén nem ze dék ki ha lá sa óta min dig idõ sze rû en szo -
ron gat ja Is ten né pét eb ben a vi lág ban. […] (1) Ez a vi lág
egy vég sõ, íté le tes ka taszt ró fa fe lé ha lad […]. (2) Az em -
be ri ség je le ne cso dá la tos le he tõ ség, mert még tart a ke -
gyel mi, tü rel mi idõ; (3) Meg kell ta nul nunk új ra a ke resz -
tyén éle tet az utol só nap fe lõl és az utol só nap fé nyé ben
lát ni.” (id. Ma gas sy Sán dor: Pe rikó pák. Ma gán ki adás)

„Ke ve sen sze ret nek vár ni, pe dig Is ten pon to san er re
szó lít ja fel a hí võ ket, akik szá mí ta nak az Úr vissza jö ve te -
lé re. […] A ter mé sze ti tör vé nyek ál tal sza bá lyo zott vi lág -
min den ség ben a gú nyo ló dók ér ve lé se sze rint egy sze rû en
nem tör tén het nek cso dák. Ezért azt ál lít ják, hogy Jé zus
Krisz tus nem jö het vissza. […] A te rem tõ Is ten ugyan ak -
kor íté lõ Is ten is. Szu ve rén aka ra ta sze rint bár mi kor vál -
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toz tat hat a meg lé võ fo lya ma to kon, me lye ket õ te rem tett.
[…] Csak a 7., 10. és 12. ver sek ben ír az Új szö vet ség ar -
ról, hogy Is ten tûz ál tal fog ja el pusz tí ta ni a vi lá got. […]
Az em be rek az idõt az idõ höz mé rik, de Is ten az idõt az
örök ké va ló ság fé nyé ben lát ja. […] Ez után a ré gi koz mi kus
rend szer át ad ja he lyét az új ég nek és új föld nek, és ez az,
amit mi, hí võk vá runk (vö. 12, 14. vk.), és nem a föld
pusz tu lá sát.” (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 utol só fe je zet ben a ma te ri a liz must lát juk – a
lát ha tó dol gok ál lan dó sá gá ba ve tett bi zal mat az Is ten Igé -
jé be ve tett bi za lom mal szem ben […].” (J. N. Darby: A Bib -
lia köny ve i nek át te kin té se. Evan gé li u mi Ki adó)

„Ahogy Is ten nek van ha tal ma te rem te ni (5. v.), úgy ítél -
kez ni is van.” (Je ro mos Bib lia kom men tár. Szent Je ro mos
Ka to li kus Bib lia tár su lat)

„[…] a te rem tés kez de te óta sem vál to zott sem mi, s nem
fog a jö võ ben sem, az Úr el jö ve te le vég le ge sen el ma rad.
Ki ik tat ják az üd vös ség tör té ne tet, ki köt nek egy ál ta lá nos
is ten fo ga lom nál. […] az em ber nek sza bad sá ga, hogy el -
dönt se, mit kezd jen az éle té vel. Vol ta kép pen bûn sincs, kö -
vet el ugyan az em ber hi bá kat, de nem lesz vég sõ szám -
adás, és min den ma rad a ré gi ben. Meg vál tás ra, Meg vál tó -
ra sincs szük ség […].” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses
a Te igéd. Kál vin Ki adó)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(el fog jön ni az Úr nap ja…)
„Is ten ha rag ja és Is ten ke gyel me nem áll nak el len tét ben az
Is ten »szí vé ben« (Luther), lé nye mély sé gé ben; vi szont az
Is ten-em ber kap cso lat ban már sú lyos el len té tek.”

Paul Til lich (1886–1965) lel kész, teo ló gus 

(új eget és új föl det vá runk az õ ígé re te sze rint)
„A sö tét ség után vi lá gos sá got re mé lek.”

Mi guel de Cer van tes (1547–1616) spa nyol re gény-
és drá ma író, köl tõ: Don Qui jo te

„Min den-egy na punk az Íté let nek a nap ja… Azt hi szik
Önök, vár az íté let ad dig, amíg meg nyí lik a sí rok aj ta ja?
It ten vá ra ko zik há za ik aj ta já nál – itt vá ra ko zik ut ca szög -
le te i ken…”

John Rus kin (1819–1900) an gol tár sa da lom fi lo zó fus
és szo cio ló gus

(Nem kés le ke dik az Úr az ígé ret tel, mint egye sek gon dol -
ják…)
„A sze ren csét len ség tá vo li vá te szi Is tent egy idõ re, tá vo lib -
bá, mint egy ha lot tat, mint amennyi re a fény hi ány zik
bör tö nök sö tét zár ká já ból. Ret te gés üli meg a lel ket… Kell
hát, hogy a lé lek üre sen és hi á ba is, de to vább sze res sen,
vagy leg alább akar jon to vább sze ret ni, ha csak lé nyé nek

vég te le nül kis tö re dé ké vel is. Ak kor egy na pon Is ten ma ga
mu tat ja ne ki meg ma gát, s fe di fel elõt te a vi lág szép sé gét,
ahogy azt Jób bal tet te. De ha a lé lek meg szû nik sze ret ni,
már itt a föl dön a po kol nak meg fe le lõ ál la pot ba me rül.”

Si mo ne Weil (1909–1943) fran cia fi lo zó fus, misz ti kus:
Sze ren csét len ség és is ten sze re tet

VERS
Alek szandr Blok: Fe jünk fe lett le csap ni ké szen

Fe jünk fe lett le csap ni ké szen 
az a vas vesszõ ott re meg. 
S szál lunk a sû rü dõ sö tét ben 
iszo nya tos mély ség fe lett.

De mi nél ve szet tebb a haj sza, 
és mi nél kö ze lebb a vég, 
an nál fény lõbb az Égi ar ca, 
an nál kö ze libb tûz zel ég.

És a vi har zó for ga tag ban 
a két ség be esés fi át 
a kék iz zás ba lát ha tat lan 
ös vény vi szi, ra gad ja át.
(La tor Lász ló for dí tá sa)

AD VENT 1. VA SÁR NAP JA
• Jer 23,5–8

A tex tus kö ze lé ben

Egy há rom ré szes pré di ká ció egyik rész le te az alap igénk.
Az el sõ rész (23,1–4) nyílt szem be for du lás a pász to rok -
kal/ki rá lyok kal, ha son ló an Ez 34-hez. A má so dik meg szó -
la lás ban (5–6. vers) ta lál juk a konk rét jö ven dö lést. Az ige -
hir de tés har ma dik sza ka sza (7–8. vers) pe dig a nép re vo -
nat ko zó gya kor la ti kö vet kez mé nye ket ír ja le. Így a mi pe -
riko pánk ban a pró fé tai ige hir de tés már túl van a konk rét
vád köz lé sén és a hét köz na pi bû nök meg ne ve zé sén is. 

Ami rõl a meg je lölt sza kasz alap ján az idei ad vent ben
szól nunk kell, az a nagy össze füg gé sek re ki te kin tõ fõ rész
és a le zá ró, a hall ga tók ér zel me i re is irá nyu ló be fe je zõ
gon do la tok. Az el sõ rész az ér ke zõ sze mély re tekint, a má -
so dik pe dig a nép gon dol ko dás mód já nak gyö ke res meg -
vál to zá sát jó sol ja. A ket tõ ko he ren ci á ja meg kér dõ je lez he -
tet len igénk alap ján. A ki je len té sek el vá laszt ha tat lan sá -
guk ban erõ sí tik egy mást.

Az egész be széd an nak a na gyobb egy ség nek a le zá rá -
sa, amelyet a ki rá lyok el le ni vég sõ vád be széd ként is me -
rünk. Ez egy ben Je re mi ás nak az a hí res, re to ri kai bra vúr -
ral meg fo gal ma zott meg szó la lá sa az ural ko dói túl ka pá sok
és a fe le lõt len ma ga tar tás kö vet kez mé nye i rõl, amely nek
ké sõi ha tá sa is nagy je len tõ sé gû. 
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A pró fé tai és a lel ki gon do zói hang szín egy aránt meg je -
le nik itt. Ke mény és os to ro zó be szé dé vel itt hív ja fel a pró -
fé ta a fi gyel met ar ra, hogy a va ló di meg úju lás most már
el ke rül he tet len. Ez az egy ér tel mû és éles pró fé cia. 

Nem is je lent he ti így azt, hogy a „ki ér de melt”, nagy
pusz tu lás nem kö vet ke zik be, ha nem ép pen azt erõ sí ti
meg, hogy az még sem lesz Is ten utol só sza va né pé hez, ha -
nem lesz foly ta tás és új kez det. Ez a má so dik gon do lat pe -
dig a ti pi kus je re mi á si lel ki gon do zói at ti tûd.

A sza kasz kö zép pont já ban két szó áll: jog és igaz sá -
gos ság. Az ezek tõl va ló ne ga tív irá nyú el moz du lás, el tá -
vo lo dás min dent tönk re tesz. A hoz zá juk va ló kö ze le dés
pe dig a gyó gyu lás egyet len út ja. A re mény sé get és a jö -
võt ezek nek a ki tel je se dé se hoz za el, hi á nyuk pe dig a je -
len le gi hely ze tet ered mé nyez te Cid kij já ki rály sá ga alatt.
A ve ze tõi könnyel mû ség mi att min den bi zony ta lan ná
vált, de a nép szá má ra az egye dü li jö võ csak az le het, ha
en nek el le né re még is el jut nak a re mény ség gel te li vá ra -
ko zás hoz úgy, hogy a fé le lem és a de rû lá tás pár ba já ból a
má so dik ke rül ki gyõz te sen. En nek ér de ké ben szó lal meg
most Je re mi ás. 

A szö veg a ne ve ze tes mes si á si jö ven dö lé sek kon tex tu -
sá ban áll (Ézs 9,1–6; Ézs 11,1–9, va la mint Mik 4,1–5). Az
is vi lá gos sá vá lik itt szá munk ra, hogy Je re mi ás pró fé ta
szi lár dan áll az exo dus-tra dí ció alap ján, ám az sem két sé -
ges, hogy a dá vi di mes si á si tra dí ci ót is fel vet te már eb be a
pró fé ci á já ba.

Ez a há rom vers úgy szól Cid kij já val kap cso lat ban a
konk rét mu lasz tás ról, hogy az egész meg rom lott ural ko -
dá si élet for mát és rend szert a ma ga tel jes sé gé ben né zi, és
így alap ja i ban ér té ke li át a ko ra be li vi lá gi ural ko dá si for -
ma tel jes ké pét. 

A ki je len té sek sú lyát jel zi az is, hogy a könyv ben más hol
is szó sze rint meg ta lál juk ugyan ezt a szö ve get: az 5–6. ver -
set Jer 33,15–16-ban, a 7–8. ver set pe dig Jer 16,14–15-ben.
Ez az is mét lés a szö veg fon tos sá gát jel zi. Az ese ti kri ti kát
úgy gya ko rol ja a pró fé ta, hogy ki je len té se it és kö ve te lé se it
min den idõ re ér vé nyes nek tart ja. Va ló szí nû, hogy a bí rá lat
ha tá sa is olyan erõs volt a ké sõb bi ek ben, hogy ez is az is -
mét lést igé nyel te még a köny vön be lül.

A ka taszt ró fa egy ér tel mû en azért kö vet ke zik be, mert
Cid kij já fe le lõt len szö vet sé gi po li ti ká ja a ba bi ló ni a i ak kal
nem ho zott mást, mint el vi sel he tet len és meg szé gye ní tõ
füg gõ sé get. A ne vek szim bo li kus hasz ná la ta is uta lás ar ra,
hogy az ide ge nek tõl ka pott „vé ges” ural ko dói jog és név –
Cid kij já = igaz sá gom az Úr – után majd el jön a tel jes, a
„vég te len” – Dá vid sar ja –, aki nek már jog gal le het az a
ne ve, hogy „az Úr a mi igaz sá gunk” (6c). Hogy mi lyen
igaz ság ról van itt szó, azt se gít meg ér te ni Jer 17,5–8 és
Péld 31,8kk.

Dá vid „sar ja” ar ról is fel is mer he tõ lesz, hogy a ne vét va -
ló ban Is ten tõl kap ja, és nem Ne bu kad nec cár tól. A mes si á -
si név hasz ná la ta a tex tus vé ge fe lé do xo ló gi a ként ért he -
tõ, és na gyon em lé kez tet Ézs 9,5-re. 

A nép kö zös sé gi éle té nek va ló di meg ele ve ne dé se is ak -

kor kö vet ke zik be, ami kor az „él az Úr” ki je len tés meg újult
tar ta lom mal hang zik el (7. vers).

Egy át la gos vál to zás nem hoz hat újat, ha nem csak a ra -
di ká lis. Ha nincs gyö ke res el sza ka dás a meg szo kott be -
ideg zõ dé sek tõl, és nem tör fel ele mi erõ vel az új mint Is -
ten aján dé ka az éle tük ben, ak kor nem ta pasz tal ha tó meg
az „el jön majd az idõ” két szer is el hang zó mon da tá nak
va ló sá ga (5a; 7a).

Az új ha za té rés sel is olyan idõ jön majd el, ami kor ak -
ko ra je len tõ sé gû vál to zást él át a nép, hogy töb bé nem az
egyip to mi sza ba du lás ra hi vat koz nak az em lé ke zés ben
vagy a ma gasz ta lás ban, ha nem er re az ese mény re. Ar ra,
aho gyan Is ten vissza ad ja a sza bad sá got és a biz ton sá got,
ami kor „észak föld jé rõl” hoz za ha za Iz rá el há zát, né pét
pe dig össze is gyûj ti „mind azok ból az or szá gok ból, ame -
lyek be szét szór ta õket” (23,8). Ez a meg men tés annyi ra új
és cso dá la tos, hogy Iz rá el egy sze rû en meg fe led ke zik az el -
sõ rõl, és csak is er re a má so dik ra gon dol.

Alap igénk nyi tott a jö võ fe lé, és a je len ben erõ sí ti ben -
nünk és kö zöt tünk a ci vil ku rá zsit Is ten ügyé nek kép vi se -
le té vel kap cso lat ban. Jö võ és bá tor ság össze tar to zik. Je re -
mi ás pré di ká ci ó ja olyan, mint egy ha tal mas aj tó nyi tás a
jö võ re és a foly ta tás ra, an nak el le né re, hogy még ben nünk
van a fé le lem és a szo ron gás. Leg több ször az a ter mé sze -
tes szá munk ra, hogy ne he zen nyí lik meg a sze münk er re
a hir te len jött pers pek tí vá ra. Sok szor fel is pa na szol juk
ezt, ami kor új ér té kek kö ze lí te nek fe lénk: „ne héz az át ál -
lás”, mert a kö ze le dõ új annyi ra „szo kat lan”. Je re mi ás
ezért most nem is en ge di meg a múl ton va ló rá gó dást, ha -
nem na gyon ha tá ro zot tan for dít ja hall ga tói te kin te tét az
ér ke zõ, az el jö ven dõ és az új já te rem tõ fe lé. 

Meg van gyõ zõd ve ar ról, hogy ezek az „is me re tek” (a
tör té ne lem he lyes ér té ke lé se, va la mint a jog és az igaz sá -
gos ság ab szo lút pri o ri tá sa) fon to sak ah hoz, hogy a nép
bá tor fel is me ré se is va ló sá gos ese mény le gyen majd az ér -
ke zõ kör nye ze té ben.

Rö vid irány vé tel az ige hir de tés hez

Ad vent el sõ va sár nap ján könnyen ta lál ko zik sza ka szunk
el sõ mon da ta az ün nep ak tu a li tá sá val: El jön majd az idõ!
Ilyen rö vi den és tö mö ren, mint egy kö szön tés ként ér el
min ket most az alap ige nyi tá nya. 

Ad vent nek is ép pen az az egyik leg iz gal ma sabb tu laj -
don sá ga, hogy a meg szo kott ság ba és a ru tin ba be le rob ban
a min dig új, idõ sze rû kü lön le ges sé gé vel. Igénk most bõ -
ven ad al kal mat ar ra, hogy er rõl a tex tus vi lá gá hoz kö töt -
ten, de tel je sen ak tu á lis üze net ként szól junk. Az, hogy
most egy tör té nel mi túl sú lyú alap ige áll elõt tünk, nem ar -
ra jo go sít fel, hogy csu pán me reng jünk a múlt fe lett; ép -
pen ak kor vá lik ma ad ven ti vé a sza vunk, ha fel vál lal juk
azt a konk rét mon da ni va lót, ame lyet a tör té ne lem bõl ta -
nul tunk. Az egyé ni élet tör té nel mé rõl is szól ha tunk: bát -
ran ta nu lunk-e a sa ját múl tunk ból? Le het, hogy in kább
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óva tos ko dunk, és mi is fé lünk sze mé lyes sor sun kat õszin -
tén szem lél ni. 

Nem le het elég sok szor pré di kál nunk ar ról, hogy az ad -
ven ti idõ szak leg fon to sabb igé je (még nyelv ta ni ér te lem -
ben is) nem a vár ni, ha nem a jön ni. Nem a vá ra ko zás sal
kez dõ dik az el sõ ad ven ti va sár nap ün nep lé se sem, ha nem
az zal, hogy Jé zus Krisz tus el jött. A mi ad ven ti idõnk is két
el jö ve tel kö zöt ti. Ezt min dig új ra tu da to sí ta nunk kell. Elõ -
ször el jött Jé zus meg alá zott ság ban és ki csi ség ben, de má -
sod szor majd di csõ sé gé ben ér ke zik. A ke re tek is ott le het -
nek elõt tünk mint el len tét pá rok: já szol és ke reszt, majd
gyõ ze lem és íté let. 

A má so dik el jö ve tel ben a tel jes ség, az egész ho ri zont lesz
nyil ván va ló vá az ál tal, hogy „Dá vid igaz sar ja” azt a nél kü -
löz he tet len is me re tet te szi tel jes sé, amely azt ta nít ja az em -
be rek nek, hogy a tör vény iga zi be töl té se a sze re tet ál tal le -
het sé ges. Nem a tör té ne lem bõl meg is mert ural ko dói ha ta -
lom mal vagy ke gyet len egyed ural ko dói ön zés sel és el lent -
mon dást nem tû rõ zsar no ki erõ szak kal jön „Dá vid sar ja”,
ha nem vá rat la nul és meg le pe tés sze rû mó don. Je re mi ás tól
azt is meg ta nul juk, hogy pá rat lan és tel je sen új irá nyí tá si
stí lus sal ér ke zik. Ön zõ ér dek he lyett min dent éret tünk tesz. 

Ad ven ti kér dé sünk így az, hogy mit je lent ez a „jö ve tel”
azok szá má ra, akik Krisz tust kö vet ni akar ják. Mi lyen „ve -
ze té si” ma ga tar tás kö vet ke zik a pró fé ta rend ha gyó tör té -
ne lem órá ja alap ján? 

– A ve ze tés és az igaz sá gos ság el vá laszt ha tat lan és egy -
mást köl csö nö sen erõ sí tõ tu laj don sá gok. Még a „lel ki ve -
ze tés” sem ki vé tel ez alól.

– A ve ze tõ nek ügyel nie kell az Is ten nel va ló sze mé lyes
vi szo nyá ra és a rá bí zott kö zös ség tag ja i nak egy más iránt
ta nú sí tott er köl csi és anya gi ér zé keny sé gé re, és szün te le -
nül kar ban kell tar ta nia azt. A szo ci á lis és a lel ki élet te rü -
let nem vá laszt ha tó el egy más tól. A kul tu szi tel je sít mény
sem ment fel eb ben az össze füg gés ben. 

– A gon dos és fi gyel mes ve ze tõ kö rül az or szág nak is
szép nap jai van nak, és az em be rek éle té re is a bé kes ség,
biz ton ság és a sza bad ság alap ér té kei a jel lem zõk. Nem le -
het el fe lej te ni a Jó ják im nak adott in tést: at tól még nem
lesz ki rály, ha csak „hal moz za a céd rus fá kat”, és Jó si ás
„tör vé nyes és igaz sá gos el já rá sá nak” már a hí re is ki ve -
szett az or szág ból (Jer 22,15–17).

En nek az új or szág nak és új ural ko dás nak a ké pe nem vé -
let le nül lesz az Új szö vet ség gon do la ta i ban és sza va i ban a
ka pu. Nem egy bi ro da lom, ha nem sok kal in kább egy tág ra
nyi tott aj tó, ame lyen ke resz tül ér ke zik az iga zi, tel jes ural ko -
dás. Ez az ural ko dás nem csak bí rás ko dás, jó cse lek vés vagy
igaz ga tás, ha nem ér zõ sze re tet és tel jes oda adást je len tõ
szen ve dés is. Jé zus éle té ben ke rül tel je sen egy más mel lé a tö -
ké le tes igaz sá gos ság, fe le lõs ség és ál do zat vál la lás.

A mi el sõ ad ven ti va sár na pi utunk ked ves in dí tó mo tí vu -
ma le het Ter ste egen za rán dok éne ke, akár pré di ká ci ós váz -
lat ként is: „Kes keny, rö gös ös vény / Ked vün ket ne szeg je! /
Az Úr hí vott min ket, / Meg se gít ke gyel me.” (EÉ 444)

Sza bó La jos

Tal ló zó

„Bár Krisz tus el sõ el jö ve te le kor Iz rá el Mes si á sa ként lé pett
fel, e pró fé cia vég sõ be tel je se dé se a má so dik ad vent ide jé -
re vár […].” (A Bib lia is me re te kom men tár so ro zat. Ke resz -
tyén Is me ret ter jesz tõ Ala pít vány)

„A pró fé cia még nem tel je se dett be. Úgy jött, mint Dá vid
Fia, a meg ígért Ki rály. Fel aján lot ta ezt a ki rály sá got Iz rá el -
nek; õk vissza uta sí tot ták. De el jön új ra, és a di csõ ség nek
azon a nap ján ez a jö ven dö lés meg fog va ló sul ni.” (Ar no
C. Ga e be le in: Ószö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„A pász tor ság nem ural ko dás, ha nem szol gá lat, te hát
sem mi kép pen nem gyám ko dás má so kon. A Szent lé lek te -
het bölccsé, mi ként le gyünk egy más nak pász to rai oly mó -
don, hogy sze mé lyi sé gét össze ne zúz zuk.” (Sza bó An dor:
Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„Ez az igaz ság töb bet je lent an nál, mint hogy min den -
ki nek igaz sá go san meg ad juk, ami ne ki jár. En nél sok kal
gaz da gabb ez a szó. Meg vál tást je lent, az el nyo mot tak, a
ki szol gál ta tot tak fel sza ba dí tá sát, meg men tést, fel men tést.
Er re gon dolt Pál apos tol is, ami kor ki je len tet te, hogy Jé zus
Krisz tus a mi igaz sá gunk […].” (Cor ne lis van der Waal:
Ku tas sá tok az Írá so kat! Irány tû Ki adó)

„Is ten sok kal több rõl be szélt, mint an nak a negy ven ezer
em ber nek a ha za té ré sé rõl, akik Kü rosz ide jé ben tér het tek
vissza, no ha ez ön ma gá ban is igen nagy cso da volt.” (De -
rek Kid ner: Je re mi ás köny ve. Har mat)

„Ki lá tás ba he lye zi a nép ha za té ré sét a fog ság ból, és
hang sú lyoz za, hogy nem me rész fan tá zia dik tál ja ezt a re -
mény sé get. El fog jön ni az idõ, ami kor nem az egyip to mi
ki sza ba du lás ra hi vat koz nak majd, ami kor Is ten nagy sá -
gát és hû sé gét akar ják ma gasz tal ni, ha nem ar ra, hogy ho -
gyan hoz ta föl és hoz za meg Is ten Iz rá el há zát Észak or -
szá gá ból, te hát a fog ság ból. És Is ten nek az a sza ba dí tó
tet te még na gyobb lesz, mint az el sõ! Mert ez ve ze ti be Is -
ten üdv tör té ne té nek az új kor sza kát.

Je re mi ás hi té nek és az Is ten hû sé gé be ve tett re mény sé -
gé nek a szi lárd sá gát és me rész sé gét bi zo nyít ja, hogy
mind er rõl ak kor pró fé tál, ami kor a vá lasz tott nép még a
nagy ka taszt ró fa elõtt áll. Je re mi ás meg tud ta ezt ten ni,
mert hitt ab ban, hogy Is ten üdv tör té ne te nem sza kad meg
a tör té ne lem ese mé nyei kö vet kez té ben.” (Pál fy Mik lós: Je -
re mi ás pró fé ta köny vé nek ma gya rá za ta. Evan gé li kus Saj -
tó osz tály)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(Mo rá lis ol dal ról néz ve evi den cia, hogy a sze re tet csak se -
gí tõ, men tõ szán dé kú ál do zat ho za tal ban tel je se dik ki.
Enél kül csak ön ma ga ka ri ka tú rá ja: tá vol ság tar tás, cser -
ben ha gyás vagy le ki csiny lés ese tén nem gon do lunk sze re -
tet re. Ami kor az Új szö vet ség Is ten és a sze re tet lé nye gi azo -
nos sá gá ról ír, azt is ál lít ja, hogy amennyi ben Is ten sze re -
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tet, nem le het tá vol ság tar tó – on to ló gi ai ér te lem ben sem. A
„sze ret lek ti te ket” tar tal mú ószö vet sé gi ki je len té sek a meg -
tes te sü lés szük sé ges sé gé re is utal nak – hi szen a tá vol ság -
tar tó val szem ben, le gyen az bár az Örök ké va ló, jog gal
élünk gya nú per rel. Már a ka ma szok is tud ják: sze ret lek –
ez azt je len ti, ott aka rok len ni, ahol te vagy. – K. I.)

(El jön majd az idõ…)
„Meg va gyok gyõ zõd ve ar ról, hogy a ke resz tyén ség gel
szem ben va ló el len ál lás nak egy nagy ré sze ar ra vo nat ko -
zik, hogy a ke resz tyé nek nyíl tan vagy ti tok ban azt az
igényt tá maszt ják, hogy Is ten az õ bir to kuk ban van, és
ezért a vá ra ko zás ele mét el ve szí tet ték, amely pe dig olyan
dön tõ volt a pró fé ták és az apos to lok szá má ra… Egy em -
ber rel va ló ta lál ko zás ban is vár nunk kell. Ma gá ban az
em be rek kö zöt ti leg ben sõbb egye sü lés ben is van a vá ra -
ko zás nak, a nem-bir tok lás nak, a nem-is me rés nek egy
ele me. Mert Is ten vég te le nül el van rejt ve, ezért kell ne -
künk õreá egy sok kal fel té tel nél kü libb ér te lem ben vár ni.
Õ szá munk ra csak olyan mér ték ben Is ten, amennyi re
nem bir to kol juk õt.”

Paul Til lich (1886–1965) teo ló gus, lel kész

VERS
Be de An na: Ad vent (rész let)

Ki oda kinn jár,
be le pi a sár,
mint la pot a szó.
Ki me le gen ül,
álom ba me rül,
sem mi re se jó.

A toll he ve sebb!
Fel sír az ecset,
meg re meg a húr…
Le pe reg az év.
Kö ze leg a rév.
Kö ze leg az Úr.

AD VENT 2. VA SÁR NAPJA
• Ézs 63,15–64,3

Exe gé zis

Tex tu sunk Tri to-Ézsa i ás írá sa. Az a kor, amely ben a pró fé -
ta élt, anya gi és lel ki té ren egy aránt igen ne héz idõ szak
volt a vá lasz tott nép éle té ben. A ba bi ló ni ai fog ság ból ha -
za tér ve csa ló dot tak vol tak, mert sok új és ne héz prob lé ma
vár ta õket. Nem él het ték egy sza bad, ön ál ló ál lam éle tét, a
per zsa bi ro da lom tiszt vi se lõ i nek jó in du la tá tól függ tek. De
nem volt könnyû együtt él ni ük az ott hon ma radt, fog ság -
ba nem ke rült zsi dók kal sem. Pe dig szük sé gük lett vol na a

se gít sé gük re, hi szen azok ná luk nál sok kal gaz da gab bak
vol tak. Az õ tá mo ga tá suk kal ha ma rabb újraépül he tett vol -
na a temp lom és az or szág. Lel ki té ren per sze a ha za tér -
tek érez ték ma gu kat fö lény ben. Úgy gon dol ták, õk az iga -
zi Iz rá el, õk az ígé re tek örö kö sei. Az ott hon ma rad tak ra
pe dig úgy te kin tet tek, mint tisz tá ta la nok ra, akik kel jó lesz
vi gyáz ni, ne hogy tõ lük az Úr gyü le ke ze te is tisz tá ta lan ná
vál jon. 

E fel vá zolt hely zet ben igen nagy szük ség volt a pró fé tá -
ra, hi szen a hit és a re mény ség meg fo gyat ko zott, a két ség -
be esés és a csüg gedt ség el ha tal ma so dott. Tri to-Ézsa i ás a
vi gasz ta lás ra ka pott el hí vást. Nagy sá ga ab ban volt, hogy
a csüg ge dõk be re mény sé get tu dott ön te ni.

A fen ti kö rül mé nyek mi att azon ban nem volt könnyû
dol ga, ezért ért he tõ, hogy pró fé tai ige hir de té se nem volt
men tes az el len té tes né ze tek tõl és az azok ból adó dó fe -
szült sé gek tõl. A kom men tá rok se gít sé gé vel utá na néz he -
tünk, mi lyen el len té tes vé le mé nyek nek ad han got a pró fé -
ta a temp lom épí tés te kin te té ben, a po gány né pek kel va ló
kap cso lat ban, az üd vös ség ide jé nek áb rá zo lá sa kor vagy a
gyü le ke ze ten be lü li sza ka dás vo nat ko zá sá ban. Ér de mes
eze ket rö vi den át te kin te ni, hi szen ige sza ka szun kat is
érin tik. 

A tex tu son vé gig vo nul a kér dés és a pa nasz. Hol van Is -
ten fél tõ sze re te te, meg in du lá sa, ir gal ma? Te kint sen új ra
né pé re! A kér dés ben nem csak vád van, ha nem bi za lom is.
Is ten nem olyan, mint az õs atyák, akik meg hal tak és már
nem tud nak se gí te ni. Õ él, õ meg tud vál ta ni! Bár el for dult
tõ lük, az zal bün tet te a né pét, hogy bû né ben hagy ta, fog -
ság ba jut tat ta. Olyan lett a nép, mint ha nem is Is ten tu laj -
do na len ne. De tud raj tuk se gí te ni. Ezért for dul ké rés sel a
gyü le ke zet Is ten hez: Térj vissza hoz zánk, légy olyan hoz -
zánk, mint az elõtt! Is ten tõl függ a nép sor sa. Tõ le jön még
a meg té rés is. Elõbb õ ra gad ja meg az em bert, az em ber
csak azu tán ra gad hat ja meg õt. A nép már csak a min dent
fe lül mú ló cso dá ban bíz hat, ab ban, hogy Is ten ket té ha sít ja
az eget és le száll. Et tõl pe dig még a he gyek is meg ren dül -
né nek. 

Né hány év szá zad dal ké sõbb meg tör tént a min dent fe -
lül mú ló cso da. Meg nyílt az ég, s az Ige test té lett, föld re
szállt az Is ten. Majd 33 év múl va a Gol go tán el hang zott az
El vé gez te tett! Ak kor meg ren dül tek a he gyek, ket té ha sadt a
kár pit és az ég, meg nyílt az út az Is ten fe lé, mert meg szü -
le tett a Ke gye lem. 

Me di tá ció

Ma gunk ra néz ve meg ál la pít hat juk, hogy ma, két és fél ezer
év vel Tri to-Ézsa i ás ko ra után, két év ez red del Krisz tus
meg vál tó mû vét kö ve tõ en Is ten né pé nek kö zös sé gi és
egyé ni éle té ben egy aránt még min dig az egy ko ri zsi dó
nép hez ha son ló prob lé mák és ér zé sek van nak. Urunk
nyom ain jár va sok fé le sza ba dí tás nak is örül he tünk. Hi tet -
len ség tõl, bû nök ter hé tõl, be teg sé gek bõl, szen ve dé lyek tõl,
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a ma gány ér zé sé tõl, po li ti kai ter ror tól, bi zo nyos tár sa dal -
mi prob lé mák tól meg sza ba dul va gyak ran áld hat juk bol do -
gan a Sza ba dí tó ne vét. Ugyan ak kor szin te azon nal újabb
két sé gek, bû nök, be teg sé gek, szen ve dé lyek, ked ve zõt len
po li ti kai és tár sa dal mi té nye zõk szo ron gat nak és csüg -
gesz te nek ben nün ket. S mi köz ben kö vet jük Is tent, már
kér dez get jük is: Hol van az Is ten? Hol van hi tet éb resz tõ
és él te tõ Szent lel ké vel, ami kor már csak pis lá ko ló vagy in -
kább csak füs töl gõ gyer tyá ra ha son lít a hi tem? Hol van a
gyó gyí tó Is ten, ami kor fe let tem vagy sze ret te im fe lett ki -
mond ják az or vo sok a gyó gyít ha tat lan ság meg má sít ha tat -
lan té nyét? Hol van az igaz ság Is te ne, ami kor az igaz ság -
ta lan ság, sõt egye ne sen az ér dem mé ma gasz to sult ha zug -
ság di a dal mas ko dik? Hol van az Is ten, ami kor ár tat la nok
le lik ha lá lu kat ter ror cse lek mé nyek kö vet kez té ben, a köz -
uta kon vagy fo lyók, ten ge rek ár te ré ben? Hol van az Is ten
ak kor, ami kor min den igye ke ze tem mel meg aka rok sza ba -
dul ni egy-egy rossz szo kás tól, bûn tõl, és még sem si ke rül?
Hol van az Is ten, ami kor azok ban is csa lód nom kell, akik -
ben ed dig bíz tam, akik re épí tet tem az éle te met, s akik rá -
adá sul hí võ em be rek? Hol van az Is ten? – kér de zik gyak -
ran még a nem hí võk is, akik sze ret né nek oly kor ma guk is
ré sze sül ni a hí võk nek „ki já ró” is te ni aján dé kok ból. S hol
van az Is ten, ami kor tel je sen el tû nik elõ lem min den jö võ -
kép, re mény ség, s csak a je len nyo mo rú sá ga és a jö võ ki -
út ta lan sá ga vesz kö rül? Hol lesz ak kor az Is ten, ami kor
majd rám bo rul a kí nos ha lál éj sza ká ja, ami kor a kö ze le -
dõ íté let ré mé vel kell szem be néz nem? Ami kor majd meg -
tör té nik ve lem az, ami tõl most még csak fé lek? Hol van és
hol lesz ak kor majd az Is ten? Van-e egy ál ta lán Is ten?

An nak il luszt rá lá sá ra pe dig, hogy ezek va lós kér dé sek
le het nek, áll jon itt egy sze mé lyes tör té net. Több mint ne -
gyed szá zad dal ez elõtt, el sõ, mind össze két órát élt gyer -
me künk ha lál hí ré nek kór ház be li el ter je dé se után oda jött
kór ter mi ágyam hoz egy be teg tár sam. A fi a tal asszonyt hí -
võ nek is mer tem. Szá na ko zó s egy ben fel dúlt te kin tet tel és
hang nem mel a kö vet ke zõ ket kér dez te: Hol van most az
Is ten? Mi ért pont ve led tet te ezt? Hi szen ti annyi ra sze ret -
te tek vol na gyer me ket, s lám, most nem örül het tek. Hol
van a te Is te ned? Hi szen te az õ szol gá ja vagy, az éle te det
tet ted rá az õ szol gá la tá ra. S ezt így há lál ja meg most ne -
ked? A kér dé sek re adott vá la szom nem az én ak kor meg -
gyö tört, ke sze-ku sza gon do la tok kal te li fe jem ben szü le -
tett meg, ha nem az éj je li szek ré nye men sze ré nyen meg hú -
zó dó Út mu ta tó az na pi igé jé ben volt: Amint ré sze sek vagy -
tok a szen ve dés ben, úgy azok lesz tek a vi gasz ta lás ban is.
(2Kor 1,7)

Így és ezt hir det te Pál elõd je ként Tri to-Ézsa i ás is a szen -
ve dõ nép nek, s ad vent má so dik va sár nap ján mind annyi -
unk nak, akik nek az el jö ven dõ íté let re kell fi gyel nünk. 

Nem fe led kez he tünk meg az íté let ket tõs jel le gé rõl. Ha a
gol go tai ke reszt re te kin tünk, ijed ten döb ben he tünk rá, mit
je lent Is ten igaz sá ga és íté le te, s hogy az em ber egyet len
el vár ha tó jus sa nem le het ne más, mint a bûn zsold ja, a
ha lál. A ke reszt fé nyé ben le lep le zõd nek ha mis ér ve ink,

ha zug biz ton sá gunk, vélt jo ga ink, kö ve te lé se ink és kér dé -
se ink. A va sár nap té má ja így fi gyel mez tet: két ad vent kö -
zött, íté let elõtt, ke gye lem alatt élünk. Iga zá ból csak a ke -
reszt tö vé ben le het rá döb ben ni, hogy csupán ilyen áron
vált hat ta be Is ten sze re te té nek ígé re tét, hogy új ra tu laj do -
ná vá, gyer me ke i vé le hes sünk. S ak kor el né mul nak az Is -
ten irán ti szem re há nyá sok, a nyers kér dés fel ve té sek. Az
alá za tos imád ság és ké rés vi szont meg hall ga tás ra ta lál.

Hol van az Is ten?

1. Hol van az Is ten, mi ért nem la kik köz tünk? Tény leg
õ rej tõ zik el elõ lünk? Vagy mi nem me gyünk hoz zá, mi rej -
tõ zünk el, mert a bû ne ink ked ve seb bek, mint a ve le va ló
kö zös ség? Ma is hang zik, ma is jo gos az õsi is te ni kér dés:
Ádám, az az em ber, hol vagy?

2. Hol van az Is ten, ami kor kel le met len, fé lel me tes, bor -
zasz tó dol gok tör tén nek ve lünk és kö rü löt tünk? Vajon
nem a mi bû nünk, en ge det len sé günk, ön fe jû sé günk mi att
tör tén nek ezek a dol gok, és jön Is ten tõl a ke mény íté let:
Cse le kedj a ma gad fe je, er köl cse, nagy ra vá gyá sa, aka ra ta,
ön zé se sze rint, s ak kor majd meg lá tod, mi re mész!

3. Hol lesz az Is ten ak kor, ami kor el kell majd szá mol ni
a hit rõl, a föl di élet rõl? Fia ál tal az íté lõ szék ben. Is ten ke -
gyel me ugyan is nem je len ti azt, hogy le mon dott az íté let,
a vég sõ szám ké rés jo gá ról. Az, hogy Is ten né pé nek oda
kell áll nia az íté lõ szék elé, nem az ószö vet sé gi pró fé ták
ijeszt ge té se, nem rém lá to más, ha nem a Szent írás üze ne te.
Jé zus sok min den ben füg get le ní tet te ma gát az ószö vet sé -
gi el vá rá sok tól és jö ven dö lé sek tõl, kor ri gál ta és fe lül bí rál -
ta azo kat, de az íté let kér dé sé ben ha tá ro zot tan vit te to -
vább a pró fé tai vo na lat. Köz ben vi szont sa ját vé ré vel mos -
ta el bû ne in ket, hogy meg sze rez ze a „még is” ke gyel met.

4. Hol va gyok én, hogy ké szü lök az íté let re? Bol dog há -
la adás sal me gyek elé be, fo ga dom és kö ve tem õt, vagy gaz -
dag if jú mód já ra vissza for du lok az üdv bi zony ta lan ság ba?
Õ azt sze ret né, ha ve le len nénk. Itt és majd oda át is.

Lász l óné Há zi Mag dol na

Tal ló zó

Mi vel a tex tus egy ré sze 2004-ben ad vent 1. va sár nap ján
is alap ige volt, a Lel ki pász tor 2004/11. számának 430. ol -
da lán ol vas ha tó tal ló zó ban to váb bi kom men tár rész le te ket
ta lá lunk a 15–17. ver sek hez.

„A pró fé ta, ki a vált ság ról va ló ki lá tá sa i ban a fog ság ból
lett föl di sza ba du lást majd min dig össze kö ti a Mes si ás sal
[…], ki fe je zi óhaj tá sát a Mes si ás el jö ve te le iránt […].”
(Kál di-Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi -
té ka Kft.)

„Sok ékes pél da van a Szent írás ban a köz ben já ró imá -
ra. […] leg na gyobb […] Urunk fõ pa pi imád sá ga […].
Ézsa i ás imá ja ta lán ke vés bé is mert, de ugyan az a nagy ság
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su gár zik be lõ le. […] A köz ben já ró ma ga Ézsa i ás, aki a
köz ben já rás pró fé tai ha gyo má nyát kö ve ti, mely egé szen
Mó ze sig nyú lik vissza. Jé zus hoz ha son ló an õ is pró fé tai
lá tás sal imád ko zik – nem csak ön ma gá ért és sa ját nem ze -
dé ké ért, ha nem az el jö ven dõ nem ze dé ke kért is. […] A köz -
ben já rás Is ten nek sze rez di csõ sé get, mert azt fe je zi ki,
hogy tel je sen tõ le füg günk. […] Ézsa i ás annyi ra azo no sul
azok kal, aki kért imád ko zik, hogy nem tesz kü lönb sé get
ön ma ga és né pe kö zött. Aty juk az õ aty ja, bû ne ik az õ bû -
nei, ugyan azok a ké te lyek és kín zó kér dé sek fog lal koz tat -
ják, és épp oly ta nács ta lan, mint né pe. […] Az õ ér zé se ik -
nek adott han got tör té nel mük egyik leg sö té tebb pil la na tá -
ban.” (Bar ry Webb: Ézsa i ás köny ve. Har mat)

Il luszt rá ció

TÖR TÉ NET
(Te kints le az ég bõl…)
Az ide gen és az anya tej (rész let John Stein beck Érik a gyü -
mölcs cí mû re gé nyé bõl)

„– Hát an nak az em ber nek mi a ba ja?
A fiú re kedt, mo no ton han gon fe lel te:
– Elõbb be teg volt, de most éhen hal.
– Mi cso da?
– Éhen hal. Gya pot sze dés köz ben meg be te ge dett. Hat

nap ja nem evett.
Anya oda ment a sa rok ba, s le né zett az em ber re. Öt ven

kö rül jár ha tott, sza kál las ar ca so vány volt, nyi tott sze me
ká bán me redt ma ga elé. A fiú ott állt anya mel lett.

– Apád? – kér dez te anya.
– Az. Min dig azt mond ta, hogy nem éhes, vagy hogy ép -

pen most evett. Ne kem adott min dent. Most már egé szen
el gyön gült. Moz dul ni is alig tud…

A fiú hir te len fel ki ál tott:
– De meg hal, ha mon dom! Mon dom, hogy éhen hal!
– Hall gass – mond ta anya. Apá ra és John bá csi ra né zett,

akik gyá mol ta la nul bá mul tak a be teg em ber re. Az tán Sá -
ron ró zsá já ra né zett, aki a ta ka ró ba bur kol va gub basz tott.
A két asszony te kin te te ta lál ko zott: mé lyen be le néz tek
egy más lel ké be. A fi a tal asszony kur tán, li heg ve lé leg zett.

Azt mond ta:
– Igen.
Anya el mo so lyo dott.
– Tud tam én ezt. Tud tam! – Le né zett a ke zé re, amely

szo ro san össze kul csol va pi hent az ölé ben.
Sá ron ró zsá ja sut tog va szó lalt meg:
– Men je tek, men je tek ki mind. – Az esõ csön de sen szi -

sze gett a te tõn…
Sá ron ró zsá ja egy pil la na tig moz du lat la nul ült. A csûr -

ben csak az esõ szi sze gé se hal lat szott. Az tán ne héz ke sen
föl emel te fá radt tes tét, és összébb húz ta ma gán a ta ka rót.
Las san oda ment a sa rok ba, meg állt, s le né zett az el nyûtt
arc ra, az em ber tág ra nyílt, ré mült sze mé be. Az tán né mán

le fe küdt mel lé. Az las san in gat ta fe jét jobb ra-bal ra. Sá ron -
ró zsá ja le haj tot ta mel lé rõl a ta ka ró csücs két.

– Mu száj – mond ta. Kö ze lebb hú zó dott az em ber hez, s
ma gá hoz von ta a fe jét.

– Itt van! – mond ta. – Vedd el. – Ke zé vel az em ber fe je
mö gé nyúlt, s meg tá masz tot ta. Uj jai gyön gé den si mo gat -
ták a ha ját. Föl pil lan tott, vé gig né zett a csû rön, aj ka össze -
zá rult, s ti tok za to san mo soly gott.”

AD VENT 3. VA SÁR NAP JA
• Ézs 40,1–10a

Is ten ün ne pet te rem tõ ere je

Mer re ha lad nak lép te ink az ün nep fe lé kö ze led ve? Mer re
ve zet az ad ven ti út? Ho gyan le het ün ne pel ni? Las san fel -
tesszük eze ket a kér dé se ket, mert egy re kö ze lebb jön az
ün nep. Ho gyan le het fel ké szül ni? – kér dez het jük, mert
még csak az elõ ké szü let kö ze pén va gyunk, még mó do sít -
ha tunk, még vál toz tat ha tunk. Ho gyan ké szül het el az út,
amely el hoz za hoz zánk az ün ne pet? Ézsa i ás so ra it ol vas -
va Paul Ger hardt ko rál já ra ke res het jük együtt a vá laszt
még ad vent har ma dik va sár nap ján is: „Mint fo gad ja lak té -
ged?” (EÉ 141) 

Tex tu sunk, a má so dik ézsa i á si könyv im po záns nyi tá -
nya ha tal mas len dü le tû pró fé cia, amely nem ki seb bet je -
lent ki, mint a ba bi lo ni fog ság vé gét. Ugyan ak kor új szö vet -
sé gi át hal lá sok so ra nyí lik meg a ke resz tény ol va só szá má -
ra. Evan gé li u mot hir det a fo goly nép nek, de ma is min den
olyan em ber nek, aki meg sej ti az új élet le he tõ sé gét.

Az öröm hír kor tör té ne ti leg igen csak e vi lá gi. Re ál po li ti -
kai fo lya mat áll a hát tér ben. A per zsák egy re kö ze lebb jut -
nak, már a ka puk elõtt jár nak, Ba bi lon nap jai meg van nak
szám lál va. Vá rost vá ros után fog lal nak el Cí rusz ka to nái.
Eb ben az át me ne ti re mény te li han gu lat ban, a fel fo ko zott
vá ra ko zás iz gal má ban szó lít ja meg a hang a pró fé tát. 

Hang súlyt ad va az üze net nek, két sze res fel szó lí tás ban
mond ja el a fel ada tot: Vi gasz tal já tok, vi gasz tal já tok né pe -
met! Is ten szán dé ka meg vál to zott né pé vel. Ezt kell tud tul
ad nia hír nö ké nek. Sor suk po zi tív for du ló pont ra ért. Iz rá el
két sze re sen meg bûn hõ dött bû ne i ért. Le telt a csa pás ide je.
Fe szült vá ra ko zás van a le ve gõ ben. Mit hoz a hol nap? 

A meg bí zás foly ta tó dik: Épít se tek utat a pusz tá ban az
Úr nak! Az Új szö vet sé gig hal lat szik el a pa rancs. Ke resz te lõ
Já nos (aki lek ci ónk fõ sze rep lõ je) pusz tai pré di ká ci ó i nak út -
épí tõ ke mény sza vai vissz han goz nak fü lünk ben. A bi zony -
ta lan, el len sé ges, ide gen pusz ta és hegy vi dék biz tos, tisz ta
és egye nes út tá vá lik. A kép em be ri erõt meg ha la dó mé re -
tek re tá gul: he gyek süllyed nek a mély be, és völ gyek emel -
ked nek fel jár ha tó sík vi dék ké. Ki rá lyi fel vo nu lás elõ ké szü -
le te ként hat a kép. Szin te lát ni Cí rusz di a dal me ne tét a meg -
hó dí tott vá ros ban. A ké pek ir re a li tá sa eme li el te kin te tün ket
a ha tal mi po li ti ká tól a transz cen dens va ló ság fe lé.
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A vá ra ko zás ha tal mas, a jö võ még is bi zony ta lan. Egy
fog ság ban fel nõtt nem ze dék nek el kép zel he tet len a sza -
bad ság le ve gõ je. Óri á si lel ki erõ, vi lá gos cél kell a vissza té -
rés hez. Pusz ta sá gon át ve ze tõ bi zony ta lan út – a vissza té -
rés út ja Je ru zsá lem be – nyí lik meg a vá lasz tott nép elõtt.

Itt, a tör té nel mi for du ló pon ton szó lal meg a vi gasz ta lás
igé je. Ha tal mas erõ rõl be szél, ami biz tos és ál lan dó. Szem -
ben a mu lan dók te rem tett vi lá gá val a Te rem tõ örök ha tal ma
áll. Nem más hol, mint Sza vá ban. Is ten sza va, amely meg -
te rem tet te a vi lá got, tör vényt, el hí vást adott, most sza ba du -
lást hoz. Ke resz tény ol va sat ban Is ten Igé je Krisz tus ban foly -
ta tó dik és tel je se dik be. Még is fur csa ka rá csony sze rény va -
ló sá gá ba be le ol vas ni a ha tá ro zot tan ki ál tó pró fé tai han got.
Ézsa i ás fen sé ges út épí té se alig ha lát szott Bet le hem ben. 

Ad vent fe lé for dul va Jé zus ér ke zé sét leg hi te le seb ben Má -
ria vá ra ko zá sa mu tat ja. Az alá zat, aho gyan a fi a tal lány
fo gad ja a Min den ha tó Is ten üze ne tét, sok kal fi no mabb és
csen de sebb. He gyek nem süllyed nek, és völ gyek sem emel -
ked nek Bet le hem kör nyé kén. Min den aka dályt vé gig jár va,
Jó zse fet meg bé kít ve, út köz ben, az anyai vá ra ko zás for má -
ló hó nap jai alatt épül a leg meg hit tebb út. An nak az Úr nak
az erõ te ré ben, aki ké pes a vi lá got tö ké le te sen meg vál toz -
tat ni, egé szen szûk ös vé nyen ér kez ve. 

A rob ba nó erõ a Mag ni fi ca tban éri el a csúcs pon tot. Má -
ria alá za ta egy szo ci á lis for ra da lom sza va i vá vá lik. Ha tal -
ma so kat mély be ta szí tó, por ban le võ ket fel eme lõ Is ten rõl
hal lunk. Jé zus ban olyan for du lat tör té nik, ahol a vi gasz ra
szo ru lók ke rül nek a kö zép pont ba, és a cent rum urai a pe -
ri fé ri á ra. En nek a he gye ket moz ga tó erõ nek a fe szült vá -
ra ko zá sá ban va gyunk. 

A Mag ni fi cat az utat elõ ké szí tõ meg hitt erõ leg szebb
meg fo gal ma zá sa. Is ten sza va Ézsa i ás nál fér fi as, ha tal mi,
po li ti kai vi gasz és sza ba du lás. Is ten sza va Má ri á nál és Jé -
zus nál a por ban le võ, ki ta szí tott em be rek ka rá cso nyi
evan gé li u ma lesz. Halk, meg hitt, anyai vá ra ko zás ban el -
mon dott, ha tá ro zott for du lat. Is ten Sza va meg tes te sül,
em be ri for mát ölt. Mint a fû és a me zei vi rág pom pá zik, és
ezek tö ré keny sé gé vel tö rik meg po li ti kai ha tal ma sok ere je
har minc év után, nagy pén te ken. De íme, Is ten sza va meg -
ma rad, túl él, be tel je se dik. 

A tör té net hi he tet len. Kér dez nünk kell Ézsa i ás sal, ké tel -
ked ve: Mit is ki ált sak? Vagy Ke resz te lõ Já nos sal: Biz tos te
vagy az, vagy mást vár junk? Jé zus tör té ne te, Is ten ki nyi -
lat koz ta tá sa min den em be ri ér tel met és ta pasz ta la tot
meg ha lad. Hogy ne kér dez ne vissza a Jé zus ról hal ló em ber
ma is, mint Ke resz te lõ ak kor? Is ten ere je ad vá laszt. Olyan
erõ moz dul meg, amely ké pes úgy moz gat ni a tör té ne tet,
hogy ben ne meg búj va ala kít ja át, for dít ja fel tel je sen. Erõ,
amely nek el len áll ni kép te len ség. Akit meg ra gad, an nak
csont já ba re kesz ti az öröm hír ere jét.

Ad ven ti kül sõ za jok ve szik kö rül a temp lo mot, ahol
össze gyû lik a gyü le ke zet, hogy fel ké szül jön az ün nep re. A
fel ké szü lés ben min den nél in kább szük sé günk van csend -
re és egy más ra fi gye lés re. Az ün nep ri asz tó ma gá nya már
ko pog sok-sok egye dül ál ló aj ta ján. Az ün nep tar tal mi

üres sé ge már ka rá cso nyi csil lo gó dísz le tek kel ta ka ró zik
min den be vá sár ló köz pont ban. A dá tum hoz kö tõ dõ szó lás
kény sze re már köz he lyek kaz la it gyûj ti a hi va ta los meg -
szó la lók szá já ban. Mit is ki ált sunk? 

Jan Chris ti an Gertz pro fesszor ral meg ál la pít hat juk: tex -
tu sunk kö zép pont ja az Ige, a ki mon dott Szó, amely ki fe je -
zet ten „pro tes táns hang súlyt” ad tex tu sunk nak. Az az erõ,
amely ki su gá roz egész szö ve günk bõl, Is ten sza vá nak ün -
ne pe. Ki emelt kö zép pont ként a mu lan dó vi lág gal szem be -
ál lít va Is ten igé je örök. Nem hi á ba ál lít ja a hegy re a hír ho -
zót az Úr. On nan ki ált sa az Öröm hírt. Azt az öröm hírt,
amely ma ga sa kat hoz hat nor mál szem ma gas ság ba, hogy
be le te kint hes se nek a mély rõl ki emel tek te kin te té be. Em be -
rek nek le he tet len for du lat, amely nek ere je is te ni igaz ság.
Bûn hõ dött em be rek, csa lá dok, né pek sza ba dul hat nak ki
Is ten sza vá ra. Is ten ma ga mély be szállt, hogy itt emel jen
fel ben nün ket. Vissza a te remt mény szem ma gas sá gá ba. 

En nek vi lág gá kür tö lé se szó szé ki fel ada tunk. Va ló di tar -
tal mat ad ni a pusz tai üres sé vá ló ün nep nek. Krisz tus ba -
rá ta i ként és ta nít vá nya i ként Is ten sze re tõ, vál toz ta tó,
anyai és apai erõ te ré ben gyújt hat juk meg a har ma dik
gyer tyát az ad ven ti ko szo rún. 

Sza bó B. And rás

For rá sok

Jan Chris ti an Gertz pré di ká ci ó ja 2006 ad vent har ma dik va sár  -
nap ján: http://theo lo gie.uni-hd.de/pre dig ten/061217.pdf

The In terp re ter’s Bib le. Vol. 5. Ecc le si as tes, Song of Songs,
Isa i ah, Je re miah. Ab i ng don, Nash ville, 1956.

Burk hard M. Zapff: Die Ne ue Ech ter-Bi bel. Jes a ja II.
40–55:36. Ech ter Ver lag, 2001.

Tal ló zó

„[…] a ha zá ba le en dõ vissza té rést hir de ti […], al kal mul
szol gál, hogy át men jen a nagy Sza ba dí tó ra, s en nek mû -
kö dé sét áb rá zol ja […].” (Kál di-Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka
CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„A vi gasz ta lás nem csu pán […] sza vak kal tör té nik […],
ha nem se gít sé get és sza ba dí tást is je lent […]. Is ten tõl jön
a vi gasz ta lás, aki meg bo csá tot ta né pe bû ne it, meg elé gel te
a bün te tést, in gyen ke gyel met gya ko rolt. […] nem a nép
di csõ sé ge hely re ál lí tá sá ról be szél, ha nem Is ten di csõ sé ge
meg je le né sé rõl […].” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka
CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Is ten so ha sem ve szí ti el ere jét, mert igé je örök re meg -
ma rad. Ez a tény nagy biz ta tás és bá to rí tás lesz a fog ság -
ban élõ nép nek, amely ol vas ni fog ja e sza va kat. Is ten igé -
je meg áll, ezért biz to san be tel je se dik az a pró fé ci á ja is,
hogy a nép vissza tér het föld jé re.” (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)

„Vi gasz tal ni a Bib lia nyel vén nem csak sza vak kal va ló
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meg nyug ta tást je lent, ha nem olyan be avat ko zást, ami ál -
tal egy rossz hely zet meg vál to zik. […] A két sze res bûn hõ -
dés jo gi fo ga lom […] a lo pást és a sik kasz tást a vét kes nek
két sze re sen kel lett meg té rí te nie […], mi vel ki sza bott tel jes
bün te té sét meg kap ta, bû nét Is ten most már nem tart ja
szá mon.” (Bib lia ma gya rá zó jegy ze tek kel. Ma gyar Bib lia -
tár su lat, Kál vin Ki adó)

„[…] az ér ke zõ Úr fo ga dá sá ra fel ser ken tett nép egyet -
len egy vi gasz ta lá sa az ige. Tû rõ ké pes sé gé ben, élet ere jé -
ben nem bi za kod hat. Ha mar szá rad, mint a fû, s vi rág ként
gyor san her vad. Ilyen a fû-sor sú nép (7), de az ige örök
(8). Ben nük annyi a ma ra dan dó, ami az el nem mú ló igé -
bõl ve szi táp lá ló ere jét.” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses
a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„[…] az ol csó vi gasz nem csak idõ po csék lás, de ke gyet -
len ség is. Ha a vi gasz ta lás nem a va ló sá gon ala pul, nem
nyújt hat vi gaszt. Az az ige azon ban, ame lyet Ézsa i ás köz -
ve tít, egy ál ta lán nem ilyen; tel jes egé szé ben az igaz sá gon
nyug szik. […] Az, aki nem tud min den ter hé vel Is ten igé -
jé re tá masz kod ni, so ha nem is mer he ti meg a bé kes sé get,
mert ez vég sõ so ron se hol más hol nem ta lál ha tó meg, mint
az Is ten be ve tett bi za lom ban, aki min ket te rem tett, és a
ma gá é nak vall.” (Bar ry Webb: Ézsa i ás köny ve. Har mat)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(Vi gasz tal já tok, vi gasz tal já tok né pe met! – mond ja Is te ne -
tek)
„Nem egyéb az or vos, mint a lé lek vi ga sza.”

Ti tus Pet ro ni us (?–66?) ró mai re gény író

„Egy or vos van: Krisz tus – és egy or vos ság: az örök élet.”
Liszt Fe renc (1811–1886) ze ne szer zõ, zon go ra mû vész

„Nap ja ink Hi szek egye már nem az ön tu da tos »hi szek«-kel
kez dõ dik, sem a ké tel ke dõ »nem hi szek«-kel, ha nem a tra -
gi kus »hin ni aka rok«-kal.”

Lu ci an Bla ga (1895–1961), ro mán író, fi lo zó fus:
Egy év szá zad ar cai

(két sze re sen súj tot ta az Úr ke ze min den vét ké ért…)
„…mi meg ta nul tuk, hogy a tör té ne lem leg ki sebb te kin tet -
tel sincs vá ra ko zá sa ink ra.”

Os wald Speng ler (1880–1936) né met fi lo zó fus,
kul túr tör té nész

(Egy hang szól: Ki álts! Én kér dez tem: Mit ki ált sak?)
„…ma fa na ti kus nak te kin te nek min den kit, aki nek bár mi -
fé le meg gyõ zõ dé se van.”

Alf red An der sch (1914–1980) né met re gény író 

(el her vad a vi rág, ha rá fúj az Úr sze le)
„A ré gi idõk iga zi val lá sa he lyé re az »em be ri vív má nyok«

la pos áb ránd ja lé pett, ez alatt csak a mun kát meg ta ka rí tó
és szó ra koz ta tó tech ni kai ha la dást ér tet ték… E tech ni ka
tör té ne te gyor san kö ze le dik az el ke rül he tet len vég hez. Be -
lül rõl emész tõ dik fel, mint az összes elõb bi nagy kul túr -
for mák.”

Os wald Speng ler

VERS
(Mondd Jú da vá ro sa i nak: Itt van Is te ne tek!)
Czes law Mi losz: Hit

Ak kor van hit, ha va la ki meg pil lant 
Szir mot a ví zen, vagy egy har mat csep pet, 
És tud ja ró la: szük ség sze rû, hogy van. 
Le hunyt sze med bár ámít sa az álom, 
Csak az lesz, ami volt már a vi lá gon, 
S a szir mot to vább vi szi a víz sod ra.

Ak kor is hit van, ha va la ki lá bát 
Meg seb zi egy kõ, s tud ja: a kö vek nek 
Ez a dol guk: a lá bunk meg se bez ni. 
Néz zé tek: a fák hosszú ár nyat vet nek, 
Föld re hull ár nya vi rág nak, em ber nek: 
Ár nyék ta la nul nem lé tez het sem mi.
(Ke ré nyi Grá cia for dí tá sa)

AD VENT 4. VA SÁR NAP JA
• Ézs 52,7–10

„Már fel emel te Is ten a kar ját…”

Men je tek elé je ör ven de zés sel! Ad vent ne gye dik va sár nap -
ján ez az ön ma gá ban ál ló fel szó lí tás ért he tet len len ne, ha
nem ten nénk hoz zá, hogy õ is kö ze le dik fe lé tek. Hogy az
em ber szá má ra el ér he tet len és meg ra gad ha tat lan azért ad -
hat okot az öröm re, mert ön ma gát te szi el ér he tõ vé, meg -
ta pasz tal ha tó vá és fel fog ha tó vá. Ha az em be ri igye ke zet
ke vés nek bi zo nyul, ha a lá bak el erõt le ned nek, ha az em -
be ri sors kel le met len és buk ta tók kal te li, õ ak kor is kö ze -
le dik az em ber fe lé. Ad vent utol só va sár nap ját ez a két irá -
nyú ság, az em ber Is ten hez fu tá sa és Is ten nek az em ber hez
tar tá sa te szi iz gal ma san fe szült té szá mom ra, a ta lál ko zás
elõ vé te le zett örö me pe dig re mény te li vé.

A per zsa Círusz 538-as ren de le té re tért ha za a nép a
szám ûze tés bõl (ga lut, go la), a bün te tés bõl. A bün te tés lé -
nye ge az volt, hogy meg vál toz tat ta Iz rá el kap cso la tát a
föld del (lak hely), a né pek kel (erõt len ség és szol ga ság) és
ön ma gá val (szét szó ra tás). A meg vál tás, lé nye gé ben a nép
vissza té ré se föld jé re, az Is ten és Iz rá el kö zöt ti kap cso lat
hely re ál lí tá sa és a szám ûzöt tek össze gyûj té se (ki buc ga lu -
jót). A szám ûze tés Iz rá el egye te mes kül de té sé nek vég re -
haj tá sa: „a ma ra dék ta la nul be tel je sü lõ igaz ság te le vé -
nye”, ír ja prá gai Ma ha ral. A lu ri ai Kab ba lá ban a zsi dók
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szám ûze té se két dol got is tük röz: egy részt Is ten vissza vo -
nu lá sát, el rej tõz kö dé sét, hogy te ret en ged jen a vi lág szá -
má ra, más részt a tö rött edé nyek ben (tikk un) fog lyul ej tett
is te ni fény szik rá i nak „szám ûze té sét” (tikk un = hely re ál -
lí tás, a mes si á si meg vál tás ak kor kö vet ke zik be, ha az em -
ber meg tart ja Is ten pa ran cso la ta it, és ez ál tal vissza jut tat -
ja a szik rá kat is te ni for rá suk hoz). A ga lut eb ben az ér te -
lem ben a meg vál tás ra szo ru ló vi lág min den ség ál la po ta.

Váz lat

Az én Uram, az Úr jön ha ta lom mal, kar ja ural ko dik
De u te ro-Ézsa i ás szá má ra bi zo nyos sá vált, hogy az Úr
nem csu pán egy föld raj zi lag be ha tá rolt te rü le ten ural ko -
dik (Na a mán pél dá ul ko csi val vitt ma gá val iz rá e li föl det).
Az is be bi zo nyo so dott, hogy Is ten ha tal ma nem egye ne sen
ará nyos a föld nagy sá gá val, hi szen a fog ság ban élõk úgy
gon dol ták, hogy Jú da pusz tu lá sá val Is te nük is ve re sé get
szen ve dett. Ez az össze füg gés ha mis, mu tat rá De u te ro-
Ézsa i ás. Ép pen for dít va van: Is ten az, aki for mál ja a né -
pek sor sát. Mi vel Is ten elõ re ki je len tet te a nép fog ság ba
ke rü lé sét, most is meg le het bíz ni sza vá ban, ami kor a sza -
ba du lást ad ja tud tul. Sõt töb bet is mon dott: „ha mis is te -
nek” nem lé tez nek, azok egye ne sen sem mik.

Az én Uram, az Úr jön ha ta lom mal, kar ja ural ko dik (Ézs
40,10). De u te ro-Ézsa i ás köny vé nek ke re tét 40,1–11 – az
öröm hír a fog ság ban – és 52,7–10 – a sza ba du lás öröm hí -
re – ad ja mint pro ló gus és epi ló gus. Eb ben az össze füg gés -
ben ol vas va a sza kaszt, Si ont késszé te szi az Úr ar ra, hogy
ki rá lyi ural má nak öröm hí rét fo gad ja, és úgy áll jon elé,
mint a meny asszony, aki võ le gé nyé re vár. A ver sek drá mai
emel ke dést mu tat nak, még pe dig két faj ta te kin tet ben: egy -
részt tér ben, amíg az öröm hírt ho zó alak ját min den ki meg
nem lát ja: he gyek, õr ál lók, Je ru zsá lem tor nyai és a né pek.
Más részt tar tal mi lag: Is ten üd vös sé get szer zõ, köz vet len
cse le ke de te az, hogy vissza tér a Si on ra, és meg sza ba dít. 

En nek fe lel meg a hely zet a vá ros ban. A vi gyá zók, akik
egyéb ként az el len sé get le sik, zsú fo lá sig töl tik meg a fal
te te jét. És mi vel a ki rá lyi gyõz tes köz vet le nül a kö vet után
megy, egyút tal azt is lát ják, hogy az Úr ma ga tér vissza a
Si on ra. A vi lág Ura köl tö zik be.

En nek oka az esz ka to lo gi kus for du lat. Ezért tér vissza
az Úr Je ru zsá lem be, ezért csen dül fel az ün ne pi öröm uj -
jon gás. Mi vel a vá ros leg több la kó ját el hur col ták, meg öl -
ték vagy el me ne kült, a ro mok nak ör ven dez ni ük kell a
gyõz tes be vo nu lá sa fe lett – azért is, mi vel ro mos lé tük a
vé gé hez ér ke zik, és a vá rost is mét fel épí tik.

Mi lyen igaz ság a mér ték adó, ki mi nõ sí ti az em bert?
A he te dik vers ben az öröm hírt ho zó lá bá nak jel lem zé se –
szép és sze ret ni va ló – az üze net re vo nat ko zik, amelyet
köz ve tít: át fo gó üd vös ség, sza ba dí tás és jó lét. Ezek is mé -
tel ten Is ten tet te i ben gyö ke rez nek, ame lyek Ba bi lon le gyõ -
zé sé ben vál tak nyil ván va ló vá. Ki rály ként ural ko dik (Zsolt

97,1; 99,1). Ézsa i ás 6,5-ben Is ten ki rály vol tá nak csu pán
ne ga tív kö vet kez mé nyei vol tak Ézsa i ás szá má ra, hi szen a
ki rályt, a Se re gek Urát lát ták sze mei. Ugyan is Is ten ki rály
vol ta egy em be ri ki rály ki zá rá sát és trón fosz tá sát fog lal ta
ma gá ban, ami vel az ál lam elõt ti ide ál tért vissza szem ben
az zal, amit 1Sám 8,6-ban ol va sunk: Adj ne künk ki rályt,
hogy bí rás kod jék fe let tünk! Em ber he lyett ma ga Is ten ül a
ki rá lyi szék be. Nem mind egy, hogy ki mond íté le tet a nép
fe lett, mi lyen igaz ság a mér ték adó, ki mi nõ sí ti az em bert.

A „sa ját sze mük kel va ló lá tás” az Is ten és né pe kö zöt ti
köz vet len kap cso lat je le. A rö vid him nusz 52,9-ben jel zi
Is ten kö ve te lé sé nek (40,1) be tel je sü lé sét, né pé nek és Je ru -
zsá lem nek vi gasz ta lá sát. A né pek is ta núi Is ten ki rá lyi
ural ma meg je le né sé nek, er re utal nak a kö vet ke zõ sza vak:
szem, lá tás – sza ba dí tás, üd vös ség. A sza ba dí tás és az üd -
vös ség a je len ben ta pasz tal ha tó meg és él he tõ át, nem
csu pán ígé ret, ame lyet a jö võ tar to gat ma gá ban, ha nem
olyan va ló ság, ame lyet Is ten je len lé te tar to gat, és amely
meg ér ke zett a nép hez. Is ten meg vált és vi gasz tal. A vá ros
ma ra dék la kó it ugyan úgy, mint a Ba bi lon ból ha za tér te ket
vagy a Föl dön szét szó ró dott né pét. Mint ami kor a vi lá got
te rem tet te, vagy ami kor né pét ki sza ba dí tot ta Egyip tom -
ból, úgy tár ja ki kar ja it, mint egy fér fi, aki mun ká hoz lát.
Kar ja ural ko dik: a kar a ha ta lom, az erõ ér zé kel te té sé re
szol gál. Az Úr „fel tû ri” szent sé ges kar ját: ki nyil vá nít ja,
meg mu tat ja ere jét. A hús ból va ló kar (az em be ré) nem áll -
hat el lent Is ten kar já nak. Az Egyip tom ból va ló sza ba du -
lás kor is így tör tént (5Móz 4,34), Ézs 40,10-ben pe dig ez
uta lás Iz rá el esz ka to lo gi kus üd vös sé gé re.

Nem lót nak-fut nak…
Ha tal má val és ere jé vel az Úr a né pek sze me lát tá ra se gít
azok nak, akik ko ráb ban íté le té nek vol tak ta núi Iz rá el fe -
lett. Ez a dön tõ lé pése Is ten örök ural ma meg je le né sé nek.
„Ki nyúj tot ta szent kar ját az Úr”, vagy más ként: „fel tûr te
kar ját az Is ten”. Még sen ki sem vet te ész re. Ki elõtt lett
nyil ván va ló az Úr kar ja? Círusz az üdv ho zó úr? Õ va ló sít -
ja meg Is ten ter vét? Nem, mert Ebed Jah ve va ló sít ja azt
meg. Nem Círusz a meg ígért pász tor. 

A 11. vers – amely már nem ré sze a per iko pá nak – ér de -
kes sé ge, hogy a ha za té rés ki in du lá si pont ja mind vé gig ti tok -
ban ma rad, ezért nem csu pán a ba bi lo ni fog ság ból va ló sza -
ba du lás ra kell gon dol nunk, ha nem a tel jes zsi dó di asz pó rá -
ra. A di asz pó ra ha za té ré se Si on meg úju lá sá nak té nye zõ je.
Is ten nem csu pán az utat mu tat ja ne kik, ha nem kör be- és át -
fog ja õket. Nem lót nak-fut nak, ha nem mint egy ün ne pi me -
net, az el ra bolt temp lo mi kegy tár gyak kal me ne tel nek.

Orosz Gá bor Vik tor

Tal ló zó

„[…] hír nök […] Lá bá nak szép sé ge gyor sa sá gát je len ti.
[…] A jó hír ugyan az, mint az Új szö vet ség bõl is mert
»evan gé li um« szó. Ezért al kal maz za Szent Pál ezt a ver set
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az apos to lok ra, a Krisz tus tól vég be vitt meg vál tás hir de tõ -
i re: Róm 10,15.” (A Szent Ist ván Tár su la ti Bib lia jegy ze tei.
Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Itt is ezen fog ság és be lõ le a sza ba du lás köz vet len
ugyan, de még is […] úgy raj zol ta tik, hogy ama nagy, a
Mes si ás ál tal vég be vi en dõ sza ba du lás szin tén együtt ér te -
tik alat ta. […] Mily kel le mes az üdv nek, a vált ság nak, a
vissza ál lí tott is te ni ura lom nak öröm hí re (evan gé li o ma),
me lyet a pró fé ták hir det nek! […] Tá gabb és fen sõbb ér te -
lem ben Pál (Róm 10,15) az evan gé li om nak min den nép -
hez in té zett hir de té sét ér ti.” (Kál di-Bib lia jegy ze tei. Bib lia -
Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„sze mük kel lát ják. Szem tõl szem be, amint az em ber ba -
rát já nak sze mé be néz. […] meg vi gasz tal ja. Tel jes bi zo -
nyos ság gal, elõ re lát va egy jö võ ese ményt, mint ha már
meg tör tént vol na.” (Hertz-Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka CD-
ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„»Lá bai« azért ked ve sek, mert jó hírt hoz. […] A jó hír
nem csak Je ru zsá lem sza ba du lá sa, ha nem, ez zel szo ros
kap cso lat ban, az Úr ural má nak a meg va ló su lá sa. A pró fé -
ta a ket tõt együtt lát ta. […] nem csak Si on-Je ru zsá lem fel -
épü lé se a cél: fon to sabb en nél, hogy min den nép el is mer -
je Is ten di csõ sé gét, Ez 5,13; 6,7.13 stb. Az üdv a föld vé -
gé ig ter jed, Ézs 49,6.

A 7. ver set Róm 10,15 a Krisz tus ról szó ló evan gé li um hir -
de té sé re vo nat koz tat ja. Er re is ér vé nyes von Rad szép ta ní -
tá sa: az eu ag ge l izome nos az, aki az Úr jö ve te lét meg elõz ve,
az õ ki rá lyi ural ma meg va ló su lá sát hir de ti.” (Ju bi le u mi
kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„[…] az az öröm, ami rõl Ézsa i ás az 52,7–8-ban ír, ak kor
fog va ló ra vál ni, ami kor a Mes si ás vissza tér… a Si on ra
ural kod ni. Ez a bé kes ség ural ma lesz.” (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 Úr ar ra ké szül, hogy is mét ta nú je lét ad ja Si on irán -
ti sze re te té nek az ál tal, hogy élet kö rül mé nye it gyö ke re sen
meg vál toz tat ja – ez a hír tör itt utat ma gá nak, me lyet a
ház te tõk rõl kell szét kür töl ni, hogy az egész vi lág lát has sa,
amint ezt az Úr vég hez vi szi (7–10).” (Bar ry Webb: Ézsa i -
ás köny ve. Har mat)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(Mily szép, ha fel tû nik a he gye ken az öröm hírt ho zó lá ba!)
„Mi kor az ád ven ti haj na lok ránk bo rul nak sej tel mes vi lá -
guk kal, mi rend sze rint két do log ra em lé ke zünk: Jé zus el sõ
el jö ve te lé re két ezer év vel ez elõtt, és má so dik el jö ve te lé re
az idõk tel jes sé gé ben, vagy is a vi lág vé gén. Pe dig van Jé -
zus nak egy har ma dik el jö ve te le is, és ez az ál lan dó. Ál lan -
dó an jön ugyan is fe lénk. Va la hogy úgy va gyunk ve le, mint
ami kor a lá tó ha tár pe re mén fel tû nõ em be ri ala kot lát juk
fe lénk jön ni, elõbb egy el mo só dott fe ke te pon tot lá tunk,
majd em ber for má ja lesz, azu tán ké sõbb kezd jük sej te ni
moz du la ta i ból, mint ha a ba rá tunk len ne, vé gül is elõ tû nik

ar ca, sze me, s egész va ló ja. Jé zus is így jön fe lénk, a tit kok
messze sé gé bõl…”

Be lon Gel lért (1911–1987) püs pök, lel ki pász tor

(öröm hírt hoz)
„…öröm re vár ni nem ki sebb öröm,
Mint már örül ni…”

Wil li am Shakes peare (1564–1616) an gol drá ma író:
II. Ri chárd

TÖR TÉ NET
Mol nár V. Jó zsef: Fényt va rázs ló ének

„A haj dan volt em ber el-ki éne kel te ma gá ból a fáj dal mat,
ma gá ból és kör nye ze té bõl a ron tó szel lem ha tal mát, s he -
lyét fész kel te lel ké ben az öröm nek. Éne kelt min den na -
pon, de iga zán ad vent ad ta al kal mát a dal nak, a ka rá -
csony vá ró alig-fé nyû na pok, a ron tás, va rázs lás és a re -
mény idõ sza ka.

Hit te, hogy min den ka rá cso nyon a té li nap for du lat cso -
da-ide jén új ra meg új ra meg szü le tik Jé zus. Éne kes rí tu sok
gar ma dá val ké szí tet te lel ke sár arany szal ma-jász lát, hogy
ka rá csony kor éj fé li mi se után a há zi ol tár nak el ké szí tett
ál do za ti asz tal kö rül el imád koz has sa:

»Begyütt a Jé zus a há zam ba,
Há zam kö ze pén meg ál la.«
Mert ben ne szü le tett meg min den esz ten dõ ben a Nap,

aki szá má ra Jé zust je len tet te. Egész éle te, ré gi imád sá gai
ta nús kod tak er rõl. A gyi me si csán gók még nap ja ink ban is
né mely »pa ta ka« men tén min den reg ge len ekép pen szól -
nak hoz zá:

»Kö szön te lek té ged, Is ten nek szent igé je, 
Is ten nek szent ered mé nye, 
Is ten nek szent ren de lé se, 
Fé nyes vi lág,
Ki a fé nyes vi lá got meg fé nye sí tet ted, 
Édes ál dott Na pom, 
Adj sze ren csés mái na pot, 
Bol dog mun ká la tot, ér tel mes eszet, okos sá got, 
És min den jó ra me nen dõ sé get…«
S ekép pen for dul tak fe lé ré geb ben a Sze ged kör nyé ki ek: 
»Mit lá tol a fény ös Na pon, 
Ehun gyün a fény ös Jé zus…«”

VERS
(sza ba du lást hir det…)
Pi linsz ky Já nos: Át vál to zás

Rossz vol tam, s te azt mond tad, jó va gyok.
Csúf, de te gyö nyö rû nek ta lál tál.
Vé gig hall gat tad min dig, amit mond tam.
Ha lan dó ból így let tem hal ha tat lan.
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KA RÁ CSONY ES TE
• Ézs 9,1–6

A je len re ha tó jö võ

„Aki tud Is ten ter vé rõl, an nak je len va ló vá vá lik az el jö -
ven dõ is, ami bõl a hit él.” (Wer um Got tes Plan we iß, für
den wird auch das Zu künft ige zur Ge gen wart, von der der
Gla u be lebt.) Wal ter Rupp recht idé zett gon do la tá nál alig ha
le het ne tö mö reb ben meg fo gal maz ni azt a szán dé kot,
amely tex tu sunk ban tet ten ér he tõ. A pró fé ta cél ja: be avat -
ni kor tár sa it Is ten jö võ be ni ter vé be, hogy eb bõl hit szü les -
sen, amely ori en tál, amely se gít a je len ter he i nek el hor do -
zá sá ban. Ezt szol gál ja a per fec tum prop he ti cum, vagy is
hogy az áhí tott, de ma gá ra még vá ra tó sza ba dí tás ról a Lá -
tó mint a je len ese mé nyé rõl ta nús ko dik. Mint ha csak ez
fe je zõd ne ki sza va i ban: bár a je len kö rül mé nyei még szo -
rí tó ak, de már el kez dõ dött az új, az el jö ven dõ, amely hom -
lok egye nest más, mint ami ma van.

A sö tét ség még nem múlt el, de már lát szik a vi lá gos -
ság. A szük ség még min den na pos, de az ara tás ra ké szü -
lõk örö me már a vár ha tó ter més re te kint. A há ta kon még
fáj nak a bot ütés nyo ma it õr zõ se bek, de a meg ver tek sze -
mei már a sza ba dí tást lát ják. A szen ve dés sel já ró harc nak
még nincs vé ge, de az ese mé nyek vissza for dít ha tat la nul
ha lad nak a bé kes ség ál la po ta fe lé. Az ön ké nyes, em ber te -
len ha tal mas sá gok még ere jük tel jé ben van nak, de a ha -
tal mat is te ni böl cses ség gel gya kor ló fiú kész, hogy át ve -
gye az ural mat.

A „még nem” és a „már igen” el len té te fe szül itt egy -
más nak. Ami az em be rek vi lá gát il le ti, ott ural ko dik a
„még nem”. Még nem ve szett el a sö tét ség fé lel met kel tõ
ha tal ma. Még nem szûnt meg em be rek éle té ben az Is ten
nél kü li, ho mály ban va ló bo lyon gás. Még nem hul lot tak le
az aka rást és cse lek vést meg bék lyó zó igák. Még nem ért
vé get a zsi ge ri in du la to kat meg lo va go ló, ön zõ cé lo kat
szol gá ló erõ szak tom bo lá sa. Még nem szûnt meg a le gyõ -
zöt te ket és ki csi nye ket ki hasz nál va sa nyar ga tó ti ran nu -
sok ha tal ma. 

De Is ten ol da lán már meg szü le tett egy terv. Már igen…
Egy terv, amely sze rint az egy kor nél kü le élõk vég re vi lá -
gos ság ban jár hat nak õve le. Gya ko ri ótes ta men tu mi
szim bó lum, hogy Is ten di csõ sé ges je len lé te va la mely
fény je len ség ben ma ni fesz tá ló dik. Aki rá ta lál, az el szo -
mo rí tó hi á nyok he lyett a meg elé gí tet tek örö mét is mer he -
ti meg. Ál ta la sza bad ság ban és gyõ ze lem ben le het ré sze
an nak, aki ko ráb ban rab tar tó erõk igá ja alatt gör nyedt,
vesz tés re ítél ve. S a há bo rú ság he lyén õ kí ván bé kes sé -
get te rem te ni. 

Mind er re pe dig már kész a ter ve. S aki eb be hit tel ka -
pasz ko dik a pró fé ta sok szen ve dést lá tott kor tár sai kö zül,
az már most más ként lát ja, más ként éli a je lent. Igen, aki
tud Is ten ter vé rõl, an nak je len va ló vá vá lik az el jö ven dõ is,
amely bõl a hit él.

A for du la tot ho zó gyer mek

A pró fé cia ál tal elõ re jel zett for du lat egy ha ta lom vál tás kö -
vet kez té ben tör té nik meg. Az ál tal, hogy meg szü le tik, hogy
trón ra lép, hogy a kor mány rúd hoz ke rül az a fiú, akit Is -
ten küld el vi lá gos sá gul a vi lág ba. Hogy Ézsa i ás ko rá ban
kö töt ték-e egy konk rét kor társ sze mély hez e vá ra ko zá so -
kat, azt nem tud ni pon to san. Má té evan gé lis ta vi szont
egy ér tel mû en Jé zus ra vo nat koz tat ja e so ro kat (vö. Mt
4,14–15). A fel ra gyo gó vi lá gos ság Krisz tus sze mé lyé ben
je le nik meg, s be vi lá gít oda is, aho vá a ha lál ár nyé ká nak
föld jén la kók ma guk tól be nem pil lant hat tak vol na. Még a
ha lál sû rû sö tét jén túl ra is lát ni en ged. Te hát a ke resz tény -
ség e mes si á si pró fé cia be tel je sü lé sét a bet le he mi gyer mek
meg szü le té sé ben lát ja.

Jé zus ban is me ri fel a Cso dá la tos Ta ná csost. Aki nek gon -
do la tai, sza vai és cse le ke de tei ki ra gad ják az em bert a ta -
nács ta lan té vely gés bõl. Aki se gít dön te ni. Aki utat mu tat
ott, ahol az em be ri böl cses ség vé get ér, vagy a gon do lat
föld hözra gadt in du la tok ho má lyá ba vész. Õ az Erõs Is ten,
aki erõt ad hat a meg fá radt nak és fel eme li a gyen gét. Aki -
bõl meg csú fol tan és össze tör ten is pá rat lan erõ árad, és
ere je erõt len ség ál tal is cél hoz ér. Õ az Örök ké va ló Atya,
aki nek lé te, je len lé te meg nyug vást je lent mind azok nak,
akik gyer me ki bi za lom mal kö ve tik õt, és bíz nak ígé re té -
ben. Õ a Bé kes ség Fe je del me, aki az ál tal, hogy meg bé kél tet
Is ten nel, se gít meg bé kél ni ön ma gunk kal is, hogy e be lül -
rõl fa ka dó har mó nia ál tal ren de zõd hes sen em ber és em -
ber társ vi szo nya is. 

A je len re ha tó múlt

Mit tar to gat hat hát most, 2007 szent es té jén a Jé zus szü le -
té sét ün nep lõ ke resz té nyek szá má ra két és fél év ez red táv -
la tá ból ez az õsi mes si á si pró fé cia? Bi zo nyos te kin tet ben
ha son ló ma is a hely zet, mint ami lyen Ézsa i ás ko rá ban
volt. Az ak kor ere jük tel jé ben le võ bi ro dal mak büsz ke vá -
ro sa i nak rom ja it be fed te ugyan a si va tag ho mok ja. A ret -
te gett ural ko dók csont jai har co sa ik kal együtt por rá let tek.
Fegy ve re i ket szét mar ta a rozs da. Ám szü let tek he lyet tük
az óta „újabb Ni ni vék”. Ma so sem lá tott ha té kony sá gú
fegy ve rek oszt ják nap mint nap a ha lált. Hely ze tünk te hát
ha son ló ab ban, hogy mi is a „még nem” és a „már igen”
fe szült sé gé ben élünk. S eb ben a hely zet ben a mai ige hir -
de tõ fel ada ta is ha son ló, mint egy kor a pró fé táé volt. Az
ige hir de tõ cél ja lá tá som sze rint ma így fog lal ha tó össze:
em lé kez tet ni kor tár sa in kat Is ten múlt ban nyil ván va ló vá
lett ter vé re, hogy eb bõl hit szü les sen, amely ori en tál,
amely se gít a je len ter he i nek el hor do zá sá ban. En nek fé -
nyé ben hadd cse rél jek ki egy szót a fen tebb Rupp recht tõl
idé zett mon dat ban is: „Aki tud Is ten ter vé rõl, an nak je len -
va ló vá vá lik a múlt is, amely bõl a hit él.”

Igen, mi ránk is ránk ne he ze dik a „még nem” nyo masz -
tó ter he. Éle tünk ben még sok szor ta pasz tal juk a ben nün -
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ket kö rül ve võ sö tét sé get. Ami kor nem lát juk Is ten di csõ sé -
gét, nem is mer jük fel iga zi ar cát. Ami kor nem lá tunk ki -
utat ki ala kult hely ze tünk bõl, kö dös vi szo nyok kö zé ke ve -
re dünk, s nem tud juk, ho gyan to vább. Bi zony, még nem
sza ba dul tunk meg vég ér vé nye sen a két sé gek tõl sem. Még
nem szûn tek meg köz tünk a kín zó hi á nyok, sem tes ti, sem
pe dig lel ki ér te lem ben. Az ott hont vesz tet tek, éhe sek, vá -
gyak tól haj szol tak, fo gó dzók hi á nyá ban és cé lok nél kül
élõk nem hogy ke ve seb ben len né nek, ha nem szá muk mint -
ha egy re nõ ne. A rab tar tó erõk még nem vesz tet ték el ha -
tal mu kat. Sõt új meg új ar cot ölt ve foszt ják meg ál do za ta -
i kat az áhí tott sza bad ság tól. A dur va ba kan csok és vé res
zub bo nyok még ko ránt sem vál tak el fe le dett dol gok ká.
Harc, konf ron tá ció, gát lás ta lan gyõz te sek és se be i ket nya -
lo ga tó vesz te sek lát vá nya tá rul mind un ta lan elénk.

De min den nek, a „még nem” éle tün ket szo ron ga tó va -
ló sá gá nak ne ki fe szül az is te ni „már igen”. Meg szü le tett a
Fiú, és el jött, hogy he lyet kér jen éle tünk ben. El jött, hogy
trón ra lép jen. Hogy õ le gyen az Úr. Hogy le gyõz ze mind -
azt, ami el va kít, ami Is ten tõl el tá vo lít, ami el ta kar ja elõ -
lünk sze re tõ ir gal mát és en ge del mes ség re hí vó aka ra tát.
El jött, hogy vi lá gos sá gá nál tisz táb ban lát has suk egy mást
is. El jött, hogy vá laszt kí nál jon kér dé sek re, aján dé kot ad -
jon üre sen kol du ló ke zek be. El jött, hogy könnyeb bít se a
ter he ket, hogy sza bad dá te gyen. Sza bad dá bûn tõl és bûn -
hõ dés tõl, vé lel mek tõl és fé lel mek tõl. El jött, hogy ura lom -
ra jut va meg te remt se ben nünk és mun kál ja ál ta lunk a bé -
kes sé get.

A Sza ba dí tó alak ját Ézsa i ás pró fé tai lá tás sal raj zol ta
meg a jö ven dõ ben. De ez a jö võ be fes tett kép a Sza ba dí tó -
ról vissza ha tott a pró fé ta kor tár sa i nak éle té re. Ne künk,
mai ige hir de tõk nek az ada tott fel ada tul, hogy gyü le ke ze -
te ink elé ál lít suk a két év ez re de meg szü le tett Gyer mek
alak ját. Hogy sze mé lye je len va ló vá vál jon kö zöt tünk, és
fel is mer jük ál ta la Is ten ve lünk kap cso la tos ter vét. Vi lá gos -
sá got te rem tõ üze ne tét. Men tõ szán dé kát. Örök ir gal mát.
Sza ba dí tó ha tal mát. S hogy ami a múlt ban tör tént, ab ból
a mai ige hall ga tók ban is meg szü les sen és erõ söd hes sen a
hit, amely ori en tál, s amely se gít a je len ter he i nek el hor -
do zá sá ban.

Cse lovsz ky Fe renc (ifj.)

Tal ló zó

Mi vel ta valy is ugyan ez volt a ka rá csony es ti tex tus, a Lel -
ki pász tor 2006/12. szá má nak 467. ol da lán ol vas ha tó tal -
ló zó ban to váb bi kom men tár rész le te ket ta lál ha tunk eh hez
az alap igé hez.

„Hogy itt nem csu pán a ha tal mas föl di zsar no kok ra kell
gon dol ni […], ha nem kü lö nö sen a bûn lel ki rab szol ga sá -
gá ból s az er köl csi nyo mor ból va ló sza ba du lás ra: ki tû nik
a kö vet ke zõ bõl, mely sze rint e sza ba du lás vég be vi võ je a
bé kes ség, ta nács és igaz ság fe je del me, lel ki jók ura. […]
az õ ne ve: Cso da-ta nács adó, Is ten-hõs, Örök-atya, bé ke-fe -

je de lem, mely össze kö tés ál tal négy szer van je lent ve a
Mes si ás nak is ten em be ri tu laj do na.” (Kál di-Bib lia jegy ze -
tei. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Amint a te rem tés kor a vi lá gos ság meg al ko tá sa volt az
el sõ, úgy az új te rem té se kor is nagy vi lá gos sá got lát a
nép. A »ha lál ár nyé ka« […] a nép nagy nyo mo rú sá gát jel -
ké pe zi. Is ten sza ba dí tó tet te az lesz, hogy a há bo rúk ban
meg fo gyat ko zott né pet új ból meg so ka sít ja […]. Az ura -
lom jel ké pe a kulcs, ame lyet ré gen vál lon hor doz tak […].
Cso dá la tos ta ná csos lesz õ, mert nem szo rul majd em be ri
ta nács adók ra, 11,3; Jn 2,25; ha nem Is ten mennyei ta ná -
csá nak a tag ja. De is te ni ere je is van, amely szük sé ges
ah hoz, hogy »ta ná csát« vég re hajt sa, né pét meg sza ba dít -
sa.” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum
Di gi té ka Kft.)

„Ez a vi lá gos ság a pró fé cia sze rint hir te len tá mad. Fe -
lül rõl zu hog alá, mint a bet le he mi pász to rok ra. […]
Mind ez nem fej lõ dés, nem ki ví vott di a dal, el ért ered mény,
em be ri aján dék, ha nem in gyen va ló ke gye lem, me rõ aján -
dék.” (Ra vasz Lász ló: Az Ó/Új szö vet ség ma gya rá za ta.
Kál vin Ki adó)

„Mt 4,12–16 idé zi en nek a fe je zet nek az el sõ ver se it.
[…] Az Úr el sõ és má so dik el jö ve te le cso dá la to san egy be -
ol vad a 6–7. vers ben.” (Ar no C. Ga e be le in: Ószö vet sé gi
kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„Egyes írás ma gya rá zók köz vet len vo nat ko zást lát nak
itt 7,14-gyel. […] A bé kes ség (sá lóm) azt az át fo gó üd vöt,
bol do gu lást és tény le ges jó lé tet je lö li, amit nem za var sem
baj, sem há bo rú, és ér vé nye sül ben ne a tör vény és az igaz -
ság.” (Bib lia ma gya rá zó jegy ze tek kel. Ma gyar Bib lia tár su -
lat, Kál vin Ki adó)

„De az igaz, hogy a szív a Gyer me ket csak úgy fo gad -
hat ja be s gyö nyö rû sé gét csak úgy íz lel he ti meg, ha elõbb
ki ráz ma gá ból min den örö möt, ami nem Krisz tus. […]
Krisz tus nak azért cso dá la tos a ne ve, mert cso dá la tos õ
ma ga.” (Luther: Jer, ör vend jünk ke resz tyé nek! Evan gé li kus
Saj tó osz tály)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(a tex tus egé szé hez)
„Nincs nyo masz tóbb, mint az élet ke gyet len tör vé nyét
szem lél ni. Azt, hogy egy más ból élünk; hogy föl fal juk egy -
mást; azt, hogy a ter mé szet »rend je« egy éh ség bõl és ret -
te gés bõl föl ra kott, ön ma gá ban vér zõ gú lá hoz ha son ló.
És eb be a ke gyet len rend be »lé pett be«, meg szü let vén és
meg tes te sül vén Is ten Bá rá nya, a mi Jé zu sunk, hogy a vi -
lág ke gyet len rend jét meg vált sa. A »vér zõ gú lán« mit se
mó do sít va, gyö ke re sen meg for dí tot ta an nak je len té sét.
Nem ta gad ta, hogy »föl fal juk egy mást«. Azt mond ta in -
kább, hogy mind annyi an étel és táp lá lék va gyunk…
Az el sõ ka rá csony, a Fiú is ten meg tes te sü lé se óta min de -
nek pré dá ja he lyett min de nek éte lé vé, táp lá lé ká vá let tünk,
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s tud juk, hogy a ter mé szet ret te ne tes tör vé nye mö gött va -
ló já ban a sze re tet örök ál do zá sa a vég sõ re a li tás.”

Pi linsz ky Já nos (1921–1981) köl tõ

(Úgy örül nek szí ned elõtt…)
„Az em be rek nek vi gasz ta lás és öröm kell. Az öröm is »ala -
mizs na«!”

Adolf Kol ping (1813–1865) ci pész, pap,
a le gény egy le tek moz gal má nak meg ala pí tó ja

(A nép, amely sö tét ség ben jár…)
„Is tent so ha se bir to kol juk annyi ra, hogy már ne kel le ne
õrá vár nunk. Vi szont ha vár juk õt, ne fe led jük: Is ten már
sok kal elõbb várt min ket!”

Diet rich Bon ho ef fer (1906–1945)
né met lel kész, teo ló gus, már tír

TÖR TÉ NET
(Mert egy gyer mek szü le tik ne künk…)
Is ten gyer me ki ar ca (Paul Claudel meg té ré se)

A hu sza dik szá zad fran cia iro dal má nak egyik leg na gyobb
alak ja ként tart ják szá mon Paul Claudelt, aki va ló ban meg -
küz dött a hi tért, s meg té ré se után az úgy ne ve zett „fe hér
(ka to li kus) iro da lom” ve zér egyé ni sé ge lett. 1868-ban szü -
le tett egy fran cia fa lucs ká ban. A Po li ti kai Tu do má nyok Fõ -
is ko lá ját vé gez te el, s éle te te kin té lyes ré szét dip lo má ci ai
szol gá lat ban töl töt te.

Gon dol ko dá sá nak nagy for du la ta 1886-ban kö vet ke zett
be. A hi te ha gyott if jú ez év ka rá cso nyá nak dél után ján a
Notre Dame-ba ment, hogy meg hall gas sa a ve spe rást. „Ak -
kor tör tént az az ese mény, amely meg ha tá roz ta éle tem so -
rát. Egyet len pil la nat alatt szí ve men ta lált va la mi, és hit -
tem. Hit tem olyan oda adó erõ vel, lé nyem nek olyan fel in -
dult sá gá val, olyan ha tal mas meg gyõ zõ dés sel, a leg ki sebb
ké tely nek sem en ge dõ biz ton ság gal, hogy az óta moz gal -
mas éle tem nek sem mi lyen köny ve, sem mi fé le okos ko dá sa,
sem mi fé le vé let le ne nem tud ta meg in gat ni hi te met, sõt
még csak meg érin te ni sem tud ta. Hir te len be lém nyi lallt Is -
ten Ár tat lan sá gá nak, Örök Gyer mek sé gé nek ér zé se, és az
Ad es te gyön géd éne ke csak fo koz ta meg in dult sá go mat.”

KA RÁ CSONY ÜN NE PE
• Lk 2,1–14

Rá han go ló dás a meg szo kott ra

Ma gya ráz zam a tör té net túl sá go san is jól is mert szö veg -
elem  zé sét? Olyan szak em be rek nek, akik akár a gö rög vagy
a né met, an gol tex tus vál to za to kat is me mo ri ter ként is me -
rik? Ha csak a ma gyar szö ve get vesszük ma gunk elé, ak -
kor a kez dõ lel kész is majd nem szó sze rint tud ná idéz ni, de
a di csõ ség mon dást egé szen biz to san. Ám er rõl ne künk

most – ka rá csony el sõ nap ján – még is pré di kál nunk kell.
Szent ka rá csony el sõ nap ján, ami kor a meg szo kott nál va -
la mi vel – ta lán – töb ben me rész ked nek be a temp lom te ré -
be, hogy né ma vi ta foly jék a hát só pa dok he lye i ért. De tet -
ten ér he tõ va la mi amorf vágy az ün nep lel ki ke nye re után,
és ne künk en nek a tör té net nek a kap csán tá lal nunk kell a
lel ki ele delt a zsí ros és cuk ros ka rá cso nyi ét kek mel lé. 

Fi a tal lel kész ként min dig fe szült öröm mel vár tam a
„sze re tet ün ne pét”, a ka rá csonyt, mert ak kor vég re lesz
va la mi vel na gyobb gyü le ke zet, mint más kor, át él het jük
lel ki fon tos sá gun kat. Is ten pe dig ezért min dig meg bün te -
tett! Az õ bölcs bün te té se az volt, hogy min dig töb bet vár -
tam, mint amennyit õ en ge dett vagy ösz tö kélt a rész vé tel -
re. A ka rá cso nyi (és egyéb nagy ün ne pi) rossz száj ízt a csa -
lá di kör eny hít het te. S en nél ba jo sabb hely zet ben van nak
azok a fe leba rá ta ink, akik még a ma gány ból, meg ne mér -
tett ség bõl szü le tett ka rá cso nyi ne u ró zist is hor doz zák ün -
ne pel ni nem tu dó lel kük ben. Drá mai és szo mo rú, hogy a
leg na gyobb öröm ün nep kel lõs kö ze pén ke let kez ni és lé tez -
ni ké pes egy faj ta ka rá cso nyi de presszió is, sõt a ka rá csony
pszi cho ti kus tü ne tei ott vil log nak az ut cai áru sok ko pott
sát rai kö rül; au to ma ti kus fény lán cok vil lo gá sa igye kszik
pó tol ni, vagy ép pen el nyom ni a mennyei fényt. S ne künk
szó szék re kell áll ni, mert akik a temp lom ba el jön nek – ha
csak ezen az egy ün nep na pon is –, va la mi ért jön nek. Va -
la mit vin ni sze ret né nek ma guk kal, va la mit kap ni sze ret -
né nek az ün nep tõl, mert kü lön ben ka rá csony reg ge lén
nem kel né nek idõ ben, nem öl töz né nek ün nep lõ be, nem
gya lo gol ná nak, au tóz ná nak, ke rék pá roz ná nak a nem is a
kö ze lük ben ál ló temp lo mig. 

Most is ugyan az, csak más kép pen

A ka rá csony már csak ilyen: min dig ugyan az! Mind ad dig
azon ban, amíg így tet szik a tör té ne lem Urá nak, a vi lág
gond vi se lõ Is te né nek, a mi mennyei Atyánk nak, éven te
egy szer szem be sül nünk kell a ka rá csony (in kar ná ció: az
Ige test té lett) tör té ne té vel. A rend sze res ige hall ga tók szá -
má ra nem a tör té net új, ha nem a meg un ha tat lan mennyei
meg nyil vá nu lás. A tör té ne ti sé get (his tó ria a csá szár s ren -
de le te, va ló ban volt egy Ci ré ni us, és az adó össze írás ki fe -
je zé se so ha sem csen gett jól) kö ve tõ en mon da ni va ló ja van
„az Úr an gya lá nak”, és a cél zott sze mé lyek a tár sa dal mi -
lag meg ve tett pász to rok kinn a me zõn, akik éj jel sem pu -
ha bio ágy ban nyúj tóz tat hat ták ki fá radt tes tü ket, ha nem
az Is ten sza bad nak mon dott ege alatt nyá juk ra ügyel ve
fel vált va huny ták le sze mü ket. 

Éle tük olyan volt, mint a mi enk. Az csak for mai, s nem
tar tal mi kér dés, hogy ki nek mi a mun ká ja, éj sza kás-e, há -
rom vagy több mû sza kos-e… Õk is ro bo tol tak nap mint
nap, oly kor él vez ve a mun ka mi ni má lis örö mét, tu do má -
sul vé ve a szû kös fi ze té secs két, de egyéb ként tel tek a na -
pok, he tek, ün ne pek múl tak, s ap ró örö mük volt, ha jobb
fa lat ke rült elé jük. „Ta nyáz tak” a pász to rok: éj jel a sza bad
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ég alatt – fi lo zo fi ku san fo gal maz va – koz mi kus ki szol gál -
ta tott ság ban, az em ber ren delt ma gá nyá ban, mun ká juk
köz ben. Ezek a pász to rok ve lünk ro kon lel kek, és az éle -
tük lé nye ge sem kü lön bö zik a mi enk tõl: dol goz ni pon to -
san, szé pen… Éj jel is, sza bad ég alatt is, ki nek mi ju tott.
S mi elõtt fel te het nék a kér dést a gu ban cos élet rej té lyes ér -
tel mé re vo nat koz tat va, a mennyei vi lá gos ság vá rat la nul,
hir te len ra gyog ni kezd, kö rül ra gyog ja õket, el tün tet ve a
nyo masz tó éj je li fél ho mályt, a szür ke sé get, az élet szür ke -
sé gét – vég re egy szer ra gyog ni kez dett va la mi az éle tük -
ben kö röt tük. Mint ha ne künk is len ne ilyen vá gyunk a lel -
künk mé lyén, s mint ha oly kor bol dog sá got ha zu dó sze rek -
kel ezt a ben nünk buj ká ló vá gyat igye kez nénk csil la pí ta -
ni. Ne kik is le het tek vá gya ik, de van nak csil lag ta lan éj sza -
kák a sza bad ég alatt, ami kor min den ki lá tás ta lan, s már
an nak is örü lünk, ha egy-egy csil lag szik rá zó an elõ buk -
kan a sö tét fel hõk mö gül. 

Itt egy csil lag lát vá nyá nál több, sok kal több tör tént. Ha -
tal mas él mény érte õket. Kö rül ra gyog ta õket az Úr ra gyo -
gó di csõ sé ge. Krisz tus hoz ta lá lá sunk egyik tit ka (ki tud ja,
mennyi van még), ami kor szür ke éle tünk be, fan tá zi át lan
cso szo gá sunk ba be le árad egy kü lö nös fény, a mennyei.
Min dig töb bet kí vá nunk a szür ke va ló ság nál. S egy szer
csak meg re meg a szí vünk a misz té ri um tól. Gyö nyö rû és
bor zon ga tó, lel ket ci bá ló ri a da lom (tre men dum), fé le lem
árad szét a lé nyünk ben, mert (fas ci nans) érez zük, hogy
va la mi olyas mi tör té nik, ami re se mél tó ak, se fel ké szül tek
nem va gyunk, amit nem ér dem lünk, érez zük, hogy ti tok -
za tos fény-gyöngy hul lik az em ber sár ra. Pe dig ott set ten -
ke dik szí vünk kö rül a bol dog ság gya nú ja is, hogy vég re
meg nyílt va la mi szá munk ra, ta lán fel emel te tünk a meg -
szo kott ság rab szol ga sá gá ból, vég re tör té nik ve lünk va la -
mi so sem ál mo dott cso da. A cso da me nnyei gaz dá ja tud -
ja, hogy ez kell ne künk. 

A pász to rok is fél tek, ta lán aka ra tuk el le né re kö ze lebb
hú zód tak egy más hoz, hi szen mi is tör tén he tik itt még, ki
tud ja. S csak ámu lunk már iga zán fér fi as fé le lem mel, vár -
va, hogy mi is lesz eb bõl. De az Úr an gya la so sem fe szí ti
túl a húrt, sza ka dá sa elõtt bá to rí tó sza va zen dül: ne fél je -
tek, öröm hírt hir de tek nek tek, de ez min den hal ló em ber
szá má ra öröm hír ré vá lik. S árad a mennyei in for má ció,
mint ha csak sky-mé di um szól na, de itt an gya li him nusz
szól, és a nagy ra gyo gás ban ha tal mas evan gé li um, hogy
itt van a fel men tés, a meg men tés, a ki men tés – az élet ha -
lá los höm pöly gé sé bõl. Mert ör vény-éle tünk me ne te: tud -
tunk nél kül meg szü le tünk, s in dul vét ke ink – az az bû ne -
ink – saj ná la tos mó don vé ge lát ha tat lan so ra. Em ber és
em ber kö zött leg fel jebb ab ban van kü lönb ség, hogy ki mi -
ben vét ke zett, de sok szor még ab ban sem. Tör té nik a gyer -
mek kor, is ko lák, if jú ság, si ke res vagy si ker te len pá lya vá -
lasz tás, si ker te len vagy eset leg si ke res pár vá lasz tás. S
köz ben a mun ká ból nem hi va tás lesz, ha nem me ló, a fi ze -
té sünk min dig ép pen ke vés. S egy mást sem ért jük, ma -
gun kat pe dig még ke vés bé. A meg nem ér tés fo lya ma tá ban
új ra és új ra egy más ba gá zo lunk – és egy re ide ge seb ben ér -

zé kel jük, hogy öreg szünk, s nincs to vább, már ez sem,
már az sem megy, már itt is fáj, már ott is, és jaj ne künk,
mert bû ne ink hosszú szõ nyeg ként gör dül nek utá nunk,
vagy in kább a go nosz há ló ja ként. If jon ti erõ vel még hi -
szünk sa ját gyõ zel me ink ben, de elõbb vagy utóbb re ánk
bo rul a bib li ai böl cses ség ke ser ves té te le: nincs, aki nem
vét ke zett! Bû ne ink be be le ga ba lyo dunk, ta lán job ban, mint
a hí nár ba, és mo csár éle tünk ful lasz tó va ló sá gá ban már le -
ve gõt is alig ka punk az or vos vi zit dí jas vá ró szo bá já ban. 

Más kép pen az ugyan az

Még is, va la mi más is tör tén het. Be kö vet kez het az élet -
men tõ cso da: egy szer csak egy sû rû és csil lag ta lan éj je len
fel ra gyog az a nem tu dott, de vágy va vá gyott mennyei
fény, kö rül ra gyog hat, és ben nünk ra gyog hat. És osz lik lel -
künk fe ke te fé lel me (a bar na gyász he lyett), és még sem
így, szét esett nek, bûn moly rág ta va ló ság nak lát va az éle -
tün ket kell a ha lál ba ver gõd nünk, ha nem a min ket kö rül -
ra gyo gó örök vi lá gos ság fé nyé ben vi te tünk az Örök Vi lá -
gos ság szí ne elé. Kell egy kis öröm hír, mert már túl sok se -
bet kap tunk (és ad tunk), mert már eggyel több csa lád ta got
te met tünk, mint kel lett vol na, s ne künk is ez a sor sunk.
Kell egy öröm hír, ame lyet ko mo lyan tu dunk ven ni, mert itt
ra gyog a szí vünk nek és a sze münk elõtt – öröm hír, amely
gyógy szer ként ivód na lé nyünk be. 

S a nagy gló ria zeng a mennyek bõl: Di csõ ség a ma gas -
ság ban Is ten nek, és a föl dön bé kes ség, és az em be rek hez jó
aka rat! Is te né a di csõ ség, és az em ber nek úgy kell a bé kes -
ség és a jó aka rat, mint egy fa lat ke nyér! S mert ez a tör -
té net – Krisz tus meg szü le té se, in kar ná ció, Bet le hem, Jó -
zsef és Má ria, is tál ló, pász to rok és me zõ – az örök élet ke -
nye re, ezért meg un ha tat lan. A jó ma gyar fe hér ke nye ret
sem le het meg un ni. Ezt a tör té ne tet sem, mert ez is ke nyér
(Bet le hem: a ke nyér vagy ke nye rek há za), ez az üd vös ség
ke nye re. A gyer mek ded tör té net ben hoz zánk kö ze le dik a
min den ség fé lel me tes Ura. Fé lel me in ket csak az öröm hír
(Meg vál tó szü le tett nek tek) old hat ja és szün tet he ti meg. 

Váz lat ja vas lat

1. Nem a tör té ne lem is mét li ma gát, ha nem Is te nünk
hang sú lyoz za új ra és új ra mennyei ma kacs ság gal az õ pá -
rat lan sze re te tét. Ami ott, Bet le hem ben tör tént, ne künk és
ér tünk tör tént. A mi mennyei Atyánk is mé tel te ti új ra és új -
ra – Fia vissza jö ve te lé ig – a gyer mek ded szent tör té ne tet.
Min dig van nak újak, akik bol do gan ad ják át ma gu kat a
mennyei ra gyo gás nak, az öröm hír gyó gyí tó va ló sá gá nak.
S le het nek ré gi ek, akik majd most kap ják fel a fe jü ket,
hogy „iga zán igaz”. 

2. A tör té ne tet még is ér de mes – az újak, de a ré gi ek mi -
att is – pa raf rá zis ban fel idéz ni, mi ni má lis haj da ni po li ti -
kai és tör té nel mi in for má ci ó val ki egé szí te ni, hogy ér zé -
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kel he tõ le gyen a „va ló vi lág” va ló sá gos va ló sá ga. Nem
me se ez (gyer mek), ha nem Is ten tör té ne te mennyei gyer -
me ke i ért. 

3. Az an gya li üze net és a mennyei se re gek szol gá la ta:
– ne fél je tek (elég gé is mert em be ri ér zés a fé le lem, az

ok ta lan szo ron gás), mert
– itt az öröm hír min den ki nek, de leg alább is bár ki nek,

aki kész ar ra, hogy ki te gye ma gát a mennyei vi lá gos ság
gyó gyí tó su gár te rá pi á já nak.

– Az öröm hír lé nye ge, hogy meg old ha tat lan élet hely ze -
te ink re még is van meg ol dás. Bár nem ön ma gun kat ment -
jük ki va la hon nan, mint a ko mi kus és vic ces Mün cha u sen
bá rócs ka, ha nem

– van fe lül rõl Üd vö zí tõnk, is te ni sza ba dí tónk,
– aki mint fo goly ma da rat, a cson tot tö rõ ha lá los csap -

dá ból ki ment, fel emel, meg gyó gyít, az az üd vös ség re al kal -
mas sá for mál,

– és mi fel sza ba dul tan, ki sza ba dí tot tan di csér jük Is tent
(S. D. G.) a lel künk ben és köz tünk szét ára dó bé kes sé gért
és jó aka ra tért. 

Így me he tünk to vább éle tünk út ján, amely nem a ha lál -
ba, ha nem Is ten or szá gá ba ve zet.

Ri bár Já nos

Tal ló zó

„Lu kács is em lít ter mé szet fe let ti moz za na to kat, de el be szé lé -
sé nek ele jén a tör té né sek nek csak a »föl di vo nu la tá val« fog -
lal ko zik. Azt akar ja ugyan is, hogy az ol va só kel lõ kép pen ér -
zé kel je Is ten test be öl tö zé sé nek kü lön le ges sé gét. […] egy ha -
tal mas ki rály ról van szó, de te he tet len kis gyer mek ké pé ben
je le nik meg; ural mát hir de tik az an gya lok, de sze gény ség és
ki szol gál ta tott ság jel lem zi õt és kör nye ze tét egy aránt. A kor -
tár sak elõtt te hát épp oly rej tély a Jé zus sze mé lyé ben meg je -
le nõ is te ni sza ba dí tás, mint a tör té ne lem fo lya mán bár mi -
kor.” (id. Ma gas sy Sán dor: Pe rikó pák. Ma gán ki adás)

„Nincs itt sem mi szen ti men ta li tás […] de elõt tünk sö -
tét lik a nagy kér dõ jel; ho gyan le het, hogy a Mes si ás, a Ki -
rály, a vi lág ura, az Is ten Fia is tál ló ban fek szik ron gyok ba
ta kar va? […] Ami lyen kü lö nös a gyer mek szü le té se, az a
hely, ahol meg szü le tett, ép pen olyan kü lö nös az a kö zön -
ség, amely er rõl tu do mást vesz.” (Ra vasz Lász ló: Az Ó/Új -
szö vet ség ma gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„Ami Au gus tus csá szár szem pont ja it il le ti, de monst rál ni
kí ván ta fel sõbb sé gét az egész gö rög-ró mai vi lág fe lett. Is -
ten szem pont já ból azon ban ez a po gány ha tal mas ság csak
bá bu volt az is te ni prog ram ki vi te le zé sé hez […].” (Wil li am
Mac Do nald: Új szö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„Ma már két ség te len, hogy az an gya li ének nem az em -
be rek jó aka ra tá ról, ha nem Is ten nek az em be rek fe lé for du -
ló ir gal má ról szól, amely rõl az Ótes ta men tum gyak ran a
»jó tet szés« ki fe je zés sel be szél.” (Prõh le Ká roly: Lu kács
Evan gé li u ma. Evan gé li kus Saj tó osz tály)

„[…] így va gyunk ma is na gyon sok szor. Mor gunk a

csá szár el len. Azt gon dol juk, hogy a csá szár ke zé ben van
a ha ta lom, õ az úr, és ne künk mu száj en ge del mes ked ni.
Ka rá csony ün ne pé nek le gyen az el sõ aján dé ka az, hogy
vég re meg ért sük és meg ta nul juk, hogy nem a csá szár az
úr. […] Ka rá csony kor ak kor van iga zán ün ne pem, ha Jé -
zus föl di szü le té se az én mennyei szü le tés na pom má vá lik.
[…] »Di csõ ség Is ten nek« – azt je len ti, tedd azt, amit Is ten
akar. Is ten nek ak kor van di csõ sé ge, ami kor az Õ aka ra tát
meg is me red, vál la lod és te szed.” (Ba li kó Zol tán: Is ten is -
ko lá já ban. Luther Ró zsa Ala pít vány)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(a ka rá csony ról)
„Az em ber so sem tud ja, mi is az a ka rá csony, amíg egy
ide gen or szág ban el nem ve szí ti.”

Ern est He ming way (1899–1961) ame ri kai re gény író
és no vel lis ta: Ka rá csony Pá rizs ban

(az elõb bit foly tat va…)
„Ka rá csony kor az em ber nek még ott hon is hon vá gya van.”

Ca rol Nel son

(A jel pe dig ez lesz szá mo tok ra: ta lál tok egy kis gyer me ket…)
„Az egész nek a tit ka ab ban rej lik, hogy az »Ige« va ló ban
»test té« lett. Eb ben áll az egész hit, az em be ri ség min den
vi ga sza, az a vi gasz, amely rõl sen ki nem mond hat le.”

Fjo dor Mi haj lo vics Dosz to jevsz kij (1821–1881)
orosz író

TÖR TÉ NET
(az an gya li ka rok éne ke)
„Az Evan gé li um ar ról be szél, hogy Bet le hem me zei fe lett ott
éne kel tek a mennyei se re gek. Úgy tû nik, nem za var ja õket
a ri deg fo gad ta tás, az is tál ló szú rós sza ga sem. »Di csõ ség a
ma gas ság ban Is ten nek, és a föl dön bé kes ség, és az em be -
rek hez jó aka rat!« – zen ge dez nek mennyei bol dog ság ban.

»Az egek hir de tik Is ten di csõ sé gét« – ének li a zsol tár. Az
a di csõ ség, amit az em ber min dig is a ma gas ság ban ke re -
sett, az óta a nyo mo rú sá gos bet le he mi tör té net óta más je -
len tést is ka pott. Nem csak az ege ken fé nyes ke dik, ott ra -
gyog a já szol és a ke reszt fá ján is.

Bet le hem la kó i nak ak kor ré gen meg volt a ma guk gond -
ja: he lyet, biz ton sá got ta lál ni a tü le ke dés ben. Meg van nak
ma is a ma gunk ád ven ti gond jai: sze ret te ink örö mét ke -
res ni, gyer mek ko runk ka rá cso nya it meg idéz ni, ér zel mi
biz ton ság ra lel ni.

Ád ven ti ka var gás, ki vi lá gí tott ut cák, zsú folt be vá sár ló -
köz pon tok. De eb ben a té to va, ügyet len ün ne pi tü le ke dés -
ben jus sa nak oly kor eszünk be Bet le hem mennyei kó ru sai.
Az an gya li ka rok, akik ott éne kel nek a tü le ke dés, az is tál -
ló fö lött.”

(Ha rang szó, 2005 ad vent)
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VERS
Pi erre Em ma nu el: Haj na li mi se – Ag nus

Kez det tõl fel ál do zott Bá rány
A vi lág ol tá rán
Kö nyö rülj az em be ren ki nek
So ha sem lesz elég vé red bõl
Hogy ki ürít se se be it

Kez det tõl meg szen telt Bá rány
A vi lág sze rel mé ért
Kö nyö rülj az em be ren ki
Annyi ra fél sze ret ni
Hogy vé red be bur ko ló zik
Hogy Hoz zád ese dez zen

Kez det tõl meg di csõ ült Bá rány
Haj nal a vi lág elõtt
Add hogy az em ber se be id bõl
Me rít se le he le tét ami kor
Az Ének ál tal ku tat ja
Bé ké det mely õt ku tat ja
(Sza bó Fe renc for dí tá sa)

KA RÁ CSONY 2. NAP JA
• Lk 2,15–20

Az ün nep és kör nye ze te

Ko ra õszi szik rá zó nap sü tés ben – ami kor ez az elõ ké szí tõ
születik – meg le he tõ sen ne héz be le kép zel ni ma gun kat a ka -
rá cso nyi han gu lat ba, kü lö nö sen is an nak „le csen gé sé be”.
Ugyan elég sok szor át él tük, tud juk, kik jön nek is ten tisz te -
let re ezen az ün ne pen, mennyi re ürül ki a temp lom a szent -
es ti gye rek mû sor és az el sõ nap emel ke dett han gu la ta után.
Min den ki in dul to vább, jön nek a hét köz na pok, bár az is ko -
lai szü net, il let ve a kö te le zõ en ki adott sza bad sá gok még né -
hány nap ra egy be tart hat ják a csa lá do kat – és mi ért ne kép -
zel jük el, hogy idén Is te nünk Szent lel ke úgy áld ja meg a na -
gyon is he te ro gén tö me gek nek szó ló szent es ti ige hir de té se -
ket, hogy még se ürül ki utá nuk a temp lom új ra egy év re… 

Ka rá csony más nap ján az ézsa i á si pró fé cia (mert gyer -
mek szü le tik ne künk…) és a klasszi kus szü le tés tör té net
után így szó lal meg mai tex tu sunk ép pen azok szá má ra,
akik to vább in dul(ná)nak. Azok szá má ra, akik má sok sza -
vai mi att hisz nek/hi het nek. Azok szá má ra, akik má sok
ige hir de té se alap ján ke rül(het)tek kö zel Jé zus Krisz tus hoz.
Azok szá má ra, aki ket meg szó lít hat a gyer me kük ál tal elõ -
adott mû sor. Azok szá má ra, akik évi egy sze ri úr va cso rá ju -
kat az elõ zõ nap ra idõ zí tet ték. 

Agen dánk az Im má nu el szó val fi gyel mez tet az egész
ün nep kör ben, hogy eb ben az idõ szak ban kü lö nö sen is Is -
te nünk kéz zel fog ha tó, va lós je len lé te a meg ha tá ro zó.

Az ün nep lek ci ói is ar ról szól nak, hogy a Mes si ás bé két
hoz a föld re (Ézs 11), il let ve hogy mi lyen ha tal mas Is ten
em ber sze re te te, aki az tán az új já szü le tés für dõ jé nek (Tit
3) le he tõ sé gé vel ki is je lö li az em ber út ját a meg men tés re. 

A szö veg ma gya rá za ta

15. vers
A Bet le he mig va ló el me ne telt a for rás hoz va ló in du lás nak
is te kint het nénk, de ta lán még hang sú lyo sabb az, hogy az
ad dig ál ló ese mé nyek vég re meg in dul nak. Ka rá csony má -
so dik nap ja az el in du lás nap ja. El men nek az an gya lok, el -
in dul nak a pász to rok. Nem mind egy azon ban, hogy mer -
re, mi lyen irány ba in dul nak el. A pász to rok nem vissza fe -
lé si et nek (16. vers), ha nem elõ re. Men jünk el egé szen Bet -
le he mig, és néz zük meg: ho gyan is tör tént mind az, ami rõl
üzent ne künk az Úr!

Nem volt elég az él mény, ha nem utá na jár tak a ka pott
üze net nek. Mint azok, akik ka rá csony más nap ján is ott
van nak a temp lom ban.

Nem Jé zus tól in dul nak, ha nem Jé zus hoz! Mert hal lot tak
va la mit. Ta nús ko dást, a ró la szó ló be szé det (rJhÖma), ami -
bõl a hit fa kad. Ka rá csony után in dul hat el a ma em be re
iga zán Jé zust ke res ni. Ta nús ko dást, amely szó (ejgnwvrisen
– tud tul adott, a gnwrivzw ao risz to sza) két vers sel ké sõbb
új ra elõ jön.

A pász to rok ról ér de mes ta lán rö vi den szól ni, hi szen az
õ ta nús ko dá suk alap ján te het jük meg azt a bi zo nyos el sõ
lé pést, és er re a fo lya mat ra épít het jük ta lán az egész ige -
hir de tést. A pász to rok a nép leg ke ve sebb re be csült fi ai kö -
zé tar toz tak, így a most szü le tett ki rály ural ko dá sá nak ter -
mé sze té re utal a je len lé tük: a ki sem mi zet tek Sza ba dí tó já -
ul jött el õ; más fe lõl az Ószö vet ség igen gyak ran a pász tor
ké pével szól a nép Is ten tõl ren delt ve ze tõ i rõl: ma ga Is ten
is a nép pász to ra, és pél dául Dá vid is pász tor sor ból ke rült
a trón ra. A jó Pász tor böl csõ je kö rül (fal ba vá gott já szol le -
he tett, hogy véd ve le gyen az ál la tok tól) mél tán je len nek
meg te hát be szé des jel ként a jú de ai le ge lõk pász to rai.

16. vers
Az an gya li hír adás mo nu men tá lis cso da je le ne té hez ké pest
je len ték te len ese mény a bet le he mi éj sza ká ban. De et tõl
let tek iga zán bol do gok a pász to rok. At tól, ami kor meg ta -
lál ták Má ri át, Jó zse fet s a kis gyer me ket (brevfoõ – cse cse -
mõ) a já szol ban. A sze mé lyes ta lál ko zás tól. Mert az Is ten
ál tal adott je let kö vet ték. Va ló szí nû leg ne künk sem jut
olyan an gya li meg je le nés, amely rõl teg nap szólt az ige.
Csak a kis je lek. Ka rá csony más nap ján már csak a kis je -
lek. A sze mé lyes, csen des ta lál ko zás. A hét köz na pok fe lé
irá nyí tás. A sze mé lyes sé vá lás le he tõ sé ge.

17. vers
Itt sze re pel új ra a két vers sel ko ráb ban hasz nált gnwrivzw
szó alak ja (ejgnwvrisan – tud tul ad ták), itt azon ban már
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töb bes szám 3. sze mély ben. Azt gon do lom, a fo lya ma tot
nyel vi leg is szé pen áb rá zol ja: az Úr üze ne te to vább ad va
töb bes szám ban kell hogy meg szó lal jon. Az egyes szám 3.
sze mély után hi te le sen hang zik a töb bes szám 3. sze mély,
hi szen itt már meg lát ták az ígért Meg vál tót. Meg lát ták, és
el mond ták. 

18. vers
Min den ki cso dál ko zott, vagy ta lán pon to sab ban el cso dál -
ko zott (ejqauvmasan). Azok nak ada tik meg a cso dál ko zás
aján dé ka, akik hal lot ták a hírt (pavnteõ oiJ ajkouvsanteõ).
A cso dál ko zás ka rá csony kor le het so kunk él mé nye. Azon -
ban el ju tunk-e ar ra a pont ra, ami kor ez zel kez dünk is va -
la mit, és to vább lé pünk?

19. vers
Má ria a szí vé ben for gat ta az igé ket. Nem szó lal meg. Leg -
alább is nem ol va sunk ró la. Nem õ az, aki to vább ad ja a
hírt, még is ta nul ha tunk tõ le is. Meg õriz és for gat. Fo lya ma -
to san õr zi és egy be ve ti a szí vé ben már ott lé võ dol gok kal.
Ez utób bi ugyan is az ere de ti je len té se a sumbavllousa szó -
nak. Szim bó lum ér tel me zé sünk, je len tés ke re sé sünk itt kell
hogy el in dul jon. Hogy a hal lott igét fo lya ma to san õriz zük
(sunethvrei), és egy be vet jük meg lé võ él mé nye ink kel, ben -
nün ket ért ha tá sok kal.

Hogy mit for gat ha tott a szí vé ben? Fon tos lát nunk, hogy
Má ria nem cso dál ko zik. Pe dig cso dál koz hat na õ is. El sõ
gyer mek, rend kí vü li gyer mek ér ke zé se – kü lö nös fe le lõs -
ség. De az an gya li üd vöz let óta nem je lent meg ne ki újabb
an gyal, hogy idõ rõl idõ re uta sí tást ad jon, mi lyen elõ ké -
szü le tek és in téz ke dé sek len né nek he lyén va lók Is ten Fi á -
nak fo ga dá sá ra. Ha nem is élt lu xus kö rül mé nyek kö zött
ná zá re ti ott ho ná ban ács fér jé vel, bi zo nyá ra meg fe le lõ ké -
nye lem mel ren del kez tek. Most pe dig va la mi lyen rög tön -
zött sa rok ban, fé lig-med dig nyil vá no san kell szül nie. Az -
tán meg ér kez tek a pász to rok, mert az Úr an gya la azt
mond ta ne kik, hogy Üd vö zí tõ szü le tett a Dá vid vá ro sá -
ban. 

Má ria szá má ra elõbb-utóbb kezd tek ért he tõ vé vál ni a
dol gok: Gáb ri el el mond ta ne ki, hogy gyer me ke meg fog ja
kap ni aty ja, Dá vid trón ját, és itt volt egy an gyal, aki eze -
ket a pász to ro kat Dá vid vá ro sá ba küld te. Õ és Jó zsef nem
szán dé koz tak Bet le hem be jön ni, de Au gus tus ren de le te ar -
ra kény sze rí tet te õket, hogy ide jöj je nek. Ek kor lát hat ták
meg, hogy mi cso da terv állt a csá szá ri ad mi niszt rá ció mö -
gött, amely õket ide ve zet te.

20. vers
Ter mé sze te sen azon az éj sza kán több gyer mek is szü let he -
tett Bet le hem ben, és a pász to rok on nan tud ták, hogy õk
ezt a gyer me ket ke re sik, hogy já szol ban fe küdt. Nem kell
fel sza ba dí tás teo ló gus nak len ni ah hoz, hogy meg lás suk
en nek az üze ne tét: hány mil li ó an le het nek há lá sak ezért a
je lért, mert je len té sé nek egy ma ga sabb szintjén a já szol -
ban szü le tés sok kal biz to sab ban ve zet te õket Jé zus nak

mint Is ten Fi á nak és mint a vi lág Üd vö zí tõ jé nek a fel is me -
ré sé hez, mint ha a szü le tés pa lo tá ban tör tént vol na…

A pász to rok vissza tér tek (uJpevsteyan – ao risz tosz, te -
hát lát ják a vég ered ményt) sa ját mun ká juk hoz, de már
nem ugyan úgy, aho gyan el in dul tak. Tör tént ve lük va la mi,
és ezt nem tud ják ma guk ban tar ta ni. Di csõ í tik és ma gasz -
tal ják (doxavzonteõ kai; aijnouÖnteõ) az Úr is tent, aki ki je -
len tet te ne kik ezt, bár az ige passzív (ejlalhvqh – ki je len te -
tett), Is ten nincs alany ként meg ne vez ve.

Azok nak ada tik meg a cso dál ko zás le he tõ sé ge, akik
hal lot ták az öröm hírt. Itt a 18. vers hez ké pest annyi az
elõ re lé pés, hogy akik hal lot ták és lát ták (h[kousan kai;
ei\don).

Az ige hir de tés fe lé

A nagy ün ne pek más nap ján a ke resz tény ige hir de tés ar ra
kell hogy fel hív ja a fi gyel met, hogy az ün nep ak kor szent
és nem egy sze rû en szép, ha át hat ja éle tün ket. Jé zus azt
akar ja, hogy ta nús kod junk ró la a vi lág ban. E ta nús ko dás
le gyen mél tó és egyen ran gú foly ta tá sa a szem- és fül ta núk
bi zony ság té te lé nek. Az ál ta lunk to vább adan dó örök ség
egyen lõ ér té kû a ka pot tal, sõt sa ját sze mé lyes hi tünk és
ta pasz ta la tunk ös vényt vág az Igé nek a má sik em ber hez.

Örök ség bõl élek, mert Is te nünk úgy lát ta jó nak, hogy
ön ma gá ról és egy szü lött Fi á ról át ha gyo má nyo zott be szé -
den és le írt sza va kon ke resz tül ad jon hírt. Ha a ke zem be
he lye zett örök sé get el té koz lom, ak kor éle tem is kár ba
vész. Ha az örök sé get meg õr zöm, ak kor azt meg gaz da gít -
va adom to vább, ez zel má sok örö mét is szol gál va. 

Ezt a ket tõs sé get kell hang sú lyoz nia az ige hir de tés nek
is. Örök ség és sze mé lyes hit ta pasz ta lat együtt szük sé ges
az éle tünk ben.

A kö vet ke zõ váz la tot tu dom el kép zel ni, amely a pász to -
rok te vé keny sé ge kö ré cso por to sul:

1. An gya lok nél kül – a sta ti kus an gya li szfé ra he lyett az
ak tív em be ri szfé ra kap hang súlyt

2. Sze mé lyes meg gyõ zõ dés – lás suk meg egyé ni leg az
Úr sze re te tét

3. A to vább adás fon tos sá ga – nem ma rad ha tás nél kül
(for gat ta szí vé ben…)

4. Há la adás Is ten nek a sze mé lyes meg gyõ zõ dé sért
Mes ter házy Ba lázs

Tal ló zó

„Ka rá csony kor Is ten nem csak Fia föld re kül dé sé vel tesz
cso dát, ha nem az zal is, hogy meg te rem ti a »ka rá cso nyi
gyü le ke ze tet«. En nek a te rem tõ is te ni tett nek je len tõ sé gé -
re mu tat az a kö rül mény, hogy az evan gé lis ta sze rint
»mind azok meg le põd nek, akik hall ják a pász to rok be szé -
dét« […]. A bi zony ság té tel jel le get per sze nem az dön ti el,
hogy mi lyen szé les kör ben hang zik el. A fon tos az, hogy
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ar ról be szél nek, »azt mond ják el, amit hal lot tak a Gyer -
mek fe lõl« […]. Jó, ha nem fe led jük He ró dest, aki nél ez a
sze mé lyes érin tett ség egé szen más irá nyú cse lek vés ben re -
a li zá ló dik. Mert így vá lik iga zán ért he tõ vé az is te ni cso da
lé nye ge: Min dig – még Ka rá csony kor is! – »van nak, akik
hisz nek és van nak, akik hi tet le nek ma rad nak«. Is ten igé -
je so sem tér vissza Hoz zá üre sen, min dig meg ter mi a jó
gyü möl csét. Ugyan ak kor min dig ér zé kel he tõ vé vá lik, hogy
»nem min den kié a hit«. Is ten tit ka ez, amit jó, ha a Gyü le -
ke zet »szí vé re vesz« és »szí vé ben for gat« […].” (id. Ma gas -
sy Sán dor: Pe rikó pák. Ma gán ki adás)

„A pász to rok […] az el sõ, is me ret len misszi o ná ri u sok.”
(Ra vasz Lász ló: Az Ó/Új szö vet ség ma gya rá za ta. Kál vin Ki -
adó)

„Mi u tán a pász to rok lát ták a gyer me ket, õk kezd ték elõ -
ször hir det ni, hogy meg ér ke zett a Mes si ás: el mond ták az
üze ne tet. Aki hal lot ta, el cso dál ko zott (ethau ma san). Az
egész Lu kács Evan gé li u mán vé gig vo nul a Mes si ás meg -
hir de té sé vel kap cso la tos cso dál ko zás.” (A Bib lia is me re te
kom men tár so ro zat. Ke resz tyén Is me ret ter jesz tõ Ala pít -
vány)

„A pász to rok az el sõk, akik nek hi tét kö ve tés re mél tó nak
mu tat ja be Lu kács: hisz nek a szó nak, és el is men nek si et -
ve (15k. v.).” (Bib lia ma gya rá zó jegy ze tek kel. Ma gyar Bib -
lia tár su lat, Kál vin Ki adó)

„Az an gya li öröm hír mon dás csak le he let nyi ösz tön zést
tar tal ma zott ar ra néz ve, hogy jól ten nék, ha el men né nek
és sa ját sze mük kel gyõ zõd né nek meg a tör tén tek rõl. A
köz ve tett ser ken tés ab ban volt, ami kor ilyes mik rõl hal lot -
tak: »jel… szá mo tok ra: ta lál tok egy kis gyer me ket…«. […]
»Men jünk el azért…« Szik rá nyi gya nak vás sincs sza va ik -
ban, nem el len õriz ni akar ják a hal lot tak hi te lét, ha nem
lát ni men nek, hogy ta nús kod has sa nak.” (Sza bó An dor:
Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
„Mi ért van az, hogy mi nél drá gább egy já ték, an nál va ló -
szí nûbb, hogy a gye rek a do bo zá val akar in kább ját sza ni?”

Ge ne Per ret

„A ka rá csony üze ne te: so ha nem va gyunk egye dül.”
Tay lor Cald well

TÖR TÉ NET
„A (ka rá cso nyi) asz tal szak rá lis ékes sé ge a lu ca bú za,
amely ar cha i kus ve ge tá ci ós, il let ve eu cha risz ti kus szim bó -
lum egy szer re. A nép a meg tes te sült Igét, az em ber ré vált
Jé zust a ki zöl del lõ bú za szem és ke nyér ké pé ben is szem lé -
li, ün nep li.

Me zõ kö ves di jám bor ma gya rá zat sze rint még a ve tés is
el jön kö szön te ni Õt.”

„A ka rá csony né pi szim bo li ká já ból a bá rány sem hi ány -

zik… Vel ke Rov ne (Nagy ró na) né pe sze rint leg elõ ször kis -
bá rányt kell ka rá cso nyi aján dé kul át nyúj ta ni, mert így ál -
dás sal jár az új esz ten dõ. A já ték szer, il le tõ leg szo kás a
bet le he mi je le ne tet idé zi: a bar mok kö zött Is ten Bá rá nya
szü le tett a vi lág ra, aki majd el ve szi a vi lág bû ne it és gon -
dot vi sel az em ber re.”

(Bá lint Sán dor: Ka rá csony, Hús vét, Pün kösd)

VERS
Ady End re: A Jé zus ka tisz te le té re

A született Jézus,
Ez igézetes gyermek,
Áldja meg azokat,
Kik a szívünkbe vernek
Mérges szuronyokat. 

Áldassanak bennünk
A kifeslett vér-rózsák:
Bánat, kín, szenvedés,
Mert Jézus volt a Jóság
S a nagy, szent türelem. 

Csengessünk csengõkkel,
Szeressünk szeretettel,
Örüljünk, ha sírunk,
Ha ránk tör minden ember
S ha álul bántatunk. 

A született Jézus
Született így s kívánta,
Hogy ez legyen az üdv:
Minden hívság kihányva
Életünk gömbibõl.

KA RÁ CSONY UTÁ NI VA SÁR NAP
• Lk 2,33–40

Vá ra ko zás ból ta lál ko zás

Az év utol só va sár nap já nak és a nap tá ri év utol só elõt ti
nap já nak ér de kes szim bi ó zi sa ez a nap. Ka rá csony ün ne -
pé nek at mo szfé rá ja gyen gül ni lát szik, és elõ tér be ke rül az
év zá rás-év kez dés prob le ma ti ká ja. A szil vesz te ri ké szü lõ -
dés ha tá roz za meg eze ket a na po kat, és már ke vés bé a ka -
rá csony fa il la ta, már ke vés bé ka rá csony mar káns üze ne te.
Si me on és An na fel lé pé sé nek tör té ne te va la hogy még is in -
kább a bet le he mi cso dá hoz húz, még is in kább on nan ért -
he tõ meg. Jé zus szü le té se, a pász to rok és böl csek cso dál -
ko zá sa, cso dá la ta mind-mind olyan epi zó dok, ame lyek
nél kül tex tu sunk ne he zen il leszt he tõ be ka rá csony ün ne -
pe és az óév-új év ün ne pe kö zé. 

A „vá ra ko zás ból ta lál ko zás” él mé nye Si me on nak és An -
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ná nak épp úgy sa ját ja, aho gyan sa ját ja volt a pász to rok -
nak, böl csek nek. A hosszú idõn át tar tó vá ra ko zás ala nya
vég re ta lál ko zik vá ra ko zá sá nak tár gyá val, vagy is – ami
ka rá csony misz té ri u má nak szí ve kö ze pe – az em ber az Is -
ten sze re te té nek kö vet kez mé nye ként kö ze lebb ke rül het a
vár va várt ta lál ko zás hoz. Jé zus ban tes tet ölt az Is ten, és
ez ál tal egy szer és min den kor ra le te szi a vok sát az em ber
mel lett, az em ber meg men té se mel lett, az em ber rel va ló
kö ze leb bi ta lál ko zás mel lett. Sze mé lyes ta lál ko zás ra hív
ma is, min ket is élõ Urunk – ha nem is olyan ér te lem ben,
aho gyan Si me on nal vagy An ná val kap cso lat ba lé pett. 

Ezek ben a na pok ban, ami kor min den a vá ra ko zás ról
szól, ami kor min den ar ról szól, hogy ki mit várt ma gá tól
eb ben az év ben, és mi az, ami meg va ló sult a vá ra ko zás -
ból, és ami kor min den ar ról szól, hogy ki mit vár a kö vet -
ke zõ év tõl, mit vár el ma gá tól és má sok tól, ak kor ige hir -
de té sünk egyik fó ku sza az le het: aho gyan Si me on és An -
na vá ra ko zá sa (prosdevcomai) cél ba ért, úgy ér het cél ba a
mi vá ra ko zá sunk is Jé zus ban a 2008-as év kü szö be elõtt
egy lé pés sel. A drá mai ta lál ko zás re a li tá sá nak hang sú lyo -
zá sa evan gé li um hir de té sünk el sõ alap pil lé re le het.

Ne kem te vagy a jel

Az ír ze nét vi lág ze nei ele mek kel öt vö zõ Crys tal együt tes ta -
lán leg na gyobb slá ge ré nek egy mon da ta ju tott eszem be,
ami kor a gö rög szö ve get ele mez tem. Rá döb ben tem ar ra,
hogy Jé zus össze füg gé sé ben ez le het ne ta lán a mai nap hit -
val lá sa is: Ne kem Te vagy a jel! Ab ban az össze füg gés ben,
aho gyan Lu kács hasz nál ja a jel fo gal mát – shmeiÖon: jel, cso -
da – mi is hasz nál hat juk e va sár nap cre dó já nak meg fo gal -
ma zá sa kor. Is ten sze re te té nek je lei jól vé gig kö vet he tõk a vá -
lasz tott nép tör té ne te in ke resz tül, és mint a sze re tet vég sõ is -
te ni je le, a leg na gyobb cso da ként Jé zus ban tel je se dik be, tel -
je se dik ki. Si me on és An na fel is mer te a je let, vagy ha egy
má sik ké pet hasz ná lunk, azt is mond hat nánk: fog ták a je -
let. Igen, jel rõl van szó, olyan erõs jel rõl, amely nek fel is me -
ré se kap csán még Jé zus szü lei is cso dál koz nak (qaumavzw).
Si me on sza vai, bi zony ság té te le a temp lom ban szin te fel nyit -
ja a szü lõk sze mét; szin te ugyan azt élik át, amit ké sõbb az
em ma u si ta nít vá nyok: meg lát ják Jé zus ban azt, amit ad dig
nem. Jé zus-né zés bõl Jé zus-lá tás lesz. A fel is me rés ka tar zi sa
ez, ami a pré di ká ció má so dik fon tos alap pil lé re le het. Kér dés
per sze az: mi lyen je let ad ma az Is ten? Ho gyan lesz Si me on
„le lep le zõ” hit val lá sa (cre do Si me o ni) szá munk ra is pa ra dig -
má vá? Il let ve a mai ke resz tény élet sok szor Jé zust csak néz -
ni kí vá nó kö zös sé ge hogy vál hat Jé zust lá tó vá, ho gyan lát -
hat juk meg Jé zus ban azt, aki va ló já ban?

Utol só elõt ti esély

A nap tá ri év utol só elõt ti nap ján mint egy zár szó ként is fel -
fog ha tó Si me on éne ké nek utol só vers sza ka: Íme, õ so kak el -

esé sé re és fel eme lé sé re ren del te tett Iz rá el ben (34. vers). Hi he -
tet len ere je van a két gö rög ki fe je zés nek, ami itt ta lál ha tó:
ptwÖsiõ (tönk re me nés, bu kás, esés), il let ve ajnavstasiõ (új -
ra talp ra ál lás, hely re ál lás, fel tá ma dás a ha lál ból). Az év vé -
gén, az új év elõtt a di lem ma a kö vet ke zõ: me lyik „erõs fo -
ga lom” lesz az erõ sebb a sze mé lyes éle tünk ben? Ho gyan va -
ló sul meg az a ket tõs ség, amely rõl Lu kács ír, vagy is ho gyan
ol dó dik meg/fel a pa ra do xon: Jé zus a meg bot rán ko zás és az
ala po zás kö ve egy szer re? (Fon tos pár hu zam: Ézs 8,14–15.)

Se ne ca azt ír ja egy he lyen: „Az em ber nek min de nek fe -
lett egy alá nyúj tott kéz re van szük sé ge, amely fel eme li.”
2007 utol só va sár nap ján az evan gé li u mi üze net har ma dik
alap pil lé re le het: so sincs ké sõ a fel emel ke dés re, mert van,
aki fel emel. Még ha sok szor krí zi sen ke resz tül ve zet is az
út a Jé zus-hit hez, ak kor is ér de mes raj ta el in dul ni. Van ér -
tel me – a szó eg zisz ten ci á lis ér tel mé ben. A jé zu si kre a tív
sze re tet egyik tu laj don sá ga az, hogy ké pes ki emel ni a ré -
gi élet bõl, és be emel ni az új ba. Két nap pal a 2008-as nap -
tá ri év start kö ve elõtt ta lán nem túl erõl te tett a kép: õ az,
aki ké pes be emel ni az új év be, aki vel el kez dõd het va la mi
új, va la mi mi nõ sé gi leg más. 

Köl csön gye rek vissza jár – vagy még sem?

A szto i ciz mus egyik irány za tá nak ta ní tá sa sze rint a gyer -
mek köl csön be ada tik az Is ten tõl. Ez zel szem ben a ke resz -
tény teo ló gi á ban a gyer mek mint Is ten aján dé ka je le nik
meg. Ka rá csony ün ne pe után, a kis gyer mek Jé zus temp lo -
mi be mu ta tá sa tör té ne té nek kap csán fel me rül egy õsi kér -
dés: Is ten csak köl csön be ad ta a vi lág nak Fi át? Van nak
gon dol ko dá si sé mák, fi lo zó fi ai irány za tok, ame lyek szí ve -
sen azo no sul ná nak az zal a gon do lat tal: a tes tet öl tött Is -
ten és az em ber ta lál ko zá sá nak le he tõ sé ge csu pán át me -
ne ti volt, csu pán ar ra a bõ há rom év ti zed re kor lá to zó dott,
amely rõl az írá sok szól nak. Ez zel szem ben a ke resz tény
dog ma ti ka és a ke resz tény hit vall ja: a Fiú gyer mek azért
ada tott, hogy örök ké re á lis kap cso lat ban ma rad has son Is -
ten és az em ber. Is ten nem köl csön be, ha nem örök be ad ta
ne künk Fi át, hogy örök éle tünk le gyen õben ne és õál ta la.
Si me on fel is me ré se – mert lát ta sze mem üd vös sé ge det,
me lyet min den nép szí ne elõtt ké szí tet tél (30. vers) – egy -
szer és min den kor ra szól. Is ten lé pé se vég le ges ez ügy ben:
sze re te te nem át me ne ti, nem köl csön be ada tott, ha nem
örök ké tart Jé zus ban, aki ma ga mond ja: Ve le tek va gyok
min den na pon a vi lág vé ge ze té ig… Nem csak a 2007-es
nap tá ri év vé gé ig szól a mai nap le het sé ges üze ne té nek
ne gye dik alap pil lé re ként is szol gá ló ígé ret.

An na a re mény misszi o ná ri u sá nak pro to tí pu sa

An na pél da kép, csak úgy, mint Si me on. Mind ket ten a hit
lo vag jai – a kier ke gaar di ér te lem ben. Mind ket ten iga zak
(divkaioõ) – a szó teo ló gi ai ér tel mé ben. Iga zak, iga zán ér -
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tik Is ten aka ra tát, és aka ra tuk, tet te ik, egész éle tük har -
mó ni á ban van az is te ni aka rat tal. És aho gyan Si me on fel -
is mer te Jé zus ban a Mes si ást, meg lát ta Jé zus ban azt, aki õ
va ló já ban, úgy An na is a „fel is me rés ka tar zi sá nak em be -
re”. Re mé nye va ló ság gá ne me sült a ta lál ko zás ban. És e
ta lál ko zás nem ma rad kö vet kez mény nél kül. Ezt ol vas -
suk: Ab ban az órá ban õ is oda állt, há lát adott az Is ten nek,
és be szélt ró la mind azok nak, akik vár ták Je ru zsá lem meg -
vál tá sát (38. vers). Mi ez, ha nem misszió? Ki ez, ha nem
az el sõ misszi o ná ri us? Be szél ni õszin tén, be szél ni azok -
nak, akik vár ják a vi gasz ta lást, be szél ni ar ról, aki ké pes
vi gasz tal ni: mi ez, ha nem misszi ói at ti tûd? Igen, nem -
csak Si me on, An na is pél da kép, a re mény misszi o ná ri u sa.
Olyan va la ki, aki a lét el lent mon dá sai kö zött is ké pes há -
lát ad ni az Is ten nek, és be szél ni Jé zus ban ki nyi lat koz ta -
tott sze re te té rõl. An na misszi o ná ri us, cse le ke de te ta lán az
egyik leg tisz tább misszió: vá ra ko zók nak be szél, úgy, hogy
köz ben õ is na gyon jól tud ja, mit je lent vá ra koz ni. 

Ige hir de té sünk ötö dik alap pil lé re, evan gé li um hir de té -
sünk, év vé gi szám ve té sünk, ter ve zé sünk alap ja nem le het
más, mint az, amit An na is tett: há lát adott Is ten nek, és
be szélt ró la.

A 2007-es év el sõ va sár nap ján ezt ol vas hat tuk a bib lia -
ol va só Út mu ta tó ban: Aki ket Is ten Lel ke ve zé rel, azok Is ten
fi ai. (Róm 8,14) Ma, az év utol só va sár nap ján nem is zár -
hat nánk más kép pen, mint a kö vet ke zõ fo hásszal:
Mennyei Atyánk! Te ve zé relj Lel ked del min ket 2008-ban
is, Jé zus Krisz tu sért ké rünk! Ámen.

Gáncs Ta más

Tal ló zó

„[…] jel lesz a gyer mek, de nem térd re kény sze rí tõ jel, ha -
nem vi tat ha tó és vi ta tott jel […]. Jé zus pá lyá ja a ma ga
egé szé ben ti tok; de akik össze ta lál koz nak sze mé lye tit ká -
val, azo kat ép pen ez a ti tok fog ja le lep lez ni, szí vük rej tett
mély sé ge it ez fog ja fel tár ni.” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia -
Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„A ke reszt ár nyé ka rá ve tõ dik a szent csa lád ra. Jé zus ké -
sõb bi kö ve tõ i nek nem sza bad meg le põd ni ük azon, hogy
az evan gé li um kö ve té se so rán a szen ve dés sel is szem be
kell néz ni ük.” (Sze ge di Bib lia kom men tár – Új szö vet ség.
http://www.mek.iif.hu/por ta/szint/hu man/val las/szbib -
kom)

„Az Óegy há zi rend sze rint Ka rá csony mon da ni va ló já -
hoz szo ro san hoz zá tar to zik az az üze net, hogy Jé zus bé -
két len sé get (is!) hoz, meg oszt ja né pét. […] Jé zus szol gá la -
ta nem egy faj ta si ker tör té net, de nem is ku dar cok so ro za -
ta: sza vai és tet tei min de nütt hi tet tá masz ta nak egy fe lõl,
el uta sí tás ra ta lál nak más fe lõl. […] Lu kács […] Jé zus szü -
le té sé nek és gyer mek sé gé nek »nem ter mé szet fe let ti« vo ná -
sa it hang sú lyoz za, s ez ál tal a Krisz tus-hit bõl fa ka dó bi -
zony ság té tel ere jét ál lít ja köz lé sé nek hom lok te ré be. […]
az evan gé li u mok nem élet raj zok, ha nem bi zony ság té te lek

Jé zus Krisz tus ról. […] Az el lent mon dás szük ség kép pen
be kö vet ke zik, mi vel az em ber nem haj lan dó tu do má sul
ven ni ra di ká lis bûn ben lé tét, tel jes el ve szett sé gét és aka -
ra tá nak szol gai vol tát. […] a krisz tu si sors az egy ház sor -
sa is lesz.” (id. Ma gas sy Sán dor: Pe rikó pák. Ma gán ki adás)

„A Lé lek ado má nyá val szó ló fér fi mel lé oda áll a Lé lek
ado má nyá val ren del ke zõ nõ […]. Együtt ta nús kod nak, s
így 5Móz 19,15 sze rint hi te les a ta nú ság té te lük (a »ró la«
a 38. v.-ben Jé zus ra vo nat ko zik).” (Bib lia ma gya rá zó jegy -
ze tek kel. Ma gyar Bib lia tár su lat, Kál vin Ki adó)

„Bú vó pa tak ként, íme, elõ tör a mély bõl az iga zi ke gye -
sek csa pa ta, akik ben tény le ge sen to vább élt az üd vös ség -
tör té net foly to nos sá ga, s a gyer mek Jé zus, egy sze rû ott lé -
té vel, szin te meg idé zi, elõ hív ja õket.” (Sza bó An dor: Lá -
bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„Si me on sza va, amely ben meg szó lal az evan gé li um ke -
mé nyen re á lis hang ja. A Jé zus Krisz tus ban va ló hit re nem
le het tö ret len úton, bel sõ krí zis nél kül el jut ni.” (Prõh le Ká -
roly: Lu kács evan gé li u ma. Evan gé li kus Saj tó osz tály)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(je lül, amely nek el le ne mon da nak…)
„Né ha ta lál ko zunk olya nok kal, akik – úgy mond ják – nem
hisz nek. A vi lá gért sem sze ret ném ezt sze men sze dett ha -
zug ság nak mi nõ sí te ni. Vé le mé nyem sze rint az ef fé le ki je -
len té sek kel pusz tán a di vat nak hó dol nak, mert van, akit a
rög esz mé je ar ra ösz tö nöz, hogy má sok kal tér det haj tas -
son az is ten ta ga dás kul tu sza elõtt. Sö tét ben vi ho rász nak,
s köz ben re meg nek fé lel mük ben.”

Du ke El ling ton (1899–1974)
ame ri kai dzsessz-zon go ris ta: Min de nem a mu zsi ka

TÖR TÉ NET
(akik vár ták Je ru zsá lem meg vál tá sát…)
Mó ricz Zsig mond: Ka rá cso nyi ének (rész let)

„Be al ko nyo dott, és jöt tek a kis bá tyá im, kis né né im az is -
ko lá ból. Ka cag tak, ját szot tak, vi dá mak vol tak. Én is ve -
lük. Együtt vol tunk mind nyá jan, apám, anyám és min den
test vé rem, a di ák bá tyám is. Kö rül ül tük a nagy asz talt,
meg et tük a jó va cso rát, és ro pog tat tuk a mo gyo rót, mint a
mó ku sok. Az ab lak alatt pe dig fel csen dült a kán tá lók éne -
ke: Krisz tus Urunk nak ál dott szü le té sén, An gya li ver set
mond junk szent ün ne pén… El hall gat tunk, s csön de sen
vár tuk vé gig az éne ket, mint a temp lom ban: és örül tünk,
hogy ka rá csony es té jét ér tük, örül tünk az ének nek, örül -
tünk az örö münk nek. Édes apám két fe hér pénzt adott ne -
kem, a leg ki sebb nek, hogy vi gyem ki a fi úk nak. És én na -
gyon, na gyon örül tem, hogy vi het tem, s õk is úgy örül tek,
mi kor meg kap ták. Mennyi öröm, mennyi öröm, mi lyen
mennyei öröm volt mind ez. Ké sõn, mi kor alud ni men tünk,
pu ha fe hér ágyacs kám ban min den eszem be ju tott a ka rá -
csony ról, s így imád koz tam:
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– Édes Kis jé zus, óh be jól tet ted, hogy el jöt tél a vi lág ra
ka rá csony kor, és örö met hoz tál a vad ró zsa bok rok nak meg
a je ge nye fák nak meg a szán tó föl dek nek meg a ve re bek nek
meg a sa sok nak meg a far ka sok nak meg az orosz lá nok -
nak meg Ádám bá csi nak meg Éva né ni nek meg Pis tá nak
meg ne kem…

Bol dog ka rá csonyt, bol dog ka rá csonyt!”

VERS
Szil ágyi Do mo kos: Ka rá csony

A pu ha hó ban, csil la gok ban,
Az ün ne pi fosz lós ka lá cson,
Lát ha tat la nul ott a jel,
Hogy itt van új ra a KA RÁ CSONY.

Mint szom ja zó nak a po hár víz,
Úgy kell min dig e kis me leg ség,
Hisz ar ra szü le tett az em ber,
Hogy sze res sen és sze res sék.

S hogy ne a hó ban, csil la gok ban,
Ne ün ne pi fosz lós ka lá cson,
Ne dí szí tett fá kon, ha ne m
A szí vek ben le gyen KA RÁ CSONY.

ÓÉV ES TE
• Lk 12,35–40

Az ün nep rõl

Li tur gi kai ér te lem ben ez a nap nem ün nep. Hét köz nap,
amely meg elõ zi az új szü lött Jé zus nyolc na pos kor ban tör -
tént kö rül me té lé sé nek ün nep nap ját, amely a ke resz tény
vi lág szá má ra a nap tá ri év el sõ nap já vá lett. 

A ró mai egy ház az 5. szá zad óta de cem ber 31-én ün -
nep li I. (Szent) Szil vesz ter pá pa em lé két, aki 335. de cem -
ber 30-án halt meg, és akit a Nagy Kons tan tin ha ta lom ra
ju tá sát meg elõ zõ ül dö zé sek ide jén ta nú sí tott hit val ló éle -
tét el is mer ve vá lasz tot tak pá pá vá. 

Szil vesz ter a tör té nel mi je len tõ sé gû ni ce ai zsi nat (325-tõl)
ide jén ült Ró ma püs pö ki szé ké ben. A zsi nat ra szó ló meg hí -
vást for má li san az zal uta sí tot ta vissza, hogy „Ró ma püs pö -
ke nem hagy hat ja el az apos to lok sír ját”. Va ló já ban azért
ma radt tá vol, mert úgy gon dol ta, hogy ha Ró má ban ma rad,
ak kor is meg vé tóz hat ja a csá szár ha tal mi ér de ke it szol gá ló,
de teo ló gi ai szem pont ból nem el fo gad ha tó ha tá ro za to kat,
ha a csá szár az egész zsi na tot tú szul ej ti. Szil vesz ter bölcs
dön té sé vel ar ra az eset re õriz te meg vé tó jo gát, ha a csá szár
– a mind két fél lel utol só per cig foly ta tott po li ti kai al ku do zás
ered mé nye ként – eset leg az ari a niz mus mel lé áll, és a zsi na -
tot is Ari us ta na i nak szen te sí té sé re akar ja kény sze rí te ni.
Mint tud juk, nem so kon múlt, hogy nem ez tör tént.

Óév es té jé nek óegy há zi evan gé li u ma ere de ti leg Szent
Szil vesz ter em lék mi sé jé nek evan gé li u ma. Az ál lan dó vi -
gyá zás ra szó lí tó sza kasz ki vá lasz tá sát Szil vesz ter éle té -
nek pél dá ja mo ti vál ta, és nem a nap tá ri év for du ló ja. Az
óko ri és a kö zép ko ri egy ház nem misz ti fi kál ta a nap tá ri év
utol só nap ját. Tu da tá ban vol tak, hogy az üdv tör té net
szem pont já ból a nap tá ri év for du ló nak nincs je len tõ sé ge. A
föl di esz ten dõ utol só nap ján a hit val ló pá pát ün ne pel ték,
új év kor pe dig Jé zus ne vé nek ün ne pét. Az Is ten elõt ti
szám adás ra ké szü lõ em ber ön vizs gá la ta ezen a na pon
épp úgy tá vol állt a ke resz té nyek tõl, mint a vi dám mu la to -
zás sal töl tött év bú csúz ta tás po gány ere de tû szo ká sa. 

A re for má ció egy há zai Szil vesz ter pá pa ün nep lé se he -
lyett az esz ten dõ vé gi há la adás ra tet ték a hang súlyt. Az
óév es ti is ten tisz te let a 16. szá za di evan gé li kus gyü le ke -
ze tek ben Te De um jel le get öl tött. Az év vé gi mér leg ké szí -
tés, az esz ten dõ so rán el kö ve tett bû nök és mu lasz tá sok
szám ba vé te le, a bûn bá nat tal va ló ké szü lés a ke gye lem
újabb esz ten de jé nek fo ga dá sá ra (ami új év kor Jé zus ne vé -
nek ün ne pé rõl is „si ke re sen” el te re li a fi gyel met) csak a
ra ci o na liz mus és az eg zisz ten ci a liz mus tér hó dí tá sá val
vált szo kás sá. Eh hez ka pó ra jött az óegy há zi evan gé li u -
mi sza kasz: az Úr bár mi kor vissza jö het, min den kor ké -
szen kell áll ni fo ga dá sá ra. 

De mit is je lent a szün te len vir rasz tás és ké szen ál lás,
ami nek szük sé gé rõl Jé zus itt be szél? Va ló ban az év vé gi
lel tár, il let ve szám adás ké szí tés alap igé je ez a sza kasz?
Nem az ün nep ál ta lunk fel fo gott ér tel me vá lik-e tex tus sá,
mi köz ben a tex tus csak ürüggyé si lá nyul, hogy az ün nep
ér tel mét és a szil vesz te re zés (sze rin tünk) ke resz tény mód -
ját ki fejt sük? E kí sér tés el ke rü lé se ér de ké ben vizs gál juk
meg a tex tust az óév es té re va ló al kal ma zás kon tex tu sá tól
füg get le nül.

A tex tus ról

Nem kí vá nom el is mé tel ni, ami rõl ez zel a sza kasszal kap -
cso lat ban teo ló gi ai ta nul má nya ink so rán mind annyi an
hal lot tunk. Lé nye ge, hogy a Jé zus má so dik el jö ve te lét kö -
zel re vá ró õs ke resz tény ség prob lé má ját Lu kács úgy old ja
meg, hogy Jé zus föl di mû kö dé sé nek, ha lá lá nak és föl tá -
ma dá sá nak ide jét a vég sõ idõk kez de té bõl át mi nõ sí ti az
idõk kö ze pé vé, amit a menny be me ne tel és pün kösd után
az egy ház kor sza ka kö vet, és a vég sõ idõ csak ez után kö -
szönt be. Hogy mi kor, az bi zony ta lan. 

Szá munk ra most nem az a fon tos, hogy az õs ke resz -
tény ség nek va ló ban volt-e ilyen prob lé má ja, mennyi re volt
ál ta lá nos a vég kö zel re vá rá sa, il let ve an nak ké sé se va ló -
ban oko zott-e az õs gyü le ke ze tek ben za vart vagy csa ló -
dást. Meg gyõ zõ dé sem, hogy nyu god tan el fo gad hat juk
Prõh le Ká roly Lu kács-kom men tár já nak ér ve lé sét (215–216.
o.) amel lett, hogy az evan gé lis ta va ló ban Jé zus sza vát idé -
zi a be tö rõ rõl, aki ha nem ki szá mít ha tat lan idõ ben, vá rat -
la nul, meg le pe tés sze rû en jön ne, ak kor a ház ura meg aka -
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dá lyoz ná, hogy ki ra bol ja. Ez zel – Lu kács em lé ke ze te sze -
rint – ma ga Jé zus tet te vi lá gos sá, hogy má so dik el jö ve te -
lé nek ide je ki szá mít ha tat lan, és eb bõl csak egy he lyes kö -
vet kez te tés adó dik: ál lan dó an ké szen kell áll ni. Ezért min -
den idõ ben, min den ki nek szól Jé zus fi gyel mez te té se: Ti pe -
dig le gye tek ha son lók az olyan em be rek hez, akik vár ják,
mi kor tér vissza uruk a me nyeg zõ rõl, hogy ami kor meg ér -
ke zik és zör get, azon nal aj tót nyit has sa nak ne ki. Majd a
sza kasz vé gén is mét: Ti is le gye tek ké szen, mert ab ban az
órá ban jön el az Em ber fia, ami kor nem is gon dol já tok!

Az iga zi kér dés az, hogy mi ben áll ez a ké szen lét. Mit je -
lent az ál lan dó vir rasz tás? 

Ál ta lá ban nem sze ren csés, ha a tex tus ké pe it bõ vít jük,
szí nez zük. Itt ta lán még is meg en ged he tõ egy ilyen tí pu sú
kér dés: Jé zus azt ja va sol ná a vissza té ré sét vá ró és ezért
vir rasz tó szol gák nak, hogy ün nep lõ be öl töz ve, min den
mun kát fél be hagy va, te kin te tü ket az aj tó ra szö gez zék és
né ma csend ben, moz du lat la nul vi gyáz zák, hogy me lyik
pil la nat ban top pan be Uruk? Nem va ló szí nû. Már csak
azért sem, mert ér ke zé sé nek ide je tel je sen bi zony ta lan. A
he lyes vá laszt a sza kasz foly ta tá sá ban ma ga Jé zus ad ja
meg: Ki te hát a hû és okos sá fár, akit az úr szol gái fö lé ren -
del, hogy ide jé ben ki ad ja élel mü ket? Bol dog az a szol ga,
akit, ami kor meg ér ke zik az úr, ilyen mun ká ban ta lál!
(41–42. vers) Jé zus sze rint az lesz bol dog, akit az õ el jö ve -
te le a rábí zott fel adat hû sé ges vég zé se köz ben ér. Az elõb -
bi kép nél ma rad va: nem az áll ké szen, nem az vir raszt, aki
ün nep lõ be öl töz ve, tét le nül le si az aj tót, ha nem aki hû sé -
ge sen, pon to san te szi a dol gát. Jé zus szó hasz ná la tá ban
vir rasz ta ni annyit tesz, mint szol gá lat ban áll ni. A fo ga dá -
sá ra ké szen len ni annyi, mint min den pil la nat ban el vé -
gez ni azt a fel ada tot, amely nek ép pen ak kor van itt a ren -
delt ide je. Még egy sze rûb ben: Jé zus fo ga dá sá ra nem év vé -
gi mér leg ké szí tés sel, nem zár szám adás sal kell ké szül ni,
ha nem szü ne tet nem is me rõ mun ká val: a min den ko ri ak -
tu á lis fel adat el vég zé sé vel. Ép pen ere de ti je len té sé bõl for -
gat juk ki a tex tust, ha a sza kasz alap ján óév es te éves lel -
tár ké szí té sé re buz dí tunk. (A lel tá ro zás, a mér leg ké szí tés,
a lel ki is me re tünk kel Is ten szí ne elõtt va ló éves szám ve tés
per sze nem ha szon ta lan, de ez a tex tus nem er rõl szól. Jé -
zus nem er rõl be szél eb ben a sza kasz ban. Baj ak kor lesz,
ha a lel tá ro zás rész le te i be me rül ve Jé zus mon da ni va ló ját
ke rül jük meg.)

Váz lat

1. Uta lás ar ra, hogy az idei év utol só órá i ban mi is
„Szil vesz tert” ün ne pe lünk, hi szen az óegy há zi per iko pa I.
Szil vesz ter pá pa em lék ün ne pé nek li tur gi á já ból van. Itt né -
hány mon dat ban össze fog lal ha tó, hogy Szil vesz ter pá pa
„de re kát fel övez ve” ho gyan vi gyá zott és õr kö dött, hogy az
egy ház ta ní tá sát a mai na pig meg ha tá ro zó ni ce ai zsi na ton
a csá szár nyo má sá ra ne az evan gé li um mal el len té tes ari -
a niz mus ke re ked jen fe lül.

2. a) Jé zus mind annyi un kat szün te len vi gyá zás ra, vir -
rasz tás ra, ké szen lét re hív. Má so dik el jö ve te lét vár juk,
amely nek ide je ki szá mít ha tat lan, de az biz tos, hogy egy
föl di esz ten dõ vel kö ze lebb ke rül tünk hoz zá. Mi ként kö ze -
lebb ke rül tünk ah hoz az órá hoz is, ami kor sze mé lyes éle -
tünk rõl kell õe lõt te szá mot ad nunk. 

b) A vi gyá zás, a ké szen lét tar tal ma, hogy hû sé ge sen vé -
gez zük min den ko ri, ép pen ak tu á lis fel ada tun kat. Amit
ezen a té ren az el mú ló év ben (és ko ráb ban is) hi báz tunk,
mu lasz tot tunk, azt most Is ten ir gal má ra bíz zuk: mert
most ép pen ez az ak tu á lis dol gunk. És az, hogy há lát ad -
junk, ami ért Is ten eb ben az év ben is meg tar tot ta éle tün -
ket: bû ne ink el le né re ke gyel mé vel hor do zott, sõt szám ta -
lan aján dék kal is el hal mo zott, ame lye ket nem ér de mel -
tünk meg.

c) Erõt, az az Szent lel ket ké rünk – mert ez is az ak tu á lis
do gunk hoz tar to zik –, hogy a kö vet ke zõ év ben is vi gyáz -
ni, vir rasz ta ni, ké szen lét ben áll ni tud junk. Ah hoz, hogy
min dig meg lás suk, mit kell ten nünk, hogy Is ten szán dé ka
sze rint ki vel kell meg osz ta ni ke nye rün ket, ki hez kell jó
szót szól nunk, ki nek a szen ve dé sét mi kor mi vel eny hít het -
jük, a Szent lé lek vi lá gos sá gá ban kell vir rasz ta nunk. És
hogy meg is te gyük, amit így fel is mer tünk, ah hoz is a Lé -
lek ere jé re van szük sé günk. Le gyünk ébe rek, és ne fe lejt -
sük el na pon ta a Lé lek aján dé kát kér ni, hi szen Jé zus ígé -
re te sze rint Is ten ezt a ké rést min dig tel je sí ti.

3. Így lesz csak mi énk a ma ga ne mé ben pél dát lan ígé -
ret: a vissza té rõ Úr or szá gá nak asz ta lá hoz ül tet ben nün -
ket, ahol „fel szol gál ja” mind azt, amit ke reszt ha lá lá val
szer zett ne künk: bû ne ink bo csá na tát, a ha lál fö löt ti gyõ -
zel met és az örök éle tet.

Vég he lyi An tal

Tal ló zó

„[…] a ha za té rõ Úr szol gál ni fog az asz tal hoz ül te tett
szol gák nak, olyan ir re á lis kép let, mely nek szer zõ je csak -
is Jé zus le het. […] Mon da ni va ló ja egy sze rû és könnyen
ért he tõ. Kü lö nös sé ge ab ban van, hogy amit mond, me rõ
kép te len ség nek lát szik. […] Jé zus ez zel a ki rí vó an kép te -
len ki té tel lel ad rend kí vü li nyo ma té kot an nak, hogy a
vá ra ko zás nak van ér tel me. Nem csu pán azért, mert így a
meg le pe té sek el ke rül he tõ ek, ha nem azért, mert a bol dog
re mény ség erõ sít meg és tesz va ló ban hû sé ges sé. […]
Nem elég ugyan is tu do má sul ven ni azt, amit Jé zus
mond. Sza va nyo mán el is kell in dul ni és ki kell lép ni az
élet küz dõ te ré re. […] »a szol gá i nak szol gá ló Úr« ké pe
egy, a mi vi lá gunk ban tel je sen ki zárt hely ze tet ve tít
elénk. A kép azon ban ép pen eb ben a kü lö nös sé gé ben vá -
lik be szé des sé: ar ról ta nús ko dik, hogy a szol gák nem
azért bol do gok, mert a szám ve tés kor meg áll ták he lyü ket,
ha nem azért, mert el kép zel he tet le nül gaz dag aján dé kot
kap tak. […] Mi kor jön Jé zus? Er re nem az a jó fe le let,
hogy »ezt nem le het tud ni«, ha nem az, hogy »dol ga im
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vég zé se köz ben jön«.” (id. Ma gas sy Sán dor: Pe rikó pák.
Ma gán ki adás)

„fel szol gál ne kik: A sze re pek nek ez a meg for du lá sa lé -
nye ges, és alá húz za Is ten ab szo lút in gye nes ke gyel mét.”
(Je ro mos Bib lia kom men tár. Szent Je ro mos Ka to li kus Bib -
lia tár su lat)

„A ke resz tyén vá ra ko zást nem sza bad min de nes tõl a
vég idõk re mint vég sõ cél ra össz pon to sí ta ni. (…) A szol gák
bol dog sá ga a fel sze relt és éber vá ra ko zás ban van, s ab ban
az öröm ben, hogy lé tük nem üres, s nem cél ta lan […].”
(Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„Jé zus ra pe dig jel lem zõ az ilyen meg üt kö zést kel tõ, fel -
tû nõ ha son la tok hasz ná la ta. Eb bõl pe dig az kö vet ke zik,
hogy már Jé zus is bi zony ta lan nak mond ta vissza té ré sé nek
ide jét.” (Prõh le Ká roly: Lu kács evan gé li u ma. Evan gé li kus
Saj tó osz tály)

„E ta ní tás azon ban le sújt és ve zek lés re kény sze rít. Mert
egyi künk sincs annyi ra ké szen, hogy nyu god tan vár hat ná
az Úr nap ját. […] Aki te hát úgy ér zi, hogy nincs ké szen,
vall ja be Is ten nek, kö nyö rög jön se gít sé gért, s az Is ten bûn -
bo csá tó ke gyel mé bõl ma ga öve zi fel.” (Luther: Jer, ör vend -
jünk ke resz tyé nek! Evan gé li kus Saj tó osz tály)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(az idõ rõl…)
„Aki agyon üti az idõt, min den kép pen az örök ké va ló sá got
ká ro sít ja.”

Hen ry Da vid Thoreau (1817–1862)
ame ri kai köl tõ, esszé író

„…ször nyû ke rí tõ a lát szat, s ak kor ámít el leg könnyeb ben,
mi kor azt hi szed, hogy idõ det a leg ér de me seb bel töl töd.”

Mar cus Au re li us (121–180) ró mai csá szár, fi lo zó fus

„Könnyû fi a tal nak len ni. Min den ki az,
elõ ször. Nem könnyû
öreg nek len ni. Idõ be te lik.”

May Swen son (1919–1989) ame ri kai köl tõ nõ

(Le gyen de re ka tok fel övez ve, és lám pá so tok meg gyújt va!)
„Az idõ mú lik. Ér té ke sen-e vagy ér ték te le nül? Raj tunk áll.
Ha ér té ke sen aka runk él ni, bíz ha tunk Is ten se gít sé gé ben.
Idõ és örök ké va ló ság: mennyi re más, és még is mennyi re
össze fo nó dik e ket tõ. A mos ta ni idõ ké szí ti elõ örök ké va -
ló sá gun kat…

Idõ és élet el múl nak, és el mú lik ve lük együtt min den,
ami csak ezt az idõt és csak ezt az éle tet szol gál ta. De ma -
ra dan dó, amit az örök ké va ló kért tet tünk.”

Ja kob Koch né met misszi ós lel kész

VERS
(aj tót nyit has sa nak ne ki…)

Pi linsz ky Já nos: Mi lyen fe le más

Mi lyen fe le más ér zé sek közt élünk,
mi lyen sok fé le von zá sok kö zött,
pe dig zu ha nunk, mint a kõ
 egye ne sen és egy ér tel mü en.

Hány fé le szé gyen és kép zelt di csõ ség
 há ló já ban evic ké lünk, pe dig 
nap ra kel le ne te re get nünk 
mind azt, mi rej te ni va ló.

Mi lyen 
meg kés ve ért jük meg, hogy a
sze mek ho má lya pon to sabb le he t
a lám pa fény nél, és mi lyen
 ké sõn lát juk meg a vi lág 
örö kös térd re ros ka dá sát. 

Dsi da Je nõ: Hi deg té li est (rész let)

S míg csil la gok kez de nek pis lá kol ni,
Töp reng jünk az el jö võ fe lõl:
Ho gyan kel le ne meg szó lal ni?
S min dent elül rõl kez de ni?

ÚJ ÉV NAP JA
• Lk 2,21

Új év ho mi le ti ku ma

A ka rá cso nyi ün nep kör höz, pon to sab ban az epi fá ni ai
idõ höz tar to zik új év nap ja. Kü lön le ges sé ge, hogy az üdv -
tör té ne ti üze net idõ ben egy be esik a pol gá ri év kez de té -
vel, amely sa já tos kon tex tust te remt az evan gé li um meg -
szó lal ta tá sá nak szem pont já ból. Az em be ri élet ide jé nek
mú lá sá val va ló szem be sü lés nem csu pán óév sa já tos sá -
ga: az új esz ten dõ kez de te, az új év szám fel tû né se és
hasz ná la ta szin tén em lé kez tet rá, hogy nem mé ret len az
idõnk. Ugyan ak kor a fris ses ség, a tisz ta lap, az in du lás
él mé nye is meg érin ti ilyen kor az em bert. Urunk át vitt
min ket a ré gi bõl az új ba, s ez most már nem csak kül sõ -
leg ér vé nyes és igaz. Az új esz ten dõ höz új élet is il lik,
mert csak a bel sõ meg úju lás hat ki az egész kül sõ vi lág -
ra jó té ko nyan.
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A szö veg fõ mo tí vu ma i nak fel tér ké pe zé se

Az evan gé li u mi szö veg tel jes ter mé sze tes ség gel be szél ar -
ról, hogy az új szü lött Jé zust a szö vet ség je le ként is mert
kö rül me té lés nek ve tik alá. A zsi dó ság éle té ben a kö rül me -
tél ke dés az Is ten szö vet sé gé be va ló fel vé telt je len tet te. A
kö rül me té let le ne ket tisz tá ta la nok nak te kin tet ték (vö.
1Sám 17,26; Ézs 52,1; Ez 31,18). A tisz tá ta la nok pe dig
csak kü lön le ges elõ ké szü le te ket kö ve tõ en le het tek ré sze sei
a kul tusz nak. Nem le het tud ni, hogy a név adás pon to san
mi kor kap cso ló dott a kö rül me té lés hez, min den eset re több
evan gé li u mi be szá mo ló ból is egy ér tel mû en ki de rül, hogy
az új szö vet sé gi kor ban ez a két ese mény már szo ro san
össze tar to zott.

A név sze re pe rend kí vül fon tos Iz rá el né pé nek éle té ben.
El vá laszt ha tat la nul hoz zá tar to zik a ne vet hor do zó sze -
mély lé nye gé hez. Név te len sze mély nincs; aki nek nincs
ne ve, az nem is lé te zik.

Leg alább ennyi re fon tos a név adás mi ként je is. A csa -
lád ban az apa vagy az anya jo ga volt a név adás. Több ször
elõ for dul azon ban, hogy a szü le ten dõ gyer mek nek Is ten
ad ne vet, mert kü lö nö sen is gond ja van rá, mert vi lág ra jö -
ve te le Is ten ke gyel mé nek, ígé re té nek cso dá ja, il let ve mert
az il le tõ kü lön le ges szol gá la tot tölt be üd vö zí tõ ter vé ben.

Mind ez fo ko zot tan je lent ke zik Jé zus ese té ben. A ri tu á lis
név adást itt is jó val meg elõ zi a mennyei. Lu kács evan gé -
lis ta em lé kez tet is rá, hogy elõ ször Is ten kül döt te ne vez te
Má ria gyer me két Jé zus nak. Ben ne lesz va ló ság gá és sze -
mé lyé ben össz pon to sul Is ten min den ígé re te, ame lye ket
né pé nek és az em be ri ség nek adott, ke gyel mé nek ki ára dá -
sa er re az egész vi lág ra – ma ga a Gyer mek. Jé zus szol gá -
la tá nak, kül de té sé nek cél ja és ér tel me pe dig nem ke ve -
sebb, mint  hogy vissza ad ja az em ber nek az el vesz tett is -
tenkap cso la tot, vagy is az örök élet aján dé kát hoz za el a
ha lál fi a i nak.

Ami kor te hát az új esz ten dõ kez de tén Jé zus ne vé nek se -
gít sé gül hí vá sá val és az õ ol tal má ban in du lunk to vább,
min den kép pen szük sé ges meg hal la nunk és meg szó lal tat -
nunk a hírt, amely sze rint

– az õ ne ve olyan név, amely meg üt kö zést okoz a nem
hí võk szá má ra,

– az õ ne ve olyan név, amely a hí võk nek is pró ba té telt
je lent,

– az õ ne ve olyan név, amely az is te ni ígé re tet is pró ba
alá ve szi.

Meg üt kö zés a nem hí võk nek
Ame lyet az em be rek ugyan meg ve tet tek, amely azon ban Is -
ten elõtt ki vá lasz tott és drá ga – ír ja Pé ter (1Pt 2,4). Mi a
meg fe szí tett Krisz tust hir det jük – mond ja Pál –, aki a zsi -
dók nak ugyan meg üt kö zés, a po gá nyok nak pe dig bo lond -
ság, de ma guk nak az el hí vot tak nak, zsi dók nak és gö rö -
gök nek egy aránt, az Is ten ere je és az Is ten böl cses sé ge.
(1Kor 1,23–24) Mert ho gyan be szél het is te ni te kin téllyel
egy ga li le ai rab bi, és ho gyan fo gad hat ná be a vé ges a vég -

te lent? Mi ért nem haj lan dó in téz mé nyes jó lé ti szol gá la tot
vál lal ni a ke nyér sza po rí tó, és hogy hogy nem vív ja ki né pe
füg get len sé gét az, aki ha ta lom mal bír ég és föld fö lött?
Ho gyan hoz hat na sza ba du lást az, aki ma gát sem tud ja
meg sza ba dí ta ni a szen ve dés tõl és a kín ha lál tól, és mi ért
nem te szi nyil ván va ló vá min den ki elõtt gyõ zel mét, ha
egy szer fel tá madt és di csõ sé get nyert?

Jé zus ne ve, evan gé li u ma és az õ kö zös sé gé be szó ló
meg hí vás csu pán em be ri lo gi ká val néz ve ne vet sé ges,
gyen ge, ki gú nyol ha tó vagy má so kat ép pen meg bot rán koz -
ta tó üze net. Is ten Szent lel ké nek mun ká ja nyo mán azon -
ban élet té, igaz ság gá, böl cses ség gé, a ke gye lem hor do zó -
já vá és meg hí vá sá vá vá lik. Ige hir de tõk ben s ige hall ga tók -
ban, mind nyá junk ban ezt a mun kát foly tat ja s kez di új ra
az új esz ten dõ ben is Urunk.

Pró ba té tel a hí võk nek
Olyan név, amely le he tet len né tesz min den faj ta ön iga zo -
lást, sõt ép pen hogy szün te len szem be né zés re kész tet ön -
ma gam mal. Elég te len sé gem re, el ve szett sé gem re, rab sá -
gom ra, ter he im re em lé kez tet. Mél tat lan sá gom ra. Ar ra,
hogy ér dem te le nül ál lok szí ne elõtt. Aho gyan ezt Si mon
Pé ter is át éli a Ge ne zá ret-ta von tör tént nagy hal fo gás
után: Menj el tõ lem, mert bû nös em ber va gyok, Uram! – ki -
ált ja le bo rul va Jé zus lá ba elé (Lk 5,8).

A ré gi el múl tá val, va la mi új nak a kü szö bén át él jük-e
an nak cso dá ját, hogy õ nem egy sze rû en csak át se gí tett, de
át emelt, át men tett ben nün ket a má ba? A ter mé ket len fü -
ge fa hely ze té ben va gyunk: csak a vin cel lér köz ben já rá sá -
nak kö szön he tõ, hogy van még ke gyel mi idõnk (Lk
13,6–9). Õ azon ban még en nél is töb bet ad. A vé ges idõn
túl ha tár ta lan pers pek tí vát je lent ez a név. Va ló ban nem
csu pán se gí tõ, de sza ba dí tó Jé zus. Bû ne id hor do zó ja, éle -
ted Meg vál tó ja, üd vös sé ged meg adó ja.

Az ígé ret pró bá ja
Vé gül az is te ni ígé re tet is pró ba alá ve szi Jé zus ne ve, hi -
szen em be ri ke re tek kö zé szo rít ja az is te nit, ma gát a tör -
vény alá ve ti, be le aláz ko dik a mu lan dó ba. Ve le is min den
úgy tör té nik, aho gyan a tör vény ben meg van ír va. Sõt ak -
kor sem hi vat ko zik sem mi fé le ki vált ság ra, ami kor a sors -
ta lan ság jut ne ki osz tály ré szül. Szol gai for mát vett fel, em -
be rek hez ha son ló vá lett, és ma ga tar tá sá ban is em ber nek
bi zo nyult; meg aláz ta ma gát, és en ge del mes ke dett mind ha -
lá lig, még pe dig a ke reszt ha lá lig. (Fil 2,7–8)

Meg vál tó mun ká ja úgy lesz va ló sá gos az em ber re néz -
ve, hogy egy sor sot vál lal ve le, ugyan ak kor ép pen az ál tal
fe szí ti szét a tör vény ke re te it, hogy ár tat la nul vál lal va,
majd le gyõz ve a ha lált, új te rem tést visz vég hez eb ben a
vi lág ban.

Smi dé li usz And rás
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Tal ló zó

„[…] a gyer mek azt a »prog ra mot je lö lõ« ne vet kap ja,
ame lyet az an gyal Is ten aka ra tá ból még a gyer mek fo gan -
ta tá sa elõtt meg je lölt […].” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia -
Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Jé zus szü lei, akik a szü le tés ide jén a bi ro da lom tör vé -
nye i nek en ge del mes ked tek, most en ge del mes zsi dó ként a
val lá si tör vény elõ írá sa it tel je sí tik, ami kor az új szü lött
gyer me ket kö rül me tél te tik és be mu tat ják az Úr nak.” (Sze -
ge di Bib lia kom men tár – Új szö vet ség. http://www.mek.iif.
hu/por ta/szint/hu man/val las/szbib kom)

„Az ün nep egy há zi jel le gét nem a pol gá ri év kez de te,
ha nem Jé zus nak a Tör vény elõ írá sai (1Móz 17,12) sze rint
»nyol cad na pi kö rül me té lé se és név adá sa« ad ja meg. […] a
»Jé zus« név ma gá ban vé ve is el lent mon dá sos: egy fe lõl tisz -
te le tet vált ki, más fe lõl a gya lá zat és bot rány hor do zó já vá
vá lik. Ha te hát a ke resz tyén gyü le ke zet az új évet »Jé zus
ne vé ben« kez di el, ak kor szá mol nia kell egy faj ta har ci
hely zet be ke rü lés sel, mi vel Jé zus ne ve ki hí vást je lent a
nem ke resz tyén kör nye zet szá má ra. […] Jé zus sal és Jé zus
kö rül min den úgy tör té nik, ahogy a tör vény elõ ír ja. Csak
ké sõbb de rül ki, hogy Jé zus szét fe szí ti a tör vény kor lá ta it
és a »tör vény vé gé vé« vá lik, hogy az üd vös ség el ér kez zék
min den hí võ höz. […] hét köz na pi as nak szá mí tó név volt
ab ban az idõ ben. Vi szont alig telt el né hány év ti zed, ez a
név tel je sen ki ve szett a gya kor lat ból. A zsi dók azért nem
hasz nál ták töb bé, mert szá muk ra bot rányt je len tett vi se lõ -
jé nek éle te és szol gá la ta. A ke resz tyé nek pe dig azért nem
hasz nál ták, mert ugyan olyan is te ni név nek tar tot ták,
mint az Atya is ten ne vét.” (id. Ma gas sy Sán dor: Pe rikó pák.
Ma gán ki adás)

„A Jé zus név na gyon ta lá ló, mert ez a hé ber Jó zsué gö -
rög meg fe le lõ je, ami azt je len ti: »Jah ve az üd vös ség«.” (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)

„Jé zust is kö rül me té lik. […] A hang súly azon ban nem
ezen van, ha nem a név adá son. Jó zsef és Má ria en ge del -
mes ke dett az Is ten tõl ka pott uta sí tás nak, ezért ne vez ték a
gyer me ket Jé zus nak.” (Prõh le Ká roly: Lu kács evan gé li u -
ma. Evan gé li kus Saj tó osz tály)

„A kö rül me té lés au to ma ti ku san sem mi fé le ha tást nem
hoz lét re a gyer mek lel ké ben; de min den bi zonnyal a ke -
reszt ség sem, ha nem tá mo gat ja a hit.” (Or ten sio da Spi -
neto li: Lu kács – a sze gé nyek evan gé li u ma. Aga pé)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
„…csak né hány szót tu dok mon da ni, de mö göt te vi lá gok
van nak… Jé zus a tit kom, erõm, bûn tu da tom, ke gyel mem
és fel tá ma dá som.”

Tol nay Klá ri szí nész nõ vá la sza a „Ki ne kem Jé zus?”
kör kér dés re (Vi gí lia, 1970)

Sören Kier ke gaard: Ima

Te, aki egy szer sze mé lye sen jár tál-kel tél a föl dön,
nyo mot hagy va, me lyet kö vet nünk kell.

Te, aki még most is le te kin tesz a menny bõl min den
za rán dok ra;

Te, aki meg erõ sí ted a fá radt uta zót,
meg vi gasz ta lod a le vert lel ket,
jó út ra ve ze ted az el té ved tet,
eny hí ted a har cos szom ját;

Te, aki majd vissza térsz az Idõk vé gén,
hogy kü lön-kü lön meg ítélj mind nyá jun kat,
és meg lás sad, hogy ki kö ve tett Té ged:

Ó, Is te nünk és Üd vö zí tõnk!
Pél dád tisz tán ra gyog jon a lé lek elõtt,

hogy szét osz lasd a kö döt.
Adj erõt, hogy egye dül és vál to zat la nul 

pél dá dat kö ves sük,
hogy hoz zád ha so nul va és té ged kö vet ve
meg ta lál juk az utat,
mely biz to san el visz az Íté let hez,
ahol min den em ber nek meg kell je len nie
és amely – Ál ta lad – el ve zet az égi bol dog ság ba,

Hoz zád.
Ámen. 

VERS
Alek szandr Blok (1880–1921) szov jet-orosz köl tõ:
Ti zen ket ten (rész let)

…vad vi har ban, mord bo rú ban,
fe hér ró zsa-ko szo rú san,
hó gyön gyö sen, hó fe hé ren
Jé zus Krisz tus megy az élen.
(La tor Lász ló for dí tá sa)

VÍZ KE RESZT ÜN NE PE
• Ef 3,2–6

Be ve ze tõ gon do la tok

Víz ke reszt a vi lá gos ság ün ne pe. A va sár nap be ve ze tõ igé -
je is Jé zus vi lá gos sá gát hir de ti, amely min den em bert meg -
vi lá go sít. Nincs aló la ki vé tel. Nem le het ki zár ni sen kit,
mert Krisz tus vi lá gos sá ga és meg vál tó mun ká ja az egész
em be ri ség nek szól. 

Az új élet, ame lyet ben ne ka punk, Is ten aján dé ka min -
den em ber nek. Olyan is me ret ez, amely meg ada tott az
apos tol nak, aki fel ada tá nak, man dá tu má nak te kin ti, hogy
azt to vább ad ja. Alap ve tõ el len té tet pró bál fel ol da ni: a kü -
lönb sé get zsi dók és po gá nyok kö zött, és azt han goz tat ja,
hogy a po gá nyok épp úgy örö kö sök, mint az el hí vott és vá -
lasz tott nép tag jai. 
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A ki je lölt tex tus elõt ti ver sek ar ról szól nak, hogy Krisz -
tus le bon tot ta a vá lasz fa lat a nem zet sé gek kö zött, és
eggyé tet te azo kat. Bé kes sé get hir de tett tá vo li ak nak és kö -
ze li ek nek egy aránt. Min den em ber nek egye dül Krisz tus ál -
tal le het sza bad út ja az Atyá hoz, és aki egy szer ezt el fo -
gad ta, az mind Is ten nagy né pé be tar to zik. A tör vény volt
az, ami el len sé ges ke dést szült zsi dók és po gá nyok kö zött,
de Jé zus ha lá la ér vény te len né tet te ezt, meg szün tet te a
tör vény ilyen ha tal mát, mert mind két cso por tot meg bé kél -
tet te Is ten nel. Ugyan azt kap ta min den ki ben ne és ál ta la.
Va la mi új jött lét re, egy új egy test, amely nek mind a tag -
jai let tek. Azt is ír ja Pál, hogy a po gá nyok töb bé nem ide -
ge nek és jö ve vé nyek, ha nem pol gár tár sai a szen tek nek és
há za né pe Is ten nek (2,19). Ez az a meg bí zás, amely re
vissza utal a tex tus ele jén – aho gyan elõbb rö vi den meg ír -
tam (3,3b). Ez a man dá tu ma, fel ada ta, hogy az evan gé li -
u mot egy for mán megis mer tes se min den fé le nép pel és
nem zet tel, hi szen az min den em ber nek szó ló fon tos üze -
net: hogy tud ni il lik a po gá nyok örö kös tár sa ink, ve lünk egy
test, és ve lünk együtt ré sze sül nek az ígé ret ben is Krisz tus
Jé zu sért az evan gé li um ál tal (3,6).

Úton az ige hir de tés fe lé

Sok szor el gon dol ko dom azon, va jon mi ért olyan ne héz el -
fo gad ni va la kit, aki más, mint én. Más el kép ze lé sei van -
nak az élet rõl, más kép pen kö ze líti meg a ki hí vá so kat és
más kép pen old ja meg a fel ada to kat, mint én. Az em ber
haj la mos azt kép zel ni, hogy csak õ bir to kol ja az iga zi
meg ol dást, csak ná la van nak a jó vá la szok, és csak az ál -
ta la ki vá lasz tott és járt út az üd vö zí tõ. Ha va la ki más fe lé
in dul, új meg kö ze lí té se ket pró bál ki, an nak sem mi kép pen
nem le het iga za.

Zsi dók és po gá nyok el len té te ha tal mas volt. Más gyö ke -
rek, más val lás, más kul ti kus gya kor lat. Szin te el kép zel he -
tet len és le he tet len is volt an nak gon do la ta, hogy le gyen
ben nük va la mi kö zös, vagy va la ki, aki kö zös irány ba ve ze -
ti õket. Amint a po gá nyok meg is mer ték Krisz tus evan gé li -
u mát, azon nal el in dul tak egy hosszú és rö gös úton, amely
a zsi dók el vá rá sa i val volt ki kö vez ve. Nem egy sze rû vi ták
és har cok után ju tot tak csak egy más hoz kö ze lebb, és ta lán
so sem csi tult el tel je sen a tör vény be tar tá sá ról szó ló vi ta. 

Ma nem ilyen, de ép pen ennyi re ko moly el len té tek kel
küsz kö dünk. Per sze ma is van nak po gá nyok, akik nem
hisz nek a Krisz tus evan gé li u má ban, és így má sok, mint
mi, akik hi szünk. Sze rin tünk ab szo lút rossz úton jár nak,
és iga zá ból csak ak kor vál hat nak a mi jól ne velt ke resz -
tény kö zös sé günk tag ja i vá, ha meg fe lel nek az el vá rá sa -
ink nak, ha be le il lesz ked nek az ál ta lunk ki ta lált és fel vá -
zolt jó ke resz tény rend be. 

Ta lál koz tam ez zel sze mé lye sen is. Hi á ba az evan gé li um
üze ne te, hi á ba Krisz tus ki tárt kar ja a ke resz ten, az em ber
már is sza bá lyo kat ál lít fel, és el vá rá sok hosszú lis tá já val
vár ja az újon nan ér ke zõt. Csak ak kor va ló di a hi ted, csak

ak kor is me red iga zán az evan gé li u mot, ha így és így élsz,
ha az éle ted ilyen vagy olyan. Ha et tõl ki csit is el térsz, ak -
kor már le tér tél az egyet len üd vö zí tõ út ról, ami szin te
azon nal a kö zös ség bõl va ló ki zá rás sal jár. De egy jó kö -
zös ség ígé re te nagy csá bí tó erõ, és so kan haj la nak ar ra,
hogy be ta go zód ja nak a meglevõ ska tu lyák ba, és tény leg
az el vá rá sok sze rint ala kít sák éle tü ket. 

Ez bi zo nyá ra szél sõ sé ges pél da, ugyan ak kor könnyen
el kép zel he tõ. Mert – ha õszin tén be vall juk – igen is van nak
el vá rá sa ink. Ar ról, hogy mi lyen a meg tért em ber, mi lyen
az éle te, a vi sel ke dé se, mit tesz meg és mi tõl tar tóz ko dik.
Sõt könnyen alá is tá maszt juk ér ve in ket bib li ai igék kel,
ame lyek ál tal iga zol va is érez het jük ma gun kat. Az ilyen
el vá rá sok azon ban na gyon nagy ká ro kat okoz nak, hi szen
szin te tel je sít he tet le nek, és el von ják a fi gyel met a lé nyeg -
rõl, az evan gé li um üze ne té rõl.

A va sár na pi zsol tár ép pen ar ról szól, hogy Jé zus Krisz -
tus min den nép nek ál dást ho zott, ez alól nincs ki vé tel.
Ben ne ál da tik meg a föld min den nem zet sé ge, és a né pek
mind õt ma gasz tal ják! (Zsolt 72,19) Az em ber ön ma ga
dön té se i vel és el kép ze lé se i vel nem von hat ki, ve het ki sen -
kit eb bõl a meg vál tá si kör bõl, és nem is raj tunk mú lik,
hogy ki ke rül be le. Jé zus Krisz tus az egész vi lág Meg vál tó -
ja, min den em be rért hoz ta ál do za tát a ke resz ten. Még ak -
kor is igaz ez, ha sok szor azt érez zük: van nak mél tat la -
nok, olya nok, akik – sze rin tünk – ki zár ják ma gu kat az
üd vös ség le he tõ sé gé bõl. 

Le het sé ges váz la tok az ige hir de tés hez

1. Rö vid be ve ze tõ a zsi dó-po gány el len tét rõl. Ma is sok -
fé le el len tét van az em be rek kö zött: ér tel mi sé gi és mun -
kás em be rek; csa lá dos és szing li em be rek; kü lön bö zõ fe le -
ke ze tek hez tar to zók; tör té nel mi egy ház hoz tar to zók és ka -
riz ma ti kus kö zös sé gek hez tar to zók; pi e tis ták és li be rá li -
sok; kör nye zet tu da to san élõk és kör nye zet tel nem tö rõ dõk
stb. A lé nyeg, hogy az egyik cso port va jon el tud ja-e fo gad -
ni a má sik kö zös sé get, ré te get olyan nak, ami lyen, vagy
úgy akar ja az Is ten or szá gá ba hí vo gat ni, hogy köz ben a
ma ga min tá já ra ala kít ja. A zsi dók nagy el vá rá sa a kö rül -
me tél ke dés és a tör vény meg tar tá sa volt, ezt vár ták el a
meg tért po gá nyok tól is, sõt fel té tel lé tet ték. 

2. Is ten Pál lal is mer tet te meg a tit kot, hogy a po gá nyok
is örök tár sai a zsi dók nak. Pál el fo gad ta fel ada tát, és a sze -
rint cse le ke dett uta zá sai so rán. Az evan gé li u mot hir det te,
Krisz tus vált ság ha lá lá ról be szélt. A mai ke resz tény em ber -
nek mi a man dá tu ma? Mi lyen kül de tést ka punk – a sze -
mé lyes aján dé ko kon és fel ada to kon kí vül? Le het sé ges-e,
hogy min den kö zös ség nek más és más a fel ada ta, más
irány ban kell el in dul nia az evan gé li um hir de té sé vel? 

3. Igaz, nem a tör vény üd vö zít, még is meg ma radt a fon -
tos sá ga, je len tõ sé ge. Ha a nagy pa ran cso lat ra né zünk, ak -
kor is sok mu lasz tá sunk és hi bánk van, min den em ber nek
és min den kö zös ség nek. Ak kor a po gá nyok szá má ra va jon
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sem mi nem volt ak tu á lis és el fo ga dan dó a tör vény bõl? Azt
gon do lom, hogy a tör vény még min dig utat mu tat, jel zé -
se ket ad ar ra vo nat ko zó an, hogy mi lyen az élet he lyes
foly ta tá sa. De nem üd vö zít, aho gyan a meg tar tá sa sem.
Egye dül Krisz tus üd vö zít. A po gá nyok nak is el kel lett
hagy ni ré gi val lá si és kul tu rá lis szo ká sa i kat, ame lyek nem
fér tek össze az evan gé li um mal. Ne künk is ezt kell ten -
nünk: le vet kõz ni az óem bert, hogy új jö hes sen lét re.

4. A vi lá gos ság üze ne te: víz ke reszt a vi lág ba ér ke zett vi -
lá gos ság ün ne pe. Aho gyan egy kor a nap ke le ti böl csek ér -
kez tek a já szol hoz messzi föld rõl, hogy di csér jék az új szü -
löt tet, úgy kell ne künk is min den kor ban hó do lat tal le bo -
rul ni a Krisz tus elõtt. De ez csak az el sõ lé pés. Mert on nan
to vább kell in dul ni, és eb ben a vi lág ban él ni és hir det ni az
evan gé li u mot. Is ten az em bert min dig a po gá nyok – a ben -
ne nem hí võk – kö zé kül di, min ket is. Jé zus a He gyi be -
széd ben azt ír ja: Ti vagy tok a vi lág vi lá gos sá ga!… Úgy ra -
gyog jon a ti vi lá gos sá go tok… (Mt 5,14a.16)

Nagy kér dés szá mom ra az em ber vi lá gos ság vol ta. Jé -
zus nem csak az õt kö ve tõ ta nít vá nya i hoz szólt ak kor, ha -
nem min den ki hez, aki hall gat ta. Min den em ber vi lá gos -
ság te hát, Is ten hez tar to zás tól, meg té rés tõl füg get le nül?
Vagy csak azok tar toz nak eb be a kör be, akik már meg is -
mer ték és el fo gad ták az evan gé li u mot? Ne héz el hin ni az
em ber rõl, hogy õ a vi lá gos ság, bár mi lyen vi lá gos ság. In -
kább a vi lá gos ság hi á nyát ér zem ben ne (ma gam ban is).
Akár mennyi re is igyek szik az em ber, a cse le ke de te ket nem
le het tel je sen ki ven ni a kép bõl. Hi szen a meg tért, Krisz tust
el fo ga dott em ber éle te meg vál to zik – így ta nít juk. Azon -
ban ez a vál to zás hosszú tá vú fo lya mat, és tar tós sá ga ren -
ge teg min den tõl függ: gé nek tõl, csa lá di hát tér tõl, kö rül -
mé nyek tõl. Ezek tõl füg get le nül va gyunk vi lá gos ság?

Azért tar tom ezt na gyon fon tos kér dés nek, mert Is ten
sze re te té bõl, Krisz tus evan gé li u má nak min den ki re ér vé -
nyes ere jé bõl könnyen zá runk ki em be re ket, és ta lán ma -
gun kat is, ha nem fe le lünk meg a vi lá gos ság ban élõ em -
ber ál ta lunk al ko tott ké pé nek. Pe dig Is ten ke gyel me na -
gyobb, mint a mi kor lá to zott el kép ze lé se ink, fan tá zi á ja és
kre a ti vi tá sa (aho gyan ben nünk mun kál ko dik) messze fe -
lül múl ja a mi en ket. Leg in kább azon ban a ke resz ten meg -
nyil vá nult sze re te te ha tal ma sabb a mi föl di kor lá ta ink nál.
Az em bert a ma ga kép má sá ra te rem tet te, s ta lán ez az,
ami ért po ten ci á li san esé lye van ar ra, hogy vi lá gos ság le -
gyen. Nincs lis ta, ame lynek tételeit tel je sí te ni kell. Az iga -
zi krisz tu si gyü le ke zet sok szí nû, sok fé le em be rek bõl áll,
akik mind olya nok, ami lye nek. Nem tö ké le te sek, hi szen
em be rek. De min den fé le em ber tag ja le het en nek a kö zös -
ség nek: meg tért, ke re sõ, küsz kö dõ, és leg in kább a bû nös. 

Pál apos tol ide jé ben is sok fé lék vol tak az em be rek, nem
job bak vagy rosszab bak, mint a ma i ak. Így az evan gé li um
ma is ér vé nyes min den ki re. A ke resz tény em ber fel ada ta
pe dig az, hogy be tölt se küldetését: vi lá gos ság le gyen, és
hir des se a min den nép nek, nem zet nek ál dást ho zó evan -
gé li u mot.

De ák Ágo ta

Tal ló zó

„Hogy egy kor min den né pek be fog nak lép ni Is ten anya -
szent egy há zá ba, a ré gi pró fé ták gyak ran meg jö ven döl ték
ugyan, de hogy ez hit ál tal, a mó ze si szer tar tá si tör vény
el fo ga dá sa nél kül tör tén he tik meg, ez ele in te […] még a
sz. apos to lok elõtt is ti tok volt.” (Kál di-Bib lia jegy ze tei.
Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Nem az a ti tok, hogy a po gá nyok is üd vö zül nek, hi -
szen az Ószö vet ség is bi zo nyí tot ta ezt, ha nem sok kal in -
kább az, hogy a hí võ zsi dók és po gá nyok együtt le het -
nek.” (A Bib lia is me re te kom men tár so ro zat. Ke resz tyén Is -
me ret ter jesz tõ Ala pít vány)

„A ti tok […] el volt rejt ve, és en nek így is kel lett len -
nie. A po gá nyok és a zsi dók azo nos alap ra he lye zé se
ugyan is a ju da iz mus le rom bo lá sát je len tet te vol na ab ban
a for má ban, amely ben ma ga Is ten meg ala pí tot ta azt.” (J.
N. Darby: A Bib lia köny ve i nek át te kin té se. Evan gé li u mi
Ki adó)

„Az üd vös ség a po gá nyo ké is! […] Pál kap ta kül de tés -
ként en nek hir de té sét. »Ka ta apo ka lüp szin«, az az egy is -
te ni ren del ke zés nek di rekt fel tá rá sa, ami ko ráb ban el
volt rejt ve, »ka t hósz pro eg rap sza« […]. Ben ge lék itt fe -
dez ték fel az ún. üdv tör té ne tet, amely sze rint az is te ni
»ki nyi lat koz ta tás«, el té rõ en a gö rög gon dol ko dás tól,
nem egyes igaz sá gok nak fel tá ru lá sá ban áll, ha nem egy
örök ké va ló ság ban ké szült is te ni vi lág terv nek a tör té ne -
lem ben meg va ló su lá sa meg sza bott rend ben. […] mind ez
vi tat ha tat lan ná te szi, hogy Is ten a tör té ne lem fo lya mán
nem imp ro vi zál […], ha nem az egész te rem tett vi lág nak
er re az ese mény re van bel sõ fe szü lé se, olv. »tó ta pan ta
kti szan ti« […]. Le gyen szá munk ra a pá li ki je len tés pél -
da: Nem Né ró csá szár nak, ha nem a Krisz tus nak a fog lya
va gyok!” (Ba li kó Zol tán: Az efe zu si le vél. Evan gé li kus
Saj tó osz tály)

„A müsz tér ion töb bé nem el zárt, ha nem fel tárt »ti -
tok«. […] ere de ti leg olyan igaz sá got je len tett, amely be
va la kit be avat tak. […] a ke resz tyén »tit kok« olyan igaz -
sá gok, ame lyek, bár meg ha lad ják az em be ri fel is me rést,
Is ten ki je len té se nyo mán nyíl tan az egész egy ház ren -
del ke zé sé re áll nak. […] olyan igaz ság, amely eled dig el
volt rejt ve az em be ri is me ret és meg ér tés elõl, de ame -
lyet most Is ten ki nyil vá ní tott.” (John Stott: Az efe zu si le -
vél. Har mat)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(ho gyan ér tem én a Krisz tus tit kát)
„Íme, ez az egé szen egy sze rû Hi szek egy: Hi szek ab ban,
hogy nincs szebb, mély sé ge sebb, ro kon szen ve sebb, éssze -
rûbb, fér fi a sabb és tö ké le te sebb, mint Krisz tus.”

Fjo dor Mi haj lo vics Dosz to jevsz kij (1821–1881)
orosz író
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A lak hely vál to zás – kü lö nö sen ha egy ben a mun ka hely,
az em be ri kör nye zet vál to zá sát is je len ti – sok szo ron gás -
sal, iz ga lom mal is jár. Az egyik leg na gyobb ag go dal mam
az el múlt he tek ben az volt, hogy va jon mi lesz a kis fi am
je le az óvo dá ban. Mind járt az el sõ nap meg nyu god ha tott
apai szí vem, mert Ben de gúz ra gyo gó sze mek kel új sá gol -
ta: Apa, gõz moz dony a je lem! Job bat nem is kap ha tott
vol na az én ener gi á val te li, örök moz gó fi am. A sa ját egy -
ko ri je lem re nem em lék szem – ta lán nem tud tam iga zán
azo no sul ni ve le, és ezért in kább el fe lej tet tem – a ti éd re vi -
szont igen, Gá bo rom! (Õ az én ál lat or vos öcsém, aki csak
ak kor jár temp lom ba, ami kor en gem va la ho vá be ik tat -
nak, vagy is az el múlt 15 év ben két szer is volt, ugyan ak -
kor össze sze di az út mel lett fek võ el ütött ál la to kat, és ha
tud, se gít raj tuk. Egy ir gal mas sa ma ri tá nus.) Na, em lék -
szel-e rá? (Csend, öcsém lát ha tó an za var ban, gyor san kö -
nyö rü lök raj ta.) Pöttyös po hár! Pöttyös po hár volt a je led,
sok szor oda raj zol tam he lyet ted a ké pes lap al já ra, amit
édes anyánk nak ír tunk, ami kor még Keszt he lyen ta nult.

Ar ra is em lék szem, hogy az egyik óvo dás tár sam nak
gu mi csiz ma volt a je le, és na gyon saj nál tam ér te. Sze rin -
tem egy élet nem elég hoz zá, hogy egy ilyen gyer mek ko ri
tra u mát fel dol goz zon az em ber.

Fon to sak a je lek. Azo no su lunk ve lük, ki fe jez nek min -
ket. Meg kü lön böz tet nek min ket: „az én je lem”; és egy ben
ki fe je zik össze tar to zá sun kat: „a mi je lünk”. Cí me rek,
zász lók, emb lé mák, ki tû zõk mind annyi unk éle té ben ját -
sza nak több-ke ve sebb sze re pet. Akik itt va gyunk, ki tûz -
het jük pél dá ul a ke resz tet a ka bá tunk haj tó ká já ra, alá a
Luther-ró zsát, alá a dé li ke rü let lo gó ját, és a sor el mé le ti -

leg sa ját, egyé ni je lün kig foly tat ha tó, ha van ilyen. Van
ilyen? Mi vel tudsz azo no sul ni, mi az, ami ki fe jez té ged?
Amit oda raj zol nál a le vél al já ra az alá írá sod he lyett. Vagy
amit be pö työgsz, ami kor be je lent ke zel az iwiw-re. A jel -
sza vad is jel, amely so kat el árul ró lad, amel lett, hogy vé -
di az in kog ni tó dat. 

Mi a je le a Ná zá re ti Jé zus nak? Ta lán túl sá go san gyor -
san és au to ma ti ku san vág juk rá: a ke reszt.

Egyik nap a Mi si ná ra te ker tem fel fe lé, és az ál lat kert be -
já ra tá val szem ben, a ke resz te zõ dés ben meg pil lan tot tam
egy kõ ke resz tet. A ta lap za tán fel irat. Ked ves pé csi ek, egy
kis hely is me re ti ve tél ke dõ ke re té ben hadd kér dez zem tõ le -
tek: mi van an nak a ke reszt nek az al já ra ír va, tud já tok-e?
(Köl tõi kér dés nek szá nom, de Papp Zo li ba rá tom, drá ma -
pe da gó gus, aki a szó szék alatt el he lyez ke dõ if jú sá gi ze ne -
kar ban a kon ga mel lett ül, egy bõl rá vág ja a vá laszt:)

– Úgy sze ret te Is ten a vi lá got.
Majd nem pon tos. Csak egyet len be tû az el té rés, ami

azon ban a ke resz ten füg gõ Jé zus sal szo ros össze füg gés -
ben már ér tel me zé se is a bib li ai mon dat nak: Így sze ret te
Is ten a vi lá got!

Igen, ez fon tos. Fon tos, hogy így, ilyen ha lá lo san, ha lált
vál la ló mó don sze ret Jé zus ban, Jé zus ál tal az Is ten.
Ugyan ak kor lát nunk kell, hogy a sze re tet je le i ben, szim bó -
lu ma i ban, gesz tu sa i ban gaz dag jé zu si élet út nak, az õ kül -
de té sé nek olyan ál lo má sa a ke reszt, amellyel ne ki ma gá -
nak sem volt könnyû azo no sul nia. (Atyám, ha le het sé ges,
tá voz zék el tõ lem ez a po hár… Én Is te nem, én Is te nem, mi -
ért hagy tál el en gem?… Nem tud ják, hogy mit cse lek sze -
nek…) Csak né hány órát töl tött a ke resz ten, és azt sem
kül de té se bol dog be tel je sí té sé nek ér zé sé vel, ha nem a fi zi -
kai kí no kon túl az zal a lel ki kín nal, hogy övé i hez kül de -
tett, de az övéi nem fo gad ták be õt. 

(a po gá nyok örö kös tár sa ink…)
„Ta po ga tóz va já runk itt a föl dön, s ha nem vol na elõt tünk
Krisz tus drá ga ké pe, el ve szet tek, tel je sen tév úton já rók
len nénk, mint a víz özön elõt ti em be ri ség.”

Dosz to jevsz kij

(ve lünk együtt ré sze sek az ígé ret ben is…)
„Min den szép, ami re sze re tet tel né zünk.”

Chris ti an Mor genst ern (1871–1914) né met köl tõ

„A po gány ság ról azt mond ják, hogy az öröm val lá sa, a ke -
resz tény ség pe dig a fáj da lo mé; épp oly könnyû vol na be bi -
zo nyí ta ni, hogy a po gány ság me rõ fáj da lom, a ke resz tény -
ség pe dig szín tisz ta öröm. Az ilyes fé le szem be ál lí tá sok
sem mit sem je len te nek, és nem ve zet nek se ho vá. Min den
em be ri do log ban kell len nie öröm nek és fáj da lom nak is…
Az öröm, amely a po gány ap ró nyil vá nos sá ga volt, gi gá szi
tit ka a ke resz tény ség nek…”

Gil bert Ke ith Ches ter ton (1874–1936) an gol író,
apo lo gé ta

NÉ METH ZOL TÁN

Jé zus je le*

Lk 13,29

* El hang zott Pé csett, 2007. szep tem ber 22-én, lel kész ik ta tá si is ten tisz -
te le ten.
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Va jon ha meg kér dez het nénk õt ma gát, biz tos, hogy a
ke reszt je lét vá lasz ta ná? Biz tos, hogy õ is a ke reszt ben lát -
ja az ál ta la el vég zett mû lé nye gét?

Ha az evan gé li u mok tör té ne te it ol va som a jel leg ze te sen
jé zu sit ke res ve, egy re in kább egy asz tal kö zös ség ké pe
bon ta ko zik ki, tisz tul le elõt tem. Pél dá za ta i nak gyak ran
vissza té rõ tar tal ma. Be szé de i nek és be szél ge té se i nek gya -
ko ri szín te re. Még olyan tör té ne tek nek is asz tal kö zös ség
jel le ge van, ame lyek ben asz tal nem is sze re pel, gon dol -
junk a négy- vagy öt ezer em ber meg ven dé ge lé sé re. Az el -
sõ iga zi meg bot rán ko zást a bû nö sök kel vál lalt asz tal kö -
zös sé ge vált ja ki. Asz tal tól in dul a ke reszt út, és utol só ál -
lo má sa, ami kor az asz tal nál ke zé be ve szi a ke nye ret. Utá -
na már nem õ cse lek szik, ha nem ve le cse lek sze nek. Kü lö -
nös ta lán az is, hogy meg vál tá sunk drá ga mon da ta it nem
a ke resz ten, ha nem asz tal nál ül ve, ke zé ben a ke nyér rel és
a po hár ral mond ja el. A Fel tá ma dott pe dig a ta nít vá nya i -
val Em ma us ban asz tal hoz ül, a Ge ne zá ret-tó part ján asz -
talt te rít. És a ta nít vá nyok er rõl is me rik fel: az Úr az! Asz -
tal nál ül ve, bû nö sök, nyo mo rul tak, gyá mol ta lan ta nít vá -
nyok tár sa sá gá ban lá tom õt ön ma gá nak, lá tom õt bol dog -
nak, lá tom õt kül de té sé be fe led kez ve te vé keny nek.

Él ben nem egy kép. Ha len ne te het sé gem hoz zá, biz to -
san vá szon ra vin ném, így kény te len va gyok sza vak kal le -
fes te ni. 13 em ber ül egy asz tal nál. Jé zus és ta nít vá nyai.
De nem le het tud ni, me lyi kük Jé zus. Nincs kü lönb ség.
Nincs köz pon ti hely. Nincs ég re for dult, ré ve teg te kin tet.
Egyik ar con sem tük rö zõ dik nagy pén tek elõ reve tü lõ me -
lan kó li á ja. Min den ki je len van. Test ben és lé lek ben. Min -
den ki fel ol dó dik az egy más sal meg élt asz tal kö zös ség ben.

Akik né zik a ké pet, meg kér de zik: Me lyi kük Jé zus? Ki er re
tip pel, ki ar ra. Nézd an nak a ke zét, mint ha ál dás ra emel -
né, biz to san õ az. An nak a má sik nak a sze mé ben vi szont
mint ha az Is ten or szá gá nak bé ké je csil log na, sze rin tem õ
az. Mert mind egyik ben len ne va la mi a Ná zá re ti bõl. Még a
tá voz ni ké szü lõ Jú dás moz du la tá ban is. 

És tud já tok, mi len ne még a ké pen? Az asz tal mel lett,
az ott ülõ ti zen há ro mén kí vül még né hány üres szék. Hí -
vo ga tó an. Gye re, ülj asz tal hoz te is. S ha le ülsz, va la ki ta -
lán te rád mu tat va mond ja: nézd a ke zét, nézd, ahogy meg -
érin ti a mel let te ülõt, nézd a te kin te tét, ta lán õ az!

Ked ves pé csi ek, po gá nyi ak, va sa si ak, ko zár mis le nyi ek
és mind azok, akik kö zött az el kö vet ke zõk ben a szol gá la -
to mat vé gez ni fo gom! Sze ret nék Jé zus asz ta lá nak je gyé -
ben szol gál ni kö zöt te tek. Je lent se ez a ba rá ti, lel ki pász to -
ri be szél ge té se ket, a kü lön bö zõ gyü le ke ze ti cso por tok al -
kal ma it, a temp lo mok ban az ol tár-asz talt az úr va cso ra je -
gye i vel, Jé zus szó szék-asz ta lát, ahol lel ki táp lá lé kot ka -
punk. De je lent se azt a re mény sé ge met is, hogy az eset le -
ges fe szült sé gek, vi ták, né zet el té ré sek, ha mind annyi an
akar juk, asz tal mel lett, akár egy csé sze ká vé vagy po hár
bor mel lett fel ol dód hat nak, meg ol dód hat nak.

Ha le het, ha meg en ge di tek, én az asz tal je lét ké rem tõ -
le tek. Nem lesz be le varr va a Luther-ka bá tom gal lér já ba,
be le raj zol va a Bib li ám ba. Csak azt sze ret ném, hogy sza -
va im, gesz tu sa im Jé zus asz ta lá hoz hí vó, mel let te hellyel
kí ná ló sza vak, gesz tu sok le hes se nek. Ahol õ ön ma gát, az
Is ten or szá gá nak meg annyi gesz tu sát, moz du la tát, fé nyét
és me le gét meg oszt ja ve lünk, szét oszt ja kö zöt tünk.
Ámen.

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men a Dr. Só lyom Je nõ Ala pít vány ál tal meg hir de tett, né hai Cson ka Al bert evan gé -
li kus lel kész em lé ké re ala pí tott ösz tön dí jat a 2007/2008-as tan év re Lasz li Be á ta ne gye dik év fo lya mos teo ló gus-lel kész
sza kos hall ga tó nyer te el Ke resz tény ne ve lés és li tur gia cí mû pá lyá za tá val. Kö szön jük a töb bi, nem nyer tes pá lyá zó ak -
ti vi tá sát és ér dek lõ dé sét is. A Cson ka Al bert-ösz tön dí jat a hû sé ges lel ki pász tor em lé ké re az zal a cél lal ala pí tot ták, hogy
tá mo gas sa a gya kor la ti teo ló gia és azon be lül ki emel ten is a li tur gi ka tu do mány te rü le té hez kö tõ dõ ku ta tá so kat a fi a tal
teo ló gu sok kö ré ben. Az egye tem ve ze té se ez úton is há lás kö szö ne tét fe je zi ki az ösz tön dí jat ala pí tó csa lád ta gok fe lé.



478

Ru mi, a szu fi kö tõ ír ja: „Túl a he lyes és hely te len cse le ke -
de tek tõl val lott gon do la to kon van egy rét. Ott vá rok rád.”

Szá mom ra ez egy olyan hely, ahol nincs el vá rás, de van
el fo ga dás. Nincs ego, csak Is ten sze re te te. Itt le het iga zán
Is tent di csõ í te ni. Ked ves test vé rem! Ott vá rok rád! Sze ret -
ném, ha ez az együtt lét te re, ide je len ne en nek a ta lál ko -
zás nak.

És te sze ret néd? Sze ret nél tel jes el fo ga dás ban, tel jes sze -
re tet ben, tel jes is te ni bol dog ság ban él ni? Hoz zá adok a szí -
vem bõl egy da ra bot most, Ruth Be ber me yer gon do la ta it:

„Ak kor ka pom a leg töb bet tõ led,
ami kor el fo gadsz va la mit tõ lem.
Ami kor meg ér zed örö mö met,
azt, hogy ad ha tok ne ked.
És tu dod, hogy ha adok, nem azért te szem,
hogy té ged le kö te lez ze lek,
ha nem mert sze ret ném át él ni azt a sze re te tet,
amelyet irán tad ér zek.
El fo gad ni jó ér zés sel
a leg na gyobb ado mány le het.
Nincs rá mód, hogy
e ket tõt szét vá lasszam:
ami kor adsz ne kem,
én az el fo ga dá so mat adom;
ami kor te fo gadsz el tõ lem,
ak kor én is ka pok tõ led,
és ez a mi kö zös örö münk.”

Kö zös öröm. Eb ben ott van Is ten. Tu dod, mi lyen kö zel van
hoz zád Is ten? Tedd ide az ütõ ered re a ke zed. Ér zed? Do -
bog. Az Élet az. Ilyen kö zel van hoz zád Is ten. Hi szen ben -
ned él! Di csõ ség ezért né ked, Is te nem! Di csõ ség azért,
ahogy Sant Raj in der Sing mond ja: „Ahol a dol gok ku darc -
ba ful lad nak, az ima ere je gyü möl csöt te rem!”

Kö szö nöm Is ten nek, hogy meg szü le tett egy nyelv, a spi -
ri tu a li tás egyik nyel ve, az erõ szak men tes kom mu ni ká ció.
A há la adást ün nep lés nek is ne ve zi. Há lát adok va la ki ért,
va la mi ért, vagy is meg ün nep lem. Há lát adok Is ten nek,
vagy is meg ün nep lem a sze re te tét.

Mi kor meg kér de zik, hogy me lyik nyelv áll kö zel hoz -
zám, azt mon dom, a zsi ráf nyelv. Sze ret nék jól be szél ni
zsi rá ful. Mi ért? A zsi ráf nak van a szá raz föl di ál la tok kö -

zött a leg na gyobb szí ve. Sze ret nék jól be szél ni és jól hall -
gat ni in nen, a szí vem bõl, nem pe dig a fe jem bõl. Úgy,
ahogy Jé zus tet te. Most is ér zi szí ved vá gya it! A zsi ráf áll -
va al szik, áll ha ta tos, ki tar tó. Sze ret nék ki tar tó an imád ko -
zó em ber len ni. A zsi ráf messzi re lát. A böl cses ség el en -
ged he tet len kel lé ke a messze lá tás. Sze ret nék a so rok mö -
gé lát ni. Lát ni az em bert – és nem a sza va kat.

Ami kor di csõ í tem Is tent, ott van-e a sza vak mö gött a
szí vem is? Ami kor di csõ í tem az Urat, ké pes va gyok õt ten -
ni az el sõ hely re? Vagy ezek csak üres sza vak?

A sza vak ab la kok (vagy fa lak)

Sza va id os tor ként csat tan nak lel ke men,
Ket tõnk kö zé éket ver íté le ted.
Mi elõtt vég leg el tá vo lod nánk, mondd,
Amit hal lok, azt szó sze rint ért sem-e?

Mi elõtt paj zsot rán ta nék ma gam elé,
S meg szó lal na fáj dal mam vagy fé lel mem,
Mi elõtt sza vam mal fa lat épí te nék, mondd,
Amit hal lok, azt szó sze rint ért sem-e?

A sza vak ab la kok vagy fa lak.
El ítél nek vagy fel sza ba dí ta nak.
Cé lom: úgy szól ni és úgy fi gyel ni,
Ami min den ki nek a sze re tet je len ti.

Tu dod, van, amit el kell mon da nom,
Mert igen fon tos ne kem.
Ha sza va im nem tük rö zik szán dé ka im,
Sza bad nak ma rad nom se gí tesz-e?

Ha úgy tû nik, mint ha szid ná lak,
Ha úgy érez néd, hogy nem sze ret lek,
Kér lek, ne a sza va im ra fi gyelj,
Ha nem a mö göt tük meg bú jó ér zés re!
(Ruth Be ber me yer)

Az éle te met együtt ér zés sel aka rom fel töl te ni, olyan áram -
lást el in dí ta ni köz tem és má sok kö zött, amely egy más
szív bõl jö võ meg aján dé ko zá sán alap szik, ír ja Mar shall B.
Ro s en berg.

Kö szö nöm, drá ga Is te nem, hogy ami kor imád ko zom
hoz zád, sza va im mö gött meg lá tod a szí vem is!

Kö szö nöm Is ten nek, hogy meg szü le tett egy nép, amely -

BÖR ÖN TE MÁR TA

„Min den nyelv vall ja,
hogy Jé zus Krisz tus Úr”*

* El hang zott a rá kos szent mi há lyi ró mai ka to li kus temp lom ban öku me -
ni kus is ten tisz te le ten.



339. Kurs: 07.01–18.01.08.
Neu in ei nem kirchli chen Le i tung samt (De k anat, Su per -
in ten den tur etc.) – Grund lage, Chan cen und Hera us for -
de run gen

340. Kurs: 21.01–03.02.08.
„Nur der lei den de Gott kann hel fen!” – Wie ge hö ren Kre -
u z ge sche hen und He ils wir ken zu sam men?

341. Kurs: 17.02–23.02.08.
„Frau Mu si ca als Pre di ge rin” – Ver kün di gung durch Mu -
sik, aus ge führt und un ter sucht am Be is piel der Psal men
und ih rer Ver to nung

342. Kurs: 20.02–29.02.08.
Stu di en kurs des Theo lo g isc hen Stu di en se mi nars in
Lutherstadt Wit ten berg: „Das Abend mahl – Sym bol der
Ein heit oder Grund der Spal tung?”

344. Kurs: 31.03–11.04.08.
„Ver nünf tig gla u ben!” Von der Ver nunft des christ li chen
Gla u bens und ih rem Beit rag zur Menschlich ke it des
Mensc hen

345. Kurs: 30.04–04.05.08.
Kir chen le i tung prak tisch: „Wie le i te ich ei ne Sy node auf
Kir chenk re is- bzw. De k anat se be ne?”

346. Kurs: 14.05–23.05.08.
„Von der Lust zu pre di gen” – Ho mi le tikk urs mit Erst el -
len und Analy se ei ge ner Pre dig tar be it

347. Kus: 26.05–06.06.08.
Was he ißt „ge ist lich Le i ten” in Pfar ramt und Ge me in de
im Blick auf die ei ge ne Per son, theo lo g isch und or ga ni -
sa ti onsso zi o lo g isch?

348. Kurs: 15.06–21.06.08.
Öku me nischer Stu di en kurs in Pul lach. „Gott den ken,
von Gott re den he u te” – Die Got tesfra ge, phi lo sop hisch
und theo lo g isch dis ku tiert im öku me nisc hen Kon text

349. Kurs: 30.06–11.07.08.
„Und das Wort ward Fle isch” – In kar na tion als To pos
von Kun st und Theo lo gie

350. Kurs: 19.07–25.07.08.
Mit bren nen den Her zen und küh lem Kopf – ei ne Woche
der ge ist li chen Ver ge wis se rung in Amt und Auft rag als
Pfar re rin/Pfar rer

351. Kurs: 15.09–27.09.08.
Mit „kle i ner” Ge me in de Got tes di enst fei ern – theo lo g -
ische Grund la gen und prak tisch-li tur g ische Ges tal tung

354. Kurs: 27.10–07.11.08.
„Auf der Suche nach dem Glück?” – Spu ren suche in ak -
tu el ler Li te ra tur – li te ra tur wis senschaft lich und theo lo -
g isch be dacht

54. Pas tor al kol leg der VELKD in Nor del bi en zum The ma:
„Wort.Ve rant wor tung”: 01.09–05.09.08.
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nek az egész éle te há la adás. A szü le tés nél így szól tak:
„Sze re tünk és se gí tünk uta don.” Ez a bá to rí tás, amit elõ -
ször hall a cse cse mõ. A ha lál nál így szól nak: „Sze re tünk
és se gí tünk uta don.” És át ölel jük a hal dok lót. Ugyan azt a
„sze re tet szót” hall ja az élet be ér ke zõ és a tá vo zó.

Ez a nép meg ün nep li a fej lõ dést, a lel ki fej lõ dést. Ami -
kor va la ki kö ze lebb ke rült Is ten hez, ün nep nek tart ja. Ked -
ves test vé rem, ün ne peld meg, ami kor egy lép csõ fok kal kö -
ze lebb ke rül tél Is ten hez! Az ün nep lés di csõ í tés.

Ez a nép nem hasz nál mo bil te le font. A szív tõl szí vig
tar tó kom mu ni ká ci ót hasz nál ja, sza vak nél kül. Több ki lo -
mé te res tá vol ság ban, bel sõ csend ál tal, sze re tet ben, Is ten
se gít sé gé vel meg ér tik, meg ér zik egy mást. Mek ko ra te le -
fon költ sé get spó rol nak! Nem tu dom, ki nek-ki nek mek ko -
ra a te le fon szám lá ja…

Olyan ez, mint ami kor két em ber le ül a gyer tya fény mel -
lé. Te áz gat nak. Nem szól nak sem mit. A szív be szél. És
meg ér tik egy mást. Hi szem, hogy Is ten ilyen kor na gyon bol -
dog. Sza vak nél kül is le het Is tent di csõ í te ni, ahogy sze re -
tem a má si kat. Ahogy te szi ve lünk Jé zus is sze mély sze rint.

Olyan ez, mint ami kor két em ber nem ta lál ko zik mond -
juk 9 hó na pig, de be szél he lyet tük a szí vük. Mert ott az
Is ten, a csend, az alá zat, az ima. És ami kor Is ten ke gyel -
mé bõl ta lál koz nak, már ér zik, meg is be szél ték azt, amit
9 hó nap pal ez elõtt nem si ke rült. Hi szem, hogy Is ten na -
gyon bol dog ilyen kor, ami kor ezt lát ja. Így is le het di csõ í -
te ni Is tent.

Bá to rí ta lak ben ne te ket a szív tõl szí vig tar tó, sza vak nél -
kü li kom mu ni ká ci ó ra.

Ér zem a szí ve tek bõl, hogy azt gon dol já tok: Nincs elég
idõm a bel sõ csend re. Gá bor atyá val be szél get tünk egy szer
az idõ rõl, és azt mond ta: Már ti! Elõt ted az egész örök ké -
va ló ság. Kö szö nöm, Gá bor atya, hogy sze re tet tel ta ní tot tál
az idõ és az örök ké va ló ság fo gal má ról!

Test vé rem! Ho vá si etsz? Elõt ted az egész örök ké va ló -
ság!

Sant Kir pal Sing azt mond ja: „Ami egy em ber nek si ke -
rült, az a má sik nak is si ke rül.”

Mert ben nünk él Is ten, aki se gít. Di csõ ség né ki! So li Deo
Glo ria!

Meg hí vó a VELKD 2008-as kur zu sa i ra

Ér dek lõd ni és je lent kez ni le het az Or szá gos Egy há zi Iro da Kül ügyi Osz tá lyán.
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Rit kán vesszük ész re, mennyi re sok szí nû en kö ze le dünk
egy-egy nagy ün ne pi idõ szak hoz gyü le ke ze te ink ben. Gyü -
le ke ze ti ta gok és ér dek lõ dõk fel fo ko zott vá ra ko zá sa jel -
lem zõ sok kö zös ség re. Ám a má sik ol da lon ér zé kel jük azt
is, hogy még ilyen idõ szak ban is na gyon ne héz el ér ni és
ak ti vi zál ni az em be re ket. 

A gyü le ke zet épí tõ mû hely ben meg is mer ked he tünk egy -
más ké szü lé si mód sze ré vel és az zal is, ho gyan gyûjt he -
tünk lel kész ként több erõt és na gyobb bel sõ ener gi át az
ün ne pi idõ re.

Né hány ka rá cso nyi ige hir de tés se gít sé gé vel pél dá kat is
ke re sünk majd ar ra, mi lyen új kí sér le tek zaj la nak nap ja -
ink ban az ige hir de tõ és az ige hir de tés meg ele ve ne dé se és
a gyü le ke ze ti élet fris sí té se ér de ké ben. 

A mun ka mód sze re a kö zös töp ren gés és vizs gá ló dás a
pré di ká ci ók kö rül. Al kal mat sze ret nénk biz to sí ta ni ar ra is,
hogy pil la nat nyi ige hir de tõi élet hely ze tün ket eb ben a lel -

kész aka dé mi ai kö zös ség ben lel ki gon do zói szem pon tok
alap ján is át gon dol juk. A né hány nap alatt sze ret nénk úgy
oda for dul ni a nagy ün ne pi tex tu sok hoz, hogy a pré di ká ció
írá sán túl fog lal koz zunk egy más ige hir de tõi ma ga tar tá sá -
nak és non ver bá lis meg nyil vá nu lá sa i nak elem zé sé vel is,
és ilyen mó don is meg él hes sük a kö zös sé get egy más sal. 

Jel zé sek és vissza jel zé sek hi á nya vagy so ka sá ga vesz
kö rül min ket?

Az alap ve tõ kap cso ló pont kö rül mun kál kod nánk: a
gyü le ke zet épí tés leg fon to sabb esz kö ze, a pré di ká ció meg -
újul-e éle tünk ben a ka rá cso nyi ün nep kör ben úgy, hogy
sok ige hall ga tó szá má ra le gyen ki moz dí tó, bá to rí tó és ak -
tív gyü le ke ze ti élet re in dí tó aján dék.

A Lel kész aka dé mia idõ pont ja: 2007. de cem ber 3–7.
Je lent ke zés: gy var@fre e ma il.hu vagy gyon gyi.var -

ga@lu the ran.hu 
Var ga Gyön gyi, Sza bó La jos

Sza va kon in nen és sza va kon túl
Hí vo ga tó ad ven ti Lel kész aka dé mi á ra

A nor vég egy há zi harc
Küz de lem az ideo ló gi á val 1940–1945

Szer kesz tet te
Ko rá nyi And rás – Orosz Gá bor Vik tor – Re uss And rás
Luther Ki adó, 2007

A nor vég evan gé li kus egy ház har ca a né met meg szál lók és a he -
lyi nem ze ti szo ci a lis ták el len a má so dik vi lág há bo rú ide jén a szél -
sõ jobb ol da li esz mék és erõk el le ni ke resz tény küz de lem egyik leg -
fel eme lõbb pél dá ja. En nek a harc nak a do ku men tu ma i ból vá lo -
gat tuk össze a kö tet anya gát, amely ben az el len ál lás gya kor la ti
prob lé mái és szer ve ze ti kér dé sei mel lett sû rûn ta lá lunk mély re ha -
tó, ál ta lá nos ér vé nyû teo ló gi ai és er köl csi fel is me ré se ket is. A ha -
gyo má nyo san – rész ben jo go san, rész ben fe lü le te sen – lo já lis nak
mi nõ sí tett lu the ri-evan gé li kus hoz zá ál lás a vi lá gi fel sõbb ség
iránt ép pen re for má to ri ala po kon dõlt meg ek kor Nor vé gi á ban, és
ezt a küz del met – a né met pél dá val el len tét ben – lé nye gé ben az
egész evan gé li kus egy ház egy sé ge sen fel vál lal ta.

A kö tet kap ha tó a Luther Ki adó köny ves bolt já ban. Ára 590 Ft.

M E G J E L E N T  A Z  E S Z M E C S E R E  S O R O Z A T  3 .  K Ö T E T E



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


