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M É C S E S  A  T E  I G É D

Ő gyújtott világosságot
F E R E N C Z I  A N D R E A

Ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk 
Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.

(2Kor 4,6)

Formában és színben is gazdag a választék. Ősz és tél, az
egyházi esztendő utolsó vasárnapjai és a küszöbön levő
advent elképzelhetetlen gyertya, mécsesgyújtás nélkül.
Nagy divatja lett a gyertyagyújtásnak. Sokan egészen szép
gyűjteménnyel rendelkeznek. Külön koreográfiát tervez-
nek egy-egy igei alkalomnál, hogyan, mennyit gyújtsanak
meg. Vannak keresztények, akik a gyertyák mellé már füs -
tölőt is használnak. Tavaly országos hetilapunk is meg ver -
senyeztette az adventi koszorúkat, adventi gyertyákat. Va -
la miért talán túlzottan is előtérbe kerültek az egyébként
látványos elemek.

Többnyire fehér gyertyákat vagy mécseseket gyújtunk,
amikor Örökélet vasárnapján emlékezünk. Aztán jönnek az
arany- és ezüstszínűek, a három lila, egy rózsaszín a kar-
ácsonyi ünnepkör közeledtével. Formában és színben való-
ban nagy a választék. Az egyik héten még mintha meg-
mozdíthatatlan kővé dermedne a gyertya fehér szára, a kö-
vetkező vasárnap, advent beköszöntével pedig, talán már
nem is az oltáron, az asztalon lobog a fény, hanem egészen
bennünk. Pedig csak egy tárgy. Kellék. Kár, hogy sokszor
nagyobb figyelmet kap, mint az élet Világossága, az Élet
Uráról szóló bizonyságtétel. Valójában mindegy, hogy fe-
hér-e vagy lila. Nem a formája, színe, hogy hányat gyújtunk
meg, és hány darabbal rakjuk tele a lakást, hozza meg az
életet. Ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon
előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.

A külsőségek mutathatnak egyfajta gazdagságot, lo-
boghat a tűz, lehet illatot csalni a hajlékba, készülhetünk

adventre kézműveskedéssel, tervezhetjük a karácsonyi
programokat, de vigyázzunk, ezek nem rejtik el, ha üres,
hideg, nullára zuhant a belső. Nem pótolják azt a beszé-
det, amin keresztül Isten a szívünket újracseréli. Bizony
baj van, ha a gyertya ég, de hitünknek szürke füstkarikái
vannak, erőlködünk, pöfékelünk, és nem tudjuk kimonda-
ni, megfogalmazni az evangéliumot.

Örökélet vasárnapján vagy az adventi ünnepnap-
okon sem a gyertya, sem a sóliszt-gyurma, sem a színes
festék vagy zöld karácsonyfaág nem elég. Nem elég
hangulatot varázsolni. Emberekhez kell szólni a testté
lett Igéről.

Ő gyújt világosságot. Jézus Krisztuson látjuk ezt meg.
Amikor keresztfájánál ott találom magamat. Igaz, ő van
ott, ő halt meg értem, de nem tudok nem ott lenni és meg-
semmisülni, hogy ő legyen minden.

Isten gyújtja a világosságot. Ő az, aki az egyházi esz-
tendő utolsó vasárnapjain is szól hozzánk. Aki a haldokló-
nak, a gyászolónak tud biztosat ígérni, minden percben
újjászülni a reményt. Ő az, aki rámutat, hogy Fia érkezik.
És amikor beléhasít szívünkbe, hogy Isten milyen nagy
szeretettel van hozzánk, irgalmaz nekünk, akkor forróso-
dik a levegő, szívéhez kap az ember. Ekkor van igazán
hangulat!

Ragyog a Világosság! Nem tud nem ragyogni. Nin cse -
nek füstkarikái, nem alszik el. Ő gyújtott világosságot szív-
ünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének is-
merete Krisztus arcán.
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1 A dolgozat az Evangélikus Hittudományi Egyetem doktori iskolájá-
nak gyakorlati teológiai kurzusára készült.

2 Scharfenberg 1985, 65 és Hézser 2005, 71–74.
3 Az úrvacsora esetében e művelet különös hangsúlyt kap, hisz „a

szim bólumban az élettapasztalatnak és a hit válaszainak korrelációjá-
val találkozunk”. Baumgartner 2006, 611.

Az úr va cso ra szent sé ge az egy ház éle tét meg ha tá ro zó aján -
dék. Ami kor az úr va cso rá ról be szé lünk – le gyen az sze mé -
lyes be szél ge tés, hit tan óra vagy pré di ká ció, li tur gia vi ta vagy
öku me ni kus te o ló gi ai kér dés fel ve tés – tu da to san vagy nem,
de sze mé lyes úr va cso ra-ta pasz ta la tunk ra is ref lek tá lunk, és
má sok sze mé lyes ta pasz ta la ta i val is vi tá zunk vagy egyet ér -
tünk. Ugyan ak kor az is nyil ván va ló, hogy min den jól be vált
ter mi no ló gia hasz ná la ta kor (az úr va cso rá val kap cso la tos te -
o ló gi ai for mu lák ese té ben is) egy részt a kli sé vé üre se dés ve -
szé lye, más részt egy faj ta „szómágia” – lo gi kai lé pé se ket is
nél kü löz ni ké pes nek tű nő – att rak ci ó ja fe nye get.2 E ve szé -
lyek kel szá mol ni, szem be néz ni, s eze ket le küz de ni rend sze -
rint a fo gal mak tar tal má nak új ra gon do lá sá val igyek szünk. E
te vé keny sé günk höz ér té kes im pul zu sok kal szol gál hat nak a
gya kor la ti te o ló gia em pi ri kus vizs gá la tai. Mi vel azon ban e
vizs gá la tok több sé ge „laikus” gon do la tok szám ba vé te lén ala   -
pul, csak gon dos ér tel me ző mun ka ered mé nye kép pen de   -
rül het fény a gya kor lat ból adó dó fel ve té sek és a te o ló gi ai
kér dé sek ös  sze füg gé sé nek (kor re lá ci ó já nak) le he tő sé gé re, és
mind két irány ban hasz nál ha tó ered mé nyek fel mu ta tá sá ra.3
Az így ka pott ered mé nyek gya kor la ti hasz no sí tá sá hoz azon -
ban to váb bi kontextualizációra van szük ség. A fent em lí tett
sze mé lyes ta pasz ta la tok kö re ek kor ke rül új ra hom lok tér be.
A la i kus gon do la tok szám ba vé tel ét és ezt a nem kön  nyű kor -
re lá ci ós fo lya ma tot azon ban sem az evan gé li um hir de té se
cél já ból nem ke rül het jük ki, sem egy vi lág ra nyi tott, va ló di
kér dé sek re vá laszt ke re ső te o ló gia ér de ké ben nem te kint he -

tünk el tő le. E mun ká hoz sze ret nék né hány ada lé kot szol gál -
tat ni je len dol go za tom ban, amely ben hu szon egy, 15–18 év
kö zöt ti evan gé li kus hit ok ta tás ban ré sze sü lő (evan gé li kus
gim ná zi um ban ta nu ló) di ák4 fel ve té se it te szem köz kinc  csé.

A kér dő íves fel mé rés és ered mé nye i nek 
is mer te té se

A kér dő ív ös  sze ál lí tá sa5 és ki töl té sé nek 
kö rül mé nyei
A mel lé kelt kér dő ív négy fő kér dé se rej tett mó don a hit be li
és ér zel mi ta pasz ta la tok fe lől ha lad a tu da tos ér té ke lés irá -
nyá ba. Igye kez tem mi nél több szem pont ból rá kér dez ni a
di  á kok úr va cso rá val kap cso la tos vé le mé nyé re: e cél nak
meg fe le lő en al kal maz tam kü lön bö ző kér dés-, il let ve fel    a -
dat  tí pu so kat is.

A kér dő ívet az ön ként je lent ke ző di á kok (a meg kér de zet -
tek mint egy 70 szá za lé ka, több sé gé ben lá nyok6) egy cso port ja

TA N U L M Á N Y O K

„Mi cso da cso da az úrvacsora?!”1

Evan gé li kus fi a ta lok úr va cso ra-ér tel me zé sé nek gya kor la ti te o ló gi ai ér té ke lé se

B A L O G N É  V I N C Z E  K A  T A  L I N

4 A Deák Téri Evangélikus Gimnázium tanulói 2008 májusában.
5 Az úrvacsorai gyakorlat és az úrvacsoráról szóló tanítás összefüg-

gésére vonatkozó vizsgálatról szóló beszámolót a Magyarországon hoz-
záférhető szakirodalomban nem találtam. A kérdéskörrel szorosan ös-
szefüggő kutatásokról olvashatunk azonban H-J. Thilo, K. Tamminen,
Joób M. és Hézser G. műveiben. Eredményeiket elsősorban a jelen fel-
mérés adatainak értékelésekor használtam fel.

6 A beérkezett adatok alapján a lányok és a fiúk elgondolásaiban nem
fedezhető fel egymástól eltérő tartalmi sajátosság egyik kérdés esetében
sem.  Jóllehet, a lányok az érzelmi elemeket inkább kiemelik, míg a fiúk
az értelmi elemekre figyelnek, ez az eltérés inkább csak a megfogalma-
zások stílusa tekintetében jelentkezik. Úgy tűnik, hogy a diákok életko-
rának különbsége sem befolyásolta a válaszokat.



hit tan órán, má sik cso port ja ott hon töl töt te ki.7 A kér  dő  ívek
be ér ke zé sét kö ve tő en kö zös ki ér té ke lés re ke rült sor.

A vé le mé nyek be mu ta tá sá nak mód ja
A kont roll kér dés ada tai,8 a töb bi kér dés re adott őszin te
vá la szok, va la mint az ér té ke lő be szél ge tés alap ján min -
den eset re meg ál la pít hat juk, hogy a di á kok nak le he tő sé -
gük nyílt gon do la ta ik őszin te ki fej té sé re, s e le he tő ség gel
él tek is. Vá la sza i kat rend sze re zett for má ban mu ta tom be.
E kis min ta nem te kint he tő rep re zen ta tív nak, a vá lasz -
adók szí nes ta pasz ta la tai közt azon ban né hány szem be tű -
nő, ten den ci a sze rű azo nos ság is fi gyel met ér de mel, te hát
eze ket is ki eme lem. Vé gül pe dig a vá la szok ös  szes sé gé nek
va ló szí nű hát te rét pró bá lom vá zol ni.

Az egyes kér dé sek re adott vá la szok
Az el ső két kér dés re adott vá la szok9 szo ro san ös  sze függ nek.

Az el ső fel adat ra adott 17 vá lasz kö zül 14 sze rint az úr -
va cso ra lé nye ge a bűn bo csá nat.10 Ezek kö zül azon ban csak
ket tő hang sú lyoz za az úr va cso ra ha tá sá nak jö vő be li di -
men zi ó ját („tisz ta lap”, „új esély”), míg a töb bi ek a múlt
bű ne i vel va ló meg bir kó zás és az úr va cso ra je len be li meg -
nyug ta tó, fel üdí tő vol tát em lí tik. Az úr va cso ra mint az 
Is ten nel va ló kö zös ség, ta lál ko zás, kom mu ni ká ció al kal ma
öt di ák vá la szá ban for dul elő (egyi kük tu da to san Jé zus sal
va ló ta lál ko zást em lít). Egy vá lasz adó a kö zös ség mel lett
az úr va cso ra jel kép vol tá ról ír, egy pe dig a bűn bo csá nat
ös  sze füg gé sé ben a hit fon tos sá gát hang sú lyoz za. Egy 18
éves lány a kö vet ke ző di lem mát ve ti fel: „… Nem szok tam
sű rűn úr va cso rát ven ni. Ta lán túl bű nös nek ér zem ma gam,
és ezért. Ami kor meg ve szek, ak kor na gyon jó ér zés fog el, de
utá na va la hogy min dig fel ide ge sít a bá tyám vagy va la me -
lyik csa lád ta gom. Ezek után el gon dol ko zom, hogy van-e ér -
tel me ven nem, ha utá na nincs békességem.”

A má so dik kér dést né mi képp az el ső kor rek ci ó já nak is te -
kint jük, hi szen itt a nem di rekt rá kér de zés több ed dig el sik -
kadt szem pon tot tárt fel, így el ső sor ban a há la (6 imá ban), va -

la mint öt imád ság ban a to váb bi Is ten nek tet sző élet, te hát a jö -
vő eti kai di men zi ó ja kap hang súlyt. Ér de kes, hogy a há la el ső -
sor ban a bűn bo csá nat és az új kez det le he tő sé gé nek okán fo gal -
ma zó dik meg, és nem a te rem tő és gond vi se lő Atyá hoz szól.

Mi vel a ne gye dik fel adat tar tal mi lag az el ső ket tő nek a
foly ta tá sa, en nek is mer te té sé re té rek most át. E fel ada tot
csak egy di ák nem ol dot ta meg. Ki lenc vá lasz adó nak mind -
két imád ság tet szik, egy di ák azon ban „közhe lyesnek” ta lál -
ja eze ket az imá kat, sze rin te ezért eze ket „nem le het min -
den ki re rákényszeríteni”. A töb bi vá lasz adó kö zül a leg töb -
ben (7 vá lasz) azt je lez ték, hogy hoz zá juk a má so dik imád -
ság áll kö ze lebb, az tet szik ne kik. Az el ső imád sá got mind -
ös  sze ket ten pre fe rál ták. Hogy me lyik so ro kat, ki fe je zé se ket
je löl ték meg a di á kok, kü lö nö sen is be szé de sek. Úgy tű nik,
a gya kor la ti as, életközeli sza ka szok kal szem ben alul ma rad -
tak a te o ló gi a i lag kor rekt, ám igen egy há zi as meg fo gal ma -
zá sú for du la tok. So kak sze rint ezek túl bo nyo lí tot tak, má sok
sze rint pe dig sab lo no sak. (Ezt az okot je löl ték meg azok,
akik nek az el ső ima nem tet szett, il let ve akik nek ez az ima
tet szett, azok is az őszin te sze re tet for du la tát emel ték ki be -
lő le po zi tí van – ak tu a li tá sá ra hi vat koz va –, míg a töb bi részt
je lö let le nül hagy ták.) Ér de kes még, hogy bár a má so dik
imád ság na gyon nép sze rű nek bi zo nyult, az egyes ér zék -
szer vek sza va it a je lö lő vo na lak több nyi re el ke rül ték, il let ve
csak azok a di á kok je löl ték meg azo kat, akik egy-egy gon -
do la tot emel tek csak ki a szö veg ből, s az a gon do lat csak az
ér zék szerv vagy test rész em lí té sé vel együtt volt ért he tő. A
vá lasz adók te hát, jól le het, az életközeli té mák ra11 (ve sze ke -
dés és bé két len ség hang ja, di csé re tet éne kel ni, s ez után az
iga zat val la ni, új éle tet él ni, va la mint a ki mond ha tat lan jó -
ság) re zo nál tak, a meg fo gal ma zás ban még is egy faj ta emel -
ke dett sé get vár tak el. Egy di ák már a má so dik fel adat ban is
idéz te a má so dik imád sá got, mond ván, hogy ő ezt szí ve sen
mon da ná együtt a lel kés  szel és a gyü le ke zet kö zös sé gé vel
fenn han gon; egy má sik di ák sze rint pe dig „ezek az imád sá -
gok úr va cso rán kí vül is jók”. A ne gye dik fel adat kom men tár -
ja i ban amúgy kö vet ke ze te sen vis  sza kö szön nek az el ső két
fel adat ban ki fe je zett vé le mé nyek: az őszin te ség és a sze mé -
lyes ség kö ve tel mé nye, a Krisz tus tes té nek és vé ré nek te o ló gi ai
je len tő sé ge és a bűn bo csá nat té má ja.

A har ma dik fel adat rö vid kér dé se i re szin tén sok fé le vá -
lasz ér ke zett. Az ös  szes kér dő ív ös  szes rész kér dé sét szám ba
vé ve csu pán há rom rész fel adat hi ányt fe de zünk fel. Most
csak a leg szem be tű nőbb ered mé nye ket em lí tem. Bár az úr -
va cso rá ról va ló gon dol ko dás té nyét a leg töb ben az is ten -
tisz te let re vagy az is ten tisz te let reg ge lé re kor lá toz ták, elég
sok kér dést ve tet tek fel az úr va cso ra lé nye gé vel vagy li tur -
gi kus gya kor la tá val kap cso lat ban. E kér dé sek az úr va cso ra
át élé sét és ha tá sát (pl. „Tel je sen át tu dom-e élni?” vagy „El -
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7 A két csoport adatszolgáltatásában nem tapasztalható különösebb
eltérés, eltekintve attól, hogy az otthoni munkát végzők közül többen
adtak kerekebb választ a kifejtős kérdésekre, valamint többen fogalmaz-
tak meg imádságot a második feladatban.

8 A kérdőívet lezáró kontrollkérdésre („Egyéb megjegyzéseid…”) csak
négy válaszadó reagált. Ketten jelezték, hogy „nincsenek” további észre-
vételeik, egy válaszadó tetszését fejezte ki, egy másik pedig a kérdőíves
felmérés korlátaira vonatkozóan nyilatkozott ekképpen: „Az úrvacsora
mindenkire egyénileg vonatkozó, és nem lehet ezekkel a kérdésekkel a lé-
nyegére rálelni. Szerintem egyéntől függő az, hogy ki hogyan éli meg.”

9 Az első feladatot tizenheten válaszolták meg, a másodikat tizenné-
gyen. Ketten nem válaszolták meg egyik feladatot sem.

10 Tizenegy válaszadó ezt a saját szavaival is megvilágítja: „leteszem a
bűnt”, „megtisztulás”, „megnyugvás”, „lelki felüdülés”, „tiszta lap”, „új esély”.

10 Érdemes lenne azonban megvizsgálni, hogy vajon e hívószavak el-
maradása esetén is ilyen népszerű lenne-e ez a szöveg.



ér te-e cél ját bennem?”), ér tel mét („Mi a je len tő sé ge Is ten
szemszögéből?”), ez zel kap cso lat ban az ál dás és az átok,
vagy ahogy töb ben ír ják, a kár ho zat kér dé sét („Ha ha rag
van a szí vem ben, odamehetek-e?” „Mit je lent mél tat la nul
venni?”„Meg nyug ta tó, hogy a ki csi ket is meg áld ják”), a
bűn  bá nat tal va ló kap cso la tát, il let ve de rűs ka rak te ré nek le -
he tő sé gét érin tik. A donatista vita ősi eti  kai kér dé se,12 de
„kíváncsi” kér dé sek is („Mi lyen ér zés a lel kész nek úr va cso -
rát adni?”) meg je len nek a lel kész sze mé lyé vel kap cso lat -
ban. Az úr va cso ra aján lott gya ko ri sá gá ról meg osz la nak a
vé le mé nyek, még is a leg töb ben fel hív ják rá a fi gyel met,
hogy nem a gya ko ri ság, ha nem az „iga zi átélés” a fon tos, s a
gya ko ribb vagy a rit kább vé tel nek is ezt kell szol gál nia. Az
úr va cso ra hely szí ne, kö zös sé ge, mód ja te kin te té ben (te hát az
úr va cso ra gya kor la ti meg va ló su lá sá val kap cso lat ban) lé -
nyeg re tö rő, prak ti kus és to le ráns vá la sza ik ban a fi a ta lok a
ha gyo mány, a rend, a nyu ga lom és a sze mé lyes kon cent rá ció
fon tos sá gát eme lik ki.13 Em lé ke ze tes úr va cso rai al kal mat
(gyer mek ko ri ál dás, tá bor vé gi és is ko lai úr va cso rás is ten -
tisz te let, Ta más-mi se) azon ban a kon fir má ci ós is ten tisz te -
le ten kí vül csak vi szony lag ke ve sen (he ten) em lí te nek. Ilyen
em lé ke ze tes úr va cso rai él mény csak egy di ák ese té ben kö -
tő dik a va sár na pi is ten tisz te let hez. Ő így ír: „A temp lo -
munk ban van egy szí nes, köralakú üveg ab lak az ol tár fe lett.
Ahogy ott tér del tem, pont, mi kor meg ál dot tak, el kez dett rám
süt ni a nap az ab la kon ke resz tül, és vé gig rám sü tött. Egé szen
sze mé lyes él mény volt.”

A vá la szok ról és a vá la szok hát te ré ről
ös  szes sé gé ben ki ala kult kép

A fen ti idé zet kulcs sza va i ban („templomunk”, „üveg ab lak
az ol tár felett”, „ott térdeltem”, „pont mi kor megáldottak”,
„rám sütött”) egy „egé szen sze mé lyes élmény” so kak gon -
do la ta i hoz és vá ra ko zá sá hoz kap cso ló dik. A meg kér de zett
fi a ta lok kép ze let be li rep re zen tán sa jó is me rő sünk. Ami kor
a lel kész az úr va cso rát oszt ja ne ki, ve le sok te kin tet ben
együtt érez, és együtt ün ne pel. Igaz, míg a lel kész sok szak -
iro dal mat ol va sott az úr va cso rá ról, és ró la ki ala kult sa ját
meg győ ző dé sét és né ze te it idő ről idő re tör té ne ti leg,
exegetikailag és ta lán gya kor la ti szem pont ok alap ján is ala -

kít gat ja, szak mai szem mel is ol vas sa az úr va cso rai li tur gia
elő írt szö ve gét, s így vég zi a hoz zá tar to zó cse lek vé se ket, a
fi a tal egyet vár: a kom mu ni ka tív, élő és ha tó úr va cso rai
„szimbólum” és cse lek mény át élé sét. Olyan át élést, amely -
ben meg va ló sul az, ami ről a kon fir má ci ói ok ta tá son is ta -
nult: te hát „vég zi a bű nök bocsánatát”, kö zös ség be kap csol
Jé zus sal és (le het, hogy ezt el fe lej ti, de még is vá gyik rá) em -
be rek kel (is me rő sök kel és is me ret le nek kel, je len lé vők kel
és temp lo mon kí vül maradtakkal). Örül, hogy van le he tő -
sé ge le ten ni bű ne it (még ha bi zony ta lan is az egye dül ke -
gye lem ből va ló meg sza ba du lás le he tő sé gé nek ál lan dó ha -
tá lya fe lől, hisz hal lot ta már a mél tat la nul úr va cso rá zók ról
szó ló el ret ten tő sza va kat, meg ta lán fél ti az él mény tár sa da -
lom Is te nét a ki égés től), és sze ret né, ha ez az öröm el kí sér -
né őt a hét köz nap ok ba is. Ugyan ak kor le het, hogy fél is,
hogy az ő hét köz nap jai nem ér dek lik a va cso ra Urát, hisz
ott nem a Gol go ta drá má ja szint jén szó lal meg öröm és bá -
nat, szép ség és fáj da lom, csak amo lyan hét köz na pi mó don.
Nem em lék szik rá, hogy be szél tek vol na már ne ki ar ról,
hogy mind an nak a vég te len hez mér ve je len ték te len nek tű -
nő kö zeg nek, amely ben ő él, kö ze van Is ten ha tal mas tet te i -
hez. Sok is me rő se sze rint a val lás nak sem mi kö ze a gya -
kor la ti élet hez. Pe dig ő er re vá gyik. Er ről ke res – és ta lán
ta lál is – bi zo nyos sá got a sza va kon tú li nap sü tés ben vagy
az imád ság egy-egy sze rin te is jól meg fo gal ma zott so rá -
ban. Az Úr ven dég sé gé ben – lel ké szük kel együtt ün nep lő –
fi a ta lok gon do la ta it a kér dő ív ki töl tött fel ada tai alap ján
egy sze rű kö vet kez te té sek ben fog lal juk most ös  sze.

Az el ső és má so dik fel adat ta nul sá gai alap ján meg ál la -
pít hat juk, hogy az úr va cso ra lé nye gét leg töb ben a bűn bo -
csá nat aján dé ká ban lát ják, hi szen ezt ta nul ták, és ezt fon -
tos nak is ér zik. Er re az aján dék ra a kö szö net és há la ér zé -
sé vel és sza va i val vá la szol nak. So kan van nak azon ban,
akik még ha nem is kér dő je le zik meg en nek az aján dék -
nak a va ló sá gát, kér dé se ket fo gal maz nak meg en nek az
aján dék nak a ha tá sá val kap cso lat ban, il let ve bi zony ta la -
nok an nak szá muk ra is ér vé nyes vol tát il le tő en. E két sé gü -
ket nem utol só sor ban a bűn bá nat köz pon tú, ki zá ró lag
Krisz tus ha lá lá ra fó ku szált ke gyes ség erő tel jes ta pasz ta la -
ta okoz za. Akik nem ta pasz tal ják meg a Krisz tus fel tá ma -
dá sá ban és az új élet ös  sze füg gé sé ben rej lő erőt, nem ér tik
az úr va cso ra ha tá sá nak jö vő be li, temp lom ka pun kí vül is
ér vé nyes, nem pusz tán hit be li, de cse le ke de tek ben is gyü -
möl csöt ter mő di men zi ó ját, és nem is élik azt át. Szá muk -
ra az úr va cso ra ko ránt sem örö mök for rá sa, in kább egy Is -
ten előt ti in di vi du á lis lel ki küz de lem ide ig-órá ig ér vé nyes
meg nyug ta tó ren de zé se. E fel adat vá la sza i ban ál ta lá ban
fel tű nő, hogy (ta lán mai „szél ső sé ge sen in di vi du a lis ta
társadalmunk”14 le ké pe ző dé se ként) az úr va cso ra él mé nye
is több nyi re in di vi du á lis mó don je lent ke zik: ben ne a kö -
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12 Összhangban Joób 9/14. tézisével.
13 A harmadik feladatban megfogalmazott további válaszok: öten ra-

gaszkodnak a templomhoz mint helyszínhez, hárman ismerős helyen
úrvacsoráznak szívesen. Egy diák szerint „a legjobb lenne a természet-
ben úrvacsorát venni”. Hatan hangsúlyozzák, hogy ismerősök közt, csa-
ládtagjaikkal vagy barátaikkal együtt szeretnek úrvacsorázni. Kilencen
emelik ki a körben álló vagy térdelő közösség jelentőségét, és rajtuk kí-
vül még hárman fejezik ki e meglévő praxissal való elégedettségüket.
Egyéb fontos körülményként hárman említik az orgonazenét, ezen kí-
vül még ketten az énekeket, van, aki a gyónást és a feloldozást, van, aki
az áldást, és heten a belső készültséget, ráhangolódást. 14 A fogalom bővebb kifejtését lásd Kopp Mária publikációiban.



zös sé get leg töb ben csak Is ten nel, de nem a gyü le ke ze ti
vagy más kö zös ség gel élik meg.

A ne gye dik fel adat kom men tár ja i ból ki tű nik, hogy a 
fi a tal ok a szá muk ra is mert te o ló gi ai szem pont ok alap ján is
mér le ge lik a li tur gi kus szö ve gek sú lyát, ám vég ső vé le -
mény for má lá suk ban fon tos sze re pet tu laj do ní ta nak az
életközeli és igé nyes meg fo gal ma zás nak. (Er re utal nak azok
a meg jegy zé sek is, hogy „a spon tán imád ság az iga zi, de én
ilyen szé pen nem tud nám megfogalmazni”, vagy hogy ezek
az imád sá gok „tet sze nek, mert el mond ják az úr va cso ra
lényegét”.) Le gyen te o ló gi a i lag és a ha gyo mány szem pont -
já ból bár mily kor rekt egy li tur gi kus szö veg, ha nem élet -
közeli a meg fo gal ma zá sa, nem je le nik meg a fi a ta lok konk -
rét élet ta pasz ta la tá val va ló ös  sze füg gé se, sab lo nos nak, köz -
he lyes nek vagy túl bo nyo lí tott nak hat. Az ilyen „egyházias”
szö veg nem csak át él he tet len, de az egy ház ta ní tá sá ról ki -
ala kult ké pet is de val vál ja fi a tal ja ink sze mé ben.

A har ma dik fel adat kér dés so rá ra ka pott vá la szok ös  sze -
csen ge nek az el ső két fel adat ta nul sá ga i val. A f ia talok kér -
dé sei több nyi re a sze mé lyes, pro tes táns úr va cso rai ke gyes -
ség ből fa kad nak. Vé le mé nyük az úr va cso ra gya kor la ti meg -
va ló su lá sá val kap cso lat ban sem sab lo nos, sőt igen is gya -
kor la ti as és át gon dolt. A cse lek mény élő és kom mu ni ka tív
vol tá nak át élé sé re he lye zik a hang súlyt: ezt kell, hogy szol -
gál ja szá muk ra min den (le he tő leg nyu godt, is me rős és mél -
tó rend ben meg va ló su ló) kö rül mény. Szá mol nak az úr va -
cso rá zás ki üre se dé sé nek („el csé pelt té válik”), de az at tól va -
ló „elszokásnak” a ve szé lyé vel is.

A kér dő ívek ta nul sá gai alap ján ös  sze gez ve meg ál la pít hat  -
juk, hogy a vá lasz adó fi a ta lok el ső sor ban az úr va cso rá ra va -
ló fel ké szü lés bűn bá na ti és az úr va cso ra bűn bo csá nat-hir de -
tő, ál dó ka rak te rét ér tik és ér té ke lik. Mind ezt őszin te, sze mé  -
lyes gon do la tok kal te szik – és így is ír ják le –, de az úr va cso  -
ra kö zös sé gi ta pasz ta la ta nem tu da to sul ben nük, e di men  zi -
ót leg fel jebb ér zik né há nyan, de tu da to san több nyi re nem
ref lek tál nak rá. Az úr va cso rát ál ta lá ban szí ve sen ve szik ha  -
gyo má nyos mó don, is me rős kö rül mé nyek közt. (E há rom
fon  tos tu da to sult di men zió – a bűn bá na ti-bűn bo csá tó jel -
leg, az őszin te sze mé lyes ség és a ha gyo má nyos mód – mel -
lett ta lán a kö zös ség vágy fel nem dol go zott vo nat ko zá sa is
meg je le nik a kör ben tér de lő vagy eset leg kör ben ál ló úr va cso -
ra vételi mód em lí té sé ben.) Emel lett ki kell még emel ni a di -
á  kok sab lo nok tól men tes gon dol ko dá sát, amely sze rint az
úr  va cso rai li tur gi á ban va ló ak tív rész vé tel (imád ko zás és/ vagy
úr va cso ra vé tel) le he tő sé gét fon tos nak, de min den kö rül -
mény kö zött (bel ső kész te tés től füg gő en) tel je sen sza ba don
vá  laszt ha tó nak és vá lasz tan dó nak íté lik. E vé le mé nyü ket az
úr  va cso ra mél tó sá gá nak, ko moly sá gá nak tisz te let ben tar tá -
sá val és az aján dék el fo ga dó já nak sze mé lyes lel ki szem pont -
ja  i val in do kol ják. (E vé le mé nyek ben az őszin te ség ide ál ja
mel  lett ta lán a plu ra lis ta tár sa da lom sza bad vá lasz tá si jo ga
és gya kor la ta is, va la mint a ka ma szok sza bad ság igé nye is
tet  ten ér he tő a hát tér ben.)

Szem pont ok az ered mé nyek te o ló gi ai
ér té ke lé sé hez és to vább gon do lá sá hoz

Az úr va cso ra kér dés ben mér ték adó Li mai do ku men tum e
szent ség je len té sét öt szem pont ból tár gyal ja (há la adás az
Atyá nak, em lé ke zés Krisz tus ra, a Szent lé lek se gít sé gül hí -
vá sa, a hí vők kö zös sé ge, Is ten or szá gá nak ven dég sé ge).
Er re az öt – li tur gi á ink ban is szé pen meg je le nő – szem -
pont ra utal nak ne ves pasztorálpszichológusok is, ami kor
az úr va cso ra – mint lelkigondozói al ka lom – gyó gyí tó
sze  re pé ről ér te kez nek. Köz ben még is úgy tű nik, hogy a
meg kér de zett fi a tal gyü le ke ze ti ta gok csak az el ső há rom
je len tést, s azt sem an  nyi ra a Szent há rom ság gaz dag sá gá -
ban – „csak” a solus Christus ez út tal nem he lye sen al kal -
ma zott for má já ban – ér tik. 

Le het, hogy ez jó evan gé li kus ne vel te té sük vagy er re
va ló tö rek vé sük buz gal má nak ered mé nye, de ép pen az úr -
va cso ra is ten tisz te le ti al kal mon és he lyen túl mu ta tó je len -
tő sé gé nek el hal vá nyu lá sá ról – ne tán el ve szé sé ről, de a vá -
lasz adók szá má ra min den kép pen tema ti zá lat lan  vol tá ról
– is árul kod hat. Pe dig épp egy ilyen integratív lá tás mód15

őriz het né meg iga zán, és ten né új ra meg új ra iz gal mas és
élő aján dék ká az úr va cso rát a fel nö vek vő ge ne rá ció szá -
má ra, s ez se gí te ne meg vá la szol ni a hit és élet ös  sze füg gé -
sé re, va la mint a hit tan és az egy há zi élet ér té ké re és ér tel -
mé re irá nyu ló szá mos kér dést. E lá tás mód ele mi igé nye je -
le nik meg az ál dás po zi tív él mé nyét hang sú lyo zó vé le mé -
nyek ben is, s va ló ban en nek hát te rén nyer ér tel met az úr -
va cso ra vé gén el mon dott ál dás. E pon ton ér de mes el gon -
dol kod nunk azon, hogy ez az in teg rá ci ós prob lé ma va ló já -
ban csak gyü le ke ze te ink fi a tal ja it, vagy en nél tá gabb kor-
és eset leg tár sa dal mi cso por tot érint-e. Igen lő vá lasz ese -
tén pe dig nem elég pusz tán a val lá si fej lő dés egy pon ton
va ló meg re ke dé sé ről szól nunk, ha nem e je len ség hát te ré -
ben eset leg az úr va cso rá ról szó ló ta ní tá sunk és pra xi sunk
le het sé ges hi bá it vagy egy ol da lú sá gát is szem ügy re kell
ven nünk.16 Ezek ki küsz öbö lé sé nek ér de ké ben a kér dő ívek
ta nul sá gai alap ján az aláb bi szem pont ok to vább gon do lá -
sát ja vas lom.

Alap ve tő rend sze res te o ló gi ai fel adat te hát az úr va cso -
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15 „Amikor a fiatal túljutott a pubertás koron, és új, érettebb fejlődési
szakaszhoz érkezett, és gondolkodása a vallás területén is elérte az
absztrakt szintet, az identitáskrízis mellett meg kell birkóznia az integ-
rációkrízissel is. Ebben a szituációban vagy elutasítja a korábban tanult
vallásos értelmezési modelleket, vagy új gondolkozási szinten integrálja
azokat új teljességgé.” (Pirinen) – idézi: Tamminen 1998, 84.

16 Thilo kutatásai elgondolkoztatnak bennünket a felmérés eredmé-
nyeinek más korosztályok irányába való kiterjeszthetőségéről, hiszen
megállapítása szerint az istentisztelet lényegi elemei a résztvevők élet-
korától függetlenek, mert a félelmek, remények, ösztönök és kívánságok
csak verbális megfogalmazásuk tekintetében különböznek, lényegük
mélyén korosztálytól függetlenek. Thilo 1985, 211.



ra örö mé nek fel tá rá sa (mind az öt li mai szem pont fi gye -
lem be vé te lé vel), hi szen nem csak a bű nök bo csá na tá ig17

hat e va cso ra, ha nem kö zös ség be von, és kül de tést is bíz a
meg ven dé gel tek re. (Más ként meg fo gal maz va: szük ség
van az úr va cso ra szent há rom sá gi, kö zös sé gi és e vi lá gi18

kap cso ló dá si pont ja i nak ki eme lé sé re az úr va cso ra ér tel -
mé nek eti kai és gya kor la ti in teg rá ci ó ja ér de ké ben.)

Sür ge tő gya kor la ti te o ló gi ai fel adat e szem pont ok tu -
da to sí tá sa a gyü le ke ze ti és kö zös sé gi élet ben az őszin te vé -
le mény for má lás és a sza bad rész vé tel szem pont ja i nak
szem előtt tar tá sá val.19 E te kin tet ben te ma ti kus ak ci ók ré -
szét is ké pez he ti az úr va cso rás al ka lom, s a kap cso ló pon -
tok ra a pré di ká ció tar tal ma, a kö rül mé nyek ap ró vál toz ta -
tá sai és a li tur gia ver bá lis új ra fo gal ma zá sa egy aránt utal -
hat nak.20 Val lás pe da gó gi ai szem pont ból pe dig ér de mes ki -
hang sú lyoz nunk, hogy az úr va cso rá ról (nem an  nyi ra az
ele me i ről, mint in kább a tör té nés ről, Is ten aján dé ko zó
cse le ke de té ről21) sok szor, sok té ma kap csán szük sé ges
szó l nunk, és kér de zés re, be szél ge tés re sar kall ni di ák ja in -
kat, hi szen e té ma sem me rít he tő ki és ért he tő meg egy -
szer s min den kor ra a kon fir má ci ói ok ta tás sal és az úr va -
cso ra gya kor lá sá val. Csak így ke rül het új ra meg új ra a fel -
fe de zés örö mé nek fel ki ál tó je le a „Mi cso da cso da az úr va -
csora?” mon dat kér dő je le mel lé. 

Kér dő ív az úr va cso rá ról

(Adat gyűj tés a Mi cso da cso da az úr va cso ra? cí mű te o ló gi -
ai ta nul mány elő ké szí té sé hez). 

Légy szí ves, fejtsd ki sa ját vé le mé nye det, ta pasz ta la ta i -
dat az aláb bi kér dé sek alap ján!  Kér lek, hogy a kér dé se ken
sor ban ha lad va fo gal mazd meg vá la sza i dat! Le he tő leg mi -
nél több kér dést vá la szolj meg!
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17 E dimenzió kizárólagos hangsúlyozása okozza a készületlenség fél-
elmét és a kényszerbűnösség hamis és devalváló hatását (lásd Joób
8/10. tézis).

18 „…a kenyér és a bor elfogyasztása azt hirdeti: teremtményi élete-
met, mindazt, ami vagyok és ami körülvesz, Isten adományaként és fel-
adatomként fogadom el! Ez az a gyógyító tanítás, amelyet az eucharisz-
tia a kenyér és a bor adományával ad.” – Baumgartner 2006, 622.

19 Ne féljünk úrvacsorai alkalmat szervezni közösségi, gyülekezeti
vagy épp iskolai alkalmakon (ésszerű időkereteken belül), de a résztve-
vők lehetséges kis számára vonatkozó aggodalmunk nyomán se tegyük
azt kényszerítő jelleggel. 

20 A szabadtéri helyszín vagy éppen a táborozók közös tapasztalati ho-
rizontja adta lehetőségek újszerű tapasztalatokkal gazdagíthatják az úr-
vacsora résztvevőit, de e lehetőségek és a hagyományos alkalmak ará-
nyának megtalálása fontos az úrvacsora kiégésének vagy rendkívülisé-
gének elkerülése szempontjából.

21 Baumgartner 2006, 616–617.

A vá lasz adó élet ko ra:
A vá lasz adó ne me:
1.) Fog lald ös  sze, mit je lent szá mod ra az úr va cso ra!
2.) Írj egy rö vid imád sá got, ame lyet akár úr va cso ra vé tel 

előtt / alatt / után is el mon da nál!
3.) Vá la szolj rö vi den az aláb bi kér dé sek re!
� Szok tál-e az úr va cso rá ról gon dol kod ni?
� Van nak-e kér dé se id az úr va cso rá val kap cso lat ban? 

Ha van nak, me lyek ezek?
� Van-e je len tő sé ge sze rin ted az úr va cso ra vé tel gya ko ri sá gá nak?
� Van-e je len tő sé ge szá mod ra az úr va cso ra vé tel hely szí né nek?
� Van-e je len tő sé ge szá mod ra an nak, hogy kik kel együtt ve szed

az úr va cso rát?
� Van-e je len tő sé ge szá mod ra az úr va cso ra vé tel mód já nak (pl.

moz gó úr va cso ra, kör ben ál ló vagy tér de lő kö zös ség, kö zös
vagy kü lön ke hely, az os tya bor ba már tá sa stb.)?

� Van-e sze rin ted eze ken kí vül még más olyan kö rül mény, amely
je len tő ség gel bír az úr va cso ra át élé sé nek szem pont já ból?

� Van-e úr va cso rá hoz kap cso ló dó ked ves em lé ked vagy 
szá mod ra em lé ke ze tes úr va cso ra vé tel? 

4.) „Ál dunk Té ged, Is te nünk, hogy örö met és bé kes sé get aján dé -
koz tál Krisz tus Urunk tes té nek és vé ré nek kö zös sé gé ben. Ké -
rünk, őrizd meg ben nünk en nek a kö zös ség nek az ál dá sa it,
hogy erős hit tel ra gasz kod junk hoz zád, és őszin tén sze res sük 
em ber tár sa in kat, az Úr Jé zus Krisztusért.”

„Urunk! Ma gasz ta lá so dat hal lot ta fü lünk: add, hogy sü ket le -
gyen a ve sze ke dés és a bé két len ség hang já ra. Nagy sze re te te -
det lát ta sze münk: add, hogy meg lás sa üd vö zí tő re mény sé -
ge det is. Di csé re te det éne kel te nyel vünk: add, hogy az iga zat
vall ja ez után. Tes ted ből ré sze sült a tes tünk: add, hogy új éle -
tet él jen ez után. Há la né ked ki mond ha tat lan jóságodért.”

� Tet sze nek-e Ne ked a fen ti úr va cso rai imád sá gok? 
(Ha igen, mi ért? / Ha nem, mi ért?)

� Je löld meg azo kat a rész le te ket, ame lyek szá mod ra 
kü lö nö sen is tet sze nek!

� Je löld meg azo kat a rész le te i ket is, ame lyek szá mod ra nem
tet sze nek, vagy nem ért he tő ek!

� Egyéb meg jegy zé se id, kér dé se id a té má val vagy 
a kér dő ív vel kap cso lat ban:
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F I G Y E L Ő

Felelősek vagyunk a teremtés fenntartásáért
(a te rem té si ün nep kö rért is)

Ta bu té mák fel ve ze té sé vel
A gyü le ke ze ti fel ügye lők or szá gos ta lál ko zó ján fel ve tett kér -
dé sek nyo mán, a mis  szi ói lel kü let ha tá ro zott sá gá val sze ret -
nénk fog lal koz ni az elő re mu ta tó je len sé gek kel. Ke res sük a
le he tő sé ge ket, ame lyek kel azo kat is el ér jük, akik más ként
nem hall gat nak meg min ket, vagy akik úgy ér zik, hogy nem
va gyunk haj lan dó ak az ál ta luk fon tos nak tar tott prob lé -
mák kal fog lal koz ni. No ha a sze re tet alap ve tő je len tő sé gé ről
szól nak mind imád sá ga ink, mind be szé de ink, tu laj don kép -
pen hos  szú időn át ide gen ként, el hú zód va szem lél tük a vég -
ve szély fe lé ro ha nó vi lá got és ben ne a hét mil li ár dos lé lek -
szám fe lé kö ze le dő em be ri ség, fe le ba rá ta ink éle tét, és más -
ra hagy tuk a vi lág se be i nek kö tö zé sét, időn ként még azt is
mond ván, hogy az egy ház ra nem tar to zik tár sa da lo mért
vég zett mun ka. Pe dig nagy egyet ér tés sel ad juk elő és vé gez -
zük a tes ti hi á nyos sá gok kal, fo gya ték kal küz dők éle tét se gí -
tő mun kát, gon doz zuk az öreg ott ho nok la kó it, és tu da to san
vál la lunk át ok ta tá si mun kát az ál lam tól. 

Azon ban a rom ló kli ma ti kus ta pasz ta la tok mint ha fel -
tör ték vol na e te rem tés sel kap cso la tos, té ve sen be zárt vagy
szűk re nyi tott aj tót, sőt egyes ren dez vé nyek, nagy nem zet kö -
zi je len té sek vagy egy há zi kon fe ren ci ák (European Christian
Environmental Network, Svéd or szág, 2006) ada tai, köz lé sei
alap ján a ra di ká li sabb fel té pés szót le het ne hasz nál ni.

Mis  szi ói in do kolt ság

Az egy ház mis  szi ói ex pan zi ó ját min den kü lön le ges kor szak -
ban ér zé kel ni le he tett, a ké nyes te rü le tek be já rá sá nak, a gon -
dol ko dás be li ke re tek fel tö ré sé nek vagy még pon to sab ban új
tar ta lom mal va ló ki töl té sé nek a kész sé ge ese té ben. 

A gya lá zat fá ja után meg je le nő, tör té nel mi leg, „naptá ri -
lag” azo no sít ha tó idő pont ban fel tá ma dott Krisz tus meg ha -

tá ro zó a ke resz tény ün ne pek szem pont já ból. Az el ső, a zsen -
ge nap ja, az új te rem té si rend ben köz pon ti he lyet ka pott az
anya szent egy ház éle té ben, vál lal va az észa ki föld te kén a ter -
mé sze ti meg úju lás és a fel tá ma dás té nyé nek egy be esé sét.

A ki emel ke dő hit éle ti ese mény mel lett a fi a tal kö zös ség
erő sen üt kö zött a val lá si regionalitást mes  sze meg ha la dó sö -
tét ség-vi lá gos ság gon do lat kö ré vel. Ezért ne héz, de in do kolt
ak ció kez dő dött Já nos evan gé li u má nak szö ve gei alap ján, a
vi lág va ló di vi lá gos sá gá nak a me rész kép vi se le té vel. A me leg
csa lá di ün nep sé get is le he tő vé te vő ka rá cso nyi li tur gi kus
ese mény mó dot ad Krisz tus in kar ná ci ó já nak és vi lá gos sá got
ho zó is te ni szol gá la tá nak az is mé telt el mon dá sá ra. Hos  szú
fo lya mat volt ez, és min den ige hir de tés ben új ra meg kell
küz de ni az el ért tár sa dal mi je len tő ség meg tar tá sá ért is.

Hos  szú me ne te lés re fel ké szül ve, de az elő ző két ün nep -
kör vég ső el fo ga dá sá val azo nos ered mény re tö re ked ve kí -
ván ja az egy ház be ve zet ni a te rem té si ün nep kört a sa ját li -
tur gi kus rend jé be. Bűn bá nat tal, de tel jes jó zan ság gal vesz  -
szük tu do má sul, hogy má sok cse lek vés so ro za ta és sa ját te -
rem té si adott sá ga ink ból adó dó fe le lős mun kánk volt az el -
ső ki bon ta ko zá si pont e té ma kör ben. Sem mi két ség, hogy
a kör nye zet sé rü lé se, a kör nye zet vé de lem ál ta lá nos szük -
sé ges sé gé nek a fel is me ré se ve ze tett egy re több em bert ar -
ra, hogy óv ja, véd je, gon doz za a ter mé sze ti, az épí tett és a
szel le mi kör nye ze tet. In nen in dult az esz mé lő dés, hogy
va la mi alap ve tő mu lasz tás ter he li a Krisz tus-hí vő ket: a
Szent írás hi á nyos ol va sá sa és pré di ká lá sa, az apos to li egy -
ház egyetemes hit val lá sai el ső ága za tá nak az el ha nya go lá -
sa, lé nye gé ben aka rat lan bűn be ke vert, so dort mind an  nyi -
un kat. Egy há zi ér te lem ben ak kor szá mít ha tunk ér de mi
vál to zás ra, ha önál ló ün nep kört, is mét lő dő ige hir de tés-so -
ro za tot, rend sze re sen meg szer ve zett ima al kal ma kat biz -
to sí tunk a te rem tés ép sé gé nek meg őr zé sé re. A meg vál tó
Krisz tus mel lett önál ló ün nep so ro zat ban fog lal ko zunk a
te rem tést vég re haj tó és azt fo lya ma to san fenn tar tó Krisz -

S Z É C H E Y  B É  L A
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tus ün nep lé sé re a Já nos evan gé li u má ban ol vas ha tó pro ló -
gus és a Zsi dók hoz írt le vél el ső fe je ze te sze rint és így –
ma gá tól ér te tő dő en – a Niceai hit val lás el ső és má so dik
fe je ze té nek egye te mes hit té te le i vel is.

A li tur gia koz mi kus hát te re

Nem pro fa ni zá lás cél já ból, ha nem sok kal in kább a li tur gi -
kus dön té sek in do kolt sá ga, szín vo na lá nak eme lé se mi att
szük sé ges rá te kin te ni a koz mi kus és em ber tör té ne ti ter -
mé sze ti je len sé gek té nye i re, nagy sze rű ség ük re.

A leg jobb be lá tá sunk sze rin ti világkibontakozási mo dell
nyo mán úgy tud juk, hogy ne he zen meg ha tá roz ha tó in du lá -
si je len ség után mint egy 16 mil li árd éves az uni ver zum, 
4,5 mil li árd éves a föld, 3,6 mil li árd éves az élet, 10 mil lió év -
re te kint az em be ri faj ki bon ta ko zá sa és mint egy 30 ezer 
év vel ez előt ti a ve lünk azo no sít ha tó em ber cso port lé te. Az
ál ta lá nos kép zett ség alap ján sza bad meg je gyez ni te hát, hogy
idő be ni gon dol ko dá sunk több 10 ezer évet ké pes át fog ni.

Az egye te mes em be ri, az ál ta lá nos ki nyi lat koz ta tás
ha  tás kö ré be tar to zó je len ség ként szem lél jük, hogy az em -
ber már az utób bi öt év szá zad ban azo no sít ha tó tu do má -
nyos kor szak előtt is rá ér zett, fel fe dez te a vi lág je len is me -
re tek sze rin ti va ló sá gát, és en nek meg fe le lő en, te hát a
koz mi kus ter mé szet sa já tos sá ga i hoz iga zí tot ta ön nön éle -
té nek a rend sze rét, és en nek meg fe le lő en ren dez te be éle -
tét. Idő fo lyam és ben ne ör vény lé sek és cso mó so dá sok
tet  ték gon do lat rend sze rét és éle tét ér tel mez he tő vé, le ír -
ha tó vá és azo no sít ha tó vá. Min den tisz te let ezért azok nak,
akik egye te mes tu do má nyos is me ret anyag ok bir tok lá sa
nél kül ész re vet ték a koz mi kus rend adott sá ga it, az ismét-
lődés és periociditás értékeit, és hasz no sí tot ták azo kat.

A li tur gia fő pa pi alap jai

Bi zo nyos le egy sze rű sí té sek sze rint az el ső – fő pa pi – te -
rem tés tör té net ki mon dot tan a pi he nő nap in dok lá sa ér de -
ké ben szü le tett meg. A fi zi kai-ter mé sze ti kör nye zet elem -
zé se sze rint azon ban nincs val lás nap tá ri rend csu pán ön -
ma gá ban. A hit élet, a mun ka evi lá gi, im ma nens va ló sá gá -
nak el fo ga dá sa mel lett va ló ban el en ged he tet len és az em -
be ri ség vagy ép pen a hé ber kö zös ség fenn ma ra dá sa ér de -
ké ben va ló ban szük ség volt az ün nep nap he lyé nek és
rend sze res sé gé nek a meg ta lá lá sá ra. A transz cen dens va ló -
ság gal élők, az is ten hit le he tő sé gét fel is me rők szá má ra
fon tos volt a transz cen dens-im ma nens va ló ság együt tes,
egyet len egy ség ben va ló ke ze lé se. Krisz tus mű kö dé se utá -
ni szó hasz ná la tunk kal él ve: be le aláz ták a Min den ha tó ak -
ci ó ját az ál ta luk is mert ter mé szet adott sá gai kö zé, amint
az Új szö vet ség em be rei meg fo gal maz ták az in kar ná ci ó -

ban a Szent há rom ság Is ten anya gi vi lág ban tör té nő meg -
je le né sét Jé zus Krisz tus meg szü le té sé nek le írá sa kor.

A ha tal mas egyip to mi (af ri kai) és egyéb le let anyag bir -
to ká ban, a Ní lus mel let ti pe ri o di ci tás meg ta pasz ta lá sá nak a
bir to ká ban in do kolt bá tor ság gal vál lal hat ták, mint ko ra be li
ter mé szet- és hit tu dós ok az Is ten ak ci ó já nak le írá sát, föld -
tör té ne ti ada tok kö zé ik ta tá sát. A Ní lus men te jár ha tó utat
biz to sí tott az em be ri ség ős tör té net é nek leg drá gább le let -
anya gai irá nyá ba, e do ku men tu mok idő be ni el he lye zé sé nek
a gon dos rend be té te lé re. A hold sza bá lyos meg je le né sé nek
a tu do má sul vé te lé vel pe dig ar ra ju tot tak, hogy ne va la mely
szám rend szer hez, ha nem a na pi ta pasz ta la tok hoz iga zod va
szü les sen meg a mó ze si tör vény sze rin ti ün nep meg tart ha -
tó sá gá nak a rend je. E cso dá la tos, geo cent ri kus lé te zé si el -
kép ze lés hez, ter mé sze ti rend hez kap cso ló dó ün nep rend, a
transz cen dens va ló sá got ér tel me zé si alap já nak te kin tő szö -
veg szent rend be emel te Is ten pi he nő nap ját. Szent írás sá tet -
ték e föld tör té ne ti rend be ágya zott el ső li tur gi ai ele met, és
ek ként ka no ni zál ták a szom ba tot. Jé zus Krisz tus nagy sá gát
jel zi az is, hogy az Új szö vet ség lé nye gé ben za var ta la nul,
min tegy lel ki is me ret-fur da lás nél kül, ma gá tól ér te tő dő en
tet te át a szent pi he nő na pi ün ne pet az Úr fel tá ma dá sá nak
idő pont já ra. Ugyan ak kor meg tar tot ta a föl di lét szá má ra
szük sé ges he ti pe ri o  di ci tást. A pa pi irat te hát meg aján dé -
koz ta a hé ber-ke resz tény vi lá got a fo ko za tos elő re ha la dás
sza bá lyos rend jé nek alap gon do la tá val, az is mét lő dés rend -
jé vel és az egy há zi li tur gia le he tő sé gé vel.

Az egy ház me rész liturgusai

Az Úr fel tá ma dá sá nak ün nep lé se szo ro san a hé ber li tur gia
adott sá ga i hoz il lesz ke dett. A „hét el ső napján”, e nap haj -
na lán kez dő dött a hús vé ti li tur gia, en nek meg fe le lő en ala -
kult ki Krisz tus ke reszt ha lá lá nak fel ele ve ní té se, még in -
kább a „szent va cso ra ünneplése”. Volt elég bá tor sá guk ah -
hoz, hogy a tör té nel mi adott sá ga i kat új ér té kek kel tölt sék
meg. Nem akar tak és lel ki kény szer ből nem is kel lett az zal
fog lal koz ni uk, hogy az új hit vi lá gi rend okán a ter mé sze ti
rend erő sza kos meg vál toz ta tá sá ra tö re ked je nek. Per sze szí-
ve sen ve het jük, ha a pol gá ri nap tár ban is a hét el ső nap ja
a Krisz tus sze rin ti ün nep, a va sár nap. De min den kép pen
van egy éven ként is mét lő dő leg fon to sabb ün ne pünk, még
in kább ün nep kö rünk, a hús vé ti ün nep kör.

A Krisz tus -hí vők szá má nak sza po ro dá sá val és új ge ne -
rá ci ók meg je le né sé vel kér dé ses sé vált, hogy mi ként ve gye -
nek részt a ra di ká li san új hit em be rei az egyéb is mét lő dő
rend sze rin ti, de szá muk ra po gány ün ne pe ken. Szá mí tás -
ba jö he tett a meg ta ga dá suk, a töb bi hé ber ün nep eről te té -
se a po gány ke resz té nyek kö zött vagy ki nek-ki nek a föld -
raj zi-né pi kör nye ze te sze rin ti adott sá gok új tar ta lom mal
tör té nő meg töl té se. Az év szá zad ok so rán, ke mény harc cal
bir tok ba vet te az egy ház az észa ki föld te ke nap-éj ha ta -
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lom vál tá sá hoz kap cso ló dó ün nep kört, és Krisz tust je len -
tet te ki a föl di nap győ zel me ana ló gi á já ra a vi lág vi lá gos -
sá gá nak győ zel mét: ez a ka rá cso nyi ün nep kör. És mód
nyí lott a Szent lé lek Is ten ün nep lé sé re is a pün kös di ün -
nep kör lét re ho zá sá val.1

Li tur gi ai döb be net

Az evan gé li kus egy ház, meg őriz ve a kö zép ko ri li tur gia nagy  -
sze  rű ered mé nye it és ér té ke it, haj lan dó volt zok szó nél kül el  -
fo gad ni az ün nep te len fél év, a Szent há rom ság ün ne pe utá ni
va sár na pok té nyét. Az e vi lá gi ci vil tár sa da lom nem ke resz -
tény és Krisz tus- hí vő tag ja i nak kel lett elő lép ni ük, hogy meg -
hök ke nés re kész tes sék elő ször az eu ró pai, majd a vi lág ha la -
dó szel le mű ke resz tény sé gé nek im már szá mot te vő ré szét.

Mi köz ben az egész üdv tör té net ab ból a kre á ci ós tény ből
vált in do kolt tá, hogy van Is te nünk, és pe dig olyan Is ten, aki
az eget és föl det te rem tet te, nem egy sze rű en em ber fe let ti
em ber, ext ra ké pes sé gek kel bí ró gö rög is ten ség vagy egy sze -
rű fa ra gás sal lét re hoz ha tó bál vány, ha nem a min den ség, a
Se re gek Ura, aki jo go sult a tel jes élet ural má ra. Meg rá zó ne -
ga tí vum, hogy az egek-föl dek Teremtő Is te ne nem ka pott
önál ló ün nep lé si al kal mat, nem hogy önál ló ün nep kört. 

Sem mi két ség, hogy – vé ges erő in ket tu do má sul vé ve
– 2001-ig ment sé get ta lál hat tunk er re a tényre. A te rem tés
ün ne pé nek hi á nya azon ban ma, 2001 után nem in téz he tő
el kon zer va ti viz mus sal, a sze mé lyes meg vál tás hit, az egyé -
ni üd vös ség ter mé szet sze rű fon tos sá gá nak és a ki zá ró la -
gos ság szint jén tar tá sá nak a szük sé ges sé gé vel, ha nem
egye dül és va ló ban őszin te, mély re ha tó egy há zi és egyé ni
bűn bá nat tal, a kö vet ke ző kép pen:

� Bo csásd meg ne künk, hogy egyéb, na gyon fon tos egy -
há zi te vé keny sé günk mel lett el fe led kez tünk a te rem tő
Szent há rom ság Is ten szol gá la tá ról, és en nek nyo mán
nem egy há zi szer ve zet nek kel lett fel hív nia a fi gyel -
mün ket a te rem tett, koz mi kus vi lág ép sé ge biz to sí tá sá -
nak a szük sé ges sé gé re.

� Kö szön jük meg, kér jük el Is ten től azo kat az ige hir de tő -
ket, akik ered mé nye sen ta nít ják a te rem tő-fenn tar tó
Krisz tus hoz té rés va ló sá gát, és ért he tő mó don fej tik ki a
ke resz tény kör nye zet vé de lem kü lö nös és ál ta lá nos ki nyi -
lat koz ta tás hoz tar to zó rész le te it, va la mint azok egy sé gét.

� A li tur gi ai év tel jes sé té te le: tölt sék ki tar ta lom mal a
Krisz tus-za rán dok la to kat, a te rem tés in teg ri tás gya kor la -
tá val is, ter mé sze ti és te le pü lé si kör nye zet ben egy aránt.

� Old juk fel te rem tés hi tün ket az ős rob ba nás mi ben lét é -
nek tu do má nyos ter he i től.

� A meg vál tó és vi lág fenn tar tó Krisz tus hoz va ló meg té ré -
sünk hoz zon an  nyi ered ményt, hogy dön tünk hit ben
er ről az új Krisz tus-ün nep kör ről.

A kör nye zet vé del mi-te rem té si vi lág nap 
és a te rem té si li tur gi ai ün nep kör nap tá ri
el he lye zé se

Az előt tünk ál ló fel ada tok jó el ren de zé sé nél ket tős ér de -
kelt sé get kell szem előtt tar ta nunk. Nem csak tu do má sul -
vé tel re, ha nem a prob lé ma ér de mi ke ze lé sé re is szük ség
van. Vi ta és eről kö dé sek nél kül kell el fo gad nunk és meg -
tar ta nunk az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te ál tal ki je lölt
kör nye zet vé del mi vi lág na pot, min den év ben jú ni us 5-ét, a
szá munk ra adott kö ze li és tá vo li kör nye zet meg őr zé sé nek,
vé del mé nek az ün ne pe ként. A mik ro-, mezo- és makro -
kör nyezet ép ség ben tar tá sá ra szol gá ló té ma kö rök mél tó -
ság tel jes fel dol go zá sá ra ki vá ló al kal mat te remt ezen egye -
te mes vi lág nap ko mo lyan vé te le és okos tar ta lom mal tör -
té nő ki töl té se. Hit éle ti el kö te le zett sé günk ből kö vet ke ző en
azt is pon to san meg fo gal maz hat juk, hogy ke resz tény fel -
ada tunk nem kü lön le ges szak tu do má nyi újí tá sok be ve ze -
té sé ért va ló küz del met igé nyel tő lünk, ha nem azt, hogy ezt
a na pot meg tölt sük is ten hi tünk sze rin ti tar ta lom mal. 

Ön ma gá ban óri á si fel adat a te rem tés hit ből fa ka dó ta -
nú ság té tel, az el ső hit ága zat sze rin ti alap té te lek je len ko ri
nyel ven tör té nő ki fej té se. Még ne he zeb bé vá lik azon ban a
mun kánk, ha haj lan dók va gyunk, ta bu ka te gó ri ák ba szo rí -
tás nél kül vál lal ni a Föld Nap ja, az ENSZ-től lé nye ge sen el -
té rő adott sá gok kö zött ke zelt po gány is ten nő gon do lat kö -
ré vel va ló üt kö zést is. A nyil ván va ló an pan te is ta, po gány
fo gal mi rend szer nem azo nos a hé ber-ke resz tény ta ní tás -
sal, az ószö vet sé gi te rem tés tör té ne tünk sze rin ti vi lá gos
egy is ten hit hez kö tött elő re mu ta tó hit be li tar ta lom mal.

A kör nye zet vé del mi vi lág na pot már-már el szo rí tó, ki -
mon dot tan bál vány imá dás ra haj ló meg fo gal ma zá sok
mel lett nem me he tünk el sem le ges ma ga tar tás sal, ha nem
azt a plu ra lis ta tár sa da lom egyik je len sé ge ként to le rál va,
sok kal ha tá ro zot tab ban kell a sa ját szel le mi sé günk ki fej -
té sé re in kább al kal mas jú ni us 5-ét olyan szent té ten ni,
mint a Krisz tus vi lá gos sá ga beeme lé sé vel tet ték őse ink a
Lux Christi ün nep lé se so rán. A tisz te let adás al kot má nyos
kö te les sé gek sze rin ti ke re tei kö zött ma rad va vi lá go san
meg kell mon da ni en nek az ün nep nek a kap csán, hogy az
egy ér tel mű en ate is ta ön ren de zés, az Is ten előt ti fe le lős ség
gon do la tá nak ki zá rá sá val mű vel ni kí vánt ún. egy for ma -
sá gi-egyen ér té kű sé gi el ven mű velt és vé dett kör nye ze ti
lé te zők ke ze lé se nem fe lel meg a ke resz tény ál lam pol gár ok
élet vi te le szá má ra. Te hát a Krisz tus-hí vők és a hé ber is -

1 A tapasztalat szerint ma is nagy gondot okoz az epifánia ünnepének
elhelyezkedése, rögtön Urunk születésének ünneplése után és a kény-
szerűen és ügyetlenül megtartott pogány újév rendjének megkezdése
közelében. Ausztriában a nagy liturgiai tapasztalattal rendelkező,
Evangelische Michael’s Bruderschaft is külön foglalkozik a kérdéssel.
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ten fo ga lom sze rint élők is meg kö ve tel he tik az e hit vi lág -
nak ki já ró tisz te le tet, meg be csü lést és a sú lyos meg sér té -
sük el ke rü lé sét. Nem azért véd jük a pa ta kok tisz ta sá gát,
mert a víz szel lem meg sé rül, ha szen  nyez zük, ha nem
azért, mert há la adás sal fo gad tuk el je len föl di vi szony la -
ta ink kö zött az élő vi lág fenn tar tá sá nak egyik Urunk tól
ka pott esz kö ze ként a tisz ta ság meg őr zé sét. Szá munk ra
nem a tár gyak nak van szel le me, ha nem a Szel le mi (a
Spiritus Sanctus ér tel mé ben te kin tett) Is ten nek, aki lel ket
le helt az em ber be, Ádám ba. 

Fo ko zott te o ló gi ai dip lo má ci á ra van szük ség a lát szó -
lag za var men tes val lás kö zi be szél ge té sek től el té rő en ak -
kor,  ami kor e lé nye ges kü lönb sé gek ről kell szól ni köz na -
pi, ál lam pol gá ri vi szo nyok kö zött. Rend kí vü li vis  sza fo -
gott ság gal kell fel dol goz ni e té ma kört, hi szen a Gaia-
védelem, a Föld anya-tisz te let, a „nép anyja” (Rogyina
Maty) igaz meg be csü lé se, a Bol dog as  szony (nem Jé zus
Krisz tus drá ga édes any ja, Szűz Má ri a ként tör tént meg fo -
gal ma zá sa) ke rül het nek kö zel egy más hoz. A Ma gya rok
Nagy as  szo nya ki emelt nem ze ti je len tő sé ge, ava tat lan
meg fo gal ma zás ese tén eset leg kön  nyen át la pol az elő ző ek -
kel, és rend kí vül ne héz zé te szi a Niceai hit val lás sze rin ti
meg vál tó és te rem tést el vég ző Deus In car natus egy ide jű,
vi lá gos be mu ta tá sát. Rög zít sük hig gad tan, al kot má nyos
tisz ta ság gal és bib li ás vi lá gos ság gal, hogy Já nos evan  gé li u -
ma el ső ver sei nem tud nak te le ví zi ós mó don, za var men te -
sen „átúszni” az egye te mes is ten fo ga lom ba.

A rend kí vü li, cso dá la tos új te o ló gi ai le he tő sé gek rész le -
tes ki fej té sé re nyil ván nem ele gen dő a már le rög zí tett kör -
nye zet vé del mi ün nep meg szen te lé se (integrity of creation),
ha nem bol do gan és több fé le ér te lem ben ja va sol tuk és ak tí -
van fo gad juk az önál ló te rem té si ün nep kör le he tő sé gét,
amely ről azon ban pon to san tud ni kell, hogy nem ró mai ka -
to li kus ün nep kör (a sze re tett és tisz telt As si si Fe ren cen ke -
resz tül), ha nem kö zös ke resz tény, öku me ni kus dön tés ered -
mé nye. Or to dox test vé re ink, kö ze lebb ről a kons tan ti ná po -
lyi pát ri ár ka, I. Dimitrios ja va sol ta már 1989-ben, hogy az
egy há zi év meg kez dé se sze rin ti na pot, az indikció ün ne pét
te kint sék az új ün nep kör kez de té nek, majd ha lad ja nak e
rend szer ben ok tó ber 2. va sár nap já ig. A ma gunk ré szé ről az  -
zal a ki egé szí tés sel élünk, hogy az ün nep kör tart son nagy
nem ze ti ün ne pünk, ok tó ber 23-a előt ti va sár na pig, vagy
köl csö nö sen ve gyük tu do má sul, hogy a te rem té si ün nep kör
vé ge át la pol a re for má ció hó nap já val, köl csö nö sen ki emel ve
a má sik ün nep kör je len tő sé gét.

A min den kép pen több hé ten át tar tó új li tur gi kus egy -
há zi évrész pe dig le he tő vé te szi, hogy a ké nyes te rem tés hit
és kör nye zet eti ka ös  sze han golt ki fej té sé re vég re „egy há zi
hi va ta los ke re tek között” rend sze re sen és el mé lyed ten sor
ke rül jön. Csak ezen ke resz tül kép zel he tő el, hogy a je len -
leg hi á nyos te rem tés ér tel me zé si ta ní tá sok és a több fé le
kér dést fel ve tő egy há zi, kör nye ze ti te vé keny ség lé pés ről
lé pés re, év ről év re ugyan úgy a ke resz tény ál ta lá nos-né pi

hit tar ta lom ré szé vé vál jék, mint a böjti-nagypénteki-
húsvéti ér té kek kel va ló azo no su lás és sze mé lyes, il let ve
kö zös sé gi át élés. A ta pasz ta lat sze rint az egy ház lel ké szei
és szol ga tár sai sok kal kép zet teb bek a meg vál tás hit, a
megigazulástan dol ga i ban, mint az el ső hit ága zat hoz tar -
to zó kér dé sek ben.

A min den na pi, evan gé li kus egy há zi gya kor lat ban in -
do kolt nak lát szik a te rem té si ün nep kört szep tem ber el ső
va sár nap já tól ok tó ber 23. előt ti utol só (előt ti) va sár na pig
ki je löl ni a min den ko ri Agen dá ban, és en nek meg fe le lő en
rög zí te ni hat va sár nap ra az ige hir de té si alap igé ket a társ -
igék kel együtt, há rom éven kén ti sor rend cse ré vel, te hát ki -
lenc éven kén ti is mét lő dés sel. Így meg fe le lő le he tő ség nyí -
lik a sza bad egy há zi ige hir de tői szol gá lat alap igé i nek kö -
zös ki je lö lé sé re is és azok nak ige hir de té si cso por tok sze -
rin ti fel hasz ná lá sá ra.

Eb ben az eset ben biz to san mód nyí lik Nóé faj ta men tő,
a bi o ló gi ai sok szí nű sé get szol gá ló te vé keny sé gé nek a ki -
eme lé sé re, Mó zes elő re te kin tő, sa já tos ivó víz-el lá tá si el já rá -
sá nak a be mu ta tá sá ra, az ál ta la be ve ze tett hul la dék ke ze lést
szol gá ló ősi gon do la tá nak fel is me ré sé re és an nak kö te le ző
jel le gű ként tör té nő el fo gad ta tá sá ra. Majd a két sze res lé lek -
kel meg aján dé ko zott Elizeusnak a te le pü lé si kör nye zet vé -
de lem szent je ként tör té nő meg is me ré sé re is el jut ha tunk.
Beszélhetünk a lombsátrak ünnepe helyes értelmezéséről
és érdemi helyet biztosíthatunk az aratási-szüreti hálaadó
ünnepeknek. Igen fontos lesz – különösképpen is a retro -
grád pusztuláselméletek értelmezése idején – annak a pró-
fétai üzenetnek a tanítása, amely szerint a földet az Isten
lakóhelyül adta az embernek.

Ek ként szen tel het jük meg hit val lá si jel leg gel a kör nye -
zet vé del mi vi lág na po kat, és rész le tez het jük a rend kí vü li
mó don ös  sze tett te rem té si kér dé se ket az önál ló li tur gi ai-
ige hir de té si kör ben.

Szin te ma gá tól ér te tő dő vé vá lik ezen az úton a te rem -
tés vé del mi za rán dok la tok be ve ze té se, a zöld te rü le tek be -
já rá sán kezd ve a fen sé ges vá ro sok gon dos fenn tar tá sá nak,
a vá ro sok vé del mé nek a hely szí ni be mu ta tás sal ki egé szí -
tett kér dé se i ig.

Ide tar to zik a fenn tart ha tó ság gon do lat kö re is, amely a
ré gi és új te rem tés ta ní tá sá nak a tisz tá zá sát is ma gá val
hoz za: sza bad-e, kell-e, kö te les ség sze rű-e, hit vi lá gunk
genuin, ere de ti és alap ve tő ré sze-e a te rem tés, a vi lág fenn -
tar tás, a kör nye zet vé de lem ügye?

Az ün nep kör al kal ma it fel hasz nál hat juk az el ső hit -
ága za ti ta bu té mák meg fon tolt, las sú, ala pos, Krisz tus -hi tet
meg őr ző mó don tör té nő ke ze lé sé re. Be szél he tünk a kre a -
cio nizmusról, az in tel li gens meg fon to lás sze rin ti ter ve zés -
ről (intelligent de sign), a te rem tés zsol tá rok ból ki in dul va.
Fő té ma ként ki fejt he tő a je len va ló és az örök, a vég te len és
az örök ké va ló mi ben lé té ről szó ló, el ha nya golt té ma kör a
jö ven dő vi lág szim bo li kus igéi alap ján. Szól ha tunk a ren -
de zet len ből ren det ho zó te rem tői mun ká ról Mó zes el ső
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köny ve nyo mán, sőt meg szen telt lég kör ben fel tár hat juk az
elő ször az ószö vet sé gi Makkabeusoknál meg je le nő sem -
mi ből te rem tés Aquinói Ta más ál tal rész le te zett ér tel me -
zé sét, a ko ráb ban ki fej tés nél kül ma radt je len ko ri fi zi kai
szó hasz ná lat és el mé le tek érin té sé vel, zsol tár alap igé vel.

Leg fon to sabb nak az lát szik, hogy li tur gi ai rend hez iga -
zo dó an és nem te o ló gi ai kü lönc ség ként ke zel ve ki emel -
het jük, kö zép pont ba ál lít hat juk a te rem tés vég re haj tó és
vi lág fenn tar tó, koz mi kus Krisz tus hoz va ló meg té rés le he -
tő sé gét, amely így min de nes tül a Krisz tus-li tur gia ré szé vé
te szi te rem tés gon do zá si, kör nye zet vé del mi hit vi lá gun kat
Jé zus meg té rés re hí vó mon da tai nyo mán. Az ünnepek
mind pszichológiai, mind hitéleti értelemben kiemelt je -
len tőségűek, mert köztudott, hogy ezeken sokak számára
fontos kérdéseket kívánnak tárgyalni.

Az új te re me té si ün nep kör öku me ni kus 
re a li tá sa

Kö zös erő vel be ve zet he tő az új ün nep kör, ab ban a tu dat -
ban, hogy a kap cso ló dó te rem tés tech no ló gi ai mód sze rek
és fel me rü lő tu do má nyos kér dé sek hit vi lá gunk sze rin ti
meg kö ze lí té sé re, meg fo gal ma zá sá ra ele gen dő időt ké rünk
Urunk tól, és meg fe le lő tü re lem mel ke zel jük egy más misz -
szi ói mun ká it e te rü le ten is.

A kör nye zet vé del mi vi lág nap meg szen te lé sé vel és az
ün nep kor szep tem ber el ső va sár nap já tól ok tó ber 23. előt -
ti va sár na pig tar tó el fo ga dá sá val va ló di öku me ni kus ün -
nep kör be ve ze té se le het sé ges. A tech no ló gi ai rész le tek ki -
fej té sé re hagy junk egy év ti ze det, de kezd jük el most az
egye te mes ün nep lést.

A lel ki pász tor és a Bib lia
S Z E B I K  I M  R E

A Bib lia ma is a leg el ter jed tebb könyv. Van ugyan né hány
or szág, ahol ti los a Bib lia ter jesz té se, mint pél dá ul Irak,
Szaud-Arábia, Lí bia, Észak-Ko rea, még is éven te 585 mil lió
pél dány fogy be lő le, 371 nyelv re le for dí tot ták a tel jes Bib -
li át, az Új szö vet sé get pe dig még to váb bi 960 nyelv re, egyes
ré sze it pe dig 2233 nyel ven ol vas hat ják. Ma gyar or szá gon is
éven te kö zel 10 ezer pél dány fogy be lő le. A Bib li át a vi lág
la kos sá gá nak 90 szá za lé ka hall gat hat ja vagy ol vas hat ja ál -
ta la meg ér tett nyel ven. Tanulmá nyom ban négy kü lön bö -
ző as pek tus ban sze ret nék szól ni a Bib li á ról.

1. A Bib lia mint iro dal mi mű a lel ki pász tor ke zé ben.
2. A Bib lia mint mun ka esz köz a lel ki pász tor ke zé ben.
3. A Bib lia mint a sze mé lyes hit nö ve ke dé sé nek 

esz kö ze a lel ki pász tor ke zé ben és szí vé ben.
4. A Bib lia mint kö zös ség te rem tő erő a lel ki pász tor és 

csa lád ja éle té ben.

A Bib lia mint iro dal mi mű a lel ki pász tor
ke zé ben
Ta lán azért is ér de mes er ről né hány gon do la tot ej te nünk,
mert a Bib lia után ér dek lő dő szekularizált embereknek
fon tos e szem pon tot meg em lí te ni. Ha be teg em ber rel ta lál -
ko zunk, sza bad a 73. zsol tárt idéz ni: „Ha el fo gyat ko zik is

tes tem és szí vem: szí vem nek kő szik lá ja és az én örök sé gem te
vagy, óh Is ten, mindörökké.” (Zsolt 73,26; Károli-fordítás)

Ha az öreg ség iro dal mi szép sé gű le írá sát akar juk idős
em be rek nek vi ga szul ad ni, ak kor a Pré di ká tor köny ve 12.
fe je ze tét kell idéz nünk. A ké pek: meg re meg nek a ház őr -
zői, meg rogy nak az erős fér fi ak, meg áll nak az őr lő le á -
nyok, meg ho má lyo sod nak az ab la kon ki né zők, a ma lom
zú gá sa hal kabb lesz, és fel kel nek már ma dár szó ra, hal kab -
bak ká lesz nek az ének lő le á nyok – cso da szép köl tői ké pek.

Az if jak nak mi mást is ajánl hat nánk, mint az Éne kek
éne két. Már ere de ti leg is azért ke rült be le a ká non ba, mert
iro dal mi ér té két át kí ván ták men te ni a jö ven dő nem ze dé -
kek nek, más fe lől a könyv al le go ri kus ér tel me zé sé vel Jah ve
és né pe egy más irán ti sze re te té re, a ke resz tény ség ben pe -
dig a Krisz tus és egy há za köz ti meg hitt vi szony ra vo nat -
koz tat va ér tel mez ték.

Nem fe led het jük a Pél da be szé dek gyűj te mé nyé nek 8.
és 16. fe je ze tét, a Zsol tá rok kö zül pe dig áll jon itt egy vers
a 139-ikből: „Ha a haj nal szár nya i ra kel nék, és a ten ger túl -
só szé lé re szál la nék: ott is a te ke zed ve zé rel ne engem.”
(Károli-fordítás)

Az Új szö vet ség ben a Pál tól örö költ sze re tet him nusz
(1Kor 13) jól is mert, szép sé gé vel nem le het be tel ni.

Ke ve seb bet idéz zük az imád ság him nu szát, pe dig mél tó
er re: „Azért meg haj tom tér de met a mi Urunk nak, Jé zus
Krisz tus nak az Aty ja előtt, aki ről ne vez te tik min den nem zet -
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ség men  nyen és földön.” (Ef 3,14–21; Károli-fordítás) Az
egy ház ról szó ló him nusz (1Kor 12,11–31) tar tal má ban kü -
lö nö sen gaz dag. A Krisz tus-him nusz (Fil 2,5–11) az ere de ti
gö rög ben köl tői szép sé gű szö veg, a krisztológia rö vid fog la -
la ta. Ta lán az egy ház egy sé gé nek locus classicusát em lí tem:
Ef 4,1–7. En nek ak tu a li tá sa a meg osz tott ke resz tény ség ben
kü lö nö sen idő sze rű. A meg bé kélt sok fé le ség a Krisz tus ban
va ló egy ség mo dell je le het, nem a szer ve ze ti, ha nem a spi ri -
tu á lis ös  sze tar to zás je gyé ben.

Sok más igét, ige sza kaszt is le het ne még idéz ni, most
iro dal mi szép sé gük és ér té kük alap ján le gyen en  nyi elég –
a tel jes ség igé nye nél kül.

„Mi lyen köny vet vin nél ma gad dal egy la kat lan
szigetre?” – kér de zi Márai Sán dor. S az tán a leg na gyobb
ter mé sze tes ség gel vá la szol ja: „A Bibliát.” Nap ló jegy zet é -
ben ír ar ról, hogy 1945–46-ban a rom má lőtt Bu da pes ten
szin te min den ki éhe zik, s az tán hoz zá te szi: „Haj nal ban a
Bib li át ol va som. A zsol tá ro kat. Károli Gás pár nyel vét ol va -
som... Úgy re cseg-ro pog ez a nyelv, mint a szűz hó, mi kor
át me gyünk az erdőn.” (Ma gyar Nem zet, 2008. ápr. 26.)

A Bib lia mint mun ka esz köz a lel ki pász tor
ke zé ben
Sen ki ne bot rán koz zék meg ezen a fe je zet cí men, de őszin tén
kell er ről is be szél nünk. Va ló já ban leg főbb fel ada ta ink egyi -
ke az ige hir de tés, a bib lia ma gya rá zat is ten tisz te le ten és bib -
lia órán, s egyéb al kal mak kor. Tisz tes sé ge sen fel ké szül ni, jól
s ér tel me sen pré di kál ni mind egyi künk ki vált kép pen va ló
tisz te. Szok tuk mon da ni, a jó pré di ká ció ige sze rű, gyü le ke -
zet sze rű és idő sze rű (kor sze rű). Ugyan ak kor szó lít sa meg
ér ze lem vi lá gun kat, le gyen él mény sze rű, amely ről a csa lád a
va sár na pi ebéd köz ben be szél get a gő zöl gő hús le ves mel lett,
mert ki tet szett be lő le va la mely min den kit fog lal koz ta tó kér -
dés re adott vá lasz. (Mi kor e so ro kat írom, az egész ma gyar
tár sa dal mat fog lal koz tat ja a sztrájk. Ho gyan vé le ke dünk ke -
resz tény szem mel a mun ka meg ta ga dás ról? A szo ci o ló gu sok
új fo gal mat ve tet tek be: roncs tár sa da lom – mit ér tünk raj ta,
le het, sza bad ezt a fo gal mat köz na pi ér te lem ben hasz nál ni?
Két pél da, ame lyek ről ér de mes be szél nünk.)

Az evan gé li kus lel ké szek nek a perikópa so kat se gít az
ige hir de tés re ké szü lés ben. Azon ban egy re gyak rab ban
élem át, hogy sok tex tus nak nincs idő sze rű mon da ni va ló -
ja, üze ne te. Az elő ké szí tők írói is ve rí té kez nek, de az app -
li ká ci ó val adó sak ma rad nak. Nem tet tünk es küt egyet len
perikópára sem, ha nem se gít, te gyük fél re még idő ben. (A
mi sze münk ben kon zer va tív ka to li ku sok négy új peri kó -
parendet al kot tak.)

Az ere de ti szö ve gek hasz ná la ta so kat se gít het, ha a nyelv -
kész sé günk adott. Ér de mes időt sza kí ta ni ar ra, hogy más
nyel ven (né met, an gol, fran cia) is el ol vas suk a tex tust. Gon -
do la to kat in dít hat el egy új fo ga lom mal va ló ta lál ko zás. Pél -

dá ul nem a csüg ge dés nek, a fé le lem nek és a gyá va ság nak
(deilia) a lel két ad ta ne künk Is ten, ha nem az erő nek
(dünamis), a sze re tet nek (agapé) és a jó zan ság nak, a böl cses -
ség nek és az ön ura lom nak (sofronismos) a lel két. (2Tim 1,7).
Ér de kes le het a Je ru zsá lem szó nak a több fé le je len té se: a) a
vá ros; b) az egy ház; c) a ren de zett ál lam vi szony; d) örök élet.
Fel me rül az írás ma gya rá za ti köny vek szük sé ges sé ge is. Nem
kell ne künk azt ki ta lál ni, amit az előt tünk já rók már job ban
meg fo gal maz tak. A herme ne utikai kér dé sek re itt nem kí vá -
nok ki tér ni. Afe lől nincs ké te lyem, hogy sem a fun da men ta -
lis ta írás ma gya rá zat nak, sem a szél ső sé ges li be rá lis bib lia ma -
gya rá zat nak nincs gyü le ke zet épí tő ka rak te re, de az egész sé -
ges, kriszto centrikus lá tás (Was Christum treibt) lu the ri el ve
meg őriz ben nün ket a Bib lia köz pon ti üze ne té nek ar ti ku lá lá -
sá ban (in der Mitte zu bleiben).

Mind nyá jan mon dunk rossz és ros  szabb, jó és jobb,
oly kor nagy sze rű pré di ká ci ót. Ha kel lő időt, imád sá got és
bel ső csen det szán tunk a fel ké szü lés re, ak kor jó le het a lel -
ki is me re tünk. Kü lön ben hogy ven nénk ke zünk be leg kö -
ze lebb a Bib li át, hogy men nénk fel a szó szék re Krisz tus
kép vi se le té ben, ho gyan néz nénk hí ve ink sze mé be? Le het,
hogy ők egy sze rűbb em be rek, de azt kön  nyen meg tud ják
ál la pí ta ni, ké szült vagy sem a lel ki pász to ruk, vagy ne tán a
ké szü lés hét fői kez de tét el csúsz tat ta va sár nap reg gel re.

Le gyen mun ka esz köz a Bib li ánk va ló ban, a va sár na pi
igét ol vas suk el az elő ző hé ten min den nap. Le gyen kész a
bő váz lat szom bat reg gel re, ha ne tán bár mi köz be jön, ne
es sünk két ség be, s még az emlékelésre, a me mo ri zá lás ra is
ma rad jon idő. A felol va sott, illetve sza ba don el mon dott
ige hir de tés ha tá sa a te kin te tek ből mér he tő. A gyü le ke ze ti
ta gok sze mé ből su gár zik, te kin te tük ből ki le het ol vas ni,
mi ként fo gad ják a hang zó pré di ká ci ót (me ta kom mu ni ká -
ció). A pré di ká ció fel ol va sása köz ben a hall ga tók a fe jünk
búb ját lát ják, amely el al tat.

Le gyen mun ka esz köz a ke zünk ben a Bib li ánk mi nél
gyak rab ban! Jár ja át gon do la ta in kat, szí vünk ér ze lem vi lá -
gát, sza va ink lét re jöt tét, egész eg zisz ten ci án kat. A ma gunk
ké te lyét ne vi gyük a szó szék re (ezt hit ve sünk kel vagy a
szom széd kol lé gá val kell meg be szél ni), a trom bi tá nak erő -
sen kell zen ge nie az evan gé li um cantus firmusát.

A Bib lia mint a sze mé lyes hit nö ve ke dé sé nek
esz kö ze a lel ki pász tor ke zé ben és szí vé ben
Ezen a he lyen nem kell hang sú lyoz ni, hogy az iga zi lel ki -
pász to ri mun ká hoz el en ged he tet len a sze mé lyes meg győ -
ző dés bi zo nyos sá ga, a szi lárd hit. E nél kül a hit nél kül
nem csak nem le het Is ten nek tet sze ni, de nem is sza bad
pré di kál ni. Ne héz sé günk ép pen ab ban rej lik, hogy a teg -
na pi hit tel ma nem tu dunk szol gál ni. Min den nap új ra
meg kell har col ni a hit szép har cát, és kér ni kell a meg győ -
ző dés ko hó já ban ki ér le lő dött hit igaz sá gát s bi zo nyos sá -



4 1 3

gát. Kó nya La jos evan gé li kus val lá sú köl tő ír ja: „Akik a hit
sú lyos tömb je it ki ve tik ha jó ik ból, azo kat feltarajló ha bok
dé del ge tik, le het, hogy kön  nyebb ne kik, de van-e örö mük?”
„Azért a hit hal lás ból van, a hal lás pe dig Is ten igé je által.”
(Róm 10,17; Károli-fordítás) Hol tu dunk mi igét hall gat -
ni? Ezért aján lom az ige han gos ol va sá sát, hogy mi nél
több ér zék szer vünk kel tud juk meg ra gad ni, be fo gad ni, át -
él ni, s tud junk ve le azo no sul ni. Ha pré di ká ci ót nem is tu -
dunk hall gat ni, de le het jó ige hir de té se ket ol vas ni, sőt
interneten hall gat ni is.

Ké te lye ink ben imád sá gunk le het az evan gé li um be li
be teg gyer mek édes ap já nak imád sá ga: „Hi szek Uram, légy
se gít sé gül az én hitetlenségemnek.” (Mk 9,24; Károli-
fordítás) Ady End rét is meg ih let te ez a bib li ai el be szé lés.
Né hány sor tő le, amely egy szer re esz mél tet és biz tat is:
„Hi szek hi tet le nül Is ten ben, / Mert hin ni aka rok, / Mert
soh se volt úgy rá szo rul va / Sem élő sem ha lott. // (…)
Szép ség, tisztaság, és igaz ság, / Le ka ca gott sza vak, / Óh,
bár hal tam vol na meg ak kor, / Ha le ka cag ta lak. // (…)
Meg-meg ál lok, mint al va já ró, / S esz mél ni aka rok / S szent
káp rá za tok ban előt tem / Száz ti tok ka va rog. // (…) Is ten,
Krisz tus, Erény, és sor ban / Min den, mit áhí tok / S mért
áhí tok? – ez ma gam nál is, / Óh, jaj, na gyobb titok.”

E sza vak ból ki csen dül a köl tő bel ső vá gya, hin ni aka rá -
sa. De az a re for má to ri fel is me rés is, hogy a hit min dig Is -
ten aján dé ka. Ezt nem sza bad el té ko zol ni. Nem is őriz ni
kell, mint egy nagy apá tól örö költ zseb órát, ha nem to vább
kell ad ni, s bi zony, to vább kell mon da ni.

Nem vé let len, hogy a vá lasz tott nép úgy őriz te meg
tör té nel mé nek nagy ese mé nye it, s lát tat ta meg ben ne az új
nem ze dék szá má ra is Is ten nagy tet te it, hogy to vább kel -
lett ad ni, el be szél ni az egyip to mi fog ság ból va ló sza ba du -
lás tör té ne tét, a makkabeusi há bo rúk utá ni győ zel met, a
mó ze si tíz igét. Nem ke vés bé nagy tet t, sőt na gyobb Jé zus
fel tá ma dá sa, amely egye dül ke resz tény hi tünk unikuma,
nem hungarikum, ha nem koz mi kus unikum, ame lyért az
el ső ke resz té nyek él tek s hal tak, ame lyért ma gyar ele ink a
gá lyá ra men tek, s több sé gük ben meg is hal tak. E már tí rok
vé re hi te le sí ti nem csak az ő hi tü ket s meg győ ző dé sü ket,
de a tör té ne lem pá rat lan tet tét: Jé zust va ló ban fel tá masz -
tot ta az Atya a hol tak vi lá gá ból, s iga zol ta, hogy mű vé nek
foly ta tá sa le gyen, míg vi lág ez a vi lág.

Ér de mes utal nunk a ta nít vá nyok ké ré sé re, ame lyet Jé -
zus nak mon da nak: „Nö vel jed a mi hitünket!” (Lk 17,5b;
Károli-fordítás) A lel kész nek ér le lő dő szol gá la tá ban egy re
na gyobb hit re, hit is me ret re és tel jes bi za lom ra van szük sé ge,
mert kö rül mé nye ink ne he zeb bek, a hí ve ink hit ben va ló
meg ma ra dá sa is egy re több kí sér tés le győ zé sé vel le het sé ges.
A ká na á ni as  szony nak pe dig Jé zus ezt mond ja: „As  szony,
nagy a te hi ted, le gyen úgy, amint kí vá nod.” (Mt 15,28) Er re a
nagy hit re vá gya koz zunk, hadd sugározzék ró lunk en nek a
hit nek szép sé ge, nyu gal ma, bé kes sé ge s re mény sé ge.

S itt hadd utal jak Reményik Sán dor ver sé re, a Ke gye lem -

re. Bi zony, min den ke gye lem. Ez a ke gye lem hor doz za a lel -
ki pász tort rö gös uta kon, ezer nyi buk ta tón ke resz tül, mi kor
ku dar co kat él át és dol goz fel, ered mé nye ket lát ott, ahol nem
re mél te. Min den ke gye lem. Sze mé lyes imád sá gunk pe dig ez
le het: Adj, Uram, an  nyi ered ményt, hogy el ne csüg ged jek, s
adj Uram an  nyi fi as kót, hogy el ne bíz zam ma gam.

Egy uk raj nai csa lád ról jegy zik fel, hogy bib lia ol va sás
köz ben tört rá juk a gyil kos ha lál. Úgy ta lál ták őket, amint
le for dul tak a szék ről. A Bib li á juk nyit va volt. Nem tud nak
ró luk sem mit a ku ta tók, csak a lát vány ma radt meg, ami -
kor rá juk ta lál tak, ak kor fe dez ték fel ezt a kü lö nös je le ne -
tet. Nem tud juk, mit ol vas tak a Bib li á ból, me lyik sza kaszt,
nem tud juk a tár sa dal mi ho va tar to zá su kat, de ta lán a leg -
job bat, az egyet len szük sé gest ke res ve kö szön tek el eb ből
a föl di vi lág ból. Sok kol lé gánk na pi imád sá ga, hogy a szó -
szék ről szó lít sa az Úr az örök ké va ló ság ba.

A Bib lia mint kö zös ség te rem tő erő 
a lel ki pász tor és csa lád ja éle té ben
Ta lán ez a leg ne he zebb pont ja elő adá som nak. Az iro dal -
mat elég sze ret ni s ol vas ni – s már csak ezért is kéz be ve -
he ti ti né dzser ko rú gyer me künk a Bib li át. Mun ka esz köz -
ként kül ső és bel ső kény szer egy aránt ar ra kész tet, hogy
kéz be ve gyük. Ta lán hi tünk gya ra po dá sá ra is meg tes  szük
oly kor-oly kor. De a csa lá dot er re kény sze rí te ni?

Itt a he lye an nak, hogy a társ vá lasz tás dön tő ese mé -
nyé re vis  sza utal jak. Min den egyes em ber éle té ben dön tő
fon tos sá gú ese mény ez, de a lel ki pász tor nál sok szo ro san.
Tu dunk-e há zas tár sunk kal hit ről, Is ten ről, igé ről be szél -
get ni, imád koz ni? Fon tos a tes ti kap cso lat mel lett a lel ki és
szel le mi di men zió, a kö zös ér dek lő dé si te rü let, míg a spi -
ri tu á lis kö zös ség a má sik ket tőt meg ko ro náz za. Ha pe dig
gyer me kek aján dé ká ban ré sze sül a pa pi csa lád, ak kor szá -
muk ra is ter mé sze tes lesz az asz tal mel let ti – há rom-négy
per ces – áhí tat, ké sőbb ta lán kö vet he ti be szél ge tés. Fe led -
he tet len mély nyo mo kat hagy ez a gyer mek éle té ben s fel -
nőtt ko ri gon dol ko dá sá ban is.

Az el ső ke resz té nyek na pon ta gya ko rol ták az imád sá -
got, a kö zös sé get, a ke nyér meg tö ré sét (az úr va cso rát) és
az ige ol va sást (apos to li ta ní tást) (ApCsel 2,42–47). Ezt ma
a csa lád ban is meg te het jük, ös  sze tar tó, sze mé lyi ség for má -
ló ere je nem két sé ges. 

Nap ja ink lel ki pász to ra ket tős ki hí vás előtt áll. Az
egyik: e sa já tos élet for má ban szin te ál lan dó an áll jon ren -
del ke zé sé re hí ve i nek, el ér he tő sé ge min dig le gyen biz to sí -
tott (ez majd nem hu szon négy órás szol gá lat). A lel ki pász -
tor és csa lád ja köz ség ben és ki sebb vá ros ban eta lon nak
szá mít, leg alább is a pol gá ri er kölcs mér cé je alap ján. En nek
tu do má sul vé te le nem kön  nyű sem a lel kész, sem a csa lád
szá má ra. Egy pa pos gyü le ke zet ben alig meg ho no sít ha tó a
sza bad nap. A má sik ki hí vás: a ke resz tény ke gyes ség át adá -
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sa min den nem ze dék nek, hisz e té ren a leg na gyobb a de -
fi cit. A kü lön bö ző szel le mi áram la tok, mé lyen a tu dat alat -
ti ra ha tó rek lá mok vi lá gá ban a hi tünk gya kor lá sa ré gi sé -
mák és nép egy há zi szo ká sok sze rint sze gé nyes nek és elég -
te len nek tű nik. Nem kí vá nom eze ket le be csül ni, de ke vés -
nek tar tom. Tu da tos és fe le lő sen vál lalt ke resz tény hit nél -
kül el so dor ben nün ket és hí ve in ket a kö zöny, a vi lág ál tal
dik tált élet stí lu sok ár ja. A poszt mo dern gon dol ko dás –
amely a lét értelmetlenségéből és a cselekvés hiá ba -
valóságából indul ki – át hat ja egész éle tün ket. Az él mény
fon tos sá ga ke rül a kö zép pont ba (Wellness und Er leb -
nisgesellschaft). A sze mé lyes ség, a be fe lé for du lás, re zig  -
nált ki áb rán dult ság min den ko ráb bi er köl csi nor mát el  ve -
tő sza ba dos ság gal pá ro sul. Ezért fel tét len szük sé ges jól
kép zett és mi nél na gyobb lét szá mú mun ka tár si gár da ki  -
vá lasz tá sa, s ki kép zé se, el ső sor ban hí ve ink lá to ga tá sá ra és
a kap cso lat tar tás ra. Nem a je ru zsá le mi egy há zi mo dell
(vár ni a hí ve ket), ha nem az antiókhiai (men je tek kö zé jük)
ko runk ér vé nyes mis  szi ói ma ga tar tá sa.

Ugyan ak kor fel kell mu tat ni, hogy az egy ház kö zös sé ge
nem el len sé ge a kí vül ál lók tár sa dal má nak. Elég, ha itt Je re -
mi ás sza va i ra uta lok: fá ra doz za tok a vá ros jó lé tén, mert jó -
lé te a ti jó lé te tek is. (vö. Jer 29,4–7) Mikeás 6,9–16 pe dig az
Is ten íté le te alá vont hely zet ben szó lít ja meg a bűn nyil ván -

va ló rom lá sá ban élő ket, hogy meg tér je nek. Így vá lik a Bib -
lia kö zös ség épí tő és misszionáló erő vé a csa lád ban és a
gyü le ke zet ben. Csak a jól pasz to rált, lelkigondozott csa lád -
nak és gyü le ke zet nek van von ze re je, hi te les sé ge. Eh hez a
Bib lia igé je az út.

Varlam Salomov Pál apos tol cí mű mű vé ben is ta lál ko -
zunk a Bib li á val. A szer ző, aki ma ga nem val lá sos, tár gyi -
la go  san köz li, hogy a kény szer mun ka tá bor ban a hí vők na -
gyobb lel ki erő vel vi sel ték a rá juk sza bott szen ve dés esz -
ten de it, mint a nem hí vők. Hon nan volt ere jük a ren de zet -
tebb lel ki vi lág meg őr zé sé hez, a ma ga sabb szin tű er köl csi
tar tás hoz?

Pál apos tol így biz tat ja az if jú Timóteust, Efezus ké sőb -
bi püs pö két: „De te ma radj meg ab ban, amit ta nul tál, és
ami ről meg bi zo nyo sod tál, tud ván, kik től ta nul tad, mi vel
gyer mek sé ged től is me red a szent írá so kat, ame lyek bölccsé
te het nek té ged az üd vös ség re a Krisz tus Jé zus ba ve tett hit
által.” (2Tim 3,14–15)

2008 a Bib lia éve. Ér té ke it új ra fel ra gyog tat juk. Be szé -
lünk ró la, és pró bál juk ta ná csai sze rint él ni min den nap ja -
in kat. Má so kat is meg kí sér lünk a Bib lia hold ud va rá ba hí -
vo gat ni. Ba rát koz za nak ve le, kós tol gas sák, hogy egy na -
pon meg íz lel jék, jó sá gos az Úr. Az ő kö zel sé ge pe dig oly
igen jó ne künk – lel ki pász tor ok nak is.

„A giccs em ber sza bá sú, a mű vé szet emberfeletti.”
(Abraham A. Moles)

Az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um töb bek kö zött az zal a
cél lal jött lét re, hogy egy há zunk múlt ját, tör té ne tét ku tas -
sa és ápol ja. Az ál ta la őr zött mű tár gyak hit éle tünk, tör té -
ne lem ben be töl tött sze re pünk je len tős mér föld kö vei és
em lé kei. Leg több ször a temp lo mok be ren de zé si tár gyai, a
li tur gi á ban hasz nált ol tá ri paramentumok, kely hek, fe -
szü le tek, ol tár te rí tők, be ren de zé si tár gyak stb. tar toz nak
eb be a ka te gó ri á ba. A mú ze um fel ada ta te hát az ér té kek
meg őr zé se az utó kor szá má ra. De va jon mit is ne ve zünk
ér ték nek? Hol hú zó dik vagy van-e egy ál ta lán ha tár
értékes mű vé szi alkotás és ér ték te len giccs kö zött? Le het-

e vo na lat húz ni giccs és né pi val lá sos ság, nép mű vé szet és
„grand art” kö zé? Mi kor be szé lünk mű vé szet ről és mi kor
ál- vagy sab lon mű vé szet ről? A giccs nek lé te zik egy olyan
ka te gó ri á ja, mely ről ed dig nem il lett be szél ni, me lyet ed -
dig ta bu ként ke zel tünk: a val lá sos giccs. Mit ta kar ez a ki -
fe je zés? Mi lyen tár gyak tar toz nak ide és mi ért? Mik a
ben ne rej lő ve szély for rá sok?

Meg an  nyi kér dés, me lyet ér de mes ala po san meg vizs -
gál ni, an nál is in kább mi vel nem lé te zik egy ér tel mű, vég -
ső és meg fel leb bez he tet len vá lasz, a ha tár vo na lak pe dig
nem éle sek. A to váb bi ak ban eze ket a kér dé se ket sze ret -
nénk fel ten ni, és a té mát kör be jár ni, hogy fel hív juk mind -
nyá junk fi gyel mét a ránk le sel ke dő esz té ti kai csap dák ra,
me lyek a leg több ször na gyon is va ló sá go sak.

Érték(t)rend
avagy az igaz és a ha mis dichotómiája az egy ház mű vé szet ben

H A R  M A  T I  B É  L A  L Á S Z  L Ó
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A giccs fo gal ma
A mű vé szet ben a giccs azon mű al ko tás ok gyűj tő fo gal ma,
ame lyek ha zug, il lú zi ók ra épü lő el kép ze lé se ket táp lál nak
az em ber és a tár sa dal mi va ló ság vi szo nyá ról. Mű vé sze ti
szem pont ból azok a tár gyak tar toz nak eb be a kör be, me -
lyek ala csony ér té kű ek, de mu ta tó sak, a la i ku so kat meg té -
vesz tő, ol csó fo gá so kat al kal maz nak. Ki ala ku lá sa (an nak
el le né re, hogy szin te min den kor ban fel lel he tő) és tö me -
ges el ter je dé se a 19. szá zad má so dik fe lé re te he tő, ami kor
a be fo ga dó tár sa dal mi ré te gek ér zel mi és gon do la ti ki szol -
gál ta tott sá gá nak ki hasz ná lá sá val a fo gyasz tói igé nyek tö -
me ges ki elé gí té se vált el sőd le ges cél lá.

A giccs el ső sor ban az ér zé kek nek szól. Gyors és azon -
na li, ol csó és fá rad ság men tes „élményt” ígér a szem lé lő -
nek. Az ál tal, hogy több nek akar lát sza ni, mint ami, az
„igazi” jó áron meg sze rez he tő pa ra frá zi sa ként a tisz ta ér -
ze lem ből ér zel gős sé get csi nál, az ér te lem ből köz he lyet, a
szen ve dés ből szen vel gést, az em lé ke zés ből pe dig ne gé des
nosz tal gi át. El len ben a „va ló di művészet” úgy tar tal má -
ban, mint meg ol dá sa i ban min dig ma ga sabb ra emel ke dik
tár gyá nál, és az ak tu á lis kor szel lem től füg get le nül örök
em be ri mon da ni va lót is ma gá ban hor doz.

A gic  csé vá lás fo lya ma ta

A tár gyak nál kü lön fi gye lem be kell ven ni azt a fo lya ma tot,
amit a fran ci ák la forme et le contenu kifejezéspárjával
szok tak jel le mez ni, és amit ma gyar ra csak je len tés vesz tés -
sel for dít ha tunk for ma és tar ta lom sza va ink kal (lásd bő -
veb ben: Voight Vil mos: A giccs tár gya, Hol mi on-line,
2005). A je len tős mű vé sze ti al ko tá sok nál ki egyen sú lyo -
zott, ko he rens vi szony áll fenn a mű vész ál tal lét re ho zott
mű és az ál ta la köz ve tí te ni akart tar ta lom kö zött. Ak kor
kez dő dik el a gic  csé vá lás fo lya ma ta, ami kor ez a vi szony
fel bo rul, el tor zul akár a fi zi kai mé re te ket (ki csi nyí tés, na -
gyí tás), akár a tar tal mi je len tés tor zu lá so kat (más nak lát -
sza ni, mint ami) te kint ve. Fon tos azt is tud nunk, hogy hét -
köz na pi tár gya ink „felfelé” és „lefelé” is ugyan úgy el moz -
dul hat nak ezen a lát ha tat lan ská lán. „Felfelé” ha pél dá ul
egye di mó don és mű vé szi en dí szít jük őket, de le fe lé is, ha
sok szo ro sít juk vagy el na gyol tan má sol juk őket.

Hogy evan gé li kus pél dák nál ma rad junk, gon dol junk
csak a wit ten ber gi fő tér embernagyságú bronz Lu ther -
szob rá ra és a ró la ké szült kis mé re tű, tucatszámra ön tött
por ce lán má so lat ra vagy a dán Thordvalsen Krisz tust áb -
rá zo ló, élet nagy sá gú és amúgy meg ren dí tő ha tá sú szob -
rá val dí szí tett ol tá rá ra, amely ről a meg vál tó alak ját má -
sol ták le ki ra gad va kör nye ze té ből. Ki csi nyí tett, ha tás va -
dász, de már tel je sen ere jét vesz tett, por ce lán ból ké szült
után za tok tö me ge ta lál ha tó ma is gyü le ke ze te ink leg -
több jé ben. A hí res mű tár gyak ról ké szült má so la tok az zal

a nem is tit kolt szán dék kal szü let nek, hogy a ha tá suk alá
ke rült lá to ga tó „hazavihessen” va la mit ab ból a fel eme lő
ér zés ből, me lyet a hely szí nen ta pasz talt. Csak hogy raj ta
kí vül a töb bi né ző ben a „mű” már nem kel ti ugyan azo kat
az ér zé se ket, hi szen ki ra gad va kör nye ze té ből, le ki csi nyít -
ve, ol csó anyag ból már egy ál ta lán nem ha son lít ha tó az
ere de ti hez. Hogy vi lá gi pél dát is hoz zak, a Ba la ton mel lett
anak ro nisz ti kus nak tű nik a Ba la ton fü re den fel épí tett
„gö rög falu”, hi szen Ma gyar or szá gon va gyunk, ahol élet -
ide gen a más kul tú rá ból vál toz ta tás nél kül, egy az egy ben
át vett kul tu rá lis min ta, még ak kor is, ha az ön kor mány zat
je les tag ja i ra nya ra lá suk so rán nagy be nyo mást tet tek az
em lí tett épü le tek.

Köz hely nek szá mít, de azért fon tos meg em lí te nünk,
hogy a 19. szá zad tól kezd ve a ke resz tény val lás fo lya ma to -
san vesz tet te el meg ha tá ro zó be fo lyá sát az em be rek re.
Ugyan ak kor pa ra dox mó don a giccs min dig is só vá rog va
vá gyott a val lás hoz ha son lí ta ni, an nak az em be rek re gya -
ko rolt ha tá sát le má sol ni. A val lás „eszköztárát” min dig szí -
ve sen köl csö nöz te és al kal maz ta. A tár gyak és tö meg ter -
mé kek va la mint a vi lá gi épü le tek kül ső és bel ső meg je le -
né sé nek szakralizálása va lós fo lya mat, gon dol junk csak a
temp lom to rony ra mint szim bó lum ra és az er ről má solt, a
gaz da sá gi élet sze rep lő i nek ha tal mát és ere jét jel ké pe ző,
leg több ször az olaj tár sa sá gok és a pénz in té ze tek ál tal al -
kal ma zott, egy mást túl szár nyal ni aka ró szupermagas tor -
nyok ra. A gic  cses tárgy min den áron ha son lí ta ni kí ván a
val lás ál tal köz ve tí tett lát vány ra, an nak transz cen den ci á ját
kö ve ti és pró bál ja meg utá noz ni.

A val lá sos giccs

A giccs fo gal mán be lül kü lön ka te gó ri át ké pez a val lá sos
giccs, hi szen tár gya jól be ha tá rolt. A to váb bi ak ban csak ez -
zel a ka te gó ri á val sze ret nénk rész le te seb ben fog lal koz ni.

A gic  csé vá lás fo lya ma tá ban ha té ko nyan ját szik köz re
az a hoz zá ál lás is, ami kor a be fo ga dó meg akar ja spó rol -
ni a té ma fe let ti mély el gon dol ko dást, és be éri a ké szen
ka pott szte re o tí pi ák kri ti kát lan át vé te lé vel. Val lá si szem -
pont ból a tör té ne lem so rán köz pon ti prob lé mát je len tett
az áb rá zol ha tó ság kér dé se. A lát ha tat lan Is ten min dig is
élén ken fog lal koz tat ta az em be re ket, iz gat ta fan tá zi á ju -
kat, meg moz gat ta kép ze lő e re jü ket. Az ala pot ma ga a
Bib lia ad ta, mely nek tör té ne tei gyak ran be szél nek ké -
pek ben. Föl di mű kö dé se so rán Jé zus Krisz tus ma ga is
pél dá za tok kal tet te ért he tő vé az em be rek szá má ra üze -
ne tét. A kü lön bö ző tör té nel mi kor szak ok ke resz tény em -
be rei min dig a sa ját mű vé sze ti esz kö ze ik kel, a sa ját fel fo -
gá su kat kö vet ve pró bál ták meg vis  sza ad ni, lát ha tó for -
má ba ön te ni az örök ér vé nyűt. Így ezek az al ko tá sok
min dig egy adott kor, egy adott nép cso port föld raj zi lag
is jól el kü lö nít he tő em be ré nek Is ten hez va ló vi szo nyá ról,
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is ten ké pé ről ta nús kod nak, me lyek hi te les, őszin te és
egye di al ko tá so kat ered mé nyez tek. A Bib lia „nyi tott
könyv”, mely az ol va só ra bíz za a leg fon to sabb kér dé sek
meg vá la szo lá sát. A „Te ki nek mon dasz engem?” kér dé sé -
re egyen ként kell meg ad nunk a vá laszt. A té má ban szü -
le tett mű tárgy ak kor vá lik va ló di vá és igaz zá, ha ké szí tő -
jé ben le zaj lik ez a küz de lem az adek vát vá lasz ke re sé se -
kor. Fél re ér tés ne es sék, eh hez nem szük sé ges ta nult mű -
vész nek len ni. Min dig őszin te cso dá lat tal né zem a kis,
tü rel mi ren de let ko ra be li, Tol na me gyei evan gé li kus fal -
vak temp lo ma i nak kar zat ké pe it. A na iv, nem ta nult, min -
den bi zon  nyal a he lyi gyü le ke zet ből szár ma zó fes tők su -
ta, leg in kább a hely bé li ek re ha son lí tó áb rá za tú bib li ai
alak jai még is ele mi erő vel fe je zik ki a kí vánt mon da ni va -
ló kat, és ez ál tal hi te les sé vál nak.

A na iv vagy a nép mű vé szet té ma kö ré be tar to zó val lá -
sos em lé ke ket az kü lön böz te ti meg a gic  cses mű vek től,
hogy bel ső ösz tön zés ből szü let nek, és ha van is elő kép ük,
ha fel is hasz nál nak va la mi fé le min tát sa ját mű vük el ké -
szí té se kor, ak kor is a sa ját hit vi lá guk, a sa ját fel fo gá suk
sze rint va ló sít ják meg azt.

A val lá si ér zés ből fa ka dó, azt ki hasz ná ló tö meg ter mé -
kek azon ban ba ná lis, üres ki fe je zé si for mák ra re du kál ják a
mé lyen át élt val lá sos ér zést. Lourdes, Oberammergau, Ma -
ria zell, Medjugorje vagy akár Genf és Wit ten berg is ki szol -
gá ló já vá vál tak ezek nek az ér zé sek nek, és a tö me gek vélt
vagy va lós vá gya i hoz iga zí tot ták a mű vé szet nor má it. A
„souvenir” igé nyé hez kap cso ló dó tö meg ter me lés és a funk  -
ció el tor zu lá sá val a de ko rá ci ó nak az in do kolt nál sok kal
erő sebb elő tér be ke rü lé se meg te rem tet te a val lá sos giccs
pro to tí pu sa it, me lye ket azu tán az adott hely nagy sá gá ra hi -
vat koz va áhí tat tal és tisz te let tel, de min den kri ti kát mel lőz -
ve to váb bí ta nak és ter jesz te nek az oda lá to ga tók.

A tisz ta szo bá tól a temp lom ol tá rá ig

Kü lönb sé get kell ten nünk a tár gyak kö zött ab ban a te kin tet -
ben is, hogy hol he lyez ked nek el. Van olyan tárgy vagy mű,
mely egy la kás tisz ta szo bá já ban még a he lyén van, de egy
gyü le ke ze ti te rem ben vagy egy temp lom ban már nem. Az
egyé ni val lá sos ság tár gyai a leg rit kább eset ben al kal maz ha -
tók kö zös sé gi te rek ben. A nagy ma ma ál tal hím zett igés te -
rí tő nem biz tos, hogy meg áll ná a he lyét ol tár te rí tő ként.

A kö zös sé gi te rek re ál ta lá ban egé szen más „sza bá lyok”
ér vé nye sek. Fon tos ész ben tar ta ni uk lel ké sze ink nek és
gyü le ke ze te ink nek, hogy az ol tár te rí tők és az ol tá ri
paramentumok az ol tá rért van nak és nem for dít va, hogy
a ke resz te lő kút a ke reszt sé gért van és nem az őt al ko tó
mű vé szért vagy az ado má nyo zó ért. A mű vé szet és a mű -
vész ak kor jár el jól, ha esz kö ze i vel elő se gí ti és nem he -
lyet te sí ti (!) a temp lom ban le zaj ló ese mé nye ket. Hány -
szor ke rült és ke rül még ma is ne héz hely zet be egy-egy

lel kész ak kor, ami kor gyü le ke ze té nek osz lo pos tag jai
aján dék vagy kész tár gyak for má já ban ado mányt akar -
tak ad ni az egy ház köz ség nek, akár il lik oda az a bi zo -
nyos tárgy, akár nem, és be sem tet ték töb bé a lá bu kat a
temp lom ba, ha nem lát ták meg fe le lő en ki té ve sa ját ado -
má nyu kat.

A prob lé ma azon ban ko ránt sem új ke le tű, az em be -
rek, kezd ve a temp lom épí tő me cé ná sok tól az egy sze rű
pres bi te re kig min dig is sze ret ték vol na sa ját ma gu kat is
meg örö kí te ni va la mi lyen for má ban a temp lom ban. A ke -
resz tény fe le ke ze tek kö zöt ti vil lon gá sok ide jén a temp -
lom ala pí tó vagy a hit vé del me ző jé nek ne me si cí me re
vagy csa lád já nak epi tá fi u ma ke rül he tett be a temp lom ba.
Ké sőbb az egyes csa lá dok nak volt név táb lá val is meg je lölt
he lye az el ső pa do kon, míg má sok pél dá ul az úr va cso rai
ke hely ol da lá ra vagy a ke resz te lő kút ra vés ték fel és ez ál tal
tet ték „halhatatlanná” ne vü ket. Azon ban itt is kell len nie
egy ha tár nak. A gyü le ke ze ti ta gok nak nem ab ban kell
ver se nyez ni ük, hogy ki ado má nyoz pél dá ul drá gább és
csi csá sabb vi rág vá zát az ol tár ra, mert az nem vi rág be mu -
ta tó ként szol gál az ado má nyo zók gyö nyö rű sé gé re, ha nem
an nak a tér be li pont nak kell len nie, ahol az Is ten és az
em ber köz vet le nül is ta lál koz hat egy más sal. A kö zös sé gi
tér ne vé ben ben ne van a kö zös ség szó, mely a gyü le ke zet
tag ja i nak ös  szes sé gét je len ti. A temp lom ban egy egész
kö zös ség is ten ké pé nek kell ki fe je ződ nie, ahol min den hí -
vő egy aránt ott ho no san ér zi ma gát, me lyet min den ki
egy aránt ma gá é nak vall hat.

A giccs kö zön sé ge

Önk ri ti ku san be kell val la nunk és tény ként kell ke zel nünk,
hogy az em be ri ség min dig is ha tá ro zot tan von zó dott a
giccs hez, egyé ni leg és kol lek tí van egy aránt. Az ál tal, hogy a
ha mis biz ton ság ér ze tét ad ja, kel le mes és me se sze rű él -
ményt nyújt, a giccs ré vén min dig is jól érez ték ma gu kat az
em be rek. Ugyan ak kor ke resz tény hi tünk szem pont já ból
ko moly ve szély for rást is je lent.

A csu pán csak a gic  cset be fo ga dó em ber min dig meg re -
ked a szem lé let ala csony fo kán, csak lát szat tö re dé kek fel fo -
gá sá ra ké pes. Szá munk ra, hí vő em be rek szá má ra a val lá sos
mű vé szet ka ta li zá to ra a mé lyen gyö ke re ző, őszin te és az ér -
zé se ket vég te len ener gi á val meg töl te ni ké pes val lá sos hit
kell hogy le gyen. A meg nem élt vagy a csak fé lig, il let ve
rész ben meg élt hit él mény ha mis út ra ve zet, ezért kell szem -
be néz nünk ve le. Ezért egy há za ink és lel ké sze ink egyik leg -
fon to sabb fel ada ta le het ne a mai ko runk ér ték pusz tí tó és
egy ben az ér té kek után na gyon is áhí to zó em be ré nek a
meg szó lí tá sa. Ezért nem csak a ben nün ket kö rül ve vő tár -
gya kat kell „megtisztítanunk” a rá ra kó dott és sab lo nos sá
vá ló igény te len köz he lyek től, ha nem el le het ne gon dol kod -
nunk az ige hir de té se ink be és az evangélizációinkba fér kő -



4 1 7

zött „giccsek”, ki üre se dett sab lo nok meg re for má lá sán is. A
„csak a tisz ta forrásból” lu the ri gon do la tá nak ak tu a li tá sa
most ta lán idő sze rűbb, mint va la ha.

Ajánlott irodalom (válogatás)

Abraham A. Moles: A giccs, a bol dog ság mű vé sze te, Gon -
do lat, Bu da pest, 1975

Ba logh And rás: A kép ző mű vé sze ti giccs, Bu da pest, Gon do -
lat, 1964

Gabriele Thuller: Ho gyan is mer jük fel? Mű vé szet és Giccs,
He li kon, 2008

Voight Vil mos: A giccs tár gya, Hol mi Online, 2005
Zászkaliczky Zsu zsan na: A szép, a jó és a giccs, in: Evan gé -

li kus Élet, 2008. már ci us 23.

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Mar gó jegy ze tek 
A te rem tés ün ne pe cí mű könyv höz*

Mind tar tal má ban, mind kül ső meg je le né sé ben gaz dag,
szép, hasz nál ha tó ki ad vány ke rült ke zünk be a Dé li Egy -
ház ke rü let jó vol tá ból. A hár mas be ve ze tés (Gáncs Pé ter,
Szabóné Mát rai Ma ri an na, Bé res Ta más) el iga zít a könyv
cél ki tű zé sé ről, az öko ló gi ai krí zis te o ló gi ai és mo rá lis kér -
dé se i ről, a prob le ma ti ka bib li kus és mai glo bá lis je len tő -
sé gé ről. A sze rény, tö mör, ért he tő aján lás, a pá lya mun kák
ma gya rá za ta és az elő szó se gít ab ban, hogy el ne vesz  -
szünk a ma oly szé les té ma út vesz tő jé ben, és sa ját han gun -
kat hal lat has suk. A ta nul má nyok szer zői iga zán vál to za tos
író csok rot mu tat nak. A li tur gi kus szö ve gek ér zé kel te tik,
hogy is ten tisz te le te ink hez és hét köz nap ja ink hoz egy aránt
tar to zik ez a té ma kör. Szin te min den egyes dol go zat vagy
elő adás előtt vagy után az ol va só nak hasz nál nia kel le ne
eze ket a li tur gi kus szö ve ge ket, hogy a nagy imád ko zó csa -
lád ré sze se i vé vál has son. A cím mai nyel vünk hi á nyos sá -
gá ról árul ko dik, hi szen A te rem tés ün ne pe he lyett akár A
Te rem tő di csé re te vagy A te rem tett ség ün ne pe is áll hat na.
A hát só bo rí tó tu laj don kép pen a két el ső aján lás ki vo na ta,
de aki kéz be ve szi a köny vet, nyil ván a két bo rí tóla pot lát -
ja meg elő ször. 

Meg jegy zé se im test vé ri sza vak. Nem vet tem részt a
szer kesz tés ben vagy a lek to rá lás mun ká já ban, így egy -

há zi em ber ként, de ol va só mód já ra tá rom fel meg jegy -
zé se i met.

Po zi tí vu mok

Jó, hogy a könyv meg je len he tett, sőt idő ben ké szült el. Ma
ez sem ter mé sze tes. Jó, mo dern ko runk hoz mél tó a köny -
vé sze ti ér té ke, a ki tű nő fo tók és a me di tá ci ós anyag. Öröm
kéz be ven ni a Lu ther Ki adó új kö te tét. No ha ti pi ku san
evan gé li kus ki ad vány, az öku me ni kus össze füg gé sek meg -
szó lal ta tá sa ör ven de tes és mél tó a 20. szá zad utá ni kor -
szak hoz. A kö vet ke ző ne vek re gon do lok pél dá ul: Lucas
Vischer re for má tus, W. Huber EKD püs pök, R. Williams
ang li kán ér sek, Weyrud svéd érsek…

Az egy ház tör té net is je len van a csak ma i nak vélt
prob le ma ti ká ban. A ró mai ka to li kus Bonaventura, Assissi
Fe renc, II. Já nos Pál pá pa, or to dox te o ló gu sok ne ve szin tén
ol vas ha tó.

Vi lá gi kör nye zet vé dő szak ér tők ran gos kép vi se lők kel
ad ják a könyv höz mon da ni va ló juk leg ja vát. An gol, né met
kör nye zet vé del mi egy há zi szak ér tők, D. Hessel, P. L.
Hefner, D. Rhoados, Végh Lász ló, Swansson pro fes  szor stb.
ne vei is meg ta lál ha tók a könyv ben.

* Levél Gáncs Péter püspökhöz

H A F E N S C H E R  K Á R  O L Y  ( I D. )
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Ér de kes, hogy mai glo bá lis kér dé se ink hez pél dá ul
Lu ther nek az el ső hit ága zat hoz fű zött ma gya rá za ta vagy
az ötö dik pa ran cso lat ér tel me zé se jó ala pot nyújt. Anél -
kül, hogy ki fe je zé se it má sol nánk, tar tal mi mon da ni va ló -
ját be csül jük.

Az Egy há zak Vi lág ta ná csa és a Lu the rá nus Vi lág szö -
vet ség vi lág gyű lé se i nek tör té ne te mu tat ja, hogy a te o ló gi -
ai kér dé sek és a vi lág, ben ne a te rem tett ség ak tu á lis ügyei
össze tar toz nak. Az LVSZ 1947-ben Lundban és az EVT
1948-ban Amsz ter dam ban meg fo gal ma zott szö ve gei is jól
mu tat ják, hogy ezek a vi lág szö vet sé gek nem élet ide gen
vagy vi lág meg ve tő cél lal jöt tek lét re.

A Creation Day 1989-től is mert ka te gó ria. Le het sé ges,
hogy az or to do xok hasz nál ták elő ször!

Olyan vi lág szer te is mert te o ló gu sok és hu ma nis ták,
mint pl. Al bert Schweitzer, új ra ol va san dók – eset leg ko ru -
kat meg előz ték, de élet tisz te le tük meg szív le len dő a mai
kor ban is.

Sze ren csés nek tar tom, hogy ko runk köl tői is meg szó -
lal hat nak, kön  nyí tik az abszt rakt ka te gó ri á kat, és az iro -
dal mat sze re tők szá má ra egy má sik as pek tus ba ál lít ják be
a kér dé se ket: Vá ci Mi hály, Dsida Je nő, Weöres Sán dor so rai
is me rő sek, és szin te il luszt rá ci ó nak is te kint he tők. Ugyan -
így, Kempis Ta más sza vai, Szalézi Szent Fe renc gon do la tai
a 21. szá zad ban is ér vé nye sek.

A tár sa da lom ügye i vel fog lal ko zók ép pen úgy, mint a
te o ló gu sok ki vá ló sá gai szó lal nak meg: E. Jüngel pro fesz  -
szor még ma is te kin tély, Zahrnt új ság író-te o ló gus po pu -
lá ri san tud szól ni a nem te o ló gus kép zett sé gű ér tel mi ség -
hez, ahogy a ma gyar Kopp Má ria és sok is me rős köz gaz -
dász szin tén meg szó lal. Né ha vá rat la nul ke rül elő Tesse -
dik Sá mu el, akit csak lo ká lis vo nat ko zás ban szok tunk ér -
té kel ni.

A fel me le ge dés prob le ma ti ká ja ma Ma gyar or szág ra is
el ér ke zett. Amit Eu ró pá ban vagy vi lág szer te már 1961 óta
em le get nek, az most ná lunk is élet kér dés sé vált. Az ózon -
bu rok tönk re té te le, a Föld felmelegedése ná lunk is ak tu á -
lis prob lé ma, csak úgy, mint egész Eu ró pá ban, Ame ri ká -
ban, Af ri ká ban, Ázsi á ban. Ugyan így a jö vő ener gia for rá sa -
i nak kér dé se is (ld. 126. kk.). Ide tar to zik, hogy a Ga u di um
et spes kez de tű ró mai ka to li kus do ku men tum ugyan már
fél év szá za dos, még is új ra ol va san dó, és nem vesz tett sem -
mit ak tu a li tá sá ból.

Né hány kri ti kai szél jegy zet

Ahogy em lí tet tem, be csü löm a Dé li Egy ház ke rü let fá ra do -
zá sát, de saj ná lom, hogy nem az egész MEE ki adá sa köny -

vünk, hi szen er ről nem csak egy ke rü let be szél het, ha nem
egész egy há zunk, mint ahogy a könyv csat la ko zik az eu ró -
pai, ame ri kai vi lág ke resz tény ség hez. Va ló ban ösz  sze függ
egész gló bu szunk, mint ahogy ös  sze tar to zik há rom egy -
ház ke rü le tünk is.

A ki tű nő irat ke vés bé hang sú lyoz za a fo lya ma tos sá got,
pl. hogy ez zel a kér dés sel 1994. feb ru ár 15-én Ma gyar or -
szá gon is fog lal koz tunk, és er ről egy je len tős ki ad vány
szü le tett Fe le lős sé günk az élő vi lá gért cí men. Az öku me ni -
kus tu do má nyos szim pó zi um tag jai nagy részt egy há zi
em be rek vol tak: Bolberitz Pál, Szűcs Fe renc, Hafenscher
Kár oly, Boda Lász ló, Szokolay Sán dor, Bölcskei Gusz táv,
Bibó Ist ván, Bolyki Já nos stb. Nem hang sú lyoz ták, hogy a
Bázel-Graz-Budapest JPC ren de zé se i nek alap ve tő en a te -
rem tett vi lág fe le lős sé gé nek hang sú lyo zá sa a cél ja. Bolyki
Já nos köny ve i re és cik ke i re épp úgy fi gyel nünk kell, mint a
ró mai ka to li kus egy ház Tár sa dal mi és kör nye ze ti fe le lős ség
cí mű köny vé re vagy az esz ter go mi zsi nat ha tá ro za ta i ra. A
MEÖT és az ÖTK több ször fog lal ko zott – írott do ku men -
tu mok for má já ban is – ez zel az ak tu a li tás sal. Kör nye zet -
vé del mi bi zott sá gok ban püs pö ke ink gyak ran szól tak hoz -
zá e tárgy ban je len tős té mák hoz. Az UNESCO so ro zat ban
A vi lág ma cím mel éve ken ke resz tül je lent meg ki ad vány
ha son ló, gló bu szun kat érin tő kér dé sek kel.

A szö ve gek, mind a for dí tá sok, mind az önál ló fo gal -
ma zá sok, lek to rá lás ra szo rul nak. (Nem sze ren csés a né -
me tes szó rend ter mé sze tes hasz ná la ta, a sok gyö nyö rű ké -
pes jel ző el ha gyá sa, a ma gyar ta lan gon dol ko dás – pl. a
ma gyar ban a kéz, a láb egyes szám ban hasz ná lan dó, az
em  ber nek egy ke ze vagy fél ke ze van). A gyűj tő fo gal mak a
ma gyar ban töb bes szám ban sze re pel nek. A tény sze rű
meg szó lí tás he lyett az imád ság ban me leg han gú, sze mé -
lyes meg szó lí tás kell (Is ten nem tárgy, ha nem sze mély).
Más részt a sze mé lyes név más nem szük sé ges, hi szen cso -
dá la tos nyel vünk ben az alanyt, a cse lek ményt, a tár gyat
egy szó val tud juk ki fe jez ni, pl. sze ret lek. A jö vő időt je lö lő
„fog” se géd szó szük ség te len. A nyo ma té kos ké rést ki fe je ző
mon dat vé gé re fel ki ál tó jel szük sé ges! A ha..., úgy, az ak -
kor..., ami kor fel nem cse rél he tő. Kép za var pl. a „ma, a te -
rem tés napján” ki fe je zés.

Bán tó te o ló gi a i lag, hogy az aszt ro ló gi á ra hi vat ko zás
teodiceának hat (119. o.), vagy a ga lamb ma dár ként Bu da -
pes ten és Ve len cé ben mást je lent, mint fa lun. Az il luszt rá -
ci ók nem iga zod nak a szö veg hez. Lá tunk egy ma gá nyos
ván dort, aki ha vas tá jon ban du kol, és az írás a kö zös ség ál -
dá sá ról szól. A sok, gyö nyö rű fel vé tel iga zán úgy len ne il -
luszt rá ció, ha az adott te ma ti ka meg vi lá go sí tó ja le het ne,
vagy leg alább is oda ír ták vol na nem csak a ké szí tő ne vét,
ha nem a kép meg cél zott tar tal mát is.
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Is ten ud va ri bo lond ja1

Az oszt rák szár ma zá sú ame ri kai egy ház tör té nész, Eric W.
Gritsch Lu ther -mo nog rá fi á ja egy aránt szól mind azok nak,
aki  ket Lu ther éle te és mun kás sá ga tu do má nyos szem pont -
ból ér de kel, hi szen több év ti ze des ku ta tó mun ka előz te meg a
könyv meg je le né sét, és azok nak, akik egy sze rű en csak kí ván -
csi ak, és sze ret né nek töb bet meg tud ni Lu ther Már ton ról.

Ha va la kit mé lyeb ben ér de kel a Lu ther -ku ta tás, ér de -
mes a láb jegy ze te ket is vé gig bön gész ni – szám ta lan új in -
for má ció és tör té nel mi ada lék bir to ká ba jut ha tunk. (Pél -
dá ul nyo mon kö vet het jük Lu ther ko rá ban a Habs burg-há -
zas sá go kat, mel  lyel a Habs burg-ház pró bál ta nö vel ni a be -
fo lyá sát szer te Eu ró pá ban.) Az önál ló ku ta tás hoz pe dig a
ti zen nyolc ol da las bib li og rá fia nyújt még se gít sé get.

A könyv há rom nagy rész ből áll: az el ső rész le te sen be -
mu tat ja Lu ther Már ton élet út ját, a po li ti kai hát te ret is fel -
raj zol va, mely je len tős ha tás sal volt Lu ther ügyé re.

Meg tud hat juk, hogy Lu ther A 95 té tel ma gya rá za ta után
rö vid ide ig le ve le it „Már ton Eleutherius”-ként ír ta alá (a
„sza  bad” je len té sű gö rög szó ból); Lu ther és Eck fel fegy ver -
zett test őr ség gel ment a lip csei vi tá ra; hogy az egye te mek
sor  ra el ítél ték Lu ther ta na it; hogy azt a tör té ne tet, hogy Lu -
ther egy szer az ör dög höz vág ta a tin ta tar tót, csak az élet rajz -
írók és az ide gen ve ze tők ta lál ták ki; hogy Lu ther 1524-ben
Jé ná ban a Fe ke te Med vé hez cím zett fo ga dó ban vi tá zott
Karlstadttal; hogy Münzer „Wit ten berg pu hány húsda rab -
jának” ne vez te Lu thert; hogy az úr va cso ra kér dé sé hez
Zwing liék„an  nyit ér te nek, mint a sza már a zsoltárhoz”; hogy
Lu ther 1527 au gusz tu sá ban a wit ten ber gi pes tis jár vány ide -
jén a be te ge ket és a hal dok ló kat gon doz ta; hogy Lu ther sze -
rint a ke resz tény élet két tar tó osz lo pa az is ten tisz te let és a
hit ok ta tás; hogy Lu ther sze rint a páli ta ní tás a meg iga zu lás -
ról „min den te o ló gi ai esz me cse re zsinórmértéke”; hogy mi -
ben tér el Lu ther lel ki is me ret ről al ko tott vé le mé nye a kö zép -
ko ri fel fo gás tól; hogy 1530-ban Coburg vá rá ban Já nos Fri -
gyes vá lasz tó fe je de lem egy pe csét gyű rűt aján dé ko zott Lu -
ther nek, és ez a pe csét Lu ther -ró zsa ként vált is mert té; hogy
Lu ther ki ad ta azt az ál lí tó la gos ha lá lá ról szó ló gúny ira tot,
me lyet egy is me ret len szer ző jegy zett fel, és amely sze rint
Lu ther azt kér te, hogy ha lá la után he lyez zék a tes tét az ol tár -
ra, és imád ják. „A ké rést azon ban nem le he tett tel je sí te ni –
ér velt a szer ző –, mert ma ga Krisz tus lé pett köz be, át ad va

Lu ther tes tét az ör dög nek egy utá la tos za jos szer tar tás ban.
Csak »ké nes szag« ma radt az üres sír kö ze lé ben, ahol Lu ther
feküdt.” Lu ther azt a meg jegy zést fűz te a gúny irat hoz, hogy
él ve zet tel ol vas ta ezt a ha lá lá ról szó ló ha zug sá got, és re mé li,
hogy a pá pa és a pá pis ták még el for dul hat nak az ör dög től,
de Is ten ke zé be he lye zi a dol got.

Ezen kí vül még sok más ér de kes és fon tos is me ret tel
gaz da god ha tunk.

A mo no grá fia má so dik ré sze a Lu thert ért kri ti ká kat
szó  lal tat ja meg. Pél dá ul a Lu ther -ma gya rá zók sze rint Lu -
ther nek a Szent írás és a ha gyo mány kö zöt ti kü lönb ség té te -
le sok szor le het ne vi lá go sabb. So kan tá mad ták Lu ther po li -
ti kai er kölcs ta nát – Ernst Troeltsch, Karl Barth, Diet rich
Bon hoeffer, bár 1941-ben Eivind Berggrav ar ra buz dí tott,
hogy Lu ther ne vé ben pas  szív el len ál lást ta nú sít sa nak a
meg  szál ló ná ci erők kel szem ben. Az ame ri kai kri ti ku sok
azon ban még ke mé nyeb ben el ítél ték Lu ther po li ti kai fel -
sőbb ség ről szó ló esz mé it. So kan kri ti zál ták Lu ther zsi dók -
ról val lott né ze te it, Bainton pél dá ul ezt ír ta Lu ther nek A zsi -
dók ról és ha zug sá ga ik ról cí mű mű ve kap csán: „Az em ber
azt kí ván ná, hogy Lu ther bár csak meg halt vol na, mi e lőtt ez
az ér te ke zés megíródott”. Gritsch be mu tat ja Erik son el mé le -
tét is, mely sze rint Lu ther nek a kö zép ko ri egy há zi te kin tély
el le ni lá za dá sa egy kó ros ön kép re ve zet he tő vis  sza.

A szer ző azon ban min dig vé del mé be ve szi Lu thert, és
meg pró bál ja iga zol ni, hogy Lu ther Már ton ko rá nak gyer -
me ke volt.

A könyv utol só nagy ré sze, az Öku me ni kus örök ség töb -
bek kö zött a hit ál ta li meg iga zu lás ról szól, mely ta ní tás ról
Lu ther nem vár ta el, hogy olyan hit cik kely le gyen, me lyen
az egy ház áll vagy bu kik, de kez de mé nye ző je volt egy dog -
ma ja vas lat nak, amel  lyel a kom mu ni ká ció bi zo nyos mód já -
ra tet tek ja vas la tot, hogy ne le hes sen úgy ér tel mez ni az el -
mon dot ta kat, hogy a meg iga zu lást a jó cse le ke de tek kel ér -
de mel het jük ki. Szól a ke resz tény élet ről, hogy Lu ther szá -
má ra az egész ke resz tény élet a ke reszt ség hez va ló vis  sza té -
rést je len tet te; a szen ve dés ről, hogy a szol gá lat és a szen ve -
dés min dig együtt jár; a tel jes élet ről – „Bár ki, aki Lu ther -
hez ha son ló an is me ri a meg kí sér tés (Anfechtung) gyöt rel -
mét, va la mint az is ten gyer mek ség örö mét, él ve zi a te rem -
tett vi lág gal va ló össz han got, és így lesz tel jes ember.” Ki fej -
ti Lu ther gon do la ta it a mun ká ról: Lu ther min den vi lá gi
fog lal ko zást a vi lág fe lé tör té nő evan gé li u mi szol gá lat nak
te kin tett, sze rin te a mun ka le he tő sé get nyújt se gí te ni Is ten -

1 Gritsch, Eric W.: Isten udvari bolondja. Luther Márton korunk pers-
pektívájából. Luther Kiadó, Budapest, 2006, 343 o.
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F I L M A J Á N L Ó

A fel ke lő nap há za

nek a vi lág ban, va la mint vé dő bás tya a bűn és a go nosz el -
len. Szól a re for má tor hu mo rá ról, mel  lyel ki gú nyol ja az
em be ri hi bá kat, és helyreteszi azo kat, akik hely te le nül cse -
le ked nek. Vé gül pe dig be mu tat ja Lu ther tör té nel mi meg -
íté lé sét, hogy tör té nel mi ko ron ként ho gyan vál to zott a Lu -
ther ről al ko tott kép.

A köny vet még ér de ke seb bé te szi, hogy Gritsch lép ten-
nyo mon be szél te ti Lu ther Már tont, ren ge te get idéz tő le.

Hogy ked vet sze rez zek az ol va sás hoz, áll jon itt vé ge ze -
tül né hány a könyv ben sze rep lő Lu ther -idé ze tek kö zül:

„Én ma gam (ha meg en ge di tek ne kem, egér pi szok nak,
hogy bors sal fű sze rez zem ma gam) na gyon há lás va gyok a pá -
pis tá im nak, hogy az ör dög dü hön gé se in ke resz tül olyan so kat
ütöt tek, sa nyar gat tak és kényszerítettek en gem. Azt le het
mon da ni, ők csi nál tak meg le he tő sen jó te o ló gust belőlem.”

„A történelem… ar ról szól, hogy mi mó don tart ja fenn,
kor má nyoz za, gá tol ja, se gí ti, bün te ti és ju tal maz za (Is ten)
a vi lá got és kü lö nö sen az em be re ket, min den kit jo gos ér de -
me, go nosz sá ga vagy jó sá ga szerint… A tör té né szek ezért a
leg hasz no sabb em be rek és a leg jobb ta ní tók, az em ber so ha
nem tisz tel he ti, di csér he ti őket elég gé, és so ha nem elég gé
há lás nekik.”

„Mi vel nem pa ráz nál ko dás ra, ha nem há zas ság ra let -
tünk teremtve… nem csak meg en ge dett, de is te nes és di csé -
re tes is vá gya koz ni és meg kí sé rel ni fe le sé get szerezni.”

„Amit egy em ber nek meg kell ten nie, azt meg tet tem.
Mind az, ami meg ma radt, sí rom ba kell, hogy száll jon. El ér -
kez tem a vég hez, el te kint ve at tól, hogy hé be-hó ba azért ki -
csit meg csa va rom még a pá pa orrát.”

Tedd ma gad hasz nos sá, tisz teld má sok tit ka it, és ne menj
túl mes  szi re – rö vi den ezek len né nek a sza bá lyok a má so -
dik vi lág há bo rú ide jén St. Cloud ár va há zá nak egyé ni tra -
gé di ák tól és sze mé lyes kö zel harc ok tól ko ránt sem men tes,
a kül vi lág tól még is me ne dé ket adó kö zös sé gé ben.

St. Cloud – no ha víz nem ve szi kö rül min den ol dal ról
– sok szem pont ból még is szi get. Ide ke rül nek azok a gyer -
me kek, akik sen ki nek sem kel le nek, akik nek lé te zé sük
csu pán egy sze rű bal eset, akik erős kö te lé kek nél kül lóg -
nak a le ve gő ben, ar ra vár va, hogy va la ki egy szer le akas  sza
és ma gá val vi gye őket. A nagy vi lág vér ke rin gé sé től azon -
ban nem csu pán tár sa dal mi meg íté lés sze rint, de az inf -
rast ruk tú ra szem pont já ból is mes  sze es nek. Er re ugyan is
csak azok jár nak, akik gyer me ket sze ret né nek – örök be
fo gad ni, meg szül ni vagy el ve tet ni.

Utób bi nak kö szön he tő en vá lik dr. Wilbur Larch (2000-
ben a leg jobb fér fi mel lék sze rep lő dí ját el nyert Michael
Caine ala kí tá sá ban), az ár va ház or vo sa a kör nyék be li nők
cin ko sá vá és meg men tő jé vé, hi szen itt vi lág ra hoz hat ják
nem kí vánt gyer me ke i ket, hogy az tán az ár va ház gond ja i -
ra bíz zák őket, vagy ter hes sé gük meg sza kí tá sát kér he tik,
amit Larch dok tor il le gá li san, de biz ton sá go san vég re is
hajt – a be lát ha tat lan kö vet kez mé nyek el ke rü lé se vé gett –

azon az ala pon, hogy in kább szak em ber vé gez ze el a mű -
té tet, „mint egy hü lye, aki nem ért hozzá”. Gyak ran ke ve re -
dik vi tá ba – töb bek kö zött emi att is – az ár va ház las san
fel nőt té vá ló ne velt jé vel, Homer Wells  szel (Tobey
Maguire), akit a gyer mek nél kül ma radt fér fi és az ár va fiú
közt ki ala ku ló vi szony ered mé nye képp Larch dok tor sa -
ját ja ként ve zet be a szü lé szet-nő gyógy ászat rej tel me i be,
ki ala kít va ez zel ket te jük kö zött az egész tör té net leg meg -
ha tá ro zóbb kö te lé két.

Homerben azon ban – mint min den fi a tal em ber ben –
egy re erő seb ben mo tosz kál a meg is me rés vá gya, a ki út ke -
re sé se az ár va ház ben ső sé ges, oly kor szív szag ga tó tör té ne -
tek kel te li, ám a kül vi lág tól min den szin ten el zárt éle té ből.
Ami kor pe dig egy fi a tal és gaz dag há zas pár St. Cloudba
ke ve re dik, hogy el in téz zék Larch dok tor ral ügyes-ba jos
dol ga i kat, Homer úgy dönt, ve lük tart, hogy meg néz ze az
óce ánt, és be áll jon mun kás nak az őszi al ma szü ret ide jén a
fiú szü le i nek bir to kán. En nek a ház nak azon ban egé szen
más, kí mé let len, min den ki re egy for mán mért sza bá lyai
van nak (a film ere de ti cí me egyéb ként: The Cider House
Rules – sza bad for dí tás ban Az al ma borház sza bá lyai), hő -
sünk azon ban nem ad ja fel a har cot füg get len sé gé ért, és az
idő köz ben meg lelt sze rel mé ért.

L A B O R C Z I  D Ó R A
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De oda ha za, St. Cloudban és oda kinn, a front vo na lon
egé szen más képp ala kul nak a kö rül mé nyek, ame lyek
Homer éle tét, ha úgy tet szik, sors sze rű és el ke rül he tet len
út ja fe lé so dor ják, és el in té zik, hogy ki tisz tul jon az ég St.
Cloud (a Szent Fel hő) me ne dék te tői fö lött, leg alább né -
hány fel sza ba dult ne ve tés ere jé ig.

A Cso ko lá dé cí mű film kap csán ta lán még na gyobb
hír név re szert tett svéd szár ma zá sú Lasse Hallström két
Os car-dí jat nyert film je az Ár vák her ce ge, mely ben szép -
ér zék kel ke ve re dik a ho lly woo di máz (ami meg bo csát ha -
tó egy jobb cél, a kön  nyebb emészt he tő ség ér de ké ben), a
skan di náv fil mek mű vé szi – je len eset ben fo lya ma to san
erő tel jes, rozs da bar na őszi han gu la tot árasz tó –, me lan ko -
li kus ké pi vi lá gá val. A film azon ban a gon do san ös  sze vá lo -
ga tott szí nész gár dá val, az intellektualizált ame ri kai re -
cept tel és a meg ha tá ro zó ké pi vi lág gal nem ju tott vol na
mes  szi re, ha nem jár na hoz zá az a kü lön le ges for ga tó -
könyv, amel  lyel csu pán ab ban múl ta felül John Irvingnek a
tör té net alap ját szol gál ta tó re gé nyét, hogy Os car-dí jat ka -
pott ér te.

Eb ben a tör té net ben ugyan is az ál ta lá ban ret te ne tes és
em ber te len ár va ház – kis sé me se sze rű en – va ló di, ben ső -
sé ges ott hon ná vá lik, a zord pe del lu sok he lyett pe dig két
fél tő nő vért és egy fur csa, ám a gyer me kek sor sát egé szen
meg ha tó mó don szí vén vi se lő dok tort ka punk. En nek el -

le né re a fil met sem mi kép pen ne ve tít sük es ti me se gya -
nánt vagy kön  nyed ki kap cso ló dás képp, hi szen a gyak ran
meg rá zó fő- és mel lék szá lak olyan er köl csi kér dé se ket vet -
nek fel (a tel jes ség igé nye nél kül: fe le lőt len ség, abor tusz,
vér fer tő zés, hűt len ség), ame lyek kel min den ki re pü lés
előtt ál ló fi a tal nak ér de mes szá mot vet ni, akár hol is tart
sa ját út já nak, múlt já nak és jö vő jé nek fel tér ké pe zé sé ben.

Ár vák her ce ge
(The Cider House Rules)
Szí nes fel ira tos ame ri kai film drá ma, 126 perc, 1999

Ren de ző: Lasse Hallström
For ga tó könyv író: John Irving
Ope ra tőr: Oliver Stapleton
Ze ne: Rachel Portman, Max Steiner

SZE REP LŐK:
Michael Caine (Dr. Wilbur Larch)
Tobey Maguire (Homer Wells)
Charlize Theron (Candy Kendall)
Jane Ale xan der (Edna nő vér)
Kathy Ba ker (Angela nő vér)
Delroy Lindo (Mr. Rose)
Erykah Badu (Rose Rose)

Szeretnék tiltakozni a Lelkipásztor 2008/7. száma első
oldalán közölt írás legelső mondata ellen.

Istenkereső emberként mondom: ez nem igaz. Vala hány -
szor a keresésére indulok, falakba ütközöm vagy zsák ut -
cákba kerülök. Rajtuk túl vagy fölöttük kell lennie, és visz sza
kell hőkölnöm. Nem Ady a tanúm („Az Isten van valamikép
minden gondolatnak alján...”), hanem kísérleteim, amelyek-
kel emberi módon próbáltam őt „befogni” – eddig sikertele-
nül.

Vallásokkal általában foglalkozóként mondom: ez nem
igaz. Ez mitológiai rövidzárlat. Nincs vallás, amely ne külön -
böztetné meg a szentet a profántól, a tisztát a tisztátalantól, a
hazugot az igaztól. Még a buddhizmust sem lehet azzal vá-
dolni, hogy teljesen összemosná a buddhát az emberrel. Az
ezo terika (vagy rosszul értett misztika) engedi meg ma gá -
nak, hogy az istenséggel való teljes azonosulást népsze rűsítse
(mint valami nagyon demokratikusnak tűnő meg oldást).

Görög drámák szeretőjeként mondom: ez nem igaz. Az
istenek legnagyobb haragját vívja ki az ember, aki túllépi a
határt, és behatol az isteni szférába. Hübriszt követ el, és ez
megtorlást von maga után.

Az Ótestamentum olvasójaként mondom: ez nem igaz.
Számtalan, ezt megcáfoló igehely felsorolása helyett, hadd
álljon itt csak két idézet: „...Isten vagyok én, nem ember...” (Hós
11,9) és „Isten nagyobb a halandónál...” (Jób 33,12) De idetar-
tozik mindaz, amit az Ószövetség a fazekasról és az agyagról, a
hazugságban megnyilvánuló különbségről, a tisztaságról és
bűnről, a felfuvalkodott emberről mond. Jellemző Tirusz fej-
edelmének megintése: „Felfuvalkodtál és ezt mondtad: Isten
vagyok én... pedig csak ember vagy, nem Isten...” (Ez 28,2)
Ugyanakkor az Ószövetség ismer csak az Isten számára fenn-
tartott „helyet”, ahová be nem léphet az ember, illetve ahol a sa-
ruját is le kell vetnie. Az Ószövetség szemlélete szerint Isten
majesztása, dicsősége vonja meg a határt és nem az ember. A
kbd szó maga már elkülönítést jelent, amelynek „súlya” van.

Jézus tanítványaként mondom: ez nem igaz. Különben
érthetetlen lenne 1Tim 2,5: „Mert egy az Isten, egy a közben -
járó is Isten és emberek között...” Fölösleges lenne a jézusi ke-
nózis, az inkarnáció, s elvesztené értelmét az imádság és a
kegyelem királyi széke elé való járulásra való felhívás.

Ez a mondat így nem igaz.
Gémes István

Olvasói levél
Tisztelt Főszerkesztő Asszony! Kedves Marianna!
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Alap ige: Mt 18,15–22

Ha vét ke zik atyád fia, menj el hoz zá, intsd meg négy szem -
közt: ha hall gat rád, meg nyer ted atyád fi át. Ha pe dig nem
hall gat rád, végy ma gad mel lé még egy vagy két em bert, hogy
két vagy há rom ta nú sza va erő sít sen meg min den val lo mást.
Ha nem hall gat rá juk, mondd meg a gyü le ke zet nek. Ha pe dig
a gyü le ke zet re sem hall gat, te kintsd olyan nak, mint a po -
gányt vagy a vám sze dőt. Bi zony, mon dom nék tek: amit meg -
köt tök a föl dön, köt ve lesz a menny ben is, amit pe dig fel ol do -
tok a föl dön, old va lesz a menny ben is. Bi zony, mon dom nék -
tek azt is, hogy ha kö zü le tek ket ten egyet ér te nek a föl dön
mind ab ban, amit kér nek, azt mind meg ad ja ne kik az én
men  nyei Atyám. Mert ahol ket ten vagy hár man ös  sze gyűl -
nek az én ne vem ben: ott va gyok közöttük.” Ak kor Pé ter oda -
ment hoz zá, és ezt kér dez te tő le: „Uram, hány szor vét kez het
el le nem az én atyám fia úgy, hogy én meg bo csás sak ne ki?
Még hét szer is?” Jé zus így vá la szolt: „Nem azt mon dom ne -
ked, hogy hét szer, ha nem még het ven szer hét szer is.”

A mi Urunk, Jé zus Krisz tus ke gyel me, Is ten sze re te te és
a Szent lé lek kö zös sé ge le gyen mind an  nyi unk kal. Ámen.

Test vé re im a Jé zus Krisz tus ban!

Mit te szünk azok kal, akik vét kez nek? Ho gyan te szik ezt
Önök a sa ját gyü le ke ze tük ben? Mit te gyünk a há zas ság tö -
rők kel, a ha zu gok kal és azok kal, akik lop nak – a kis bol ti lo -
pás tól kezd ve a nagy adó csa lá sig? Meg kell mon da nom
Önök nek: ugyan úgy ma gán üg  gyé tet tük mind ezt, aho gyan a
val lást is ma gán ügy nek je lent jük ki. Min den ki egye dül a lel -
ki is me ret ének tar to zik el szá mo lás sal. „Ezt be szél je meg az ő
Istenével!” „Ez az ő dolga.” Sen kit sem aka runk el ítél ni. Ez az
ige Má té evan gé li u má ból ezért ké nyel met len ige. Hi szen
olyan té má val fog lal ko zik, amel  lyel kap cso lat ban mi szí ve -
sen be csuk juk a sze mün ket, mert meg üt kö zünk raj ta.

Két ség te len, hogy a val lás sza bad ság nagy ér ték, ame -
lyért nagy árat fi zet tünk. Mi, mennoniták na gyon jól tud -
juk ezt. A val lás azon ban csak egyet len ér te lem ben ma -
gán ügy: sen ki nek sem sza bad elő ír ni, hogy mit hig  gyen.
Az azon ban, hogy ho gyan él jük a val lá sun kat, hogy ke -
resz té nyek ként ho gyan él jük az éle tün ket az egy más sal és
má sok kal va ló kap cso la ta ink ban, az nem ma gán ügy. A hit
ma gán ügy. A val lás min dig nyil vá nos. Hi szen ne künk, ke -
resz té nyek nek ez ha tá roz za meg ér té ke in ket és vi szo nyu -
lá sun kat min den hez – a po li ti ká hoz és a gaz da ság hoz egy -
aránt. A val lás alap ján ér tel mez zük a kö rül mé nye ket, ame -
lyek ben élünk, és az irá nyít ja cse le ke de te in ket. A val lás so -
ha sem csu pán egyé ni éle tün ket ha tá roz za meg, ha nem
min dig azo kat a kap cso la to kat is, ame lyek ben élünk. Min -
dig érin ti a kö zös sé get, amely hez tar to zunk: gyü le ke ze -

A meg bo csá tás ere jé ről, 
a meg bé ké lés le he tő sé gé ről és az erő szak
le győ zé sé nek ígé re té ről
Ige hir de tés az Ökumené Nap ján, 2006. má jus 31-én a ham bur gi Szent Péter-főtemplomban*

F E R N A N D O  E N N S

* Dr. Fernando Enns mennonita lelkész, teológus, a Hamburgi Egye -
tem Teológiai Fakultásának docense, az Egyházak Világtanácsa (EVT/
WCC/ÖRK) Központi és Programbizottságának, valamint az Ökumeni -
sche Rundschau folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, az EVT által
meg hirdetett „Az erőszak legyőzésének évtizede 2001–2010” egyik kita-
lálója. Itt közölt igehirdetését a Deutsche Wirtschaft AG (Bonn) kiadó
2007-ben „A legjobb igehirdetés” címmel tüntette ki. (A ford. megj.)
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tün ket, egy há zun kat, más hi tet val ló em be rek kel va ló kap -
cso la tun kat, vá ro sun kat.

S ezért van nak olyan hely ze tek, ame lyek ben az egyes
em ber cse le ke de te az egész kö zös sé get ve szé lyez te ti. Mit
kezd jen te hát ez zel az a ke resz tény egy ház, amely nek cse -
le ke de te it alap ve tő en Is ten sze re te te és a krisz tu si meg bo -
csá tás ha tá roz za meg?

Min den fe le ke ze tünk – aho gyan olyan szé pen ös  sze -
gyűl tek itt – meg pró bál ta, hogy Má té evan gé li u má nak e ver -
se it tet tek re vált sa: vis  sza kö szön nek a nagy or to dox te o ló -
gus, Basilius „hosszú” és „rö vid szabályában”. A Re gu la
Benedicti is tar tal maz za őket, kü lö nö sen hang sú lyoz va a bű -
nös in ten zív lel ki pász to ri kí sé ré sét, hogy ez őt éle té nek meg -
job bí tá sá ra in dít sa. Bár Lu ther szá má ra a ró mai ka to li kus
egy ház ál tal gya ko rolt átok nem volt el fo gad ha tó, mert az
volt a vé le mé nye, hogy a tu laj don le fog la lá sa és a bű nö sök
el űzé se nem az egy ház, ha nem a csá szár fel ada ta, de a „kis
átkot”, a bű nös nek az úr va cso rai kö zös ség ből va ló ki zá rá sát
na gyon is meg tar tot ta. Az én mennonita elő de im, a 16. szá -
zad ke resz te lői pe dig a gyü le ke ze ti élet Mt 18 ál tal meg ha tá -
ro zott rend jét a kard nak az ál lam ál tal gya ko rolt ha tal má tól
még ra di ká li sab ban el vá lasz tot ták: ál la mi se gít sé get egy ál ta -
lán nem vet tek igény be. Szá muk ra a Mt 18 sze rin ti cse lek vés
je len tet te az erő szak men tes konf lik tus meg ol dás he lyes, ke -
resz tény út ját. Az eb ből ki ala kult „egyház fe gyel me zés” ké -
sőbb min den kongregacionalista, pi e tis ta és me to dis ta gyü -
le ke zet éle té nek fon tos ré szé vé vált.

Az egy ház éle té nek ve szé lyes, kí sér tő te rü le te ez. Hi -
szen mind an  nyi unk ha gyo má nyá ban elő for dult, hogy
nem csak a bű nös cse le ke de te ket, ha nem a bű nös em be re -
ket is el ítél ték. Az is te ni pa ran csok büsz ke őr zői ül döz ték,
izo lál ták, kí noz ták és meg öl ték őket. Az em be ri jo gok so ro -
za tos meg sér té se Mt 18 alap ján! Nem is cso da, hogy az egy -
há zak nak ez az utá la tos bűn lajst ro ma nap ja ink ban eh hez a
ref lex hez ve ze tett: „Ezt be szél je meg min den ki sa ját ma gá -
val és az ő Istenével!”

Ez azon ban, ked ves test vé re im, nem meg ol dás! Há la Is -
ten nek, ilyen gyor san nem tér he tünk na pi rend re a szö veg
fö lött. Hi szen a ki hí vás meg ma rad: Mit te szünk azok kal,
akik vi sel ke dé sük kel az egész kö zös sé get ve szély be so dor -
ják? Mit te szünk a ké se lők kel, a meg ron tók kal, a ter ro ris -
ták kal és a ra di ká li sok kal, akik az erő szak esz kö ze it hasz -
nál ják, és azt gon dol ják, hogy egy za va ros ide o ló gia le gi ti -
mál ja cse le ke de te i ket?

„Élet fogy tig lan elzárni!” „Ke mé nyen beavatkozni!”
„Ilyen »elemeknek« nincs köz tünk helye!” – a nyil vá nos ság
fó ru ma in köz mon dás sze rű en meg szó la ló fel há bo ro dás
ért he tő – és ép pen ezért olyan fél re ve ze tő. Hi szen ezek a
ran da lí ro zók is egy sze rű en a test vé re ink!

Ép pen az ökumené te rem tet te meg szá munk ra azt a le -
he tő sé get, hogy lá tó kö rünk ne csak sa ját fe le ke ze tünk re
kor lá to zód jék, én mennonitaként az or to do xot, a ka to li -
kust, a pünkösdista af ri ka it test vé rem nek te kin tem. S ha az

ökumenét a szó ere de ti ér tel mé ben – „az egész la kott föld”
(gö rö gül: oikumené) – va ló ban ko mo lyan ves  szük, ak kor a
muszlimot és a budd his tát is; hi szen mind an  nyi uk Is ten
kép más ára te rem te tett. Igen, Is ten nek eb ben a ház tar tá sá -
ban (gö rö gül: oikos) sen ki sem tar to zik azok kö zé, akik ne
len né nek a test vé re im.

Má té evan gé li u ma va ló ban az erő szak men tes konf lik -
tus meg ol dás út ját mu tat ja meg ne künk: „Ha vét ke zik
atyád fia, menj el hoz zá, intsd meg négy szem közt: ha hall gat
rád, meg nyer ted atyád fi át. Ha pe dig nem hall gat rád, végy
ma gad mel lé még egy vagy két em bert, hogy két vagy há rom
ta nú sza va erő sít sen meg min den val lo mást. Ha nem hall gat
rá juk, mondd meg a gyülekezetnek.”

Ez zel tar to zunk egy más nak! Nem ke ve seb bel. Ez a ré gi
„gyü le ke ze ti rend” ép pen az, amit ma erő szak men tes tré -
nin ge ken és ve sze ke dé sek el si mí tá sá ban ta nu lunk: El ső lé -
pés – ott ma rad ni! Oda néz ni! Meg szó lí ta ni! Be avat koz ni!
„Ta lán őr ző je va gyok én a testvéremnek?” – a Bib li á ban csak
az kér dez így, aki ép pen meg öl te a test vér ét. Árul ko dó, sőt
is ten ká rom ló kér dés! Pon to san tu dod, hogy a test vé red őr -
ző jé nek kell len ned! Nem he lyes, ha em ber társ adat, a ran -
da lí ro zót meg ha gyod el té ve lye dé sé ben. A ta pin tat mű vé -
sze te szük sé ges itt: négy szem közt kell tör tén nie, hogy meg -
tart has sa az ar cát, ne hogy a vét ke mi att ér zett szé gyen to -
váb bi bűn be so dor ja. A tet test azon ban a meg szó lí tás ál tal
ki kell ra gad ni ano ni mi tá sá ból – a sa ját ér de ké ben.

Em lé kez nek még ar ra a vér für dő re, ame lyet egy is ko lás
Er furt ban ren de zett, ami kor – egy ego-shooter őrü le té hez
ha son ló an – meg öl te is ko la tár sa it és ta ná ra it? Csak ak kor
hagy ta ab ba a gyil ko lást, és for dí tot ta ma ga el len a fegy ve -
rét, ami kor tör té ne lem ta ná ra fel is mer te, és kér dőn ne vén
szó lí tot ta: „Te, Robert?”

Má so dik lé pés: má so kat be von ni. A két sze mély köz ti
konf ron tá ció gyak ran nem elég. Ta núk ra van szük ség, azért
is, hogy az eset le ges kö te le ző meg egye zés nek na gyobb sú lya
le gyen. Szük ség ese tén egy vé dett nyil vá nos ság nak kell lét re -
jön nie: a dol got a gyü le ke zet elé kell vin ni – ha son ló an az is -
ko lai konf lik tus meg ol dó mód szer hez, ami kor az egész osz -
tály meg tár gyal ja, hogy mi tör tén jen a za va ró val. A dön tő az
a cél, ame lyet Má té evan gé li u ma ver se i nek fő gon do la ta
meg ha tá roz: a kap cso la tok hely re ál lí tá sa. Ez egy egé szen
más fel fo gá sa az igaz sá gos ság nak, mint az, amely a min den -
nap ok ban az el ső pil lan tás ra meg fe le lő nek tű nik. Az el kö ve -
tőt ép pen nem sza bad bün te tés sel to vább izo lál ni, ha nem az
egész kö zös ség sze re pe hang sú lyos. Ho gyan gyó gyít ha tók a
sé rült kap cso la tok? Ho gyan le het az el kö ve tőt ki sza ba dí ta ni
sze re pé ből, és ho gyan nyer he ti el is mét el vesz tett he lyét a
kö zös ség ben? Ezt a mód szert sok pol gár há bo rú ban – mint
pél dá ul Ru an dá ban – al kal maz ták. Ott min den tet tes be bör -
tön zé se sem mi kép pen sem volt le het sé ges, hi szen egész egy -
sze rű en túl ke ve sen ma rad tak vol na sza ba don.

Ha min den jól megy, ked ves test vé re im, ak kor ezen a
mó don va ló ban le győz he tő az erő szak. Ez en nek az igé nek
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az ígé re te. „Ha hall gat rád, meg nyer ted atyádfiát.” Egy olyan
fo lya mat ról van szó, amely meg sza kít hat ja az erő szak ör dö -
gi kö rét. Öku me ni kus kö zös ség ként az Egy há zak Vi lág ta ná -
csa „Az erő szak le győ zé sé nek évtizede” el ne ve zé sű nem zet -
kö zi prog ram ja ke re té ben ép pen ezt az alap gon do la tot pró -
bál juk kö vet ni, hogy erő sít sük az erő szak men tes ség kul tú -
rá ját. S mind az, amit lá tunk, na gyon-na gyon biz ta tó.

Ha min den jól megy. Nem min dig megy jól! Ez zel Má -
té is szá mol. A Bib lia nem kép mu ta tó, nem ál mo do zik a tö -
ké le tes em ber ről, ha nem szá mol a go nosz ha tal má val. „Ha
pe dig a gyü le ke zet re sem hall gat, te kintsd olyan nak, mint a
po gányt vagy a vámszedőt.” – Van nak hely ze tek, ami kor
nem ma rad más hát ra, mint az el vá lasz tás: az ál do zat és a
kö zös ség ér de ké ben. Erő szak men tes meg ol dá so kat ke re ső
és bé kes ség re tö rek vő em be rek ként bár mi lyen ak tí van
igyek szünk is a tet te sek meg men té sé re, egyet so ha nem
sza bad el fe lej te nünk: az ál do za tok is min dig test vé re ink.
Ne kik is rá kell tud ni uk ha gyat koz ni a vé del münk re.

De mit je lent egy ál ta lán, hogy őket – a jobb be lá tás ra
nem té rő ket, az őrült erő sza ko sa kat – te kint sük olyan nak,
mint a po gányt vagy a vám sze dőt? Zákeus, a vám sze dő tör -
té ne te jut eszem be, vagy azé a bű nös nőé, aki re sen ki sem
mert kö vet dob ni azu tán, mi u tán Jé zus köz be avat ko zott. Jé -
zus ezek hez a pe ri fé ri án élő cso por tok hoz kü lö nö sen is
oda for dul. Két do log te hát: (1) a meg ja vul ni nem aka ró
kény sze rű el vá lasz tá sa – pél dá ul be bör tön zés út ján – nem
je len ti azt, hogy a mi tö rő dé sünk ez ál tal el ér te vol na a ha tá -
rát. Ép pen el len ke ző leg. És (2) Is ten sze re te té ből ők sem es -
nek ki. Mert a jó pász tor el hagy ja a ki lenc ven ki lenc ju hot,
hogy meg ke res se az egy el ve szet tet. Ez az el be szé lés Má té
evan gé li u má ban köz vet le nül alap igénk előtt áll.

Ha csak, bi zony, ha csak mi nem hagy juk, hogy a po gá -
nyok és a vám sze dők ki es se nek eb ből a sze re tet ből. Van
hoz zá ha tal munk – ír ja Má té: „Bi zony, mon dom nék tek:
amit meg köt tök a föl dön, köt ve lesz a menny ben is, amit pe -
dig fel ol do tok a föl dön, old va lesz a menny ben is.”

Ez szin te hi he tet len: ez a ha ta lom, ez a fe le lős ség, ame lyet
ránk bíz nak. Ve szé lyes! Min dig is nagy volt az egy ház kí  sér -
té se, hogy a „bű nök meg bo csá tá sá nak és meg tar tá sá nak”
ha tal má val a nyo más gya kor lás és a fé le lem kel tés esz kö  ze -
ként él jen vis  sza. Ma ezt együtt vall juk meg Is ten előtt.

Ez zel a ha ta lom át adás sal va ló já ban a meg bo csá tás ere -
jét kap tuk aján dék ba. Olyan ér ték ez, amely na gyobb nem
is le het ne. Meg bo csát hat juk a leg na gyobb bűnt, mi va -
gyunk azok, akik a leg na gyobb bű nös nek Is ten ke gyel mé -
ről és ir gal mas sá gá ról te he tünk bi zony sá got – fel té tel nél -
kül, aho gyan Is ten sze re te te Krisz tus ban meg mu tat ko zik.
Ked ves Gyü le ke zet, ez nem je len ti a ször nyű tet tek utó la -
gos he lyes lé sét. Azo kat a leg éle seb ben el kel le ne, sőt mu száj
el ítél ni. Ez zel mind an  nyi an tar to zunk egy más nak. De:
hogy a tet tes től en nek el le né re ne ta gad juk meg a bűn bo -
csá na tot, ez az evan gé li um nagy sá ga és leg fon to sabb üze -
ne te, amely ből élünk. A meg bo csá tá sért nem le het meg -

dol goz ni, azt nem le het kö ve tel ni vagy ki kény sze rí te ni,
csak hir det ni le het – ke gye lem ből. Ki től akar nánk ezt a hit -
be li böl cses sé get és örö möt meg ta gad ni mi, akik pe dig tud -
juk, hogy men  nyi re szük sé günk van Is ten ke gyel mé re ah -
hoz, hogy a meg bé ké lés egy ál ta lán le het sé ges sé vál jon?

„Bi zony, mon dom nék tek azt is, hogy ha kö zü le tek ket -
ten egyet ér te nek a föl dön mind ab ban, amit kér nek, azt
mind meg ad ja ne kik az én men  nyei Atyám. Mert ahol ket -
ten vagy hár man ös  sze gyűl nek az én ne vem ben: ott va gyok
közöttük.”

An nak a fe hér lány nak az édes any ja, akit dél-af ri kai
fe ke te fi úk meg erő sza kol tak és meg öl tek, el ment – a lá -
nya mi att ér zett leg na gyobb gyász ban és fáj da lom ban –
ezek hez a fi úk hoz. Fe le lős ség re von ta őket, tud ni akar ta,
mi ért tet ték! Ki hoz ta eze ket a ti né dzse re ket el szi ge telt sé -
gük ből, ne vük, ar cuk és tör té ne tük lett. Ő so ha sem fog ja
tud ni le győz ni a fáj dal mat, ame lyet lá nya el vesz té se je lent
ne ki. En nek el le né re se gí tett ezek nek a fi úk nak ab ban,
hogy ez a tett ne hogy az ő éle tü ket is tönk re te gye. Így ta -
lál tak ta nu lá si le he tő sé get, és jár ják ma éle tük út ját. Ez az
a meg bo csá tás ra ké pes erő, amely ből a meg bé ké lés le he -
tő sé ge fa kad.

A 2001. szep tem ber 11-i ször nyű ter ror me rény le tek
után vol tak olya nok, akik az ál do za tok hoz zá tar to zó i ként
meg szó lal tak ak kor, ami kor az ame ri kai kor mány há bo rút
in dí tott az ira ki em be rek el len. „Not in our name!” [Ne a mi
ne vünk ben! (A ford. megj.)] – ez volt a nyílt jel sza vuk:
„Sem mit nem se gít a fáj dal munk le győ zé sé ben az, ha tud -
juk, hogy gyer me kek új ra el vesz tik a szü le i ket, édes apák a
fi a i kat, édes anyák a lá nya i kat. Ne kik ne kell jen azt el szen -
ved ni ük, amit mi el szen ved tünk. Meg bé ké lést akarunk.”
Erő sza kos vis  sza vá gás, „há bo rú a ter ror ellen”? „Not in our
name”! Ez az a meg bo csá tás ra ké pes erő, amely ből a meg -
bé ké lés le he tő sé ge fa kad.

Ked ves Gyü le ke zet, én nem tu dok Önök nek re cep tet
ad ni a meg bé ké lés re – a kap cso la tok hely re ál lí tá sá ra. Csak
ilyen tör té ne te ket tu dok el me sél ni. Ma ga a Bib lia sem tesz
mást, ha meg bé ké lés ről van szó. A meg bé ké lés ös  sze füg gé -
sé ben nin cse nek ga ran ci ák, sem au to ma tiz mu sok. És még -
is meg tör té nik. Tu laj don kép pen nincs más a ke zünk ben,
csak Is ten nek ez az ígé re te: „Ha kö zü le tek ket ten egyet ér te -
nek a föl dön mind ab ban, amit kér nek, azt mind meg ad ja
ne kik az én men  nyei Atyám.”

De ez az ígé ret a mi énk. S eb ben van az ígé ret az
ökumené szá má ra is. Az imád ság ban va ló egy ség ben rej tő -
zik a meg bo csá tás ha tal mas ere je, amely a meg bé ké lés le -
he tő sé gét aján dé koz za ne künk, és se gít az erő szak le győ zé -
sé ben, mert Is ten meg ígér te ne künk je len lét ét. Olyan aján -
dék ez, ame lyet szí ve sen meg osz tunk má sok kal.

Is ten bé kes sé ge pe dig, amely min den ér tel met meg ha -
lad, őriz ze meg szí vün ket és gon do la ta in kat a Krisz tus Jé -
zus ban. Ámen.

For dí tot ta: Wag ner Szi lárd
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Az egyházi év utolsó előtti 
(Reménység) vasárnapja
Jer 8,3–7.13

A vasárnapról

En nek a va sár nap nak nincs olyan lekciója és tex tu sa,
amely ál lan dó nak te kint he tő – em lé kez tet Magassy Sán -
dor az Óegy há zi perikópák cí mű kö tet ben.1 Jánossy La jos
pél dá ul még Az egy há zi év út mu ta tá sa cí mű írá sá ban
evan gé li um ként Mt 25,1–13-at, lekcióként 2Pt 3,3–13-at
hoz za.2 Eb ből kö vet ke ző leg a va sár nap jel le ge is for má ló -
dik. Jánossy az íté let re vis  sza jö vő Úr vá rá sát ál lít ja köz -
pon ti gon do lat ként elénk, Magassy az Is ten igé je cél hoz
jut tat so ro zat ban az „Íté le ten át üd vös ség re vagy kár -
hozatra” szkopuszt ad ja, a Prőhle-féle Agen da3 a „Cél egye -
nest igye kez zünk el hí va tá sunk jutalmára” so ro zat ban „Az
El jö ven dő felé” gon do la tát ál lít ja kö zép pont ba. Az új li tur -
gi kus könyv4 pe dig Re mény ség va sár nap já nak ne ve zi ezt a
va sár na pot, és a „Re mény ség gel vár juk az Úr vissza jö ve te -
lét” cí met ad ja az is ten tisz te let nek. 

Az is ten tisz te let vál to zó ré szei mind a Prőhle-féle Agen -
dá ban, mind az új li tur gi kus könyv ben azt erő sí tik meg,
hogy Jé zus Krisz tus íté let re jön vis  sza, és ez az íté let a küz dő
és szen ve dő egy ház re mény sé ge. Ké szü lés köz ben jó új ra és
új ra imád koz nunk a Li tur gi kus könyv kyriéjével együtt és
meg erő sí te ni ön ma gun kat a be ve ze tő ige biz ta tá sá val.

A lekciók
Mi vel ige hir de té si alap igénk az Ószö vet ség ből va ló, ezért
még fon to sabb, hogy a lekciók is for mál ják ige hir de té sünk
irá nyát. Az evan gé li u mi pél dá zat, il let ve ta ní tás (Mt 25,31–46)

ér de kes sé ge ként hadd hív jam fel a fi gyel met an nak szer -
ke ze té re. A ki rály íté le te az élet re hí vot tak kal kez dő dik, és
ve lük fe je ző dik be. Ez a szer kesz tés sej te ti a gon do la tot,
hogy Jé zus – és nyo má ban az evan gé lis ta – bá to rí ta ni sze -
ret né azo kat, akik ben ne, Jé zus ban hisz nek. Két ség kí vül
van a pél dá zat nak eti kai tar tal ma, de erő sebb ben ne az a
vo nás, hogy Jé zus a Krisz tus-test hez tar to zó kat hív ja az
örök élet re az utol só íté let ben.

Le vél be li igénk (2Thessz 1,3–10) még hang sú lyo sab -
ban, mai fül nek ta lán bán tó an is, hir de ti, hogy Is ten íté le -
te azért igaz sá gos, mert a gyü le ke zet tag ja it meg sza ba dít -
ja, az el le nük tö rő ket el íté li. A 8. vers két sza vát át kell gon -
dol nunk, hi szen a bos  szút áll he lyett az igaz sá got szol gál tat
ki fe je zés vol na pon to sabb, az en ge del mes ség he lyett pe dig
a ke vés bé eti kai töl te tű rá hall ga tás, oda fi gye lés szó val kö -
ze lí te nénk az ere de ti szö ve get.5

Mind két lekció utal te hát ar ra, hogy az íté let re vis  sza -
té rő Jé zus meg men ti övé it, és el vá laszt ja tő lük, el íté li azo -
kat, akik szem ben áll nak az Úr ral. S mind két lekcióban
na gyobb hang súlyt kap az íté let nek az a vo ná sa, hogy ál -
tala a gyü le ke zet Jé zus di cső sé gé ben és éle té ben ré sze sül.

A tex tus
Leg jobb tu dá som sze rint út tö rő fel adat ra ka punk meg bí -
zást az zal, hogy ezt a tex tust je löl ték ki szá munk ra. A Lel -
ki pász tor szá mom ra fel lel he tő textuáriuma6 sze rint 1935-
ben ol vas ha tunk a Jer 8,4–9 sza kasz ról ma gya rá za tot. Ér -
de kes az is, hogy míg a Li tur gi kus könyv a 4–7. sza kaszt je -
lö li ki, ad dig az évi elő írá sunk Jer 8,3–7.13 ver set ad ja
meg. Ez an nál is szem be öt lőbb, mert az ál ta lam is mert
ma gya rá za tok a 4. vers től kez dő dő en ve szik új egy ség nek
a szö ve get. A Kit tel-fé le Hebraica7 is új vers be ren de zi Je -
re mi ás pró fé ci á ját a 4. vers től. A 13. vers ha son ló an el kü -
lö nül az elő zők től. Ezt azért ta lá lom fon tos nak, mert ez
mu tat ja, hogy a ki je lö lés szán dé ka sze rint igénk nek nem
iro dal mi egy sé gét kell meg szó lal tat nunk, s nem áll ha tunk

A Z  I G E H I R D E T Ő  M Ű H E LY E

1 Magassy Sándor: Óegyházi perikópák, II. kötet. Szerzői kiadás, 220. o.
2 Jánossy Lajos: Az egyházi év útmutatása. Győr, 1944. 49. o.
3 Agenda a Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészei számára.

Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, Budapest, 1986. 224. o.
4 Evangélikus istentisztelet – Liturgikus könyv. Luther Kiadó, Bu da -

pest, 2007. 322. o.

5 Magassy i. m. 224. o.
6 Lelkipásztor, L. évfolyam 3. 154. o.
7 Biblia Hebraica. ed. Rudolf Kittel, Württembergische Bibelanstalt,

Stuttgart, é. n. 719. o.



4 2 6

meg an nak ön ma gán be lü li ma gya rá za tá nál, ha nem kül -
de té sünk Is ten mai üze ne tét, tel jes igé jét hir det ni.

Je re mi ás nak ez a pró fé ci á ja (7,1–20,18) Jójákim ural -
ko dá sa alatt hang zott el. En nek tör té ne tét a 26. fe je zet ele -
jén ol vas hat juk. Jósiás ki rály ha lá la után – né mi köz já té kot
kö ve tő en – tet te Jójákimot ki rál  lyá Nékó fá raó Kr. e. 609-
ben. Jójákim el tö röl te Jósiás re form ja it, új ra sza bad utat en -
ge dett a bál vány imá dás nak, eb ből kö vet ke ző leg élet vi tel -
ében is el tá vo lo dott a nép az Úr tól. Eköz ben a temp lom ba
ve tett ha mis hit is ál tat ta Júda ve ze tő it és la kó it, mi vel sem
As  szí ria, sem Egyip tom nem vet te be a vá rost. Ezért hang -
zik ez a ret te ne te sen sú lyos íté let (3. és 13.versek).

Tex tu sunk szer ke ze te ép pen el len té tes Jé zus ige hir de -
té sé vel. Itt a né pet az Úr hoz vis  sza hí vó si ra tó éne ket ve szi
köz re a vég le ges íté let sza va. Azért ne fe led jük, hogy a pró -
fé tai könyv fo lyik to vább, s majd el ér a 31. fe je ze tig, ahol a
pró fé cia be fe je ző dik!

A 4–7. vers az Úr si ra tó éne ke, amel  lyel az ál ta la mon -
dott íté let re fe lel.8 A 4-6. vers ben hat szor for dul elő a svb
(meg tér ni), s még egy szer – ta lán szó já ték ként – a svbb
(el pár tol ni) alak va la mely for má ja. Ez a sok szo ros is mét -
lés és azok a ké pek, ame lye ket ez zel a szó val le ír, nem csak
azt jel zik, hogy a ter mé szet ben és a hét köz nap ok ban olyan
ter mé sze tes, hogy va la ki vis  sza for dul jon, ha nem azt is,
hogy men  nyi re vár ja né pé től ezt a vis  sza for du lást az Úr. A
6. vers kez de te – „fi gyel tem és hallottam” – nem csak azt
jel zi, hogy a pró fé ta is me ri né pét, ha nem azt is, hogy ma -
ga az Úr jár, járt ed dig, né pe kö zött. Er re fe lel a 13. vers:
„Sor suk ra ha gyom őket.”

A meg té rés szó hang sú lya azt is jel zi, hogy Júda bű nös -
sé gé nek, il let ve el ve szé sé nek ere de te nem a kül ső cse le ke -
de tek, nem a kul tu szi és az er köl csi el té ve lye dé sek, ha nem
az, hogy az Urat el hagy ták, és Egyip tom ban, il let ve sa ját
ma guk ban bíz nak. Ezért egyet len re mény sé gük, ha visz  -
sza tér nek az Úr hoz, és az ő sza ba dí tá sát vár ják. Ezt erő sí ti
az az el len tét, amely nek má sik fe le igén ken kí vül esik, a Tó -
ra („az Úr tanítása”; 8. v.) il let ve a Mispáth („az Úr
törvénye”; 7. v.) el len té te. A le írt tör vényt el fer dí tik a ha zug
írás tu dók ha zug írá sai, az Úr tör vé nyét (rend jét, íté le tét)
tisz tán hir de ti a pró fé ta. Ő azt ad ja to vább, amit az Úr mon -
dott (4. vers).9 Ige hir de té sünk tar tal ma for dul hat azon, ho -
gyan ér tel mez zük a 7. vers be fe je ző sza vát. A for dí tók tör -
vény nek, íté let nek, il let ve rend nek for dít ják. A szó el ső ér -
tel me az íté let, amely le het az íté let ki hir de té se, egy el ha tá -
ro zott do log vég hez vi te le, il let ve az íté let fo lya ma ta. Az íté -

let kap cso lód hat Is ten hez, egy em ber hez, a ki rály hoz vagy
a tör vény hez. Je re mi ás köny vé nek ki fu tá sát is fi gyel ve, a
lekciók tar tal mát fel idéz ve azt val lom, hogy eb ben a vers -
ben az íté let nem a tör vény hez és egy ál ta lán nem az em be -
rek hez vagy Jójákim ki rály hoz, ha nem ma gá hoz Is ten hez
kö tő dik. Az íté let pe dig egy részt az íté let ki hir de té se – „sor -
suk ra ha gyom őket” –, más részt Is ten el ha tá ro zott ter vé nek
vég hez vi te le: az az a Je ru zsá lem mel tör té nő ese mé nyek az
ak ko ri a kat is és min ket is Jé zus Krisz tus hoz kész tet nek, ar -
ra hív nak, hogy meg tér jünk, hogy sza ba du lá sun kat, bol do -
gu lá sun kat Is ten cse lek vé sé től vár juk.

A hall ga tók
No vem ber kö ze pén gyü le ke ze tünk tag jai két idő szak kö zött,
mind ket tő ha tá sa alatt él nek: a ha lot tak ra va ló em lé ke zés és
az üz le te ket már va ló szí nű leg el ön tő „ke res ke del mi ad vent”
kö zött. Ha a mai fo lya ma tok ak kor még érez he tők lesz nek,
ak kor ha zánk ban a pár tok szem ben ál lá sa, a ve ze tés le gi ti mi -
tá sa vagy an nak hi á nya okoz fe szült sé get, elő for dul hat, hogy
a szep tem be ri ame ri kai gaz da sá gi vál ság be gyű rű zé sét ta -
pasz tal juk. Eb ben a hely zet ben mind a tár sa dal mi, mind a
ma gán élet ben és a gyü le ke zet éle té nek ala kí tá sá ban is fon -
tos hír, hogy Is ten nek el ha tá ro zott ter ve van ve lünk, ő élet re
hív. Jó er re az íté let re szá mí ta ni, eh hez iga zod ni. Ez az íté let,
a Jé zu sért ke gyel mes íté let az egye dü li re mény sé günk.

Egy le het sé ges váz lat
A meg té rés re, Jé zu som, kér lek, Te adj erőt (319. ének 6. vers)

1. Rónay György: Szer da es te10 – Van nak ügye ink, ame -
lyek oly ter mé sze te sek len né nek és oly egy sze rű ek, mint egy
fa lat ke nyér, még is ha lo gat juk meg ten ni. Ta lán vég le ge sen
le ma ra dunk ró luk. Ilyen le het sa ját ér de künk is: egy-egy or -
vo si szű rés. A dön tés azon ban még sem ilyen egy sze rű.

2. Az aka ra tot egye dül a Lé lek éb resz ti – idé zi gyak ran
elő adá sá ban Balczó And rás a kon fir má ci ói ün ne pen is
hasz nált Fil 2,13-at. Ezért idé zem cím ként a 319. éne ket.
Hi szen a meg té rés élet kér dés, nem csak egyén nek, ha nem a
na gyobb kö zös ség nek, a nem zet nek is. Er köl csi, élet ve ze té -
si gond ja ink ere de te, hát te re, hogy el tér tünk Is ten től. Nem
a val lá sos ság, ha nem a szív sze rin ti vál to zás ad me nek vést.

3. Ez a vál to zás, a meg tar ta tás Is ten el ha tá ro zott ter ve
(lásd a be ve ze tő igét). Ezt pe csé tel te meg Jé zus Krisz tus, és er -
re adott fog la lót – Csepregi Zol tán rek tor tan év nyi tó be szé -
dét idéz ve – a Szent lé lek ál tal. Nem fé le lem ből cse lek szünk
te hát, ha nem az zal a bol dog re mény ség gel, hogy Jé zus vis  sza -
jö ve te le és vég ső íté le te min ket az örök, a tel jes élet re hív.

B E N C Z E  A N D  R Á S 1 1

8 Westermann: Théologie de l’Ancien Testament. Labor et Fides, é. n.
223–224. o.

9 A szakaszhoz felhasznált irodalom az idézetteken kívül: Ablonczy
Dá niel: Jeremiás könyve 1. kötet. Open Art, Budapest, 2004; Pálfy Miklós:
Je remiás könyvének magyarázata 1. kötet. Evangélikus Egyetemes
Sajtóosztály, Budapest, 1965; The Brown–Driver–Briggs Hebrew and
English Lexicon. Hendrichson Publishers, USA, 2004, 1048. o. 4941. szó.

10 Idézi Kovács Imre in: Keresztmetszet. Teológiai Irodalmi Egyesület,
Budapest 1997. 244. o.

11 Köszönöm Pethő Judit lelkészjelölt háttérmunkáját.
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Tal ló zó
(Az elő ző he ti tex tus nál csak cson ká nak érez tem a ki je lölt
perikópát – most egye ne sen ér tel met len nek: egy részt a gon -
do lat kö ze pé be csöp pe nünk a 3. vers sel, így ért he tet len már
a kez dés, más részt el fo gad ha tat lan az ön ké nyes sze lek tá lás,
amely a tex tus kö ze pét-szí vét ki vág ja. Ezért is mét ki bő ví tet -
tem a perikópát az el ső 13 vers re.)

„Je re mi ás azt jö ven dö li meg, hogy Is ten még a már
meg halt nem ze dék tag ja in is meg mu tat ja íté le tét.” (Ju bi le -
u mi kom men tár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka
Kft.)

„A ve ze tők kön  nyel mű en bán tak a nem zet bű né vel,
üres sza vak kal gyó gyít gat ták a nép se be it (…), fel té te lez -
ve, hogy nem sú lyos a sé rü lé se, pe dig ha lá los.” (A Bib lia is -
me re te kom men tár so ro zat. Ke resz tyén Is me ret ter jesz tő
Ala pít vány)

„Az em ber ké pes Is ten tör vé nyét úgy is szőr szál ha so -
ga tó pon tos ság gal ma gya ráz ni, hogy köz ben Is ten tu laj -
don kép pe ni aka ra tá ból sem mit sem ért meg. (…) Ugyan -
ez a ma ga tar tás ve ze tett Jé zus és a ko ra be li írás tu dók kö -
zöt ti vi ták hoz is.” (Bib lia – Ma gya rá zó jegy ze tek kel. Ma -
gyar Bib lia tár su lat, Kál vin Ki adó)

„A ko ra be li írás tu dók vi selt dol ga ik kal tet ték ha zug -
ság gá azt, amit ír tak, (…) őrá juk is a Jn 5,39 ver se al kal -
maz ha tó. Az élő ige elől nem le het az írott be tűk mö gé rej -
tőz köd ni.” (Sza bó An dor: Lá bam előtt mé cses a Te igéd.
Kál vin Ki adó)

„Er köl csi és lel ki kér dé sek ben az em ber el ve te mül ten
szo kott cse le ked ni, a jó zan ész ki zá rá sá val, amely egyéb -
ként más te rü le te ken irá nyít ja. Pe dig mi lyen el gon dol kod -
ta tó a te rem tett vi lág le nyű gö ző böl cses sé ge (még a ma da -
ra ké is, 7a). Ha el esünk, föl ál lunk, ha el vét jük az utat, vis z  -
sza for du lunk. De lel ki ér te lem ben ja vít ha tat lan nak bi zo -
nyu lunk. (…) böl cses sé gük ab ból állt, hogy ha zug ság gá
tet ték Is ten igé jét (8) vagy meg ve tet ték (9). (…) a Szent -
írás ki for ga tá sa és meg ve té se kö zött alap ve tő en nin csen
kü lönb ség. Akik »ki iga zít ják az Úr jö ven dö lé se it«, ép pen
is te ni stá tu sát ta gad ják.” (De rek Kidner: Je re mi ás köny ve.
Har mat)

„Je re mi ás szem be ál lít ja a tó rá val a dábárt, Is ten igé jét.
A tó ra itt már az írott tör vény (…) Az »Úr igé je« vi szont a
pró fé tai ige és ige hir de tés. (…) A hit és a cse le ke det egyet -
len zsi nór mér té ke sze rin te Is ten élő igé je, amely sze mé lyes
kö zös sé get te remt Is ten és az em ber, Is ten és a gyü le ke zet
kö zött, és ezért egyet len ga ran tá ló ja az üd vös ség nek (vö.
7,13 k.). (…) Je re mi ás nem a Deuteronomium el len po le -
mi zál (…), ha nem egé szen önál ló úton jut el az új tes ta -
men tu mi ke gyes ség köz pon ti kér dé se i hez, és azon túl út -
egyen ge tő je lesz a lu the ri re for má ci ó nak is.” (Pálfy 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)

GON DO LA TOK, IL LUSZT RÁ CI ÓK
(csak az én né pem nem is me ri az Úr tör vé nyét)
Ha azon ban nem csak a gon dol ko dás, ha nem az is te ni ér -
te lem íté lő ké pes sé ge is ren del ke zé sünk re áll na, akkor… az
em be ri gon dol ko dást is alá ja ren del nénk tel jes jog gal az
is te ni ér te lem nek.

Boëthius (480?–524) ró mai fi lo zó fus, ál lam fér fi: 
A fi lo zó fia vi gasz ta lá sa

(Ha el esik va la ki, nem kel-e föl?)
Kész sé ge sen fo ga dom, ha bár ki fedd, csi szol. Csak azt tar tom
jó ba rá tom nak, aki nek nyel ve rá se gít ar ra, hogy ki irt sam lel -
kem ből a fol to kat, mi e lőtt a szi go rú Bí ró meg je le nik.

Gregorius (I. Nagy Szent Ger gely) (540?–604) pá pa

(De nem akar nak szé gyen kez ni, és már pi rul ni sem tud nak.)
Mi lyen cso dá la tos mó don ta lá lunk né ha vi gaszt a vesz te -
sé ge ink ben! És mi lyen cso dá san fojt juk más kor kön  nyek -
be a nye re sé gün ket!

William Shakes peare (1564–1616) an gol drá ma író: 
Min den jó, ha vé ge jó

(Sen ki sem bán ja go nosz sá gát, és nem mond ja: Mit tet tem?!)
…tréfát űzünk a ré mü let ből és in kább ál tu do mány mö gé
sán col juk ma gun kat, sem mint is me ret len fé le lem ke rít sen
a ha tal má ba.

William Shakes peare (1564–1616) an gol drá ma író: 
Min den jó, ha vé ge jó

(hal lot tam, hogy nem őszin tén be szél nek)
Lám, a ha zu do zás min den re ír s vi gasz!

Pierre Corneille (1606–1689) fran cia drá ma író: 
Ho ra ti us

…minden élet hez úgy kell a fény,
szin te az élet maga…

John Mil ton (1608–1674) an gol köl tő: 
A küz dő Sám son

(már pi rul ni sem tud nak.)
Légy tö re del mes, ve ze kelj hi bá dért,
de ne akard a szen ve dést, fi am;

John Mil ton (1608–1674) an gol köl tő: 
A küz dő Sám son
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VERS

(Mit tet tem?!)
Jó zsef At ti la: Én nem tud tam (rész let)

Én úgy hall gat tam min dig, mint me sét
a bűn ről szó ló tanitást. Utá na
ne vet tem is – mily os to ba be széd!
Bűn ről fe cseg, ki cse le ked ni gyá va!

Én nem tud tam, hogy an  nyi szörnyüség
bar lang ja szivem…

Most már tu dom. E reb ben tő igaz ság
nagy fé nyé ben az ere den dő gaz ság
szivemben, mint ra va tal, fe ke tül.

S ha én nem szól nék, ki nyög né a szá jam:
bár len né tek ily bű nö sök mind nyá jan,
hogy ne ma rad jak egész egye dül.

(nincs fü ge a fán, le ve le is el her vadt)
Quimby/Csík együt tes: Most mú lik pon to san (rész let)

Lá tom, hogy el su han 
fe let tem egy ma dár
tá ton gó szí vé ben szö ges drót
cső ré ben szal ma szál
Ma ga mat rin ga tom,
még ő lan dol egy al ma fán
az Is ten kert jé ben
al ma bort inhalál…

El ső hal lás ra – gyü le ke ze ti gon do la tok

Iz ra el ak ko ri tár sa dal má nak bű ne i re, is ten te len sé gé re, hi -
tet len sé gé re néz ve a sú lyos kö vet kez mé nyek is meg tör tén -
tek. A szö veg vi lá gos és ak tu á lis. Ez így tör tén het a mai tár -
sa dal munk kal is. Az Úr mi ná lunk sem ta lál szü re tel ni va lót.

Vi lá gos, hogy az Úr tör vé nyé nek sem mi be vé te le ne ga -
tív kö vet kez mé nyek kel jár ma is, egyé ni éle tünk ben ép pen
úgy, mint kö zös sé gi szin ten, az egy ház ban is. Kér dés: mi ért
nem akar az em ber meg tér ni? Nem lát vi lá go san? Nincs
ere je hoz zá? Van-e még re mény – re mény ség va sár nap ján?

Hi á ba az in te lem, a ma em be re nem ké pes a jó szó ra hall -
gat ni. Vesz té be ro han az Is ten től el for dult nép. Ért he tet len a
nép, a vi lág ma ga tar tá sa. Mi ért e ma kacs ki tar tás a tév úton?
Ál ta lá nos, hogy sen ki sem bán ja bű ne it. Pe dig egy ré gi böl -
cses ség sze rint lej tőn lak ni nem le het! Meg szé gye ní tő, hogy
az ál la ti ösz tön is jobb le het az em be ri vi sel ke dés nél.

A ter mé ket len, rossz fa sor sa el ren del te tett: ki kell vág -
ni! Mi ből ért ez a nép? Ne künk új ra és új ra „Moh ács kell”?!

Ré mü le tes, ami kor az Úr az íté let esz kö zé hez nyúl. Meg -
tör té nik, hogy a jó or vos nak is az egész test ér de ké ben, az
élet ér de ké ben le kell vág nia egy el halt vagy el fer tő zött
test részt.

A meg té rés el sza lasz tott ide je után az íté let lép ér vény -
be. Je re mi ás pró fé ta te li be ta lált, vagy túllőtt a cé lon?

Is ten vég ső és meg má sít ha tat lan aka ra ta Jé zus ban ér -
ke zett el. Ir gal mas sá got és nem íté le tet gya ko rolt e vi lág
fe lett. Re mény sé günk ab ban le het, hogy még min dig tart a
ke gye lem ide je.

Mi a te leg na gyobb tel je sít mé nyed ez ide ig? Men  nyi
ide ig tar tott meg ten ned ezt? Mi ért volt ne héz? Ha köl tö ző
ma dár len nél, ho vá men nél? A ma da rak vagy in kább az
em be rek a „tyúk eszű ek”?

Me lyik in téz mény tű zi ma zász la já ra az em be rek iga zi
igé nye it?

Mit mon da na Je re mi ás ezen „szak em be rek” kon fe ren -
ci áz ga tá sá ról? 

Ho gyan tud nál ere de tibb és ha tá so sabb len ni a tár sa -
da lom ra néz ve annál, mint  hogy csu pán a jaj ve szé ke lés -
ben me rül ki a te vé keny sé ged?

Is ten ál dá sát kér jük a to váb bi ké szü lés re és min den
ige hir de tés re.

Szentháromság ünnepe utáni utolsó
(Örökélet) vasárnap
Ézs 65,17–25
Ézsa i ás 700-750 év vel Krisz tus szü le té se előtt élt Je ru zsá -
lem ben. Mind azt, amit ró la tu dunk, a könyv né hány ver sé -
ből is mer jük. Va ló szí nű leg túl él te Ezékiás ki rályt, aki Kr. e.
686-ban halt meg. A K. u. 2. szá zad ból ere dő ha gyo mány
sze rint Ézsa i ás vér ta nú ha lált halt, Manassé ki rály ket té fű -
ré szel tet te. A pró fé ta amel lett, hogy rá mu ta tott né pe bű ne -
i re, je lez te, hogy Is ten egy hí vő ma ra dé kot min dig meg -
hagy, aki ken ke resz tül ter ve it meg va ló sít ja. A könyv 1–39.
fe je ze té ben az íté le ten van a hang súly, mely meg tisz tí tó
erő, a 40–66. ré szek pe dig a hang sú lyo zott bűn bo csá nat ra
és el en ge dés re utal nak, me lyet a Mes si ás hoz el, aki meg va -
ló sít ja azt, amit a vá lasz tott nép nem tu dott meg ten ni. Ezek
a ré szek ugyan ak kor túl mu tat nak a je len ese mé nye in, és a
koz mosz eszkatologikus meg vál tá sá ról be szél nek. Így sok
vi tát és te o ló gi ai bon col ga tást meg ért sza kasz ról kell szól -
nunk. Mind ezt örök élet va sár nap já nak kon tex tu sá ban. Az,
hogy ho gyan, mi lyen te o ló gi ai kon cep ci ó ból te kin tünk a
tex tus ra, már ma ga egy in terp re tá ció.

Te o ló gi ai kér dés, hogy az új ég és új föld fo gal mán mit
ér tünk. Csu pán az adott tör té nel mi hely ze tet pró bál juk re -
konst ru ál ni, és vo nunk le be lő le kö vet kez te té se ket az ige -
sza kasz ra, vagy osz to zunk a re for má to rok és sok más te o -
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ló gus, köz tük Westermann te o ló gi ai lá tá sá ban, mi sze rint a
könyv pró fé ci á ja túl nő tár sa dal ma ke re te in. Aho gyan a
szen ve dő szol ga (Ézs 53) sem ma rad meg az adott tör té nel -
mi ke re tek kö zött, ha nem ben ne Krisz tus szen ve dé sét lát -
tat ja, ugyan úgy te kint he tünk elő re, és lát hat juk ben ne a
mil  len ni um ról, az ezer éves ki rály ság ról szó ló bib li ai ta ní -
tást. En nek ha gyo má nyos ér tel me zé se, hogy a mil len ni um
meg elő zi az utol só íté le tet, az az Krisz tus fel ál lít ja föl di ki -
rály sá gát, az ősi kí gyó, a Sá tán ezer év re meg lesz kö töz ve,
és ez alatt tel jes bé ke ural ko dik a föl dön, Je ru zsá lem és a vá -
lasz tott zsi dó nép el éri a hit tel jes sé gét. Bár a bűn és a ha lál
még nincs el tö röl ve, de még is drá mai vál to zást lát ha tunk a
te re m tett vi lág mű kö dé sé ben. Az ezer éves idő szak vé gén
még egy le he tő ség ada tik a Sá tán nak, majd a te rem tett vi -
lág vég leg meg sza ba dul a bűn ha tal má ból. Kö vet ke zik az
utol só íté let, ahol a menny és a po kol el nye ri vég ső ér tel -
mét, va ló sá gát. Jé zus át ad ja a ki rály sá got az Atyá nak, és a
ma ga tel jes sé gé ben meg je le nik az új ég és új föld.

Tex tus
Az egész sza kaszt két ki fe je zés sel le het ne leg job ban meg vi -
lá gí ta ni: töb bé nem – de majd, az az: mi az, ami töb bé már
nem lesz, és mi az, ami majd vég ér vé nye sen fel vált ja a ré git.

17. v.: Az új ég és új föld fe led te ti a ré git.
18. v.: A hír hal la tán már most el le het kez de ni örül ni.
19. v.: Je ru zsá lem az öröm he lye és pél dá ja. Né pe az uj -

jon gás kö zös sé ge és min tá ja.
20. v.: Az em be ri élet kor ki tel je se dik és ki to ló dik.
21. v.: A mun ká nak meg van az ered mé nye.
22. v.: A mun ka ered mé nyét a vég ző je él ve zi, mert sen -

ki és sem mi nem te szi tönk re, így er re a hos  szú élet ma ga
a ga ran cia.

23. v.: Bé kes ség ben él nek, mert Is ten ál dá sa van raj tuk.
24. v.: Is ten ma xi má lis sze re te tét és kö zel sé gét ta pasz -

tal ják.
25. v.: Is ten sze re te te árad fe lé jük a meg újult vi lá gon

ke resz tül, mely az em ber rel együtt meg újul. A bűn és a
pusz tí tás lel kü le te is me ret len ta pasz ta lat tá vál to zik Is ten
kö ze lé ben, és a te rem tett sé get har mó nia hat ja át.

A 63. fe je zet ben egy se gély ki ál tás hang zott el, mert úgy
tű nik, Is ten na gyon tá vol van né pé től. „Bár csak szét sza kí -
ta nád az eget, és le száll nál, hogy meg inog ja nak előt ted a
hegyek!” (63,19) A 64. fe je zet egy pa na szos kér dés sel zá rul:
„Még ezek után is tür tőz te ted ma gad, Urunk? Hall gatsz, és
még to vább gyö törsz bennünket?” (64,11) Ret te ne tes, ami -
kor Is ten hall gat, el for dul imád sá ga ink tól, és el ha gya tot tá
vá lik ben nünk és kö rü löt tünk min den. Va ló já ban Is ten so -
ha nincs tá vol tő lünk, sőt ak kor is ke res min ket, ami kor
mi el for du lunk tő le. Itt va gyok – mond ta Is ten, és vissz -
han goz ták a pró fé ták. Is ten kö zel volt né pé hez, csak az
nem akar ta hal la ni a hang ját, mert a sa ját út ját kí ván ta jár -
ni. A 65. fe je zet el ső ré sze fi gyel mez tet, hogy akik Is ten el -

jö ve tel ét sür ge tik, azok nak az íté let re épp úgy szá mí ta ni uk
kell, mint a sza ba dí tás ra. Aho gyan a Mi atyánk ban együtt
ki ál tunk mi is – Jöj jön el a te or szá god, le gyen meg a te aka -
ra tod – a vég ső sza ba du lá sért, de a vi lág vé gé ért, an nak íté -
le té ért is. A hű sé ges ma ra dé kot ma is azok al kot ják, akik
só vá rog va vár ják Uruk el jö ve tel ét. En nek az új vi lág nak a
for má ja kör vo na la zó dik előt tünk a perikópában. Mi kor
fog mind ez meg va ló sul ni? Krisz tus ural má nak ezer éves
or szá gá val ve szi kez de tét. An nak be te tő zé se az új ég és új
föld. Igénk ös  sze kap cso ló dik a Jel 21,1–4 ígé re té vel. Je ru -
zsá lem az ör ven de zés he lye lesz, né pe a ki rály ság né pe,
mely ma gá ba öle li a zsi dó és po gány meg vál tot tak so ka sá -
gát. Ők él vez ni fog ják an nak min den ál dá sát. Új er köl csi és
fi zi kai rend ural ko dik, mely nek ál dá sa fe led te ti a ré git. Az
em be rek hos  szú éle te Gen 5-re em lé kez tet, az özön víz
előt ti ál la po tok ra. A száz éves em ber fi a tal nak szá mít, aki
csak en  nyit él meg, ar ról azt mond ják: átok van raj ta. Is ten
meg hall gat ja né pe imá ját, köz tük jár, és bé ke hat át min -
dent. Em ber és ál lat egy aránt meg vál to zik. Er re utal, hogy
nem hi á ba fá ra doz nak, és a far kas a bá rán  nyal együtt le -
gel. Ugyan ak kor ez még nem a pa ra di cso mi ál la pot hely -
re ál lí tá sa, hi szen még van ha lál, az ősi kí gyó még port
eszik. Ez a ki fe je zés vissza utal Gen 3,14 íté le té re, mert a
Sá tán, bár meg lett kö töz ve ezer év re, ké szen áll az utol só,
nagy lá za dás ra. Ezt kö ve ti majd az új ég és új föld vég ső
be tel je se dé se az utol só íté let ben, ami kor Krisz tus majd át -
ad ja a ha tal mat az Atyá nak, és ő lesz min den min de nek -
ben. Is ten el jö ven dő di cső sé gét és a meg vál tot tak bol dog -
sá gát ve tí ti elénk ezen a va sár na pon igénk.

Üze net
Egy temp lom ka pu ján ol vas tam: „Jé zus ke res té ged, de nem
mo bi lon, ezért kér lek, ha be lépsz, kap csold ki a te le fo no -
dat. Köszönöm!” Tény leg, igaz is és még hu mo ros is. Egy
má sik temp lom aj tón pe dig Is ten mo bil szá mát ol vas tam:
„Zs 50-15”, az az: „Hívj se gít sé gül en gem a nyo mo rú ság ide -
jén! Én meg sza ba dí ta lak, és te di cső í tesz engem.” Egy-egy jól
meg fo gal ma zott üze net. Ta lán ugyan ilyen el gon dol koz ta tó
len ne, ha va sár nap hí ve ink vagy mi ma gunk is kap nánk
egy ilyen SMS-t: „Én új eget és új föl det te rem tek. Ve lem
tar tasz? Sze re tet tel: Istened.” Ta lán né há nyan rossz tré fá -
nak vél nék, pe dig ez az üze net ha lá lo san ko moly.

Túl va gyunk már a ha lot tak na pi meg em lé ke zé se ken.
El ham vad tak már gyer tyá ink sze ret te ink sír ján. Meg szá -
rad tak már vi rá ga ink, és ta lán a fáj da lom és gyász is hát -
tér be szo rult a na pi mun ka mel lett. De mi van be lül?
Egyéb ként sok gyü le ke ze tünk ben ilyen kor, örök élet va sár -
nap ján em lé ke zünk meg el hunyt sze ret te ink ről, fel ol vas -
suk ne ve i ket, élet ko ru kat, és imád sá ga ink ban Is ten vi gasz -
ta lá sát kér jük. Nap mint nap kö rül vesz ben nün ket a ha lál.
A ha lál kul tú rá já ban élünk, pon to sab ban hal dok lunk. Ezt
tük rö zik mú ze u ma ink, ahol di cső tár gya ink szin te ki vé tel
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nél kül va la mi lyen pusz tí tó fegy ve rek. Vi lá gunk is ma gán
hor doz za a pusz tu lás je le it. A pil la nat nyi ér de kért, pén zért
tönk re te szünk min dent, még is, sem mit sem vi szünk el
ma gunk kal. Egy re több a re giszt rált da ga na tos be teg,
eköz ben iszo nya tos men  nyi ség ben vegy sze rez zük vi ze in -
ket, éte le in ket. Ro ha nunk, mint ha haj ta na va la ki, és még -
is ki fut az idő a ke ze ink kö zül. Sőt ke zünk ből hull ki előbb
vagy utóbb min den. Tud juk, iga zat is adunk ezek nek a
sza vak nak, lát juk és ért jük is, és mégis… 

Ezen a va sár na pon az ige rö vid üze ne te: új ég és új föld
lesz. Fel le het só haj ta ni: er re van szük sé gem. Köz te tek fo -
gok lak ni. Uram, vég re lát hat lak. Ami ért dol go zol, az meg -
ma rad. Nem kell majd ke rí tés, és sen ki sem te szi tönk re
mun kám ered mé nyét. Ha se gít ség kell, mi re meg fo gal ma -
zod, már je len is van. Mi cso da biz ton ság! Sem em ber, sem
ál lat nem árt, mert min de nütt bé ke lesz. Ez ma ga a menny -
or szág. Igen, ez szin te az. Ezért küld tem pró fé tá i mat, ezért
küld tem Fi a mat, Jé zust, aki ér ted ad ta éle tét, tá madt fel a
ha lál ból és jön vis  sza. Ve le mind ez a ti éd is le het.

Üze net: „Én új eget és új föl det te rem tek. Ve lem tar tasz?
Sze re tet tel: Istened.”

Vá lasz ként, imád ság ként áll jon előt tünk egy ének szö -
veg rész le te:

„Is mét tér den ál lok én,
s tu dom, hogy hall gatsz rám.
Bár sok szor hi deg sza va kat szól
ko pott és halk imám.
De most el kell, hogy mond jam egy szer,
amit oly rég sze ret nék, 
hogy sze ret lek, és szí vem csak tiéd!”

S Á N  D O R  F R I  G Y E S

Tal ló zó

„Olyan ma gas lesz az élet kor, mint haj dan, Gen 5-ben. Ha
va la ki nem éri el (hátá' je len té se itt: hi á nyos nak len ni, nem
ér ni el) a száz évet, azt úgy te kin tik, mint va la mi bű nöst,
akit utol ért a meg ér de melt átok: hi szen az em be ri élet kort
a bűn rö vi dí tet te meg (Zsolt 90,9). (…) Mind ez nem em -
be ri úton va ló sul meg, ha nem az Úr ál dá sa ál tal. A nép ál -
lan dó kap cso lat ban lesz Urá val: ima és ima meg hall ga tás
szent di a ló gu sá ban (Jób 14,15; Ézs 58,9).

Ezek ben a ver sek ben nem a vi lág vé gé ről, el mú lá sá ról
van szó. Az új te rem tés ezen a föl dön va ló sul meg. Az üd -
vös ség itt még nem túl vi lá gi ke re tek kö zött je le nik meg,
ha nem úgy, amint azt egy so kat szen ve dett or szág egy sze -
rű em be rei vár ták. Ez zel szem ben a 25. vers, amely Ézs
11,6–9-ből vett idé zet, már át me net a ké sőb bi apo ka lip ti -
kus ér te lem ben vett új ég és új föld gon do la ta fe lé (2Pt
3,13; Jel 21,1–2).” (Ju bi le u mi kom men tár. BibliaTéka CD-
ROM. Arcanum Digitéka Kft.)

„Hogy szük ség van új ég re és új föld re, er re utal az Ézs

51,6.” (A Bib lia is me re te kom men tár so ro zat. Ke resz tyén Is -
me ret ter jesz tő Ala pít vány)

„Az üdv időt az jel lem zi, hogy a múlt min den ré mí tő
ta pasz ta la ta egy szer s min den kor ra vé get ér (21–23. v.).”
(Bib lia – Ma gya rá zó jegy ze tek kel. Ma gyar Bib lia tár su lat,
Kál vin Ki adó)

„El mé lyed ve az igé ben, két ség te len né vá lik, hogy az új
ég és új föld ez út tal a tör té nel men be lü li vál to zást hir de ti,
vég ső ha tá rig ki tölt ve az em be ri le he tő sé ge ket gaz dag és
bé kés élet tel. (…) Öröm re és vi gas ság ra te rem ti az Úr Je -
ru zsá le met. Ő is vi ga doz ni akar népével.” (Sza bó An dor:
Lá bam előtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„Az író a föl di élet ből vett szí nek kel ecse te li az új Je ru -
zsá lem dicsőségét.” (Cornelis van der Waal: Ku tas sá tok az
Írá so kat! Irány tű Ki adó)

„A fe je zet az zal a fél re ért he tet len uta lás sal ér vé get,
hogy a kí gyó mű ve – mely ál tal a bűn és a ha lál be lé pett a
vi lág ba – vé gül örök re meg sem mi sül (25). (…) Ézsa i ás lá -
to má sá nak ho ri zont ja lé leg zet el ál lí tó: új ég és új föld. De
minden nek el le né re Ézsa i ás nem univerzalista. Nem hisz
ab ban, hogy vé gül min den ki üd vö zül ni fog. A 8. vers től
kez dő dő en egy re éle seb ben húz za meg a ha tár vo na lat
azok kö zött, akik va ló ban Is ten szol gái, és akik nem.”
(Barry Webb: Ézsa i ás köny ve. Har mat)

GON DO LA TOK, IL LUSZT RÁ CI ÓK

(Vi ga doz ni fo gok Je ru zsá lem mel)
Ami ó ta meg csap pant a hí vők szá ma, és el ve szí tet tük a túl -
vi lá gi lét vi ga szát, te he tet le nül és tá jé ko zat la nul gon do -
lunk ar ra, amit nem véd he tünk ki, mint va la mi iszo nya tos
bor za lom ra.

Ör kény Ist ván (1912–1979) író

(A far kas a bá rán  nyal együtt le gel)
Mi ben reménykedel, érik, ké szül szün te len.

Paul Fleming (1609–1640) né met köl tő

Nem tud juk, még mik le szünk.
Ludwig Uhland (1787–1862) né met köl tő

(Nem lesz ott olyan cse cse mő, aki csak né hány na pig él…)
…mindig akad va la mi, ami vi gaszt nyújt ne künk, és (…) le -
fek tet ve a ros  szat, min dig ke rül va la mi a kö ve tel ro vat ba is.

Daniel Defoe (1660–1731) an gol re gény író: 
Ro bin son Crusoe

(Mi e lőtt ki ál ta nak, én már vá la szo lok)
Ne érez zek kínt vi gasz ta lás nél kül; ha nem hogy kínt és vi -
gaszt érez zek egyszerre…

Blaise Pas cal (1623–1662) fran cia ma te ma ti kus, 
fi zi kus és gon dol ko dó

VERS



4 3 1

(ör vend je tek és vi gad ja tok mind örök ké an nak, amit te rem tek.)
John Mil ton: A küz dő Sám son
(rész let)

Mit kezd jek így, ha nincs mun kám ra fény?
Lá zon gok hal kan. Ám vi gaszt ta lál
Tü rel mem és szól: „Sen ki sem viszen
Mél tó mun kát Elé. Csak tűrd szelid
Igá ját, úgy a jó. Hisz Ő a szent
Ki rály. A szá raz föld ön és vizen
Sü rög te ti szol gái ez re it,
S az is cse léd je, ki csak vár s mereng.”

(új eget és új föl det te rem tek)
Weöres Sán dor: Öre gek (rész let)
Ko dály Zol tán mes ter nek

Oly ár vák ők mind, az öre gek.

Az ab lak ból né ha el né zem őket,
hogy va co gó szél ben, gal  lyal há tu kon
mint ci pe ked nek ha za fe lé –
vagy tik kadt nyár ban, a tor ná con
hogy ül dö gél nek a nap su gár ban –
vagy té li es tén, kály ha mel lett
ho gyan alusz nak jóízüen –
nyujtott te nyér rel a temp lom előtt
úgy áll nak bú san, csüg ge teg,
mint her vadt őszi le ve lek
a sár ga por ban.
…

A nyá ri Nap,
a té li hó,
őszi le vél,
ta va szi friss vi rág
mind azt da lol ja az ő fü lük be:
„Élet-kat lan ban ré gi étek,
élet-sze ké ren ré gi szal ma,
élet-gyer tyán le folyt vi asz:
té ged me get tek,
té ged le szór tak,
te már el ég tél:
me hetsz aludni...”

Olya nok ők,
mint ki utaz ni ké szül
és már cso ma gol.

És né ha, hogy ha agg ke zük
ját szik egy sző ke gye rek fe jen,
tán fáj, ha ér zik,

hogy e két kéz re,
dol gos ke zek re,
ál dó ke zek re
sen ki nek sin csen szük sé ge töb bé.

És ra bok ők már,
egykedvü, ál mos, le lán colt ra bok:
het ven ne héz év a békó kar ju kon,
het ven év bű ne, ba ja, bá na ta –
het ven ne héz év től le lán col va vár ják
egy jó sá gos kéz,
ret te ne tes kéz,
el lent mon dást nem tű rő kéz
pa rancs sza vát:

„No gye re, tedd le.”

El ső hal lás ra – gyü le ke ze ti gon do la tok

Az el ső ér zé sek
Vi gasz ta ló, jó ér zés hal la ni Is ten ígé re té ről. Bá to rí tó, mert
a meg döb ben tő en ak tu á lis rossz he lyett ígé ri a re mélt, vá -
gyott jót. Öröm töl ti el az em bert, ami kor hall gat ja.

A kép, ame lyet Ézsa i ás meg fest, gyö nyö rű szép, szin -
te el kép zel he tet le nül, ir re á li san tö ké le tes. Meg nyug ta tó,
amit ol vas ha tunk, de a szép ké pek el le né re van va la mi
bi zony ta lan ság ér zés is: a föld és az ég is mert, biz tos dol -
gok – az a megígért új vi szont még is me ret len, és et től
fél egy ki csit az em ber.

Az el ső kér dé sek
Mint ha va la mi fe szült ség buj kál na a so rok kö zött: egye te -
mes jó lét, ál dás – és még is van nak, akik nem ré sze sül nek
ben ne („át ko zott az, aki…”). Ho gyan le het ez az ígé ret a
mi énk? Mit kell ten ni ér te? Ho gyan le he tünk így „ál dott
nép”? Va jon mi a cél ja en nek a pró fé tai üze net nek, ta lán
csak nem a rossz ba va ló be le tö rő dés re biz tat a várt szebb
jö vő vel va ló ámí tás sal? Mit je lent pon to san az új ég és az
új föld? A Je le né sek köny vé nek ké pei jut nak az eszünk be,
de va ló ban ugyan ar ról van szó – mert itt Ézsa i ás nál mint -
ha kor lá to zott ide ig tar tó élet je len ne meg.

Az el ső fel is me ré sek
Az el múlt éde ni és a maj da ni men  nyei ál la pot kör vo na la -
zó dik. A mos ta ni szét sza ka do zott ság he lyett egy ség ben
lesz majd min den. Szin te ki ug rik a so rok kö zül az az egy
mon dat, ami mi att ez az ígé ret már most, a má ban meg ra -
gad ha tó: „mi e lőtt ki ál ta nak, (…) én már meghall ga tom…”
Ta lán már most fo lya mat ban van en nek az új te rem tés nek
a szü le té se. Ez a sza kasz az „evan gé li um Ézsa i ás szerint”.
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Ad vent 1. va sár nap ja
Mk 1,1–5

Rö vid exe gé zis

A Márk sze rin ti evan gé li um pro ló gu sa Jé zus nyil vá nos fel -
lé pé sé nek és mű kö dé sé nek mint egy a pre lú di u ma és az
elő ké szí té se. A fel irat ként is fel fog ha tó el ső mon dat (Mk
1,1) nem egy sze rű en az el be szé lés nyi tá nya, de szé le sebb
ér te lem ben Jé zus Krisz tus evan gé li u má nak a kez de té ről
ta nús ko dik (vö. 1Móz 1,1; Hós 1,2; Mk 13,10; 14;9).

Az Ézsa i ás nak tu laj do ní tott, vol ta kép pen azon ban
2Móz 23,20, Mal 3,1 és Ézs 40,3 se gít sé gé vel ös  sze fű zött
má so dik és har ma dik vers (Mk 1,2–3) az üdv tör té net fo -
lya ma tos sá gát hi va tott hang sú lyoz ni; Krisz tus evan gé li u -
má ban az is te ni ígé re tek tel je sül nek be.

Ke resz te lő Já nos alak ja és te vé keny sé ge (Mk 1,4–6) a
kor társ zsi dó eszkatologikus vá ra ko zá so kat, az utol só
idők ről al ko tott val lá sos kép ze tet tes te sí ti meg. Já nos vi se -
le te Il lés pró fé tá é hoz, Is ten nagy és fé lel me tes nap já nak
elő fu tá rá é hoz ha son ló (Mk 1,6; 2Kir 1,8; Mal 3).

Márk nál azon ban Ke resz te lő kül de té se nem me rül ki
„ama nap” ad vent jé nek ro busz tus be ha ran go zá sá ban. Az
ószö  vet sé gi konnotációkon túl Keresztelő a tény le ge sen
meg ér ke ző Mes si ás hír nö ke (vö. Mk 9,11–13; 6,15; 8,28). Já -
nos ige hir de tés ének rö vid ös  sze fog la lá sa és te vé keny sé gé -
nek ha son ló an tö mör em lí té se után (vö. Mt 3,7–10; Lk
3,7–9) nem vé let le nül te tő zik Márk nál Ke resz te lő szol gá la ta
a ná la erő sebb ad vent jé nek meg hir de té sé ben (Mk 1,7–8). 

Ő im már nem víz zel, ha nem Szent lé lek kel ke resz tel
majd – még ak kor is, ha az evan gé li u mok ta nú sá ga sze rint
Jé zus nem gya ko rol ta ezt a szer tar tást. Vél he tő en azért,
mert a hang súly – akár Ke resz te lő kül de té sé ben, de még
in kább Jé zus szol gá la tá ban – nem a kül sőd le ges moz za -
nat ra esik. A Szent lé lek em lí té se a menny és a föld ta lál ko -
zá sá nak ki hí vá sát, az eszkatologikus vi lág kor szak be kö -
szön tét jel lem zi. Mind ezek le té te mé nye se nem más, mint
a Já nos után kö zel gő Jé zus.

A Szent lé lek ke reszt sé gét az ő sze mé lyé nek, a sza va i -
nak és a tet te i nek az el fo ga dá sa fém jel zi és hi te le sí ti.

Gon do la tok az ige hir de tés hez
Nem kön  nyű meg ta lál ni ad vent el ső va sár nap ján az ige -
hir de tés kez dő mon da tát. Ho gyan ke rül jük el az is mert
sab lo no kat ün nep ről, vá ra ko zás ról, kez det ről, új egy há zi
esz ten dő ről?

Há lá sak le he tünk, hogy nem ne künk kell va la mi újat,
mást,  „releváns” vo nat ko zá sút ki ta lál ni. Az el ső meg szó la ló
az idei ad vent ben ma ga Is ten.  „Íme, én…” mond ja, a Károli-
for dítás sze rint sze mé lyes név más sal, hang sú lyo san.

Ad vent el ső va sár nap ján leg el ső ként er re a hang ra, er -
re a mon dat ra kell fel fi gyel nünk! Nem Ke resz te lő Já nos
szi kár alak ján kell le gel tet nünk a sze mün ket. Nem Márk
evan gé lis ta tö mör fo gal ma zá sá ban kell gyö nyör köd nünk.
Az ad ven ti in du lás pil la na tá ban Is ten sza vát kell meg hal -
la nunk: „Íme, én”!

Mind an nak, ami tör té nik, ő az ala nya. Ő cse lek szik. Ő
kül di el a kö ve tet, ő szab ja meg a fel ada tát. Jé zus szol gá la -
tá ban a fel lé pé sé től egé szen a ke resz tig és a fel tá ma dá sig
az ő szán dé ka va ló sul meg.

Íme, én! Töb bek em lé ke le het, ami kor sors for du lók nál
vagy a min den nap ok moz du lat lan sá gá ban, az élet kü lön -
bö ző, vál to za tos vagy egy sí kú sza ka sza in meg szó lalt Is ten:
Ab ban, ami ve led tör té nik, ott va gyok én is. Cse lek vő ré -
szes ként, társ ként, ba rát ként, szen ve dő ként. Nem vagy
egye dül, ma gad ra vagy má sok ra hagy va. Együtt ha la dok,
küz dök és pi he nek ve led az úton.

Így van ez az egy há zi esz ten dő for du ló ján is. Jé zus ér -
ke zé se nem csu pán ka rá csony örö me, a kü lön le ges ese mé -
nyek kí sér te szü le tés cso dá ja, hogy azu tán az egy há zi év
je les idő sza ká ban ké nyez tes sen a kö zel sé gé vel. Ő ott van
ve lünk a min den ko ri kez det pil la na tá ban és a be tel je sü lés,
a cél hoz érés szív dob ba ná sá ban. Kí sér az esz ten dő min -
den nap ján, az ün ne pek emel ke dett sé gé ben és az ün nep -
te len ség si vár sá gá ban egy aránt. A li tur gia, az egy há zi év,
ad vent szí nei, hang jai és il la ta, Ke resz te lő Já nos út egyen -
ge té se, Krisz tus ta ní tá sa és cso dái, éle te, ha lá la és fel tá ma -
dá sa a ben ne és ál ta la meg va ló su ló is te ni szán dé kot tük -
rö zik. Az ige és az ige hir de tés, az egy há zi ének és a ze ne,
de akár a temp lom csend je, az áhí tat is olyan hang szó ró,
amely az ő sza vát vissz han goz za.

Ezt el fo gad va, má so dik gon do la tunk kal nem csu pán
hall gat nunk kell rá, de meg is kell ér te nünk, amit mon da -
ni, üzen ni akar ne künk. Ad vent tel Is ten nem né ma, tét -
len oda adást kí ván, de ele ven és te vé keny kö ve tés re ser -
kent. Amen  nyi ben fel fi gyel tünk rá, kez de ni is akar ve -
lünk va la mit. In dít, moz dít, ösz tö kél a Krisz tus ban ér ke -
ző jö ven dő fe lé.

Mi e lőtt gyen ge ség re, el esett ség re, al kal mat lan ság ra, fi -
a tal vagy idős ko runk ra hi vat koz va el há rí ta nánk a kez de -
mé nye zést, hall juk meg a biz ta tást: „Mert én újat cse lek -
szem, most kezd ki bon ta koz ni, majd meg tud já tok!” (Ézs
43,19) Nem ön erő ből kell meg in dul nunk és ha lad nunk az
ad ven ti úton, de Is ten ma ga se gít ne künk. Erőt és ki tar tást
ad, lel ke sít és fel emel.

Ad vent ben és ad ven ten túl, így ért he tő a Ke resz te lő ál -
tal tol má csolt is te ni vá ra ko zás is: „Ké szít sé tek az Úr út ját,
te gyé tek egye nes sé ösvényeit!” (Mk 1,3) Tér je tek hoz zám,
ne aka dá lyoz zon sem mi, ami tő lem el vá laszt! A han gom
meg hal lá sa, a ve lem va ló ta lál ko zás után in dul ja tok el
meg tisz tul va, sza ba don ten ni a jót! Hadd szól jak én az aj -
ka tok kal, hadd cse le ked jem én ve le tek és ál ta la tok! A
Krisz tus kö ve tő je egyút tal az evan gé li um kö ve te is.
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Egy szer va la ki e sza kasz kap csán – ta lán Grünewald
isenheimi ol tár kép ének ih le té sé re – Ke resz te lő Já nos
cson tos mu ta tó uj ját em lí tet te. Szin te lát juk, amint a hoz zá
ér ke zők mel lé nek sze ge zi a fel szó lí tást: „Tér je tek meg, mert
el kö ze lí tett a men  nyek országa!” (Mt 3,2) Egy cson tos mu -
ta tó ujj, amely fel ráz, moz gó sít, tett re kész tet. Meg bök,
ami kor el alud nánk, int, ami kor hi tünk meg bi csak lik. Nem
elég, ha csak a biz ta tó is te ni be mu tat ko zá son el mél ke -
dünk. Ke resz tény sé günk nek szük sé ge van a min den ko ri
Krisz tus-hír nö kök mu ta tó ujj ára is. A bűn bá nat és a bűn -
val lás nem egy sze rű en a gyó nó imád ság be ta nult mon da -
ta i nak is mét lé se, ha nem Krisz tus kö ve té sé nek ko mo  lya n 
vételével va ló szem be sü lés.

Já nos cson tos uj ja rá mu tat vé gül: Is ten sza vá nak a
meg hal lá sa és a meg ér té se után ve gyük ko mo lyan az is te -
ni meg ke re sést. Nem a tu laj don erő fe szí té se in ket, a val lá -
sos igye ke ze tün ket, ha nem az ő kö ze le dé sét fe lénk. Nem
kell ki men nünk hoz zá a ri deg, mi fe lénk ez idő tájt már fa -
gyos pusz tá ba, mint egy kor Júda egész vi dé ké nek és a je -
ru zsá le mi ek nek Já nos hoz. Sza vá val kö zöt tünk van csa lá di
ott ho nunk ban, temp lo ma ink ban és gyü le ke ze ti ter me ink -
ben. Kö zös sé get ke res ve lünk az úr va cso rá ban. Ke zé be
vesz min ket az imád ság ban. Fel fi gye lünk-e rá? Hoz zá té -
rünk-e? Élünk-e ve le?

Ma, ha az ő sza vát hall juk, ne ke mé nyít sük meg a szí -
vün ket (Zsolt 95,7-8; Zsid 3,8.15)!

B Á C S  K A I  K Á R  O LY

Tal ló zó

„Márk kul csot ad az ol va só nak, hogy meg ért se az egész
evan gé li um cél ját: az tud ja Jé zus ról, hogy ő az Is ten Fia, aki
hi szi, hogy ő a ke resz ten kín ha lált szen ve dő és most föl tá -
madt Krisz tus ként élő, szen ve dő Messiás.” (Sze ge di Bib lia -
kom men tár – Új szö vet ség. http://www.mek.iif.hu/porta/
szint/human/vallas/szbibkom)

„A »Jé zus Krisz tus evan gé li u má nak kezdete« (1)
ugyan is nem csu pán cí me, ha nem tar tal ma is az evan gé li -
um nak, mely Is ten tet té nek be tel je se dé sé ről, az ígé ret va -
ló ra vál tá sá ról szól. »Jézussal« kez dő dik az evan gé li um.
(…) Az »új kezdetet« nem a meg té rés re hí vás jel zi és fém -
jel zi, nem az egyéb ként el ha nya gol ha tat lan vá ra ko zás je -
len ti és fém jel zi, ha nem az, hogy Is ten meg cse lek szi, vég -
re hajt ja, be tel je sí ti ezt a leg na gyobb ígéretét.” (id. Magassy
Sán dor: Perikópák. Ma gán ki adás)

„Vi lá go san meg mu tat ja, hogy Ke resz te lő Já nos Jé zus
tör té ne té hez tar to zik, s an nak nem előz mé nye, ha nem elő -
ké szí té se. Jé zust az ér ti meg, aki Ke resz te lő Já nos pré di ká -
ci ó já ból in dul. (…) Pré di ká ci ó já nak hal lá sá ra nagy se reg -
gel tó dul tak ki az em be rek a pusz tá ba (…) Ez is mu tat ja,
men  nyi re vár tak a lel kek va la mi dön tő ese ményt. Meny  -
nyi re elő volt ké szít ve tör té ne ti leg és lé lek ta ni lag a kor Jé -

zus fel lé pé sé re. Ép pen ez az idők teljessége.” (Ra vasz Lász -
ló: Az Ó/Újszövetség ma gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„Márk szá má ra az evan gé li um kez de te Jé zus éle té nek,
ha lá lá nak és fel tá ma dá sá nak tör té nel mi té nye. Ké sőbb az
apos to lok hir det ték ezt, kezd ve ott (pl. ApCsel 2,36), ahol
Márk be fe jez te. (…) A be me rí té si szer tar tás ba be le tar to -
zott az em be rek nyílt bűn val lá sa. (…) Nyíl tan egyet ér tet -
tek Is ten bű ne ik fe let ti ítéletével.” (A Bib lia is me re te kom -
men tár so ro zat. Ke resz tyén Is me ret ter jesz tő Ala pít vány)

„Ami kor Márk „a kezdetről” szól, a ge ne zist jut tat ja
eszünk be. (…) Já nos mun ká ja te hát a kez de te an nak, amit
Márk áb rá zol ni akart, az az az Is ten Fia evangéliumának.”
(Cornelis van der Waal: Ku tas sá tok az Írá so kat! Irány tű
Ki adó)

„Márk kez dő mon da ta (…) va ló sá gos ököl csa pás. Ki -
mond ja a meg döb ben tő igaz sá got: az evan gé li um cél ja és
üze ne te kez det től az asz ta lon nyug szik. (…) Márk mel lő zi
Jé zus szü le té se és Já nos ko rai tör té ne tét. Szá má ra az
öröm hír a fel nőtt Já nos sal kezdődik.” (Pat és David Ale -
xan der szerk.: Ké zi könyv a Bib li á hoz. Scolar Ki adó)

GON DO LA TOK, IL LUSZT RÁ CI ÓK

(ki ál tó hang ja szól a pusz tá ban)
Ke ve sün ket tesz ma ra dan dó an bölc  csé a túl sá go san ri deg
fi lo zó fia, jó alatt va ló vá a túl ke mény po li ti ka, val lá sos lel -
kü le tű vé a túl szi go rú val lás.

Charles de Saint-Évremond 
(1611 körül–1703) fran cia író

(meg ke resz tel te őket a Jor dán vi zé ben)
Szelid vi gasz su han fe let tem,
szivemben új ra kél a hit:
hisz, ime, sza bad dá te het tem
e föl dön én is va la kit!

Alexandr Szergejevics Pus kin (1799–1837) 
orosz köl tő: Ma dár ka

VERS

Kia: Bol dog Ád vent

Ád vent van, Ka rá csony kö ze leg.
Las san fogy el a fény, nő dö gél a hi deg.
Meg őszül az ég is, szür ke lesz kék jé ből...
De égi fény kö ze lít az égi bé ké ből:
Krisz tus meg szü le tett. 
Fá zós térd del, nagy ka bát ban
Vár juk mind ide lent.
Ád vent van, Ka rá csony kö ze leg.
Ker tünk ben ázott kri zan tém di de reg.
Szá raz gaz in te get az árok mé lyé ről...
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De égi fény kö ze lít az égi bé ké ből:
Krisz tus meg szü le tett. 
Fá zós térd del, nagy ka bát ban
Vár juk mind ide lent.

Ád vent van, Ka rá csony kö ze leg.
For go ló dik egy re ágyá ban a gye rek:
Szá mol az uj ja in, esze majd belétör'...
Mert égi fény kö ze lít az égi bé ké ből:
Krisz tus meg szü le tett. 
Fá zós térd del, nagy ka bát ban
Vár juk mind ide lent.

Ád vent van, Ka rá csony kö ze leg.
Es te van, es te van..., jöj je tek kö ze lebb.
Ég a gyer tya, ég...,  s le száll ránk az ég...
Mert égi fény kö ze lít az égi bé ké ből:
Krisz tus meg szü le tett. 
Fá zós térd del, nagy ka bát ban
Vár juk mind ide lent.

El ső hal lás ra – gyü le ke ze ti gon do la tok

A ke reszt ség ben szü le ink, csa lá dunk el ha tá ro zá sá ból cse -
cse mő kor ban ré sze sü lünk. Je len tő sé ge ké sőb bi éle tünk -
ben vá lik fon tos sá szá munk ra. Fel nőtt ként érez zük át,
hogy tag jai let tünk a ke reszt ség ál tal egy kö zös ség nek, te -
hát nem va gyunk egye dül.

Eb ben a vi lág ban, ahol az em be ri kap cso la tok hát tér be
szo rul nak, a ke resz tény em ber szá má ra min dig van egy
biz tos pont, aki tá maszt ad, ez ma ga az Úr. Aki hez bár mi -
kor for dul ha tunk és vis  sza tér he tünk, nem ró ja fel el té ve -
lye dé se in ket és bű ne in ket.

Ke resz te lő Já nos nem ön ma gá nak gyűj ti a hí ve ket, a
ta nít vá nyo kat, ha nem csak út ké szí tő. A lel kész se ön ma gá -
nak gyűjt sön hí ve ket, ha nem ka la u zol ja a gyü le ke ze tet
Krisz tus hoz.

Is ten sa ját ma ga ve szi kéz be Jé zus út já nak elő ké szí té -
sét. Va la kit el kül dött e cél ból – Já nost –, és va la ki ket el -
küld a ma em be ré hez is hírt ad ni ar ról, aki éle tünk to -
váb bi út ján kí sé rő tár sunk le het. Nem volt kis fel adat az
út egyen ge tés ak ko ri ban sem, de ta lán nap ja ink ban sok -
kal ne he zebb.

Jé zus nak ma is van nak út ké szí tői: ige hir de tők,
lelkigondozók, „egyszerű” ke resz tény em be rek, de ne héz  -
sé gek és prob lé mák is, akik vagy ame lyek meg nyit ják az
em be rek szí vét az evan gé li um el fo ga dá sá ra. Tu dok em -
be rek ről, akik a meg szo kott gyü le ke ze ti kör nye zet ben

ér tet ték meg egy re in kább, hogy Jé zus nél kül el vesz nek,
és jut hat tak el oda, hogy bű ne i ket meg vall va Jé zust kér -
ték, le gyen éle tük ura. Olyan va la ki ről is hal lot tam, aki
ke resz tény kol lé gá ját fi gyel ve ál la pí tot ta meg, hogy mun -
ka tár sa éle té ben van va la mi több let, és úgy bol dog, aho -
gyan má sok nem azok. Ez a fel is me rés in dí tot ta ar ra,
hogy kér de zős köd jön, és így ér tet te meg, hogy a kol lé ga
éle té nek és bol dog sá gá nak for rá sa az Úr Jé zus. Saj nos
olyan élet tör té ne tek is van nak, ahol Is ten ne héz sé gek kel
ké szí tet te igé je út ját. Egy el vesz tett hoz zá tar to zó, egy
tönk re ment há zas ság is in dít hat ke re sés re, és a gyógy u -
lás min dig Jé zus nál van.

Kér dé sek: Mi kü lönb ség van Já nos ke resz te lé se és a kö -
zött a ke resz te lés kö zött, ami vel Jé zus meg bíz za ta nít vá -
nya it, és ami ért mi is ke resz te lünk? Ha a meg té rés és bűn -
bo csá nat ke reszt sé ge a Já no sé, ak kor Jé zus mi ért ke resz -
tel ke dik meg? Já nos hí vő em ber volt, aki ke resz telt. Mi ért
vé gez he ti a ke resz te lést csak lel kész? Felnőttkeresztelés és
be me rí tés volt Já nos ke reszt sé ge. Nem vol na ez „bib li ku -
sabb” ma is?

A Ke resz te lő Já nos sal kap cso la tos ige elő ször az el ső -
szü lött fi unk szü le té sét jut tat ta eszem be.

An  nyi ra fi a ta lok vol tunk, hogy még szin te alig tud tunk
fel mu tat ni kö zös éle tünk ből va la mi kéz zel fog ha tót. Nem
volt au tónk, színestévénk, szá mí tó gé pünk, nem nya ral -
tunk a ten ger par ton, de még a Ba la to non sem. Még is, ami -
kor két év vel a há zas ság kö té sünk után csöpp nyi kis fi un kat
ma gunk hoz ölel het tük, úgy érez tük, nincs ná lunk gaz da -
gabb, sze ren csé sebb és bol do gabb em ber a föld ke rek sé -
gen. Azu tán eszem be jut nak az el ső na pok szo ron gá sai;
ügye sek le szünk-e a gon do zá sá ban? Ak ko ri ban több ször
fog lal koz ta tott olyan kér dés, ami ad dig nem me rült föl
ben nem. Mi lesz, ha tör té nik va la mi tra gé dia a kis ba bá val
vagy ve lem? Ki fog ja őt föl ne vel ni, ki fog ró la gon dos kod -
ni? Fé lel me i met sok szor még sa ját ma gam előtt is igye kez -
tem el tit kol ni.

So ha nem fo gom el fe lej te ni fi unk ke resz te lé sé nek ün -
ne pét. Min den re em lék szem. Egy ko ri lel ké szem re, aki
gyer mek ként meg kon fir mált, s aki – ma is úgy ér zem –, a
vi lág leg szebb es kü vő jét ép pen ne künk tar tot ta. Már meg -
ren dült egész ség gel, de vég te len sze re tet tel ké szí tett föl
ben nün ket kis fi unk ke resz te lő jé re. A ve le va ló be szél ge té -
sek so kat se gí tet tek ab ban, hogy fé lel me im ol dód ja nak,
va gyis hogy erő söd jek a hit ben. Imád koz ni ta ní tott, s igye -
ke zett meg ér tet ni ve lünk, hogy mi, szü lők már nem va -
gyunk egye dül. Hu szon há rom éve sen még sok min dent
nem ér tet tünk. Ma már tel jes bi zo nyos ság gal tud juk: fi a -
ink a ke reszt ség ben a Szent lé lek ere jé vel új élet ben, ol ta -
lom ban jár nak.
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Ad vent 2. va sár nap ja
Lk 13,6–9

Hát tér

Köz is mert ké pek kel él Jé zus eb ben a pél dá zat ban. A sző -
lő ma ga Iz ra el, a fa Je ru zsá lem vagy akár a nép. A gaz da
Is ten, a ter més pe dig az, amit az Úr vár a nép től, aho -
gyan él nie kel le ne. A gaz da há rom szor tér vis  sza a fá hoz,
hogy meg néz ze, mi lyen ter mést ho zott. Vé gül a tü rel me
el fogy, és ki mond ja az íté le tet, ki kell vág ni a fát. Azt je -
len ti ez, hogy Is ten is tü re lem mel várt a nép meg té ré sé -
re, és ami kor el fo gyott a tü rel me, ak kor ki mond ja az íté -
le tet. Még sem itt ér vé get a tör té net: va la ki ha tá sá ra az
íté let el na pol ta tik, és még kap időt a nép, hogy meg tér -
jen. Ez tu laj don kép pen a ke gye lem esz ten de jét je len ti.
Nem azt a ma ga tar tást, amit Ke resz te lő Já nos hir det,
hogy a fej sze már a fák gyö ke rén van, és a rossz fát ki -
vág ják és tűz re ve tik. Jé zus mű kö dé se óta az öröm hírt
hir de ti, hogy tart még a ke gye lem esz ten de je. Is ten kö -
vet ke zet len sé gig ke gyel mes. Hát ha meg tér a nép. Ez a
„hátha” a lé nyeg. Jé zus ta nít, gyó gyít, ván do rol, hát ha
meg hall gat ják és meg hall ják, amit mond, hát ha meg nyí -
lik az em be rek szí ve Is ten öröm hí ré re. Fon tos a meg té -
rés, mert a hát ha után még is ott a pont: ha nem, vágd ki.
Ez a vég el ke rül he tet len, Jé zus csak odébb tol ja az ide jét.
Is ten Jé zu sért még vár az íté let tel, mert meg akar ja men -
te ni az em bert!

Esé lyek
A mai vi lág ban rit kán ada tik má so dik, har ma dik, so ka -
dik le he tő ség. Ha va la ki el ront va la mit, hi bá zik, ku dar cot
vall, ha mar le ír ják. Mert me lyik az a cég, ame lyik újabb
és újabb esélyt ad sa ját vesz te sé ge árán? Ki az, aki új ra
más hasz ná la tá ra bíz za tu laj do nát, ami ben már az a va -
la ki egy szer kárt tett? Ma csak az kap esélyt, aki bi zo nyí -
tott, hogy hasz not hajt, hogy ál ta la nye re ség re tesz szert
a cég. Kü lön ben nem szá mít sem mi, le ír ják. Sen ki sem
pó tol ha tat lan. Ilyen vi lág ban élünk. Az üz le ti fel fo gás ban
ki az, aki től el vár ha tó len ne, hogy a ma ga ká rán ad jon
esélyt a má sik nak, új ra meg új ra? Hogy ő szen ved jen
vesz te sé get – akár ki csit, akár na gyot – több ször is? Bi zo -
nyí ta ni kell a rá ter mett sé get, a te het sé get, és jól kell tud -
ni el ad ni ön ma gun kat – ak kor bol do gul ha tunk, előbb re
jut ha tunk. De vi gyáz ni kell, mert nem sza bad hi báz ni,
na gyon in ga tag ez a ta laj.

Jé zus jól vá laszt me ző gaz da sá gi pél dát, hi szen me lyik
gaz da hagy na meg a kert jé ben egy ter mé ket len fát? Ért -
he tő ké pek kel vi lá gít ja meg az egyik alap ve tő em be ri
hoz zá ál lást.

Egy má sik vi lág?

Va jon az egy ház ban, is ten or szá gá nak föl di vi lá gá ban
hogy ál lunk ez zel? Va jon a sze re tet pa ran csá ra hi vat koz va
adunk-e esélyt? Va jon er re hi vat koz va hány esélyt kell
meg ad nunk? Mun ka he lyi helyt ál lás ban, em be ri kap cso la -
tok ban? Va jon ugyan azon a te re pen, ta la jon kell-e hagy ni
a fát, amely nem hoz ter mést, vagy át le het ül tet ni, hogy
más hol ta lán meg ta lál ja a he lyét? Va jon mi a „fa” hi bá ja, és
mik a kö rül mé nyek kö vet kez mé nyei? Mi től függ iga zán,
hogy egy „fa” men  nyi ter mést hoz, és az mi lyen? Ha az elő -
ző év ben jó, bő sé ges ter mést ho zott, a kö vet ke ző ben is így
lesz majd?

Jé zus azt mond ja, Is ten, a gaz da rend je más. Is ten or -
szá ga a fo lya ma tos esély or szá ga. Azt je len ti ez, hogy bár
az egyik év ben nem lett ter més, a gaz da vár, hát ha a kö vet -
ke ző ben más képp ala kul. Is ten esélyt ad. Jé zus Krisz tus a
„hátha”, ami mi att a fej sze még nem csap le a ter mé ket len
fa gyö ke ré re. Mert „hát ha terem”.

Az Úr vár, mert je len leg, min den ki nek, amíg él, tart a
ke gyel mi esz ten dő. Ta lán ez zel úgy érez zük, nyert ügyünk
van, és tes ped ve dő lünk hát ra, mu to gat va egy ko ri szép
gyü möl cse ink re. Pe dig nem sza bad tét len ked ni, el lus tul ni!
Nem sza bad ezt az esélyt le ala cso nyí ta ni, el her dál ni, ter -
mé sze tes nek ven ni. Hi szen min dig az ak tu á lis gyü möl -
csök ről van szó!

Fan tasz ti kus az Úr Jé zus hoz zá ál lá sa az em be ri élet hez!
Pon to san tud ja, mi lyen esen dő, gyen ge, és ugyan ak kor
men  nyi re kény sze re sen bi zo nyí ta ni akar ja en nek el len ke -
ző jét. Sza va i ban a leg na gyobb aján dék hang zik fe lénk: hát -
ha. Eb ben ben ne van az a ma ga tar tás, ami más sá te szi az ő
sze mé lyét, ami ma gas ra eme li. Esély az élet re. A leg na -
gyobb kü lönb ség pe dig az, hogy ő nem az ak tu á lis tel je sít -
mény re ala poz za vé le mé nyét, a hát ha en nél sok kal töb bet
je lent. A ke gyel mi időt, ami kor még be ér het az a gyü mölcs!

Esélyt azok nak, akik a vi lág sze mé ben vesz te sek. Azok -
nak, akik va la mit na gyon el ron tot tak, akik nagy hi bá kat
kö vet tek el, akik va la hol ku dar cot val lot tak, aki ket le ír tak,
el fe lej tet tek, pó tol tak, mel lőz tek. Esélyt bi zo nyí tás ra, ön -
ma guk új ra ér té ke lé sé re, cse lek vés re, más élet re. Az ilyen
em be rek Jé zus sza vá ra el hi he tik vég re, hogy ér té ke sek,
sze ret he tők, va la mi ben te het sé ge sek. Jé zus min dig hisz az
em ber ben, an nak el le né re, hogy pon to san is me ri. An  nyi ra
hisz, hogy meg hal ér te.

Mi ho gyan adunk esélyt?
Az iga zi kér dés ezek után az, mi ho gyan élünk ez zel az
aján dék kal. Sa ját éle tünk ben va jon fi gyel mez tet-e ez, buz -
dít-e cse lek vés re, aka rás ra, igye ke zet re? Vagy épp el len ke -
ző leg: el lus tul va tes pe dünk örök élet-ka ros szé künk ben,
nem is gon dol va hol mi fej szék re? So sem sza bad el fe lej te -
ni, ki fi zet te meg en nek az esély nek az árát!
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Ho gyan mű kö dik ez gyü le ke ze te ink ben, egy há zunk -
ban? Van-e má so dik, har ma dik, so ka dik esély vis  sza tér ni,
új ra kez de ni? Va jon van-e bá tor sá gunk át ül tet ni a „fát”
oda, ahol job ban tud meg gyö ke rez ni, ahol szeb ben fej lőd -
het, ter mést hoz hat? Va jon azért, mert mi va gyunk Is ten
né pe, or szá gá nak kö ve tei, meg te he tünk bár mit? Nem kell-
e az öröm hír mel lett fi gyel mez tet ni is, hogy van fej sze, és
el jön majd az idő, ami kor a ke gye lem esz ten de je vé get ér?
Él jünk jól az zal az idő vel, amit ka punk!

Jé zus ál do za ta, Is ten sze re te te, a „hátha” min den em be -
ré. Füg get le nül tel je sít mény től, ered mény től, te het ség től.
De a mi fel ada tunk, fe le lős sé günk – az öröm hír hir de té sén
túl – az, hogy fi gyel mez tes sünk ar ra: egy szer le jár az
időnk. És, amen  nyi ben szük sé ges, mer jük át ül tet ni a „fát”
oda, ahol szebb, jobb éle tet él het, gyö ke rei mé lyebb re
nyúl hat nak, és iga zán ki tel je sed het.

D E  Á K  Á G O  TA

Tal ló zó

„Ta lán a fü ge fá hoz ha son ló an ka punk még egy kis tü rel mi
időt. De vé gül el fog jön ni az íté let napja.” (Sze ge di Bib lia -
kom men tár – Új szö vet ség. http://www.mek.iif.hu/porta/
szint/human/vallas/szbibkom)

„Jé zus (…) ma gá ra mu tat és ma gá ra utal, mint az
életnyerés-életbenmaradás egyet len fel té te lé re és esz köz lő jé -
re. A ha lasz tott íté let is így kap meg fe le lő hang súlyt: Az
idő rö vid, kö ze leg a vég ső ha tár nap. A »Még ne, Atyám!«
ér vé nyes ma , de a ha lo ga tás már akár hol nap is vég ze tes le -
het. (…) A pél dá zat sze rin ti gaz da – Is ten – gyü möl csöt, a
fa egyet len hi va tá sá nak be töl té sét vár ta. Itt le het ne el mon -
da ni a tex tus egyik dön tő en fon tos üze ne tét: a
»gyümölcstermés« (…) Jé zus el- és be fo ga dá sa volna.” (id.
Magassy Sán dor: Perikópák. Ma gán ki adás)

„Jé zus (…) sza vá ra jő az Utol só Al ka lom. Ő ezért az al -
ka lo mért vé rét adja.” (Ra vasz Lász ló: Az Ó/Újszövetség ma -
gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„Ez a pél dá zat szem lél te ti az 1–5. vers ben el hang zot ta -
kat, hogy íté let kö vet ke zik azok ra, akik nem tér nek meg.
Itt Jé zus egy lé pés sel to vább vi szi a gon do la tot, és el mond -
ja, hogy gyü möl csöt kell te rem ni. (…) Aki azt ál lít ja ma gá -
ról, hogy hisz a Mes si ás ban, an nak az éle té ben er ről ta -
nús ko dó je lek nek kell len nie. Ha nincs lát ha tó je le, ak kor
az az em ber ép pen olyan íté let elé néz, mint a fügefa.” (A
Bib lia is me re te kom men tár so ro zat. Ke resz tyén Is me ret ter -
jesz tő Ala pít vány)

„A leg egy sze rűbb ma gya rá zat sze rint ez Urunk nyil vá -
nos szol gá la tá nak el ső há rom esz ten de jé re vonatkozik.”
(William MacDonald: Új szö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u -
mi Ki adó)

„… nem csu pán (…) hi ány zik ró la a gyü mölcs, ha nem
kárt okoz, éle seb ben fo gal maz va: át kos a je len lé te ar ra a
te rü let re, ame lyen áll. (…) A pél dá zat szól hat te hát
Izráelről, de nem csak Izráelnek, mert »min den fa«, amely
nem te rem (jó) gyü möl csöt, ki vá gat ta tik. A gyü mölcs pe -
dig a meg té rés hez il lő cse le ke det. (…) Ha bő sé ge seb ben
érez zük ál dá sát ma gun kon, vi gyá zat: nem az utol só kí sér -
let-e ar ra néz ve, hogy mu tat koz na meg már vég re raj tunk
va la mi fé le gyümölcskezdemény!” (Sza bó An dor: Lá bam
előtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„A sző lős gaz da és a vin cel lér alak já ban kü lön mu tat ja
fel Jé zus pél dá za ta azt, ami Is ten ben együtt van meg: az ő
íté lő igaz sá gát és men tő kegyelmét.” (Victor Já nos: Csen des
per cek. Re for má tus Saj tó osz tály)

GON DO LA TOK, IL LUSZT RÁ CI ÓK

(ki ment, hogy gyü möl csöt ke res sen raj ta, de nem ta lált.)
Ki szo mo rú nem volt, az mind po gány,
Ő rendelé ezt így a Golgothán.

Re vicz ky Gyu la (1855–1889) köl tő: 
Pán ha lá la

(Uram, hagyd meg még…)
A ke resz tény val lás csak két dol got ál lít: hogy az em ber
ter mé szet től fog va gyar ló, és hogy Krisz tus urunk meg vált
min ket.

Blaise Pas cal (1623–1662) fran cia ma te ma ti kus, 
fi zi kus és gon dol ko dó

(hagyd meg még eb ben az év ben)
Men  nyi ide ig tart son a ne ve lés? Pon to san ad dig, míg 
az élet.

Jules Michelet (1798–1874) fran cia tör té nész

Ha lé te zé sed nem hi he tet len, ak kor szó ra sem ér de mes.
Ker tész Im re (1929–) No bel-dí jas író

(kö rül ásom és meg trá gyá zom)
Ál dott os to rod,
Uram! a Szen ve dés ma gasz tal áld va té ged!

Charles Baude laire (1821–1867) fran cia köl tő: 
Vá rat lan ven dég

(hát ha te rem jö vő re)
– Óh, Uram! adj ne kem erőt és bá tor sá got
szivem és tes te met néz ni csö mör te len!

Charles Baude laire (1821–1867):
Uta zás Cíytherébe
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VERS

(hagyd meg még eb ben az év ben)
Rónay György: 1972. X. 14.

Ab la kom mal szem közt a há rom fá ról
a szél az éj jel
le té pett min den le ve let.

Reg gel az ág he gyé re szállt
egy né ma var jú.

Ősz van.

Ké szü lünk az új já szü le tés re.

(ha pe dig nem, ak kor vágd ki)
Rónay György: Nagy pén tek, 1978

A Gol go ta-lép csőn ál lok, ke reszt nyom ja vál lam,
Hall gass, Uram, ké rő szóm ra, bár nincs gyar lóbb ná lam.
Ne for dulj el Uram tő lem, bár nincs gyar lóbb ná lam.
Kér lek, Uram, ne útálj meg, bár nincs gyar lóbb ná lam.
(a köl tő utol só ver se)

El ső hal lás ra – gyü le ke ze ti gon do la tok

A pél dá zat ki csen gé se tö ké le te sen el lent mond a pi ac tör -
vény sze rű ség ének. A di ák egy tan évet kap, hogy meg te -
rem je a gyü möl csöt. Ha nincs el fo gad ha tó ter més, ment -
he tet le nül meg bu kik. A ha szon ta lan dol go zót azon nal el -
bo csát ják. A gyü mölcs te len vál lal ko zás rö vid időn be lül
el le he tet le nül. Né ha na gyon ke gyet len nek érez zük az íté -
le tet, mert hi á nyol juk be lő le az em ber sé get. Az em ber ség
nem köz gaz da sá gi fo ga lom. A tü re lem, a ke gye lem, a sze -
re tet a ha szon ér de kelt ver seny ben is me ret len.

A ma gyar lab da rú gás hely ze te ju tott eszem be. Évek,
év ti ze dek óta ter mé ket len fü ge fa, még is, min den egyes
mér kő zést úgy vá rok: hát ha most! Tá vol le gyen tő lem,
hogy a sző lős kert gaz dá já val azo no sít sam ma gam, még is
be le tu dok érez ni a hely ze té be.

Szem be tű nő a gaz da és a vin cel lér kap cso la ta. A gaz da
ren del ke zik és uta sít. Tel je sen ért he tő és jo gos a dön té se.
Az, hogy a fa egy év ben nem te rem, elő for dul, és az még
nem a vi lág vé ge. Pél dá za tunk ban így volt ez a má so dik
év ben is. A gaz da har ma dik évi csa ló dá sa a tü rel me vé gét
mu tat ja. Ha Is tent lá tom a gaz da sze mé lyé ben, adó dik az
üze net: vi gyáz zak, mert Is ten tü rel me hos  szú – sok kal-
sok kal hos  szabb, mint az em be ri ér dek, az ész, a ha szon ál -
tal be ha tá rolt ki vá rás –, de nem vég te len! El jö het a pil la -
nat, ami kor Is ten azt mond ja: Ed dig! Itt a ha tár!

A vin cel lér ak kor ke rül kép be, ami kor már meg szü le -
tett az íté let. Meg kap ja a ha tá ro zott pa ran csot: Vágd ki! A
sző lős kert gond no ka és in té ző je még sem a fej szé ért nyúlt,
ha nem időt kért, és fel aján lot ta ak tív köz ben já rá sát. Kö -
rül ásom és meg trá gyá zom. Nem ígé ri az el múlt há rom évi
ter més ki esé sé nek be pót lá sát. Re mény ség gel van: hát ha
te rem jö vő re! Ha te rem, si ker. Ha pe dig nem, ak kor te (a
tu laj do nos, sa ját ke zű leg) vágd ki!

A va sár nap té má ja: Két ad vent kö zött – íté let előtt, ke -
gye lem alatt! Jé zus nem „ad ven ti hangulatot” te remt, ha -
nem éb resz tő pél dá za tot mond. Éb redj Krisz tus né pe! Éb -
resz tő, test vé rek! Le het, hogy évek óta hal lod a pré di ká ci -
ó kat, és hoz zá szo kott a fü led az evan gé li um hoz. Sze ret az
Is ten! Ne félj! An  nyi ra meg szok tad, hogy a gyü mölcs ter -
més ről meg fe led kez tél. Meg bán tódsz, ha a ke resz tény sé -
ge det és ke gyes sé ge det meg kér dő je le zik, de a hi ted, a ke -
gyes sé ged csak vi rí tó zöld lomb, amit le visz az el ső fagy.
Az íté let ko moly do log. Bár mi kor el ér kez het a szám adás
pil la na ta. Az üd vös sé get nem csak meg kap ni le het, ha nem
el is ve szít het jük. A pró fé tát iga zol ja a vi lág és az éle tünk
nyug ta lan sá ga. A fej sze pe dig ott van már a fák gyö ke rén.

Jé zus a ke gye lem ide jét sze rez te meg. Nem csak al ku -
dott Is ten nel – mint egy kor Áb ra hám Sodomáért –, meg -
tes te sü lé sé vel, szol gá la tá val, ke reszt ha lá lá val tett ér tünk.
Hall juk a meg té rés re hí vó igét. Jé zu sért Is ten úgy te kint
ránk: hát ha! Ve gyük ko mo lyan az íté le tet – Is ten bár mi kor
meg mér he ti az éle tün ket. A fü ge fa még egy év ha la dé kot
ka pott. Nem tud juk meg, hogy mi lett a sor sa. Min den -
eset re a vin cel lér kö rül ás ta és meg trá gyáz ta. A foly ta tás
két esé lyes. Vagy te rem, vagy nem te rem. Jé zus min dent
meg tett ér tünk. Szük sé günk van ad ven ti for du lat ra! For -
dul jon ter mő re az éle tünk fü ge fá ja! Te rem jünk olyan gyü -
möl csöt, amely a Gaz dánk szá má ra ér té kes!

Ad vent 3. va sár nap ja
Jn 5,31–38

Exe gé zis
Tex tu sunk egy szö ve vé nyes per kö ze pé be rö pít. Az előz mé -
nyek do ku men tá lá sa egé szen az Ószö vet sé gig nyú lik vis  sza
(Ézs 40–55; Mik 6), de ter mé sze te sen az Új szö vet ség is rög -
zí ti a fej le mé nye ket (pl. Jn 16,8–11). Is ten pe rel a vi lág gal,
és szü le té sé nek pil la na tá ban fia, Jé zus ré sze se lesz az Atya
ál tal in dí tott per nek. Mi több: foly ta tó ja és be fe je ző je.

Igén ket bő vebb ös  sze füg gé sé ben vizs gál va egy ér tel mű -
vé vá lik: a vi tás kér dé sek Is ten és em ber kö zött nem tisz tá -
zód tak az idők so rán, el len ke ző leg: Jé zust ép pen az zal vá -
dol ják – ürü gyet ke res ve, hogy el ítél jék –, hogy a sabbatot
meg szeg ve gyó gyí tott, és ez ál tal ká ro mol ta az Is tent. No ha
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a vád, mint oly sok eset ben, meg ala po zat lan (ki ra kat per), a
mö göt tes szán dék, a gyil kos in du lat ar ra kész te ti Jé zust,
hogy men tő ta nú kat hív jon se gít sé gül. Te szi ezt el ső sor ban
vád lói ér de ké ben, hogy el hig  gyék: ő Is ten fia, aki nem el ve -
szí te ni, ha nem meg men te ni akar ja ezt a vi lá got.

Perikópánkban a meg vá dolt Is ten fia ta nú it so rol ja fel,
il let ve kö zü lük em lít né há nyat: Ke resz te lő Já nost (33. vers),
sa ját cse le ke de te it (36. vers), az Atyát (37. vers) és az írá so -
kat (38. vers). Já nos evan gé li u ma az itt fel so rolt ta nú kon
kí vül még há rom má sik ta nút is mer: más em be rek bi -
zony ság té tel ét, a Szent lé lek ta nús ko dá sát és Krisz tus sa ját
ma gá ról mon dott ki je len té se it.

A zsi dó jog nak meg fe le lő en Jé zus ki je len ti: nem akar
sa ját ma ga mel lett ta nús kod ni, mert sa ját ma ga mel lett
sen ki sem ta nús kod hat hi telt ér dem lő en (31. vers).

Ke resz te lő ta nú ság té te lé vel kap cso la to san meg jegy -
zen dő, hogy Jé zus ki je len té sé ben fo lya ma tos mel lék né vi
igen evet ta lá lunk. Az az Já nos ak kor is ta nús ko dik, ami kor
az evan gé lis ta az ese mé nye ket év ti ze dek múl tá val le je -
gyez te. Kö vet ke zés kép pen ta nú ság té te le időt ál ló és igaz,
aho gyan Jé zus ki je len tet te: „tu dom, hogy igaz.”

Jé zus em lé kez te ti vi ta part ne re it, hogy már egy szer
küld tek egy vizs gá ló bi zott sá got Já nos hoz (33. vers), hogy
meg kér dez zék, ki cso da ő, ti. Jé zus. A Jé zust vá do lók sem
ak kor (múlt be li ese ményt rög zí tő perfektum!), sem most
nem is me rik fel Ke resz te lő sza va i nak igaz ság tar tal mát,
ame lye ket most Jé zus vád lói ér de ké ben idéz.

Pa ra dox mó don nem Jé zus nak van szük sé ge az ál ta la
idé zett ta núk bi zony ság té te lé re, ha nem vád ló i nak (34.
vers). Má sik pa ra do xon, hogy mi u tán Jé zus Ke resz te lőt ta -
nú ként idé zi, köz li: nincs szük sé ge em be rek ta nús ko dá sá -
ra ar ról, hogy ki cso da ő va ló já ban. Já nos evan gé li u ma sze -
rint ugyan is csak az Atya ta nú ság té te le az iga zi, min den
egyéb csak eb ből szár ma zik.

Vá rat lan for du lat tal Jé zus az ál ta la idé zett ta nú ról tesz
bi zony sá got: Ke resz te lőt meg gyúj tott, vi lá gí tó mé cses nek,
fák lyá nak, lám pás nak ne ve zi. Ta nú bi zony sá ga ugyan ak -
kor vád ló, hi szen vi ta part ne rei sze mé re ve ti: nem vet ték
ko mo lyan a Ke resz te lő ál tal mu ta tott irányt, az zal meg
vég képp nem tud tak mit kez de ni, hogy Jé zus hoz ve zet te
őket, aki a vi lá gos ság (35. vers).

A pár be széd tra gi kus for du la tot vesz, ugyan is a vi ta -
part ne rek, no ha pon to san ér tik, hogy Jé zus mit mond,
nem hisz nek ne ki. Jé zus igé nye azon ban nem ke ve sebb,
mint an nak be is me ré se a vi ta part ne rek ré szé ről, hogy cse -
le ke de tei, élet te vé keny sé ge bi zo nyít ják: Is ten kül de té sé -
ben jár ezen a föl dön (36. vers).

Perikópánk utol só két ver sé ben (37–38. vers) Jé zus a
leg na gyobb ta nút, az Atyát em lí ti. Az Atya bi zony ság té te l -
ének perfektum alak ja egy múlt ban be kö vet ke zett, de a je -
len ben is tar tó tényt rög zít, mely rá mu tat: Jé zus ed di gi
sza va i ban és tet te i ben, tel je sí tett kül de té sé ben mu tat ta
meg Is ten, hogy fia mel lett ta nús ko dik.

Be fe je zés ként Jé zus vé dő be szé de vád be széd dé vá lik,
így a vád lott ból is te ni te kin tél  lyel meg szó la ló vád ló lesz.
Ki je len ti, hogy az őt vád lók ban nin csen meg Is ten igaz is -
me re te, mert: nem lát ják Is ten ar cát, nem hall ják az ő
hang ját, és nincs meg ben nük igé je – a logos –, a ne gye dik
ta nú (38 vers). Jé zus a hi ány okát is meg vá la szol ja: mind -
ez azért van, mert vád lói nem hisz nek ben ne, az Atya kül -
döt té ben.

Az ige hir de tés fe lé
Ka rá csony ün ne pé hez kö ze led ve, ad vent har ma dik va sár -
nap ján kü lö nös hang súl  lyal ke rül nek elénk a bű nös em be -
ri szív hez új ra meg új ra kö ze le dő Krisz tus út egyen ge tői.
Ta nús ko dá suk a vi lág ban fo lya ma tos, érin tet tek va gyunk.
Akár azért, mert meg érin ti lel kün ket bi zony ság té tel ük,
akár azért, mert nem.

„…azért mon dom eze ket, hogy ti üdvözüljetek.” Jé zus vi -
ta part ne re i nek ér tet len sé ge és a mai kor kö zö nyös sé ge,
szekularizmusa kö zött szá mos pár hu zam von ha tó. A kö -
rül bás tyá zott ele fánt csont tor nyok vi lá ga nem le het a ke -
resz tény em ber sa ját ja, vál lal nunk kell va ló di ön ma gun kat.
Nem vo nul ha tunk ki a vi lág ból, és nem me ne kül he tünk
ma gunk elől sem a vég te len sé gig. Nem ez bí za tott ránk.

Jé zus egy kor és ma is szem be sít em be ri gyen ge sé -
günk kel, kis hi tű sé günk kel. Az zal, hogy sok szor a gond -
vi se lés ké zen fek vő bi zo nyí té ka it sem ves  szük ész re, nem -
hogy ma gunk ta nús kod nánk Jé zus ról. Ka rá csony ün ne -
pé re ké szül ve ne szé gyell jük be is mer ni, ki mon da ni:
szük sé günk van lel künk gu ban ca i nak ki bo go zá sá ra, hi -
tünk meg erő sí té sé re. Ha vád ló nak érez zük Jé zus hang ját,
en ged jük, hogy szí ven ta lál jon, és ve gyük ész re azt, amit
az egy ko ri vi ta part ne rek kép te le nek vol tak meg lát ni: a
Meg vál tó men tő, bűn bo csá tó szán dé kát, min den új ra -
kez dés alap ját. Azért szem be sít ön ma gunk kal Is ten egy -
szü lött je, hogy az élet for rá sá ra rá ta lál va iga zi örö münk,
örök éle tünk le gyen.

Csak az ér ke zik meg, aki el in dul! Csak an nak le het iga -
zi örö me, aki nek a szí ve sza bad az öröm re. Egyen ges sük az
Úr út ját, te gyük rend be dol ga in kat. Le het, hogy kel le met -
len, le het, hogy so ká ig tart, le het, hogy fá rasz tó. En ged jük,
hogy meg érint sék lel kün ket a Jé zus ál tal idé zett ta núk. Ér -
tünk ta nús kod nak, ró la.

Vád lot tak vagy ta núk va gyunk?
Krisz tus sza vai nem en ge dik meg, hogy kí vül ál lók ma rad -
junk. Az em ber ré lett Is tent, a Fi út hall gat va fel kell ten -
nünk ma gunk nak őszin tén egy kér dést: hi szünk-e azok -
nak a ta núk nak, akik ről Jé zus be szél? Ha nem, ak kor vá dol
Jé zus sza va, akár csak vi ta part ne re it, a fa ri ze u so kat és az
írás tu dó kat. Ha vi szont el fo gad juk a Jé zus ál tal idé zett ta -
núk bi zony ság té tel ét, nincs más vá lasz tás, mint csat la koz -
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ni hoz zá juk. Két ad vent kö zött dön te nünk kell: vád lot tak
va gyunk, vagy ta núk?

Is ten sze re te té nek meg ma gya ráz ha tat lan lo gi ká ja
sze rint mind két ál la pot ked ve ző a szá munk ra, mert Jé zus
min den kép pen a ja vun kat akar ja. A kér dés sok kal in -
kább az, hogy fel mer jük-e vál lal ni akár az egyik, akár a
má sik ál la po tot.

Ha Jé zus sza vai vá dol nak, és ezt jo gos nak ér zem, ak -
kor már meg tet tem az el ső lé pést a bűn bá nat és a bűn bo -
csá nat fe lé.

Ha úgy ér zem, hogy a Krisz tus tól ka pott ke gye lem ről
ta nús kod nom kell, a leg ne he zebb, ugyan ak kor a leg szebb
szol gá la tot vál la lom.

Krisz tus ta nú i nak sok fé le sé ge
A Jé zus ál tal idé zett ta núk szig ni fi káns mó don kü lön böz -
nek egy más tól, még is, mind egyi kük ró la tesz bi zony sá got.
A ma ga mód ján. Sa ját han gun kat, ar cun kat kel le ne meg ta -
lál nunk éle tünk egyé ni és kö zös sé gi szín te re in egy aránt.
Fel vál lal va azt, hogy te rem tett sé günk ből fa ka dó an kü lön -
bö zők va gyunk. Más a ke gyes sé günk, más a vér mér sék le -
tünk, más a stí lu sunk. Nem jobb vagy ros  szabb, egy sze rű -
en: kü lön bö ző.

Üdí tő és fel eme lő él mény Krisz tus szol gá la tá ban áll ni a
sok szí nű ség sza bad sá gá ban. Éb red jünk en nek tu da tá ra, és
meg sza ba du lunk fruszt rá ci ó ink je len tős ré szé től. Fel sza ba -
dí tó és hi he tet len ener gi á kat moz gó sít hat an nak a fel is me -
ré se, hogy kü lön bö ző ta nús ko dá sunk Is ten nek tet sző.

Aján dé ka in kat nap mint nap úgy ka ma toz tas suk,
hogy Krisz tus ra mu tas son, és ez ál tal Is ten di cső sé gét
szol gál ja min den, amit te szünk. Ad vent ben, a szü le tés
ün ne pé re ké szül ve ké szít sünk he lyet szí vünk ben Is ten
sze re te té nek. Hagy juk ma gun kat meg aján dé koz ni, hogy
mi is aján dék ká vál has sunk eb ben a vi lág ban. Egy sze rű -
en hang zik, és az is. Túl bo nyo lí tott 21. szá za di vi lá gunk -
ban ért he tő en, egy sze rű en kell ta nús kod nunk. Úgy, hogy
az em be rek meg ért sék, meg érez zék: Krisz tus sze re tet tel
kö ze le dik hoz zá juk.

S Z A  B Ó  S Z I  L Á R D

Tal ló zó

„Já nos kül de té se ak kor hasz nos az em ber nek, ha nem ér -
té ke li őt túl, ha nem el in dul azon az úton, amit meg vi lá gí -
tott, mint égő és vi lá gí tó fák lya. (…) Mel let te na gyobb ta -
nú bi zony ság ok szól nak, mint Já nos. Azok a tet tek, ame lye -
ket az Atya bí zott rá, hogy vég hez vi gye őket. Ezek a tet tek
mes si á si je lek, ame lyek a pró fé ci ák ál tal meg jö ven dölt
Krisz tust hirdetik.” (Ju bi le u mi kom men tár. BibliaTéka CD-
ROM. Arcanum Digitéka Kft.)

„… az egész 3 esz ten dőn át tar tó szün te len te vé keny -
ség fut el az evan gé li u mát író Já nos sze me előtt. (…) Jé -
zus nak egy és ép pen a leg dön tőbb tet te ki szo kott ma rad -
ni. (…) tex tu sunk hoz ra gasz kod va is vi lá gos, hogy Jé zus
ezt a dön tő tet tét: a ke resz tet, az ál ta la szer zett vált sá got
min dig  ma ga előtt lát ta és meg is hir det te. (…) Hogy a Sa -
ul ból Pált for má ló (…), el len áll ha tat lan ere jű-sod rá sú
evan gé li um mi ért nem hat min de nütt, min den kor és min -
den ki szá má ra ha son ló mó don, az szá mom ra Is ten tit ka.
(…) Mi vel azon ban igé jé ben – hir de ten dő üze net ként –
elém ad ja eze ket a fáj dal mas tény meg ál la pí tá so kat is, a tit -
kot a gyü le ke zet előtt nem boly gat va egy sze rű en szól nom
kell az el len ál lás, a be nem fo ga dás, az el uta sí tás tényéről
is.” (id. Magassy Sán dor: Perikópák. Ma gán ki adás)

„A Já nos 5,31 és a 8,14 el len té tes nek tű nik. De itt két
kü lön bö ző do log ról van szó. (…) Ke resz te lő Já nos Is ten
nagy sze rű hír nö ke volt, de egyet len cso dát sem tett
(10,41). A »jelek« olyan kü lön le ges tet tek vol tak, me lye ket
Is ten a Fi ú nak je lölt ki.” (A Bib lia is me re te kom men tár so -
ro zat. Ke resz tyén Is me ret ter jesz tő Ala pít vány)

„Ma guk a cso dák nem je len tik az is ten ség bi zo nyí té -
kát. A Bib li á ban ol va sunk em be rek ről, akik nek ha ta lom
ada tott cso dák meg té te lé re; (…) Az Úr Jé zus cso dái az ösz-
szes töb bi től kü lön böz tek. Min de nek előtt ne ki ön ma gá -
ban volt ha tal ma ezek nek a cse le ke de tek nek a meg té te lé -
re (…) Ezen kí vül az Úr ál tal vég zett cse le ke de tek olya nok
vol tak, ame lye ket az Ószö vet ség a Mes si ás sal kap cso lat ban
megjövendölt.” (William MacDonald: Új szö vet sé gi kom -
men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„Aki ilyen ki je len té se ket tesz, őrült, go nosz vagy (tény  -
leg) Is ten kell legyen.” (Pat és David Ale xan der szerk.: Ké -
zi könyv a Bib li á hoz. Scolar Ki adó)

GON DO LA TOK, IL LUSZT RÁ CI ÓK

(az igé je sincs meg ben ne tek ma ra dan dó an)
…sose érem el az Is tent, egy re hátrál…

Charles Baude laire (1821–1867) fran cia köl tő: 
Ro man ti kus nap le men te

(Az ő hang ját nem hal lot tá tok so ha)
Nagy bölcs! ol vas lak bá mu lat tal;
De bölcseséged nem vi gasz tal.

Re vicz ky Gyu la (1855–1889) köl tő: 
Scho pen ha u er ol va sá sa köz ben

…az arcouest-i ha lá szok kö zött ott ho no sab ban ér zem
ma gam, mint tu do má nyos ülé se ken.

Frédéric Jo li ot-Cu rie (1900–1958) fran cia atom fi zi kus



4 4 0

(na gyobb bi zony ság té te lem van)
A hit tit kai fö löt te áll nak an nak a szint nek, ahol a dol gok
még ál lít ha tó ak és ta gad ha tó ak.

Simone Weil (1909–1943) fran cia fi lo zó fus

Két ség te le nül lé te zik a ki mond ha tat lan.
Ludwig Wittgenstein (1889–1951) oszt rák fi lo zó fus

(en gem az Atya kül dött el)
Én Jé zu som
mi lyen is vagy? Az evan gé li u mok ta nú sá ga sze rint so se ír -
tál, csak egy szer a por ba. Pe dig egye dül te ír tál, és mi va -
gyunk, akik a por ba írunk.

Te vagy az Ige, aki te rem tett és meg tes te sült, s épp ezért az
örök től le ölt bá rány, aki egye dül ítél het. Ezért mond hat tad –
Te, aki be le ve gyül tél a min den ség tör té ne té be –, hogy egye -
dül az Atya szent, Ő a sért he tet len alap, akit el ha gyott a ke -
resz ten sze re te te és sze rel me, sze re te ted és sze rel med csú -
csán. Sze rel me tek ben ez volt a leg cso dá la to sabb pil la nat. Ró -
lad nem szé gyen em be ri mó don be szél ni. Te is ezt tetted…

Utol já ra mi is el ha gya tot tak le szünk, ahogy te is an nak
érez ted ma ga dat. De – er re is pél dád ta nít – ez az Atya pil -
la na ta. A moz du lat lan ala pé, a moz du lat lan vá ra ko zó atyai
há zé, a sö tét ben, a bok rok mö gött meg hú zó dó sze rel me tes
vá ra ko zá sé.

Ami kor azt mond tad, hogy be tel je se dett, ke zed a ki lin csen
volt már.

Pi linsz ky Já nos (1921–1981) köl tő

El ső hal lás ra – if jú sá gi gon do la tok

Alap ve tő en a Jé zus ról szó ló bi zony ság té tel hi te les sé gé nek
kér dé se ke rült a be szél ge tés kö zép pont já ba. A kö vet ke ző
kér dé se ket pró bál tuk meg vá la szol ni az evan gé li umi sza -
kasz alap ján:

1. Mi lyen vi szonyt fel té te lez Jé zus nak ez a be szé de köz -
te és hall ga tói kö zött? Fe szült, bi zal mat lan, el len sé ges stb.

2. Mik le het tek a vi ta part ne rek vád jai, ér vei Jé zus sal
szem ben?

Jé zus ma gát pré di kál ja, ezért nem hi te les; Já nos nak a

Jé zus ra vo nat ko zó bi zony ság té te le nem helyt ál ló; Jé zus
szem ben áll az Írás ta ní tá sá val.

3. Mi lyen ér ve ket hoz fel Jé zus a ma ga hi te les sé gét iga -
zo lan dó an?

Az Atya bi zony sá got tesz mel let te; a mes si á si fel ada tok
is őt iga zol ják; Ke resz te lő Já nos is rá mu ta tott Jé zus kül de -
té sé re; az Írás is ró la szól.

4. Mi ért ma rasz tal ja el Jé zus a zsi dó kat?
Nem fo gad ták el Ke resz te lő Já nos bi zony ság té tel ét, egy

idő után el for dul tak tő le; nincs meg ben nük az Ige, mert
nem hisz nek Jé zus ban; ku tat ják az Írá so kat, de nem ve szik
ész re az Írás nak Jé zus ra mu ta tó üze ne tét.

A tex tus mon da ni va ló ja ma
Ez egy 2000 év vel ez előt ti ügy, a mai em ber nem tud ve le
mit kez de ni (ezt sen ki nem gon dol ta).

A fő kér dés: van-e meg bíz ha tó alap ja a Jé zus ban va -
ló hit nek? Ez a kér dés ma is vá lasz ra vár, de ez a tex tus
nem visz kö ze lebb a meg ol dás hoz. Míg a zsi dók még lát -
hat ták Jé zust, hall hat ták Ke resz te lőt, ne künk már csak
az Írás, a Bib lia az egyet len for rá sunk (né há nyan ezt fo -
gad ták el).

Tex tu sunk kö ze lebb visz Jé zus lé nyé nek meg ér té sé hez.
A tel jes Szent írás ös  sze füg gé sé ben meg fe le lő he lye van en -
nek az ige sza kasz nak – az em ber a ma ga éle té ben pró bá -
ra te he ti az evan gé li um ál lí tá sát: Jé zus a vi lág meg vál tó ja,
a lét kér dé se i vel küsz kö dő em ber szá má ra va ló di meg ol -
dás (ez volt a több ség vé le mé nye).

Az if jú sá gi le ve le ző lis tá ra ér ke zett hoz zá szó lá sok ból
A bi zony ság té te lek ről eszem be ju tott a samáriai as  szony
tör té ne te, ahol a 42. vers ben azt mond ja a tö meg, hogy:
„Már nem a te be szé de dért hi szünk, ha nem mert ma gunk
hal lot tuk és tud juk, hogy va ló ban ő a vi lág üdvözítője.”

Ke resz te lő Já nos va ló ban „nagy figura”, de ő csak
„köztes” se gít ség, hogy job ban meg ért hes sük Jé zust.

Ke resz te lő Já nos ké szí ti az utat, és ahogy ha lad raj ta,
fák lya ként vi lá gít. De ő egy szer re csak egy út sza kaszt tud
meg vi lá gí ta ni, és ezért nagy sze rűbb, fen sé ge sebb és cso -
dá la to sabb Jé zus, mert ő ha „meg je le nik az úton”, ele jé től a
vé gé ig meg vi lá gít ja azt. Ami kor egy gyer tyá val me gyünk a
sö tét ben, ak kor csak köz vet le nül a lá bunk elé lá tunk, mes  -
szebb nem, Jé zus vi szont az egész éle tün ket ké pes be ra -
gyog ni, mint a Nap.
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