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Mostohagyermek

A részvevők számát és a tanítás színvonalát tekintve is örvendetesen fejlődött az iskolai és gyülekezeti 

hitoktatás a rendszerváltozás óta, mint egyházi szolgálati ág. Mindez nem mondható el a felnőtt gyülekezet 

tanításáról. Akár a felkínált alkalmakat nézzük, akár az érdeklődést irántuk, az egyházi szolgálat elhanyagolt 

területéről beszélhetünk. Nem új jelenség ez, nem is sajátosan magyar.1 Elég, ha Luthernak a kátékhoz írt 

előszóit elolvassuk. Bár azóta sok minden megváltozott, a felnőtt gyülekezet tanítása mégis mintha a lelkészi 

szolgálat mostohagyermeke lenne. Jellemző, hogy a keresztyén élet egészét megragadni kívánó triászban 

(martüria, koinónia, diakónia) kifejezetten nem szerepel a tanítás, még ha az első tagba bele is lehet érteni.

Bizalmatlanság

Lépten-nyomon lehet ma is kategorikus kijelentéseket hallani, amelyek az igaz tanítás és az eleven hit, az 

elvont elmélet és a megélt keresztyén élet ellentétét hangsúlyozzák. Kölcsönös bizalmatlanság van sokféle 

módon jelen.

A hitvallás, az egyházi tanítás elfogadása lehetséges személyes hit nélkül is – ezért helyes a csupán 

az ismeretek továbbadását hangsúlyozó keresztyénséget az evangélium életformáló erejének hirdetésével 

teljessé tenni.2 Valóságos veszély az egyoldalú intellektualizálás, amely minden kérdésre 

racionális, és csak racionális választ akar adni. Ez ugyanis a hitet az értelem területére 

korlátozza, és megnehezíti, esetleg lehetetlenné is teszi azok részvételét, akik más 

intellektuális szinten vannak. Az ember azonban, minden ember, gondolkodó, akaró, 

1 Ez érzékelhető Pángyánszky Ágnes tanulmányában i9s: A hitről felnőttkorban. In: A 
közösségépítő lelkész. Szerk. Szabó Lajos. Luther Kiadó: Budapest, 2010. 135-143.

2 „Viszont amikor teret ad az egyház az evangelizációnak, engedi, hogy Krisztus parancsa 
mozgósítsa: nyíltan színt vall arról, hogy számára a tiszta tanítás, az evangélium csodája nem 
csupán ismeret, nemcsak a fejek birtoka, hanem életét formáló hatalom, szívének, akaratának, 
sőt életének legnagyobb ügye.” „Voltak azután kisebb-nagyobb konzervatív, pozitív irányzatú, 
egyházias magatartású lelkészek és gyülekezetek, amelyek a maguk megmerevedett, 
elpolgáriasodott, hagyományos keresztyén szokásaikat azonosították a bibliai keresztyénséggel
és az újszerű törekvésekben a »tiszta tanítás« veszélyeztetését látták.” Urbán Ernő: Az 
evangelizáció kérdéseiről. Lelkipásztor (17) 1940-41/10, 483. és 484.
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szerető, félő és reménykedő lény, és ez az ember, aki így egész, részesülhet a megváltásban

és ez kapja a tanítványi elhívást.

A megoldást gyakran a szembeállításban látják, amikor az igényes teológiai képzést 

érdemi fenntartás és megkülönböztetés nélkül olyan haszontalanságnak minősítik, amivel a

gyakorló lelkipásztor semmit sem tud kezdeni a mindennapi konkrét szolgálatban. Mai 

keresztyénségünk veszélye, hogy az ismeretek háttérbe szorulása következtében 

elsekélyesedik a tudatos hit. Ha a gyülekezet tanítása befejeződik a konfirmációval, ha az 

iskolából kimarad a hittan, ha – talán a fiatalok megnyerése érdekében – a hittanból 

elpárolog a hit intellektuális igényű bemutatása és megtárgyalása, akkor a hit az embert 

alapvetően meghatározó gondolkodás peremére szorul és az élmények kerülnek előtérbe.3 

Az eredmény, amit a gúnyolódók „felül semmi” teológiának neveznek. Ekkor a hitről való 

beszédben lelkészek és hívők megelégednek sztereotip kifejezések puszta ismételgetésével,

mert amúgy sem lehet pontosan meghatározni értelmüket. Ez annak a következménye, 

hogy az egyházi szolgák nem egyszer „részben teológiai arroganciából, részben 

tanácstalanságból – a hit kérdéseiben illetéktelennek nyilvánították magukat.”4 Mélyen 

benne gyökerezik ez az ökumenikus gondolkodásban is, amely a komolyan vett tanra csak 

úgy tekint, hogy az elválaszt.5

Jézus parancsa

Ezzel szemben Jézust úgy mutatja be az Újszövetség, hogy miközben arról beszélt, hogy a 

hitéről kell majd minden embernek számot adnia, fáradhatatlanul tanította is tanítványait, 

hogy a hitük helyes hit legyen. Nem fogadta el azokat a válaszokat, amelyek nagy 

prófétákkal azonosították őt (Mt 16,13-18). Amikor pedig Péter Krisztusnak vallotta őt, 

kifejtette, hogy ezt hogyan kell érteni és határozottan elutasította, ami azzal nem fér össze 

3 „Ha az iskolából kimarad a hittan, az a fiatal ember életében többnyire azzal a 
következménnyel jár, hogy a vallási ismeretanyag a kialakuló gondolkodás peremére szorul, 
hogy viszont a hitnek nem intellektuális elemei, élményszerű vonatkozásai ügyetlenül előtérbe 
kerülnek, egyeduralkodóvá válnak. Az élmény pedig fontos, de önmagában vak eleme a 
vallásnak. Épp a kereszténység (meg az ugyancsak bibliai gyökerű zsidóság) az ige vallása: 
mély és át- meg átgondolt vallási meggyőződés, nem egyszerűen vallási érzület.” Jelenits 
István: Hit és oktatás. Magyar Nemzet 1990. július 28.

4 Douglass, Klaus: Az új reformáció. 96 tétel az egyház jövőjéről. Fordította Szabó Csaba. 
Kálvin Kiadó: Budapest, 2002. 86-87.

5 Az Élet és Munka (Life and Work) vagy a német név alapján a Gyakorlati keresztyénség 
(Praktisches Christentum) ökumenikus mozgalmában, amely 1925-ben Stockholmban tartott az
első nagygyűlését, használták előszeretettel a kifejezést: doctrine divides while service unites, a tan
megoszt, a szolgálat egyesít.
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(Mt 16,21-23). A hit tehát nemcsak valamiféle meghatározhatatlan érzelem, vallásos 

elragadottság, hanem egyértelmű, világos tartalma van: igazság. A missziói parancsban azt 

a megbízást adja tanítványainak, hogy tanítvánnyá tegyenek minden népet és a parancs 

tanítással és kereszteléssel teljesítendő. Az Újszövetségben az evangélium hirdetése és a 

tanítás számos helyen szinonimák. A levelek az érett hitet tartják szükségesnek. Ennek 

jellemzője, hogy az egyszerű, könnyen emészthető táplálékot a felnőtt kemény eledel váltja

fel (1Kor 3,1-3), a tanítottakból tanítók lesznek (Zsid 5,12), a Krisztus teljességét elérő 

nagykorúság a cél (Ef 4,11-13), amelyben jelen van a jó és a rossz megkülönböztetésének 

(Zsid 5,12) és Isten akarata megítélésének képessége (Róm 12,2), ezzel jár a számadás 

készsége (1Pt 3,15).

Tanítani és prédikálni

Jellemző, hogy a reformáció – a kor sok visszaélése ellenére – nem az egyházi élet erkölcsi

fonákságait és bűneit tette kritika tárgyává, hanem elsősorban a tanításbeli 

eltévelyedéseket, mert ezekben látta a legnagyobb veszélyt.6 Az Ágostai hitvallás és 

Apológia német és latin szövegei8ben szinonima a prédikálni és a tanítani ige. Az 

Egyezségi irat ismétlődő kifejezése pedig: hisszük, valljuk és tanítjuk. Mindegyikre 

szükség van ugyanis. A nyájat táplálni, összetartani és oltalmazni kell. Ezekhez pedig 

ismeretekre van szükség.7 Az evangélikus egyházakban szerte a világon sokat tesznek 

ezért. A tévedhetetlen tanítóhivatal tekintélyigénye miatt protestánsokként a római 

katolikus egyházzal kapcsolatosan főként helytelenítő észrevételeket szoktunk tenni. 

Gondolnunk kellene azonban arra is, milyen hallatlanul aktív és szerteágazó tanító 

tevékenység húzódik meg mögötte. A római katolikus egyház ma példamutatóan, 

folyamatosan tanító egyház.

A tanítás értelme

Számos megközelítés világítja meg a tanítás értelmét és fontosságát:

1. Ismeretközlés és megértés. Legközvetlenebb jelentése szerint a tanítás ismeretek 

6 Luther: Tizedik Leó pápához, in: Prőhle Károly: Luther Márton négy hitvallása. Budapest, 
1983. 28.

7 „A hűséges pásztoroknak – ahogyan Luther mondja – ugyanis mindkettőt meg kell 
cselekedniük: a báránykákat legeltetniük, táplálniuk, a farkasoktól pedig oltalmazniuk kell, 
hogy az idegen hangok elől elmeneküljenek, Jn 10. és hogy »meg tudják különböztetni az 
értékeset az értéktelentől« Jer 15.” Egyezségi irat Solida Declaratio bevezetése, *14.
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továbbadása arról, amit valaki még nem tud, vagyis közlés nem tudott tényekről. A közlés 

fogalma természetesen magában foglalja, hogy az olyan módon történik, hogy a közölteket

fel tudja fogni, meg tudja érteni, akivel azt közölték. A tanítás így kapcsolódik a meglévő 

ismeretekhez. Helyreigazítja, tudatosítja, mélyíti és szélesíti azokat. Ennek következtében 

az új ismeretek beépülnek az ember tudásába. Ez egyúttal lehetővé teszi a világ és önmaga 

jobb megismerését is.

A hittel kapcsolatos ismereteket is fel lehet dolgozni, el kell sajátítani, azoknak be 

kell épülniük nemcsak az ember gondolkodásába, hanem egész életébe, legyen számára az 

az ismeret akár egészen új, akár régóta ismert. Ha a tanítás megreked a közlendő 

ismeretanyagban, akkor elsikkad az ismeret aktualitása. Ebben az esetben tűnik a 

tanulnivaló érdektelennek, közömbösnek, elvontnak, nehezen emészthetőnek vagy 

egyenesen értelmetlennek – ez a relevanciakrízis esete. Ha viszont a tanításban a 

megszólítás és megszólítottság, az aktualitás és az érintettség dominál, de nem 

fogalmazódik meg világosan és határozottan, hogy pontosan mi az a valami, ami ilyen 

életbevágóan fontos az ember számára, akkor az identitáskrízis esete áll fenn.8

2. Növekedés, beszédképesség, dialógusképesség. Minden idők éles, nem egyszer 

fájdalmas szakadással járó tanvitái ellenére belátható, hogy a tan tisztázása a tanítás 

megértésének és így a hitbeli növekedésnek semmiképpen sem egyetlen, de minden 

bizonnyal egyik feltétele. A tisztázott tanítás nem elvakulttá, hanem vitaképessé tesz. A 

végiggondolt tan birtokában képes az ember érveket felhozni, az érdemi kérdésekre 

figyelni, és számot adni a hitről, a benne levő reménységről, és beszélgetni a hit dolgairól 

másokkal. A tan és a tanulás ilyen értelemben a hívő ember dialógusképességének egyik 

nélkülözhetetlen feltétele. Tanulás nélkül elbizakodottság, megalapozatlan magabiztosság, 

az érdemi párbeszédre és a másik megértésére képtelenség fenyeget.

3. Bizonyságtétel és ítélőképesség. A keresztyén gyülekezetnek joga és hatalma, 

hogy minden tanítást megítéljen, tanítókat hívjon el, iktasson be vagy küldjön el, amint 

Luther írta.9 A szükségszerű elhatárolódás vagy vita tanuló gyülekezetet feltételez, hiszen 

nem akármit hiszünk. És persze, feltételezi a tanító lelkészt, aki minden alkalmat 

megragad, hogy a gyülekezetet képessé tegye élni ezzel a királyi joggal és kötelességgel. 

8 Douglass 2002, 24-32.
9 Luther: A keresztyén gyülekezet jogáról és hatalmáról. 1523. LMM 4: 65-81. Eredeti címe: 

Daß eine christliche Versammlung oder Gemeinde Recht und Macht habe, alle Lehre zu 
beurteilen und Lehrer zu berufen, ein- und abzusetzen., Grund und Ursache aus der Schrift. 
1523.

4



Aligha képzelhető el másképpen ez a tevékenység, mint a kívülállókra is tekintettel, vagyis

missziói távlattal.

4. Felekezeti identitás és ökumenikus elkötelezettség. A keresztyén hit gyakorlása és

tudatos megfogalmazása mindig konkrét alakot ölt és felekezeti családokba szerveződik. 

Élhetünk egymás mellett és egymással anélkül, hogy a másik hitének valódiságát kétségbe 

vonnánk. Ehhez nem kell, nem is volna szabad hagyományainkat feladni. Felekezeti 

i8dentitásunk ajándékaival a Szentlélek gazdagíthat másokat. Mások hitének megélése 

építhet bennünket. Az identitás tudatosítása a tanításban olyan ajándékokban erősít meg, 

amelyek megőrzése a mi feladatunk.

5. Hitvédelem. A tanítás elementáris feladatai közé tartozik az apológia. Nem 

áltathatjuk magunkat azzal, hogy racionális érvekkel meg lehetne győzni nem hívőket a hit 

igazságáról. Ez a Szentlélek munkája és ajándéka. A hit igazsága melletti érvekre azonban 

a hívő embernek is szüksége van nemcsak azért, hogy maga is válaszolni tudjon, hanem 

azért is, hogy a neki szegezett és őt is foglalkoztató kérdésekre kielégítő választ találjon és 

így hitében erősödjék.

6. Etika. Gyakorta elmarasztaljuk a mai keresztyénséget amiatt, hogy a krisztushitet 

egyoldalúan, túlságosan a keresztyén erkölccsel azonosítja. Mégis az etika, az erkölcs, a 

mindennapi keresztyén életfolytatás kérdései, vagy hogy világunkban konkrétan mi az 

igazi szeretet, ez mind a keresztyén tanítás tematikájába tartozik.

7. A személyes hit kérdései. A felsoroltakat az eddigiekben sem lehetett úgy 

értelmezni, hogy azok csak az egyház tanítására vonatkozó ismeretek, személyes 

érintettség nélkül. A tanítás feladata, hogy megértesse, mit és mikor várhat a hívő ember az

Úr Jézus Krisztustól. Ez pedig a hit eszkatológiai távlatáról szóló világos beszédet jelenti, 

nem pedig szezonvégi kiárusításra emlékeztető ígérgetést.

Tanítás alkalmak

Mivel az egész gyülekezetnek szüksége van a tanításra, ezért minden alkalmat fel kell 

használni rá, de mindig az életkor, az érdeklődési kör, a művelődési szint és a kulturális 

környezet figyelembe vételével.

Minden hagyományos gyülekezeti alkalom, még a vasárnapi igehirdetés vagy éppen

a kazuális szolgálatok is tartalmazhatnak, tartalmazzanak is tanítói elemeket. Az Alfa-
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kurzusok10 sikere tanúsítja, hogy az emberekben van érdeklődés új hitbeli ismeretekre és 

azok felfrissítésére. Ezen túl már másodlagos kérdés, hogy milyen elnevezést kap a tanítási

alkalom (bibliaiskola, bibliaóra, presbiteri kör, felnőttoktatás, szeretetvendégség, 

szabadegyetem, nyári egyetem, konferencia, tanulmányi nap/délután/hét stb.).

Témák és tananyagok

Az alapvető tananyag a Biblia. Nemcsak bevezetéstani, történeti, hanem teológiai 

értelemben is.11 A tudományos igényességet és a teológiai alapállást tekintve az ilyen 

könyvek nyilván sokfélék. Szinte mindenkinek keze ügyében vannak énekeskönyvek, 

hittankönyveink és hitvallási irataink, amelyek sokféle lehetőséget kínálnak valamely 

részletben való elmélyedésre. Sok kortárs igehirdető és teológus írt magyarázatot az 

Apostoli hitvalláshoz, a Tízparancsolathoz vagy a káté más fő részeihez. De a reformátori 

hitvallásoknak is sok olyan szakasza van, amely olykor még lelkészek számára is 

ismeretlen kincsesbánya. Örvendetesen gyarapodik Luther magyarul olvasható írásainak 

listája. A reformátor a legtávolabbi kérdések tárgyalásánál is hitünk középpontjába vezet. 

Ezért nem felekezeti elfogultság, ha tanulmányozásra ajánljuk.

Nemcsak régi, hanem egyre több, a mai keresztyénséget szem előtt tartó kiadvány 

jelenik meg egyházunkban is.12

Témát kínálnak kijelölt szövegek, a gyülekezetben feltett bibliai, dogmatikai és 

etikai kérdések, az egyházi szolgálat és élet kérdései, a keresztyén élet kérdései, a világban 

tapasztalt jelenségek értelmezése és a viszonyulás hozzájuk.

Módszer

A követendő módszer a tanuló csoport sajátosságainak feleljen meg. A beszélgetés, a 

kérdés, viszont-kérdés és felelet különösen is fontos ott, ahol nem formális tanítás-tanulás 

folyik. Mivel a tanulásban való részvétel legfőbb indítéka a hit iránti elkötelezettség és a 

10 Szabóné Mátrai Marianna: Ami jó, azt tartsátok meg. Rendhagyó beszámoló egy 
nemzetközi konferenciáról. Evangélikus Élet (LXXVI/25) 2011. június 19. 9. o.

11 Baldermann, Ingo: A Biblia a tanulás könyve. A bibliai didaktika alapjai. Fordította Fükő 
Dezső. Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya: Budapest, 1989. Dér Katalin – Horváth Pál: 
Bibliaismeret. Műszaki Könyvkiadó: Budapest, 1999.

12 A teljesség igénye nélkül: Ablaknyitás. Keresztény önismeret falakon belül és kívül. 
Szerkesztette Szabó Lajos. Luther Kiadó: Budapest, 2004. – A közösségépítő lelkész. Gyakorlati 
teológiai kézikönyv lelkészeknek és nem lelkészeknek. Szerkesztette Szabó Lajos. Luther 
Kiadó: Budapest, 2010. – Szabó Lajos: Élet a gyülekezetben. Alapvető és aktuális kérdések a 
gyülekezetépítés tárgykörében. Luther Kiadó: Budapest, 2011.
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hitben való növekedés, a tanítás folyamán hívők beszélgetnek egymással. Azonban a 

tanulás fontos célja, hogy a hívők, illetve olyanok, akik az első lépéseket teszik a hit útján, 

felkészüljenek a nem hívőkkel folytatott beszélgetésre a hitről.13 Az ilyen beszélgetések 

részben más módon közelítik meg a hit kérdéseit. De a hívők és nem hívők kérdései között 

sok a hasonló vagy azonos.

A tanítás személyi feltétele és következménye

Senki sem mindentudó tanító. A tanítás feltétele a tanulás: a folytonos tanításnak a holtig 

tanulás. Az egyház tanítói, Augustinus vagy Luther tanulva tanítottak.

A tanításnak és tanulásnak állandó kísérője kell legyen a kritika, amely vizsgálja, 

megfelel-e az igazságnak, amit tanítok és tanulok. S jó, ha a kritikai kérdést nemcsak a hit 

áthagyományozott állításaival, hanem azok kritikájával és minden mégoly briliánsnak tűnő

elmélettel kapcsolatban is feltesszük.

A tanítás visszahat a tanítóra! Így értjük meg Luthernak az asztali beszélgetésekben 

feljegyzett szavát: Szükségem van arra, hogy egy gyermek beszélgessen velem.14 Sokat 

lehet ugyanis tanulni még a hallgatók egyszerűnek tűnő kérdéseiből is, amelyek arra 

sarkallnak, hogy újra végiggondoljuk hitünk igazságtartalmát és érveinket.

2011.07.29.

13 Hogyan beszéljünk nem-hívőknek a hitről? http://www.gondola.hu/cikkek/68711, utoljára 
látogatva: 2011.07.27.

14 „Ich bedarfs oft wohl, daß ein Kind mit mir redet.” WA.TR 3: 506, 27f. Idézi: Winkler, 
Eberhard: Impulse Luthers für die heutige Gemeindepraxis. Berlin: EVA, 1983. 57-58. Hasonló, 
de felnőttek között szerzett tapasztalatot fogalmaz meg Pángyánszky, i.m., 142.
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