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„Mivel pedig a nekünk adatott kegyelem szerint kü-
lönböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: 
[…] a tanító a tanításban…” (Róm 12,6–7)

Cserháti Sándort mint egyházunk immár több nemze-
dékének tanítóját köszöntjük. Ő volt talán az első a 
professzoraink között, aki nem a katedra mögött ülve, 
hanem egy pulpitus mögött állva tartotta előadásait. 
Ezáltal kicsit olyan is volt, mintha prédikálna. Mert 
számára a hitébresztés és az ismeretközlés összefüg-
gött, szószékké tudta tenni a katedrát is. Ezzel emlé-

keztette hallgatóit arra is, hogy az igehirdetéseknek soha nem szabad elseké-
lyesedniük, hanem kellő teológiai mélységgel kell rendelkezniük. Hallgatói 
nem egyszer úgy álltak fel az előadás végén, mintha az istentisztelet áldá-
sát vitték volna magukkal. Azt már csak ő jegyezte meg a tanszéki szobában 
maga előtt dörmögve, „még kopogtak is”.
Ő, aki állva szereti tartani előadásait és igehirdetéseit, példát ad a műhely-

munkára is. Amikor íróasztal mellett, könyvek fölé görnyedve kell egy-egy 
bibliai ige mélységét felszínre hozni, mai összefüggéseit megtalálni. Hány 
és hány éjszakai virrasztás kellett ahhoz, hogy előadásai szíven találják a 
hallgatót.

Nemcsak őtőle, hanem egykori gyülekezeti tagjaitól és tanítványaitól is 
tudjuk, hogy kezdettől fogva így készült a szolgálatokra. Csengődön, Pécsett, 
Szegeden vagy bárhol máshol megbecsülte a hallgatóit azzal, hogy igényes 
igehirdetéseket tartott. Teológiai munkásságát mindig meggazdagította a sze-
mélyes emberismeret. Egy-egy írásmagyarázati művét pedig a nyomtatott 
megjelenés előtt gyülekezeti bibliaórákon osztotta meg a tanulni kész hívek-
kel. Az évtizedek során nemcsak impozáns sorozatot alkotó kommentáro-
kat írt, hanem számos résztanulmányt is. Ezek folyóiratokban, gyűjteményes 
kötetekben szunnyadnak. Hála Istennek nem örök álmukat alusszák, hiszen 
kollégáinak és tanítványainak kis munkacsoportja most fölébresztette ezeket 
az írásokat, és egy kötetbe gyűjtve nyújtja át azok szerzőjének és egyházunk 
népének.
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SzóSzék, katedra éS íróaSztal 

„Mivel pedig a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink 
vannak, eszerint szolgálunk is: […] a tanító a tanításban…” (róm 12,6–7) 

Cserháti sándort mint egyházunk immár több nemzedékének tanítóját 
köszöntjük. ő volt talán az első a professzoraink között, aki nem a katedra 
mögött ülve, hanem egy pulpitus mögött állva tartotta előadásait. Ezáltal 
kicsit olyan is volt, mintha prédikálna. Mert számára a hitébresztés és az 
ismeretközlés összefüggött, szószékké tudta tenni a katedrát is. Ezzel emlé 
keztette hallgatóit arra is, hogy az igehirdetéseknek soha nem szabad elseké
lyesedniük, hanem kellő teológiai mélységgel kell rendelkezniük. hallgatói 
nem egyszer úgy álltak fel az előadás végén, mintha az istentisztelet áldását 
vitték volna magukkal. Azt már csak ő jegyezte meg a tanszéki szobában 
maga előtt dörmögve, „még kopogtak is”. 

ő, aki állva szereti tartani előadásait és igehirdetéseit, példát ad a műhely
munkára is. Amikor íróasztal mellett, könyvek fölé görnyedve kell egy-egy 
bibliai ige mélységét felszínre hozni, mai összefüggéseit megtalálni. hány 
és hány éjszakai virrasztás kellett ahhoz, hogy előadásai szíven találják a 
hallgatót. 

Nemcsak őtőle, hanem egykori gyülekezeti tagjaitól és tanítványaitól is 
tudjuk, hogy kezdettől fogva így készült a szolgálatokra. Csengődön, Pécsett, 
szegeden vagy bárhol máshol megbecsülte a hallgatóit azzal, hogy igényes 
igehirdetéseket tartott. teológiai munkásságát mindig meggazdagította a 
személyes emberismeret. Egy-egy írásmagyarázati művét pedig a nyomtatott 
megjelenés előtt gyülekezeti bibliaórákon osztotta meg a tanulni kész hívek
kel. az évtizedek során nemcsak impozáns sorozatot alkotó kommentárokat 
írt, hanem számos résztanulmányt is. Ezek folyóiratokban, gyűjteményes 
kötetekben szunnyadnak. hála istennek nem örök álmukat alusszák, hiszen 
kollégáinak és tanítványainak kis munkacsoportja most fölébresztette ezeket 
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előSzók 

az írásokat, és egy kötetbe gyűjtve nyújtja át azok szerzőjének és egyházunk 
népének. 

Legyen áldás ezeknek az írásoknak a tanulmányozásán, váljék a holt betű 
ismét elevenné. Az újraolvasás során talán fülünkben fog csengeni tanítónk, 
Cserháti sándor hanghordozása, előadói stílusa. Már csak ezért is ajánlott 
az alkalomhoz illő figyelmes, lassú olvasás… 

születésnapra ajándékot szoktunk adni. Most azonban maga az ünnepelt 
lep meg minket egy értékálló tanulmánykötettel. Köszönet érte. isten éltesse 
a nyolcvanéves Cserháti sándort, a lelkipásztort és a professzort! 

a tanítványok, a tanártársak és egyházunk nevében, áldáskívánással: 

Fabiny Tamás 
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a SzerkeSztő előSzava 

Öt esztendeje, Cserháti sándor professzor 75. születésnapjára virág helyett 
hetvenöt korinthusi szót szedtünk csokorba és adtunk át az ünnepeltnek. 
A kis kötettel egyrészt a korinthusi levelek kommentárjain dolgozó exegéta 
munkáját szerettünk volna előre megköszönni, másrészt egy félévszázados 
teológuséletnek akartunk hervadhatatlan emléket állítani. A rövid vallo 
másokban, egy-egy levélbeli kifejezés alapján családtagok, tanítványok, 
évfolyamtársak, lelkész- és tanártársak szóltak az evangélikus hittudomá
nyi Egyetem doyenjéhez. A kommentárok azóta elkészültek, és az évszám 
is kikerekedett. 80 esztendő… 

A kezünkben tartott gyűjteménnyel ismét születésnapot ünneplünk. 
a Cserháti sándor által felállított „aki egykor adott, annak tudnia kell 

elfogadni is” sorrendisége ezúttal azonban megváltozik. Most ő szólít meg 
minket és vezet át termő életének virágoskertjén. Köszöntésünk akkor a 
legőszintébb, méltatásunk akkor a legszemélyesebb, ha magát a jubilánst 
engedjük beszélni. A legértékesebb ajándék tőlünk, ha szeretettel és nyitott 
szívvel fogadjuk az ő ajándékát. tőle tudjuk: „Nem mi rendelkezünk a kin
cseinkkel, hanem a kincseink velünk.” 

az írásait olvasva Cserháti sándortól mindig kap valami értékeset az 
ember. Az általa szívesen hallgatott igehirdetőkről és előadókról mondott 
véleményét idézve, nem a levegőbe beszél. sőt, a képet tovább szorítva, ő 
sohasem légüres térben mondja el a gondolatait. A mindig időszerű kérdések 
elevenébe vág. élesen, az ige radikalitásával. tagadhatatlanul a pannon 
talaj érlelte exegétává. „Minden más táján a világnak / szent dalnok lett 
volna belőle”, miként a hortobágy poétája Adyból. ő azonban az ige kaszá 
ját hol harcra kiegyenesítve, hol aratásra kifenve maradt a kiskunság és a 
dél-Alföld prédikátora, később a hazai evangélikus teológusképzés egyik 
depozitáriusa. Mintha minden alkotói korszakára egy vezérfonal, egy meg
határozó irány lenne a jellemző: tanúskodni a megváltó Jézus Krisztusról 
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előSzók 

és ennek a tanúságtételnek a jegyében fellépni, kiáltani a hamis, az öncélú 
egyháziasság, az embertelenség, mindennemű társadalmi ellentmondás 
és ellenségeskedés ellen. Ami másnál kívülről erőltetett, kötelező pen 
zum, nála saját program, éspedig benső értékrendjének megfelelően. Ezért 
időtállóak a tanulmányai és ezért kikezdhetetlenek az exegézisei. írásai 
kompendiumában ha egy-egy szót vagy mondatot kiigazítottunk, fazoní
roztunk is, csupán azért tettük, hogy a kötet a mai újság frissességéhez és 
aktualitásához váljék hasonlatossá. 

Cserháti professzor, immár emeritusként, szüntelenül tanítva tanul. 
Amit a szószéken, a bibliaórai közösségben, a gyülekezet életében vagy a 
katedrán, az egyetemi óráin tapasztalt, előadott és előad, előbb-utóbb meg
írja, megjelenteti. dolgozataiban, értekezéseiben, esszéiben, cikkeiben úgy 
kalauzol végig az újszövetségi bibliatudomány meredélyein, hogy az egyik 
kezével fogja a kezünket, a másikkal pedig vagy maga keres kapaszkodót a 
továbblendüléshez, vagy megállva és a távolba mutatva látja és láttatja meg 
a perspektívát. Egyszerre, egy időben marad a földhöz, az emberhez és az 
éghez is közel. 

Cserháti sándor olvasó ember. Kümmellel, Bultmann-nal és más, iskolát 
teremtő teológusprofesszorokkal, már elment és még élő újszövetsége 
sekkel folytat színvonalas szakmai vitát. kikapcsolódásképpen Maigret 
felügyelővel együtt keresi a rejtélyes ügyek megoldását. Klasszikus köl
tőktől, filozófusoktól idéz. Görög mondatokat, feliratokat fordít úgy az 
Újtestamentumban, mint thesszaloniki sétálóutcáján… találó hasonlatai, 
a mindennapokból kölcsönzött képei lecsillapítják, megszelídítik, érthe 
tővé és kezelhetővé teszik a kívülálló számára rakoncátlanul eleven, az 
értelem igájától minduntalan megszabadulni igyekvő teológiát. stílusa 
összetéveszthetetlen és megunhatatlan. sajátos ízt, zamatot ad vele az 
örök mondanivalónak. 

Cserháti sándor igehirdetéséből sohasem hiányzik az írásmagyarázati 
alapvetés, exegétaként pedig elnémíthatatlanul prédikál. írásainak legjavát 
a különböző igetanulmányok, igehirdetési előkészítők teszik ki. Ezekben, 
mint cseppekben a tenger, megjelenik teológiai gondolkodásának horizontja 
és az, hogy elsősorban mit várt és vár ma is tőle az igére szomjas olvasókö 
zönség. Eddig megjelent, hosszabb munkáin, kommentárjain a teológus és a 
vasúti munkás egyaránt eligazodik. rövid, két-három oldalas magyarázatai, 
akár a slágerlista éllovas számai, „ütősek”. ilyen lesz minden bizonnyal 
újszövetségi teológiai összefoglalója is, amelynek anyagát hosszú évek, év
tizedek szorgalmával gyűjtötte össze, akár a méhek a nektárt, hogy mézet 
készítsenek belőle. 
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a szerkesztő előszava     

 

Amikor a jelen kötetet az olvasó szíves figyelmébe ajánljuk, kedves, 80 
évesen is örökifjú tanárunknak és kollégánknak ehhez a következő munkájá 
hoz kérünk áldást és kívánunk alkotó szenvedélyt, kellő erőt és jó egészséget 
a japán Masutatsu oyama szavaival: „senki sem lehet annyira önző, hogy 
a tudásából ne adjon át másoknak.” 

2010. június havában 
Bácskai Károly 
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Pályám emlékezete 

Pesti Egyházmegye, pályát kezdők és befejezők találkozója 

Esperes testvérem tulajdonképpen életünkre visszatekintő mérlegbeszámo 
lót kért az idősebb pályatársaktól: mit tennénk ugyanúgy, és mit másképp, ha 
még pályánk kezdetén volnánk. A feladat természetéből adódik, hogy abból 
induljunk ki, ami végül is kitöltötte életünket. Azaz visszafelé gömbölyítsük 
le életünk fonalát. 

Mostanában nem egyszer gondolok arra, hogy szeretteim vállalásán és 
segítésén kívül életpályám négy fő területen jelentett kihívást számomra: 
a lelkészi szolgálatban, a teológia művelésében, a bibliafordításban és az 
egyházi építkezésben. Ez a négy fő feladat jórészt nem egymás után, hanem 
egymásba fonódva igényelt helytállást tőlem. Négy olyan területről van 
szó, amely külön-külön is, de főként egy fonatba sodorva tartalmassá és 
sokoldalúvá tette az életemet. Nincs gyötrő hiányérzetem, nem bánt, ami 
nem kínálkozott, vagy amire nem futotta időmből és erőmből. inkább hálás 
vagyok istennek a megelőlegezett bizalomért, és kérem őt, hogy kegyelmesen 
simítsa el, ami helyreigazításra szorul. 

életemben harminc éven keresztül a lelkészi szolgálatra került a hang
súly. hét év segédlelkészi szolgálat, hét különböző helyen. Nyolc év a ki
csiny páhi gyülekezetben, majd tizenöt év nagyvárosban, szegeden. Nagyon 
nehezen törtem bele a meg nem válogatható igehirdetési szolgálatokba, a 
személyválogatás nélküli szolgálatokba és szégyenszemre a papírmunkába. 
ha azonban egyszer már túl voltam a nehezén, éltem, mint hal a vízben. 
nem vagyok ékesszólással megáldott, a tetejében ráadásul zárkózott termé
szet is. de amikor a feladatok magukkal rántottak, felszabadultam, és alig 
ismertem magamra. 

a teológia művelése sem ráadásként volt jelen az életemben, hanem 
létszükségletként. Már kamaszkorom óta kételyekkel küszködtem, és az 
egyházban végzett munka a rákosi-korban különösen is alapos indoklást 
igényelt. Az előadások hallgatásán túlmenően néhány teológiai alapművet 
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is végigrágtam. nagy segítségemre volt a gimnáziumban hat éven keresz
tül tanult német nyelv, és nem egy jelentős német irodalmi mű elolvasása. 
de talán a legtöbbet jelentett az évfolyamunk légköre, amely szenvedélyes 
teológiai vitákra ösztönzött. ha valamit jól tettem, akkor az az volt, hogy 
a lelkészi munkában mindig igényeltem a teológiai alapvetést, a teológiai 
munkában, huszonkét évi teológiai oktatói tevékenységemben pedig a lel
kipásztori felelősség vállalását. 

életemben három ízben adódott bibliafordítói feladat. Munkatársként 
az 1975-ös fordításában, vezetőként az 1990-es revíziónál, természetesen 
az Újszövetség területén, s végül önállóan a deuterokanonikus iratok közül 
való salamon Bölcsessége fordításában. ha van megtisztelő feladat, akkor 
a bibliafordítás az. tanulságos, ahogy hozzájutottam. Káldy zoltán püspök 
delegált a bizottságba, mert amikor segédlelkészként a pécsi gyülekezetben 
nála szolgáltam, felfigyelt arra, hogy az igehirdetésekre az eredeti szöveg 
alapján készültem. 

pályafutásom során két templom felújításában és kialakításában, két 
lelkészlakás modernizálásában kellett közreműködnöm, többnyire saját 
kezem munkájával. reám hárult Pintér Győző mérnök barátommal együtt 
a teológia új tanépülete munkálatainak az irányítása is. természetesen ez 
a feladat sok időt és energiát igényelt, de jó „kiegészítő sportágat” kínált a 
lelki természetű munkák mellé. 

Meg kell vallanom, tudatosan nem készültem ifjú koromban ilyen sokol
dalú munkára. Úgy látszik azonban, hogy az Úristen már előre tekintett, és 
időben felkészített, megedzett rá. Aktív bibliás, többgyermekes családban 
nevelődtem. Az első könyvem hatéves koromban egy Újszövetség volt. A 
cserkészetben hozzászokhattam az emberekkel való bánásmódhoz, a nyári 
kétkezi gazdasági munkákban a fizikai állóképességhez. a legfontosabb 
azonban a „belső szoba”, ahol megküzdhet az ember a hitéért, felismerheti 
hibáit és tévedéseit, és meghallhatja a napi parancsot. Mert rajtunk is mú
lik, főként azon, hogy a felszólításra „bevetjük a hálót”, még kilátástalan 
helyzetben is. 

sok elszalasztott alkalom, mellőzött testi-lelki rászorult, el nem sajátított 
készség is vádol. Mert nem az én érdemem, hanem Megbízónk kegyelme 
és hosszútűrése tette lehetővé, hogy végül is nem lett üresjárattá a már 
befutott pálya. 

Budapest, rózsák tere, 2005. december 2. 
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Némi sorsanalízis könyvbemutató ürügyén 

Némi SorSaNalíziS köNyvbemutató 
ürügyéN * 

Mostanában a selejtezés időszakát éljük, mert már egészen elborítanak a régi 
iratok, levelek. Eközben találtam egy novellát, amelyet 1953-ban, lelkészi 
szolgálatom kezdetén fogalmaztam meg. ennek az írásnak a felbukkanása 
indított arra, hogy annak a munkának vagy annak az erőfeszítésnek, amely
nek következménye és gyümölcse lett a két korinthusi kommentár, a való 
di hátterét és mélyrétegét feltárjam. számba vegyem azokat az indokokat, 
amelyek vezettek és nem hagytak békén. 

Vissza kell mennem egészen négy-ötéves koromba. szüleim a magyar 
evangélizációs mozgalom első zsengéi között voltak. Már 1933–34-ben élő 
hitű keresztyének lettek. Ami azonban most számomra újra megelevenedett, 
és a további életem számára meghatározó tényezőként világosodott meg, nem 
csupán egy élmény, hanem maga az a helyzet, amelybe a szüleim és velük 
együtt én is keveredtem. szüleim, akik egyébként értelmiségiek voltak, 
magukkal vittek oda, ahová mindig örömmel mentek: a mohácsi alvég pa 
raszt- és halászközösségeibe, no nem azért, hogy ők okítsák e közösségeket, 
hanem hogy ők tanuljanak tőlük. tanulják a hit útját. 

Most, ahogy újra elgondolkodom azon, hogy mindebben mi volt az elemi 
élmény, amely engem azóta is meghatározott, ha nem is vált mindig tuda
tossá, azt a választ csak a következőképpen fogalmazhatom meg: azok az 
„egyszerű” emberek az Úr Jézus jelenlétében éltek. számukra ez nem kötelező 
hittétel volt, hanem élő valóság. Az életük során Vele akartak járni, Vele vi
tatták meg életüket, tőle tanultak, és erre tanították szüleimet is. ha ugyanis 
valaki rátalál arra a kapcsolatra, amelyet az élő Jézus Krisztus teremt isten 
és közöttünk, az tudja, hogy ez a legnagyobb ajándéka az életnek. Ennek a 

* A szerző szavai a Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt második levele című kommentár 
könyvbemutatóján 2009. június 10-én az Evangélikus hittudományi Egyetemen. 
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faluszéli közösségnek a légköre azóta is meghatároz engem. Nem volt mindig 
ilyen eleven, de újra és újra megtartó erőnek bizonyult. 

Ezt erősíti meg egy másik alapélményem is. hadd hivatkozzam a már Urá
hoz távozott szőcs Lajos bácsival folytatott beszélgetéseimre is. Marázán élt, 
Alsószeliből kellett oda kitelepülnie, mert amint sokaknak, neki is el kellett 
jönnie felvidékről. én akkori pécsi segédlelkészként többször is meglátogat
tam őt. Csodálatos délutánokat élhettem át nála. Lajos bácsi ugyanis fogta 
agyonolvasott Bibliáját, és felolvasta nekem egymás után azokat az igéket, 
amelyek számomra rávilágíthattak a titokra. Egy munkában megöregedett 
paraszt bácsi jobban ismerte az írás összefüggéseit, mint tudós professzoraim. 
Miért? Mert eleven kapcsolatban volt az élő Jézus Krisztussal. Az írásban 
elénk lépő élő Úr bennem is feladhatatlan igényt támasztott. 

Mindeközben, amikor el kellett kezdenem „élesben” a szolgálatomat, 
rengeteget vívódtam azon, hogy miért is csinálom az egészet, különösen, 
amikor ezt árral szemben kell tennem. Akkor történt, hogy valamiképp 
elém került Kristóf legendája. tudjuk, mit jelent ez a görög név: Krisztus
hordozó. Az ő legendás alakja indított arra, hogy történetében megírjam és 
megértsem magamat. 

Az elbeszélés szerint Jézus, akit Kristóf nem ismer fel, arra kéri őt, hogy 
vigye át a zúgó folyamon a túlsó partra. Nem akar kötélnek állni. Végül mégis 
megteszi, ám az út végén összeroskad. Ez a kisgyermek túl nehéz lett az erős 
ember számára. és akkor maga a kisgyermek ragadja meg őt, és viszi át a 
túlsó partra. hát, ez az, amivel a magam életének a feladatát ma is érvénye
sen meg tudom fogalmazni. átvinni a túlsó partra – nem magamat, hanem 
az én Uramat, hogy ott tovább vigye az időben a maga megváltó munkáját. 

Most abban a helyzetben tudhatom magamat, hogy a túlpartot elérhettem, 
de nem tudom, meddig mehetek együtt azokkal, akiknek tovább kell menniük 
a számukra kimért úton. ám ha én odatehetem eléjük, ami számukra az élet 
forrása, megoldása és reménysége, akkor nem éltem hiába! 

Mi maradt nekem? Megpróbálom ebben a zűrzavaros korban odatenni az 
élő Urat a túlsó partra a „jövendő fehéreinek”, a túlsó parton élő új generáci
óknak. remélem, ugyanolyan erőforrás lesz számukra is az, ami Pál apostol 
számára is egyértelmű, tudniillik, hogy ő az Úrban él. Nem a múltban, és 
nem is csak a jövőben, amikor majd ő lesz mindenek Ura, hanem abban a 
jelent is hordozó kapcsolatban, amelyben megoldás, békesség, sok vívódás 
és megszégyenülés, de ugyanakkor vezetés is van. A legnagyobb titok az, 
hogy így is lehet élni. 

Ezt szerettem volna a könyvbemutató végszavaként fölfedni előttetek. 
Valóban, nem egyszer kaptam – mondhatnám – közvetlen útmutatást. töb 
bek között például azt, hogy én 1956-ban ne menjek külföldre, noha nagyon 
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szerettem volna német egyetemen továbbtanulni, hanem maradjak itthon, 
vállalva a bizonytalanságot. Még szolgálati helyet sem adtam volna fel, 
hiszen akkor még segédlelkészi beosztásom sem volt. de volt bennem egy 
olyan megmagyarázhatatlan tudat, hogy nekem itt kell maradnom. utólag 
már világossá vált, hogy az én Uram akarta így. igen, az élő Úr jelenlétében 
és vezetésében élni, ez a felette nagy titok. de ez a lehetőség mindnyájunk 
számára nyitva van. 

ha kézbe vesszük a két könyvet, vegyük azt is észre, hogy egy olyan ember 
szól hozzánk, aki elhozta a „túlsó partra”, Európa partjaira az élő Jézussal 
való kapcsolat óriási lehetőségét. Egyúttal azt is akarja, hogy mi is ezt tegyük: 
vigyük tovább a sorjázó századok partjaira, hogy azokon is áldássá válhas 
son a nagy titok: nem kell egyedül, magára hagyottan élni, hiszen adva van 
számunkra a megtartó kapcsolat, hiszen ha mindenki el is hagyna, az élő 
Úr akkor is ott van az emberrel. ezt szerettem volna utószóként elmondani. 

Lelkipásztor, 2010. május 
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az egyház egySégéNek SzéleSebb 
horizoNtja a koloSSéi levél alaPjáN 

Az egyház egységének gondja egyidős a keresztyénséggel. Az első évtizedek 
keresztyénsége csak akkor tűnhet egységesnek, ha azokat a problémákat 
vetítjük vissza az Újszövetség korába, amelyek ma állanak az egység kere 
sésének útjában. Ma olyan egyháztestek törekszenek az egységre, amelyek 
közé nemcsak tanításbeli különbségek, hanem az évszázados, sőt évezredes 
különélésből eredő eltérő tradíciók és egyházszervezet emelnek nehezen 
leküzdhető akadályokat. szervezetileg is különálló egyháztestekről abban 
az időben még nem lehet szó. szervezeti problémák még csak csírájukban 
mutatkoznak, és nem válnak egységbontó tényezőkké. 

az egység problémái az egyházszervezet szintjénél mélyebb rétegekben, 
a hit és élet alapjaiban rejlenek. Az egyház egységének első nagy leckéjét 
a zsidóság és keresztyénség kapcsolata adta fel a fiatal keresztyénségnek. 
abban teljes egyetértés uralkodott, hogy az egyház legitim folytatása a kivá
lasztás vonalának, s így a választott nép istentől kapott ígéreteinek örököse. 
viszont két szembenálló táborra osztotta az egyházat az a kérdés, hogy a 
választott néphez tartozás egyet jelent-e a zsidó néphez tartozással. a zsi
dókból lett keresztyének nagy része azt tartotta, hogy jézus izrael messiása, 
és a keresztyéneknek izrael népének keretében kell folytatniuk életüke t. ha 
valaki keresztyén akar lenni, annak vállalnia kell a körülmetélést, mint a 
választott néphez tartozás jelét, és meg kell tartania izrael népének törvé 
nyeit. Ne tévesszenek meg bennünket Pál apostol kemény szavai, amelyekkel 
ennek az irányzatnak a képviselőit illette. Ezek a zsidókeresztyének is az 
egyház egységéért aggódtak és fáradoztak. az egyház egységét azonban csak 
a történelmi zsidóság kereteiben látták biztosíthatónak. 

az egységnek ez a felfogása elfogadhatatlan volt a pogányokból lett keresz
tyének számára. ez az elutasítás nem magyarázható azzal, hogy a pogányok 
idegenkedtek a zsidó életformától, hiszen a prozelitizmusban már kitaposott 
utat találhattak maguk előtt a zsidósághoz való csatlakozásra. Az elutasítás 
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oka magában az elfogadott evangéliumban és a missziói tapasztalatokban 
rejlett. Az apostoli konventen (ApCsel 15) a zsidós követeléseket elutasító 
döntő érvvé az válik, hogy a szentlélek nem tesz különbséget zsidó és po 
gány között. 

az egyháznak az evangéliumból fakadó egységéért éppen egy farizeusból 
lett keresztyén, pál apostol vívta meg a teológiai harcot. Mert amikor harci 
leveleiben a törvényeskedő tévtanítók ellen küzd, nemcsak az evangélium 
tisztaságáért, hanem az egyház egységéért is küzd. Pál is abból indul ki, 
hogy az egyház beletartozik istennek a történelmen keresztül vándorló 
népébe. Megtartja tehát a kapcsolatot az Ószövetség népével, de az isten 
népéhez való tartozás kritériumát nem a körülmetélésben vagy a törvény 
megtartásában látja. Ószövetségi példákkal igazolja, hogy a testi leszárma 
zás önmagában nem jelenti az isten népéhez tartozást is. testileg ábrahám 
utódának számít a hágártól született izmael is, és izsák fia volt ézsau is 
jákóbhoz hasonlóan, mégsem tartoztak az ígéret népéhez (róm 9,6kk és Gal 
4,21kk). Az isten népéhez tartozás alapja tehát isten szabad kiválasztása. 
ábrahám példáján viszont azt szemlélteti, hogy az ígéret hit által nyerhető 
el, s nem a körülmetélkedés révén, hiszen ábrahám már akkor elnyerte az 
ígéretet, amikor még nem metélkedett körül (róm 4,9kk). Mindebből azt 
a következtetést vonja le Pál, hogy akik hittel elfogadják istennek a Jézus 
Krisztusban zsidónak és görögnek egyaránt szóló hívását, isten népébe 
tartoznak, anélkül, hogy csatlakoznának a testi izraelhez. sőt róm 9–11. 
fejezeteiben azt is kifejti, hogy a testi izraelnek az isten népéhez tartozása 
is a jézus krisztusba vetett hiten múlik.1 

A kolosséi gyülekezetben is az egyház egysége kerül veszélybe. A helyzet 
sajátossága az, hogy a tévtanítók a gyülekezet egységét a világról alkotott 
nézeteikkel bontják meg. Ebből következik, hogy a gyülekezet egységét 
csak a világról vallott egységes álláspont állíthatja helyre. ezért tolódik 
el a hangsúly ebben a levélben az egyház belső egységéről az egyháznak a 
világhoz való viszonyára. 

ha a Kolosséi levélnek ezt a sajátos vonását figyelembe vesszük, nem 
tekinthetjük véletlennek, hogy egy nagyszabású ökumenikus vállalkozás 
éppen ezt a levelet teszi a közös munka próbakövévé. Két német kiadóvál
lalat kérésére evangélikus és katolikus újszövetségi szakemberek együtt 
kívánnak kidolgozni egy újszövetségi kommentársorozatot. Előbb azonban 
az álláspontok tisztázására két referens – egy protestáns és egy katolikus 
– az Újszövetség egy-egy problematikus részéről tanulmányt ír. Az első 
tanulmány a kolosséi levéllel, pontosabban kol 1,15–20-szal foglalkozik. 

1 LeipoLdt–Grundmann 1965–1966, 455. kk. 
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A szerzői: protestáns részről Eduard schweizer zürichi professzor, katolikus 
részről rudolf schnackenburg würzburgi professzor.2 a téma kiválasztá
sából kitűnik, hogy a szerzők a Kolosséi levél üzenetének fontos szerepet 
tulajdonítanak az ökumenikus párbeszédben, bár a két referátum nem az 
egyház egységének szempontjából vizsgálja a levél üzenetét, hanem Jézusnak 
a világban való jelenlétére és hatalmára keresi a választ. 

a kolosséi gyülekezetben exponált kérdés 

a kolosséi tévtanítás jellegére nézve a kutatók véleménye eltér egymástól. van, 
aki a hellenista fogalmakra célozva azt tartja, hogy kolosséban a keresztyén
ség és a gnózis első összecsapásának vagyunk tanúi.3 a tévtanítás gnosztikus 
jellegére utalnának olyan szavak, mint „müsztérion”, „philosophia”, „erők és 
hatalmak” stb. de találunk olyan kifejezéseket is, amelyeket pálnak a zsidós 
tévtanítókkal harcoló leveleiből már ismerünk: étkezési, érintési tilalmak 
(2,16; 2,21), bizonyos időperiódusok tiszteletben tartása (2,16) stb. Ezért egyes 
kutatók zsidó eredetű tévtanításra gondolnak.4 Újabban egyre inkább az a 
nézet válik uralkodóvá, hogy a tévtanítás eredetét a hellenista zsidóságban 
kell keresni. a tévtanítók által használt kulcsszavak ugyanis jórészt megta
lálhatók már Philón bölcseleti rendszerében.5 ez a hellenista zsidó gondolat
világ Kis-ázsiában, az antik világnak ebben a vallási gyűjtőmedencéjében és 
olvasztótégelyében a misztériumvallások formáit is magára ölthette. 

ha a tévtanítást közelebbről akarjuk meghatározni, akkor a legkarak
terisztikusabb kifejezéseknek, a stoiceia to kovsmo-nak és az ezek tisz
teletével összefüggő „dogmata”-knak értelmét kell megkeresnünk. A már 
Gal 4,3.9-ben felbukkanó (Kis-ázsia!) stoiceia to kovsmo értelmezésében 
a magyarázók két véglet között ingadoznak. Egyesek szellemi hatalmakat 
látnak a kifejezés mögött, s ebben az esetben a kolosséi tévtanítás mitikus 
fogantatású világképben mozogna. delling azonban kimutatta, hogy leg
korábban a kr. u. 2. században kezdték az angyali hatalmakat stoiceia-nak 
nevezni. szerinte a stoiceia nem a tévtanítók, hanem pál szava, amellyel a 
tévtanítás „elemi”, primitív jellegét juttatja kifejezésre. Eduard schweizer 
egy, még kéziratos tanulmányában6 számos korabeli forrásból merített bi

2 Evangelisch–Katolischer Kommentar zum Neuen Testament. vorarbeiten heft 1. 
neunkirchener verlag – Benziger verlag, 1969. 

3 többek között: dibeLius 1953, 39. kk. bornkamm 1948, 147. o. 
4 pl. Lohmeyer 1956, 8. kk. percy 1942, 143. o. 
5 schweizer: Evangelisch–Katolischer Kommentar, 3. kk. 
6 schweizer: Die Elemente der Welt. (kézirat.) 
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zonyító anyaggal támasztja alá az előbb említettekkel szemben álló vélemé 
nyét, és azt tartja, hogy az „elemek”-en a klasszikus és hellenista filozófia 
világképének és világmagyarázatának fontos alkotórészeit, a négy elemet, 
a tüzet, a vizet, a földet és a levegőt kell értenünk. A négy elemet Philón 
is beépíti gondolati rendszerébe, és ez a tény arra utal, hogy a négy elem 
a hellenista zsidóság világképének is szerves része volt. ha schweizernek 
igazat adunk, s érveinek súlya alatt igazat is kell neki adnunk, akkor a 
kolosséi tévtanítók koruk leghaladóbb „tudományos” nézeteit igyekeztek 
keresztyén hitükkel szembesíteni. 

Az ókori gondolkodók minden létezőt a négy elem különböző variáció 
jának fogtak fel. Az összetétel szellemi hatalmaktól és energiáktól függ, és 
bennük „áll fent” (Kol 1,17!). A tévtanítók úgy gondolhatták, hogy az emberi 
sors ezeknek az elemeknek és a mögöttük álló hatalmaknak a függvénye. 
Úgy kell tehát élni, hogy az ember ezekhez az elemekhez igazodjék, és ártó 
hatásukat ezzel elkerülje. Ezért kell bizonyos óvatossági rendszabályokat, 
„dogmákat” megtartani. 

Mindezek után a Kolosséban exponált kérdés a következőképp tehető 
fel: meddig terjed Jézus hatalma? A tévtanítóknak a véleménye az lehetett, 
hogy bár Jézus megszabadít a bűntől, és uralkodik az egyházban, a világ 
és az ember sorsát más hatalmak intézik. így az ember élete két különálló 
szférában zajlik, ami azután a dolog természetéből következően kettős er 
kölcsiségbe torkollik. A probléma tehát nem új. A Kolosséi levélben ezért 
arra kell figyelnünk, hogy miként oldódik fel a problémában rejlő feszültég. 

a Krisztust dicsőítő himnusz üzenete 

a tévtanítóknak adott válasz alapvetése kol 1,15–20-ban található. innen 
vetődik fény a levél más helyein felmerülő részletkérdésekre. Abban minden 
kutató egyetért, hogy az említett helyen egy himnusszal vagy legalábbis 
himnikus részlettel van dolgunk. Ez a rész tömör, ritmikus mondataival, a 
személyes névmás változásával feltűnően elüt környezetétől. 

a himnusz eredetének kérdésében már megoszlanak a vélemények.7 

vannak, akik páltól származtatják, hivatkozva himnuszalkotó tehetségére, 
de a túlnyomó többség azt tartja, hogy a szerző egy már meglevő himnuszt 
épített bele levelébe. käsemann szerint egy gnosztikus himnusz keresztyén 
átdolgozásáról van szó.8 Ennél sokkal valószínűbbnek látszik az a feltevés, 

7 Lohmeyer 1956. 53. kk.
8 käsemann 1960, 143. o.
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hogy a himnusz a hellenisztikus zsidóság gondolatvilágának talajából nőtt 
ki. schweizer említett tanulmányában megállapítja a himnusz rokonságát 
a zsidó bölcsességirodalommal (salBölcs; sirák; Philón stb.), csak míg az 
utóbbiban a Bölcsességé, addig a himnuszban Krisztusé a teremtett világban 
betöltött szerep. A himnusz tehát a hellenista zsidóság gondolatvilágában 
élő keresztyének bizonyságtétele Krisztusról. Valószínűnek látszik, hogy a 
himnusz már a levél írásakor a gyülekezetek közkincse volt, mert Pál gyakran 
vesz át a keresztyén hagyományból, és mindig akkor, amikor valamilyen 
tanításbeli vagy magatartásbeli félrecsúszást kell helyreigazítania (1kor 
15,3kk; Fil 2,6kk). 

Az újszövetségi kutatók gazdag fantáziájára vall az elképzeléseknek az a 
dzsungele, amely a himnusz beosztását kívánná tisztázni. a magam részé
ről schweizer hipotézisét tartom a legvalószínűbbnek, mert tartalmilag is 
indokolt. szerinte a himnusz két „aki”-val kezdődő strófából áll (15–16-ig 
és 18b–20-ig), a két strófa között pedig egy áthidaló vers van (17–18b-ig). 
így világosan előttünk áll a himnusz két főtémája: Krisztus szerepe a „régi” 
világban, valamint krisztus szerepe az „új” világban. 

Az első strófa arról vall, hogy Krisztus műve nem korlátozható a meg
váltás eseményére. A teremtő isten lénye és szándéka a történeti Jézusban 
adott kinyilatkoztatás útján válik megismerhetővé. „Nem igaz az az istenkép, 
amely már eleve ne volna jézus krisztussal azonos. az az isten, aki nem 
viseli magán krisztus arcát, nem is isten, hanem bálvány.”9 isten minden 
kinyilatkoztatását, beleértve az általános kinyilatkoztatást is, benne aján
dékozza a világnak. Krisztus minden teremtett valóságot megelőz időben 
és méltóságban. Benne alakult ki isten világot teremtő terve, ő isten teremtő 
akaratának eszköze, s felé mutat isten világkormányzó szándéka. Ugyanak
kor ő a garanciája a világ megmaradásának a célba érkezésig. 

A 18. verssel kezdődő második strófa az új teremtés felől világítja meg 
Krisztus világraszóló jelentőségét. feltámadt a halottak közül, s ezzel új vi
lágkorszak elindítójává lett. Legyőzte a bűnt és halált, hogy a „régi” világban 
egymásnak feszülő erők egymással harmóniába kerüljenek.10 

A magyarázók egyetértenek abban, hogy a himnusz eredeti szövegéhez a 
levél szerzője hozzátoldott. ilyen toldásnak, illetve bővítménynek látszik a 
16. versben a „minden” részletezése, a 18. versben a „test” értelmezőjeként 
szereplő „egyház”, valamint a 20. versben a békéltetés eszközeként említett 
„keresztjének vére”. Ezeknek a „glosszáknak” közös vonásuk, hogy a levél 
más részeiben a tévtanítással vívott harcban jelentős szerepet kapnak, és az 

9 schweizer: Evangelisch–Katolischer Kommentar, 9. o. 
10 Lásd még 2Kor 5,19-et! 
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üdvtörténet egyes eseményeire utalnak. schweizer ebből arra következtet, 
hogy a levél szerzője nem értett teljesen egyet a himnusz teológiájával, és 
azt tapintatosan korrigálta. schweizer szerint a himnusz figyelmen kívül 
hagyja a világnak jelenlegi, bűntől, igazságtalanságtól és nyomorúságtól 
eltorzított állapotát, s ezzel a gonoszt is krisztus nevével fémjelzi. a him
nusznak helye lehet ugyan a krisztus felé elmondott dicséretben, már 
befejezett ténynek véve az eszkatologikus eseményeket, de nincs helye az 
embereknek szóló igehirdetésben. Ezért irányítja a szerző a figyelmet a 
váltság eseményeire, az evangélium hirdetésére, amelyek által a hit dön 
tésében valósul meg Krisztus uralma. schweizer szerint tehát a szerző 
úgy építi be érvelésébe az egyházi tradícióból átvett himnuszt, hogy az ige 
teológiáját tükröző korrekcióval elhárítja a teológia naturális veszélyét, a 
kereszt teológiájának hangsúlyozásával pedig a theologia gloriae kísértését. 
Ezzel schweizer jó érzékkel tapintott rá a katolikus–protestáns párbeszéd 
egyik legérzékenyebb pontjára, de ez a pont egyúttal a legkeményebb dió 
a világ teológiai értékelése számára is. 

rudolf schnackenburg, schweizer katolikus korreferense észreveszi 
és fel is veszi az elé dobott kesztyűt. Bár exegetikai kérdésekben nagy 
részt egyetért schweizerrel, és még azt is elfogadja, hogy a levél szerző 
je a himnuszt a saját megjegyzéseivel kibővítette, a következtetésekben 
azonban eltér schweizertől. rámutat arra, hogy a himnusz kijelentései 
jelen időben vannak, s ez nemcsak a himnikus stílus velejárója, hanem a 
gyülekezetnek azt a hitét fejezi ki, hogy Krisztus az elbukott teremtésben 
is végzi munkáját. A himnusznak az új teremtésről szóló strófája viszont 
arról tanúskodik, hogy a gyülekezet tudatában van a világ megváltásra 
szoruló állapotának.11 Elismeri, hogy a természeti és természetfölötti kate 
góriáinak használata a katolikus teológiában azt a látszatot keltheti, hogy 
a katolikus egyház Krisztus „kozmikus” uralmát természeti tényezőnek, 
egzakt valóságnak tekinti. schnackenburg szerint a ii. vatikáni zsinat óta 
a katolikus teológia egyre inkább igyekszik elszakadni az arisztotelészi 
alapoktól, és igyekszik a hit valóságainak személyes jellegét felismerni. 
viszont a protestáns teológiának – szerinte – tisztáznia kell a feltámadott 
Úr hatékony realitásának kérdéseit. 

A Kolosséi levél himnuszának exegézise tehát a következő kérdést 
veti fel: vajon Krisztus csupán az egyház szolgálatán keresztül hat-e a 
világban, vagy azon kívül is? ha az első lehetőséget fogadjuk el, akkor 
a levél üzenete a kolosséi gyülekezetnek így hangzik: nincs szükség az 
elemek tiszteletére, mert az egyházon, a Krisztus testén belül nincs ha

11 schnackenburG: Evangelisch–Katolischer Kommentar, 24. o. 
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talmuk. szabad kezük csak az egyházon kívül van. Ebben az esetben a 
himnusz első strófáját felesleges volt beépíteni a levél testébe. A him 
nusz azonban benne van a levélben, nyilván azzal a szándékkal, hogy a 
gyülekezet előtt világossá tegye: az egyház Ura a teremtett világ Ura. „Ő 
a feje minden kezdetnek és hatalomnak” – hangzik 2,10-ben a himnusz 
alkalmazása. én tehát nem tartom valószínűnek, hogy a levél szerzője12 

olyan himnuszt állítana szembe a tévtanítókkal, amellyel nem ért egyet. 
Mivel a tévtanítók kettéhasították a valóságot világra és egyházra, éppen 
arra volt szükségük, hogy Krisztusnak, az egyház Urának e világi uralma 
alatt a kettőt újra egységben tudják látni. ha nem is tudunk schweizerrel 
egyetérteni abban, hogy a levél a hangsúlyt Krisztus kerügmatikus ural 
mára helyezi át, az általa felvetett kérdést mégsem kerülhetjük ki. Választ 
kell keresnünk arra, hogy Krisztus uralma a teremtett világban miként 
valósul meg. a levél erre a kérdésre nem tér ki, de abból, ahogyan krisztus 
uralmáról bizonyságot tesz, következtethetünk álláspontjára. Krisztus 
uralmát nem a világ struktúrájának elemzésével bizonyítja, hanem krisz
tusnak a teremtő istennel való benső közösségével. A kérdés tehát nem 
marad a krisztológia területén belül, hanem áttevődik isten és a teremtett 
világ kapcsolatára. Amikor a Kolosséi levélben ránk maradt őskeresztyén 
himnusz krisztust nem a világ, hanem isten oldalára állítja, akkor hitet 
tesz uralmának isteni módjáról is. ez pedig csak azt jelentheti, hogy a 
világ állapotából kiindulva nem lehet kimutatni bizonyító erővel Krisz 
tus uralmát. krisztus uralma ugyanúgy elrejtett ebben a világban, mint 
isten teremtő és gondviselő munkája. Abból azonban, hogy uralma nem 
mutatható ki a világban, nem vonhatjuk le azt a következtetést, hogy az 
az egyház szolgálatán kívül nem tekinthető olyan realitásnak, amellyel 
számolnunk kell. A himnusz a hit bizonyságtétele. Ebben különbözik a 
tévtanítók „filozófiájától”, amelynek következtetései a kor „tudományos” 
világképéből indulnak ki. A himnusz nem a világból következtet Krisz 
tusra, hanem éppen fordítva: Krisztuson keresztül tekint a világra. Ez a 
Kolosséi levél üzenetének a szíve. A világ múltját, jelenét és jövendőjét 
annak a kegyelemnek és szeretetnek fényében láthatjuk, amely a történeti 
Jézus művében és a gyülekezet „küriosz”-ának szabadító munkájában 
(kol 1,12kk; 1,21kk; 2,11kk) lesz nyilvánvalóvá számunkra. 

12 A szerzőség kérdését szándékosan hagytam nyitva. Nem akartam a tanulmányt ezzel 
is terhelni. A szerzőség kérdésében elfoglalt álláspont a teológiai eredményt lényegesen 
nem befolyásolja. 
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az egyház egysége és a világ 

ha a Kolosséban felvetődött probléma súlypontját keressük, azt kell megál
lapítanunk, hogy a tévtanítók számára nem annyira a világ, mint inkább az 
egyház vált kérdésessé. Az a helytelen és káros függőség, amely a világhoz 
való viszonyukat jellemezte, abból eredt, hogy az egyházban nyert váltság 
hatósugarát leszűkítették az ember belső világának területére. Ezért a gyü
lekezetnek nemcsak arra van szüksége, hogy Krisztus „kozmikus” méltó 
ságát felismerje, hanem arra is, hogy az egyház rendeltetésével is tisztában 
legyenek. ha ez megtörténik, akkor nem fogják a világtól – az „elemek”-től 
– várni azt, amit krisztus az egyházban ad meg nekik. 

a kolosséi levélben az ekklészia szó, amely a korábbi iratokban több 
nyire a helyi gyülekezeteket jelölte meg, most már az egész keresztyénséget 
egybefoglaló kifejezéssé vált. a korábbi iratokban is csupán ott szerepel 
ebben az átfogó értelemben, ahol Pál egyházüldöző múltjáról beszél (1Kor 
15,9; Gal 1,13; fil 3,6). Bár Pál egyházszemlélete már itt is ökumenikus, 
az ekklészia szó mégis a Kolosséi levélben válik először az egyház egysé 
gének teológiai tartalmú szavává. Ez a levél alkalmazza először tudatosan 
az egész egyház megjelölésére azt a szót, amely eddig a lokális gyüleke 
zeteket illette, és ezzel kifejezésre juttatja azt a lényegbeli azonosságot és 
egymásrautaltságot, amely a helyi gyülekezet és a más helyen élő gyüle 
kezetek között van. Az a helyi gyülekezet, amelyben Krisztus ajándékai, 
„az istennek egész teljessége” (2,9!) maradéktalanul kiáradnak a gyülekezet 
tagjaira, önmagában mégsem tekintheti egyháznak magát, csak a többi 
gyülekezettel közösségben. 

A helyi gyülekezeteknek ezt a közösségét tekinti a levél „Krisztus tes 
tének”. Ennek a kifejezésnek értelmezésében még ma sem jutott közös 
nevezőre az újszövetségi kutatás. Egyes írásmagyarázatok arra gondolnak, 
hogy a „Krisztus teste” kifejezés mögött az a görög elképzelés húzódik meg, 
amely a kozmoszt hatalmas emberi testnek, makroantróposznak tartotta.13 

schweizer a Kittel-féle teológiai szótár ,,szóma” címszava alatt azonban 
lépésről lépésre kimutatja azt a teológiai utat, amely az „isten népének” 
koncepciójától szervesen vezet az egyháznak mint „krisztus testének” 
értelmezéséhez. arról már volt szó, hogy a világ négy tájára szétszórt 
keresztyénség egységének tudatát arra alapozta, hogy benne folytatódik a 
választott nép története. isten új népének elhívása Jézus életművéhez kap 
csolódik, Jézus műve pedig elválaszthatatlan az ő testi mivoltától. „Benne 
lakozott az Istennek teljessége testileg” (kol 2,9), és „békességet szerzett az 

13 schweizer 1961. 
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ő földi testében halála által” (Kol 1,22). A gyülekezet Ura, a feltámadott és 
megdicsőült Úr az övéit abba az új eseménysorozatba iktatja be, amelyet az 
ő testében elvégzett váltság indított el. Jézus teste tehát így válik gyüleke 
zetteremtő tényezővé. Most már csak egy lépésre van szükség, hogy magát 
a gyülekezetet is Krisztus testének tekintsük. Ezt a lépést figyelhetjük 
meg 1kor 12,12–13-ban. amikor pál arról beszél, hogy a sok tag mégis egy 
test, azt várnánk, hogy így folytassa: így van a gyülekezetben is. Ehelyett 
azonban meglepő fordulattal ezt mondja: így a Krisztus is. Amikor azonban 
a Kolosséi levélben a gyülekezetek közössége, az egyház Krisztus teste 
ként szerepel, az egyházat nem azonosítja krisztussal, mintha az egyház 
a megdicsőült Krisztus inkarnációja volna. Krisztus a feje a testnek (Kol 
2,19), az egyházat ő irányítja, ő élteti, és ő szolgál rajta keresztül továbbra 
is a világban, vagyis az egyház alá van rendelve a főnek, Krisztusnak. 
Mivel a fő és a test között mindig megmarad a különbség, az egyház nem 
támaszthat igényt a világ feletti uralomra krisztusnak a levélben kifejtett 
„kozmikus” uraságára hivatkozva. 

azzal, hogy a kolosséi levél az egyházat nemcsak krisztushoz való 
viszonyában, hanem a világhoz való viszonyában is vizsgálja, az egyház 
egészen új megvilágításba kerül. Az egyház maroknyi kis közösségét a 
világ egyetlen partnerének tekinti. az egyház benne él ugyan a világban, 
mégsem vethető össze semmivel, ami a világban van. A világ kategóriái 
val nem lehet az egyház lényegét megragadni. az egyház az új teremtés a 
régiben, benne működnek a megváltás erői, általa veszünk részt a főnek, 
krisztusnak az életében. az egyház krisztus teste, s ezért nemcsak az telik 
tőle, ami a világtól is telik, hanem amire Krisztus teszi képessé, „akiben 
lakozik az isten teljessége”. az egyház krisztus uralma alatt él, ezért meg
szabadult az elemek rabságából, és a „sötétség erőinek” hatalmából (1,13). 
az egyház nem a világ rendje szerint él, hanem krisztus rendjéhez igazodik 
(3,2). az egyház csak akkor tud valóban a világ partnerévé válni, ha nem 
mossa el a világ és közte levő különbséget. de újra hangsúlyoznunk kell, 
hogy az egyház csak akkor és annyiban egyház, amikor és amennyiben 
Krisztushoz, a főhöz igazodik. Az egyház önmagában még nem volna más, 
mint a világ. Mássá egyedül az teszi, hogy míg a világ számára Krisztus 
uralma rejtve van, addig az egyház számára nyilvánvalóvá lett, hogy életét 
krisztushoz igazíthassa. 

A Kolosséi levél amellett, hogy hangsúlyozza az egyház és világ között 
levő különbséget, határozottan állást foglal a kettő összetartozása mellett 
is. A kettőt Jézus Krisztus személye kapcsolja össze. Ezt a kapcsolatot nem 
tekinthetjük holmi tartalmatlan perszonáluniónak, hiszen az a Krisztus 
kapcsolja össze a világot és egyházat, aki az „isten képe”, akiben isten 
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kegyelmes akarata lett nyilvánvalóvá. itt csendül össze a levél üzenete 
az egész Újszövetség közös bizonyságtételével: isten szereti a világot. ha 
minden „Krisztus által és őreá nézve teremtetett” (1,16b), akkor kétségtelen, 
hogy isten a világot nem megsemmisíteni, hanem célhoz juttatni akarja. 
Mert ha a világ a megsemmisülésre volna ítélve, akkor Krisztus műve is 
hiábavalóvá, értelmetlenné válna. amíg a világ el nem jut céljához, rejtett 
hatalmával krisztus addig is fenntartja – „minden őbenne áll fent” (1,17) – 
határt szabva a pusztító erőknek (2,10.15). A Krisztusban lefektetett isteni 
terv (1,16a!) végső célja tehát nem az egyház, hanem a világ megváltása (lásd 
még 1Kor 15,23–28-at!). Ennek a végső célnak szolgálatára rendelte Krisz 
tus az ő egyházát. feladata az, hogy a Krisztusban nyert kiengesztelődés 
tudatában isten szeretetének hírével és a szeretet cselekedeteivel segítséget 
nyújtson a világ diszharmóniáinak leküzdéséhez. Amikor az egyház ezt a 
szolgálatot végzi a világban, bíznia kell abban, hogy nem a senki földjén 
jár, hanem olyan területen, amely Krisztus elrejtett uralma alatt van. 

istennek az egész világ megváltását célzó terve és az ebben a tervben neki 
juttatott szolgálat az egyházat elválaszthatatlanul összeköti a világgal. Ezt a 
tágabb horizontú egységet kell szolgálnia az egyházi egységtörekvéseknek. 
azért kell az egyháznak krisztusban nyert egységét felismernie és realizál
nia, hogy szolgálatát Krisztustól kapott sajátos eszközeivel hatékonyabban 
tölthesse be a világért. Az egységnek ezekre az összefüggéseire figyelve 
érthetjük meg Kol 3,10–11-et: „Felöltöztétek az új embert, aki megújul Te 
remtőjének képmása szerint (…), ahol nincsen görög és zsidó, körülmetéltség 
és körülmetéletlenség, barbár, szkitha, szolga, szabad, hanem minden és 
mindenben Krisztus.” (Cs. S. ford.) ebben az igében találjuk a legteljesebb 
felsorolását azoknak a különbségeknek, amelyek Krisztusban elvesztik jelen
tőségüket. Ugyanakkor Krisztus, akire formálódva minden különbség ember 
és ember között elveszti megosztó erejét, a teremtőnek képmása, és ezzel 
ez az ige a himnusznak ahhoz a részéhez kapcsolódik, amely krisztusnak 
a teremtésben betöltött szerepéről tesz bizonyságot (1,15!). Ennek a vissza 
kapcsolásnak az értelme nyilvánvalóan az, hogy az egyházban megvalósuló 
egység nem más, mint az egész teremtett világ egységére vonatkozó isteni 
akarat realizálása. A végső cél az egész emberiség egysége. Az egyházak 
egysége nem korlátozódhat az egyházak egymásra találására, hanem el kell 
vezetnie arra az egységre, amelyben leomlanak az embert embertársától el
választó vallási, műveltségi, társadalmi és nemzeti választófalak. A Kolosséi 
levél végeredményben arra tanít bennünket, hogy az egyház egységét nem 
tekinthetjük öncélnak, hanem azt bele kell illesztenünk a világért végzett 
szolgálatunkba. 
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a kriSztuSbaN Szeretett világ 

A Kolosséi levél kozmikus krisztológiája 

(részletek dr. Cserháti sándor doktori disszertációjából) 

Bevezetés 

A Kolosséi levél az utóbbi évtizedekben sokat foglalkoztatja az Újszövetség 
kutatóit. Neves exegéták ragadnak évről évre tollat, hogy a levél problémá 
iról írjanak. A Kolosséi levél előtérbe kerülésének egyik oka abban van, 
hogy sok olyan bevezetéskritikai, kortörténeti és exegetikai problémát rejt 
magában, amelyet eddig még nem sikerült megnyugtatóan megoldani. Nincs 
még lezárva többek között a szerzőségnek, a kolosséi tévtanítás jellegének, a 
levélben szereplő himnusz formai és tartalmi megítélésének kérdése. 

A Kolosséi levél jelentőségének növekedésében mégis az játszotta a döntő 
szerepet, hogy az idő megérett a levél üzenete számára. A mai keresztyénség 
ugyanazzal a helyzettel került szembe, mint amely Pál apostolt a levél meg
írására ösztönözte. A kolosséi keresztyéneknek hitük alapján koruknak a 
világról vallott nézeteivel kellett számot vetniök, és az apostol ebben kívánt 
segítségükre sietni. A mai tudomány és a szekularizált közvélemény a keresz
tyénség befolyásától mentesen, önállóan akarja világát megérteni és alakítani. 
a keresztyénségnek tehát tisztáznia kell a világhoz való viszonyát, ha továbbra 
is részt akar venni a világ életében, és ugyanakkor hitével is összhangban akar 
maradni. Ezért úgy véli, hogy a hasonló alaphelyzetbe került gyülekezetnek írt 
Kolosséi levélben az előtte álló nagy feladathoz támpontra és segítségre talál. 

A magyarországi keresztyénség számára még élesebben vetődött fel a 
keresztyénség és a világ viszonyának kérdése. a második világháború után 
társadalmunk a munkásosztály vezetésével marxista, tehát nem keresztyén 
alapon látott hozzá a „keresztyén Magyarország” terhes örökségének felszá 
molásához és a szocialista életforma kialakításához. egyházunk ebbe az új 
helyzetbe a múlt sok megkötözöttségével ugyan, de egy Krisztusra koncent
ráló teológiai megújulás után érkezett.1 ezért egyházunknak nemcsak az 

1 Prőhle 1969, 4–5. o. 

36 



a krisztusban szeretett világ    

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
        

„idők szavát” kellett meghallania és ennek alapján számot vetnie múltjával 
és jelenével, hanem Ura szavára is figyelnie kellett, hogy Krisztussal össz
hangban találhassa meg helyét az új magyar világban. Így vált a krisztológia 
és a kozmológia viszonya teológiai munkánk központi kérdésévé. Mivel 
egyházunk mai helyzete és a kolosséi levél éppen ezen a ponton érintkezik 
egymással, időszerűvé vált, hogy ezt a sajátos és jellegzetes újszövetségi iratot 
szembesítsük egyházunk mai útjával és diakóniai teológiánkkal. 

A Kolosséi levél sok részletkérdés kidolgozására nyújt lehetőséget. sok
kal fontosabb azonban egyházunk számára, hogy az egész levél üzenetét, 
krisztológiai és kozmológiai mondanivalóját válasszam kutatásom tárgyául. 
Kiindulópontnak természetesen nem a mai egyházi helyzetet, hanem az exe 
gézis megbízható eredményeit kell tekintenem. Csak miután a levél eredeti 
szándéka, teológiai álláspontja világossá vált, nyílik alkalom a levél üzeneté 
nek és eddigi teológiai fáradozásunk eredményeinek valódi szembesítésére. 

A levél jellegéből adódik, hogy mindaddig nem férhetünk teológiai üzene 
tének közelébe, míg fel nem derítjük a levélírás indítékául szolgáló tévtanítás 
mibenlétét. Ezután kerülhet sor a tévtanításra válaszoló apostol teológiai 
módszerének meghatározására. Mivel a tévtanítók elleni küzdelemben Pál a 
hagyományra, elsősorban az őskeresztyén himnuszra támaszkodik, meg kell 
vizsgálnunk a hagyományanyag és a szerző álláspontjának kölcsönhatását, 
és ennek a kölcsönhatásnak teológiai következményeit. Majd a feladat döntő 
része következik: ki kell bontanunk a levél krisztológiai üzenetét. Végül 
még sort kell kerítenünk a levél üzenetének a tévtanítással és egyházunk 
problémáival való szembesítésére. 

Örülnék, ha munkám segítséget nyújtana egyházunknak ahhoz, hogy egy 
fokkal világosabban láthassa azt az utat, amelyen az egyház ura elindította. 

(…) 

IV. a Kolosséi levél hitvallása: Krisztus a világ Ura 

Az eddigiekből kitűnt, hogy a Kolosséi levél anyagát két réteg, a levélbe 
beépített hagyomány és a szerző mondanivalójának a rétege alkotja. Ebből 
következik, hogy a levél teológiai üzenetét differenciáltan kell szemlélnünk. 
A két réteg között mégsem kell mindenáron teológiai ellentétet konstruál
nunk. ez a megállapítás a kolosséi levél analízisére alapul, és a kolosséi 
levélre vonatkozik. Nem tekinthető tehát az Újszövetség minden iratára ki
terjedő előfeltevésnek Az Újszövetség teológiai álláspontjaiban adódhatnak 
kiegyenlítetlenségek, amelyek arra késztetnek bennünket, hogy a lutheri 
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„was Christum treibt” elvet alkalmazzuk ahelyett, hogy mindenáron har 
monizálásra törekednénk. A harmóniába kényszerített kiegyenlítetlenségek 
nem tudják már fontos szerepüket a dogmatikai egyoldalúságok és merev
ségek leküzdésében betölteni. A Kolosséi levél esetében viszont éppen a 
kiegyenlítetlenség erőltetése vinné tévútra gondolatainkat. ha a Kolosséi 
levélben ellentmondások adódnak, akkor azok magából a tárgyból és nem 
annak megítéléséből fakadnak. 

Mivel a levél minden teológiai döntése krisztológiai gyökerekből táplálkozik, 
teológiai tartalmának összegezése során mindenekelőtt a levél krisztológiájával 
kell foglalkoznunk. Ez a krisztológia elsősorban a kozmoszra irányul. Meg kell 
tehát vizsgálnunk, hogy a krisztológiai szempont milyen következményekkel 
jár a kozmosz teológiájában. a kolosséi levélben az egyház is fontos helyet 
kap. Ezért fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy a krisztocentrikus kozmológia 
miképp befolyásolja az ekkléziológiát. Végül pedig választ kell adnunk arra, 
hogy a kolosséi levél szerint krisztus hogyan gyakorolja kozmikus uralmát. 

1. Univerzális krisztológia 
a levél félreérthetetlen tendenciája, hogy minden teológiai kijelentést Krisz
tusra koncentráljon és krisztusból eredeztessen. szóhasználat és tartalom 
egyaránt erről a tendenciáról árulkodik. Az ejn Cristw/  (1,28), s;n tw Cristw/ 
(3,3), ejn kriw/ kifejezések és a vonatkozó névmások különböző formái, ejn w|/ 
(1,14), ejn ajtw/ (1,16; 2,15), di! ajto (1,16), eij" ajto;n (1,16.20), s;n ajtw/ (2,13) 
stb. a levélnek szinte minden mondatát meghatározzák. ezt a szóhasználatot 
teljesen igazolja a tartalom is: isten általa teremtette és tartja fent a világot, 
általa vitte végbe a megbékéltetés munkáját, és általa győzte le a kozmikus 
hatalmakat. Krisztusban van elrejtve minden bölcsesség és ismeret kincse, 
ő a feje az egyháznak, és az egyház az ő teste. A keresztyén élet benne van 
elrejtve, de az emberiség is benne találja meg egységét. A gyülekezet élete 
is körülötte alakul ki, s az otthon rendjének is ő az alapja. Krisztus tehát az 
a msthvrion (müsztérion) (1,27; 2,2), az a kulcs, amely minden zárat felnyit. 

ez a krisztológiai koncentráció ugyanakkor egyedülálló univerzalitással 
párosul. az egyetlen fókuszra gyújtott fényt kozmikus távlatokba szórja szét. 
Krisztus nemcsak a keresztyén egzisztencia fordulópontja, a bűnbocsánat 
kezese, az egyház életének és növekedésének a forrása, hanem az egész világ 
teremtésének eszköze, fenntartásának biztosítéka és történelmének végcélja. 
Mindehhez hozzá kell tennünk még, hogy a levél az univerzalitás extenzív 
értelme mellett hangsúlyt tesz az intenzív értelemre is: minden krisztusban 
és krisztus által lesz teljessé. 

a radikális krisztológiai koncentráció és a krisztológiai univerzalizmus 
szorosan összetarozik és feltételezi egymást: a solus Christus vállalásának 
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feltétlenül a „mindenség Ura” megvallásához kell vezetnie. A „mindenség 
ura” cím viszont csak akkor megalapozott, ha „mindenben ő az első” (1,18c). 
Bizonyosnak tekinthető, hogy a kolosséi gyülekezetet fenyegető tévtanítás 
gyökerében „krisztológiai csonkítás” rejtőzött. A solus Christus alapjáról 
való lelépés pedig elkerülhetetlenül az „elemek szolgaságába” vezetett („Ne 
nyúlj hozzá, ne ízleld meg, ne is érintsd!”). Amikor az apostol Krisztusra 
koncentrál, de Krisztus hatókörét univerzálisra tágítja, azzal a teológiai 
lehetőséggel él, amellyel egyedül ragadhatja meg gyökerében a problémát. 
Ugyanazt az eljárást figyelhetjük meg a kozmoszból adódó problémák meg 
válaszolásánál, mint amelyet a megigazulás kérdésénél tapasztalhatunk. 

ez a krisztológiai koncentráció nem szorítja háttérbe istent. ha isten neve a 
levélben kevesebbszer fordul is elő, mint Krisztusé, a passzívumban álló igék 
szüntelenül figyelmeztetnek arra, hogy Krisztus által Isten cselekszik. de a 
levél nem fordít különösebb figyelmet isten és Krisztus viszonyára. Krisztus 
isteni természetére is csupán a sorok mögül következtethetünk. Azokból a 
reflexiókból, amelyek az Atya és fiú kapcsolatát illetik, és annyira jellemzőek 
jános evangéliuma prológusára és magára az evangéliumra is – nem is szólva 
a Krisztus két természetéről és a szentháromság viszonyáról folytatott óegy
házi vitákról –, nem találunk semmit. a kolosséi helyzet nyilván nem tette 
még szükségessé, hogy a krisztológiának isten felé tekintő oldala kerüljön 
előtérbe. Ezért a hangsúly arra kerül, hogy isten a világgal mindent Krisztus 
által cselekszik. Másképpen: krisztus a világ felé fordult isten. 

Úgy tűnhet, hogy a himnusz első sora – „Krisztus a láthatatlan Isten ké 
pe, elsőszülött minden teremtmény között” (1,15) – mégis isten és krisztus 
viszonyát feszegeti, mert Krisztust egy fokkal isten alá, isten és a világ közé 
állítja. a rangsor kérdése ennek ellenére nem illik bele a levél tendenciá
jába. az idézett kijelentések szándéka éppen az, hogy krisztust isten és a 
világ kapcsolatában isten oldalára állítsa. amikor Krisztus a világban és a 
világért cselekszik, Isten akaratát szolgálja. Az Újszövetség tanúsága szerint 
krisztusnak ez a szolgáló engedelmessége sohasem alárendeltségét, hanem 
istennel való egységét bizonyítja. (Vö.: fil 2,6–11; Jn 10,30.37–38.) 

A fölé- és alárendeltség helyzete sokkal inkább jellemző – a levél krisz-
tológiája szerint – krisztus és a világ kapcsolatára. krisztus ura („feje”) a vi
lágnak, és ezért nem azonosítható a világgal: „Mindenekben ő az első” (1,18c). 
fontos szem előtt tartanunk ezt a körülményt, mert ez megóvhat attól ben
nünket, hogy az univerzális krisztológiát a sztoikus panteizmus irányában 
félreértsük. A teremtett világ önmagában még nem isten kinyilatkoztatása. 
Egyetlen forrása isten és az ő teremtő szándéka megismerésének: Jézus Krisztus. 

Ezek szerint a Kolosséi levél krisztológiáját joggal nevezhetjük funkci
onális krisztológiának. Kevés köze van még a későbbi korok ontologikus 
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krisztológiájához, és mellékvágányra siklatnánk az exegézist, ha ebben az 
irányban keresnénk a levél üzenetét. de az egész újszövetségi krisztológiára 
áll az, hogy a „Kicsoda Krisztus önmagában?” kérdés helyett elsősorban a 
„Kicsoda Krisztus »pro nobis?«” – kérdés érdekli. 

a „kicsoda krisztus számunkra” kérdés a kolosséi levélben félreérthe
tetlenül így alakul: kicsoda Krisztus számunkra és világunk, a kozmosz 
számára? Mert istennek jézus krisztusban lefektetett tervei a legátfogób
bak, és az egész kozmoszra vonatkoznak. Úgy is mondhatjuk, hogy a levél 
krisztológiája kozmocentrikus. Bár a kolosséi levél tud az egyes ember, az 
egyház, sőt az egész emberiség megváltásáról is, látóköre mégis túlnő ezeken 
a körökön, hogy az egész kozmikus látóhatárt befogja. „így a környező világ, 
amelyben a világtörténelem drámájának ki kell bontakoznia, egészen más 
hangsúlyt kap. Nem szorul háttérbe, mint egy közömbös színházi díszlet, 
mert az emberen kívüli világ is már eleve Krisztus égisze alatt áll.”2 ugyan
így a kozmoszban látja isten teremtő és megváltó munkájának végső célját 
a róm 8 és az 1Kor 15 is, azzal a különbséggel, hogy míg a két utóbbi hely 
a kozmosz megújulását az eszkatologikus események közé sorolja, addig a 
kolosséi levél úgy beszél róla, mint ami krisztusban már meg is valósult. 

honnan veszi a bátorságot a keresztyén gyülekezet isten szándékainak 
ilyen kozmikus méretű látásához? Kétségtelen, hogy az emberi értelem itt 
isten sok ellentmondást rejtő titkainak küszöbe előtt topog. ha azonban 
Isten kiválasztó munkájára tekintünk, minden értelmi nehézség ellenére is 
vállalnunk kell ezt az univerzális szemléletet. isten kiválasztó munkájának 
sohasem az a szándéka, hogy az egészből kivágjon egy kis részt, és a többit 
azután elhajítsa. ha így lenne, megelégedett volna önmagával. A dolog éppen 
fordítva áll. isten azért választ ki egy kisebb részt, mert az egészre tekint. 
Így választotta ki ábrahámot, hogy nagy nép atyjává tegye. ezt a népet ki
választotta arra, hogy a többi nép között képviselje isten akaratát. Majd az 
egyházban népet gyűjtött minden nép közül, hogy az egész emberiség ügyét 
hordozza. de az emberiségnek is feladatot adott. Eszközül szánta arra, hogy 
a kozmoszban valóra váltsa az ő terveit. Az univerzalizmus, amely átfogja 
az anyagi és szellemi valóságot – „…benne teremtetett minden a mennyek
ben és a földön…” (1,16) – is, minden igazi teológia nélkülözhetetlen eleme. 

Önkéntelenül is felmerül a kérdés, hogy a krisztológia nem válik-e valóság
tól elrugaszkodott rajongássá, ha ilyen kozmikus távlatokba lendül. Elegendő 
alapot nyújt-e ehhez mindaz, amit Krisztusról vallunk? Egyet kell értenünk 
schweizer megfigyelésével: „[Az Ószövetség üdvtörténeti zsoltáraival szem
ben] itt [a kolosséi himnuszban] nyilvánvalóan a jelen levő Urat dicséri a 

2 kehL 1967, 15. o. 
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gyülekezet. […] Ezért a krisztológiát nem üdvtörténetileg, hanem abból a 
kérdésből kiindulva közelítik meg, hogy mit jelent az a mai gyülekezetnek. 
[…] Ahol ezt kérdezik, ott a múltra vonatkozó »egykor«-t és a jövőt illető 
»majd«-ot szinte teljesen elnyeli a dicséretet éneklő gyülekezet »most«-ja”.3 

Valóban, a kolosséi himnuszból majdnem teljesen hiányzik az idő dimen
ziója. (a két ízben is említett eij" ajto;n mégis megmozgatja az „állóképet”!) 
de ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy hiányzik abból a krisztológiából 
is, amelynek alapján a gyülekezet a „most” Krisztusának dicséretét énekli. 

ha a Kolosséi levél krisztológiája mögött nem állana mindaz, ami Krisztus
sal történt, Krisztus nem volna több a „bölcsesség” vagy a „logosz” absztrakt 
princípiumánál, és a kozmikus „emelkedettséget” is joggal minősíthetnénk 
puszta rajongásnak. de a levél krisztológiája olyan krisztológiai folyamat ered
ménye, amely a Krisztus-eseményből indul ki, és azt interpretálja. a kérdés 
csak az, hogy a Kolosséi levél ennek a folyamatnak melyik stádiumát tükrözi? 

akire a krisztológiai koncentráció irányul, így nevezi meg az apos
tol: „Jézus Krisztus az Úr” (2,6). ő az, akit egykor a kolosséi keresztyének 
epafrástól „átvettek”, és akiben továbbra is járniok kell. Moule találóan 
jegyzi meg, hogy maga az élő Krisztus az a tradíció, amelyet átvettek.4 az 
élő Urat azonban úgy „vették át”, ahogyan a keresztyén tradícióból eléjük 
tárták. Ennek a tradíciónak legszilárdabb és az egész Újszövetség által vallott 
része ez a hitvallás volt: „Úr a Jézus Krisztus!” (róm 10,9; 1Kor 12,3; fil 2,11)5 

Bizonyos, hogy ebben a hitvallásban a krisztus cím még nem merevedett 
tulajdonnévvé. A hellenisztikus zsidóságból kinőtt gyülekezet még ismer 
hette a szónak a messiásra utaló ószövetségi értelmét. A hitvallás hangsúlya 
mégis az állítmányként szereplő „küriosz” szóra esik. Ez a hellenisztikus 
zsidóságtól örökölt szó, amelyben ótestamentumi örökség, keleti képzetek és 
görög gondolatok ötvöződtek egybe, látszott legalkalmasabbnak arra, hogy 
a gyülekezet Krisztus-hitét kifejezze.6 

A „küriosz” szó tartalmát döntően mégsem a korábbi szóhasználat ha 
tározza meg. helytelen az az elképzelés is, hogy különböző szellemi örök
séget hordozó zsidókeresztyén, hellenista-zsidó-keresztyén vagy hellenista 
keresztyén gyülekezetek krisztológiájából tevődött össze. A „küriosz” szót 
a feltámadás ténye töltötte meg új tartalommal. A feltámadásé, amely nem
csak a tanítványokat döbbentette meg, hanem minden eddigi krisztológiai 
elképzelésüket a feje tetejére állította. Egyedül a feltámadás ténye győzhette 

3 schweizer 1969, 13. o.
4 mouLe 1962, 89. o.
5 Vö. cuLLmann 1941, 3. o.
6 Vö. Lohmeyer 1930, 10–11. o. Lohse 1973, 84. o.
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meg őket arról a krisztológiai képtelenségről, hogy a kereszten vereséget 
szenvedett Jézus a Messiás. Egyedül a feltámadás ténye tette lehetővé, hogy 
az őskeresztyénség különféle irányzatai egyáltalán foglalkozhattak Jézus 
személyével. sőt még azt is, hogy ezek az irányzatok egyáltalán létrejöhettek. 
Lehetséges, hogy az őskeresztyén irányzatok a feltámadás tényéből levont 
krisztológiai következtetéseikben más és más oldalra tették a hangsúlyt, de 
nem tartom valószínűnek, hogy szöges ellentétben állottak volna egymással. 
Az őskeresztyén irányzatok sem térben, sem időben nem éltek olyan távol 
egymástól, hogy ne lehettek volna hatással egymásra. 

A „küriosz” megszólítás mindenekelőtt Jézus hatalmának elismerését 
jelenti. feltámadása együtt járt az isten hatalmába történt beiktatásával: 
„…Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek.” 
(ApCsel 2,36) A feltámadott Úrtól mindenekelőtt azt várta az első keresz 
tyénség, hogy elhozza isten eszkatologikus országát. de őt tekintették a 
gyülekezet életében a Lélek által jelen levő és azt irányító Úrnak is. Mind a 
két funkció betöltésének feltétele viszont, hogy Jézusnak „adassék minden 
hatalom mennyen és földön” (Mt 28,18). „Mivel ő a mindenség Ura, azért 
nevezhetjük a mi Urunknak, a gyülekezet Urának.”7 „Egy az Úr, Jézus 
Krisztus, aki által van a mindenség és mi is őáltala.” (1kor 8,6) krisztus 
intronizációjának kozmikus hatalmával való kapcsolódásáról beszél 1pt 
3,22: „Jézus az Isten jobbján van, miután felment a mennybe, és alávettettek 
neki angyalok, hatalmasságok és erők.” A Kolosséi levél szerzője is ugyanígy 
él az intronizációs krisztológia érveivel: Kol 3,1–4. 

Összefoglalva: a „Küriosz” név azt illeti, aki feltámadt. A feltámadott 
Úr egyúttal az isten hatalmába beiktatott Úr. ez a hatalom pedig korlátlan 
hatalom. Joggal tekintheti a kolosséi gyülekezet és minden gyülekezet Jézus 
Krisztust a mindenség urának, mert ő volt az, akit isten feltámasztott a ha
lálból.8 Mert a feltámadott Úr egyúttal a kozmosz ura is. 
A feltámadás tényéből következik Krisztus preegzisztenciája is. a feltámadás 

igazolta jézus igehirdetését és cselekedeteit. jézus tehát nem a feltámadásban 
részesült először isten hatalmában, hanem már életében is. Egyre világosabb 
lett a gyülekezet előtt, hogy a feltámadás nem tekinthető csupán Jézus külön
leges engedelmessége jutalmának, hanem ezt a különleges engedelmességet 
egy különleges kapcsolat következményének kell tekintenünk. Jézus isten fia-

7 waGenführer 1941, 56. o.
8 A feltámadás és a kozmikus hatalom összekapcsolódását mutatja a róm 6,4 és a Kol 

2,12 is. jézus feltámadásának egyetlen magyarázata van: isten mindenek felett való 
„dicsősége” és „ereje”. de a mi feltámadásunkban is azért reménykedhetünk, mert „az 
Úr Jézus Krisztus átváltoztatja a mi gyarló testünket (…) azzal az erővel, amellyel alá is 
tud rendelni Istennek mindent” (Fil 3,21). 
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ként járt itt a földön, mert isten „elküldötte az ő Fiát […], hogy a törvény alatt 
levőket megváltsa” (Gal 4,4). igéjének hitele és ereje, fizikai nyomorúságot is 
megszüntető hatalma szolgai forma alá rejtett istenfiúi méltóságában gyökere 
zett. innen már csak egy lépés, hogy a preegzisztens Fiú a hellenista zsidóság 
„szófiájának” és „logoszának” helyére kerüljön, s részt vegyen isten teremtő 
munkájában. A preegzisztens krisztológiát sem tekinthetjük tehát spekulatív 
terméknek. alapja a krisztus-eseményben van. a preegzisztens krisztológiából 
viszont természetszerűleg következik Krisztus kozmikus uralma is. 

A kolosséi gyülekezet által átvett Krisztus-tradícióban Jézus neve is 
szerepel. Jézus nevének említése emlékeztet arra, hogy a megdicsőült, pre-
egzisztens Krisztus, a gyülekezet és a világmindenség Ura azonos azzal a 
„történeti” Jézussal, aki Palesztina földjén járt, tanított, gyógyított, megfe 
szíttetett és föltámadott. A kutatók egy része úgy gondolja, hogy a Jézus név 
az „üdveseményt hordozó személy”9 megjelölése, akinek a személyén már 
nem lehet felismerni a történeti Jézus vonásait. szerintük az ősgyülekezet 
Krisztus feltámadásán tájékozódó hite és igehirdetése a földön járt Jézus 
személyét olyannyira földöntúlivá tette, annyira az isteni lét „monstranci
ájába” zárta, hogy a történeti Jézus és a kerügmatikus Krisztus között vajmi 
kevés közös vonás fedezhető fel.10 

Nem feladatom ennek a szinte beláthatatlan kérdéskomplexumnak a 
kibontása és megválaszolása. Csak annyit kell megjegyeznem, hogy ha a 
történeti Jézus és a kérügmatikus Krisztus között olyan nagy a szakadék, 
mint ahogy azt a kutatók állítják, akkor lehetetlen magyarázatot találni a 
történeti Jézusra vonatkozó evangéliumi hagyomány keletkezésére. Milyen 
érdek vezethette az ősgyülekezetet a hagyomány ápolásában, ha a megdicső 
ült Úrnak már semmi köze nem volt a názáreti Jézushoz? Az vitathatatlan, 
hogy a feltámadás a tanítványok számára új megvilágításba helyezte jézus 
földi életének eseményeit, de ahhoz, hogy megtudják, kivel van dolguk a 
megdicsőült Úrban, elengedhetetlenül szükségük volt a történeti Jézus is 
meretére is. szép evangéliumi kifejezése ennek az igazságnak az emmausi 
tanítványok története: a két tanítvány a kenyeret megszegő mozdulatából 
ismeri fel holtnak hitt mesterét. Bármilyen „magas” krisztológiát üzennek 
is az őskeresztyénség teológusai, az mindig elválaszthatatlan marad a „tör 
téneti” Jézusban adott kijelentéstől. 

A történeti Jézus és a kozmosz Urának krisztológiai egysége igen döntő 
mondanivalót rejt magában. Mert ha a kozmosz ura ugyanaz a jézus, akinek 
földi léte „telve volt kegyelemmel és igazsággal” (Jn 1,14), akkor kozmikus 

9 kramer 1963, 200–201. o.
10 Vö. Prőhle 1972, 613. o.
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uralmát is a szeretet jegyében gyakorolja. A Kolosséi levelet, de elsősorban 
a himnuszt az a törekvés hatja át, hogy „istent kezdettől fogva krisztológiai 
alapon írja le, és Krisztuson kívül ne hagyjon más istenarcot érvényesül
ni”.11 ha pedig isten egyedül Krisztusban fordul a világ felé, akkor egyedül 
krisztusban kapunk feleletet arra a kérdésre is, „hogy mi az isten szándéka 
a világgal. a kérdésre csak egy válasz lehetséges: isten krisztusban a te
remtéstől fogva kegyelmesen fordul a világ felé, és ez a kegyelmes jelentés 
foglalja magához a világ alapját és célját.”12 amikor tehát a kolosséi levél 
az egész kozmoszt krisztus uralma alá állítja, egyúttal arról is tanúskodik, 
hogy az egész kozmosz kezdettől fogva isten kegyelmes szeretete jegyében él 
és halad célja felé. Mást vagy ennél kevesebbet a keresztyén ember krisztus 
ismeretében nem mondhat a világról. 

a reálisan gondolkodó ember számára túl merésznek, a valóságtól elru
gaszkodottnak tűnik ez a kozmikus ívelésű krisztológia. de nem téveszthet
jük szem elől, hogy ez a krisztológia nem a valóság, a natúra vizsgálatából 
– ez a tévtanítók módszere –, hanem Krisztus ismeretéből indul ki. ha 
pedig innen indulunk ki, akkor a kozmikus krisztológia belső, helyesebben 
Krisztusból eredő szükségszerűség. A helyes eszkatológiai szemlélet szerint 
krisztusban az új világ máris jelen van ebben a világban, s a hit által új élet
ben járhatunk. Az új életben pedig csak megújult környezetben, a Krisztus 
uralma alatt levő kozmoszban élhetünk. Ezért várja a keresztyén ember 
testének megváltását is (Fil 3,21; 2kor 5,1–10). 

A Kolosséi levélben szemléletes példát találhatunk arra, hogy mi történik 
ott, ahol krisztus uralmát nem látjuk kozmikus méretekben. a tévtanítók 
számára a kozmosz a megkötöttségek sorát jelenti: „Ne nyúlj hozzá, ne ízleld 
meg, ne is érintsd!” (Kol 2,21) ilyen megkötöttségek között lehetetlenné válik 
a keresztyén élet szolgálata. Másfelől az új aión népe, az egyház, Krisztus 
„teste”. a swma (szóma) kifejezés félreérthetetlenül utal arra, hogy az egy
ház is a kozmosz része, vagyis szociológiai valóság. életfeltételei a kozmosz 
adottságaitól függenek. Ezért kéri az apostol, hogy „az Isten nyisson előttünk 
ajtót az igének” (Kol 4,3). ha az egyház ura nem volna egyúttal a kozmosz 
ura is, az egyház mozdulatlanságra volna kárhoztatva. Bármilyen merésznek 
tűnik is tehát a kozmikus távlatú krisztológia, a kérdés számunkra mégis így 
vetődik fel: egyáltalán lehetséges-e Krisztus uralmát szűkebb körre vonnunk, 
ha részesei lettünk Krisztus szabadító, megváltó munkájának? 

elvileg megtehette volna az apostol, hogy az elemek szerepét ráruház
za krisztusra, s így száll szembe a tévtanítás kísérletével. Új elemeknek a 

11 schweizer 1969, 9. o.
12 uo. 8. o.
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krisztológiába való beiktatása – az „additív” krisztológia – nem ismeretlen 
jelenség az egyháztörténetemben (gnózis, mariológia stb.). Ez a szinkretizmus 
módszere, amely mindig a hit meghasonlásával és az élet kettészakadásával 
jár együtt. Az apostol állásfoglalása félreérthetetlen: „Ha meghaltatok a 
Krisztussal, meghaltatok a világ elemeinek…” (kol 2,20) ha problémává lesz a 
kozmosz, nem a krisztológia átértelmezésére vagy kibővítésére van szükség. 
Vissza kell térnünk ahhoz az élő Úrhoz, akit az apostoli tradíció állít elénk. 
de Krisztus helyes ismeretéből azután bátran ki kell húznunk a vonalakat 
akár a kozmosz végtelenjébe is. Mert „Krisztusban van a bölcsességnek és 
ismeretnek minden kincse elrejtve” (kol 2,3). 

2. Krisztocentrikus kozmológia 
A Kolosséi levélben található világkép ma már tarthatatlan. A görög filozó 
fiának a négy őselemre épülő világmagyarázata a mai ember tudományos 
igényét nem elégítheti ki. ahol az antik ember természeti jelenségeket irá
nyító szellemi hatalmakat látott, ott mi immanens természeti törvényekről 
beszélünk. de a világkép megváltozása nem jelenti azt, hogy a Kolosséi levél 
üzenete is időszerűtlenné vált. A világ ugyanaz a világ a mi számunkra is, 
mint az antik ember számára, és ugyanaz az igyekezet fűt bennünket is a 
kozmosz megismerésében, az ember kozmikus helyének keresésében, mint 
a kolosséi tévtanítókat. Pál apostol nagyszerű teológiai érzékről tesz bizony
ságot, amikor polémiájában nem a világképet veszi célba, kétségbe vonva 
a hatalmasságok és elemek realitását. a tévtanítók tévedése ugyanis nem a 
mitikus világképben rejlik, hanem a natúrához való helytelen viszonyukban. 

A kozmosz szónak az Újszövetségben igen gazdag jelentéstartalma van. 
Jelenti az egyes ember életterületét (Mt 16,26), az emberiséget (Jn 1,29), az em
ber szellemiségét (1kor 1,20), de jelentheti az egész mindenséget is szellemi és 
anyagi szférájával együtt (1kor 7,31). a kolosséi levélben ez utóbbi értelemben 
szerepel. Ez elsősorban a himnusz fogalmazásában nyilvánul meg („minden, 
ami a mennyben és a földön van, láthatók és láthatalanok” stb.), de a levél többi 
részében is a kozmosznak, a ktivsi"-nek (ktiszisz – ’teremtett világ’) ez az átfogó 
értelme érvényesül. Ez természetszerűleg következik abból, hogy a tévtanítók 
is a natúrát teszik problémává, s kérdéseik nem szűkíthetők le pusztán szellemi 
síkra. Ennek megfelelően a levél krisztológiája is elsősorban „Krisztusnak és 
az univerzum egészének viszonyára” összpontosítja figyelmét.13 

feltűnő, hogy a Kolosséi levél a kozmosz szót vagy a vele egyértelmű szava
kat nem használja in malam partem. Míg az Újszövetség más iratokban gyak
ran használja a szót az egyetemes bűn és hitetlenség kifejezéseként (Jn 1,10; 

13 Vö. kehL 1967, 52. o. 
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1kor 2,12; ef 2,2; 1jn 2,15 stb.), addig a kolosséi levélben ennek az értelemnek 
semmi nyomát sem találjuk. a kozmosz szónak ezt a pozitív értelmű használa
tát szándékosnak, tudatosnak és az egész levél tendenciájába beleillőnek kell 
tartanunk. ha az apostol a „kozmosz” szót a bűn fogalmával terhelte volna 
meg, a levélnek az egész polémiája mellékvágányra siklott volna. a tévtanítók 
által felvetett probléma nem a bűnt, hanem a világ struktúrájából adódó sors 
kérdéseket érintette. nem arról van szó tehát, hogy a levél már másként foglal 
állást a bűn kérdésében, mint a vitathatatlanul páli levelek.14 Maga a kolosséi 
szituáció indokolja a „kozmosz” fogalmának levélbeli használatát. 

A kolosséi „filozófia” képviselői sem tartották az általuk tisztelt „feje 
delemségeket” és „hatalmakat” „a gonoszság szellemi erőinek”. Erre enged 
következtetni az „elemek” és az „angyalok” említése is. Az „elemeknek” 
és az „angyaloknak” nagy szerepet tulajdonítottak a kozmosz életében és 
fenntartásában, s így az ember számára egyaránt lehettek óvó és rontó ha
talmak. A tévtanítás által követett magatartás az emberfeletti szellemi és 
anyagi erők iránt ugyancsak ezt bizonyítja. A szembenállás és küzdelem 
helyett alázatra (kol 2,18), azaz az „elemek” és „hatalmak” által megszabott 
törvények készséges elfogadására intenek. Ebben az irányban kell értenünk 
a „test megfegyelmezésének” követelményét is. Nem valószínű, hogy ebben 
a követelményben már a gnosztikus, dualisztikus test- és világtagadás érvé 
nyesül.15 sokkal inkább olyan tabuelőírásoknak kell tekintenünk, amelyekkel 
az elemek hatását ismerő „filozófus” az ártó erőket kiküszöbölni, az üdvös 
erőket pedig érvényre juttatni igyekezett.16 

Pál apostol a tévtanítók által elfogadott kozmikus megkötözöttséget nem 
úgy akarta leküzdeni, hogy megtagadva a kozmoszt, az anyagi valóságot 
„átadja a sátánnak”. Ellenkezőleg: a lehető legpozitívabban értékeli, kijelenti 
róla, hogy a krisztusban teremtetett és a krisztusban kijelentett célok felé 
tart. A kozmosz az a hely, ahol az evangélium gyümölcsöt teremhet (1,16), 
és mégis jóval több az evangélium munkájának értéktelen „díszleténél”. 
a kozmosz is tárgya isten terveinek és munkájának, mert isten krisztus
ban kijelentett szeretete embert és világát egyaránt átöleli. A Krisztusban 
teremtett kozmikus, anyagi lét, a natúra nem lehet bűn, tévedés vagy átok. 
Krisztus nem a kozmosz megsemmisítésére tör, hanem teljességre juttatja azt. 
pál kozmológiája ugyanannak a teológiának vonalába tartozik, mint amelyik 
a megtestesülés és testi feltámadás igazságát vallja. Az új teremtés nem ta 
gadja meg a teremtést, hanem megszenteli és céljához vezeti. az ember és a 

14 Vö. Lohse 1973, 250. o.
15 Így fogja fel bieder (1952, 36. o.) és Lohse (1973, 189. o.) is.
16 Vö. schweizer 1970, 106. o.
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kozmosz viszonya tehát akkor válik egészségessé, ha a kozmoszra krisztus 
ismeretében tekint. Krisztus ismerete megszabadít a hamis kötöttségektől, és 
felszabadít a kozmosznak a teremtő isten akarata szerint való szolgálatára. 

Pálnak ezt az álláspontját tükrözi az a tény is, hogy sehol nem beszél a hatal
mak vagy az elemek megsemmisítéséről. Beszél ugyan Krisztusnak a hatalmak
kal vívott harcáról és kereszten szerzett győzelméről (2,14–15), de a hatalmak 
megsemmisítéséről itt sincs szó. A Krisztus diadalmenetéről szóló versek célja 
az, hogy a gyülekezet számára világossá tegye: Krisztus akarata uralma alá kény
szerítette a hatalmakat, s ezért „ő a feje a fejedelemségeknek és hatalmaknak” 
(2,10). Ez pedig jóval többet jelent annál, hogy az egyháznak nem kell többé a 
hatalmaktól tartania.17 A hatalmak visszatérnek teremtésbeli rendeltetésükhöz, 
mert már eleve krisztusban lettek megteremtve (1,16).18 ami eddig csak „árnyéka” 
volt isten teremtő szándékának, az Krisztusban elért céljához (2,17). 

Pál ezt a kozmocentrikus koncepciót következetesen érvényesíti a le 
vél parainetikus részében is. A bűnös test levetkőzése nem érthető félre 
gnosztikus értelemben, azaz a testi mivoltunk megtagadása értelmében. 
A félreértés elkerülését szolgálja ez a szokatlan szókapcsolat: to; swvma to 
sarkov" (2,11). értelme pedig csak az lehet, hogy vetkőzzétek le a testet, de 
nem a fizikai testet, hanem a bűnt. Nem is érthetjük másként, ha a 3,9-re 
figyelünk: „…vetkőzzétek le az óembert minden cselekedetével együtt, és 
öltözzétek fel az újat, amely megújul az ő teremtője képének megismerésé 
re.” Ez a vers is világosan értésünkre adja, hogy Krisztus célja velünk nem 
a testi mivoltunk megszüntetése, hanem az ember teremtésében rejlő isteni 
szándék megvalósítása. 

istennek ezt a szándékát is a kozmosz síkján fogalmazza meg az apostol. 
Az új emberben ledőlnek azok a falak, amelyek az emberiség megosztottsá 
gának okozói. a krisztus arcára formálódó emberben fel kell oldódnia a faji, 
vallási, műveltségi és társadalmi ellentéteknek (3,11). Azt sem tekinthetjük 
véletlennek, hogy éppen a kozmoszt Krisztus uralma alá helyező Kolosséi 
levél iktatja először sorai közé a nem keresztyén eredetű „házitáblákat” 
(3,18–4,1). A házitábla sorai között külön hangsúly esik a munkára. A mun
kának az értelme pedig a kozmosz szolgálata. ezért nem végezhet még a 
rabszolga sem látszatmunkát (3,22). 

Az eddigiek alapján a levél krisztocentrikus kozmológiájából leszűrhetjük 
azt az igazságot, hogy isten igenli és szereti a világot. ez az evangéliumi 
látás mégsem válik rajongássá, mert a levél arról is tud, hogy a kozmosz
ban ellentétek és feszültségek is vannak. a levél részletesen nem beszél az 

17 Cullmann a 2,10-ből ezt a következtetést vonja le. cuLLmann 1966, 236. o.
18 Vö. waGenführer 1941, 61. o.
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ellentétek mibenlétéről, de bizonyos következtetésekre azért eljuthatunk. 
Nem valószínű, hogy isten és a fellázadt szellemvilág vagy isten és a bűnös 
emberiség ellentétéről van szó. A himnusz ugyanis a Krisztusban elkezdő 
dött új teremtést egyetlen ponton szemlélteti: „…ő az elsőszülött a halottak 
közül…” (1,18b) Krisztus feltámadása megtörte a kozmoszt fogságban tartó 
halál hatalmát. a kozmosz problémája ezért a kolosséi levélben is ugyanúgy 
vetődik fel, mint a róm 8,18–23-ban. A kozmosz nyomorúsága a római levél 
szerint a „hiábavalóság alá vettetés”, a „romlandóság szolgasága”. a kozmosz 
is viseli az emberi bűn következményeit: „Az egész teremtett világ együtt 
sóhajtozik és együtt vajúdik [az emberrel] mindeddig.” de a kozmosznak 
ez az állapota nem végleges: „hiábavalóság alá vettetett [ugyan], (…) [de] 
reménységre.” A fordulat máris bekövetkezett: „Mindeddig” így volt, de a 
nagy eszkatológiai eseményben, Jézus engesztelő halálában és feltámadá 
sában megtört az átok. A római levélnek ez a kozmikus látása töretlenül 
beleilleszthető a Kolosséi levél üzenetébe is. A kozmosz nyomorúsága tehát 
a halálban kiteljesedő hiábavalóság, és ennek megfelelően a megbékélt koz 
mosz a feltámadott Krisztus uralma alatt élő és a romlandóság rabságából 
megszabadult világ. Ezért végezhetjük reménységgel világi feladatainkat. 
„Tudjuk, hogy a mi munkánk nem hiábavaló az Úrban.” (1kor 15,58) 

Ez az összefüggés a Kolosséi levélnek egy másik pontján is kimutatható. 
Krisztus azáltal győzte le a „hatalmakat”, hogy a kereszten áthúzta, érvény
telenítette az ellenünk szóló adóslevelet. Ez az adóslevél nem az isten iránti 
tartozásunkat rögzíti, mert a szöveg szerint a „dogmatákra” nézve íratott meg. 
ezek a „dogmaták” pedig a 2,21 megvilágításában azokat a szabályokat jelen
tik, amelyek az embernek az elemekhez kötöttségéből származnak. A koz
mosz elemeinek rabságába a bűneink miatt kerültünk, mert amikor isten 
kegyelméből bűnbocsánatot nyertünk (2,13), megszűnt a kozmosz elemeihez 
fűződő adósviszonyunk is. tehát nem a kozmosz bűnös. A kozmosz csupán 
hiábavalóság alá vettetett bűneink büntetéseként. de Jézus Krisztus halála 
bűnbocsánatot szerzett nékünk, feltámadása pedig megtörte a hiábavalóság, 
a halál hatalmát, hogy a kozmosz visszanyerhesse eredeti rendeltetését, és 
ne a büntetés, hanem a kegyelem eszköze lehessen. 

Az elmondottakból következik, hogy Krisztusban új viszonyba kerülünk a 
kozmosszal. a szolgai alávetettség, a világtól való félelem helyett a birtokos 
szabadságában élünk. Amitől a tévtanítók óva intenek – „ne nyúlj hozzá, ne 
ízleld meg, ne is érintsd!” –, arra rendeltettek, hogy a „felhasználás révén 
semmisüljenek meg” (2,22). ugyanaz a gondolat szólal itt meg, mint amit 
Pál apostol az 1Kor 3,22–23-ban hasonló összefüggésben mond: „Akár világ, 
akár élet, akár halál, akár jelenvalók, akár eljövendők, minden a tietek, ti a 
Krisztuséi, Krisztus pedig az Istené.” 
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ez a szabadság abban is megnyilvánul, hogy a vallásos tabuk helyett a 
világ dolgaiban bátran használhatjuk Krisztusban gyökerező értelmünket 
(2,2; 3,1!). A világban való forgolódásnak egyetlen szabálya van, a szeretet, 
„amely a tökéletesség kötele” (3,14). Ebben a szeretetben vállaljuk azt, hogy 
birtokos szabadságunkban is „Krisztuséi vagyunk” (1Kor 3,23). így lehetünk 
Krisztusban világtól függő emberből alkotó, felelős kozmikus lényekké. 

Összefoglalva: a Kolosséi levél kozmológiája világos és egyértelmű. ha Krisz
tus a tájékozódási pontunk, akkor a kozmoszt, a szellemi és anyagi natúrát nem 
tekinthetjük elhibázottnak vagy gonosznak. isten Jézus Krisztusban szeretetből 
teremtett azzal a céllal, hogy az ember világával együtt – a teremtésben rejlő 
isteni terv értelmében – eljusson a teljességre. igaz, hogy a hiábavalóság alá 
vetett világ büntetésként nehezedik reánk, de Krisztus megváltó művében új 
korszakot nyitott az ember és a világ számára, amelyben szabadon szolgálhatjuk 
isten teremtő céljait. Csak a kozmikus méretekben értett megváltás felel meg a 
szentírás teljes igazságának. a kozmosznak ez az új korszaka nagyrészt még 
reménységünk tárgya, de már most számolhatunk azzal, hogy ő az egyetlen 
ura nemcsak az egyháznak, hanem az egész mindenségnek is. 

3. Kozmocentrikus ekkléziológia 
a kolosséi levélben a kozmosz mellett az ejkklhsiva-ról (ekklészia) is sok szó esik. 
Ennek okát bizonyára abban kell keresnünk, hogy a tévtanítás az ekkléziológiát 
is érintette. a kozmosszal kapcsolatos téves álláspont ekkléziológiai téve
désekhez is vezetett. Az összefüggés nyilvánvaló: ha a kolosséi keresztyén 
aláveti magát az „elemek” uralmának, akkor ezzel egyúttal az egyházban 
elnyert váltság hatókörét is szűkebbre vonja. talán elfogadták Krisztustól 
a bűnbocsánatot, de a sorsukat az „elemek” és „hatalmak” kezébe tették le. 
Mivel pedig az egyház közössége nem tudja a teljesség ígéretét nyújtani, más 
közösséget – a „filozófusok” misztériumközösségét – kell felkeresni, ahol a 
hiányt pótolhatják. Az egyház számukra többé már nem az „új teremtés” népe, 
hanem egy kultuszközösség a sok kultuszközösség között. Az egyház szór 
ványhelyzete is ebben az irányban befolyásolhatta az ingadozókat. a római 
Birodalomban a különböző vallások tarka sokasága között elenyésző kisebb 
ségben élő keresztyénség még igazán nem kelthette a világegyház benyomását. 

A Kolosséi levél ekkléziológiai üzenetét ebben a sajátos kifejezésben 
foglalhatjuk össze: Az egyház „Krisztus teste” (swvma to Cristo) (1,18; 1,24; 
2,9; 3,15), az egyház „feje” pedig krisztus (1,18; 2,19). ennek a kifejezésnek 
helyes értelmezése sok gondot okoz az írásmagyarázóknak. 

a kifejezés ebben a formában a korábbi páli levelekben nem fordul 
elő. Ezért a kutatók feltételezik, hogy tartalmilag is új, a korábbitól eltérő 
ekkléziológiával van dolgunk, amelyet „nem lehet egyszerűen a korábbi páli 
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teológia tételeinek továbbfejlődéseként értelmezni”.19 ezt az új ekklézioló
giamozzanatot pedig abban látják, hogy itt már a „világméretű egyház”20 

jelentkezik, amely azt „a helyet jelöli meg, ahol Krisztus világméretű uralma 
megvalósul”.21 Ez az egyház már „olyan organizmusként értendő, amelyet 
krisztus elevenít meg”.22 az organikus kapcsolat krisztus és az egyház 
között szintén új értelmet nyer, mert – állítja schweizer – a Kolosséi levél 
himnuszában kifejtett krisztológia értelmében, amely krisztus mennybe 
menetelében mennyet és földet térbeli, fizikai módon egyesítő eseményt lát, 
Krisztust és az ő „testét” is fizikai kapcsolat köti össze.23 

ezek szerint a levélben található „krisztus teste” kifejezés három új 
vonást hoz az Újszövetség ekkléziológiájába: Az egység, az univerzalitás és 
az igei kapcsolat helyett az ontologikai kapcsolat vonását. valóban úgy van, 
hogy a Kolosséi levél ekkléziológiája nem tekinthető a páli ekkléziológia 
töretlen továbbfejlődésének? Erre a kérdésre csak a páli ekkléziológia beható 
vizsgálata után adhatunk választ. 

A világ különböző pontján élő keresztyének már kezdettől fogva egymáshoz 
tartozónak tudták magukat. nem férhet kétség ahhoz, hogy ez a tudat nem 
származhatott a misszió eredményeiből, hiszen az egyház maroknyi népéből 
senki nem következtethetett az egyház egyetemes voltára. Az összetartozás 
tudata más forrásokból táplálkozott, és a keresztyénség lényegéből fakadt. 

jól szemlélteti ezt az igazságot az ejkklhsiva (ekklészia) szó újtestamentumi 
értelme. igaz, gyakran használja az Újtestamentum a helyi gyülekezet meg 
jelölésére. de ebben a Kolosséi levélnél korábbi iratokban sem következetes. 
Moule felhívja a figyelmünket a páli levelek elején található és a címzetteket 
megnevező fordulatra: „Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van” (1kor 
1,2; 2Kor 1,1). A fogalmazás sejteti, hogy a korinthusi gyülekezet csak egy 
része isten gyülekezetének.24 de félreérthetetlenül az egyetemes ekklésziáról 
beszél Pál apostol ott, ahol az ő egyházat üldöző múltját említi. (Következe 
tesen egyes számot használ!) (1Kor 15,9; Gal 1,13; fil 3,6) 

az ekklészia szó már jelentésénél fogva is magában hordja az egyetemes
ség mozzanatát. Nem valószínű, hogy a fiatal keresztyénséget a szónak görög 
értelme („népgyűlés”) befolyásolta, amikor magát ekklésziának nevezte. ha 
az összegyülekezést akarták volna kifejezni, akkor sokkal kézenfekvőbb lett 

19 Lohse 1973, 96. o. Lásd még: schweizer: „szóma”. in: thWnt 7: 17–18., 1072–1073. o.; 
schmidt: „ekklészia”. in: thWnt 2. Lähnemann 1971, 141. o. 

20 schweizer: „szóma”. in: thWnt 7: 17–18., 1078. o. 
21 Lohse 1973, 251. o. 
22 Lähnemann 1971, 141. o. 
23 schweizer: „szóma”. in: thWnt 7: 17–18., 1073. o. schweizer 1963, 301. o. 
24 mouLe 1962, 154. o. 
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volna átvenni a zsidó hagyományból a snagwghv (szünagógé) szót. Mégis az 
ekklésziához ragaszkodtak, és ennek csak az lehet a magyarázata, hogy a 
LXX szóhasználatát követték. A LXX a káhal szót fordítja ekklésziával, amely 
izrael népközösségének, a templomi gyülekezetnek megnevezése volt. Ami
kor a keresztyénség ekklésziának nevezi magát, azt akarja tudatosítani, hogy 
ő isten választott népe. Erre mutat az is, hogy az Újszövetség a keresztyénség 
megnevezéseként más ótestamentumi eredetű és a választott népet illető 
fordulatokat is használ: „isten választottai” (Mt 24,22; róm 8,33; Kol 3,12!), 
„elhívott szentek” (róm 1,7; 1kor 1,2; kol 1,2), „isten népe” (róm 9,25–26; 
2Kor 6,16). Amikor a keresztyénség a választott nép örökösének tartotta 
magát, ezzel együtt a világ négy égtája felé szétszórt keresztyének egy népbe 
tartozásáról is hitet tett. sőt ennél is többről volt szó! Az ekklészia istennek 
minden népből kiválasztott és kihívott népe, amely új, a többi néptől eltérő 
életfeltételek között él. Az ekklészia az új emberiség. 

Még közelebb jutunk „az egyház Krisztus teste” kijelentés értelméhez, 
ha az egyház genezisét vesszük szemügyre. Az egyház létrejöttében nem a 
szociológiai, hanem a szótériológiai tényező jut döntő szerephez. Mert az 
egyház nem úgy keletkezik, hogy a hívők a kölcsönös érdek vagy vonza 
lom alapján társulnak egymással. Egyház ott születik, ahol Krisztus, az 
egy Úr, szentlelkével hitet ébreszt. Jól szemlélhető ez a folyamat már az 
első pünkösdi gyülekezet megszületésének leírásában is (ApCsel 2,41–42). 
(A magyar „csatlakoztak” fordítás nem adja vissza az eredeti szöveg pasz
szív aorisztoszának teljes értelmét. a szó az eredetiben azt fejezi ki, hogy a 
gyülekezet megalakulásában nem az ember, hanem isten az aktív tényező.) 
A hívőket tehát a közös alap és eredet kapcsolja össze. Az egyház egysége 
már eleve, az egyház eredetében adva van. hasonló szociológiai képlet, mint 
a család, amelyet a közös származás és nem a szimpátia kapcsol össze. Nem 
véletlen, hogy a keresztyének, még ha nem is tartoztak ugyanabba a helyi 
gyülekezetbe, „testvérnek” szólítják egymást. 

a kolosséi levél teljes mértékben osztja az egyház genezisének ezt a kon
cepcióját. Azt vallja Krisztusról, hogy ő a „kezdet” (arkhé). Kezdet; nemcsak 
a primum movens, hanem a „mindenkori kezdeményező” értelmében is.25 

krisztus az új aión eszkatológiai eseményének a hordozója.26 a kolosséi 
gyülekezet is akkor született meg, amikor Krisztus „evangéliuma elérkezett 
hozzájuk” (1,5). kétségtelen, hogy ez az ekkléziológiai szemlélet jut kifeje
zésre a „krisztus teste” szókapcsolatában is. 
Ha Pál korábbi leveleit ebből a szempontból vizsgáljuk meg, megállapít

25 schweizer 1969, 10. o.
26 Lohse 1973, 97. o.

51 



exegetikai taNulmáNyok 

 

 

 

 

     

  

            

          

 

 

   
 

  

hatjuk, hogy tartalmilag minden készen áll abból, amit a „krisztus teste” 
kifejez. az ádám–jézus párhuzammal érzékelteti pál apostol, hogy krisztus 
és a benne hívő között származás útján létrejövő kapcsolat, sőt azonosulás 
van. Ahogy az ádámtól való származásunk ránk örökítette a bűnt és a ha
lált, úgy örököljük Krisztustól való pneumatikus származásunk révén az ő 
igazságát és életét (róm 5,12–21). az úrvacsoráról szóló tanításban a „krisz
tus teste” még Jézusnak értünk halálra adott földi testét jelenti, de ennek 
a testnek egyházat teremtő ereje van: „A kenyér, amelyet megtörünk, nem 
a Krisztus testével való közösségünk-é? Mert egy kenyér, egy test vagyunk 
sokan.” (1kor 10,16–17)27 

az 1kor 12,27-ben Menenius agrippa híres hasonlatát28 alkalmazza a 
sokféle lelki adománnyal rendelkező gyülekezet funkcionális egységének 
megvilágítására. de a „test” szó ebben az esetben sem tekinthető puszta 
hasonlatnak, mert nemcsak azt fejezi ki, hogy a tagok rászorulnak egymás 
szolgálatára, hanem azt is, hogy a gyülekezet élete mindenestől Krisztustól 
függ. Pál az 1Kor 12,12-ben ezt írja: „A testnek minden tagja, bár több van 
belőlük, egy testhez tartozik.” Azt várnánk, hogy a következtetést így vonja 
le: így van ez a gyülekezettel is. Ehelyett váratlan fordulattal ezt mondja: 
„így Krisztus is.” A gyülekezet elválaszthatatlan Krisztustól, a gyülekezet 
„krisztus teste”. ugyanez a gondolat található a levél elején is, ahol az apostol 
a pártoskodás képtelenségét ezzel a felkiáltással érzékelteti: „Hát részekre 
osztatott a Krisztus?” (1kor 1,12) 

Az Első korinthusi levél már olyan egyházfogalmat fejez ki a „Krisztus 
teste” fordulattal, amely az „intronizációs” krisztológiával függ össze. Már 
nemcsak krisztus áldozatul adott teste fogja a „testbe” az egyházat, hanem 
a mennybe ment, de az egyházban pneumatikusan jelen levő, élő Úr is: 
„Különbség van a kegyelmi adományokban, de ugyanaz a Lélek. Különbség 
van a szolgálatokban, de ugyanaz az Úr.” (1Kor 12,4–5) Az egyház tehát 
olyan közösség, amelyet Jézus Krisztus, az élő Úr teremt a Lélek erejével, 
az evangélium hirdetése által, és nem emberi elhatározásból jön létre. Az 
egyház organikus „test”, amelyet nem mi rakunk össze, hanem él Krisztus 
által, mielőtt mi beleépülnénk. Az egyházat nem mi teremtjük, abba bele 
iktattattunk a keresztség által. a kolosséi levél ekkléziológiája is ebben a 
gondolatkörben mozog. 

ami a kolosséi levélben az ekkléziológia terén új, az nem tartalmilag 

27 érdemes megjegyeznem, hogy Pál az 1Kor 10,14–17-ben is a világhoz való hamis 
kötődéssel (bálványimádás) polemizálva hangoztatja Jézus és a gyülekezet szoros „testi” 
kapcsolatát. 

28 schweizer: „szóma”. in: thWnt 7: 17–18. 1037. o. 
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jelent újat vagy mást az eddigiekhez képest. igaz, hogy míg az 1kor 12-ben 
a fej egyike a tagoknak, addig a kolosséi levél terminológiája szerint Krisz
tus a „feje” a „testnek”, azaz az egyháznak. de nem tudom belátni, hogy ez 
a terminológiai eltérés mennyiben jelent tartalmilag is új ekkléziológiai 
szemléletet. igazat kellene adnunk ennek a véleménynek, ha a levél valóban 
fizikai – helyesebben szubsztanciális – kapcsolatot tételezne fel krisztus 
és az egyház között. A levélben egy igehely eshet e tekintetben gyanú alá: 
„[a tévtanítók] nem ragaszkodnak a főhöz, akiből az egész test ízületek és 
kötelékek segítségével összekötve növekszik Istentől való növekedéssel.” (2,19) 
A vers kétségtelenül a fő és test organikus egységéről beszél. de a levél pár 
huzamos versei rávilágítanak, hogy ez az organikus egység személyes és nem 
fizikai kapcsolaton alapul. A növekedés ugyanis az 1,5–6 szerint az „evan
gélium igazsága igéjének” köszönhető. Az a szó (sndevsmo" – szündeszmosz) 
pedig, amely a testet összetartó kötelék megnevezése, visszatér a 3,14-ben, 
ahol a gyülekezetet összetartó szeretetet jelöli. A kapcsolat szubsztanciális 
jellegét cáfolja az a tény is, hogy az apostol többször is említi a gyülekezet 
befejezetlen, tökéletlen voltát (1,10; 3,7–9; 3,13). 

A „fő” és „test” megkülönböztetésével az apostolnak kettős szándéka 
van. Egyrészt kizárja vele azt a kísértést, hogy az egyház könnyelműen 
azonosítsa magát az egyház urával.29 Különben az egyház Krisztus uralmát 
összetéveszthetné az ekkléziokráciával. Másrészt azzal, hogy az apostol a 
hatalmak fejének (2,10) és az egyház fejének egyaránt krisztust tekinti, az 
egyházat isten kozmikus terveinek összefüggésébe állítja. így a „Krisztus 
teste” kifejezés, de a kolosséi levél egész ekkléziológiai koncepciója is jól 
beleillik a levél tendenciájába. Az egyházról mondottakban is érvényesül a 
krisztológiai koncepció és az univerzális horizont. 

a kolosséi levéllel foglalkozó kutatók egy része az ekkléziológiában látja a 
levél döntő teológiai mondanivalóját. szerintük a levél szerzője ekkléziológiai 
irányba értelmezi át, amit a himnusz kozmikus, ontologikus síkon mond 
el. Azt állítják, hogy amikor a szerző az 1,18c-ben a „Krisztus teste” szavak 
után a th" ejkklhsiva" (tész ekklésziasz) kifejezést értelmezőként betoldja, s 
amikor a himnusz után az egyház világméretű missziójáról beszél (1,24–29), 
akkor ez a korrigáló szándék vezeti. Ezért a levél üzenetét úgy kell érteni 
– állítják ők –, hogy Krisztus kozmikus uralma a „világmisszió által”,30 „a 
keresztyéneknek az egész világon hangzó bizonyságtétele által”31 valósul 

29 Lohse 1973, 68. o.
30 schweizer: „szóma”. in: thWnt 7: 17–18. 1073. o.
31 GabathuLer 1965, 181. o.
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meg. „A teremtéshez nem vezet más út, csak a bűnbocsánaton keresztül.”32 

Ezért Krisztus ma csak „az egyre több keresztyén »Úrban« végzett hűséges 
szolgálatán és munkáján keresztül hat a világra”.33 ennek a felfogásnak lo
gikus következménye, hogy az egyházat tekintik annak a „célnak, amelyre 
nézve Krisztus eget és földet átfogó békéltető szolgálata történik”.34 

Pál szerint az egyház valóban Krisztus uralmának eszköze. feladata az, 
hogy az ige világméretű hirdetésével „minden embert tökéletessé tegyen 
Krisztusban” (1,28). de sehol nem utal az apostol arra, hogy az egyház krisz
tus uralmának kizárólagos eszköze. sőt a saját álláspontjaként vallja, hogy 
„Krisztus feje a hatalmaknak” (2,10). 

Az 1,24–29 szakasz mögött rejlő szerzői szándék sem az, hogy a himnusz 
üzenetét ekkléziológiai irányba csúsztassa el. itt – véleményem szerint – az 
apostol a más vallási közösségek felé kacsintó kolosséiek figyelmét az egy
ház feladatának és szolgálatának egyetemes jelentőségére irányítja. Ezért 
beszél a pogánymisszióról és önmagáról, aki ennek a pogánymissziónak a 
letéteményese. Az egyház nem egy nép ügye, hanem az egész világé. Ezért 
kell az egyházban megmaradni; alapot venni és azon növekedni, ahelyett, 
hogy más közösségben keressük az élet teljességét (1,23; 2,5.7). Ez azonban 
még nem jogosít fel bennünket arra, hogy ekkléziológiai „átértelmezés 
ről” beszélhessünk. Az ekkléziológiai átértelmezés hipotézise valójában az 
exegéták ekkléziológiai „kibúvója”. 

„az egyház a krisztus teste.” ebben a kijelentésben hangsúly esik arra 
is, hogy az egyház a krisztus teste. pál apostol tudatos fogalmazásának kell 
tulajdonítanunk, hogy ugyanezt nem mondja el krisztus és a „hatalmak” 
viszonyáról, bár krisztust egyaránt az egyház és a „hatalmak” fejének neve
zi. A kapcsolat Krisztus és az egyház között közvetlenebb, mint krisztus és 
a „hatalmak” között. Krisztus az egyházban jelenti ki magát, és az egyház 
ismeri fel benne a világ urát. az egyház viszi szét az egész világon krisztus 
uralmának jó hírét. Az egyházban nyerhetünk bűnbocsánatot, és a szentlélek 
által az egyházban részesülünk Krisztus életében. „A gyülekezet, illetőleg 
az egyház az a hely, ahol ízelítőt kell kapnunk isten országa e földön való 
jelenlétéről, abból az új életből, amit isten országa jelent.”35 Az egyház élete 
nem lehet öncélú. Megbízatását akkor értjük meg teljesen, ha a kozmoszra 
vonatkoztatjuk. A Kolosséi levélből sok példával szemléltethetjük, hogy az 

32 käsemann 1960, 50. o. 
33 GabathuLer 1965, 181. o. 
34 Lohse 1973, 104. o. hasonlóan látja Barth is a világ (ebben az esetben az állam) és 

az egyház viszonyát. K. L. schmidtet idézve ezt mondja: „Az egyház az új ég és új föld 
tulajdonképpeni »politeumája«.” barth 1938, 8. o. 

35 káLdy 1972, 591. o. 
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egyház Ura mennyire „világi” célokat tűzött népe elé úgy, hogy „az egyház 
nak nemcsak tennie kell valamit, hanem egész létében, struktúrájában meg 
kell élnie valamit”.36 

Az egyházban ki kell formálódniuk isten teremtő szándékainak. dolgoznia 
kell a világ egységéért, de mindenekelőtt önmagában kell áthidalnia minden 
ellentétet ember és ember között (3,10–11). Le kell vetkőznie minden olyan 
megnyilvánulást, amely mérgezi a közösségi életet (3,8–9), és olyan közösségi 
életet kell kialakítania az egyházban, amelyben a békességé a döntő szó (3,15). 
az egyház népe nem forgolódhat úgy a világban, mint az elefánt a porcelán
boltban, hanem „beszédének mindenkor kellemesnek, sóval fűszerezettnek 
(és találónak)”37 kell lennie, mint az olyan ember beszéde, aki otthon van 
a világban. támogatnia kell minden olyan világi rendet, amely megfelel 
Ura akaratának („házi táblák”; 3,18–4,1).38 a munkát például nem a látszat 
kedvéért kell végeznie, hanem meg kell látnia benne istennek a világ fenn
tartását és átalakítását szem előtt tartó jóakaratát. Aki tehát az ekkléziológiai 
átértelmezés hipotézisét vallja, visszájára fordítja a szerző valódi szándékát. 

A Kolosséi levél ekkléziológiája egyszerű és világos: isten az egyházat 
arra rendelte, hogy a kozmosz üdvösségén és javán fáradozzék. A ,,fő” és a 
„test” között levő különleges kapcsolat is ezt a célt szolgálja. Csak így lehet 
annak népévé, aki a világot nem hajítja el, hanem szereti és céljához segíti.39 

4. Krisztus elrejtett uralma 
a kolosséi levél krisztus kozmikus uralmáról tesz bizonyságot. de a levél sa
játos üzenetét akkor ragadhatjuk meg, ha ezt a bizonyságtételt konkrétabban 
fogalmazzuk meg: a Kolosséi levél, mindenekelőtt az 1,15–20-ban található 
himnusz arra helyezi a hangsúlyt, hogy krisztus kozmikus uralmát már 
most gyakorolja, és nemcsak az idők végén fogja elhozni. Krisztus kozmikus 
uralmának ez a megítélése rendkívül élesen veti fel a kérdést: Miként valósul 
meg Krisztus uralma a teremtett világ mai valóságában? 

ha a kérdést így tesszük fel, akkor nem térhetünk ki egy sereg további 
kérdés elől sem. Beszélhetünk-e Krisztus uralmáról ott, ahol nem hisznek 
benne, és nem engedelmeskednek neki? „Beszélhet-e és énekelhet-e az em
ber himnusszal együtt anélkül, hogy valamit mondanánk annak a világ 
nak nyomorúságáról és borzalmairól, amelyben egészen másfajta hatalmak 

36 waGenführer 1941, 98. o.
37 káLdy 1972, 592. o.
38 voltak a pogány világban is olyanok, akik a rabszolgákat emberszámba vették. a helyes

egyházi magatartás jó példáját nyújtja Pál apostol, amikor nem a maradi közfelfogáshoz, 
hanem a még csak egyesek által képviselt haladó nézet mellé áll a rabszolgaság kérdésében. 

39 az egyházról szóló ponthoz lásd még: cserháti 1970. 
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uralkodnak, mint amilyenekről a Krisztus-harmónia beszél?”40 „nem olyan 
„emelkedett” krisztológiát tanít-e a himnusz, amelyet az a veszély fenyeget, 
hogy belevész a spekulációk felhőibe?”41 „nem jelentkezik-e itt egy alapjá
ban véve optimisztikus világkép, amely szerint az univerzum krisztus jelét 
viseli magán, Krisztus ellenőrzése alatt áll, és Krisztusról beszél? számol-e 
ez a világkép azzal a borzalmas valósággal, amelyben egyik lény felfalja a 
másikat, a növényvilágtól kezdve az állatvilágig, és amelyben az ember a szel
lemi erejét arra fordítja, hogy ugyanazt tegye sokkal rafináltabb módon?”42 

Amint már láttuk, Käsemann, schweizer, Gabathuler, Lohse és mások 
a kérdés élét úgy igyekeznek kikerülni, hogy exegetikai, redakciótörténeti 
eszközökkel ellentétet konstruálnak a himnusz és a levél szerzőjének teológi
ája között. szerintük a szerző a himnusz kozmikus, ontológia és történelem 
feletti kijelentéseit történeti, ekkléziológiai síkon átértelmezte. Amiket tehát 
a himnusz a kozmoszról mond, azt az egyházra kell érteni: „A mi időnkben 
krisztus uralma az egyházban valósul meg.”43 Mert az egyházban hangzik 
az evangélium a megváltás történeti eseményeiről, és az egyházban juthat el 
az ember a hit személyes döntéséig. Krisztus hit által, és nem ontologikus, 
metafizikus hatásokon keresztül teremti újjá és vonja uralma alá az embert, 
krisztus ott uralkodik ebben a világban, ahol engedelmeskednek neki. Így 
már nem róható fel krisztusnak mindaz a borzalom, amely világunkat jel
lemzi. Beszélhetünk Krisztus kozmikus uralmáról, de azt az egész világot 
átható evangéliumhirdetésre, a misszióra kell értenünk.44 

schweizer újabban nagyobb megértést tanúsít a himnusz iránt. A him 
nusz kozmikus távlatú kijelentései igazak, mert „Krisztusnak szólnak. ő a 
himnusz hallgatója… Abban a pillanatban, amikor mások hallgatják, hívők 
vagy nem hívők, a himnusz teóriává válik.”45 „ha a himnikus dicséretben 
valamiképp elővételezzük az idők végét, és jelennek tekintjük, az csak a hit 
aktusának pillanatában érvényes.”46 tehát, ha egy kis kerülővel is, ugyanoda 
jutottunk vissza: a Kolosséi levél kozmikus üzenete nem objektív igazság, 
mert a hit aktusán kívül tarthatatlanná válik. 

Az előző pontban már láttuk, hogy a levél alapos exegézise nem iga 
zolja az ekkléziológiai átértelmezés hipotézisét. az apostol a himnusztól 
függetlenül is beszél arról, hogy Krisztus feje a „hatalmaknak”, tehát Úr az 

40 schweizer 1969, 13. o. 
41 uo. 9. o. 
42 uo. 
43 Lohse 1973, 152. o. 9. jegyz. 
44 schweizer: „szóma” thWnt 7. 17–18. 1073. o. schweizer 1963, 300. o. schweizer 1969, 16. o. 
45 schweizer 1969, 14. o. 
46 uo. 17. o. 
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egyházon kívüli valóság felett a mi hitünktől függetlenül is. de ezt igazolja 
a parainetikus rész koncepciója is. ha igaz volna, hogy a szerző Krisztus 
uralmát az egyházra szűkíti le, akkor az intelmeknek is meg kellene eléged
niük az egyház szolgálata iránti felelősség ébresztgetésével. Ezzel szemben 
azt tapasztaljuk, hogy az apostoli intelmek elsősorban a kozmikus rendre 
vonatkoznak. A gyülekezetnek is küzdenie kell az emberi kapcsolatok tisz
taságáért (3,5–9), az emberiség egységéért (3,10– 11), a közösség békességéért 
(3,15), a család jó rendjéért (3,18–21) és a munka becsületéért (3,22). 

Az ekkléziológiai átértelmezés hipotézisének képviselői erre azt mondják, 
hogy valóban a világ jó rendjére vonatkoznak az apostoli intelmek, de az 
intelmek valóra váltását Pál az egyháztól, az új teremtés népétől várja. „Mert 
az egyház az a hely, ahol a mi időnkben Krisztus uralma megvalósul.”47 a 
kolosséi levél azonban arról tanúskodik, hogy ez az álláspont pál teológiai 
állásfoglalását túlságosan leegyszerűsíti. Az igazság az, hogy az intelmek
ben is érvényesíti azt a kettősséget, amellyel Krisztus kozmikus uralmát is 
jellemzi. állításom helyességét legvilágosabban a „házitáblák” szemléltetik. 
Mivel Krisztus a teremtés eszköze, Krisztus uralma az egész világ rendjében 
érvényesül. Ezért Pál a gyülekezetre is érvényesnek tartja korának profán 
társadalmi struktúráit. de mivel krisztus ugyanakkor az új teremtés ura is, 
Pál arra inti a gyülekezetet, hogy ezekben a struktúrákban a felelősség, a 
kölcsönösség és a szeretet szempontjait érvényesítsék. Pálnak ez a látásmódja 
megegyezik az őskeresztyénség gyakorlatával. Bármennyire erős volt is az a 
kapcsolat, amely őket a gyülekezethez mint új eszkatologikus közösséghez 
fűzte, a maguk részéről mégsem rúgták fel a természetes emberi kapcsolato 
kat. ezért inti pál a rajongásra hajlamos korinthusiakat; hogy a keresztyén 
házastárs ne váljék el hitetlen férjétől vagy feleségétől, ha a másik fél is ra 
gaszkodik a házastársi kapcsolat fenntartásához (1kor 7,12–17). 

de az ekkléziológiai átértelmezés hipotézise azért sem jelenthet megoldást, 
mert ha a kozmikus struktúrákat kivonjuk a krisztológia köréből, akkor csak 
egy teológiai lehetőség marad: a kozmoszt a teremtő isten hatáskörébe kell 
utalnunk. Ebben az esetben Krisztusról a teremtőre hárítjuk a felelősséget 
a kozmosz „hibáiért”, ami egyúttal azt is jelenti, hogy más istent látunk a 
teremtőben, mint a Krisztus által kinyilatkoztatottban. Ez az út a Kolosséi 
levél, de az egész Újszövetség szerint is járhatatlan. Csak az az isten-arc hite 
les, amelyet Krisztusban ismerhettünk fel. Ebből pedig az következik, hogy 
isten mind teremtő, mind megújító szándékát Krisztus uralma által valósítja 

47 Lohse 1973, 251. o. ha pál ekkléziológiai irányba értelmezte volna át a himnusz koz
mológiáját, akkor ezzel a tévtanítók malmára hajtotta volna a vizet. Mert a tévtanítók 
nem Krisztus egyházban betöltött szerepét, hanem kozmikus méltóságát vonták kétségbe. 
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meg. Aki a levél, de elsősorban a himnusz kozmikus kijelentéseit kétségbe 
vonja, annak észre kell vennie, hogy ezzel együtt az újtestamentumi kijelentés 
centrumát is kérdésessé tette. az ekkléziológiai „kibúvó” zsákutcába vezet. 
Az ekkléziológiai átértelmezés hipotézise nemcsak adós marad az igazi 

válasszal a világ nyomorúsága által felvetett kérdésre, hanem a kérdés súlyát 
még fokozza is. Mert ha a világ jelen állapota kérdésessé teszi krisztus koz
mikus uralmát, ugyanúgy megkérdőjelezi Krisztus egyház feletti uralmát is 
az egyháznak nyomorúságos állapota. Bár pál apostol még nem olvashatta 
az egyháztörténet elszomorító lapjait, maga a tény előtte sem ismeretlen. 
A Kolosséi levélben sem feltételezi, hogy az egyházban töretlenül megva
lósul Krisztus akarata. Különben nem kellene buzdítania a gyülekezetet a 
növekedésre, a megújulásra, a megbocsátásra. Krisztus uralma és a tapasztalt 
valóság között valóban súlyos ellentmondás van, de az ellentmondás súlya 
éppen úgy ránehezedik az egyházra is, mint a világra. ezért a megoldást 
nem az ekkléziológiában kell keresnünk. A Kolosséi levél teológiája sem 
ebbe az irányba mutat. 

Mindannak ellenére, amit eddig elmondottunk, meg kell állapítanunk, 
hogy a levélnek schweizer és még mások által képviselt ekkléziológiai 
szemléletében egy olyan teológiai érdek is meghúzódik, amelyet nem hagy
hatunk figyelmen kívül. „Krisztus uralmának lényege – írja schweizer – az 
a személyes történés, amelyben engedelmesen elismerjük az Úr tekintélyét. 
tehát mi magunk személyesen is részt veszünk Krisztus uralmának esemé 
nyében.”48 Mivel „Krisztus uralma a mi engedelmességünket igényli, uralma 
csak az egyházban valósulhat meg”.49 Amikor schweizer ilyen határozottan 
ragaszkodik krisztus uralmának személyes jellegéhez, tulajdonképpen egy 
sajátos és összefüggő teológiai rendszer kísértését akarja elkerülni: „Azál
tal, hogy a mennybemenetel helyett – a Kolosséi levél szerzője – a keresztet 
helyezi a középpontba (1,20!), világossá válik, hogy mennyire nem szabad a 
Krisztus testéről szóló kijelentésekben misztikus eseményt látni, és azokat 
ontológiailag értelmezni.”50 

valóban fennáll annak a veszélye, hogy krisztusnak mind a világ, mind 
az egyház felett gyakorolt uralmát misztikus-ontologikus értelemben fogjuk 
fel. Ezt tesszük, amikor feltételezzük, hogy Krisztus természetfeletti uralma 
lényegi és maradandó változásokat hoz a természet struktúrájába – mintegy 
ex opere operato – anélkül, hogy az ember személyes részvételét, hitét és en
gedelmességét igénybe venné. ha pedig krisztus uralma lényegében változ

48 schweizer 1948, 183. o. 
49 uo. 179–180. o.
50 schweizer 1963, 316. o.
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tatja meg a természetet, akkor a természet valóban „beszélhet krisztusról”.51 

krisztus uralmának ontologikus felfogása tehát magában rejti azt a veszélyt, 
hogy az ige teológiáját theologia naturalisszal cseréljük fel. Ez a veszély ad 
magyarázatot arra, hogy sok exegéta miért tekint fenntartással a himnuszra, 
és miért ragaszkodik az ekkléziológia átértelmezés hipotéziséhez. 

nem tagadhatjuk, hogy a Kolosséi levél is Krisztus uralmának személyi-tör
téneti karakterét hangsúlyozza. a tévtanítók azt állították, hogy az embernek, 
üdvössége érdekében, összhangba kell kerülnie az „elemekkel”, a természet 
erőivel. Ez a felfogás indokolta a test fegyelmezésének, az aszkézisnek követel
ményét (2,23). Pál apostol – Jézussal összhangban (Mt 15,11kk) – határozottan 
szembeszáll ezzel a szótériológiával, és rámutat arra, hogy a romlás kapuja 
nem a természet világában, hanem az ember természetében van. ennek meg
felelően a gyógyulásnak is itt kell kezdődnie. 

kol 2,11-ben azt mondja pál, hogy „körülmetéltettetek a bűnös test levet
kőzésében”. Az eredeti szöveg szerint a körülmetélés a to; swvma to sarkov" (to 
szóma tou szarkosz)-t érintette. a nehézkes szerkezet nyilvánvalóan polemikus 
szándékot takar. Mind a két szó a testet jelöli meg. de míg az első a természet
hez tartozó testünket nevezi meg, a második az ember hitetlen, önző valóját. 
a kifejezés értelme, most már feloldva: istenhez tartoztok, mivel a kereszt
ségben nem a látható, természetes testetek, hanem bűnös valótok halt meg. 

hasonló gondolatmenetet találunk a 3,5–6-ban is: „Öldököljétek meg a ti 
földi tagjaitokat, a paráznaságot, a tisztátalanságot stb…” Látszólag pál is 
a test sanyargatásáról beszél, mint a tévtanítók. de mikor arra kerül a sor, 
hogy kifejtse ennek a vérre menő harcnak a célját, kiderül, hogy egészen más 
aszkézisről beszél, mint a kolosséi filozófusok. Az új élet tehát a bűnbocsá
natban és Krisztus akarata engedelmes elfogadásában tör be életünkbe és 
világunkba. A személyes hit döntésén múlik, és nem természeti folyamatok 
eredménye. „Ahol bűnbocsánat van, ott van szabadulás a »hatalmak« és 
»erők« rabságából, ott van élet és üdvösség.”52 

de ahogy krisztus uralmának ontologikus felfogása a theologia naturalis 
kátyújába vihet, ugyanúgy veszélyt jelenthet a hit és személyes részvétel 
egzisztencialista túlértékelése. ha azt mondjuk, hogy krisztus uralma a vi
lágmisszión és a hitre jutott emberek aktivitásán múlik, felcseréljük az okot 
az okozattal. A hit az Újszövetség egységes látása szerint nem produkálja 
isten dolgait, hanem elfogadja isten cselekvését. a hit abba kapaszkodik, 
ami extra nos történik, amit isten már megtett értünk. 

a kolosséi levélnek krisztus kozmikus uralmára vonatkozó kijelentéseit 

51 Vö. iV. fej. 24. jegyzet. 
52 Lohse 1973, 160. o. 
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is ez a szemlélet hatja át. Mivel Krisztusban teremtetett a világ, övé a döntő 
szó a világban. Mivel krisztus megbékítette a mindenséget, mi is részesei 
lettünk a kiengesztelésnek (1,20; 2,22). Mivel Krisztus legyőzte a hatalmakat a 
kereszten, nekünk sem kell már a hatalmak rabságában élnünk. hasonló gon
dolatmenetet követ Pál apostol a 2Kor 5,18–20-ban is: Mivel isten Krisztusban 
kibékítette önmagával a világot, az igehirdetőkre bízta a békéltetés szolgálatát, 
hogy mi is megbékéljünk istennel. A vitorlát a hajós csak akkor fordíthatja 
meg, ha a széljárás is megfordult. nem képzelheti be magának senki, hogy a 
vitorla megfordításával ő változtatott a széljáráson. Elhordozhatatlan teher 
volna a hit, ha krisztus uralma rajta múlna. a kolosséi levél pedig, az egész 
Újszövetséggel összhangban, Krisztus uralmáról mint evangéliumról beszél. 

ha Krisztus uralma megelőzi a mi hitünket, akkor ez csak úgy lehetséges, 
hogy az emberi egzisztencián kívül, a hittől függetlenül is valóság. krisztus 
a mi közvetítésünk nélkül is parancsol a szeleknek, a betegség pusztító ere 
jének, a halál hatalmának. Krisztus közvetlen hatalma nélkül az igehirdetés 
és a hit tehetetlenségre volna kárhoztatva. ha Krisztus uralma nem előzné 
meg a mi hitünket, nem mondhatta volna el Pál hatalmas vigasztaló sorait: 
„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem 
fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem magasság, sem mélység, 
sem erők, sem bármi más teremtmény nem választhat el minket az Isten 
szeretetétől, mely a Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van.” (róm 8,38–39) 
Ugyanez a hang csendül fel más hangszerelésben a Kolosséi levélben is. 

krisztus és a kozmosz nem antagonista hatalmak. annyira nem, hogy 
a mi natúránkat vette magára. ha jelenléte más természetű is, mint földi 
élete idején, de nem kevésbé reális. reális jelenléte nem jelenthet ontológiai 
azonosságot, ő a „feje” marad minden esetben a kozmosz hatalmainak. Más 
a „fő”, és más az, aki alá van rendelve. de ez nem változtat azon a tényen, 
hogy krisztus ott is jelen van, és ott is uralkodik – mégpedig a kozmosz ja
vára uralkodik –, ahol erről semmit nem tudnak. Az egyház népe felismeri 
őt, és ezért boldog bizakodással szolgálhatja Ura terveit a kozmosz minden 
zugában. „a világ és én is oszthatatlan vagyok. ha krisztusé a világ, és én 
krisztusé, akkor nincs olyan szelete az életnek, ahol ne találkoznék vele.”53 

Lehet, hogy a kozmosznak ezt a szemléletét valaki theologia naturalis vád
jával illeti. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy a natúra teológiája nem 
feltétlenül azonos a theologia naturalisszal. 

tudom, hogy krisztus kozmikus reálprezenciája nem oldja fel a kiáltó 
ellentétet Krisztus uralma és a világ mai állapota között. de az is kétség
telen, hogy a megoldást nem fogjuk megtalálni sem az ontológiai, sem az 

53 káLdy 1972. (saját jegyzetem alapján.) 
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ekkléziológiai „kibúvót” követve. A Kolosséi levél nem kínál megoldást, de 
felfedi a feszültség titkát, és rámutat Krisztus uralmának a mi ellentmon 
dásokkal teli világunkban vezető útjára. Ez az út a via crucis. 

Az ellentmondás Krisztus uralma és a világ állapota között ennek az 
uralomnak minden filozófiai spekulációt megszégyenítő sajátos módjából 
adódik. Erre hívja fel a kolosséi gyülekezet figyelmét Pál apostol a „kereszt” 
említésével. ha egyáltalán beszélhetünk arról, hogy a levél szerzője a him
nusz teológiáját fenntartásokkal kezeli és átértelmezi, akkor ezt a himnusz
nak ebben a kétségtelenül Páltól származó kiegészítésében fedezhetjük fel: 
„Békességet szerzett keresztjének vére által…” (1,20) azt a theologia gloriaet 
– fűzi magyarázatul Lohse az igehelyhez –, amely hajlamos a teljességet már 
elérkezettnek látni, korrigálja a theologia crucis.54 

Az őskeresztyén hagyomány Jézus megváltó művében halálának tényére 
helyezi a hangsúlyt: „Krisztus meghalt bűneinkért az írások szerint.” (1kor 
15,3) Jézus halálának körülményeire a tradíció nem tér ki. Pál apostol viszont 
teológiai jelentőséget lát abban is, hogy Jézus halála kereszthalál volt. több 
ízben is szükségesnek látja, hogy a hagyományt ebben az irányban kiegészít
se. A hagyomány ilyen értelmű kiegészítésének legszembetűnőbb példáját a 
fil 2,8-ban találjuk. A levélben idézett őskeresztyén himnusz egyik sora így 
hangzik: „…megalázta magát úgy, hogy engedelmes volt haláláig.” ezután 
Pál még a himnusz ritmusának megbillentése árán is szükségesnek tartja 
megjegyezni: „mégpedig a kereszthalálig”. Ugyanígy töri meg a himnuszi 
lendületet a Kolosséi levélbe iktatott himnusz esetében is: „És tetszett általa 
kibékíttetnie, felé irányítva a mindenséget, miután békességet szerzett az ő 
keresztjének vére által.” 

pál a „keresztet” nem azért említi, hogy ezzel is fokozza, szemléletesebbé 
tegye – esetleg a halál áldozati jellegének a kidomborítása érdekében – krisztus 
halálának bűntörlő erejét. A bűnbocsánat ígéretét már a halál ténye is eléggé 
nyomatékossá teszi. amikor pál arról beszél, hogy a kolosséieket is megbékél
tette isten, elegendőnek találja ennek bizonyságául a Krisztus halálára történő 
hivatkozást (1,22). a „kereszt” említése más teológiai indítékból fakad. 

ha figyelmesen tanulmányozzuk a páli iratokat, kiderül, hogy a „kereszt” 
említése mindig azokban az összefüggésekben történik, amelyekben Pál vagy 
Krisztus dicsőségéről és hatalmáról beszél (fil 2,8; Kol 1,20; 2,14; Gal 3,1), 
vagy azokkal vitatkozik, akik Krisztus jelentőségét kétségbe vonják (1Kor 
1,17–2,8; Gal 5,11; 5,28; fil 3,18). Ezekben az összefüggésekben a „kereszt” 

54 Lohse 1973, 102. o. Lohse az egyetlen a kommentátorok közül, aki az 1,20-szal és a 
2,10-zel kapcsolatban a kereszt teológiájának koncepciójára utal. Mégsem érvényesíti az 
egész levél teológiai értekezésében. 
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említésének a szerepe az, hogy jézus halálának minden „normális” halál
esettől eltérő, „botrányos” jellegét kiemelje.55 „Mert a kereszt igéje azoknak, 
akik elvesznek, bolondság” (1kor 1,18). „Ha a körülmetélést hirdetem, (…) 
megszűnt a kereszt botránya” (Gal 5,11). a „kereszt botránya” pedig krisztus 
„gyengesége”; „mert megfeszíttetett erőtlenségből” (2Kor 13,4). Nem testi vagy 
lelki gyengeségről van itt szó, hanem arról a kiszolgáltatottságról, amely 
Jézusnak minden dicsőségről és hatalomról történt lemondásából következik. 
de éppen ebben a kiszolgáltatottságban rejlik Jézus dicsősége és hatalma: 
„Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtlensége 
erősebb az embereknél.” (1kor 1,25) ezért ne is „legyen dicsekvésünk mással, 
mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével” (Gal 6,14). 

a „keresztnek” ezt a Krisztus dicsőségét és hatalmát fémjelző szerepét 
fedezhetjük fel a Kolosséi levélben is. „a békességet szerzett krisztus kereszt
jének vére által” – kijelentésnek is az az értelme, hogy isten nem mindeneket 
lehengerlő hatalmával, igazságos ítéletének végrehajtásával, ellenségei vérének 
ontásával szerzett békességet a kozmosznak, hanem azzal, hogy jézus krisz
tusban teremtményeinek ellenséges indulatát a gyalázat fájáig, vére hullásáig 
elhordozta. ha a kozmoszban isten erőtlenségét tapasztaljuk, akkor ennek 
okát a keresztben, az erősnek szeretetben vállalt erőtlenségében találjuk meg. 
az egész kozmosz ennek a szeretetnek jegyében teremtetett, áll fent és halad 
istentől megszabott célja felé. A „keresztben” hull le isten lényéről a lepel. ott 
bizonyosodhatunk meg arról, hogy isten szándéka nem a kozmosz megsem
misítése, hanem „felszabadítása a romlandóság szolgasága alól” (róm 8,21). 

A „keresztben” jelöli meg a levél azt a helyet is, ahol Krisztus győzelmet 
aratott és diadalmenetet tartott a „hatalmak” felett. sokkal logikusabb volna, 
ha Pál a győzelem zálogát Krisztus hatalomba iktatásában, isten jobbjára 
ültetésében mutatná fel. Ehelyett kemény kontrasztot alkalmaz: Krisztus 
győzelmének titka kereszten elszenvedett vereségében van. 

hogyan kerülnek a hatalmak kapcsolatba a kereszttel? Kozmikus drámát 
vél látni Pál a nagypénteki esemény hátterében? Jézus halála pillanatát köve 
tő eseményeknek, a napfogyatkozásnak, földrengésnek, sírok megnyílásának 
a szenvedéstörténetben található leírása arra enged következtetni, hogy ez a 
gondolat nem volt idegen az első keresztyénektől. Vagy talán a hatalmaknak 
a keresztnél megmutatkozó csődjéről beszél az apostol, mint az 1Kor 2,8-ban? 
,,Senki a világ fejedelmei közül nem ismerte fel [isten bölcsességét], mert ha 
felismerték volna, a dicsőség Urát nem feszítették volna meg.” vagy jézus 
Jn 14,30-ban megőrzött szavainak irányában kell keresnünk a megoldást? 
„Mert eljön e világnak fejedelme – mondja Jézus halála órájára célozva –, de 

55 hahn 1963, 200. o. 
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bennem nincsen semmije”. tehát a világ fejedelme nem diadalmaskodhatott 
felette, mert isten iránti töretlen hűségben szenvedte el a kereszt gyötrelmeit. 

nehéz ma már pontosan megmondani, hogy pál miben látta a kereszten 
megvívott csata lényegét. ha ez gondolatmenete számára fontos lett volna, 
bizonyára bővebben ki is fejtette volna. Pál apostol számára az alapszituáció 
felvázolása fontos: isten hatalma a kereszt erőtlenségében áll a „nyilvános 
ság” (2,15) elé. ez a hatalom a szeretet hatalma, amely „megbocsátja nekünk 
minden vétkünket” (2,13). Ezért nem vagyunk többé adósai a világnak. A koz
mosz hatalmainak javunkat kell szolgálniuk. 
A kereszt teológiáját nem tekinthetjük periférikus jelentőségűnek a levél 

teológiájában. Nézőpontja jelen van a levélnek minden lényeges kijelenté 
sében. A Krisztus uralma alatt élő egyháznak sincs más dicsősége, mint az 
ő Urának. Ezt mondja el Pál a kolosséieknek abban a különös mondatban, 
amely annyi fejtörést okozott az exegétáknak, s amelyről egy könyvtárnyi 
könyvet írtak: „Most örülök a szenvedéseknek tiértetek, és ami híja van a 
Krisztus gyötrelmeinek, azt betöltöm testemben az ő testéért, ami az egyház.” 

A legtöbb gondot a Jsterhvmata twn qlivyewn to Cristo (hüszterémata 
tón thlipszeón tou khrisztou) kifejezés okozza. Mit jelent az, hogy krisztus 
szenvedéseinek híja van, és azt az apostolnak kell betölteni? talán Krisz 
tus megváltó szenvedésének van valami fogyatékossága,56 és így ez a vers 
azt bizonyítaná, hogy szükség van Krisztus áldozatának megismétlésére? 
a pál által használt szavak nem ebbe az irányba mutatnak. a Jsterhvma 
(hüszteréma) nem valami hátralevőt, hanem a már meglevő egészből hi
ányzó részt jelöl.57 a qlivyi" (thlipszisz) szót sem alkalmazza az Újszövetség 
Jézus szenvedéseire. Elsősorban az utolsó idők gyötrelmeit foglalja benne 
össze. Vagy „Krisztus szenvedései” és az „apostol szenvedései” között va 
lami misztikus kapcsolat van, amely titokzatos úton az élő Úr testének, az 
egyháznak javára szolgál?58 ha így van, akkor ebben a változatban mi az 
értelme a szenvedés „hiányának”? 

A különös mondat értelme akkor világosodik meg, ha az apokaliptikus 
gondolatvilág felől közelítjük meg. Az utolsó idők a gyülekezet számára 
szenvedéseket jelentenek, mert a tanítvány nem lehet nagyobb mesterénél, és 
osztoznia kell mestere sorsában. ugyanakkor a szenvedések mértékét isten 
előre megszabta (vö. Mk 13,19–20). Pál a maga fogságát is olyan szenvedésnek 
tartja, amely a Krisztussal való közösségből fakad. de egyúttal az általa vállalt 
szenvedéssel csökkenti az egyházra kiszabott szenvedés mennyiségét is. Örö 

56 windisch 1934, 244. o. idézi Lohse 1973, 113. o. 1. jegyz. 
57 percy 1946, 190. o. 
58 deissmann 1925, 126. o. schmitz 1924. 190–198. o. idézi Lohse 1973, 113. o. 4. jegyz. 
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mének így kettős oka van: Egyrészt örül annak, hogy Krisztus szolgálatában 
szenvedhet, mert ez az iránta megnyilvánuló kegyelem jele (Fil 1,29; lásd még: 
ApCsel 5,41). Másrészt az is örömet jelent neki, hogy a maga szenvedéseivel 
könnyít a többi keresztyén sorsán. 

Lähnemann felveti azt a gondolatot, hogy nem kellene-e ennek a szokatlan 
szónak, a hüszterémának az eredetét a tévtanítók szellemi fegyvertárában 
keresnünk.59 Valóban könnyen feltételezhető, hogy a tévtanítók Krisztusban 
valami hiányosságot véltek felfedezni. talán éppen azt kifogásolták, hogy 
Krisztus hatalma nem nyilvánul meg meggyőző erővel a kozmosz „elemei
ben”, struktúráiban. Erre enged következtetni az a tény, hogy a levél minden 
területen igyekszik Krisztus teljességét és univerzális jelentőségét megmu
tatni. Lehet, hogy pál apostol fogsága is kételyeket támasztott a kolosséi 
keresztyénekben, és azt a következtetést vonhatták le belőle, hogy Pál is a 
hatalmak áldozata. a filippibeliekhez írt levél bizonyítja, hogy ilyen gon
dolatok felmerülhettek a gyülekezetekben. Válaszként az apostol a filippi 
levélben is fogságának pozitívumait és örömeit hangsúlyozza. 

Pál a tévtanítóknak adott válaszában két gondolatot ötvöz egybe. átveszi 
tőlük a hüszteréma szót, s ezzel maga is elismeri, hogy Jézus dicsősége való 
ban „hiányos”, vagyis nem mutatkozik meg kozmoszt legyűrő hatalmában 
és fenségében. ugyanakkor más értelmet ad a szónak, és ezzel kifejezésre 
juttatja, hogy amit a tévtanítók hiánynak tartanak, az valójában isten ke
gyelmének csodája és Krisztus elrejtett kozmikus dicsősége. 

Az egyház, amely Jézus Krisztus teste – tehát élet- és sorsközösségben 
van az ő Urával –, osztozik az ő keresztjében is. isten kegyelmének öröm
hírét nem is viheti tovább a hatalom eszközének elutasítása nélkül. Csak így 
lehet továbbvivője Jézus művének. A Kolosséi levél egyértelműen kizárja az 
ekkléziokrácia lehetőségét. A hatalmak feje Krisztus és nem az egyház. Az 
egyház Krisztustól öröklött feladata nem a parancsolás, hanem a szolgálat. 
Az utolsó idők gyötrelmeinek gyökere nem a kozmosz ellenséges beállított
ságában van, hanem az evangéliumhoz egyedül méltó szolgáló életformában. 
pált csak ezért tudták fogságba vetni, mert krisztus nem adott neki hatalmat 
arra, hogy ezt megakadályozza. de éppen ezért teheti azt a merész kijelentést, 
hogy fogsága szenvedéseiben Krisztus gyötrelmei folytatódnak. 

Pál ugyanakkor, amikor igenli a maga és az egyház számára a hatalomról 
való lemondás krisztusi útját, meg van győződve arról, hogy ez az út győzel
mes út. az így vállalt szolgálat eljut mindenhová az ég alatt (1,23), és az ige 
betölti a földet (1,25). isten erőtlensége erősebb minden hatalomnál. Most 
ugyan isten minden emberi értelmet felülhaladó akaratából a kozmosz javát 

59 Lähnemann 1971, 141. o. 
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előmozdító hatalmát kereszt alá rejti, de ennek az időszaknak mértékét is 
ő határozza meg. A kereszt útja Krisztus végső diadalába fog torkollni. Per 
crucem ad Lucem. ez a felismerés elég pálnak ahhoz, hogy még kiszolgál
tatott helyzetének is örülni tudjon. 

Egyedül a kereszt teológiája felől válik érthetővé az is, amit Pál Krisztus 
ismeretéről mond. krisztus titok számunkra (2,2). a „titok” szónak nem 
abban az értelmében, ahogy a misztériumvallások használják. ezekben a 
kultuszokban a tanítást azért nevezték müsztérionnak, mert azt titokban 
tartották a beavatatlanok előtt. A Krisztus-titkot nem elrejteni, hanem azt 
az egész világon minden embernek hirdetni kell. Maga az üzenet rejtélyes. 
Krisztus uralmát hirdeti, és mégis a kiszolgáltatottság keresztjéről tanús 
kodik, amikor a megváltást Jézus Krisztusban és az egyház közösségében 
kínálja fel. Krisztus uralma ez alá az ellentmondás alá van elrejtve. sőt 
éppen a keresztben jut érvényre krisztus uralma. az a tény, hogy krisztus 
nem él kozmikus hatalmával, beszél isten szeretetéről, a bűnbocsánatról, 
a szolgálatban értelmet kapott új életről, az üdvösség kegyelmi idejéről. 
valóban „Krisztusban van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse” 
(2,3). de sub contraria specie, az ellenkező látszat, a kereszt alá elrejtve. 
A Kolosséi levélben kétség nélkül az Első korinthusi levélnek a bölcsességről 
írt éles mondatai elevenednek fel: „A kereszt igéje azoknak, akik elvesznek, 
bolondság, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.” (1kor 1,18) 

a kolosséi tévtanítók minden bizonnyal nemcsak a krisztusban elnyerhe
tő ismeret, hanem a keresztyén egzisztencia fogyatékosságáról is meg voltak 
győződve. Ezért kínálták a gyülekezetnek a maguk aszketikus előírásokhoz 
igazodó, tökéletesebb életformáját. Pál nem kezd „szerecsenmosdatásba”. 
nem tagadja a nyilvánvaló igazságot, hogy a keresztyének is, minden em
berrel együtt, bűneikkel küszködő, vitatható szentségű, a sors szeszélye 
alá vetett, halandó és tört egzisztenciák, és ezért az „erőtlenség”, a vereség 
keresztjének jelét viselik magukon. 

Félreértenénk az apostol szavait, ha a keresztyén élet elrejtettségét krisz
tusnak és a hívőnek a szív belső kamrájában végbemenő misztikus egyesü
lésére vonatkoztatnánk.60 A Krisztus belső megtapasztalására is vonatkozik 
a keresztyén egzisztencia fogyatékossága. a keresztyén élet a kereszt, vagyis 
a hatalmáról kegyelmesen lemondó isteni szeretet jele alá van elrejtve. pál 
kemény belső harc után lemond arról, hogy isten hatalma az emberi szem 
számára látható dicsőségben nyilvánuljon meg nyomorúsággal megvert 
testében. Elfogadja isten megfoghatatlan üzenetét: „Elég neked az én ke 
gyelmem, mert az erő erőtlenség közepette ér céljához.” (1kor 12,9) krisztus 

60 Lásd dibelius–Greeven magyarázatát kol 3,3-hoz. 
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uralma tehát ma is dicsőséges, de dicsősége abban van, hogy szándékait 
alkalmatlan, tört egzisztenciákon keresztül valósítja meg. Elrejtett hatalma 
így kovácsolhat a rosszból, a nyomorúságosból is jót. nincs olyan hatalom 
és erő a kozmoszban, amely erre képes volna. 

de Krisztus uralmának dicsőségét a befejezetlen keresztyén élet alá is 
csak átmenetileg rejtette el. „Amikor nyilvánvalóvá lesz Krisztus, a mi éle 
tünk, akkor vele együtt ti is nyilvánvalóvá lesztek a dicsőségben.” (3,4) 

ha nem kerüli el a figyelmünket a theologia crucisnak az egész levelet 
meghatározó koncepciója, akkor elhibázottnak kell tartanunk krisztus ural
mának mind az ontológiai, mind az ekkléziológiai megközelítését. Krisz-
tus uralma nem olvasható le a kozmosz arculatáról, mert dicsősége nem 
nyilvánvaló. A kereszt alá van rejtve. A kereszt teológiájában lelepleződik a 
theologia naturalis lehetetlensége. a theologia gloriae útja ebben a tekintet
ben is járhatatlannak bizonyul. de krisztus kozmikus uralma, ha elrejtett is, 
valóságos uralom. ezért nem mondhatjuk, hogy az egyház hite és szolgálata 
exponálja a világban Krisztus uralmát. hitre éppen azért van szükség, hogy 
felismerjük Krisztusnak kereszt alá rejtett dicsőségét. 

krisztus az egyházban és a keresztyén egzisztenciában sem triumfál. 
dicsősége itt is a kereszt kétértelműsége alá van rejtve. Az egyházban és a 
világban egyaránt úgy uralkodik, hogy hatalmát kegyelmesen visszafogja, és 
szeretetével szolgál nekik. Az egyház dicsősége is ebben, a kereszt erőtlen
sége alá rejtett szolgáló életformában van. A kereszt teológiája így ölelkezik 
az Újszövetség eszkatológiájával: Krisztus győzött a hatalmak felett, de di
csősége most még szeretetből a kereszt alá van rejtve, hogy majd az utolsó 
napon a napnál is fényesebben ragyogjon. 

A kereszt teológiája isten elrejtett bölcsessége. A kereszt teológiájában 
nyer egyedül igazolást, értelmet és lendületet az egyháznak szolgai formában 
vállalt kozmikus küldetése is a Krisztusban szeretett világhoz.61 
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jézuS NéPéNek közöSSégébeN 

Máté evangéliumának 18. fejezete alapján 

az evangélista szándéka 

Máté evangéliuma 18. fejezetének már az írói megformálása is tanulságos, és 
sok mindent elárul az evangéliumok, de általában a szentírás keletkezésének 
bonyolult folyamatáról. Mátéra jellemző, hogy Jézus igéit nem elhangzásuk 
sorrendjében, hanem egy-egy fontos téma köré csoportosítva építi bele az 
evangéliumba. A 18. fejezet egy-egy szakaszát kétségkívül a közösség szem 
pontja kapcsolja össze. Mindegyik a vita communis, az együttélés valamelyik 
problémáját érinti, és arra nézve világít rá a jézusi megoldásra. 

de vajon melyik az a közösség, amely az evangélista szeme előtt lebeg, 
amikor a fejezet mondanivalóját megformálja? A 17. versben „gyülekezet
nek” nevezi, majd a 20. versben arról a Jézus nevében összejövő „kettőről, 
háromról” szól, akik között Jézus is jelen van, tehát akiknek közösségében 
megvalósult a feltámadott Úr ígérete: „…íme, én veletek vagyok minden na
pon a világ végezetéig.” (Mt 28,20) Mindez nem a húsvét előtti viszonyokat 
tükrözi, már nem a tizenkét tanítvány közösségét érinti, hanem feltételezi 
a húsvét utáni gyülekezetek létét. Mégpedig azoknak a túlnyomó részben 
egykori zsidókból verbuválódó keresztényeknek a közösségéét, amelyben 
maga az evangélista is otthon van, s akikért felelősséget érez. A legtöbb 
írásmagyarázó feltételezi, hogy az egykori palesztina és szíria határvidékén, 
a mai Libanon területén élő keresztény közösségekről lehet szó. A fejezet
ben visszatérő „testvér” (atyafi) elnevezés az ő szóhasználatukat tükrözi, a 
keresztény gyülekezet tagját illeti. 

Mivel pedig az evangélista elsősorban reájuk van tekintettel, Jézus igéit 
nem pontosan úgy idézi, ahogy azok elhangzottak. A fejezetben egybegyűjtött 
mondások többsége megtalálható Márknál és Lukácsnál is (18,1–5; 18,6–9), 
némelyik az úgynevezett „Beszéd-forrás”-ból való (18,12–14; 18,21–22), de 
olyan is van, amely a mátéi gyülekezetekben gondozott hagyományból szár 
mazik (Mt 18,23–35: az adós szolga példázata), de az evangélista mindegyiket 
úgy formálja, úgy hegyezi ki, hogy azok az ő gyülekezeteinek közösségi prob 
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lémáira vonatkozzanak. A legszembetűnőbb ez az elveszett juh példázatának 
esetében (Mt 18,12–14). Lukácsnál még azt világítja meg, hogy Jézus miért 
nem zárkózik el a vámszedők és bűnösök elől (Lk 15,1–7). Ezzel szemben 
Máténál a gyülekezet tagjainak felelősségét húzza alá minden egyes bűn 
útjára tévedt, gyülekezetből kiszakadt testvér iránt. Jézus feltámadása után 
ugyanis megváltozott a helyzet. Most már a megmentetteknek kell jézus 
mentő szeretete eszközeivé lenniük. Az evangélista tehát nem elégszik meg 
a múlt krónikásának szerepével. Elsősorban lelkipásztornak tekinti magát, 
aki a kortárs keresztényeknek akar útbaigazítást adni, de természetesen nem 
a maga bölcsességére támaszkodva, hanem Jézus szándékát követve, úgy, 
ahogy azt a róla szóló tradíció közvetíti számára. 

Jézus népének életeleme a gyülekezet közössége 

Meglepő, hogy az evangélista ebben a közösség kérdéseit feszegető fejezetben 
egyetlen szóval sem buzdítja hallgatóit, illetve olvasóit a gyülekezet életében 
való részvételre. Ezt a tényt bízvást tekinthetjük argumentatio a silentionak. 
hallgat arról, ami egy jézushoz tartozó számára a legtermészetesebb. Mintha 
a hit által megújult ember ösztöneibe lenne vésve az együvé tartozás tudata 
keresztény testvéreivel. amint a halat sem kell tanítani arra, hogy maradjon 
a vízben, hiszen partra vetve nem élhet meg, úgy a keresztény embert sem 
kell a gyülekezetbe kényszeríteni, ha egészséges az életösztöne. 

Míg a zsidóságban legalább tíz nagykorú férfira volt szükség, hogy valahol 
zsinagóga jöhessen létre, addig a kereszténységben elegendő, ha egy telepü
lésen vagy a környékén kettő vagy három akad olyan, aki „Jézus nevében”, 
vagyis Jézus biztatására keresi egymást. ott már gyülekezetről beszélhetünk, 
az egyház teljes értékű jelenlétéről, mert ígérete szerint Jézus is ott van kö 
zöttük – mondja ki az evangélista a 20. versben, pontosan a fejezet közepén, 
azaz a mátéi szerkesztési elvek szerint a leghangsúlyosabb helyen. (Lásd a 
Miatyánk helyzetét a Hegyi beszédben!) Legalább kettőre azonban szükség 
van. egy szál magában, keresztény robinsonként az ember életképtelen, 
bármilyen lobogó legyen is a hite. Azon egyszerű és megmásíthatatlan tény 
miatt, hogy a feltámadott Úr a keresztény testvér szolgálatán keresztül van 
jelen az életünkben, és munkálkodik rajtunk. Megtörténhet, és meg is kell 
történnie, hogy Krisztus „bennünk él” (Gal 2,20), és egész lényünket áthatja 
(2Kor 4,12), de ez csak akkor történhet meg, ha ő „közöttünk van”, vagyis a 
gyülekezetben. 

a felvilágosodás nyomán, az individuum, a személyiség emancipálódása 
során, elsősorban protestáns területen, elterjedt az a balhit, hogy az őszinte és 
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igazi vallásosságnak nincs szüksége az egyház gyámkodására. Az egyházzal 
tartott nyilvános kapcsolatból eredő hátrányok az elmúlt évtizedekben csak 
kedveztek ennek a folyamatnak. igaz, a személyesség, az egyéni döntés és 
felelősségvállalás is hozzátartozik, mégpedig lényegéből fakadóan, a keresz 
tény hithez. a névleges egyháztagság, az egyház tanításának megemésztet
len, meg nem küzdött elfogadása nem válik életet mentő, megtartó erővé, 
pedig milyen gyakori jelenség ez is! Az egyházat Ura nem falanszternek, 
vagy éppen „Gulagnak” szánta, amelyben az egyes hívő csupán egy szám az 
arc nélküli tömegben, hiszen isten a sok milliárd ember között is felismer, 
szeretete, elhívása, bocsánata és ígérete névre szóló. de mindebben nem 
magányos elmélkedésben, hanem az egyház közegében lehet része az egyes 
embernek. Ezért kell az istent keresőnek keresnie a másikat és vállalnia 
vele a közösséget, még ha olykor ez a közösség nem is felel meg mindenben 
elvárásainak. Mert a tűzből kivett hasáb hamar kialszik. 

a gyülekezet megújulásra szoruló közösség 

Minden önáltatást félretéve be kell látnunk, hogy nem könnyű belépni a 
gyülekezet közösségébe, de nem könnyű abban megmaradni sem. s ebben 
nemcsak a minden ember szíve mélyén élő „rugódozás” istennel szemben ját
szik szerepet. sem az egyház múltja, sem a jelen állapota nem vall kimagasló 
erkölcsiségű emberek közösségére. Az igazán meglepő azonban az, hogy ez az 
egyház szent tavaszán, az első gyülekezetek idején sem volt másképp. Máté 
18. fejezetének figyelmes elolvasása erről győzhet meg minket. Minden egyes 
szakasza a gyülekezeti élet valamilyen eltorzulása ellen küzd. Nemcsak a 
veszélyekre hívja fel a figyelmet, nemcsak falra festi az ördögöt, hanem azt 
tetten is éri. A gyülekezet, az egyház emberi közösség is, s ezért érvényesek 
reá a szociológia, a szociálpszichológia minden emberi közösségre érvé 
nyes megállapításai. Mi ennél többet is mondhatunk: ebben a közösségben 
is érvényesül a bűn félelmetes hatalma. A bűn itt Mátéra jellemző módon 
mint „adósság” jelenik meg, s ez több mint hasonlat. Mert a bűn nemcsak 
tettlegességben nyilvánulhat meg, hanem abban is, hogy nem adjuk meg 
sem istennek, sem embernek azt, amivel neki tartozunk. Mindamellett az 
evangélista nem törődik bele lemondóan a gyülekezet gyarló állapotába, 
hanem jézus szavával a gyógyulás útját is megmutatja. 

Mielőtt végigfutnék az egyes szakaszok mondanivalóján, még egy, az egész 
fejezetre jellemző szempontra rá kell mutatnom. Az evangélista mindenütt 
ad personam beszél, vagyis azoknak a tennivalóját feszegeti, akikhez szól. 
A közösség megújulása a leggyakrabban ugyanis azon bukik meg, hogy az 
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első lépés megtételét a másiktól várom, attól, akit a közösség tehertételének 
tartok. Azt hiszem, a mindig új közösséget kereső ámokfutás gyakran ta 
pasztalható jelenségének ebben rejlik az igazi oka. ide illik hát a gyakran 
elhangzó imádság mondata: „Uram, újítsd meg egyházadat, és kezdd rajtam!” 

Minden közösség nagy próbatétele a benne résztvevők „dominanciájá
nak”, hatalmi helyzetének kialakulása. Az egyházi közösségek sem kivé 
telek ez alól. az egyik legjobban dokumentált evangéliumi hagyomány a 
tanítványok rangvitája. Ki a nagyobb? – vetélkednek egymással (Mt 18,1–5). 
Jézus egy kisgyermeket állít közéjük példának. Nem ártatlanságuk, hanem 
kicsiségük, másokra utaltságuk okán. Nem akarja kiölni tanítványaiból az 
ambíciót, de tudniuk kell, hogy isten országában, isten munkájában az viszi 
sokra, aki nem tartja nagyra magát, aki kész elfogadni minden segítséget 
istentől és embertársaitól. hogy megvan-e bennünk a kellő alázat, annak 
próbatétele a gyermekhez való viszonyunk (5. v.). 

A gyülekezetben is elkerülhetetlen a rétegződés; polarizálja tagjait akár a 
vagyoni helyzet, akár műveltségbeli vagy a hit érettségében megmutatkozó 
különbség. Minden közösség hajlamos arra, hogy a valamiben kitűnő tagjait 
nagyobb megbecsülésben részesítse. Jézus szerint azonban az ő népében a 
„leggyengébb láncszemre” kell leginkább tekintettel lenni. jaj annak, aki va
lakit közülük „megbotránkoztat”. A „megbotránkoztatás” több, mint erkölcsi 
felháborodást okozni. aki ezt teszi, a hit útján állít csapdát a másiknak. ha 
valami bűn, akkor ez az, hiszen embertársam örökkévaló sorsát befolyásolom 
vele (18,6–9). Ne feledjük, isten angyalai révén megkülönböztető figyelemben 
részesíti „a kicsinyeket” (10. v.). Akkor sem írhatom le őket, ha gyengeségük 
miatt megszakítják a kapcsolatot a gyülekezettel. A gyülekezet tagjainak jó 
pásztorként utána kell mennie az egyetlen elveszettnek is, ahogy jézus is ezt 
teszi velünk (12–14. v.). A Jézus lelkületéhez igazodó közösségben tehát „az 
elit” a gyámolításra szorulókért van, s nem fordítva. Ebben a közösségben 
sem lesz soha mindenki egyforma, ám a különbözőség feszültségi tényező 
helyett a szeretet és a szolgálat alkalmává válhat. 

sajnos Jézus népének körében is számolni kell azzal, hogy valaki súlyos 
bűnt követ el és makacsul ki is tart mellette. ilyen esetben a gyülekezet tipi
kus reakciója a kipellengérezés. a megszólás és ítélkezés azonban nem segít 
rajta, pedig a segítés volna a keresztény közösség Jézustól kapott feladata. 
A gyógyítás rendkívüli tapintatot igényel. Az ügyet nem a háta mögött kell 
megtárgyalni, hanem az érintettel négyszemközt (18,15), s csak ha nem haj 
landó megváltozni, akkor kell két másik gyülekezeti taggal elmenni hozzá, 
hogy az ószövetségi törvény szerint két tanú egybehangzó vallomása alap 
ján kerüljön a gyülekezet nyilvánossága elé, ha már minden más lehetőség 
kimerült (18,16–17). A gyülekezetnek kell azután gyakorolnia a „kulcsok 
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hatalmát” – jézus jelenlétének tudatában és hozzá imádkozva (18,19–20): 
feloldozhatja a bűnbánót, vagy megszakít minden kapcsolatot a bűnéhez 
ragaszkodóval (18,17). 

A gyülekezet közösségét személyes bántások és ellentétek is megbonthat
ják. ilyenkor a sérelmek ápolgatása helyett a megbocsátásnak kell érvénye
sülnie. Mégpedig Jézus szava szerint – a reá jellemző végletes megfogalma 
zásban – gyakorlatilag korlátlanul (vö. 2Móz 4,24!). Emberfeletti követelmény 
ez! ha csak arról hallanánk, hogy a példázatbeli szolga be akarja hajtani 
szolgatársa adósságát, igazat kellene adnunk neki. de az előzmények ismere 
tében, a szolga Urának mérhetetlen nagylelkűségét látva a szolga „igazsága” 
semmivel sem menthető irgalmatlansággá változik (Mt 18,21–35). 

a Hegyi beszéd értelmében Jézus népe közösségének „sóvá” és „világosság
gá” kell lennie a világban (5,13–16). a 18. fejezet szerint viszont ugyanolyan 
problémákkal küszködik, mint minden más emberi közösség. Csakhogy a 
keresztény közösségben ez a küszködés nem reménytelen, mert ahol ketten 
vagy hárman összejönnek az ő nevében, Jézus is ott van közöttük. Nemcsak 
etikai örökségével és igényével, hanem személyesen, pásztori szeretetével. 

Diakónia, 1993. április 
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Pál aPoStol éS a Q- (logioN-)forráS 

Az első pillanatban ötletszerűnek és önkényesnek tűnik, hogy fontolóra ve 
gyük Pál apostol vita nélkül autentikusnak számító iratainak viszonyát a 
Q-forráshoz. Amikor azonban ebben a tanévben sor került a Q-forrás teo-
lógiájának kérdéseire, és ezzel összefüggésben újra áttanulmányoztam 
Athanasius Polag összeállítását a Q-forrás vélhető szövegéről,1 feltűnt nekem, 
hogy nem is egy mondás megtalálható pál apostol leveleiben. a gondolat szá
momra új volt, az Újszövetséggel foglalkozó irodalomban még nem találkoztam 
vele. de nem sokkal később kezembe került Klaus Berger Theologiegeschichte 
des Urchristentums című könyve, amelyben külön fejezetet szentelt ennek a 
kérdésnek.2 Úgy látszik tehát, hogy a probléma a levegőben volt, és nem csu
pán egy újszövetséges egyénieskedő, kósza ötletéről van szó. A témával való 
foglalkozást már az időbeli egybeesés is indokolttá teszi. pál levelei ugyanis 
az 1. század ötvenes éveiben íródtak, amikor a kanonikus evangéliumok még 
nem voltak meg. ha pál egyáltalán rendelkezett az evangéliumi hagyomány 
valamilyen írott formájával, akkor az nagy valószínűséggel a Q-forrás lehetett, 
hiszen a legtöbb kutató ezt a „forrást” a Márk evangéliumánál is korábban 
keletkezett és a palesztinai ősgyülekezetben ápolt iratnak tekinti.3 

A legszűkebb szakmai körökön kívül nem szokás számolni a Q-forrás 
létével, főként sajátos teológiai jellemzőit kutatni. Valahogy úgy vagyunk 
vele, mint a csillagászok voltak jó ideig a naprendszer legkülső pályáin mozgó 
bolygókkal: számításaik alapján tudták, hogy lenniük kell, de műszereikkel 
még nem tudták felfedezni őket. A Q-forrásnak ugyanis nemcsak hogy egyet
len másolata sem maradt ránk, de még csupán egyetlen kicsiny papirusztö 

1 poLaG 1979. Magyarul: Jézus rejtett szavai. ford. d. dr. Prőhle Károly. holnap Kiadó, 
Budapest, 1990. (Vízöntő könyvek.) 

2 berGer 1994, 324–329. o. 
3 bornkamm, Günther: Evangelien, synoptische [címszó]. in: rGG3 1: 758. o. 
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redék sem bizonyítja létét. Mégis a kutatók többsége, bár kétkedők még ma 
is akadnak, már J. G. Eichorn (1794)4 óta feltételezi, hogy volt egy olyan írott 
forrás, amely főként Jézus mondásait tartalmazta, és amelyből Máté és Lukács 
evangéliumának szerzői Márk evangéliumán kívül merítettek evangéliumuk 
megírásánál.5 egy általunk nem ismert írott forrás megléte mellett szól az a 
tény, hogy Máté és Lukács a nem Márktól átvett közös anyagában szó szerint 
megegyező részek is vannak, ezt a hagyományanyagot többnyire azonos sor 
rendben közlik, és hogy ezekben az evangéliumokban ún. „dublettákat” is 
találhatunk, vagyis mind Márkból, mind pedig a Q-forrásból közölt azonos 
tartalmú részleteket, mondásokat.6 a vita ma már nem a Q-forrás megléte, 
hanem a terjedelme és az általa képviselt teológia7 körül forog. 

A Q-forrás terjedelme – tartalma – és az ezzel szorosan összefüggő ha
gyománytörténeti szerepe, valamint teológiai megítélése kölcsönhatásban 
áll egymással. annak meghatározása, hogy mit tartalmazhatott ez az irat, 
nagyon nehéz, mivel nem valószínű, hogy az evangélisták a teljes iratot 
felhasználták. de az is lehetséges, hogy Máté vagy Lukács, sőt esetleg Márk 
is a saját, csak nála található anyagban is olykor a Q-forrásra támaszkodik. 
Mégis, ez a tartalmi bizonytalanság nem változtat az irat jellegén: néhány 
gyógyítási történettől eltekintve túlnyomórészt Jézus, a „történeti”, vagy 
ahogy én teológiailag helyesebb kifejezésnek látom, a húsvét előtti Jézus 
szavait, tanításait tartalmazza.8 a Q-forrás által felvetett legnehezebb teo
lógiai probléma abból adódik, hogy feltehetően hiányzik belőle még csak 
utalás formájában is Jézus szenvedése és halála, valamint ennek jelentősége 
számunkra. ha igazuk van azoknak, akik szerint a Q-forrásban megőrzött 
tradíciót egy meghatározott őskeresztyén közösség ápolta, akkor ezek a 
keresztyének egy sajátos, „kereszt nélküli” krisztológiát és szoteriológiát 
vallottak.9 Jézusban nem láttak mást, mint az isteni Bölcsesség (szophia) 
megtestesülését (lásd: Mt 11,19; Lk 7,35; Lk 11,49). Már a páli teológia területét 

4 feine–behm–kümmeL 1965, 18. o. 
5 C. Lachmann, h. Weisse, lásd feine–behm–kümmeL 1965, 20. o. az azóta megtalált 

tamás evangéliuma alátámasztja azt a feltevést, hogy létezhetett ilyen, csak mondások
ból álló gyűjtemény. hogy palesztinai eredetű hagyományanyagról lehet szó, feltételezi 
többek között Bornkamm (lásd 3. jegyz.), feine–behm–kümmeL 1965, 37. o. k. M. Fischer 
Kümmel recenziója szerint a thr. 52. Jg. heft. 4. 1987. 402. o. schneLLe 1994, 223. o. 

6 Lásd bornkamm in rGG3 1: 755. o. feine–behm–kümmeL 1965, 32–41. o. schmithaLs in: 
tre 10: 623. o. 

7 A következő monográfiákat ismerem: Lührmann 1969; schuLz 1972; poLaG 1977. 
8 Martin kähler álláspontját osztom, aki szerint a „valóságos krisztus a hirdetett 

krisztus”. kähLer 1969. 
9 Lásd: feine–behm–kümmeL 1965, 39. o. és bornkamm: rGG3 1: 759. o. 
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érinti az, amire h. W. Kuhn ennek alapján következtet: ez a bölcsességnek 
az a beszéde, amely ellen pál 1kor 1,18–3,23-ban hadakozik.10 

Eltérnék a kitűzött feladatomtól, ha most belebocsátkoznék a Q-forrásban 
képviselt teológiai irányzat feletti vitába. elég annyit megjegyeznem, hogy az 
Újszövetség kutatói közül egyre többen másképp ítélik meg a „passiókérügma” 
hiányát az irat által közölt hagyományban. Ez nem egy elkülönült őskeresz 
tyén közösség sajátos teológiájából, hanem az irat funkciójából következik. 
A szenvedéstörténet mellett vagy utána a már keresztyén hívek oktatását, 
katekézisét szolgálhatta.11 ha sikerül valószínűvé tennem, hogy Pál apostol 
is valamilyen formában felhasználta a Q-forrást, akkor ez a körülmény is 
amellett szól: ez az irat nem valamiféle „különutas” teológiát képvisel.12 

Pál apostol és a Q-forrás viszonyának tisztázásához feltétlenül két lépésre 
van szükségünk. Ahhoz ugyanis, hogy a felvetett kérdésre felelhessünk, 
választ kell adnunk, még ha csak érintőlegesen is, az újszövetségi teológia 
egyik legérzékenyebb és legtöbb vihart kavaró kihívására: hogyan értékelte 
teológiailag Pál a Jézus húsvét előtti működéséről tudósító tradíciót? Mert 
csak abban az esetben van értelme a kérdést bolygatnunk, ha pál ezt nem 
tekintette mellékesnek, teológiailag elhanyagolhatónak. 

Amióta az újszövetségi kutatók kritikusan vizsgálják az egyes rétegek egy
máshoz való viszonyát, felmerült az a lehetőség is, hogy Pál apostol mást kép 
visel, mint amit jézus hirdetett. amíg azonban a múlt században jézus és pál 
között fejlődési folyamatot tételeztek fel, a mi századunk elején (20. század – a 
szerk.) főként a dogmamentes keresztyénség programját meghirdető liberális 
teológusok, közöttük elsősorban Paul Wernle,13 már ellentétet konstruáltak 
közöttük: Jézusnak az Atyáról szóló egyszerű evangéliumát Pál eltorzította. 
egyesek szerint „rejudaizálta”,14 mások szerint viszont hellenizálta.15 

Jézus és Pál viszonyát azonban mind a mai napig eleven kihívást jelentő, 
valódi teológiai problémává rudolf Bultmann tette. álláspontját elsősorban 
az Újszövetség teológiájáról szóló művének kijelentései alapján szokták meg 
ragadni.16 Magam viszont szívesebben hivatkoznék egy korábbi tanulmányá

10 kuhn 1970. A gondolatot tulajdonképpen tödt vetette fel: tödt 1959, 212. kk. Lásd 
Lührmann 1969, 96. o. 2. jegyz. 

11 Lásd feine–behm–kümmeL 1965, 39. o. Bolyki János szóbeli közlése alapján a zürichi 
egyetemen h. Weder is így ítéli meg elődjével, siegfried schulzcal szemben. 

12 Klaus Berger úgy véli, hogy a Q végső formájában Mk evangéliumához kapcsolódott. 
berGer 1994, 644. o. 

13 wernLe 1901. 
14 stauffer 1959. 
15 pl. hoLtzmann 1872; bousset 1907. 
16 buLtmann 1959. 
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ra, amelyben sokkal differenciáltabban és lenyűgözőbb teológiai érvekkel 
foglalkozik a kérdéssel.17 Már ebben a tanulmányában is kijelenti, amit a teo
lógiájában is hangsúlyoz, hogy még ha Pál a számára ismerős hellenisztikus 
gyülekezetben találkozott is a Jézus-tradícióval, „arról lényegében nem vesz 
tudomást”, mert „jézus igehirdetése számára, legalábbis lényegét tekintve, 
„jelentéktelen”.18 Ezek után a minden más lehetőséget kizáró kijelentések után 
meglepő, hogy Bultmann éppen a legpálibbnak tekintett törvényértelmezés 
területén mutatja ki a közös vonásokat Jézus és Pál felfogásában. „Mindkettő 
szembeállítja az érvényes jogot isten tulajdonképpeni akaratával” – írja.19 

ha Bultmann ilyen messzire el tud menni, és képes ilyen döntő ponton 
felismerni és elismerni a rokonságot a húsvét előtti Jézus és Pál igehirdetése 
között, akkor válik kikerülhetetlenné a kérdés, hogy miért tartja mégis Pál 
teológiája szempontjából „jelentéktelennek” a Jézus földi működéséről szóló 
evangéliumi hagyományt. a válaszunk csak az lehet: Bultmannt olyan ko
moly teológiai érvek késztetik erre, amelyeket nem lehet a szőnyeg alá söpörni. 
Meg van ugyanis győződve arról, hogy a hit és ennek nyomán az ember eg 
zisztenciájának valós helyzete isten előtt a húsvét utáni kérügma, igehirdetés 
alapján támad és tárul fel, nem pedig a „történeti” Jézus ismeretéből. Ebben 
kétségtelenül a barthi fordulat hatása jelentkezik nála, de erre indította a 
századunk elején megindult formatörténeti kutatásnak az a felismerése is, 
hogy a jézusra vonatkozó hagyományt a húsvéti hit határozza meg, és ezért 
nem tekinthetők történetileg hiteles tudósításoknak Jézus földi működéséről. 
olyan függöny van előttünk, amelyen már nem tudunk átlátni. Véleményét 
Bultmann szinte jelmondatszerű tömörséggel így fogalmazza meg: húsvét 
után „a hirdetőből hirdetett lett”.20 A különbség szerinte Jézus és Pál között 
nem abban rejlik, hogy pál isten és ember viszonyát másképp ítéli meg, mint 
Jézus. A különbség abban van, hogy „a döntő esemény, amelyet Jézus még csak 
vár, pál szerint jézus által már végbement”.21 éppen ezért a „történeti”, a „test 
szerinti” Jézust már nem ismerjük – szól 2Kor 5,16 Bultmann olvasatában.22 

17 buLtmann 1958.
18 uo. 190. k.
19 uo. 197. o.
20 uo. 205. o. buLtmann 1959, 35. o.
21 buLtmann 1958, 200. o.
22 Leonhard Goppelt szerint Bultmann Pál kijelentését a történeti Jézusra érti. (GoppeLt

1981, 368. o.). Bultmann valójában nyitva hagyja a kérdést, hogy a kata; savrka kifejezés az 
„ismerni” igére vagy Krisztusra értendő (buLtmann 1958, 211. o. és 1959, 239. o.). Így ítéli 
meg Bultmann álláspontját paul althaus is Das sogenannte Kerygma und der historische 
Jesus című füzetében (aLthaus 1958). Ugyancsak a történeti Jézus elutasítását olvassa ki 
Walter schmithals az 1kor 12-ben található „anathéma jesus” felkiáltásból (schmithaLs 

1956, 117–122. o.). A magam részéről nehezen tudom elképzelni, hogy a keresztyének az 
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természetesen Bultmann-nak ez a sarkított álláspontja heves ellenkezést 
váltott ki. Kétségbe vonták, hogy a húsvéti hit olyan áthatolhatatlan füg 
gönyt vonna Jézus történeti alakja elé, mint ahogy azt Bultmann feltételezte. 
Már a múlt század (19. század – a szerk.) végén Martin kähler, aki pedig 
Bultmannhoz hasonloan „a valóságos krisztust a prédikált krisztusnak” 
tekintette,23 azt is hangsúlyozta, hogy a kérügmatikus hagyományból „még 
is egy életteli, egybehangzó és mindig újra felismerhető ember képe tekint 
ránk”.24 szembefordultak e tekintetben mesterükkel Bultmann legkiválóbb ta
nítványai is. Günther Bornkamm szerint a húsvét előtti Jézus története nélkül 
„a gyülekezet időtlen mítoszban veszne el”.25 Ernst Käsemann lehetőséget lát 
arra, hogy a kérügma által meghatározott hagyományból nagy körültekintés 
sel kihámozzuk a húsvét előtti Jézus alakját.26 Jézus és Pál viszonyát illetően 
pedig érdemes felfigyelnünk Julius schniewind véleményére: „Egyetlen szót 
sem olvashatunk az evangéliumokból, amelyet ne kellene Pál felől értelmez
nünk. és: Pál egyetlen szavát sem érthetjük meg, hacsak nem az evangéliumok 
alapján tesszük ezt.”27 Mégsem volna méltányos eljárás részünkről Bultmannt 
a Jézus történetiségét tagadók közé sorolni. „Jézus történeti személye válik 
evangéliummá pál igehirdetésében” – írja.28 Amiben nem érthetünk egyet 
vele, az a szemléletmód, amely szerint Jézus történetiségéből kereszthalálán 
és feltámadásán kívül teológiailag csupán az a puszta tény kap jelentőséget, 
„hogy éppen ő, ti. Jézus isten végső, döntő szavát meghirdető követe”.29 „ezzel 
szemben – és ez most már szorosan a témánkba vág – jézus életfolytatása, 
működése épp olyan kevéssé játszik szerepet (Pál teológiájában), mint az 
ő igehirdetése.”30 Bultmann, mint vérbeli exegéta nem tagadja, hogy Jézus 
igehirdetésének – esetleg a palesztinai hagyományból származó – nyomai 
megtalálhatók pál leveleiben, és igyekszik is lelkiismeretesen számba venni 

1. század közepén a mai kutató észjárásával különbséget tudtak tenni a „történeti” és a 
húsvét utáni kérügma Krisztusa között. 

23 kähLer 1969, 44. o. 
24 Uo. 71. o. Valószínűleg tőle függetlenül hasonló megfigyelést tesz Karinthy frigyes 

is: „Bátran vállalkoznék rá, krisztus létezését, a sokat vitatott kérdést, puszta stíluselem
zéssel kimutatni, egyszerűen azon az alapon, hogy itt egy kifejezett, egyéni beszédmodor 
adódik a feljegyzésekből – beszédmodor pedig az ember, ahol tehát beszédmodor volt, 
ott ember is volt.” karinthy 1980, 96. o. 

25 bornkamm 1968, 20. o. 
26 käsemann 1960, 213. o. 
27 schniewind 1952, 22., 29. o. 
28 buLtmann 1958, 202. o. 
29 Uo. 204. k., 265. k. buLtmann 1959, 45. o. 
30 buLtmann 1958, 265. k. 
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ezeket.31 de mindezt elhanyagolhatónak tekinti. nem pál teológiájának alap
jaihoz, hanem hátsó udvarába tartoznak. Legfeljebb azon lehet vitatkozni, 
hogy befolyásolták-e a páli intelmeket vagy sem.32 

Valóban, a páli levelek az evangéliumokhoz mérten elenyészően kevés 
utalást tartalmaznak Jézus földi életművére. de azt jelenti-e ez a körülmény, 
hogy Pál teológiája számára elhanyagolhatóak? álláspontjának alátámasz 
tása érdekében Bultmann nem egyszer hivatkozik Gal 1,12-re: „Mert én [az 
evangéliumot] nem embertől vettem át, nem is úgy tanultam, hanem Jézus 
Krisztus kinyilatkoztatása révén jutottam hozzá.” (Cs. s. ford.) tehát – véli 
Bultmann – Pálnak a Jézus-tradícióra sem volt szüksége.33 teológiája attól 
függetlenül jött létre. Az összefüggésből azonban teljesen világos, hogy a 
kinyilatkoztatás (apokalüpszisz) kifejezés ebben az esetben az evangéliumra 
(11. v.), Jézus lényére és küldetésére, isten rólunk hozott kegyelmes döntésére 
vonatkozik, és nem az evangéliumi hagyomány átvételére. Goppelt azzal 
magyarázza a jézus-tradíciónak a páli iratokban való háttérbe szorulását, 
hogy a húsvéti fordulattal új eszkatológiai szituáció jött létre, amelyben 
már nem Jézus személyesen, hanem a róla szóló igehirdetés (kérügma) 
állítja döntés elé a hallgatót.34 Magam még ennél is egyszerűbbnek látom 
a helyzetet. pál levelei nem tanítói célzattal keletkeztek. pásztori felada
tot látnak el olyan gyülekezetekben, amelyek már ismerik a húsvét előtti 
Jézusról szóló hagyományt, és ezért szükség esetén elegendő hivatkozni 
vagy csak utalni rá. 

ha alaposabban megvizsgáljuk azokat a helyeket, ahol Jézus kétségtelenül 
húsvét előtt mondott szavai kerülnek elő, két dolog teljesen nyilvánvaló. 
az egyik: Jézus szavának vitathatatlan érvénye van, míg pál a saját állás
foglalását az olvasó lelkiismeretére bízza (lásd 1Kor 7,10.12.40). A másik: 
pálnak rendelkeznie kellett jézus szavainak valamiféle gyűjteményével. pál 
ugyanis 1kor 7,25-ben ezt írja: „A hajadonokról (vagy házasság előtt állókról, 
„parthenosz”-okról) nincs birtokomban rendelkezés az Úrtól.” nem azt mond
ja tehát, hogy nem tudok ilyenről, hanem hogy nincs ilyen a birtokomban 
(ejcwv). Ez a fogalmazás nagyon valószínűvé teszi a W. f. orr és J. A. Walther 
szerzőpáros szellemes megállapítását: „Pál ebben az esetben a maga útmu
tatására hagyatkozik, mert nem talál erre az esetre alkalmazható utalást a 
rendelkezésére álló Jézus-hagyományban. Ez a körülmény azt sugallja, hogy 

31 uo. 190. k. buLtmann 1959, 189. o. 
32 buLtmann 1958, 190. o. buLtmann 1959, 190. o. 
33 buLtmann 1958, 189. o. buLtmann 1959, 189. o. természetesen minden alapot nélkülöz 

az a kegyes elképzelés, hogy pál a jézus-tradíciót is magától jézustól kapta a damaszkuszi 
úton. 

34 buLtmann 1959, 370. k. 
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ismert egy olyan fajta gyűjteményt, amely az Úr szavait tartalmazta.”35 ha 
ugyanis nem talált, valamiben keresnie kellett. 

Most már csak arra a kérdésre kell válaszolnunk, hogy milyen gyűjte 
ményről lehet szó a Kr. u. ötvenes években, amikor Pál a leveleit írta, és 
amikor a számunkra ismert evangéliumok még meg sem íródtak.36 

hogy a kérdésre megbízható választ kaphassunk, először is számba kell 
vennünk azokat a páli levélrészleteket, amelyek valamiféle kapcsolatban 
vannak az evangéliumi hagyománnyal, s csak ezután van értelme rákér
dezni a forrásra, amelyből Pál meríthetett. természetesen elsőbbséget él
veznek azok a helyek, amelyeknél maga az apostol jelzi, hogy jézustól idéz. 
A felsorolásnál tanácsos a levelek keletkezésének időrendjét követni. Már 
nehezebb feladat sorra venni azokat a szövegeket, amelyek nem hivatkoznak 
Jézusra, de tartalmuk az ő szavára utalnak. Végül számításba kell vennünk 
olyan megjegyzéseket, fogalmakat és gondolatmeneteket, bármennyire vi
tathatók is, amelyek kapcsolatba hozhatók a húsvét előtti Jézusra vonatkozó 
hagyománnyal. Amint említettem, Bultmann is megemlít ezek közül nem 
egyet, de teológiájából érthető kedvetlenséggel nem a teljességre törekvés 
igényével.37 A probléma iránt már jóval érzékenyebben néz körül a páli 
korpuszban klaus Berger, aki – mint említettem – felveti pál és a Q-forrás 
kapcsolatának kérdését is.38 Végül a saját exegetikai munkám során szerzett 
ilyen irányú tapasztalataimat is igyekszem hasznosítani. 

Az „Úrtól” vett idézetek sorában elsőként szokták megemlíteni 1thessz 
4,15–16-ot: „Mert azt mondjuk nektek az Úr szavával (…), hogy maga az Úr 
parancsszóval, arkangyal hangjával, Isten harsonájának megszólalására fog 
alászállani a mennyből, és az Úrban elhunytak fel fognak támadni…” az 
esemény leírásában felismerhetők a szinoptikusokkal közös apokaliptikus 
hagyomány vonásai, mégis Merkleinnek kell igazat adnunk, aki szerint itt 
nem Jézustól vett idézetről van szó, hanem Pál prófétai karizmájának meg 
nyilvánulásáról. Az apostol ugyanis nem általában beszél a végső dolgokról, 
hanem a már elhunyt keresztyének és az Úr napját megérők helyzetét akarja 
tisztázni.39 Viszont kétségtelenül a Jézus-hagyományból származik, legalább 

35 orr–waLther 1976. 220. o. érdemes megjegyeznem, hogy 1929-ben már Bultmann is 
felfigyelt erre a páli kijelentésre, de pontosan az ellenkezőjére következtetett: „Annál 
nyilvánvalóbb, hogy más esetben, amikor nem idéz semmit, holott ezt várnánk tőle, nem 
is ismer semmit.” buLtmann 1958, 190. o. 

36 Lásd orr–waLther 1976, 220. o. zárójel között jegyzik meg: „Ennek terjedelméről mi 
természetesen nem tudunk.” 

37 buLtmann 1958, 189. k. buLtmann 1959, 190. o. 
38 berGer 1994, 324. kk. 
39 merkLein 1992. 
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is maga a hasonlat, noha pál nem az Úr szavaként idézi 1thessz 5,2-ben: „Ti 
magatok is pontosan tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj éjsza
ka.” (Vö. Mt 24,43; Lk 12,39). Az Első korinthusi levélben egész sor Jézustól 
vett idézetet találunk. 7,10-ben: „A házasoknak azt parancsolom, nem én, 
hanem az Úr, hogy a feleség ne váljon el a férjétől (…), és a férj ne bocsássa 
el a feleségét.” (Mk 10,11k; 16,18; Mt 19,9). 9,14: „Hasonlóképpen az Úr is azt 
parancsolja azoknak, akik az evangéliumot hirdetik, hogy az evangéliumból 
éljenek.” (nem szó szerint, de értelme szerint megtalálható Mt 10,10b-ben és 
Lk 10,7-ben) Végül 1Kor 11,23–26-ban idézi Pál Jézusnak hübner feltétezése 
szerint magától Pétertől „átvett”40 és az úrvacsorát szerző szavait. 

figyelmet érdemel a felsorolt esetekben az a körülmény, hogy Pál Jézus 
szavait az „Úr” parancsaként, szavaként idézi. Nehéz eldönteni, hogy a ha 
gyományban is így nevezték-e meg jézust, de az bizonyos, hogy az apostol 
rendszerint a megdicsőült Jézust nevezi meg így. ha pedig így van, akkor 
a gyülekezet Ura Pál számára azonos a húsvét előtti Jézussal, vagyis azzal, 
akit Bultmann a „test szerinti” (kata; savrka) krisztusként emleget.41 jézus 
„történeti” szavaiban tehát a feltámadott és élő Úr akarata nyilatkozik meg! 

Bizonytalanabb területre lépünk azokban az esetekben, amikor Pál nem 
hivatkozik az „Úrra”, de mondanivalójából mégis áthallatszik jézusnak az 
evangéliumi hagyományban megőrzött szava. Berger a következő pontokon 
lát kapcsolódást a Q-forrásban lecsapódó hagyomány és Pál kijelentései kö 
zött: a) éberségre felszólító intés az eszkatologikus idők beköszöntével (Mk 
13,34k és par = 1Kor 16,31; 1thessz 5,6); b) óvás az e világ dolgai miatt érzett 
aggodalomtól (Mt 6,25kk; Lk 12,22kk = 1Kor 7,32kk); c) a szentlélek segítsége 
az ítélőszék elé állónak (Mt 10,20; Lk 12,11 = fil 1,19); d) intés a bántalmazás 
elviselésére a békesség kedvéért és az ellenség iránti szeretet (Mt 5,39.44; Lk 
6,27k = róm 12,14–19); e) erőszakos bánásmód a prófétákkal szemben (Mt 
23,34; Lk 11,49 = 1thessz 2,15k).42 de kiegészíthetem Berger felsorolását a 
hegyeket mozgató hit motívumával (Mt 17,20–21; 21,21; Mk 11,23; Lk 17,6 = 
1kor 13,2),43 az egymással pereskedő keresztyének megrovásával, amiért nem 
tudják elviselni az igazságtalanságot (1Kor 6,7 = Mt 5,39; Lk 6,27). szerin
tem ugyancsak nem beszélhetne pál krisztus belátásáról, méltányosságáról 
(ejieikeiva – 2kor 10,1), ha nem tudná a jézus-hagyományból, hogy miként 
bánt ő az útjába kerülő emberekkel (Mt 11,28kk; 9,11; Lk 15,1 stb.). 

ezek az „Úrra” nem hivatkozó, mégis az evangéliumi hagyományra em

40 hübner 1995, 266. o. 
41 Lásd 22. jegyz. 
42 berGer 1994, 324–326. o. 
43 Mk és a Q viszonyához lásd feine–behm–kümmeL 1965, 35. o. schmithaLs in: tre 10: 

621. o. 
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lékeztető átfogalmazások egy olyan tényről árulkodnak, amely sok újszö 
vetségi kutató figyelmét elkerüli. ha ugyanis valamilyen kijelentést saját 
fogalmazásunkban adunk vissza, akkor az már belénk ivódott, és önálló 
életet kezd élni. Pál olvasóinak már azelőtt meg kellett ismerniük ezeket az 
igéket, és együtt kellett velük élniük, hogy Pál leveleiben emlékezteti őket 
reájuk. talán a legjobb példa erre az 1kor 6,7k-ben idézett intelem. az apostol 
nem arra szólítja fel őket, hogy mostantól kezdve szenvedjék el az igazság 
talanságot, mert ez az Úr akarata, hanem számon kéri tőlük, hogy miért 
nem élnek úgy, ahogy a Jézus-hagyomány ismeretében élniük kellene. tehát 
nemcsak pál ismeri valamilyen formában az evangéliumi tradíciót, hanem 
a gyülekezeteket is kezdettől fogva oktatták erre. Még a páli vagy másképpen 
a hellenisztikus gyülekezetek is ápolták a palesztinai gyülekezetektől átvett 
hagyományt, annak ellenére, hogy maguk is alkotó módon járultak hozzá a 
keresztyén tradíció gazdagodásához (krisztus-himnuszok stb.). 

Egyes rövidebb részleteken túlmenően fogalmak és gondolatmenetek is 
rímelnek az evangéliumokra. igaz, pál isten királyi uralmáról, amely pedig 
Jézus igehirdetésének a magva volt, csak elvétve beszél. de tud róla! számára 
húsvét után az evangélium és annak hirdetése az az erő, amely által isten 
királyi uralma érvényesül a világban, és ezért lesz az evangélium nála kulcs
fogalommá. Berger viszont két olyan teológiai gondolatmenetet is felismerni 
vél pálnál, amelynek alapvonásai az evangéliumokban is megtalálhatók. Így 
állítja párhuzamba, amit pál az olajfa hasonlatával mond el izrael sorsáról 
róm 11-ben, Keresztelő János igehirdetésével. (Mt 3,9k és par) Mindkettő 
ben fáról, annak gyökeréről, a kivágásról, a fa gyümölcséről és ábrahám új 
utódairól van szó. de szerinte összevethetők Pálnak 1Kor 1,18–2,16-ban a 
bölcsességről mondott szavai is a Mt 11,25k-ben és Lk 10,21-ben található 
jézusi mondással. Pálnál és Jézusnál is a bölcsek azok, akik elől isten elrejti 
titkait, de felfedi a „kiskorúak” vagy ahogy pál fogalmaz, „a világ bolond
jai”, „erőtelenjei”, „köznépe” (ajgenh = nem nemesei!) előtt (1Kor 1,26–31).44 

Látható tehát, hogy Pál nemcsak érintőlegesen él a Jézus-tradíció anyagá
val, hanem az hat teológiájának centrumában is. Nem szolgai módon történő 
átvételről van szó. tekintettel van a Krisztus keresztje és feltámadása által 
meghatározott új eszkatologikus helyzetre és a gyülekezetekben éppen fel
merülő problémákra. Ugyanakkor azonban összhangban marad azzal, amit 
Jézus földi élete során mondott és cselekedett. Pál abban a meggyőződésben 
teszi ezt, hogy benne „az Úr Lelke van” (1Kor 7,40). „A Lélek pedig az Úr” – 
mondja 2Kor 3,17-ben, vagyis a szentlélek által maga az élő és feltámadott 

44 berGer 1994, 326–329. o. ide kívánkozik az is, amit Bultmann Jézusnak és Pálnak a 
törvényről vallott hasonló álláspontjáról ír. buLtmann 1958, 191–199. o. 
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Jézus végzi munkáját. de ez az „Úr” nem más, mint a „történeti”, tehát az a 
Jézus, aki valóságos emberként élt és működött közöttünk. Maga Pál volna 
leginkább megrökönyödve és felháborodva amiatt, hogy a vele foglalkozó 
modern kutatók szembeállítják a húsvét előtti Jézussal. 

pál és a Q-forrás viszonyának kérdésére visszatérve ezek után megalapo
zottan állíthatjuk, hogy Pál ismerte és felhasználta a Q-forrást vagy annak 
valamilyen átmeneti formáját. A leveleiből feltárt „leletek” szinte kivétel 
nélkül Máté és Lukács közös anyagára utalnak.45 az úrvacsora szereztetési 
igéinek hagyományát vagy első kézből magától Pétertől vette át – vagy amit én 
valószínűbbnek tartok – a már akkor alighanem összefüggő elbeszélésként to 
vábbadott szenvedéstörténetből merítette. A válási tilalmat tartalmazó jézusi 
parancsot Pál a márki formában idézi. Ennek oka az lehet, hogy mindkettő 
nem zsidó környezetet tart szem előtt, ahol nemcsak a férj, hanem a feleség 
is kezdeményezhette a válást. de az sem kizárt, hogy Márk is ismerhette 
a Q-forrást, s alkalmanként ő is idézett belőle. Ezek a kivételek tehát nem 
kérdőjelezik meg Pál és a Q-forrás kapcsolatát. A Q-forrás használata mellett 
szól a negatív megközelítési mód is. Pál nem hivatkozik Jézus cselekedeteiről 
szóló történetekre, de példázatokra sem. Amennyire ma a Q-forrás anyagát 
rekonstruálni tudjuk, megállapíthatjuk, hogy ilyen természetű tradíció csak 
elvétve található benne. 

amennyiben helytálló az a feltételezésem, hogy pál apostol ismerte és 
felhasználta a Q-forrást, erre pedig – amint láttuk – minden okunk meg
van, akkor ennek a ténynek messzemenő teológiai következményei vannak, 
mindenekelőtt a Q-forrás teológiai jellegének megítélésében. ha ugyanis Pál 
összeférhetetlennek tartotta volna teológiai látásával, nem vette volna igény
be. ha pedig beleillik Pál teológiájába, akkor nem tekinthetjük helytállónak 
W. schmithals véleményét, aki szerint a Q-forrás legrégibb gyűjteménye 
egy olyan őskeresztyén körből származik, amely „Jézust Keresztelő Jánossal 
együtt csupán egy olyan prófétának tartotta, aki az eljövendő üdvösségről 
szólt, és mint istennek ilyen követe halt mártírhalált. Amennyiben a tanít
ványoknak ez a köre később nem csatlakozott a keresztyén gyülekezethez, 
akkor arról a judaizáló szektáról lehet szó, amelyről az egyházatyák is em
lítést tesznek.46 Pálról feltételezhetünk annyi teológiai érzékenységet, hogy 
egy „judaizáló szektával” nem árul egy gyékényen. hasonlóképpen helyte
lennek bizonyul kuhn feltételezése,47 miszerint a Q-forrás olyan szophia

45 Néhány tradícióból átvett mondás mögött már Bultmann is a Q-forrást gyanítja. 
buLtmann 1958, 190. o. 

46 schmithaLs in: tre 19: 622. o. 
47 Lásd 10. jegyzet. 
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krisztológiát képvisel, amellyel pál 1kor 1–2-ben hadakozik. amint láttuk, 
a bölcsességgel szemben itt Pál a Q-forráshoz hasonlóan foglal állást. de 
megkérdőjelezhető az az általánosan képviselt nézet is, hogy a Q-forrásban 
megőrzött tradíció nem veszi figyelembe a passiókérügmát. ha Pál, a kereszt 
teológusa felhasználja ezt a hagyományt, akkor bizonyára azoknak van 
igazuk, akik szerint a Q-forrásban ötvöződött Jézus-tradíció a szenvedéstör 
ténettel együtt élt a gyülekezetekben, vagy azt egészítette ki.48 

Az összefüggést meg is fordíthatjuk: ha Pál a Q-forrást felhasználta, akkor 
ez a körülmény világot vet Pál és a húsvét előtti Jézus viszonyára is. Kiderül, 
hogy Bultmann álláspontjával szemben jézus nemcsak isten eszkatologikus 
hírnökeként fontos teológiailag Pál számára, hanem egész földi életművével 
együtt. Akkor számára Jézus jóval több a végső óra „meghirdetőjénél”,49 

„isten királyi uralmára várakozónál”.50 akkor a korszakos forduló már a 
„történeti” Jézus személyében és művében bekövetkezett. általa már ak
kor teret nyert isten királyi uralma, mint ahogy erről a legtöbb példázat 
is tanúskodik. de még tovább kell lépnünk: az előzőekben elmondottak 
szorosan összefüggnek Jézus messiási igényének problémájával, ez pedig az 
egyik legsúlyosabb újszövetségi teológiai kérdéssel. Azzal tudniillik, hogy 
jézus számolt-e halálával, és ennek a halálnak messiási értelmével.51 pál és 
a Q-forrás kapcsolata közvetve erre is válaszol. Azt Bultmann is elismeri, 
hogy a páli kérügma szerint a hit és a szeretet összetartozik (Gal 5,6). Mégis 
a következőket írja ezek után: „Amikor Pál apostol azt állítja, hogy Krisztus 
döntő üdvtette az engedelmesség és a szeretet, ezen nem a történeti Jézus 
jellemének tulajdonságait érti… mivel ezen egyáltalán nem ábrázolódik 
ki az engedelmesség és szeretet.”52 ez csak a preegzisztens krisztusnak a 
keresztig vállalt útjában lesz nyilvánvaló. Az is tudvalevő, hogy Bultmann 
Jézus szenvedését és halálát megjövendölő szavait vaticinia ex eventunak, 
tehát már az események bekövetkezte után visszavetített jóslatoknak tartja.53 

ha már most Pál Bultmann szerint is a hit következményének tartja, akkor 
a szeretetet nem tekinthetjük általánosságban maradó, meghatározhatatlan 
megnyilvánulásnak, hanem az, amit láttunk, jól körülírható, mégpedig Jé 
zusnak a Q-forrásból merített útmutatása nyomán. pálnál az intelmek, így 
a szeretetre felszólítók is, mindig az evangéliumból, mégpedig a kereszt 
evangéliumából következnek (róm 12,1–!). 

48 feine–behm–kümmeL dibeliusra hivatkozik: 1965, 39. o.
49 buLtmann 1958, 205. o.
50 uo. 200. o.
51 hübner 1995, 263. kk.
52 buLtmann 1958, 212. k.
53 buLtmann 1959, 31. o.
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Amennyiben Pál Jézussal összhangban a szeretetbe beleérti a gyengébbet 
is tekintetbe vevő, még a rosszindulatú ember iránt megnyilvánuló szeretet 
is, az csak Jézus kereszthalálának interpretációjából következhet. de ez az 
egyenlet meg is fordítható. ha jézus, amint ez az evangéliumi tudósítások
ból kitetszik, nemcsak tanította, hanem gyakorolta is az igazságtalanságot 
elszenvedő, az ellenséget is magába foglaló szeretetet, hogyne kellett volna 
számolnia életének erőszakos végével? Bizonyára számolt vele, és isten or 
szágának ügyét arra bízta, aki a halottakat is megeleveníti. 
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liberalizmuS éS koNzervativizmuS 
erőPróbája a koriNthuSi gyülekezetbeN * 

1Kor 8–10 alapján 

Fogalmi nagytakarítás 

Mielőtt bármit is mondanék, ki kell jelentenem, hogy a témát nem „felülről” 
kaptam, hanem magam választottam. A felelősség tehát az enyém. Amikor 
a felkérést megkaptam egy újszövetségi tárgykörbe vágó lelkészkonferen
ciai előadás megtartására, a téma megválasztásában két tényező motivált. 
Egyrészt olyan vizekből akartam meríteni, amelyekre munkám során éppen 
evezni készülök, tehát az 1Kor 8–10. fejezeteinek kutatásából. Másrészt 
szerettem volna, ha a téma egyúttal olyan kérdéskört érint, amely ma akar 
va-akaratlanul élénken foglalkoztat minket. véleményem szerint ugyanis 
a liberalizmus és konzervativizmus antagonizmusa – függetlenül pártoktól 
és mozgalmaktól – meghatározza mai életünk egész szellemi arculatát és 
mindennapos gyakorlatát. 

ez az ellentét annyira meghatározza gondolkodásmódunkat és kapcsola
tainkat, hogy álláspontunkat leginkább csak szenvedélyesen, egyoldalúan 
és kisarkítva tudjuk képviselni. igen jellemző példa erre az a néhány sor, 
amelyet nemrég az egyik országos napilapunkban olvastam: „ott lebegnek 
ők – tudniillik a liberálisok – agyunkban, harcban állnak az utolsó épkézláb 
gondolattal, miközben nézettségi adatokat lobogtatnak büszkén. s az általuk 
előkészített terepen mozognak véleményformálóink. Kinevezték egymást 
értéknek, demokratának, liberálisnak, etalonnak. jaj neked, ha másként 
gondolod… Jaj neked, ha fel mersz nőni… rossz művek, ezer gonosz kis 
hazugság, pitiánerség, fülledt, levegőtlen, büdös szellemi akol – ott élnek. 
s miközben gondolkodás nélkül meg tudnának ölni bárkit, aki nem tartozik 
közéjük, azt lihegik, hogy »gyűlöletbeszéd«, meg »vége a demokráciának«. és 
rosszul vannak, ha szentségről, értékről, erkölcsről, hagyományról, eleven 

* Elhangzott a révfülöpi lelkészkonferencián 1999. október 6-án. 
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életről hallanak, valamiről, ami önmagukon túl van… és hosszú elemzéseket 
írnak mirólunk, melynek legvégén mindig náci lesz mibelőlünk.” Eddig az 
idézet az egyik oldal tipikus gondolatmenetét tükröző példából. ám hason
ló szélsőséges és engesztelhetetlen nyilatkozatcsokrot szedhetnénk össze a 
másik fél elvadult, gyomos kertjéből is. 

de talán nem tévedek, amikor azt állítom, hogy ez a kétféle és egymással 
szembenálló beállítottság meghatározó elem egyházunk megnyilvánulá
saiban is. Még az sem biztos, hogy a hangnem kevésbé érdes és engesztel
hetetlen, mint az egyház körén kívül eső területeken. Minden időben az 
egyik legizgalmasabb teológiai kérdés a nem teológiai tényezők szerepe a 
teológiában és az egyház életében. sokszor kellene tetten érnünk magunkat, 
amikor más irányú elfogultságainkat rejtjük teológiai köntös mögé. Már csak 
ezért is szükséges egyszer megfordítanunk a dolgot, és teológiai mérlegre 
tennünk a liberalizmus és a konzervativizmus jelenségét. 

Viszont szabad-e egy bibliai szakaszt a nyers aktualitás felől megköze 
líteni és vallatni? Nem fogjuk-e mai kérdéseinkkel eltorzítani az ige mon
danivalóját? Nem teszünk-e ezzel kísérletet arra, hogy valamelyik tábort, a 
liberálisokét vagy a konzervatívokét igazoljuk isten igéjével, mintegy hite
lesítő „zárjeggyel” látva el azt? A teológia funkcióját gyakorlónak, tanárnak 
és igehirdetőnek egyaránt, mindig meg kell kérdeznie magától, hogy nem 
a saját álláspontja számára akar-e bibliai érveket keresni. Mert ez mindig 
veszedelmes, hiszen semmi sincs, amit ne tudnánk bibliai passzusokkal 
igazolni. Kérdeznünk viszont kell, a Szentírást is, ha valamire választ sze 
retnénk kapni. Csak ne legyünk süketek a válaszra! tehát nem a magunk 
kérdéseinek a visszhangját, hanem isten hangját igyekezzünk az adott ige 
szakaszból kihallani. 

tisztáznunk kell azonban azt is, hogy nem esünk-e az anakronizmus 
csapdájába, ha a liberalizmus és a konzervativizmus ma tapasztalható egy
másnak feszülését kétezer évvel ezelőtti helyzetbe vetítjük vissza. Nem 
hiszem, hogy a korinthusi fórumon kifüggesztett „Korinthusi híradó” – fel
tételezhetjük, hogy római mintára a birodalomnak ebben a jelentős városá-
ban volt valami hasonló – ezzel a headline-nal jelent meg: „Liberalizmus és 
konzervativizmus összecsapnak városunkban”. a mai fogalmak az akkori 
helyzetben természetesen nem használhatók. félre kell hát tennünk a párt
politikai szóhasználatot, de a teológiatörténetit is, legyen szó akár a múlt 
században uralkodó teológiai irányzatról, vagy a mai fundamentalisták 
által kárhoztatott bibliahasználatról. Bár a libertinizmus, az erkölcsi sza 
badosság már az újszövetségi korban is megjelenik (2tim 3,6kk; Jel 2,6.15), 
de a korinthusi keresztyéneket ezzel még nem lehet megvádolni, még ha 
vannak is már erre utaló tünetek (5,1kk; 6,12kk). Ugyanígy nem volna helyes 
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a konzervativizmust sem mint megrögzött maradiságot egyes korinthusiak 
nyakába varrni. ha viszont a járatlan utak vállalására kész vagy éppen az 
ilyen kockázatoktól visszariadó alapvető emberi magatartásformákat tartjuk 
szem előtt, akkor már nem teszünk erőszakot a szentírási szövegen. A dol
goknak ez a kétféle szemlélete és kezelése ugyanis már ádámtól és évától 
fogva megosztja az emberiséget. 

Feszültség az „erősek” és a „gyengék” között 

az új megoldásokra kaphatók és a régihez ragaszkodók ellentéte a korin
thusi gyülekezetben a húsevésnek számunkra már jelentéktelennek tűnő 
étrendi kérdése körül pattant ki. A konfliktust nem vegetáriánus nézetek 
váltották ki. de eltérően a kérdésnek a római levélben jelentkező formájától, 
nem is a zsidó kultikus tisztasági előírások betartásának szorgalmazása 
egyes gyülekezeti csoportok részéről. Bár újabban Vollenweider, berni 
újszövetséges Freiheit als neue Schöpfung című művében a Korinthusban 
kialakult helyzetet is így ítéli meg (227. o. 144. jegyz.). A levél szóban for 
gó fejezeteinek egyes kitételeiből azonban egyértelműen kivehető, hogy a 
hús, amelyet a gyülekezet tagjai a piacon, a mészárszékekben vettek, vagy 
még inkább, amit a pogány ünnepeken a hatóság kiosztott, valamiképpen 
kapcsolatba került a bálványokkal. Már a mészárszékekben levágott és ki
árusított hús is gyanús volt ebből a szempontból, mert a mészáros az állat 
valamelyik testrészét, de legalább is a fülét átküldte a szomszédos szen 
télybe. A hús és a bálványok kapcsolata még nyilvánvalóbb volt az ünnepi 
húsosztás esetében, mert az egyenesen az oltárokról került az emberek elé. 
Az a hús, amelyhez ilyen alkalmakkor juthatott valaki, különösen a szegé 
nyeknek volt életbe vágó, hiszen a boltban kapható megfizethetetlen volt 
számára. Így a húsevés vagy nem evés kérdése a vallási jellegen túlmenően 
szociális színezetet is kapott. 

Már maga a levélben fellelhető szóhasználat is elárulja, hogy a hús 
hoz milyen járulékos szellemi tartalmak tapadhattak. „szent áldozati hús” 
(iJerovqton) ez, intheti valaki a pál által felidézett eset szerint a pogányok
hoz vendégségbe meghívott keresztyént (1kor 10,28). de ha egy zsidó vagy 
keresztyén beszél az ilyen húsról, akkor magát a pogány kultuszoktól elha
tárolva „bálványáldozati húst” (eij vton) emleget (apCsel 15,29; 1kor dwloq

8,1.4.7; 10,19). így végül is a húsevés, főként a korinthusi gyülekezet szegé 
nyebb rétegének, az istenhitet érintő lelkiismereti kérdéssé, valóságos status 
confessionisszá válhatott. 

A gyülekezet egy része, „némelyek” – írja Pál –, a bálványimádó múlt
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ban megrögzült megszokás következtében a húst bálványáldozati húsként 
eszik, ha eszik, vagyis rossz lelkiismerettel (8,7). az ilyen lelkiismeretet 
minősíti az apostol „gyengének”, holott éppen szigorúról beszélhetnénk. 
szerinte ugyanis az az „erős”, amely sokat elbír. Mi tágabbnak neveznénk. 
Ennek megfelelően azok az erősek, akik a húsevésből nem csinálnak ma 
guknak lelkiismereti gondot. ezt pedig elvi alapon teszik. pál szavaiból 
kihámozható, hogy mindenekelőtt az istenismeret egyik fontos elemére 
hivatkozhattak: „Az Úré a föld és annak teljessége” – olvashatjuk a zsol
tárban (zsolt 23,1 – Lxx; Cs. s. ford.). „Az eledel pedig nem állít az Isten 
színe elé”, azaz nem lesz üdvösségbe vágó kérdéssé (8,8). de felmentést 
adhatott az „erőseknek” a lelkiismereti aggályok alól a paráznasággal kap 
csolatban már korábban szóba került (6,12) és az említett istenismeretből 
leszűrhető jelmondat is: „Minden szabad nekem!” (10,23). Úgy tűnik, hogy 
a „gyengéket” vonzotta a bátrabbak magatartása, ám a hús ártó hatásával 
kapcsolatos aggodalmuk mégsem oszlott el. Az „erősek” bizonyára azt 
hitték, hogy gyenge hitű keresztyén testvéreik „épülését szolgálják” (8,10: 
oijkodomhqhvsetai), ha nagyvonalúbb életfolytatásra adnak nekik példát, 
pedig csak „bántalmazzák lelkiismeretüket”, és „étellel gáncsot vetnek” 
hitüknek (8,12k). 

Pál a szabadság híveinek álláspontjáról 

Akadnak ugyan a levél magyarázói között olyanok, akik vitatják, de szerin 
tem a szöveg maga félreérthetetlenné teszi, hogy az apostol meglepő módon 
az „erősek” közé sorolja magát, és az ő nézeteiket osztja. Amikor ugyanis 
feltehetően őket idézi, egyes szám vagy többes szám első személyben fo 
galmaz: „Tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismerete” – állapítja meg, mi
helyt nekilát a kérdés megválaszolásának (8,1). továbbá: „Ha én valamiből 
hálával részesedem, miért káromoljanak engem azért, amiért hálát adok?” 
(10,30) sőt, a századelőn kutató Lütgert szerint az „erősek” tulajdonképpen 
„ultrapaulinusok” lehettek, akik Pál igehirdetését végső konzekvenciáiban 
is vállalták (Freiheitspredigt, 120. kk.). Magatartásuk tehát nemcsak megfelel 
teológiájának, hanem egyenesen az ő igehirdetésében gyökerezik. 

Bár nem szoktuk mindig felismerni és kellőképp méltányolni, mégis két
ségtelen, hogy az apostol a szabadságot a keresztyén élet nélkülözhetetlen 
létfeltételének tekinti. Az „üdvösség” (swthriva) szóban is nála a megszaba
dulás mozzanatára kerül a hangsúly. de a keresztyén ember szabadsághoz 
való viszonyát még ennél is félreérthetetlenebbül kifejezésre juttatja, minde 
nekelőtt a Galata levélben: „Szabadságra szabadított meg minket Krisztus” 
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– írja azoknak az egykor pogány galatáknak, akik hajlandók lennének a zsidó 
törvényelőírások gúzsait magukra venni (Gal 5,1). Amikor felmegy a jeru
zsálemi apostoli gyűlésre, a hitre jutott pogányok „szabadsága” érdekében 
teszi ezt (Gal 2,1kk). Bennünk, mai keresztyénekben ritkán jelentkezik az 
a bátorság, amellyel ő kiáll a szabadság mint a keresztyén ember létformája 
mellett. reánk inkább az a kényszerpálya jellemző, amely egy évekkel ez 
előtt hallott igehirdetésben jelentkezett. Az alapige Gal 5,13kk volt. Pál a 
szabadság ajándékának említésével indítja gondolatmenetét, az igehirdető 
azonban erre nem sok szót vesztegetett, viszont annál többet arra az intésre, 
hogy „ez a szabadság ne legyen ürügy a test számára!”. Ezzel a kishitűséggel 
szemben az apostol nem vonakodik még a szabadság megszállottjaiként 
fellépő korinthusi rajongók esetében sem a szabadságra hivatkozni, amikor 
egy-egy általuk felkapott és sztárolt igehirdető mellett kötelezték el magukat: 
„Minden a tietek! Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár élet, 
akár halál, akár jelenvalók, akár bekövetkezendők: minden a tietek!” (1kor 
3,21bkk) Nekünk sem volna szabad a szabadságról szónokolni úgy, hogy 
azonnal meghúzzuk a zablát. 

A szabadságnak ez az előtérbe helyezése Pál teológiájának mélyáramla 
tához tartozik. Ez a szabadság a kizárólagos közege az istennel való kapcso
latnak éppúgy, mint ember és ember egészséges kapcsolatának. isten ennek 
megfelelően bánik velünk. Nem rohan le minket, nem kényszerít térdre. 
Lelkének erejével belülről akar megragadni, meggyőzni (eivqw), megnyerni 
(kerdaivnw). ezért mondhatja, hogy „ahol az Úr Lelke, ott szabadság van” 
(2kor 3,17). Mit kockáztat isten azzal, mennyi szenvedés és igazságtalan
ság az ára annak, hogy nem üt a kezünkre, nem torol meg azonnal minden 
bűnt?! Mindezt mégis vállalja, mert tiszteletben tartja az ember méltóságát, 
amelyhez az önkéntes gyermeki bizalom és nem a rabszolga fogcsikorgató 
engedelmessége illik. Utolérhetetlenül fogalmazta meg ezt az igazságot 
shakespeare: 

hamLet: Nem játszanál egyet e sípon?
GuiLdenstern: egy billentést sem tudok, fenséges úr.
hamLet: No lám, mily becstelen eszközzé akartok ti tenni engem. Játsza 

ni akarnátok rajtam; ismerni billentyűimet; kitépni rejtelmem szívét; 
hanglétrám minden hangját kitapogatni a legalsótól a legfelsőig; pedig e 
kis eszközben zene rejlik, felséges szózat, mégsem bírjátok szavát venni. 
A keservét! Azt hiszitek, könnyebb énrajtam játszani, mint egy rossz 
sípon? Gondoljatok bármi hangszernek: rám tehetitek a nyerget, de nem 
bírtok játszani rajtam (iii. felvonás, 2. szín). 
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A szabadság tehát nélkülözhetetlen feltétele az emberhez méltó életnek, és 
minden emberrel foglalkozónak rá kell döbbennie, hogy valóban nem tudunk 
játszani híveinken, „mint egy rossz sípon”. Vagy ha mégis megkíséreljük, 
akkor torz emberekké nyomorítjuk őket. 

A keresztyén életünk területén sincs ez másképp. élő hit sohasem támad 
kényszer vagy valamilyen mesterkedés hatására, az csak szabad döntésből 
születhet. de a megtartó reménység sem él meg szabadság nélkül. Pál a célt 
is csak akkor látja elérhetőnek, ha el tud szakadni attól, ami a háta mögött 
van, és az előtte levőnek pedig neki tud feszülni (fil 3,13kk). Mert a célig még 
sok mindenben kell megváltoznunk, és sok mindent kell megváltoztatnunk. 
Nem elég kuporgatnunk azt, ami értékként megmaradt a múltból. Végül a 
hit, a remény után a legnagyobb, a szeretet is csak a szabadság éghajlata alatt 
tud kihajtani és megélni. A kötelességből gyakorolt vagy éppen kizsarolt 
szeretetben nem sok a köszönet. A következőkben viszont éppen azt kell 
felismernünk, hogy a viszony fordítva is érvényes: a szabadság sem igazi 
a szeretet nélkül. 

Pál kísérlete a feszültség feloldására 

Az „erősek” és „gyengék” viszonyának kérdésével foglalkozó három feje 
zet gondos áttanulmányozása után megállapíthatjuk, hogy pál megítélése 
szerint mindkét félnek változtatnia kell álláspontján és magatartásán. Elő 
ször vegyük számba azt, amiben a „gyengéknek” kell továbblépniük. Nekik 
elsősorban jobb teológiára kell szert tenniük. Mert „nincs mindenkiben 
ismeret” – értsd: kellő ismeret ezen a téren – írja az apostol 8,7-ben. „Étel 
ugyanis nem állít Isten elé – nem lesz üggyé istennel való viszonyunkban –, 
nem leszünk kevesebbek, ha nem eszünk, de többek sem, ha eszünk.” (8,8). az 
istennel való kapcsolatunk tehát nem múlhat azon, hogy valamit szabad-e 
megtennem, vagy sem. az itt található érv párhuzamos azzal, amit Gal 5,6
ban találhatunk: „Mert Krisztusban nem ér valamit sem a körülmetélkedés, 
sem a körülmetéletlenség, hanem a szeretet által hatékony hit.” Az Első ko 
rinthusi levél 10. fejezetében pedig a következő zsoltárverset idézi: „Az Úré a 
föld és annak teljessége.” (zsolt 24,1) Ezért ha valaki a mészárszékben vásárol 
húst, vagy vendégségben kínálják meg hússal, lelkiismereti válság nélkül 
ehet belőle (10,25kk). Nem kell tehát a „gyengéknek” megütközniük azokon, 
akik felszabadultabban lépdelnek az élet vélt vagy valós veszélyei között, 
de arra sincs szükség, hogy rossz legyen a lelkiismeretük, ha történetesen 
lépést akarnak tartani velük. Ez az a feladat, ami a „gyengékre” tartozik. 
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Kinek-kinek azonban a magáét kell szem előtt tartania, arról kell szá 
mot adnia. Az „erősek” a maguk ismeretének birtokában nem ülhetnek 
ölbe tett kézzel, és nem várhatnak arra, hogy konzervatívabb keresztyén 
testvéreik majd csak észre térnek, és felzárkóznak hozzájuk. nekik is van a 
konfliktusban tennivalójuk. sőt, Pál apostol intelmeinek javarészét nekik 
címzi. Azt mondhatnák az erősek: „Pál, te nagyon igazságtalan vagy, mert 
a »gyengéknek« nem mosod meg igazán a fejét, nem akarod őket szabad 
dá tenni. ehelyett inkább minket kárhoztatsz.” Valóban, mintha elfogult 
lenne „az erősekkel” szemben, s egyoldalúan tőlük várná el a nagyobb 
megértést és előzékenységet. a szóban forgó fejezetekben tulajdonképpen 
„az erősek” a címzettek – mondja schrage is (EKK 2: 225. o.). Ez azonban 
olyan lelkipásztori magatartás az apostol részéről, amelyet más esetben 
is megfigyelhetünk nála. Jellemző, amiről Gal 6,1kk versek tanúskodnak. 
Van valaki, akit tetten érnek, súlyos bűne tehát a gyülekezet nyilvánossága 
elé kerül. A továbbiakban azonban mintha ő nem is lenne, Pál csak azzal 
foglalkozik, hogy miként viselkedjék az a feddhetetlen keresztyén, akinek 
a dolga a vétkes megfeddése. Egyrészt azért, mert az erkölcsileg erős is 
veszélyben van. Mindenekelőtt az elbizakodottság veszélyének van kitéve. 
„Úgyhogy aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék!” – írja pál 
1kor 10,12-ben. Másrészt ahogy róm 15,1-ben kifejezésre is juttatja: „Mi, 
erősek, tartozunk a gyengék erőtlenségeit hordozni és nem önmagunknak 
kedvezni.” az ilyen értelemben gyakorolt szeretet felel meg jézus akara
tának is: „Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, 
attól többet kérnek számon.” (Lk 12,48) 

Az előbbiek értelmében Pál egy kiadós fejezetet szentel „az erősek” ki
józanítására, éppen a bálványáldozati hús fogyasztásával kapcsolatban. 
szavaiból az vehető ki, hogy közülük egyesek nemcsak kultikus helyeken 
megrendezett baráti együttléteken fogyasztottak húst minden aggály nélkül, 
hanem részt vettek kultikus alkalmakon és az azokon bemutatott áldozatok 
elfogyasztásában (10,14kk). Nyilván abban a meggyőződésben vállalkoztak 
erre, hogy ami ott folyik, nem érinti őket, ők az egyetlen istenhez tartoznak, 
ők reservatio mentalisszal vannak jelen. nagyon tévednek – figyelmezteti 
őket az apostol. démoni erők hatókörébe kerülnek, ami alól félő, hogy nem 
tudják kivonni magukat. nem mintha a „bálványáldozat vagy a bálvány érne 
valamit” (10,19), de hatalmába kerülhetnek annak a szellemiségnek, amelyet 
a bálvány megtestesít. Gondolhatunk akár a dionüszosz-kultuszra, ahol a 
résztvevők bor hatására kivetkőztek önmagukból. Nehéz elhinni, hogy egy 
keresztyént ez hidegen hagy, amennyiben történetesen részt vesz benne. ha 
futballmeccsre megyünk, és beülünk a B-közép soraiba, valószínűleg nem 
tudunk megszabadulni attól az indulati energiától, amely a környezetünk
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ben utat keres magának. Pál számunkra alig követhetően párhuzamot von 
a bálványkultuszban és az úrvacsorában való részvétel között. A két alka 
lomban az a közös, hogy mindkettő közösséget, illetve részesedést (koinwniva) 
hoz létre, ami nem múlik el nyomtalanul az életünkben. Ne gondolja hát 
senki, hogy bárhová elmehet, bármiben részt vehet az elbukás kockázata 
nélkül. igen, „Isten hű, aki nem hagyja az övéit erejükön felül kísértésbe 
esni” (10,13). Ám tudatosan kihívni a veszélyt istenkísértés. „Ne kísértsük 
meg Krisztust – inti az „erőseket” az apostol –, mint ahogy megkísértette a 
pusztában vándorló nép, és elveszett.” (10,9) a szabadság bármilyen nagy 
kincs, nem lehet öncélúvá. Nincs abban igazi szeretet isten iránt, aki szabad
ságára hivatkozva kész őt megzsarolni. Az a szabadság pedig, amely tőle is 
meg akar szabadulni, kiszolgáltat minden más erőnek: „Minden a tietek, ti 
pedig a Krisztuséi, Krisztus viszont Istené” – írja az apostol a pártoskodóknak 
alig pár fejezettel elébb (3,22k). 

A legfőbb kifogás „az erősekkel” szemben azonban az, hogy ők teológiai 
felvilágosultságuk bűvöletében nincsenek tekintettel a keresztyén testvérre. 
Nem törődnek azzal, hogy szabadságuk mit vált ki belőlük. A jelszó tehát: 
hulljon a férgese!? Nem! Ne a fejletlen teológiájuk minősítse a „gyengéket”, 
hanem testvér mivoltuk. Lehet, hogy „az erősek” „építeni” akarják „a gyen
géket” (8,10), teológiailag felvilágosítani, de ha olyasmire akarják rávenni 
őket, ami lelkiismereti válságot idéz elő bennük, akkor azok ellen vétkeznek, 
akikért Krisztus meghalt (8,11). tehát végső soron Krisztus ellen vétkeznek. 
Gyakran kényszerülünk mérlegelni mi is, hogy az igazság vagy a békesség 
fontosabb. A legfontosabb mindig a keresztyén testvér sorsa. 

Az következik mindebből, hogy az „erősnek” le kell mondania a sza 
badságáról? Pál a maga példájával világítja meg az ellentmondás egyetlen 
feloldását. a korinthusiakat a „minden szabad nekem” alapelv vezérli (1kor 
6,12; 10,23). A jelszóban szereplő e[xestin igealak és az ejxosiva (’hatalom’) 
ugyanabból a szótőből ered. Vagyis, ami szabad nekem, arra jogom van, arra 
fel vagyok hatalmazva. Pál az egész 9. fejezetben azt fejti ki, hogy ő önként 
és szabadon lemond arról, amihez tulajdonképpen joga volna. ura feljogo
sította arra, hogy a gyülekezetekkel tartassa el magát, de ő ezzel szemben 
saját keze munkájából él. ezt pedig a rábízott szolgálatért és a szolgálatából 
élő emberekért teszi. így mutat példát az igazi szabadságra, amely arra is 
felszabadult, hogy adott esetben mások érdekében önként feladja szabad
ságát. A sztoikus bölcs is nagyra értékelte a szabadságát. Erre úgy próbált 
szert tenni, hogy belsőleg mindentől függetlenítette magát. Pál apostol sze 
rint viszont az igazi szabadság titka: szabadnak lenni mindenekelőtt isten 
számára, és szabadnak lenni a felebarát számára, azaz személyválogatás 
nélkül, készségesen felvenni a másik ember ügyét. 
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liberalizmus és konzervativizmus apostoli megvilágításban 

Összegezve a három fejezet tanulságait, meglepődve kell tapasztalnunk, hogy 
Pál nem a különbségek egybemosását tartja legfőbb feladatának. Krisztus 
testében, az egyházban egyaránt szerepe van az új utakat keresőknek és a 
múltbeli értékek megőrzőinek. Mondhatnánk így is: egy járműben motorra és 
fékre is szükség van. Gyakran – a történelmi korszaktól függően – az egyik 
vagy a másik beállítottságú típusra van nagyobb igény. ezért az apostol egyi
ket sem teszi „egyedül üdvözítővé”. olyan értékeket helyezett a szívünkre 
a Krisztus váltságművében, a megigazulásban, a keresztyén testvériségben, 
a szeretet pozitív diszkriminációjával ötvözött szabadságban, amelyeket 
konzerválni kell, ha megvannak, és amelyekre fel kell szabadulnunk, ha 
hiányoznak. Bátran átformálhatjuk ennélfogva a 8,8-ból már egyszer idézett 
mondatot: sem a liberalizmusunk, sem a konzervativizmusunk önmagában 
nem számít az isten előtt. ha nem vagyunk liberálisok, előtte nem vagyunk 
kevesebbek, s ha nem vagyunk konzervatívok, többek sem vagyunk. 

Úgy tűnik, hogy Pál a szóban forgó három fejezetben intelmeivel első 
sorban a liberális beállítottságúak felé fordul: hátrább az agarakkal! de a 
későbbiekben, a zsidókeresztyén agitáció idején gyakran előfordult, hogy a 
visszahúzókkal gyűlt meg a baja. Ebben az esetben az utóbbiak voltak „az 
erősek” (lásd a Galata levélben!). Krisztus szabálya szerint pedig mindig 
azoknak kell először lépniük, akik magukat a nyeregben érzik. 

Lelkipásztor, 2000. július–augusztus 
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halál az élet SzolgálatábaN 

Dr. Karol Gábriš pozsonyi professzornak 70. születésnapja 
alkalmából 

Nincs az Újszövetségnek még egy olyan rétege, amely annyi gondot jelentene 
a kutatóknak, mint a jánosi iratok, s közülük is a János evangéliuma. érthető 
tehát, hogy ezen a területen a kutatás és a vita megélénkülésének lehetünk 
tanúi. A megnövekedett érdeklődés – a publikációkból legalábbis úgy tű
nik – mégis sokkal inkább a jánosi iratok megítélésének polarizálódásához, 
mint általánosan elfogadható eredményekhez vezetett. ennek a jelenségnek 
az okát abban kell keresnünk, hogy a jánosi iratok az Újszövetség bizony
ságtételén belül olyan egyedülálló típust képviselnek, amely magyarázatot 
követel. Mivel pedig a kutatók a saját előfeltevéseikhez ragaszkodva próbálják 
a jánosi titkot megfejteni, szükségképpen ellentétes eredményekre jutnak.1 

ez a helyzet véleményem szerint csak akkor fog megváltozni, ha a jánosi 
iratok sajátosságait a jánosi gondolkodásmódon belül és nem egyoldalúan 
a gnosztikus vagy a hellenista–zsidó sémák felől megközelítve próbáljuk 
megérteni.2 a megértés páli alapelve – mutatis mutandis – alkalmazható 
a jánosi iratok interpretációjára is: ha zsidónak zsidóvá, görögnek göröggé 
kell lennünk, akkor Jánoshoz Jánossá kell válnunk. 

A jánosi iratok sajátos karaktere a kifejezőeszközök széles skáláján meg
figyelhető. A jó magyarázat érdekében a teljes eszköztár iránt fogékonynak 

1 hogy az előfeltevésekhez való ragaszkodás milyen következményekkel jár, jól meg 
figyelhető Bultmann János-kommentárjában. Mindaz, ami nem fér bele az evangélium 
feltételezett gnosztikus sémáiba, későbbi egyházi redakciónak minősül, noha stiliszti
kai érvek ezt a feltételezést nem támasztják alá. Lásd mindenekelőtt a „hagyományos” 
eszkatológiát tükröző szakaszokat (Jn 5,24k) Bultmann kommentárjában. 

2 Qumránhoz közel álló „heterodox” zsidóság hatását véli felfedezni a jánosi gondol
kodás hátterében például cuLLmann 1975, 53. kk. 

Qumráni és vele párhuzamosan gnosztikus analógiákat feltételez GoppeLt 1976, 628. k. 
A gnoszticizmus felől értelmezi a jánosi iratokat többek között: buLtmann 1952; 1959; 

schuLz 1972; conzeLmann 1976, 360. kk. schottroff 1970, 280. o. 5. jegyz.; 292. o. 3. jegyz. 
A problémát összefoglalja: kümmeL 1964, 151. kk. 
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kell lennünk. A legfontosabb tennivalónk: ráérezni a jánosi fogalomkincs 
sajátos tartalmára. Ebben a gazdag kincstárban is megkülönböztetett hely 
jut a whv (dzóé) fogalmának. A dzóéban foglalja össze az evangélista Jézus 
küldetésének célját, az általa elnyerhető legfőbb jót: „Azért jöttem, hogy éle 
tük legyen és bővölködjenek.” (jn 10,10b – Cs. S. ford.; lásd még: 5,40; 17,2; 
20,31) Egyúttal olyasmit érint, amelyben minden ember minden időben 
közvetlenül érdekelt. 

Az „élet” szónak az üdvösség tartalmára utaló használatával nem csak a 
jánosi iratokban találkozhatunk. Már a szinoptikusoknál is előfordul ebben 
az értelemben, sőt egyenesen az „isten országának” váltófogalmaként sze 
repel. Az „életre” éppen úgy „bemehet” valaki (Mk 9,43 és par; Mt 19,17), 
mint „isten országába” (Mk 10,15; Mt 5,20), és csakúgy „örökölheti az életet” 
(Mk 10,30 és par; Lk 10,25), mint „isten országát” (Mt 25,34; 1Kor 6,9–10; 
15,50; Gal 5,21). a „bemenni az életre” kifejezés ebben az értelemben már az 
apokaliptikus irodalomban teret nyert.3 egy alkalommal jános is elárulja, 
hogy tud az „isten országának” és az „életnek” erről a szoros tartalmi kap 
csolatáról, mégpedig jézusnak nikodémussal folytatott beszélgetésében (jn 
3,3–5.15). A hangsúly azonban a jánosi iratokban már az „életre” kerül. itt 
válik teológiailag átgondolt, mély értelmű kulcsfogalommá. 

Az „élet” szó jelentéstartalma az általa jelzett valóságnak megfelelően 
minden nyelvben rendkívül gazdag. Kifejezheti a puszta biológiai létezést, 
a létezés – főként az emberi létezés – tartamát, módját, tartalmát, azt a köze 
get, amelyben egy élet megvalósul egészen a nem létezés ellentétének elvont 
fogalmáig. Elkerülhetetlen tehát, hogy megvizsgáljuk: milyen értelemben 
beszélnek a jánosi iratok a dzóéról. Már a szóhasználatnak a konkordancia 
alapján történő egyszerű, az egyes igehelyek kontextusát figyelmen kívül 
hagyó áttekintése is tanulságos. 

feltűnő, hogy János evangéliumában nem fordul elő a ivo" (biosz) szó, 
amely az életnek a fiziológiai feltételekhez kötött voltára utalna. Ebből a 
körülményből két következtetést vonhatunk le: az evangélium szerzője vagy 
beleérti a dzóé fogalmába az életnek ezt az oldalát is, vagy teológiailag figyel
men kívül hagyhatónak tekinti.4 de a jánosi szóhasználat legszembeszökőbb 
vonása az, hogy a dzóé többnyire névelővel ellátva, minden megszorítás nél
kül, abszolút értelemben szerepel a szövegben. Nincs szó rövid vagy hosszú, 
földi vagy mennyei életről, sőt még új életről, esetleg igazi életről sem esik 

3 biLLerbeck–strack 1982, 1: 463–464. o. 
4 Előfordul még a jánosi iratokban az „élet” fogalomkörébe tartozó ychv (pszükhé) 

szó is, főként az „életét odaadni” szókapcsolatban (Jn 10,11–18; 12,25; 13,37; 15,13; 1Jn 
3,16). feltételezhetően szinoptikus gyökerű mondatokban fordul elő, s magának a szónak 
Jánosnál önálló teológiai jelentősége nincs. 
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szó, mintha a dzóé az életünk egy bizonyos pontján kezdődne el, s mindaz, 
ami előtte volt, csupán látszatélet lett volna. Mindebből nyilvánvaló, hogy a 
dzóé jánosi fogalma egy és oszthatatlan, magába foglalja a létezés teljességét, 
ugyanakkor a dzóé minősített élet. az az élet tehát, amely nem felel meg 
ennek a minősítésnek, nem érdemli meg a dzóé nevet. Jánosi felfogásban 
elképzelhetetlen például gonosz, elhibázott vagy mulandó életről beszélni. 
Az viszont már csak a dzóét említő igehelyek összefüggéséből tűnik ki, hogy 
ez az abszolút értelemben használt „nagybetűs” élet mindenekelőtt Isten 
sajátja, s azután pedig azoké, akiket isten ajándékoz meg vele, jézus által 
(Jn 1,4; 5,26; 6,57; 1Jn 1,2). 

Az egyetlen jelző, amely a dzóét a jánosi iratokban közelebbről megvi
lágíthatja, az aijovnio" (aióniosz), vagyis az ’örök’ melléknév. de ez a vonása 
nem esetleges, hanem szükségszerű velejárója a dzóénak. így „[m]ivel a jö 
vendő élet a tulajdonképpeni élet, amint az már a zsidóságban is megesett, 
a dzóé önmagában, jelző nélkül is alkalmazható ebben az értelemben” – írja 
Bultmann.5 ez a sajátos szóhasználat is arra utal, hogy a dzóé elválaszthatat
lan istentől.6 Egyedül Isten örök, és csak a tőle származó élet lehet örökkévaló. 
Ennek megfelelően teológiailag következetesnek kell tartanunk, ha a jánosi 
iratok a dzóé ellentétének nem a földi életet, hanem a qanavto"-t (thanatosz), a 
’halált’ tekintik. Mert ha a dzóé istentől ered, következésképpen mindazok, 
akik elutasítják maguktól ezt a dzóét, „a halálban maradnak” (1Jn 3,14; lásd 
még: Jn 5,24; 1Jn 3,14), függetlenül attól, hogy az ember hétköznapi érte 
lemben még javában él. aki viszont elfogadja a dzóét, „nem lát halált soha 
örökké” (Jn 8,51; lásd még: Jn 11,25k). 

ha a dzóé ilyen sajátos, teológiailag körülhatárolt értelmet kap, elkerül
hetetlenül vetődik fel a kérdés, hogy a jánosi iratok szerint milyen viszony 
van a dzóé és az emberiség történelmi élete, valamint az egyes embernek a 
történelembe ágyazott léte között. Van-e valami összefüggés közöttük, vagy 
szöges ellentétben állnak egymással?7 A kérdésre exegetikailag helyes vá 
laszt kell találnunk, különben a dzóéban kifejezett mondanivaló élettelen 
teologizálás marad, vagy ami még rosszabb: káros teológiai következtetések
hez vezet. A kérdésre nem válaszolhatunk anélkül, hogy megpróbálnánk a 
sokat vitatott jánosi dualizmus mibenlétét tisztázni. 

* * * 

5 thWnt 2: 865. o. 
6 Uo. 864. o.
7 schottroff például ezt írja: „Ez az »élet« (Jánosnál) nem más, mint elhatárolódás ettől

az ellenséges világtól.” schottroff 1970, 293. o. 

97 



exegetikai taNulmáNyok 

 

 

          
 

     
 

 

 

 

  

 

  

   

 

  

   

A dualista szemléletmód a valóságot két egymással szembenálló, sőt kibékít
hetetlen félre bontja. Még a jánosi iratokkal való behatóbb foglalkozás nélkül 
is megállapítható, hogy bennük a mondanivaló ilyen dualista szemléletmód
ban, a valóság megkettőzésében, illetve antagonisztikus ellentétpárokban 
jut kifejezésre. Lépten-nyomon ilyen szembeállítással találkozunk: sötétség 
és világosság (Jn 1,4–5; 8,12; 12,35k; 12,46; 1Jn 1,5; 2,8–11), menny és föld 
(jn 3,31; lásd még: 6,31–58), fent és lent (jn 3,3.7; 8,23), igazság (ajlhqeiva) és 
hazugság (yedo") (Jn 8,44; 1Jn 2, 21,27), Lélek (nema) és test (savrx) (jn 3,6; 
6,63; 8,15). Jézus – olykor az Atya –, valamint az övéi és a világ (kovsmo") 
(Jn 8,23; 17,14; 1Jn 2,15; Jn 15,18k; 17,14–16 stb.) az Atya, valamint Jézus és 
a világ fejedelme, illetve ördög (Jn 8,42–44; 12,31; 14,30), élet és halál (Jn 
5,24; 11,26; 1Jn 3,14). 

Ebből a korántsem teljes felsorolásból is kitűnik a jánosi dualizmus 
három jellemző vonása. a) Ez a dualizmus sokoldalúan megvilágítva és 
változatos kifejezőeszközökkel nyilvánul meg. b) az az ellentét, amelyet 
ez a dualisztikus felfogás tükröz, univerzális, lényegi és időben fel nem 
oldható ellentmondásokkal terhes. c) a két ellentétes princípium az ember 
számára nem nyújt választási lehetőséget. Ellenkezőleg: ezek szabják meg 
létét és minden megnyilvánulását. Másképpen: az eredet meghatározza a 
kifejletet. Ezt a szemléletet a jánosi iratok többnyire az ejk és ejx prepozíciók 
használatával juttatják kifejezésre. például: „Ami testtől született, test az, 
és ami a Lélektől, lélek.” (jn 3,6)8 

A jánosi dualizmus mindmáig heves vita tárgya az Újszövetség kutatói 
között. A vita lényegében két, egymással összefüggő kérdés körül forog: mi
lyen természetű dualizmusról van szó a jánosi iratokban, és milyen szellemi 
háttérből ered ez a dualisztikus szemléletmód? 

A valóság dualisztikus felosztásának és szembeállításának lehetőségei 
közül csak a legfontosabbakat veszem számba.9 számításba jöhet a zsidóság 
világszemléletére jellemző úgynevezett eszkatológiai dualizmus, amely a 
jelent és az eljövendőt állítja szembe egymással. Ennek nyomai Jánosnál is 
megtalálhatók (Jn 5,24–29). de nem is szükséges ezeket önkényes módon 
Bultmann-nal együtt10 egy későbbi egyházi redaktor beavatkozásának mi

8 Lásd még Jn 8,44-ben. Bultmann szerint: „Mert az ember mint teremtmény nem 
önmagából él, ahogyan isten, hanem olyan eredetből, amely felett az ember nem ren
delkezhet, és amelynek valami hatalma van felette. Mindig valami honnanból jön, s 
csak két lehetőség adódik számára: vagy istenből, vagy pedig a világból, a hazugságból, 
a semmiből.” buLtmann 1959, 372. o. 

9 Jó összefoglalást találhatunk: schottroff 1970, 236. o. 
10 buLtmann 1952, 196. o. Jn 6,39–40.54-gyel kapcsolatban 176. o. 1. jegyz. Lásd még 

schottroff 1970, 233. o. 2. jegyz. 
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nősíteni, ugyanis kétségtelen, hogy a fő ütközési pont a jánosi iratokban 
nem a „most” és a „majd egykor” között van. A „sötétség” és a „világosság” 
ellentétének említése miatt sokan a qumráni gondolatvilág hatását vélték 
felfedezni jánosnál,11 és ezért dualizmusát nem egészen korrekt módon 
„etikainak” nevezték. érintkezési pontok kimutathatók ugyan a qumráni és 
a jánosi szellemiség között, de az is nyilvánvaló, hogy az ellentét Jánosnál 
nem az igazak és a gonoszok között feszül.12 A legközelebbi analógiát a hel
lenisztikus kozmológiai dualizmus, annak is inkább a gnosztikus változata 
kínálja. Eszerint a valóságot az isteni pneumatikus és az alacsonyrendű, 
romlott materiális szférák kibékíthetetlen ellentéte jellemzi. Bultmann azt 
állítja, hogy a jánosi iratoknak csupán a kifejezései igazodnak ehhez a 
szemlélethez, valójában azonban úgynevezett „döntési dualizmusról” van 
bennük szó. Vagyis a hit egzisztenciális döntése nyomán oszlik az embervi
lág két, egymással szemben álló félre.13 Käsemann és néhány évvel később 
Luise schottroff viszont úgy látják, hogy istennek és a világnak a gnosztikus 
világképhez igazodó szembeállítása következetesen érvényesül a jánosi 
gondolkodásmódban.14 

természetesen lehetetlen a jánosi dualizmus bonyolult és sokat vitatott 
kérdését egy ilyen rövid lélegzetű tanulmányban kellőképpen tisztázni. de 
annak, akinek nemcsak az evangélium egy-egy részletét, hanem az egész 
evangéliumot kellett magyaráznia, nem szükséges bizonygatnom, hogy a 
jánosi dualizmus a mondanivaló szolgálatában áll. Kifejezőeszköz, nem pe 
dig az üzenet lényegét meghatározó szemléletmód. emellett szól már maga 
az a tény is, hogy ez a kettősség a jánosi iratokban olyan változatos módon 
jut kifejezésre. 

a határvonal és ellentét a jánosi szemléletmód szerint mai terminológiá
val élve a transzcendencia és immanencia között húzódik (vö. 3,13; 3,31; 1,13; 
3,6; 6,63 stb.). Ez az immanencia az evangélista felfogása szerint önmagába 
zárt világ, amelyet gyakran a savrx (szarx) szóval jellemez (3,6; 6,63; 8,15; 
lásd még: 1,13!). A szarx Jánosnál – ellentétben Pállal – nem annyira aktív 
istenellenességre,15 mint inkább az ember tragikus fogyatékosságára utal. az 

11 Lásd 2. jegyz.
12 sokan qumráni gondolatvilágot vélnek felfedezni jn 3,19kk-ben, de amint Conzel

mann meggyőzően kifejti, itt a bűn, amely nem akar a világosságra jönni, Jézus elutasítása, 
az igazsággal szembeszegülő hazugság állapota. conzeLmann 1976, 385. o. 

13 buLtmann 1959, 373. o., valamint conzeLmann 1976, 385. o. 
14 käsemann 1980, 29., 62., 98., 132. o. schottroff 1970, 243., 244., 277., 289., 295. o. 

A jánosi dualizmus szempontjából sajátos fejlődést tételez fel az evangéliumon belül 
becker 1974. 

15 Így látja ugyanis schottroff 1970, 275. o. 
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ember ugyanis nem képes megérteni isten dolgait, nem képes az ő világával 
kapcsolatot tartani, holott létének ez az alapja (lásd pl. Jn 4,31–34!). Ebből a 
„korlátoltságból” adódnak azok az evangéliumra olyannyira jellemző félreér 
tések, amelyekkel hallgatói Jézus szavát fogadják (2,20–22; 3,4; 4,15; 4,33; 6,34 
stb.). ezek a félreértések azonban sohasem valami felszínes fogalomzavar 
következtében jönnek létre. Abból a földhözragadt szemléletmódból táplál
koznak, amely szerint az ember életszomja e világi feltételekkel kielégíthető. 
de korántsem következik ebből az a merev dualista felfogás, hogy mindaz, 
ami az élet fenntartásához szükséges ezen a földön, elhanyagolható lenne. 
Csupán arról van szó, hogy mindez csak átmenetileg, végső soron csak a 
halálig nyújt segítséget. Aki a földi vízből iszik, „újra megszomjazik”, s aki 
csak földi táplálékból él, legyen az bár a csodálatos pusztai manna, „meghal” 
– mondja Jézus (4,13; 6,28). Ezért Isten földi ajándékai olyan „jelek” (shmeia), 
amelyek túlmutatnak önmagukon „az igazira”, az élet forrására, magára a 
mennyből alászállott kenyérre, Jézusra (6,32–33). 

nyilvánvaló tehát, hogy a jánosi szemléletmód nem „metafizikai dualiz
must” takar.16 ha számol is a valóságnak két egymástól jól megkülönböztet
hető síkjával, isten világával és a mi világunkkal – főként az embervilággal –, 
ezek mégsem elkülönült, egymással nem érintkező síkok, ahogy a gnosztiku
sok gondolták (Zweigleisigkeit).17 A mi világunk rá van utalva Istenére, hiszen 
a Logosz a létének alapja (Jn 1,2!). Az viszont aligha vitatható, hogy János a két 
sík között feszültséget, kibékíthetetlen ellentétet lát. de ez az antagonizmus 
nem a két világ eltérő természetéből adódik, hanem az embervilág Isten előli 
elzárkózásából, sőt egyenesen isten elutasításából (Jn 1,5–10; 8,44; 14,17; 1Jn 
3,1 stb.). Bár ez a helyzet akkor lesz nyilvánvalóvá, amikor a világ a testté 
lett igével találkozik (Jn 3,19–21; 5,24–26), mégis elhamarkodott dolog volna 
„döntési dualizmusról” beszélni.18 ebben az esetben ugyanis az embernek 
Jézus mellett hozott döntésével módja nyílna helyzetén változtatni, pedig 
jános szerint az igével való találkozás éppen azt fedi fel, hogy az ember olyan 
reménytelen állapotban volt, van és marad, amelyből számára nincs kiút 
az örök élet forrásához, istenhez. Csak az segíthet rajta, ha csoda történik, 
vagyis Isten „felülről” töri át e világi létének és mentalitásának bűvös körét 
a testté lett ige által, és ő ragadja meg az embert és vezeti hitre a Lélek által 
a jézus halálában megnyilatkozó szeretetével (jn 1,12–13; 3,16; 8,28; 10,11; 

16 ezt käsemann is kénytelen megállapítani: 1980, 131. o. 
17 schottroff által használt kifejezés. A valóság párhuzamos és egymással nem érintkező 

síkokban történő átértelmezését a jánosi gondolkodásra is jellemzőnek tartja. schottroff 

1970, 277. o. 
18 A „döntési dualizmus” feltételezésének (lásd 13. jegyz.) jogosultságát megkérdőjelezik: 

schnackenburG 1967, 430. o., valamint käsemann 1980, 132. o. 
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1Jn 4,19 stb.). A jánosi dualizmus, amelyet joggal nevezhetnénk teológiai 
dualizmusnak, ennek a martriva-nak (martüria) a szolgálatában áll. 

* * * 

Ezek után kísérletet tehetünk arra, hogy feleletet adjunk a jánosi dzóé és az 
emberi, történeti lét viszonyának kérdésére. Mivel a jánosi dualizmus hatása 
alól az élet jánosi szemlélete sem vonható ki, szem előtt kell tartanunk azokat 
a megállapításokat, amelyekre az előző szakaszban jutottunk. Eszerint az 
„örök élet” szoros kapcsolatban van mindazzal, ami földi életünket jelenti. 
Az örök élet mibenlétét nem lehet tehát negatív eljárással megfogalmazni, 
mintha az eleve más volna, mint a földi élet, vagy eleve túl volna azon, amit 
számunkra a földi élet jelent. A jánosi gondolkodásmód szerint az örök élet 
a forrása a földi életnek. Ez ad – egy tévéműsor címével élve – „életet az 
éveknek”, feltéve, hogy ebből a forrásból merítünk. Ennek megfelelően az 
embernek már az élete folyamán örök élete lehet (Jn 5,24; 6,40.47.54 stb.), 
amelyet a múló évek sem rabolhatnak el, mert jézus fel fogja támasztani 
azokat, akik tőle kaptak örök életet. 

de ellene mond a jánosi szemléletnek az is, ha az örök életet azonosí
tanánk mindazzal, ami életünket betölti, és ezzel az emberi élet minden 
megnyilvánulását mintegy szentesítenénk. Az örök élet „krízist” jelent a földi 
életünk számára. Felfedi, hogy bár isten életet adó hatalmára és szeretetére 
vagyunk utalva, mégis meghasonlottunk vele, s ezért biológiai létezésünk 
ellenére is „halálban vagyunk” (Jn 5,24). Az egyház szolgálata tehát János 
szerint nem vonatkoztathat el a konkrét élettől, ugyanakkor azonban kri
tikusnak kell lennie, vagyis fel kell tárnia összefüggéseit istennel és az ő 
világával. 

de hogyan lehet az életünk itt a földön minőségileg más, örök életté? tulaj
donképpen minden e körül a kérdés körül forog a jánosi iratokban. A válasz 
félreérthetetlen: az ember a maga erejéből nem képes az örök életet elnyerni, 
bár az igazi élet utáni vágyában mindent megpróbál ennek érdekében. nem 
segítene rajta, ha a lélekvándorlás ősi hite szerint sikerülne egy magasabb 
rendű életformában újraszületnie.19 de az sem, ha levetheti a materiális lét 
nyűgeit, mint ahogy ezt a gnosztikusok tanították. „Ami testtől született, test 
az” – mondja jézus nikodémusnak (jn 3,5). Örök életet csak „felülről”, azaz 
Istentől kaphat az ember, mert egyedül istennek „van élete önmagában” (Jn 
5,26), és senki másnak nincs tőle függetleníthető élete. isten pedig Jézus, a 
testté lett ige által, aki „onnan felülről való” (Jn 6,33–35; 8,23), adja az örök 
életet azoknak, akik hisznek jézusban. 

19 ben-chorin 1967, 25. k. 
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Amikor arról van szó, hogy Jézus milyen módon ajándékozza nekünk 
az életet, az evangélista két félreértéstől is elhatárolja magát. Egyrészt igaz 
ugyan, hogy Jézus az ő „beszédei”, tehát a „felülről” hozott kinyilatkoztatás 
révén kínálja fel nekünk az örök életet (Jn 6,63; 8,47), János mégsem esik a 
gnózis kísértésébe: ezt a felülről kapott ismeretet nem tartja elegendőnek az 
élethez. Ahhoz, hogy örök életünk legyen, magához Jézushoz kell mennünk, 
és nála kell maradnunk, mert isten az ő személyében kínálja fel nekünk az 
örök életet. Jézus személyének, a „nála maradásnak”, a „vele való közösség 
nek” (1Jn 1,3–7!) ez az előtérbe helyezése nyilvánvaló a jánosi iratok minden 
elfogulatlan olvasója számára.20 Másrészt viszont ez a kapcsolat jézussal 
nem fogható fel misztikus értelemben vagy valamiféle átlényegülésként sem. 
Megmarad igei eseménynek – „ha megmaradtok az én beszédeimben, való 
ban az én tanítványim vagytok” (Jn 8,31) –, amelyre a megszólított részéről 
a hit a megfelelő válasz. Az örök élet és az igében kinyilatkoztatott igazság, 
a „világosság” ebben a dialektikus viszonyban van egymással jánosnál. „Az 
élet volt az emberek világossága” – mondja a prológusban (Jn 1,4). tehát nem 
az igazság megvilágosító ereje tesz élővé, mint a gnosztikusoknál, hanem 
az istentől kapott élet magában hordozza az igazság ismeretét. Ezért nem 
elég megvilágosodnunk, megismernünk az igazságot, hanem „felülről” kell 
születnünk (Jn 3,3). Ugyanakkor azonban az örök élet Jézus beszédéből fakad. 
„Az én beszédeim Lélek és élet” – mondja jézus (jn 6,63). péter pedig: „Örök 
élet beszéde van nálad.” (jn 6,68)21 

A jánosi gondolkodás szerint azonban „az örök élet beszéde” nem választ
ható el Jézus személyétől. sőt ő maga ez a beszéd, a Logosz, amely testté lett. 
Bizonyos megszorításokkal, hiszen „a beszédek” jánosnál sem monománi
ás, tartalmatlan önkinyilatkoztatások. igazat kell adnunk Bultmann-nak, 
amikor azt állítja, hogy „Jézus, az istentől jött kinyilatkoztató semmi mást 
nem nyilatkoztat ki, mint hogy ő a kinyilatkoztató.”22 igen, mert isten nem új 
tanítást, valami magasabb rendű ismeretet közöl velünk Jézus által, hanem 
önmagát adja nekünk Jézus személyében. Ezt vallja meg tamás húsvét után: 
„Én Uram és én Istenem!” (Jn 20,28). Amikor a keresztyén gyülekezetben 
az igét hirdetik, azzal a céllal történik, hogy a későbbi korok igehallhatói is 
Jézushoz találjanak és nála maradjanak (Jn 15,4kk). A Jézussal való közösség 

20 ez a mozzanat a jánosi iratokban nemcsak a gnoszticizmussal szemben válik hang
súlyossá, hanem egyúttal a formálissá váló korai katolicizmus, „az egyház főáramlatá 
nak” kritikája is. Lásd käsemann 1951, 302. o. Cullmann szerint ilyen kritikáról nincs 
szó Jánosnál, csupán a sajátos karakterű jánosi keresztyénség igyekszik így igazolni 
keresztyén mivoltát. cuLLmann 1975, 15. o. 

21 buLtmann 1952, 25. k. 
22 buLtmann 1959, 418. o. 
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létrehozása a célja magának az evangélium megírásának is, mert csak ebben 
a közösségben válik lehetővé, hogy életünk örök élet legyen: „Mindezek azért 
írattak meg, hogy elhiggyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és azért, 
hogy amikor hisztek, életetek legyen az ő nevében.” (jn 20,31; Cs. s. ford.) 

de még egy lépéssel tovább kell mennünk. Jézus személye Jánosnál sem 
választható el attól, ami a testté lett Igével történt. ezen a ponton nem érthe
tünk egyet Bultmann-nal, aki azt állítja, hogy „Jézus halálának mint bűnért 
hozott engesztelő áldozatnak közös keresztyén értelmezése nem játszik meg 
határozó szerepet a jánosi szemléletmódban”.23 ez annyira szerves része a 
jánosi iratoknak – kezdve a báránytipológián, az „élet kenyerén” át egészen 
a keresztre történő „felmagasztalásig” –, hogy lehetetlen a vonatkozó igehe 
lyeket még csak felsorolni is. János szerint ugyanis így lehet Jézus nekünk 
ajándékozott személye isten egész világ iránti szeretetnek megnyilatkozása 
(Jn 3,16!), s ennek megfelelően az örök élet forrása. 

Bár Jézus életének minden mozzanata, preegzisztens gyökerű küldeté 
se, szavai, csodái, az emberekkel való bánásmódja isten szeretetét juttatja 
kifejezésre, mégis istennek irántunk tanúsított feltétel nélküli szeretete 
igazán átütő erővel Jézus halálában mutatkozik meg (lásd Jn 3,14–16). és itt 
érkezünk el az élet legmélyebb, paradox titkához: élet a halálból fakad. vagy 
más oldalról megközelítve: a halált legyőzni csak halállal lehet. Az evangéli
umnak ez az üzenete legtisztábban Jn 12,24-ben szólal meg: „Bizony, bizony 
mondom nektek – fordul Jézus az övéihez –, ha a gabonamag a földbe hullva 
meg nem hal, egymaga marad; de ha meghal, sok termést hoz.” szeretném, 
ha a következőkben erre a jézusi mondásra irányítanánk figyelmünket, és 
megpróbálnánk behatolni az értelmébe. 

* * * 

A kettős ámennel nyomatékossá tett jézusi mondás önmagában, az össze 
függésből kiszakítva is megáll a maga lábán. Vagyis a benne található kife 
jezések nem szorulnak rá arra, hogy a közvetlen környezetük világítsa meg 
értelmüket. de jánosi stílusjegyeket sem hordoz magán, és a jellegzetesen 
jánosi fogalomkincsből sem található benne egyetlen szó sem. Jól beleillene 
valamelyik szinoptikus evangéliumba, noha hozzá hasonló jézusi kijelentést 
nem találunk a szinoptikusoknál. Bizonyosnak látszik tehát, hogy a mondást 
nem az evangélista fogalmazta, nem is jánosi körben formálódott ki, hanem 

23 Uo. 406. o. Käsemann is úgy látja, hogy a theologia crucis nem játszik szerepet a jánosi 
szemléletmódban. Elfeledkezik 12,24-ről és számos igehelyről (1,29; 3,16; 10,11 stb.). Nem 
veszi figyelembe, hogy az „ige”, amelyben Jézus praesensszé válik, a gyülekezet számára 
egyszerre Jézus szava, személye és műve! käsemann 1980, 111. o. 
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korábbi tradícióból került az evangéliumba. A magyarázók egyöntetű vélemé 
nye szerint az egész szakasz (jn 12,20–36) egymással laza kapcsolatban álló 
töredékekből tevődik össze.24 Egy ilyen töredék a szóban forgó bibliai vers is. 

A vers mondanivalója a gabonamag sorsát idéző hasonlatban jut kifeje 
zésre. a hasonlat valódi hasonlat, analógiára hivatkozik, és ezért nem illik 
az evangéliumra oly jellemző „én vagyok”-igék szimbolikus képeinek sorá 
ba. A meghaló búzamag hasonlata közkedvelt lehetett az első keresztyének 
körében, mert Pál (1Kor 15,36), római Kelemen (1Kel 24,4–5) és ignatius 
(1róm 4,1) is él vele. Nagyon valószínű, hogy egy reánk nem maradt jézusi 
hasonlat az eredete, hiszen képi világa azonos több példázatával (a magvető, 
a magától növő vetés, a mustármag példázata stb.). 

Joachim Jeremias Jn 12,24-et az isten országáról szóló kontrasztpéldáza
tok sorában említi.25 Valóban most is szöges ellentétről, a pusztulásról és a 
nyomában támadó új életről van szó. Egyet kell értenünk Jeremiasszal, aki 
n. a. dahl nyomán a kontrasztpéldázatok eredeti Sitz im Lebenjét Jézus 
működésének ellentmondásosságában látja. a „szerény kezdet”, a „szedett
vedett tanítványi kör”, az „átütő siker elmaradása” egyáltalán nem azt a 
benyomást keltette, mintha jézus által isten volna munkában. jézus viszont 
a kontrasztpéldázatokkal éppen arra akart rávilágítani, hogy minden el
lenkező látszat ellenére – lutherien szólva: in contraria specie – isten várva 
várt uralma általa elkezdődött, megállíthatatlan, és ezért komolyan kell őt, 
mármint Jézust vennünk.26 

Az elhaló és mégis bő termést hozó búzamag kontrasztpéldázatában a 
hasonlítási pont az előbbiekkel szemben nem a szerény és rejtett kezdetre, 
s az ezt követő győzelmes kiteljesedésre esik, hanem a halálra és az abból 
származó gazdag eredményre, vagyis jánosi értelmezésben az örök életre 
(25–26. vers!). ismeretes, hogy sok újszövetségi teológus Jézusnak a saját 
halálára és annak módjára tett kijelentéseit vaticinium ex eventunak minő 
síti. szerintük ezeket a húsvét utáni gyülekezet adta Jézus szájába.27 ha így 
van, akkor a meghaló gabonamag hasonlata is ebbe a sorba tartozik. ezzel 
szemben az a tény, hogy benne a kontrasztpéldázatok sémáját fedezhetjük 
fel, kettőre enged következtetni. Egyrészt a hasonlatban kifejezésre jutó 
kiélezett paradoxia a hasonlat jézusi eredetére mutat. tehát benne maga 
Jézus értelmezi halálát, s nem a húsvét utáni gyülekezet utólagos reflexiója 
szólal meg. Másrészt jézus a halálát is ugyanabban a megvilágításban látja, 

24 schneider 1985, 228. o.
25 Jeremias 1984, 147–153. o.
26 Lásd a 2. jegyzetet.
27 Így például buLtmann is, 1959, 31. kk.
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mint eddigi működésének ellentmondásos voltát. életműve logikus végki
fejletének tekinti, és ugyanaz a bizonyosság tölti el a végső győzelem felől, 
mint amellyel működésének szerény és elhanyatló eredményeit értékelte. 

Mintha vezérfonalként isten szenvedő szolgájának sorsa lebegett volna 
szeme előtt ézsaiás 53-ból: „Ha jóvátételül fel is áldozta magát, mégis magot 
lát, sokáig él. Isten akarata célhoz jut általa” (10. vers)28 

* * * 

A földbe hullott gabonamag haláláról szóló jézusi logion ezért illik bele 
a különféle tradíciótöredékekből egybeszerkesztett szakaszba, sőt annak 
súlypontját, vezérmotívumát alkotja. amint láttuk, a mondás eredete jézus 
igehirdetésében keresendő. sok írásmagyarázó véleményével szemben egyre 
inkább meggyőződöm arról, hogy János evangéliumának gondolatvilágát nem 
a hellenista keresztyén vagy éppen gnosztikus szemléletmód határozza meg, 
hanem az, amit Jézus földi életében mondott vagy cselekedett, természetesen 
úgy, ahogy azt a szentlélek felidézte és megvilágította az övéi számára (Jn 
14,25–26). A szerző evangéliuma megírásakor már meglehetősen eltávolodott 
Jézus korától, mint a hajó, amely messze jár a kikötőtől. Új és ismeretlen 
vizek veszik körül, de hogy a helyes irányt tarthassa, kapitánya újra és újra 
visszatekint a kikötő világítótornyára. Az evangélistának új feltételek között 
kellett megfogalmaznia az egyetlen evangéliumot. A kettős feladatnak ebben 
a feszültségében formálódik ki az a szakasz is, amelyben az általunk kiemelt 
jézusi logion a szerző korának szóló üzenetté válik. Próbáljuk meg tehát 
nyomon követni, hogy miként transzformálja és eleveníti meg az evangélista 
jézus titkát saját hallgatói, illetve olvasói számára. 

A Jn 12,20–50-ig terjedő szakasz Jézus halálának értelméről és követ
kezményeiről szól. Ez tartalmilag megfelel annak, amit a szinoptikusok a 
szenvedésjövendölésekhez kapcsolódóan mondanak el. János azonban ezt a 
tanítást nem a Caesarea Philippiben történt jelenetet, hanem a jeruzsálemi 
bevonulást követő időszakra helyezi. A mondanivaló ürügyét pogány vagy 
talán prozelitává lett, esetleg „istenfélő” görögök kérése szolgáltatja. Ez már 
az evangélium szerzőjének, illetve az ő gyülekezeteinek a szituációja! A görö 
gök látni szeretnék Jézust. Vagyis érzékszerveikkel szeretnének meggyőződni 
arról, hogy Jézus megfelel-e a róla terjengő híreknek. Lényegében ugyanaz 
a vágyuk, mint jézus feltámadása után tamásnak: az emberi megismerés 
eszközeivel akarnak meggyőződni Jézus dicsőségéről, azaz személyének és 
küldetésének páratlan isteni mivoltáról. Az a görög nevű fülöp és András 

28 Vö. woLff 1952, 85. o. 
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egyengeti Jézushoz útjukat, akik a hagyomány szerint később a pogánymisz
szió egyik fontos a területén, Kis-ázsiában működtek.29 

Jézus válasza a kérésre meglepő: éppen jókor jöttek, mert most jött el az 
istentől megszabott óra, amikor az Emberfia megdicsőül, amikor általa isten 
uralma hatalommal jelenik meg. Ezután beszél a haláláról, amely szükséges 
ahhoz, hogy élete és szolgálata sok termést hozzon. Jézus dicsősége tehát 
halálában ragyog fel. Amit a görögök érzékszervei tapasztalni fognak, a 
pusztulás. A hit azonban ebben a pusztulásban győzelmes új kezdetet pil
lanthat meg. ezért boldogok, akik nem látnak és hisznek (jn 20,29). húsvét 
előtt és húsvét után egyaránt csak a hit képes felismerni isten győzelmes 
szeretetét Jézus művében. 

Jézusnak a meghaló búzamag hasonlatában feltáruló paradox dicsőségét 
az evangélista másként is kifejezésre juttatja. rá jellemző módon Jézus ke 
resztre feszítésének érzékeltetésére olyan szót választ, amely kettős értelmű: 
a Jyon (hüpszoun) ugyanúgy jelentheti a keresztfára, mint a dicsőségbe való 
felemeltetést. „Amikor én felemeltetem a földről – mondja jézus jn 12,32-ben 
–, mindenkit magamhoz vonzok.” s hogy félreértés ne essék, az evangélista 
megjegyzi: „Ezt pedig azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal kell meg
halnia.” halál és dicsőség ugyanabban a mozdulatban! Ezzel a többször is 
visszatérő fordulattal (Jn 3,14) akarja János tudtunkra adni, hogy szerinte 
a kereszt Jézus dicsőségének tetőpontja. nem véletlen, hogy a negyedik evan
géliumban Jézus utolsó szava a kereszten győzelmi kiáltás: „Elvégeztetett!” 
Minden emberi elképzelést megcsúfoló és feje tetejére állító isteni gondolat: 
a juhok pásztora maga az áldozati Bárány, aki hordozza a világ bűnét.30 

A legtöbb exegéta a keresztnek és a dicsőségnek ezt az abszurd azonosí
tását azzal igyekszik kikerülni, hogy Jézus kereszthalálát és megdicsőülését 
a jánosi teológiában egymást követő állomásnak tekinti. Mégpedig azért, 
mert szerintük János a megváltás gnosztikus sémáját követi: a mennyei 
küldött alászáll, hogy a megváltó ismeretet átadja az anyagi lét fogságába 
zárt lelkeknek, és azután visszatér mennyei dicsőségébe. Pedig János éppen 
a gnosztikusok ellen harcol, amikor a kereszthalál mélységében ragyogtatja 
fel Jézus dicsőségét. Ez elviselhetetlen gondolat a gnosztikus számára, aki 
doketista módon annyira összeférhetetlennek tartja a testi nyomorúságot az 
isteni dicsőséggel, hogy tagadja a kereszten függő test és Jézus azonosságát 
(1Jn 4,2; 2Jn 7). 

A Jn 12,24-ben található és az elhaló búzaszemről mondott jézusi hason

29 Euszébiosz iii. 1.1 és 39.9. 
30 szépen fogalmazza meg ezt a paradoxont Pilinszky János A mélypont ünnepe 370. 

oldalán. 
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lathoz hozzákapcsolja a szinoptikusoknál is szereplő mondást Jézus köve 
téséről. A tanítványra is áll Jézus hasonlatának igazsága: meg kell halnia, 
hogy örök élete legyen (25. vers). Ez a halál azonban csak a végső esetben 
jelenti a mártírhalált. Mindenekelőtt az önmegtagadásban nyilvánul meg. 
ha a tanítvány félti önmagát, mindent elveszít, ha pedig legyőzi önzését, 
hogy Jézus akaratát teljesítse ezen a földön, akkor őrizheti meg önmagát az 
örök életre. A 26. versből nyilvánvaló, hogy ez az önmegtagadás nem öncélú 
erőmutatvány, hanem a Jézusnak végzett szolgálat érdekében nélkülözhetet
len. az a szolga viszont, ki vállalja ezt a fajta halált a szolgálat érdekében, 
osztozik Ura sorsában is. ott lesz, ahol az ő Ura van. Vagyis aki vele volt a 
halálban, vele lesz a bőséges termést hozó győzelmes életben is (26. vers). 
nem kétséges, hogy az evangélista szinoptikus intelmek ideiktatásával egy 
gyakori ekkléziológiai eltévelyedéstől akarja óvni gyülekezeteit: húsvét után 
sem érkezett el isten népe számára a triumfálás korszaka (vö. 1Kor 4,8kk). 
Most még az alázatos, áldozatot vállaló szolgálat ideje van. Még most is csak 
a halálon keresztül vezet az út az életbe. 

hans Walter Wolff hívja fel figyelmünket sajnálatos módon elfelejtett 
könyvében a szakasznak az ézsaiási szenvedő szolga énekével való szo 
ros és benső kapcsolatára. igaz ugyan, hogy az evangélista ézs 53-ból szó 
szerint csak 12,38-ban idéz, ahol Jézus paradox dicsőségének megütközést 
keltő voltáról van szó, de rejtett áramlatként az egész szakaszon végigvo 
nul. Wolff szerint éppen az a tény, hogy nem tekinti ézs 53-at formális 
írásbizonyítékként, tanúskodik leginkább arról, hogy mennyire áthatja az 
evangélista gondolatait. Ahogyan ez már Jézusnál is megtörtént.31 az írás 
beteljesedésének érzékeltetése pedig azért fontos jános számára, mert így 
lesz világos az olvasó előtt, hogy amit Jézus vállalt, megegyezik isten aka
ratával, a mögött maga isten áll, s ezért nem egyedi, elszigetelt vállalkozás, 
hanem isten szeretetének örök életet ajándékozó megnyilatkozása minden 
kor minden embere számára. 

* * * 

Mindaz, amit a negyedik evangélium a dzóéról elmond, tartalmatlan gnosz
tikus játszadozás maradna a legszentebb fogalmakkal, ha nem vennénk 
figyelembe a szóban forgó jézusi logionnak és kontextusának korrekcióját: 
csak a halálba adott életből támadhat termést hozó örök élet. Egyébként az 
életünk megmarad a halál szorításában vergődő, meddő életnek. isten min
den emberi értelmet meghaladó gondolatainak titka tárul fel itt: halállal töri 
le a halál hatalmát, hogy diadalra vigye az örök életet. 

31 woLff 1952, 70. k., 84 k. 
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Az örök életnek ez a paradox törvénye azonban csak bizonyos megszo 
rításokkal igaz. Mert a formula nem általánosítható. Nem minden halál 
szolgálja az életet. igaz ugyan, hogy minden élet csak áldozatok árán szü
lethet és maradhat fenn, de nem minden áldozatból fakad élet. az áldozat 
bizonyos körülmények között a pusztítás és a halál eszközévé, tehát életel
lenessé válhat. Így is mondhatjuk: csak a minősített áldozat, a minősített 
halál hozza meg az élet termését. jézus szavaiból és az azokhoz kapcsolódó 
teológiai reflexióból jól kivehető ez a minősítés: kizárólag a csíraképes ga 
bonamag halála hozhat termést. Jézus halála négy körülmény találkozása 
miatt válhatott megváltó halállá: először, mert egy igaz, szeretetben vállalt 
életút megszakadását jelentette; másodszor, mert jézus a saját életét adta oda 
áldozatul, s nem mások életét kívánta elvenni az élet nevében; harmadszor, 
mert Jézus halála nem végzetszerű, hanem önként vállalt halál, szeretetből 
hozott áldozat volt. Végül pedig, mert halála nem önkényes, hanem isten 
kezéből vett, engedelmes halál volt. 

Csak így válhatott jézus keresztje nagy Gergely szép sorával „királyi 
trónná”. de a tanítvány halála is csak abban az esetben szolgálja az életet, 
ha a Jézuséhoz hasonlóan minősített halál. A tanítványnak a maga életét 
kell „meggyűlölnie”, és nem a másét, ha azt akarja, hogy élete legyen. ezt 
pedig nem tudja megtenni, ha le nem győzi istennek Jézus halálában meg
nyilatkozó minden értelmet meghaladó szeretete (Jn 4,16; 1Jn 4,7–11). Az így 
legyőzött ember viszont képessé válik arra, hogy Ura megbízásából életét a 
másoknak való szolgálatban „tékozolja el”. Az így vállalt élethez fűződik a 
bő termés ígérete. 

* * * 

A tanulmány első felében igyekeztem kimutatni, hogy a jánosi gondolko 
dásban az örök élet nem más, mint az isten számára nyitottá vált földi élet, 
amely azután magában hordozza a halálon túli élet ígéretét is. kinyílni pedig 
isten felé csak úgy képes, ha isten „felülről” behatol előle elzárkózó létünk
be Jézus, a „testté lett ige” által, a keresztig elmenő szeretetével megragad 
és maga felé fordít minket, és Lelke által hitet ébreszt bennünk, megtartva 
bennünket a Jézussal való közösségben. Az elhaló gabonamag hasonlata és 
a hozzá kapcsolódó jézusi logionok a jánosi iratoknak sok más hasonló kije
lentésével együtt nyilvánvalóvá teszik, hogy földi életünk „átminősítésében” 
döntő szerepe van Jézus és az ő követői „minősített” halálának. Jézus ennek 
a termésnek a reménységével néz az emberiség életére. 

reménységének teológiai súlyát akkor tudjuk felmérni, ha szembesítjük 
más elképzelésekkel. A zsidóság egy, a jelen történelmi szakaszt lezáró ra 
dikális és univerzális fordulatban reménykedett. jézus viszont „már most” 
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kívánja nyújtani az örök élet ajándékát. A tipikus hellenista világszemléletet 
képviselő gnoszticizmus a materiális lét levetésében látta a kiutat, a törté 
nelmi létre nézve nem táplált semmiféle reménységet, sok keresztyénhez 
hasonlóan, akik a megoldást hajlamosak áttolni a túlvilágra. jézus szerint 
isten számára a testi mivoltunk sem jelent akadályt. de nem tudja jézus 
elfogadni az immanens fejlődés életellenes erőket lebecsülő modern opti
mizmusát sem. Naiv reménység ez, amely nem számol a fejlődés hallatlan 
nagy árával. 

Jézus a maga és követői búzamagsorsával felel az isten által ébresztett 
várakozásokra. Az Ószövetség a választott nép múltját kudarcok sorozatának 
mutatja be. isten újra meg újra utánanyúl népének, de az mindig eljátssza a 
kapott lehetőséget. isten emberei, a próféták ennyi kiábrándító tapasztalat 
ellenére sem adják fel a reményt, mert bizonyosak abban, hogy isten nem 
adja fel a harcot a teremtett világáért. hasonlatában ennek a reménységnek a 
megvalósulásáról szól Jézus. A „minősített halál” az a kovász, amelyet Jézus 
belevetett az emberiség tésztájába, hogy ízes kenyérré válhasson. a zsidóság 
a páska ünnepén kitakarította a kovászt, mert a gonosz erjesztő hatalmára 
emlékeztette. Jézus szerint a gonoszságnál erősebb a „minősített halál”. az 
életnek nem kell tehát körben járnia, mint a taposómalomba fogott lónak, 
de ennek nagy ára van. 
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Példázat a túléléSről 

Meditáció a hamis sáfár esetéről Lk 16,1–12 alapján 

Jézus felvilágosít Isten országáról 

jézus minden példázata, beleértve a szóban forgó példázatot is a hamis sá
fárról, valamilyen módon kapcsolatban van isten országával. Ez érthető is, 
hiszen küldetése úgy foglalható össze, hogy neki isten országa érkezésének 
örömhírét kell meghirdetnie és beteljesítenie (Mk 1,14k és par; Lk 4,14kk). 
Az ország fogalmát istennel összekapcsolva nem szabad azonban statikusan 
értenünk, mintha földrajzi kiterjedéssel rendelkező területről lenne szó. 
sokkal dinamikusabb valóságnak kell felfognunk. ott beszélhetünk isten 
országáról, ahol az ő jóakarata „meglesz” (lásd Miatyánk 3. kérése), utat tör 
magának. 

isten országáról már jézus korában is sok téves elképzelés élt, és ezek 
azóta is makacsul tartják magukat. ezek a tévedések lényegében két alap
típust képviselnek. sokan abban a hitben éltek, így például a zélóták is, 
hogy isten egy nagy, szent háborúban legyőzi minden ellenségét, és már itt 
a földön keresztülviszi akaratát, rendbe hozva mindent, ami megnyomorítja 
teremtett világát. Mások viszont az ellenkező végletbe estek, és azt várták, 
hogy megrendítő apokaliptikus események véget vessenek a jelen világnak, 
s ezzel teret adjanak isten mennyei országának. Ma is vannak olyanok, akik 
albrecht ritschlhez, a 19. századi neves teológushoz hasonlóan isten orszá
gának megvalósulását az emberiség fejlődésében, erkölcsi tökéletesedésében, 
valamiféle földi mennyország elérésében látják. Ennek megfelelően „az építi 
isten országát”, aki ehhez a folyamathoz hozzájárul. Mások szerint ez nem 
megy ilyen töretlenül. A jelenvaló világot fel kell váltania isten eljövendő 
világának. 

Jézus példázatai viszont arra figyelmeztetnek, hogy a jelen és a jövő szo 
rosan összefügg egymással. Mindennapos tapasztalataink szerint is egy-egy 
velünk most történő és talán egészen jelentéktelennek látszó esemény súlyos 
következményeket vonhat maga után, és döntően meghatározhatja későbbi 
sorsunk alakulását. így vagyunk az örökkévaló sorssal is, amely istennél 
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vár reánk. isten Jézus Krisztus által részesévé lett a történelemnek, napjaink 
eseményfolyamának, és a hirdetett ige által keresztezi életünk útját, meg 
szólít, hogy döntés elé állítson. Örökkévaló sorsunk dől el a válaszon, és 
ami a jelenben történik, ilyen módon lesz eszkatologikus eseménnyé, a múló 
pillanat örökérvényűvé. Westermann-nak is ez a véleménye példázatunkról: 
„Útmutatás a jelenben reánk váró tennivalókról.”1 

A példázatban szereplő birtok sáfára, kezelője életének kritikus pontjá 
hoz érkezett, „a kés a torkán van”,2 és a jövője múlik azon, túl tudja-e élni a 
válságot vagy belebukik. de hogyan élhetjük túl jó reménységben az istennel 
való találkozás alkalmait? Egy olyan találkozásét, amelyért Jézus életével 
fizetett a kereszten, és amelyben szembe kell néznünk a kendőzetlen való 
sággal? Erről szól Jézus többek között ebben a példázatban is. 

mit mondhatott Jézus példázata első hallgatóinak? 

Amikor Jézus elmondta példázatát, és az első keresztyének azt továbbmond
ták, a saját korukra kellett tekintettel lenniük, különben nem lett volna 
érthető a hallgatók számára. Nekünk viszont ezért a példázat első hallgatói 
helyébe kell képzelnünk magunkat, hogy azután átültethessük a mi gondo 
latvilágunkba, amit ők hallottak ki Jézus szavaiból. Megpróbálom tehát a 
példázatot újra elmondani, de most már úgy, ahogy a jézus koráról szerzett 
ismereteink azt közel hozzák hozzánk. Közben eltérő szedéssel igyekezem 
megkülönböztetni a Bibliában található szöveget a hozzá fűzött magyará 
zattól (targumtól). 
Lk 16,1–12: (1) De (jézus) a tanítványaihoz is szólott, miután befejezte 

a „tékozló fiúról”, valójában „a két testvér édesapjáról” a farizeusoknak és 
írástudóknak mondott példázatát: Volt egy birtokától távol élő gazdag ember, 
akinek volt egy sáfára, intézője, és ezt bevádolták nála, hogy az ő vagyonát, 
amely egyike lehetett a galileai nagybirtokoknak, eltékozolja. (2) Amikor 
maga elé hívatta, ezt mondta neki: Mi az, amit felőled hallok? Adj számot 
a te sáfárkodásodról, mert nem lehetsz tovább sáfár. (3) Majd a dráma jézus 
példázatmondásának gyakori elemével (Pl. Lk 15,17kk; 18,11kk), a belső 
vívódás bemutatásával folytatódik: A sáfár pedig ezt mondta magában: 
Mit tegyek, mert az én uram elveszi tőlem a sáfárságot. Asóhoz-kapához 
nincs erőm, koldulni szégyellek. (4) Rájöttem – a görögben a tudni ige 
aorisztoszban áll, tehát mozzanatos értelmet kap –, hogy mit fogok tenni, 

1 westermann 1984, 127. o .
2 Jeremias 1984, 181. o.
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hogy amikor elmozdítanak a sáfárságból, az emberek befogadjanak há-
zaikba. (5) És miután magához hívatta urának minden egyes adósát, aki 
talán bérlőként bérleti díjjal vagy a termény bizonyos százalékával tartozott, 
esetleg közvetítő kereskedőként hitellevéllel kötelezte el magát, így szólt 
az elsőhöz: Mennyivel tartozol az én uramnak? (6) Az pedig így felelt: 
Száz korsó olajjal. (Az eredeti szövegben egy közel-keleti mértékegység, a 
batus található, amely hozzávetőlegesen 40 liter,3 tehát a tartozás összesen 
40 hektoliter volt, amelyhez kb. 146 olajfa termésére volt szükség. Pénzbeli 
értéke mintegy 1 000 dénár lehetett.)4 (a sáfár) erre ezt mondta: Fogd az 
írásodat, foglalj helyet, és írj gyorsan ötvenet! A kötelezvényt ugyanis a 
sáfár őrizte. hogy a csalásra ne lehessen rájönni, az adósnak kellett saját 
keze írásával javított kötelezvényt kiállítania. (7) Ezután egy másikhoz így 
szólt: Te pedig mennyivel tartozol? Az erre ezt felelte: Száz kórus búzával. 
(A kórus szintén régi közel-keleti űrmérték volt. száz kórus mintegy 400 
hektolitert tett ki. Eszerint az adós írása körülbelül 550 mázsa búzáról szólt, 
ami tekintélyes mennyiség volt. A korabeli viszonyok között megfelelt 42 
hektár termésének. A pénzbeli érték is magas volt. hozzávetőlegesen 2 500 
dénár.5 Megjegyzendő, hogy egy dénár egy napi napszámnak felelt meg (vö. 
Mt 20,2.9). (a sáfár) ezt mondta neki: Fogd az írásod, és írj nyolcvanat! (8) 
És megdicsérte az Úr a hamis sáfárt, mert okosan cselekedett. a fogalma
zás megengedi, hogy ennél a kijelentésnél a sáfár gazdájának véleményére 
gondoljunk. A magyarázók többsége azonban Jézus értékítéletének tartja. 
Lukács ugyanis nem egyszer húsvét előtt is megelőlegezi Jézusnak az „Úr” 
címet (lásd pl. 7,13; 10,1; 13,15 stb.). egyébként sem illene bele a példázatba, 
ha a megkárosított gazda dicsérné meg sikkasztó intézőjét. Mert – és talán 
az indoklás már a példázat későbbi hallgatóinak szóló tanulság – ennek a 
jelen világnak fiai – vagyis a jellegzetességeit magukon viselők – okosab-
bak a világosság fiainál – a megvilágosodottaknál, amilyennek a qumráni 
kegyesek is hitték magukat (1Qs i.9; ii.16. stb.),6 a maguk fajtájával szemben. 

A folytatás lazán kapcsolódik a példázathoz, mintha későbbi alkalmazás 
sal volna dolgunk.7 ha viszont a következő mondatokat gondosan összevet
jük a példázat vonásaival, a kapcsolópontok mégis felismerhetővé válnak. 
(9) És én nektek azt mondom: szerezzetek barátokat – a szegények vagy az 
angyalok közül? – magatoknak a hamis mammon segítségével – a mammon 

3 Bhh 2: 1163. kol. 
4 Jeremias 1984, 180. o. 
5 uo.
6 ernst 1977, 315. o.
7 Jeremias 1984, 43. o.
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arám szót a zsidó rabbiknál is megtaláljuk,8 és az ember anyagi javainak 
összességét jelölték vele; „hamissága” nemcsak abban állt, hogy sokan hamis 
úton jutottak hozzá. hamis, mert nem váltja be a hozzá fűződő reményeket –, 
hogy amikor majd cserben hagy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. 
(10) Aki hű a csekélyen, a sokon is hű az, és aki a csekélyen hamis, a sokon 
is hamis. (11) Ha tehát a hamis mammonnal nem bántatok hűen, ki fogja 
rátok bízni az igazit? És ha az idegen tulajdonnal nem bántatok hűen, ki 
fogja a tieteket odaadni nektek? 

Jézus sajátos módon veszi igénybe a példázat műfaját 

Az isten igéjére figyelő és bibliaolvasó ember számára kezdettől fogva ne 
hézséget okozott, hogy jézus ebben a példázatban egy korrupt és velejéig 
tisztességtelen embert állít példaként az övéi elé. A fenntartásunk nem 
szűnik meg akkor sem, ha valami nyakatekert mentséget és erkölcsi igazolást 
igyekszünk találni Jézus számára. Ehelyett inkább azt kell tudatosítanunk 
magunkban, hogy kötött műfaji sajátosságokkal rendelkező példázattal van 
dolgunk, amelyet Jézus ezen felül még a maga egyéni módján alkalmaz a 
hatásos igehirdetés érdekében. 

A hamis sáfáréhoz hasonlóan első hallásra megbotránkoztató tartalmú 
példázat nem egy található jézus igehirdetésében. Gondolhatunk az éjsza
ka kellemetlenkedő barátról (Lk 11,5kk) vagy a hamis bíróról (Lk 18,1kk) 
mondott példázatokra. az „elidegenítés” brechti módszerét egy ellenszenves 
magatartás túlzó, „hiperbolikus” kisarkításával Jézus többször is eredmé 
nyesen alkalmazta. sőt a képtelenségtől, az oxymorontól sem riad vissza, 
mint például a tű fokán magát átpréselő teve képének felidézésével (Mk 
10,25 és par; Mt 23,24). 

számolnunk kell azzal is, hogy Jézus előszeretettel él rabbi kortársai
nak érvelési módjaival. Különösen is gyakran használja hillél rabbinak az 
a minore ad maius, a kisebbről a nagyobbra, a jelentéktelenebbről a fonto 
sabbra következtető logikai lépését. így érzékelteti, hogy az anyagi javakhoz 
való viszonyban, mint cseppben a tenger, tükröződik az egész ember. 

Amikor Jézus szavainak értelmét keressük, semmiképpen sem szabad 
szem elől tévesztenünk, hogy példázattal van dolgunk, és nem allegóriával. 
Allegória esetében a kép vagy történet minden vonása jelentéssel bír. Ami
kor viszont példázatról van szó, az elbeszélő egyetlen hangsúlyos pontra 
hegyezi ki mondanivalóját. ezt a pontot nevezi a szakirodalom tertium 

8 biLLerbeck–strack 1982, 1: 434. o. 
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comparationisnak, vagyis a hasonlítás harmadik elemének, amely a felhasz
nált képet (Bildhälfte) és a megvilágítani kívánt körülményt (Sachhälfte) 
összekapcsolja. Nem nehéz észrevennünk, hogy a hamis sáfár példázatának 
esetében ez a hangsúlyos pont az az előrelátás, amellyel ez a csirkefogó a 
jövőjét elrendezi. Az elbeszélésnek egyéb vonásai, a kétségbeejtő helyzet 
érzékeltetése mind azt a célt szolgálják, hogy a hallgató érdeklődését a fe 
szültséget feloldó fordulatra irányítsák. természetesen a példázatban ily 
módon elrejtett célzást az elbeszélőnek alkalmaznia kell, és ezért a 8–12-ik 
versig terjedő részben levont következtetéseket – a magyarázók többségé 
nek véleményével szemben – nem kell feltétlenül utólagos hozzátoldásnak 
tekintenünk. 

az anyagi kérdések szerepe az emberi sors alakításában 

Az evangélisták közül elsősorban Lukács az, aki fáradhatatlan Jézus anya 
gi kérdésekkel foglalkozó igéinek felidézésében. Bizonyára jól tudta, hogy 
„a világosság fiaiban” is mennyi a zűrzavar és ellentmondás az emberi 
életnek ezen a területén. Egyrészt hajlamosak piszkosnak, aljasnak és meg 
vetendőnek minősíteni, ugyanakkor a legfőbb biztosítéknak, „mammonnak” 
tekinteni és szinte szerelemmel csüngeni rajta (1tim 6,10). Nem csoda, ha az 
ilyen tisztázatlan viszony képmutatásba sodorja az embert. apám gyakran 
példálózott egy nagyon buzgó, hívő ismerősével, akit egyszer meglehetősen 
nagy kölcsönnel segített ki. Amikor a visszafizetés határideje lejárt, többször 
is figyelmeztette kötelezettségének teljesítésére, és kérte, hogy hozza el tarto 
zását. de az adósa mindig azzal bújt ki a fizetés alól, hogy erre sohasem al
kalmas az idő. hétköznap dolgoznia kell, vasárnap pedig nem nyúl pénzhez. 

jézus mindent megtesz azért, hogy a vagyont megfossza attól a súlyá
tól, amelyet értékítéletünkben és törekvéseinkben betölt. Már magában 
a példázatban is öncélú kuporgatás tárgya helyett eszköznek mutatja be 
valami fontosabb cél elérése érdekében, de különösen is lenézően beszél 
róla a példázathoz fűzött megjegyzésekben. Csekély jelentőséget tulajdonít 
neki. „hamis mammonnak” mondja, amely nem váltja be a hozzá fűzött 
reményeket, és a döntő pillanatban hagyja cserben az embert. Követőitől 
idegen az ilyen tulajdon, és nem érzik otthon magukat benne, mert sokkal 
nagyszerűbb örökség vár rájuk. 

Mégis résen kell lennünk. Mert ezen a mindenestül e világi, mulandó és 
ezért jelentéktelen valamin múlhat végső sorsunk. A pénzzel, a keresettel, 
a vagyonnal való találkozásunk és bánásmódunk így lesz eszkatologikus 
eseménnyé, a túlélés próbatételévé. A hűség és megbízhatóság egy és osztha 
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tatlan. Aki a csekélyen nem hű, annak gondjaira nem lehet nagyobb értéket 
sem bízni. Nem ártana ma is szem előtt tartanunk: aki pénzügyekben meg 
bízhatatlan, az az isten ügyében és dolgaiban is életveszélyesen gondatlannak 
fog bizonyulni. jézus tehát példázatával belénk akarja sulykolni: a jelent és a 
jövendőt, az e világot és a másvilágot minden minőségi különbség ellenére is 
eltéphetetlen szálak kötik össze. A 20. század egyik legjelentősebb teológusa, 
dietrich Bonhoeffer tett erre nagy hangsúlyt: a végső, örökkévaló dolgok 
(die Letzten) az azt megelőzőeken (die Vorletzten) múlnak.9 Az ésszerűen 
gondolkodó szekuláris ember is tudja, hogy a jövőért adott esetben anyagi 
áldozatot is kell hozni, mert az élet az igazi vagyon. Mennyivel inkább 
tisztában kellene lennie az anyagiak rendeltetésével annak, akinek szemét 
isten felnyitotta az örökkévalóság távlataira. 

a példázat elbeszélésében jézus nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a ha
mis sáfár az anyagi javakkal az emberek jóindulatát igyekezett megnyerni. 
„Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal!” – vonja le jézus 
a tanulságot. értsd: ne halmozd fel a vagyont, mert úgysem viheted magad
dal, hanem tegyél vele jót. a pénz – annyi szenvedés forrása – a szeretet 
eszközévé nemesedhet. sárból valódi arany! 

Felhasznált irodalom 
bhh = Biblisch-historisches Handwörterbuch. 1–3. köt. szerk. riecke, Bo – rost, 

Leonhard. Vandenhoeck & ruprecht, Göttingen, 1962–1966. 
biLLerbeck, paul – strack, hermann L.: Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud 
und Midrasch. 1–6. köt. C. h. Beck, München, 1982. 

bonhoeffer, dietrich: Ethik. Chr. Kaiser Verlag, München, 1953. 
ernst, josef: Das Evangelium nach Lukas. Pustet, regensburg, 1977. /regensburger 

Neues testament 3./ 
Jeremias, joachim: Die Gleichnisse Jesu. Evangelische Verlagsanstalt, Berlin, 1984. 
westermann, Claus: Vergleiche und Gleichnisse im Alten und Neuen Testament. 

Calwer Verlag, stuttgart, 1984. 

Credo, 2001/3–4. sz. 

9 bonhoeffer 1953, 128. kk. 
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az elSő kollekta 

A jeruzsálemi ősgyülekezet számára Pál apostol által 
szorgalmazott gyűjtés fordulatai és kimenetele 

a gyűjtés jelentősége az apostoli életműben 

ha számba vesszük Pál apostoli tevékenységét, akkor mindenekelőtt a vi
lágtávlatú igehirdetőt és egyházszervezőt értékeljük benne. A szeretetszol
gálat terén végzett erőfeszítéseire már kevésbé szentelünk figyelmet. Pedig 
az a nemzetközi segélyprogram, amelyet a szakirodalom „kollektának” 
nevez, egyébként is túlterhelt életéből temérdek időt és lelkierőt igényelt. 
Az apostoli zsinaton, amely Kr. u. 48 táján gyűlhetett egybe Jeruzsálemben, 
hangzott el Pál részéről az ígéret, hogy „meg fognak emlékezni a gyülekezet 
szegényeiről” (Gal 2,10). A római levélben ír viszont arról, hogy a gyűjtés 
eredményét egy küldöttség élén Jeruzsálembe készül vinni. Ez utóbbi levél 
keletkezését a legtöbb kutató Kr. u. 58 tájékára teszi. A két időpont tehát egy 
egész évtizedet fog át. Az ilyen hosszú időn át tanúsított kitartás mellett az 
apostol ügyszeretetéről árulkodik az a körülmény is, hogy a thesszalonikai 
leveleket, a kolosséi és az efezusi levelet kivéve minden levelében igyekszik 
rábírni az olvasót ebben a nagy vállalkozásban való részvételre.1 

Minden jel szerint tehát Pál a hosszan tartó és széles körű gyűjtés si
kerének nagy fontosságot tulajdonított. amint láttuk, Gal 2,10 tudósítása 
értelmében a jeruzsálemi apostoli zsinaton hozott egyezség adta meg a kez
deményezés alapját, és több kutató szerint ez határoz meg ebben az ügyben 
történt minden későbbi fejleményt.2 néhányan azonban feltételezik, hogy az 
eredeti szándék a Péter és Pál között Antiókhiában bekövetkezett szakítás 
miatt hajótörést szenvedett, amit azután Pál a későbbiekben megváltozott 
szándékkal felelevenített.3 Más szavakkal: ami eredetileg segélyprogramnak 
indult, az hovatovább „egyházpolitikai” töltést kapott. 

1 Gal 2,10-en kívül időrendben: 1Kor 16,1–4; Gal 6,10; 2Kor 8–9. fejezet; róm 15,25–32. 
2 így látja többek között furnish 1984, 410. o. martin 1986, 251. o. bruce 1971, 157. k. 
barrett 1973, 26., 217. o. nickLe 1966, 59. kk. 

3 pl. GeorGi 1994, 30–40. o. tayLor 1992, 115. kk., 214. kk. 
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az utóbbi észrevételnek valóban lehet valami alapja. ha az apostoli zsi
naton Pál – és nyilván Barnabás is, vagyis az antiókhiai gyülekezet küldött
sége – a jeruzsálemi gyülekezet nélkülöző tagjainak megsegítésére vállalt 
kötelezettséget, akkor a megközelítőleg tíz év múlva megérkező adomány 
mindennek nevezhető, de nem gyorssegélynek. Bis dat, qui cito dat – mondja 
a régi mondás. Különösen is igaz ez, ha éhezőkről van szó. Amennyiben az 
apostol a gyűjtést évek múltán is változatlan eréllyel szorgalmazza, akkor 
ennek bizonyára a nélkülözésből eredő vészhelyzet megoldásán túlmenő 
fontosságot tulajdonít. Véleményem szerint azonban a gyűjtés mögött meg 
húzódó kétféle szándékot nem kell feltétlenül kijátszani egymással szemben. 
A bajbajutott keresztyén testvérek megsegítése a későbbiekben is időszerű 
maradhatott, hiszen a jeruzsálemi gyülekezet növekedése a nehéz szociális 
körülmények között élők számát is gyarapíthatta.4 de megfordítva is igaz 
lehet. Már az apostoli zsinaton is kifejezhette a segélynyújtás vállalása az 
őskeresztyénség két ágának, a zsidókból és a pogányokból lett keresztyének
nek az együvé tartozását. Úgy tűnik, Pál számára az egyház Krisztusban való 
egységének kifejezése és vállalása az idő múlásával és a dolgok alakulásával 
egyre fontosabbá vált. egyébként is, amikor a Galata levélben pál az apostoli 
gyűlésen tett ígéretét megemlíti, az Első korinthusi levél tanúsága szerint 
(1Kor 16,1–4) az egész kezdeményezés már a befejezéshez közeledik. 

az adománygyűjtés teológiai indoklása Pál részéről 

Az idevonatkozó újszövetségi adatok alapján azt mindenesetre megálla 
píthatjuk, hogy az adakozást semmiféle „egyházi főhatóság” nem írta elő. 
Nem követelték meg a jeruzsálemi gyülekezet vezetői, de Pál apostol sem, 
aki mindvégig következetesen szemmel tartotta az önkéntesség elvét. Egy 
mozzanat viszont feltétlenül meghatározóvá lett. Az adakozás címzettjeként 
félreérthetetlenül az akkor már sokfelé létrejött keresztyén gyülekezetek 
közül az első, a jeruzsálemi „ősgyülekezet” szerepel. Mert megsegítésre 
szoruló gyülekezetek másutt is voltak. Maga Pál ír a makedóniai gyüleke 
zetek5 „mélységes nyomorúságáról” (2kor 8,2). ha pedig ennek az ügynek a 
hátterében nem egyedül a minden rászorult felkarolására indító krisztusi 
elkötelezés áll (lásd pl. Mt 5,43–48; 1Jn 4,20k), hanem a keresztyénség ki
indulópontjául szolgáló közösség iránti felelősség, akkor ennek a ténynek 
meghatározó szerepe van az egész eseményben. A jeruzsálemi gyülekezetet 

4 thraLL 1994–2000, 508. o.
5 A filippi, a thesszalonikai és a béreai gyülekezetek.
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nyilvánvalóan megkülönböztetett hely illeti meg az egész keresztyénségben. 
Ebből viszont több megválaszolásra váró fontos kérdés adódik: ez a hely mire 
jogosítja fel a jeruzsálemi gyülekezet irányítóit? Mit talál Pál elfogadható 
nak a gyülekezeteknek ilyen értelmű hierarchiájában? hogyan jelentkezik 
mindez a gyűjtés megindokolásában? 

nem egy kutató6 párhuzamot lát a pál által szorgalmazott adományok és a 
diaszpórában élő zsidóság által fizetett egy didrakhma értékű templomadó7 kö 
zött. Ebben az esetben a gyűjtés eredménye a segítségen túlmenően a jeruzsále 
mi gyülekezet vezető szerepének, sőt eszkatologikus jelentőségének elismerése 
lenne. joggal mutat azonban rá rudolf kittel, hogy a pál által szorgalmazott 
adomány nélkülözi azt a rendszerességet és előírt mértéket, amely jellemezte 
a külföldön élő zsidók által a templom kincstárába küldött összegeket.8 

Klaus Berger felveti azt a lehetőséget is, hogy Pál adományokkal törekedett 
volna rendezni a zsidó eredetű és pogány eredetű keresztyének kapcsolatát az 
egy egyházon belül.9 ebben az esetben szintén a korabeli zsidóság adná a példát 
a megoldásra. A zsidó zsinagógákba ugyanis befogadtak úgynevezett „istenfélő
ket” (ApCsel 10,2; 13,16) is, akik ugyan nem metélkedtek körül, de adományaik
kal kifejezésre juttatták az egyistenhit iránti rokonszenvüket. Csábító lehetőség 
ez a korai egyház belső feszültségeinek feloldására, de a kapcsolatnak ezt az 
egyoldalúságát Pál bizonyára nem lett volna hajlandó bármivel is előmozdíta
ni. ő abban a bizonyosságban élt, hogy a Krisztus népében már túlhaladott a 
különbség zsidó és nem zsidó között (1Kor 12,13; Gal 3,28; 5,6; Kol 3,11). 

Végül is nem marad más, mint egyetérteni a Pállal foglalkozó újabb kuta
tás fő irányával,10 amelynek lényege Günther Bornkamm szavaival foglalható 
össze: „A kollekta rendeltetése, hogy megpecsételje a történetileg zsidókból 
és pogányokból megalapított egyház egységét, tagjainak egyenjogúságát, és 
ezzel együtt a törvény feltételeitől mentes evangélium jogosultságát.”11 tehát 
a gyűjtésnek a szeretet kötelékeinek megerősítését és ezáltal Krisztus népének 
egységét kell szolgálnia. sikerét kétségessé tette a zsidóság zsigereibe ivódott 
tartózkodása a pogányoktól, nemkülönben a nem zsidók mindig fellobban
ni kész antiszemitizmusa. nem csoda, ha ilyen ellenállással szemben sok 
időre, meggyőző erőre és türelemre volt szükség, főként pedig a krisztusi 
szeretet bölcsességére, hiszen olyanok irányában kellett jót tenni, akik Pál 

6 így többek között hoLL 1928, 58. kk. 
7 Lásd: Jeremias 1963, 1. 87. o. 2. 48. o. 
8 thWNt 4: 286. o. 
9 berGer 1977. 

10 többek között rudolf buLtmann-nal (1959, 97. o.), C. k. barrett-tel (1968, 386. o.; 1973, 
27. o.), Christian woLff-fal (1989, 165. o.), Wolfgang schraGéval (1991–2001, 426. o.). 

11 bornkamm 1979, 62. o. 
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jeruzsálemi meghatalmazással megerősített apostoli hitelét megpróbálták 
aláásni az általa alapított gyülekezetekben (vö. 2Kor 11,5k.12–15). Követi a 
maga által megfogalmazott szabályt: „Ne győzzön le a rossz, hanem te győzd 
le a rosszat jóval!” (róm 12,21) 

a nagy vállalkozás végkifejlete 

pál apostol tudatában volt annak, hogy ez a hosszú és fáradtságos folyamat 
nem feltétlenül jár eredménnyel. Mindenekelőtt azért, mert a közpénzekkel 
való bánás, mint minden időben, akkor is veszélyekkel terhes feladat volt. 
Könnyen megvádolhatták hűtlen kezeléssel, el is rabolhatták haramiák a 
Jeruzsálembe vezető hosszú úton. Mind a mai napig tanulságosak azok az 
intézkedések, amelyek még az egyházi pénzek kezelésében is az ellenőrizhe 
tőséget részesítik előnyben a vak bizalom helyett. „A jó hírünkre gondolunk 
nemcsak az Úr színe előtt, hanem az emberek színe előtt is”– írja 2kor 8,21
ben. Ezért Pál maga pénzhez nem nyúl. Az adakozó gyülekezetek megbízot
tainak a dolga lesz ez. Ezek a megbízottak alkotják majd a gyűjtött összeget 
átadó küldöttséget. Egyúttal ők hivatottak megakadályozni minden rablási 
kísérletet is (vö. 2Kor 8,16–9,5; róm 15,25–29; ApCsel 20,4–6.). 

de mindennél jobban aggasztja az adomány fogadtatása a jeruzsálemi 
gyülekezet vezetői részéről. Még mielőtt Korinthust érintve útnak indult 
volna Jeruzsálembe, hogy a gyűjtés eredményét átadja, ezt írja a római ke 
resztyéneknek: „Tusakodjatok velem együtt imádságban értem Istennél, hogy 
megszabaduljak a Júdeában levő engedetlenektől, és az én szeretetszolgálatom 
kedves legyen a szentek előtt!” (róm 15,30k) Úgy tűnik, félelmei nem voltak 
alaptalanok. Mindenesetre semmi bizonyosat nem tudunk a küldemény 
sorsáról. Az Apostolok cselekedeteiről írt könyv mélyen hallgat erről, noha 
jelei vannak, hogy tud magáról az eseményről, hiszen beszámol a Pált Jeru
zsálembe kísérők kilétéről (lásd ApCsel 20,4kk). talán a gyűjtés eredményére 
utal Pál félix helytartó előtt, amikor Jeruzsálembe jövetelének célját abban 
adja meg, hogy „népének hozzon alamizsnát, és áldozatokat mutasson be” 
(ApCsel 24,17). Valamiképpen a Pál birtokában levő pénzről is tudomást 
szerezhetett félix, mert amiképpen az Apostolok cselekedeteiről írt könyv 
megjegyzi: a helytartó „remélte, hogy pénzösszegeket kap Páltól” (24,26). 

ha a gyűjtött adomány sorsáról nincs is tudomásunk, annyit a történelem to 
vábbi menetéből mégis kikövetkeztethetünk: Krisztus teste, az egyház a feszült
ségek ellenére sem esett szét, csupán szélsőséges zsidókeresztyén csoportok és 
szélsőséges hellenista gnosztikus közösségek szakadtak le róla. A zsidó múltú 
ág és a pogány múltú ág a második század végére már annyira egybefonódott, 
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hogy a különbségtételnek nem volt értelme. Az apostoli atyáknál tudomásom 
szerint a kollekta kivételes eseményéről nem esik szó. de a következményé 
nek tudatában vannak. Míg pál az emberiséget lényegében két egymástól jól 
megkülönböztethető „alkotóelemből”, a zsidóból és a hellénből állónak látja, 
tertullianus egyházatya az egyházban a tertium genust, az emberiségnek egy 
új, a zsidó és római népet követő, harmadik fajtáját véli felismerni.12 
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fogalmak tiSztázáSa bibliai alaPoN: 
világ – egyház 

nyilvánvaló, hogy a szó csak jel, nem a jelzett dolog maga. nem jutnék el a 
témában rejlő célhoz, ha csak a világ és egyház szótári jelentését próbálnám 
kihüvelyezni. olyan kulcs lenne ez csupán, amelyet nem lehet minden zárba 
beleilleszteni, hogy kinyissam vele az ige értelmét. Az írás az élet könyve 
abban az értelemben is, hogy benne az, amit egy szóval jelzünk, az élet ezer 
arcát mutatja. ha azt akarjuk, hogy az Írás olvasása során a „világ” vagy az 
„egyház” szó helyes értelmet kapjon, akkor fel kell tárnunk azt a teológiai 
tartalmat, amely e szavak mögött meghúzódik. A feladatom tehát az, hogy 
próbáljam körvonalazni, mire is gondolt az írás népe, elsősorban az Újtes 
tamentum népe, amikor ezeket a szavakat kimondta. 

Mind a világ, mind az egyház bibliai fogalma az íráskritika pergőtüzében 
áll. olyan fogalmak ezek, amelyek vízválasztói az Újtestamentum egyes 
rétegeinek. Kézenfekvő volna tehát sorra vizsgálni a világ és egyház fogal
mainak egyes változatait, amint azok az Újtestamentum egyes rétegeiben 
feltűnnek. A helyzet minden látszat ellenére mégsem az, hogy ahány rétege 
van az Újtestamentumnak, annyi értelme van a „világ” vagy „egyház” szó
nak. azok a tények, amelyeket ezek a szavak takarnak, ugyanazok minden 
rétegben, s ugyanannak a Léleknek világosságába kerülnek. Csak arról van 
szó, hogy milyen szituációban hangzik el az az ige. 

Munkám során egyre jobban reám nehezedett a felelősség súlya. Arra kel
lett rájönnöm, hogy az egyház számára történelme során mindig sorsdöntővé 
vált az, hogy éppen ezeken a pontokon hogyan értette az igét. hiszen a római 
egyház politikai struktúrája és magatartása mögött az a hamis egyházfogalom 
rejtőzik, amelynek gyökerei Augustinus „Civitas dei”-éhez nyúlnak vissza. 
Ugyancsak nem bibliai, hanem szekularizált közösségértelmezés adja a tápot 
annak a közösségi mozgalomnak, amely olyan nagy szerephez jutott a keresz 
tyénségben az elmúlt századok során. arra meg talán felesleges is felhívnom 
a figyelmet, hogy az egyháznak a világról vallott felfogása milyen történelmi 
méretű következményeket rejtett magában. Az egyháznak a világgal szemben 
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elfoglalt nemtörődöm, sőt negatív álláspontja évszázadokig kerékkötőjévé vált 
a társadalmi fejlődésnek. amikor pedig az emberiség tudatában a világ opti
mistább csengést kapott, mindig pogány szellemi hatásokat mutathatunk ki, 
mint például a reneszánsznál vagy a racionalizmusnál. a Biblia realizmusa 
ezen a ponton is elsikkadt, éppen az egyház aszketikus álláspontja miatt. 
ez a világról vallott aszketikus állásfoglalás az igaz keresztyénség sine qua 
nonja lett, noha az Újtestamentum zsidós és pogány félreértésén alapszik. 
Pontos genetikai vizsgálódás kimutathatja, hogy szellemi szülei a szent és 
profán között disztingváló zsidó törvényeskedés és a világot lelki és anyagi 
szférára elkülönítő hellenisztikus dualizmus voltak. s ha ez ilyen nagy 
probléma volt az egyház múltjában, mennyire inkább így van ez jelenében, 
amikor egy új korszak küszöbén kell irányt vennie. Ez az irányvétel pedig 
mindaddig bizonytalankodásba torkollik, míg nem tudja meglátni az egyház 
azt a határozott irányt, melyet kijelöl számára az élet könyve. 
Az Írás kutatásában mindig arra az alázatra van szükség, amely hajlandó 

beidegzett képzeteket félretenni azért, hogy az eredeti értelem érvényesül
hessen. Különösen szükség van erre az alázatra az egyház és világ bibliai 
értelme után való kutatásban, mert nekünk lelkészeknek ezen a téren rengeteg 
feltételes reflex épült be agytekervényeinkbe. ha valami az egyházzal vagy 
a világgal kapcsolatban az írás kijelentéseiben meglepő és irreálisnak tűnő, 
nem azért van, mert az írás és mi két különböző dologról beszélünk, hanem 
azért, mert különböző irányból közeledünk a tárgyhoz. Nem könnyű követni 
az Írás gondolatmenetét, de felszabadító és irányt mutató. 

az Újtestamentum a világról 

amikor az Újtestamentum magyar fordításában a „világ” szóval találkozunk, 
az eredeti szövegben két szó állhat: kovsmo" (koszmosz) és aijwvn (aión). Mivel a 
két szó tartalma nem fedi teljesen egymást, külön-külön kell megvizsgálnunk 
őket. Az a tény, hogy az Újtestamentum két szót is használ akkor, amikor 
a világról beszél, nem véletlen. Az Újszövetségre jellemző világszemlélet 
csak ezzel a két szóval fejezhető ki plasztikusan. 

Koszmosz 
A profán görög nyelvben eredetileg díszt, ékességet jelent. Ez az értelem 
akkor sem halványul el, amikor már a világot is ezzel a szóval fejezik ki. 
Még az Újtestamentumban is előfordul ilyen értelemben. Nem csoda, ha a 
rendezett poliszban élő görög ember az emberi együttélés ékes rendjének 
kifejezésére is használja. A világra először a görög filozófusok alkalmaz 
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zák. A görög lélek, amikor a világról gondolkodik, nem győz betelni annak 
szépségével és értelmes rendjével. ekkor még nem lehet szó a természet 
egymással harmonikusan összefonódó törvényeinek ismeretéről. inkább 
azt a rendet látják visszatükröződni a világban, amely a görög városok éle 
tében is érvényesül. A görög gondolkodók a világot általában egyetlennek 
és örökkévalónak hiszik. Ebbe a világba beletartoznak az istenek is, s alá 
vannak vetve ékes rendjének. A koszmosz szó tehát a görög fülben mindig 
együtt csengett annak eredeti értelmével (dísz, ékesség), s így híven kifejezi 
azt az optimizmust, amellyel a görög ember a világra tekintett. Még akkor 
is, amikor a későbbi századokban a véletlen és a sors szeszélye iránti érzék 
erőteljesebbé vált, s megbontatta a görög lélek harmóniáját. 

A szentírás nyelvébe a septuaginta közvetítésével került. A héber nyelv
ben a világ csak körülírásokban szerepel. ilyen körülírás az „ég és föld” vagy 
a mindenség. Ezeket a körülírásokat fordítja a LXX a koszmosz szóval, s 
ezzel nagymértékben hellenizálja a zsidó világszemléletet. a Lxx fiatalabb, 
már görögül íródott rétegeiben gyakran találkozunk ezzel a szóval. Jelez 
heti a világmindenséget, a lakott földet, az emberiséget. Jellemző azonban, 
hogy a Lxx világfogalmába sohasem tartozik bele isten. isten nem része a 
világmindenségnek. Felette van, s ura annak. 

Az Újszövetség görögül író szerzői a LXX-tól öröklik a koszmosz szót, 
s így annak tartalma is az Ótestamentum szellemét követi. Előfordul még 
a jellegzetesen ószövetségi kifejezés is: „ég és föld” (ApCsel 17,24; Jel 10,6; 
14,7), de ez a világot még egységbe össze nem fogó szemlélet inkább csak 
ótestamentumi idézetekben jelentkezik. A koszmosz az Újszövetségben 
jelentheti a világmindenséget, természetesen bibliai értelemben, mint min
den teremtett dolog foglalatát. Jellemző kifejezés például róm 1,20-ban: 
„a világ teremtésétől fogva”. igen gyakran azonban szűkebb értelemben az 
embervilágot mint a történelem színpadát jelöli. Például „ti vagytok a világ 
világossága” (Mt 5,14), vagy „a ti hiteteknek híre van az egész világon” (róm 
1,8). Néha a földi életfeltételek és lehetőségek foglalataként szerepel: „akik 
élünk e világgal, mintha nem élnénk vele” (1kor 7,31); „a világnak gondja” 
(Mt 13,22) stb. 

a legfontosabb azonban az, hogy a világ szóban igen gyakran határo
zott teológiai álláspont rejtőzik. Az Újtestamentum nem tudja a világot 
önmagában, isten nélkül szemlélni. A világ Isten teremtménye (róm 1,20), 
s ezért nem örökkévaló, mint a görög gondolkodás számára. Kezdete (Mt 
24,21) van, s „elmúlik a világnak ábrázata” (1Kor 7,31). Ez a világ az istentől 
való elszakadás színhelye. Különösen Pál és János teológiájában kap ilyen 
szerepet. „A bölcsesség által a világ nem ismerte meg Istent…” (1kor 1,21) 
„Nem a világnak szellemét vettük…” (1kor 2,12) „A világ nem ismert téged…” 
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– mondja Jézus az Atyáról (Jn 17,25). Jellemző az is, hogy a világ az „isten 
világa” összetételben nem szerepel. sehol nem jelöli az eljövendő világot. 
Az Újtestamentum azonban isten megváltó művéről is világméretekben tesz 
bizonyságot. krisztus „hordozza a világ bűnét” (jn 1,29; jn 3,16). 

Aión 
A profán görög nyelvben elsősorban időt jelző fogalom. Kezdetben az életerő, 
majd az élet ideje kifejezésére szolgált. A görög gondolkodók nyelvében vált 
az idő filozófiai kifejezőeszközévé. Míg a kronosz az idő önmagában, addig 
az aión a relatív idő, valaminek az ideje. Platónnál azonban az utóbbi válik 
az időtlen idő, az örökkévalóság kifejezésévé. Erre azért kell figyelnünk, 
mert Philónon keresztül Platón hatott leginkább a görög gondolkodók közül 
a hellenisztikus zsidóságra. 

Ez a szó is a LXX közvetítésével került az Újtestamentum nyelvébe. A LXX 
a héber olam szót fordítja vele, amely a múlt vagy a jövő ködébe vesző időt 
jelenti. Különösen hangsúlyossá válik ez a jelentés az ad prepozíció hasz
nálatával. Az ad jelöli azt az egyenes utat, amely ahhoz a ködös mélységhez 
vezet, amely az időt elnyeli. Ezt az erős kifejezést a LXX a leggyakrabban 
úgy adja vissza, hogy az aión szót önmagával fűzi össze. Például eij" aijwvna 
aijwvno" (eisz aióna aiónosz). sőt előfordul ez az összetétel többes számban is. 
így válik az aión szó a nagyon hosszú idő, vagyis az örökkévalóság – amely 
a Bibliában sohasem jelent időtlenséget – kifejezésévé. 

van azonban ennek a szónak egy másik értelme is a Lxx-ban, amely az 
Újtestamentumban szintén szerepet játszik. Különösen deutero-ézsaiás óta 
fordul elő gyakrabban az olam többes számú alakja. Nyilván több körülhatárolt 
időszakot jelöl. Például nemzedékek idejét, sőt a perzsa gondolkodás hatása alatt 
világkorszakok idejét. Mivel a Lxx ezt az értelmet is az aión alakjaival adja 
vissza, áll elő az a különös helyzet, hogy a szentírás ugyanazzal a szóval jelöli 
az örökkévalóságot és a véges, körülhatárolt időt is. Persze ez nem jelent logikai 
ellentmondást. Az írás az örökkévalóságot az idők és időszakok sorának látja. 
isten ezeken keresztül vezeti a világot és annak történetét üdvösséges céljai felé. 

Az Újszövetségbe is ebben a kettős értelemben kerül az aión. Az eisz pre 
pozícióval jelentése: ’örökké’ vagy tagadó mondatban: ’soha’ (Lk 1,55; Jn 4,14 
stb.). Jelzői alakjában: ’örök, örökkévaló’. Elsősorban istennek jelzője (róm 
16,26). de jelzője annak az eszkatologikus sorsnak is, melyet isten juttat az 
embernek és a világnak: „örök élet” (Jn 4,14.36), „örök tűz” (Mt 18,8), ,,örök 
szabadítás” (zsid 9,12), „örök hajlék” (Lk 16,9 etc.). Viszont a szó többes számú 
használata arra utal, hogy az Újtestamentum is tud meghatározott időkről, 
korszakokról, amelyek végtelen sorából mint gyöngyszemekből fűződik 
össze az örökkévalóság. (róm 16,27; Ef 3,21, ahol a kifejezés a nemzedékek 
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sorával párhuzamos.) az ókori kelet úgy képzelte el a világkorszakok egy
másutánját, mint egy önmagába visszatérő kört (örök visszatérés). Minden 
korszak egyszer megismétlődik, mégpedig egy szigorúan meghatározott rend
ben. Jellemző az Újszövetségre, hogy ilyen spekulációkba nem bocsátkozik. 
A világ az Újtestamentum szerint korszakok során át siet a beteljesülés felé. 

Az aión tehát jelölhet egy bizonyos korszakot. is. Különösen, ha a o{to" 
(hutosz) mutatószóval kapcsolja össze. Ebben az esetben már teológiai döntés 
kifejezőjévé válik. A mi világkorszakunkról van szó. Eljön a következő vi
lágkorszak (aión, mellón), melyben isten akarata maradék nélkül érvényesül. 
Így válik végeredményben az aión a világ kifejezésévé. éppen úgy azonban, 
ahogy a koszmosz szóba mindig belecseng az eredeti jelentése, a ’rend’, az 
aión szó ’világ’ értelemben is mindig magán hordozza idői jellegét. 

Ez a világot kifejező két szó már a fogság utáni zsidóságban közel került 
egymáshoz, s egymás jelentését befolyásolta. Akármelyik szó is jelöli az 
Újtestamentumban a világot, egyaránt jelöli a világ valóságának térbeli és 
időbeli oldalát. A zsidó gondolkodás egyik ajándéka az egyetemes emberi 
gondolkodásnak az, hogy a világot beleállítja a negyedik dimenzióba. vagyis 
a világ nem minden időben ugyanaz. A világnak történelme van, s tegyük 
hozzá, istentől megszabott történelme. 

A világ a kinyilatkoztatás fényében 
Már a puszta filológiai vizsgálódás is sejtette, hogy az Írás szóhasználata 
nem esetleges, hanem egy bizonyos teológiai állásfoglalás kifejezője. hogy 
munkámból ma is használható teológiai nyereség származzon, nem elég a 
„világ” szó szótári értelmének kielemzése, hanem ki kell hámozni a „világ” 
teológiai tartalmát az Újtestamentum isten Lelkétől ihletett bizonyságtételé-
nek egészéből. Vagyis azt kell megvizsgálni, hogy az Újszövetség embere 
hogyan tekintett arra a világra, amelyben mi is élünk. 

Meglepő, hogy a korabeli apokaliptikus irodalommal ellentétben az Új 
testamentum nem beszél a világ felépítéséről, vagyis nem tesz tudományos 
megállapításokat. Nehéz lenne az Újszövetség kijelentéseiből egy egységes 
világképet összeállítani. A korabeli világkép egyes elemeit (például a „vi
lág hatalmai, fejedelemségek” vagy a „világ elemei”; Gal 4,3; Kol 2,8.20) 
felhasználja ugyan, de ezek mindig csak a bizonyságtétel kifejezőeszközei 
maradnak, s nem válnak egységes világkép kifejtésévé. az Újtestamentu
mot a világnak csak egyetlen vonatkozása érdekli, istennel való kapcsolata. 
A világról vallott újszövetségi álláspont csak ennek a ténynek szem előtt 
tartásával válik érthetővé. Tehát nem tudományos, hanem teológiai érdek 
vezeti az Újtestamentum íróit, amikor a világról beszélnek. 

Az Újszövetség első és legdöntőbb bizonyságtétele a világról az, hogy a 
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világ Isten teremtménye. Nem abszolút valóság, mint a görög gondolkozásban, 
hanem relatív, istentől függő. Ezért beszél az Újtestamentum a teremtésről 
(róm 1,20), a világ alapjainak megvettetéséről (Mt 13,35; Ef 1,4) és a világ 
ábrázatának elmúlásáról (1kor 7,31), vagyis a világnak kezdete és vége van. 
Mivel ez a világ isten kezéből jött, s isten azóta sem ejtette ki kezéből, tele 
van szépséggel és isten gondoskodásának jeleivel (Mt 6,25–30). ebben a 
világban központi helyet és feladatot szánt az embernek, s így az ember 
magatartásától függően árad áldás vagy átok erre a világra. A világ az em
ber kedvéért van, s az ember a világért. isten akarata, valamint az ember 
és – az emberen keresztül – a világ között a kapcsolat nem mechanikus. Az 
embernek szabadságot adott arra, hogy akaratát önként szolgálja. Mivel tehát 
a világ istené, az Újtestamentumtól idegen a világ és a materiális valóság 
lebecsülése. ha a keresztyénségben ilyen gondolat lábra kaphatott, akkor 
ez a Bibliától idegen szellemi hatásból eredt. a világ pozitív értékelését 
mutatja az is, hogy a szentírás közvetlenül az isten akaratára vezeti vissza 
az e világi – ma így mondanánk: szekuláris – életfeltételeket, mint például 
a munka, a család, az állam, a béke, vagyis mindazt, ami megakadályozza 
(2thessz 2,6!), hogy a világ a káosz örvényébe zuhanjon. 

Az Újszövetség reális világszemléletéhez azonban hozzátartozik a bűnről 
szóló bizonyságtétel. Mindjárt hozzá kell tennünk, hogy a világ romlottságá
nak okát nem annak anyagiságában látja. ezzel elvágja minden gnosztikus és 
idealisztikus elképzelés útját. nem a teremtésbe csúszott bele valami hiba, 
nincsen szó a tárgyak gonoszságáról, hanem minden rossznak a gyökere 
az ember engedetlenségében van. ezzel a kérlelhetetlen megállapítással az 
Újtestamentum nem oldja fel annak a bizonyságtételnek az igazságát, hogy 
a világ istené. a világ megváltoztathatatlanul istené. persze azt is nyíltan 
vallja az Újszövetség, hogy a megrontó bűn nem marad az egyes ember 
dolga, hanem egyetemessé válik, s fölé nő az egyénnek. Ezért beszél a világ 
bölcsességéről (1Kor 1,21), a világ szelleméről (1Kor 2,12), a világ bűnéről 
(jn 1,29). az emberiség megromlásának kozmikus kihatása is van. a világ 
a szenvedés és halál súlyával nehezedik az emberre. Csak ezen a ponton 
érthető és alkalmazható János intése (1Jn 2,15). Mert egyfelől igaz az, hogy 
az apostol nem elégedhet meg azzal, hogy arra intsen: ne szeressétek a bűnt, 
hiszen a bűn kinőtt az emberből a világba, de másfelől igaz az is, hogy csak 
azt ne szeressétek a világban, ami a bűn rontása rajta, hiszen isten is szerette 
ezt a világot. 

A döntő szót azonban akkor mondja ki a világról az Újtestamentum, 
amikor arról tanúskodik, hogy a világ megváltott világ. ha erről nem tudna, 
hallgatna a világról. Megingathatatlan bizonyosság az, hogy isten szereti 
ezt a világot. Ezért küldte el egyszülöttjét ebbe a világba. ő magára veszi és 
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hordozza a világ bűnét. így lett engeszteléssé. Vagyis feloldotta a kereszt
halálban azt az alapvető ellentmondását a világnak, hogy nem szabadulhat 
teremtőjétől, de nem is akarja megadni neki a dicsőséget (2Kor 5,19!). így 
békéltette meg magát isten a világgal, krisztusnak tudva be mindazt, amivel 
adós marad a világnak isten. a feltámadott krisztus erejével pedig egy új 
világot teremt közöttünk. A megváltás műve is az emberen kezdődik, ott, ahol 
a világ megromlása is elkezdődött, de az emberen keresztül kihat az egész 
kozmoszra. ezért vallhatja az Újtestamentum, hogy krisztussal új világkor
szak kezdődött. A legmélyebb igazságot a Kolosséiakhoz írt levél első fejezete 
mondja ki. itt pál arról beszél, hogy minden krisztusban, krisztus által 
teremtetett és áll fent. Ezzel azt fejezi ki az apostol, hogy a világ legbensőbb 
lényege és tendenciája istennek az a megváltó és megmentő akarata, amely 
Jézus Krisztusban öltött testet. Ez a reális derűlátás a szíve mindannak, amit 
egy keresztyén ember mondhat ebben a világban, s amelynek döntően kell 
meghatároznia magatartását a világban. 

Ez a három igazság az, amit az Újszövetség a világról mond. Ez a három 
igazság sokszor egymásnak feszül, s a természetes emberi értelem számára 
elviselhetetlenné válik. de ha e három igazságból csak egy is elsikkad a 
keresztyének kezén, hamis vágányra kerül az egyház. Csak ezt a három 
igazságot csorbítatlanul szem előtt tartva és vallva élhet a keresztyén ember 
hamis illúziók nélkül józanul, s mégis felszabadult örömmel és reménységgel 
ebben a világban. 

az Újtestamentum az egyházról 

Ekklészia 
Az Újszövetség isten újtestamentumi népét több szóval jelöli meg. A legtöb 
bet használt kifejezés, amely azután a későbbi korokban általánossá is vált 
s egyháztörténelmi jelentőségűvé lett, az ejkklhvsia (ekklészia) szó. 

Ez a szó a profán görög életben is általánosan használatos volt. Eredeti 
jelentése: ’összegyülekezés’. Elsősorban a görög polisz politikai gyűléseit 
nevezték így. Valószínű, hogy ezekre a gyűlésekre egy hivatásos herold hívta 
egybe a népet, s ezért kapta a gyűlés az ekklészia nevet, vagyis a szó pontos 
elemzése szerint az „egybehívottak közössége” nevet. Bizonyos, hogy az a 
tény, hogy az ekklészia egy hír által teremtett közösséget jelölt a profán görög 
nyelvben, közrejátszott abban, hagy az Újtestamentum írói előszeretettel 
használták ezt a szót. Az Újszövetségben azonban az evangélium isteni híre 
az, amely összegyűjti azokat, akik meghallják ezt a híradást. 

a Lxx a héber káhal szót fordítja az ekklésziával. jelentés szempontjából 
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a kettő teljesen fedi egymást. A héber szó gyöke is a hívás. Azoknak a gyü 
lekezetét jelöli, akik megjelentek a hívó szóra a szent sátornál vagy később 
a templomban. izrael közössége egyszerre volt vallási és népi közösség. 
A későbbiek számára is fontos megjegyeznünk, hogy a héber szó általában 
mint káhal Jahve szerepel, vagyis izrael gyűlésének összehívója és megte 
remtője maga Jahve. Azt is tudnunk kell, hogy a fogság utáni zsidóságban ez 
a szó eltűnt a közhasználatból, s csak az idézetekben lelhető fel itt-ott. isten 
népét a fogság után inkább a héber édáh, vagy a görög snagwghv (szünagógé) 
szóval jelölik. 

az Újtestamentum a Lxx nyomán a káhal szót eleveníti fel, amikor isten 
újszövetségi népét akarja megnevezni. Ez nyilvánvaló is a Cselekedetek 
könyvének az Ótestamentumból vett idézeteire gondolva, ahol vagy a pusztai 
gyülekezetet nevezi ekklésziának (ApCsel 7,38), vagy a zsolt 74,2 idézése 
közben a héber édáh és a LXX görög szünagógé szót fordítja az ekklésziával. 
Adolf harnack az ősgyülekezet ügyes fogásának tartja, hogy ezt a szót vá 
lasztotta önmaga megjelölésére. Persze ez nem jó taktikai érzékből, hanem 
helyes teológiából fakadt, de abban igaza van, hogy nem véletlen éppen ennek 
a szónak az előtérbe kerülése. Csupán ebben az egyetlen szóban kifejezte az 
első keresztyén gyülekezet az egyháznak minden lényeges vonását: kifejezte 
azt, hogy az egyház Isten műve, amit az evangélium örömhírével teremt ma
gának. Nyilvánvalóvá teszi azt, hogy az egyház az üdvtörténet vonalának 
igazi folytatója. elhatárolta magát ezzel a szóval a zsidó zsinagógától, de 
nem vált dhüazosszá, hellenisztikus vallásos közösséggé sem. Ugyanakkor 
minden görög hallgató kiérezhette ebből a szóból isten „közéleti”, azaz a 
mindennapi életre vonatkozó igényét is. 

Ez a szó megjelölheti az egyetemes egyházat, de a helyi gyülekezetet is. 
Amikor többes számú alakját használja, nyilvánvalóan az egyes helyi gyüle 
kezetekre gondol (például róm 16,4). Ugyanez a helyzet akkor is, amikor az 
egyes gyülekezeteket név szerint is megemlíti a szöveg. Viszont szép szám 
mal akad olyan igehely is, amelyben az ekklészia névelő nélkül, tulajdon
névként szerepel. nyilvánvaló, hogy itt a minden keresztyént egybefoglaló 
egyházról van szó. Az Újtestamentum nem érez a kettő között különbséget, 
mert az egyház mivoltának nem mennyiségi feltételei vannak. ahol jézus 
hirdettetik, jelen van, s ahol ha csak ketten-hárman is az ő nevében össze 
gyülekeznek, ott jelen van az egyház egésze. Ezért beszél Pál apostol egyes 
keresztyének házánál lévő egyházról (róm 16,5). 

A keresztyén népet az ekklészián kívül még sok kifejezéssel jelöli meg 
az Újszövetség. ilyenek: „keresztyének” (ApCsel 11,26; 1Pét 4,16), „szentek” 
(ApCsel 9,13.32.41), „választottak” (róm 8,33 etc.), „az Út” (ApCsel 9,2.23 etc.) 
stb. ezek a megnevezések nemigen mondanak újat, inkább csak aláhúzzák 
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az egyháznak az ószövetségi gyülekezettel való kapcsolatát. Egy ponton 
azonban felhívják valamire a figyelmet. ezeket a kifejezéseket nagyrészt 
használta a zsidó apokaliptika is, mégpedig az eszkatologikus messiási 
gyülekezet megjelölésére. ha ezeket a neveket az első keresztyének magukra 
vonatkoztatták, akkor azt a hitüket fejezték ki ezzel, hogy ők az üdvtörténet 
befejező szakaszában élnek, s várják az üdvtörténet utolsó lépését, Krisztus 
eljövetelét. 

Jézus és az egyház 
Úgy érzem, hogy nem kerülhetem ki az újtestamentumi teológia egyik leg
forróbb és mind ez ideig nyugvópontra nem jutott kérdését. sokan felteszik 
azt a kérdést, hogy szerepel-e egyáltalán az egyház jézus igehirdetésében 
és akaratában, s ha szerepel, akkor milyen értelemben. Már maga az a tény 
is elgondolkoztató, hogy az ekklészia szó a szinoptikusoknál mindössze 
kétszer, Mt 16,18-ban – az egyház klasszikus igehelye ez – és Mt 18,17
ben fordul elő. sokan azt állítják, hogy a későbbi gyülekezet adta Jézus 
szájába ezeket az igéket (Bultmann). Kümmel például (Kirchenbegriff und 
Geschichtsbewusstsein in der Urgemeinde und bei Jesus, 1943) úgy véli, hogy 
jézus azért nem beszélhetett akkor az egyházról, mert az egyház kora nem 
férhetett bele eszkatologikus történelemlátásába. Nem fér ennek a dolgo 
zatnak a keretébe az igehely körül kialakult végeláthatatlan vita, csak arra 
szeretnék rámutatni, hogy milyen hordereje van ennek a vitának. Mert arról 
van itt szó, hogy igaz-e, amit a. Loisy mondott ki, hogy „jézus hirdette az 
isten országát, s lett belőle az egyház”. tehát az egyház Jézus akarata ellenére 
jött létre, s nem más, mint isten ügyének a kisiklása. Véleményem szerint 
ebben a kérdésben a legtisztább hangot A. Nygren üti meg kis könyvében 
(Christus und seine Kirche, 1956). Kimutatja, hogy Jézus küldetését, szemben 
a korabeli messiási reményekkel, az ebed jahve-énekek alapján érti, és viszi 
végbe a keresztségtől egészen a feltámadásig. Az Ebed Jahve pedig nem ön 
célú hősiességgel szenved, hanem a „sokakért”. Ez a „sokak” kifejezés pedig 
mindig szerepel ott, ahol jézus élete értelmét mondja el a tanítványoknak 
(Mk 10,45!). A helyzet tehát nemcsak az, hogy Jézus látásában úgy szerepel az 
egyház, ahogy azt az ősgyülekezet értette, hanem üdvtörténeti szerepet kap. 

Annyit azonban az egész problémából leszűrhetünk magunknak, hogy 
nem tehető egyenlőségjel az isten országa és az egyház közé. isten országa 
Jézus igehirdetésében kettős jelleget kap. Egyrészt, mint a korabeli apokalip 
tikusok is, isten országát nem emberi erőfeszítések eredményének, hanem 
isten végső ajándékának látja. Viszont ugyanilyen hangsúly esik arra is, s 
ez a specifikusan jézusi, hogy benne és általa már jelen van isten országa, 
és működnek már isten országa erői. Ez egyrészt azt jelenti, hogy az egyház 
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a maga megjelenési formájában nem isten országa, s azt nem is építheti sem 
erkölcsi értelemben (ritschl), sem pedig az „egyházépítés” által. Az egyház 
mindig elveszti alázatos szerepét ebben a világban, amikor Isten országának 
tekinti magát, amikor Isten végső, befejezett akaratának, olyan eszköznek 
tekinti magát, amin keresztül Isten uralkodik ebben a világban. augustinus 
is így értette félre isten országát, s ezt a félreértést még mindig nem heverte 
ki az egyház. az is igaz viszont, hogy ha az egyház hagyja életében jézus 
szolgálatát érvényesülni, akkor már az egyházban is működnek, de csak 
Jézus által a jövendő világ erői. isten országa azonban így is transzcendens 
marad, vagyis istennek ki nem erőszakolható ingyen kegyelmi ajándéka. 

Az egyház a kinyilatkoztatás fényében 
Már az eddigiekből is sok mindenre következtethettünk az egyházat illetően. 
Most azonban szeretném kiemelni mindazt az Újtestamentum bizonyság
tételéből, ami azzal a ténnyel kapcsolatos, amit az írás egyháznak nevez. 

Mindenekelőtt rá kell mutatnunk arra, hogy az egyház nem emberi szán
dékból született, hanem az élő Isten alkotása. apCsel 20,28-ban, de sok helyen 
egyebütt is, az egyház mint isten egyháza szerepel. isten azonban nem tulaj 
donos csupán, hanem az egyház megteremtője. Az egész Újtestamentumot 
áthatja az a felismerés, hogy az egyház eredete és léte egyedül isten akciójának 
következménye, nem pedig egy történelmi szükségszerűség eredménye. Az 
első keresztyének azt is világosan felismerték, hogy itt nem isten ötletszerű 
cselekvéséről van szó, hanem az egyház is egy szakasza, mégpedig végső 
szakasza annak a következetes munkának, amit úgy nevezünk, hogy üdv-
történet. Nemcsak ApCsel 3,25-ben, hanem az Újszövetségnek szinte minden 
egyes lapján fáradhatatlanok abban az Újtestamentum bizonyságtevői, hogy 
kimutassák a választott néppel való kontinuitást. az egyház népe az ígéret 
örököse. ábrahám igazi utóda a hitben, az érthetetlen kegyelmi kiválasztás 
tárgya. Persze ezzel a látással együtt örökölték az Ótestamentum népének 
nagy kísértéseit is. Nem volt könnyű leküzdeni azt a gondolatot, hogy az egy
ház isten üdvtervének a célja, holott csak eszköze az egész világ megmentése 
érdekében. isten Lelkének milyen hosszú küzdelemre volt szüksége, szinte 
új pünkösdre, hogy meggyőzze a tanítványokat arról, hogy isten szabadítása 
nem jog, hanem a pogányokat is érintő kegyelem. így lett az egyház az igazi 
prófétai vonal megvalósítója, amelyhez hűtlen lett a zsidó nép. ha az egyház 
engedetlen lett volna ez útmutatás iránt, rég elfeledett zsidó szektává süllyedt 
volna vissza. 

Bármennyire hangsúlyozza is az Újtestamentum az üdvtörténettel való 
kontinuitást, még döntőbbnek látja azt a felismerést, hogy az egyházzal egy 
egészen új szakasz kezdődött el az üdvtörténet menetében. így is mondhat
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nám mai kifejezéssel: az üdvtörténetben minőségi ugrás következett be. 
A tizenkettőt és a hozzájuk csatlakozókat az a tény forrasztotta egyházzá, 
hogy Jézus meghalt a keresztfán, feltámadt, s elküldte a Szentlelket. isten az 
egyházat a tulajdon vérével szerzette (apCsel 20,28). a keresztfán szerzett 
áldozat árán merészkedhet az ember isten közelébe. isten feltámasztotta, 
vagyis Úrrá és krisztussá tette jézust. az egyház ezért tapasztalja napon
ként jézus jelenlétét és hatalmát. a Lélek pedig a régi ígéretek szerint egyes 
kivételes esetek helyett minden Krisztusban hívőbe kiáradó ajándék, aki 
elvezet minden igazságra. Az első keresztyének hamarosan khrisztianoinak 
nevezték magukat, ami akkor még azt jelentette, hogy ők azok, akik felis 
merték Jézusban a Messiást, isten ígéreteinek beteljesítőjét, az ő messiási 
ajándékaiból élnek. A Messiást akkor még sokan várták, őt még maguk 
előtt hitték. A keresztyének azok, akik a húsvéti események hatása alatt 
felismerték Megváltójukat. ezért jut olyan nagy szerep az apostoloknak 
az első keresztyének életében. Nem azért, mert ők azok, akik együtt jártak 
jézussal, hanem azért, mert nekik jelent meg a feltámadott krisztus (1kor 
15,5kk). Az egyház történetileg is a feltámadás tényében született, de abból 
él ma is és mindörökké. 

hogy mit jelent a feltámadottal közösségben lenni, azt az Újtestamen
tum azzal fejezi ki, hogy az egyház Krisztus teste. nem esetleges kapcsolat 
a feltámadott Úrral, hanem elválaszthatatlan életközösség. Annyira, hogy 
ebben a világban Krisztus az egyházban találkozik velünk. Ezért mondja 
a. nygren: „a krisztusról szóló evangélium ugyanakkor az egyházról szóló 
evangélium is.” (i. m.) olyan szoros ez a kapcsolat, hogy amikor pál a ko
rinthusi szakadással foglalkozik, egy képtelenséggel világítja meg a korin
thusiak magatartásának képtelenségét: „Vajon részekre osztható-e Krisztus?” 
(1Kor 1,13) Nyilvánvalóan azért képtelenség az egyházon történt szakadás, 
mert annyira egy az egyház krisztussal, hogy akkor krisztusnak kell szét
szakadnia. „krisztusban lenni” nem valami misztikus állapot, hanem azt 
jelenti, hogy az egyházban Krisztus szolgálatával élünk, aki a hitből való 
bizonyságtétel erejével fordít önmaga felé bennünket. Az egyház Krisztus 
teste abban az értelemben is, hogy benne minden tagnak megvan a maga 
külön ajándéka és feladata. Ezekkel szolgálunk szeretetben az egész test 
javára, azaz úgy, hogy az egész test be tudja tölteni feladatát a világért. 
Bár az egyház krisztus teste, mégsem azonosíthatja magát krisztussal, aki 
ugyanakkor feje a testnek. fej nélkül a test önálló életet nem élhet. Ugyanezt 
fejezi ki János a szőlőtő és szőlővesszők képével. 

Ez a három döntő igazság az egyházról az Újtestamentum bizonyságtételé-
ben. azt mondhatnánk, hogy nagyon idealizált ez az egyházkép. Legfeljebb 
egy igazi, láthatatlan egyházról van itt szó, nem pedig a tapasztalati egy
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házról. Pedig az Újtestamentum nem rajzol sokkal különb képet azokról a 
gyülekezetekről, mint amit mi tudunk rajzolni a mi egyházunkról. Amikor 
mégis ilyen nagy dolgokat mond az egyházról, akkor nem az emberi tapasz
talatokból indul ki, hanem isten kegyelmes cselekedetéből. tapasztalatból 
az egyházat megérteni nem lehet, az egyház a hit tárgya. ez a hit pedig 
megtanít bennünket arra, nincs más egyházat építő erő, amely az egyházat 
egyházzá teszi, egyedül a köztünk élő feltámadott Krisztus. Ezek után cso 
dálkoznunk kell azon, hogy az ágostai hitvallás szerzői az Újszövetséggel 
milyen kongeniálisan beszéltek az egyházról. Mert valóban az egyház ott 
van, ahol a szentek közösségében az evangéliumot tisztán és igazán hirdetik, 
s a szentségeket krisztus rendelése szerint osztják ki. 

az egyház keskeny útja a világban 

Jézus nem akarja, hogy tanítványai elkülönüljenek a világtól. Mert: az egy
házat és a világot nemcsak ugyanannak a földnek közössége kapcsolja össze, 
hanem belső, lényegbe vágó kötelékek. Mindkettőnek ugyanaz a teremtője. 
Ugyanannak az üdvtörténetnek a részesei. Az üdvtörténetnek nem az a célja, 
hogy létrehozzon egy tiszta magot a világban, hanem az egész világ meg
újítása. Ebben eszköz az egyház isten kezében. Összeköti a kettőt Krisztus 
személye (lásd Kolosséiakhoz írt levél). Ugyanaz a Krisztus ura és végső 
értelme a világnak, aki a feje is az egyháznak. Végül az egyház is osztozik a 
világ bűn alá és ítélet alá vetettségében. A világ nem kívül van rajta, hanem 
benne is van. az egyház testén, annak ellenére, hogy benne isten országá
nak erői működnek a világ javára, sömörgőzések1 is vannak. ha ki is venné 
isten egyházát ebből a világból, az egyház magában vinné a világot oda is. 
Akármilyen módon próbálta is meg történelme során az egyház magát elsza 
kítani a világtól, megszégyenült. Mert nincsen semmi mása az egyháznak, 
amivel a világgal szemben dicsekedhetnék, egyedül Krisztus evangéliuma, 
amivel ugyanazon ítélet alá vetettségének tudatában szolgálhat a világnak. 

ezért nehéz az egyház útja – képiesen keskeny útja – ebben a világban. 
szereti ezt a világot, hiszen istene alkotása, s nem idegenkedik tőle. Ugyan
akkor azonban nem azonosul vele istenellenességében. ezen a keskeny úton 
két kísértés fenyegeti állandóan az egyházat. vagy megveti ezt a világot, s 
ezzel együtt elszakad annak alkotójától és megváltójától, vagy azonosul a 
világgal, s vele együtt szembefordul Urával. Ezen az úton járni csak arra 
figyelve lehet, aki előttünk ment ezen az úton, szerette ezt a világot minden 

1 régies kifejezés: ’hiba’, ’folt’, ’szeplő’, ’ránc’. 
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következményével együtt, s ugyanakkor megmaradt végig az istennek való 
engedelmesség útján. a helyes egyházi magatartás ebben a világban tehát 
nem más, mint Krisztus követése. 
Ezen a keskeny úton járva az egyház hálával élhet e világ javaival. „Mert 

minden a tietek” (1kor 3,21), „akár világ, akár élet” (22. v.). Csak a hitben 
gyengéknek van szükségük arra, hogy valamitől tartózkodjanak. Krisztus 
ban, azaz neki alávetve, az ember szabad kezet kap mindenhez, amit isten 
az ember számára alkotott. 
Az Újtestamentum egybehangzó tanítása szerint az egyház csak a szolgá

lat indulatával fordulhat a világ felé. Nem osztozkodhat az élet különböző 
területein a világgal, s nem is táplálhat uralmi igényeket vele szemben: „Az 
Ember Fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, 
és adja az ő életét váltságul sokakért.” (Mk 10,45) Ez az egyházra bízott 
szolgálat a megbékéltetés szolgálata (2kor 5,18). vagyis az a szolgálat, amely 
Krisztus evangéliumával feloldja azt az ellentétet – a világ igazi önellent
mondását –, amely isten világ iránti szeretete és a világnak istennel való 
szembefordulása között húzódik. Ez a szolgálat azonban nem csupán lelki 
szolgálat. nemrégiben kellett felfigyelnem a missziói parancs Márk evan
géliumában megőrzött formájára: „Menjetek e széles világra, hirdessétek 
az evangéliumot minden teremtménynek.” (16,16) tehát nemcsak minden 
embernek, hanem minden teremtménynek, amely nyög a bűn átka alatt. 
A megbékéltetés szolgálatába tehát beletartozik minden olyan erőfeszítés 
is, amely arra irányul, hogy a bűntől felkavart világban minden az istentől 
kiszabott helyére kerüljön. hogy ez mit jelent a gyakorlatban, azt hadd vi
lágítsam meg egy szerényen megbúvó igehellyel. pál apostol mondja 1tim 
2,15-ben, hogy az asszony „mindazáltal üdvözül, mivel gyermeket szül, ha 
megmarad a hitben és szeretetben és a szent életben mértékletességgel”. 
A gyermekszülés tehát ugyanolyan üdvösséges dolog az asszony számára, 
mint a hit, szeretet és a szent élet. igen, mert aki beleáll a megbékélte
tés szolgálatába, az nem tekintheti a test dolgait az aszkézis területének, 
börtönnek, mint a gnosztikusok, hanem szolgálata szerves részének. Ez a 
megbékéltetés szolgálatának kozmikus értelme. 

Még ez a téma súlyához mérten fogyatékos írás is meggyőzhet bennünket 
arról, hogy milyen sorsdöntő az egyház számára az Újtestamentum igazsá
gának szüntelen való keresése. de ha tisztán áll is előttünk mindaz, amit 
az Újszövetség a világról és az egyházról tanít, arra van szükségünk, hogy 
a mi Urunk legyőzze bennünk a világot, hogy jó szolgálatot tehessünk az 
istentől szeretett világnak. 

Lelkipásztor, 1964. július–augusztus 
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eSzkatológia éS etika öSSzefügg 

Az eszkatológia és etika összefüggéséről és bonyolult kölcsönhatásáról profán 
tapasztalataink is vannak. természetesen akkor, ha az eszkatológiát tágabb 
értelemben, s nem csupán a keresztyén reménység tartalmaként, hanem 
mint az általános emberi reménységek foglalatát vesszük, és az etikáról mint 
minden emberi cselekvés törvényszerűségeiről beszélünk. A reménység nem 
keresztyén specialitás. teológiailag kifejezve: a képesség a reménykedésre 
teremtésbeli adottság. isten az embert alávetette az időnek. élete a múlt 
és a jövő határán folyik, s erről a határról elmozdulni nem tud. Ami volt, 
megtörtént, változtatni nem tud azon. Ami lesz, nincs a hatalmában. Nem 
vehet részt elmúlt századok életében, s nem ugorhat át még egy napot sem. 
Az ember a jelenhez kötöttségében osztozik a teremtett világ sorsában. Egy 
valamiben azonban kivétel. tudata van, s tudatának világosságában átlépheti 
a múlt és jövő határát. Emlékezetében megőrizheti és feldolgozhatja a múlt 
hagyatékát, s fantáziájával bejárhatja a jövő tájékait. Ezért az ember nem a 
pillanat hatása alatt cselekszik, hanem magtartásába belejátszik mindaz, 
amit átélt és amit remél. ezért nagy tévedés azt hinni, hogy az embert bizo
nyos erkölcsi maximák vezetik csupán. Az az ember, aki cselekszik, mindig 
az, aki volt, és aki lesz, így válhat a reménység pozitív erővé a számunkra. 
nemrégiben Franciaországban súlyos bányaszerencsétlenség volt. sok sze
rencsétlenül járt bányászt kimentettek, de maradtak lent a mélyben még 
olyanok, akikről a hivatásos bányamentők hosszú, hiábavaló keresés után 
már lemondtak. akadt azonban pár bányász, aki még mindig látott halvány 
reményt a lentrekedtek életben maradására. folytatták a kutatást, s végül 
csákányuk zajára a mélyből halk kopogás volt a válasz. ha nincs bennük 
reménység, abbahagyják a kutatást akkor, amikor a hivatalos szervek letettek 
már a reményről, a szerencsétlenség még több áldozatot követel. A példákat 
vég nélkül sorolhatnánk. 

A jövő tudata azonban magatartásunk eltorzulásához is vezethet. A jövő 
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mint egy árnyék rátelepedhet tudatunkra, s közömbösséget vagy pánikot 
szülhet. A halál kilátása kiválthat bennünk egy olyan reakciót, amelyben a 
jelszó: „Együnk, igyunk, holnap úgyis meghalunk!” (ézs 22,13) a mai ember 
szeme előtt a halál árnyékán kívül felmagasodik az atomhalál árnyéka is. 
Nem kell külön bizonygatnom, hogy ez a „reménység” mennyire szuggerál
hatja az élet értelmetlenségét és az etikai indifferentizmust. 

Magatartásunknak egyik döntő tényezője tehát az, ahogy az időnek még 
előttünk ismeretlen szakaszát reményeinkkel benépesítjük. sok tévedésnek a 
forrása lehet azonban, ha nem vesszük észre, hogy a helyzet sokkal bonyolul
tabb. A múlt, jelen és jövő életünkben kölcsönhatásban van egymással. Nem
csak a reményeink befolyásolhatnak minket, hanem mi is befolyásolhatjuk 
reményeinket. ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy az éhes disznó makkal 
álmodik. Ezért kell reményeink jogosságát mindig kritika tárgyává tennünk. 

az eszkatológia és etika ugyanilyen szoros kapcsolatban van a keresztyén 
ember életében is. A keresztyén ember számára nem szűntek meg teremtmény 
voltának következményei. Alá van vetve az időnek, s mégis magában hordja 
múltját, tartalommal telíti jövendőjét. isten tiszteletben is tartja teremtmény 
voltunkat, hiszen úgy nyilatkoztatta ki magát az embernek, hogy múltját, 
jelenét és jövőjét egyaránt igazságának fényébe állítja és egyaránt új tarta 
lommal tölti meg, A keresztyén ember előtt sem félelmetes űr a jövő, csak 
éppen nem a saját fantáziájával népesíti be azt, hanem azzal, amit isten a 
jövőből felfedett előtte. isten pedig azért fedi fel előttünk a jövőből, ami 
jónak tetszik előtte, hogy magatartásunk ennek a jövendőnek megfeleljen. 
Így helyes keresztyén magatartás csak helyes eszkatológiai látásból fakad
hat, s az eszkatologikus tévelygések megzavarják keresztyén életünk helyes 
irányát, viszont az eszkatologikus tevékenységek sem esetlegesek, hanem 
az isten igazságának ellenálló bűnös emberi természet tünetei. Ezért nem 
beszélhetünk anélkül a keresztyén reménységünk tartalmáról, hogy ugyan
akkor múltunkat és jelenünket ne állítanánk a kinyilatkoztatás mértéke alá. 

az eszkatológia és etika szoros kapcsolatára a szentírás és az egyház 
története bőven szolgáltat adalékokat. Jézus Mt 24,45–51-ben két szolgáról 
beszél. Az egyik végzi az ura által kiszabott feladatot, a másik ütni kezdi 
szolgatársait, és dorbézolni kezd. Mi ennek a kétféle magatartásnak az oka? 
az egyik szolga tudja, hogy ura bármikor visszatérhet, a másik pedig ezt 
mondja magában: „halogatja az én uram a hazajövetelt.” A kétféle magatar 
tás a kétféle eszkatológiában gyökerezik. Az egyháztörténelemben gyakran 
találkozunk ezzel a kétféle szolgával. 

a helyesen értelmezett eszkatológia a keresztyén élet hajtóereje. 1jn 
3,3-ban ezt olvashatjuk: „Mindenki, akiben megvan ez az ő iránta való 
reménység, megtisztítja magát, amint ő is tiszta.” Pál fil 3,14-ben ezt írja: 
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„Azokat, amik hátam mögött vannak elfeledve, azoknak pedig, amik előttem 
vannak, nekik feszülve, célegyenest futok, hogy elnyerjem az onnan felülről 
való elhívás koszorúját.” (Cs. S. ford.) a keresztyén reménység dinamikus 
erejéről tanúskodik az idősebb Bodelschwing élete is. Úgy mondják, egy 
fogatot tartott állandóan készenlétben, hogy krisztus elébe siethessen meg
jelenésekor. Ugyanez a Bodelschwing volt az, aki a jelenkori keresztyénség 
egyik legnagyobb szeretetintézményét életre hívta. 

éppen így lehet azonban a helytelenül értelmezett eszkatológia a keresz
tyén magatartás eltorzulásainak a forrása is. Az eszkatológiában jelentkező 
eltévelyedéseket két főtípusba sorolhatjuk. Az első típusba tartozó tévedé 
sek fő jellemvonása, hogy a keresztyén reménység megvalósulását e világi 
síkon képzeli el. Ennek a típusnak első képviselőit tulajdonképpen Jézus 
zsidó kortársai között kell keresnünk. Előttük egy bár istentől eredő, mégis 
politikai eszközökkel megvalósuló messiási világbirodalom lebegett. Maguk 
a tanítványok is ebben a reménységben éltek, s talán ezen a ponton voltak 
a legkeményebbek jézus igéjével szemben. jézusnak nagyon sokat kellett 
küzdenie azért, hogy elhárítsa magától az iránta támasztott ilyen irányú igé 
nyeiket. Bizonyára ebben van a nyitja a sokat vitatott „messiási titoknak” is. 
hogy mibe taszíthatta ez a hamis eszkatológia az izraelitákat, annak beszédes 
bizonyítéka a zsidóság Kr. u. 70-ben bekövetkezett tragédiája. A keresztyén
ség első igazán nagy horderejű eszkatológiai bűnbeesése Augustinus nevéhez 
fűződik. ő volt az, aki egyenlőségjelet tett az isten országa és az egyház 
között. isten uralkodik a világon, ezért kell az egyháznak uralmát biztosí
tania a világon. Csak akkor lesz rend ebben a világban, ha az az egyháznak 
aláveti magát. hogy ez a koncepció milyen kárt okozott az egyháznak és a 
világnak egyaránt, azt talán nem kell érzékeltetnem. a pápaság politikája, 
az inkvizíció intézménye, a társadalmi haladás fékezése gyökereiben mind 
ehhez a hamis eszkatológiai látáshoz vezethetők vissza. Ebbe a típusba 
tartozik a kultúrprotestantzimus reménysége is. eszerint az isten országa 
egy tökéletes erkölcsi rend. A világ fokozatosan halad a tökéletesedés felé, 
hiszen az ember alapjában véve jó, csak elő kell hozni belőle. Krisztus az az 
erkölcsi ideál, aki ráébresztheti az embert tulajdonképpeni énjére. Ennek az 
immanens eszkatológiának az öröksége az a még ma is hallható kifejezése, 
hogy „az egyház az isten országát építi”. ennek az optimista, evolúciós re
ménységnek halálos sebet adott a jóság isteni birodalma helyett megérkező 
minden addigi háborúnál véresebb és egyetemesebb világháború. Az első 
csoportba sorolhatjuk azt a keresztyén körökben divatossá vált elképzelést 
is, hogy a két világháború és esetleg a harmadik világháború kataklizmái, 
de különösképpen az atomháború lehetősége a világtörténelem utolsó felvo 
násának drámai eseményei. ha pedig ez így van, akkor elkerülhetetlenek, 
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s nem marad más hátra, mint mindannak tehetetlen várása, aminek el kell 
következnie, elfeledkezve arról, hogy mindezek lehetnek az utolsó idők jelei, 
de nem maga az utolsó idő. Az utolsó idő pedig nem az emberi történelem 
záróakkordja, hanem isten teremtő, szuverén cselekedete. 

Az eszkatológiai tévelygések másik főtípusa a keresztyén reménységet 
elszakítja ettől a világtól. Amiben egyedül reménykedhetünk, az egy világon 
túli világ. Ez a világ e szerint az ördögé, s az eljövendő világ az istené. Ezért 
innen minél előbb el kell szabadulnunk, s bejutnunk egy „más” világba. 
nyilvánvaló ennek az eszkatológiai szemléletnek kártétele a keresztyén 
ember magatartásában. Ennek a típusnak szemléltető példái a thesszalonikai 
keresztyének egy része. Voltak ott olyanok, akik rendetlenül éltek, vagyis 
elhagyták polgári foglalkozásukat, nem dolgoztak, mert már úgyis közel van 
a vég. Egy új világ jön, s abban időszerűtlenné válik e világ rendje. Maga Pál 
apostol is kísértésbe esik. igaz, nem az Úrtól vett parancsolatként, hanem 
saját meggyőződése alapján 1Kor 7-ben azt tanácsolja, hogy senki se változ 
tasson családi állapotán az élet normális rendje szerint, azzal az indokolás
sal, hogy „az idő már rövid” (29. v.). ha ilyen jelenségeket veszünk észre az 
első keresztyének életében, akkor fel kell tennünk azt a kérdést, hogy vajon 
az a viszonylagos érdektelenség, amely az újtestamentumi keresztyénség 
gondolkozásában a világ dolgai iránt – jobb nem férjhez menni, tanácsolja 
Pál a hajadonoknak, mert aki férjhez megy, a világ dolgaival törődik (1Kor 
7,34) – észrevehető, nem egy egyoldalú eszkatológiai látásnak a következmé 
nye-e? Ez a típus fel-felbukkan az egyház történelmében hol egy szerzetes 
köntösében, hol egy „lelki” ember öntudatában, hol pedig az egyetemes 
igényű igehirdetés kritikájában. Miközben az ilyenek tökéletes közösség
ben érzik magukat az Úrral, nem veszik észre, hogy szükségük van reájuk 
a mellettük élőknek – szeretetlenségükben már régen elszakadtak Uruktól. 

az eszkatológia nehéz évtizedei 

nehéz feladatra vállalkozunk, ha a kinyilatkoztatás fényében akarunk szá
mot adni a bennünk lakozó reménységről. A múlt század végéig meglehe 
tősen háborítatlanok voltak az eszkatológia vizei. Az Apostoli hitvallás 
nyomán kialakult ún. végső dolgokról szóló tanítás békésen húzódott meg, 
szinte függelékként a dogmatikák végén. Julius Kaftan dogmatikájában 
például a 612 oldalból 12 oldal foglalkozik az eszkatológiával. alig egy fél 
évszázaddal később viszont Georg hoffmann dogmatikájában arról beszél, 
hogy a dogmatikában tulajdonképpen nincs is másról szó, csak a végső 
dolgokról. A közbeeső időben az eszkatológia krónikus problémává lett. 
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Az eszkatológia problematikussá válása összefügg a szentírásról vallott 
felfogás megváltoztatásával. Kiderült, hogy magának a szentírásnak sem 
homogén a végső dolgokról vallott tanítása. 

Az eszkatológia addig álmos vizeit a vallástörténeti iskola eredményeit 
felhasználva Albert schweitzer kavarta fel. addig az eszkaton vagy egy 
pontot jelentett a történelem végén, vagy pedig egy világi, egyre tökélete 
sedő erkölcsi világrendet. schweitzer azonban rámutatott, hogy Jézusnak 
egészen más volt az eszkatológiai látása. számára isten országa – s ebben 
schweitzer szerint követi a korabeli zsidóság gondolkozását – isten világának 
minden e világi rendjét megszüntető betörése a történelemben. Jézus ezt az 
eszkatologikus fordulatot egészen közelre várta. Ez a fordulat mégsem tör 
tént meg. Az első keresztyének ugyancsak még a saját életükben megtörténő 
eseménynek várták isten országának eljövetelét, a tovább haladó történelem 
összezúzta ezeket a reménységeket. de az egyház nem volt konzekvens. 
A parúzia elmaradása miatti megrendülést megpróbálta dogmatikus, me 
tafizikus spekulációkkal átvészelhetővé tenni. ha konzekvensek vagyunk 
– mondja ki schweitzer –, akkor bátran a lomtárba kell tenni minden e világ 
jövőjére vonatkozó spekulációt, mert ezek csak kortörténeti jelentőségűek. 
Mi marad ezután? Jézusnak az élet iránti tisztelete, az élet kiteljesedése utáni 
vágyakozása, amely az Isten országának bátor, de tévesnek bizonyuló várása 
mögött meghúzódott. 

A konzekvens eszkatológiát nem lehet könnyedén elintézni. Nemcsak azért, 
mert ma is vannak követői, hanem mert olyan problémát vetett fel, amely 
exegetikai lehetőségeken nyugszik. Még a legújabb, eszkatológiával foglalko 
zó munkáknak is szembe kell nézniük a schweitzer által felvetett kérdéssel. 
a kérdés az, hogy lehet-e az írás alapján más eszkatológiai szemlélethez jutni. 

oscar Cullmann igazat ad schweitzernek abban, hogy az újtestamentumi 
eszkatológiában nem idő feletti dolgokról, hanem a történelmi idő síkján 
megvalósuló eseményekről van szó. Az üdvösségtörténet isten munkája az 
időben. Az üdvösségtörténetnek egymással fel nem cserélhető szakaszai 
vannak. Jézus magát nem az üdvösségtörténet végének, hanem közepének 
tartja. halála és feltámadása a nyitánya és meghatározója az üdvösségtörténet 
utolsó szakaszának. Ebben a szakaszban a döntő győzelem után vagyunk, 
s most ennek a győzelemnek a realizálása folyik az egész világra tekintve. 
A parúzia elmaradása nem az első keresztyének tévedésének bizonyítéka, 
hanem isten üdvösségünket munkáló tervének logikus következménye. 
Cullmann elsősorban Lukács evangélista eszkatológiája alapján építi ki az 
eszkatológia üdvtörténeti értelmezését. Ennek a koncepciónak nagy érdeme 
az, hogy az Újtestamentum bizonyságtételének azt a döntő jellemvonását 
emeli ki, amely szerint jézus halála és feltámadása már eszkatologikus ese
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mények. kérdés viszont az, hogy meg lehet-e érteni az írásnak az eszkatonra 
vonatkozó teljes bizonyságtételét ebben a zsidó gondolkodásra jellemző naiv 
lineáris időszemléletben. 

Az eszkatológiának egy gyökeresen más szemlélete jelentkezik Althaus 
korai teológiájában. 1922-ben azt írja (Die letzten Dinge, 640. o.), hogy „az 
eszkatológiát nem érdekli a történelmi vég kérdése. Az üdvösségtörténet 
nem a vég felé tendál, hanem megvalósul minden generáció életében ép
pen úgy, mint a teremtéstörténet és a bűneset.” A parúzia tehát minden 
kor egyidejű, általános és közös tapasztalata. szerinte az eszkatologikus 
események olyan merőlegesek a történelem vonalán, amelyek egy pontban 
találkoznak. Ami számunkra időbeli egymásutániságban jelentkezik, az az 
örökkévalóság felől nézve egyetlen aktus, a történelem feloldásának minden 
időben egyidejű élménye. Barth – elsősorban a római levélben írt kommen
tárjában – lényegében ugyanígy, az idő és örökkévalóság ellentétében látja 
az eszkatológia kérdéseit. az eszkaton számára valóban a vég, de nem egy 
történelmi folyamat vége, hanem minden történelmi pillanat vége akkor, 
amikor az idő az örökkévalósággal találkozik. Ebben a nunc aeternumban, 
az örök mostban válik az ember élete eszkatologikussá, vagyis az ítélet és a 
kegyelem fényébe kerül. Az eszkatonban tehát minden időszak transzcen 
dens értelme válik nyilvánvalóvá. Ez az örökkévalóság azonban soha nem 
válhat idővé, vagyis történelemmé, az üdvösség történelmi dátumaivá, mert 
ami időivé válik, az bűnös, s az örökkévalóság felől újra ítélet és kegyelem 
alá kerül. Ami isten örökkévalóságából érkezik, azt mi, emberek a történel
mi lét síkján soha nem tehetjük zsákmányunkká. Ezért nincs a keresztyén 
életben „egykor” és „majd”, hanem csak a mindenkori „most”, amikor isten 
a Krisztusért megítél és felment. Ebből a fogyatékos összefoglalásból is 
kitűnik ennek az eszkatológiai felfogásnak a veszélye. Az időnek és örök
kévalóságnak ilyen szembeállításában úgy tűnhet, hogy minden, ami az 
időhöz van kötve, a világ és az ember történeti léte már önmagában bűnös, 
istenellenes. Lehet-e az isten és a bűn közötti ellentétet azonosnak venni 
az örökkévaló és az ideigvaló ellentétével? isten világa és a mi világunk 
kizárja egymást? Vajon az a dualizmus, amely a dialektikus teológiában 
jelentkezik, nem a szentírástól idegen dualizmus-e? Nem hasonlít-e ahhoz 
a gnosztikus dualizmushoz, amely számára elviselhetetlen volt az inkar
náció biblikus értelme? ha következetesek vagyunk ehhez a koncepcióhoz, 
akkor nem sok keresnivalója van a keresztyén embernek ebben a világban. 
viszont valamire rámutat ez a dialektika. az írás bizonyságtételében isten 
cselekvése és a keresztyén élet olyan feszültségeket hordoz, amelyeket kife 
jezni csak dialektikusan lehet. amint Luther is dialektikusan beszél híres 
tételében: a keresztyén ember simul iustus et peccator. ez az eszkatológia 
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síkján annyit jelent: a keresztyén ember megváltott ember, de ugyanakkor 
megváltásra szoruló ember is. 

Lényegében a barthi vonalnak egy sajátos továbbfejlesztése Bultmann 
eszkatológiája. Míg Barth a kinyilatkoztatás dialektikájából indul ki, Bult
mann az emberi egzisztencia dialektikus valóságából. Az ember idői, törté 
nelmi léte döntések sorozatából tevődik össze. szüntelen válaszutakon va
gyunk, s szüntelenül választanunk kell. A régi aión valójában nem más, mint 
az ember múltja, amelytől megszabadulni nem tud, s amely választását meg
határozza. A Krisztusról szóló kérügma azonban megszabadít a múltunktól, s 
az új élet lehetőségét nyitja meg számunkra. így éli át az ember a világ végét. 
Megszűnik a bűn világának befolyása, s betör életünkbe Krisztus új aiónja. 
Végtelenül megnő a jelen fontossága, mert akkor dől el a sorsom, amikor az 
igehirdetés válaszút elé állít. „Minden pillanatban az eszkatologikus pillanat 
lehetősége szunnyad. fel kell ébresztened!” (Geschichte und Eschatologie, 
184. o.) Az eszkatológia nem objektív történelmi események láncolata, hanem 
az egzisztenciális döntésekben megvalósuló nyitás a jövő felé. Gogarten 
még tovább megy: „A hívő reménység a jövőt üresen hagyja.” (Verheissung 
und Hoffnung der Neuzeit, 123. o.) Bultmann ebben a felfogásában a jánosi 
iratokra támaszkodik. elég ha jn 5,25-re utalunk: „Bizony, bizony mondom 
néktek, hogy eljön az óra – és az most [!] van, –, mikor a halottak hallják az 
Isten Fiának szavát, és akik meghallják, élni fognak.” az eszkatológia tehát 
ebben az eszkatologikus „itt és most”-ban válik megragadhatóvá. de miként 
válhat komollyá ez az eszkatologikus pillanat, ha az igehirdetésben nem 
jelentkezik az eszkatológia tartalma? 

Úgy tűnik, hogy az eszkatológia szekere az elmúlt évtizedekben kátyúba 
jutott. a problémátlanság helyét a kibékítetlen ellentétek foglalták el. valójában 
hálásak lehetünk azért, hogy mindez így történt. Az egymásnak szembefeszülő 
véleményekben feltárultak a biblikus eszkatológia igazi mélységei. az ellentétek 
jórészt az Újtestamentum egyes rétegeinek más-más hangsúlyú bizonyság
tételéből fakadnak. Az első keresztyéneknek szinte ugyanazon a vívódáson 
kellett keresztülmenniük az eszkatológia helyes értelmezéséért, mint a mai 
teológiának. A Krisztusban megnyíló jövendőt nem volt s ma sem könnyű a 
történelem hatalmában élő ember fogalmaiban és szavaiban tisztán kimondani. 

Eszkatologikus magatartás 

ha alázatosan keressük, és így szóhoz engedjük jutni az írás bizonyságté 
telét, akkor be kell látnunk, hogy a teljes szentírás, az ó- és Újtestamen
tum üzenete egyaránt eszkatologikus üzenet. Nem egy ág a Bibliánk fáján, 
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amit ha levágunk, a fa még élhet tovább. ha meg akarnánk szabadulni az 
eszkaton szkandalonjától – és ez ma is kísértésünk egy elfogadhatóbb ke 
resztyén üzenet megfogalmazása érdekében –, akkor vele együtt mindent 
ki kellene dobnunk az egyház hajójából. nem volt még egy nép, amely any
nyira a jövőben élt volna, mint a zsidó nép, s ha a keresztyénség hű akar 
maradni önmagához, akkor ebben a tekintetben is nyomába kell szegődnie 
a választott népnek. Ennek az eszkatológiai meghatározottságnak a gyökere 
nem a múlt és a jelen kompenzálásában vagy egy túlhaladott naiv időszem
léletben van, hanem abban, ahogy isten megmutatkozott az ő népének. 
Jahve páratlansága a bálványokkal szemben már a nevében is kifejeződik. 
ő a ,,Vagyok, aki leszek”. ő az, aki ezután is kifejti lényét cselekedeteiben. 
Ezért lehet várni reá. A jövő garanciája az, amit idáig cselekedett. A múlt, 
jelen és jövő szétszakítása a tulajdonképpeni hitetlenség. isten nem vallható 
másképpen istennek. Ebből az alapvető látásból indul ki és ide tér vissza a 
próféták üzenete. Ebben az értelemben tesz bizonyságot az Újtestamentum 
is jézusról, amikor azt vallja: „Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké 
ugyanaz.” (zsid 13,8) Nem megkövült állandóságról van itt szó, hanem arról 
a felismerésről, hogy isten cselekvő szeretete nem szűnik meg soha. Ezért a 
keresztyén attitűd nem a menekülés a jövő álmaiba a kemény valóság elől, 
nem is valami hősies pátosz a nagy semmi előtt, hanem a mindig Eljövendő 
örvendező szolgálata. A kérdés az, hogy hogyan határozza meg magatartá 
sunkat a jézus krisztusban megismert „Vagyok, aki leszek”. 

A konzekvens eszkatológiának egyik helyes felismerése az, hogy az első 
keresztyének nem rendezkedtek be a világban hosszú távra. Még a maguk 
életében számítottak a világ végére, jézus parúziájára. ez a reménység ter
mészetesen magával hozta az etikának bizonyos átmeneti, interim jellegét. 
ha a világ rövidesen elmúlik, akkor a hangsúly elkerül erről a világról és 
annak életrendjéről. A várva várt nap azonban napról napra kitolódott. Ez 
eleinte csak olyan problémákat jelentett, hogy mi történik azokkal a keresz 
tyénekkel, akik időközben elhunytak. 2Pt 3,3–4 viszont már azt a krízist és 
megrendülést jelzi, amely a parúzia elmaradásából fakadt: „[vannak], akik a 
saját kívánságaik szerint járnak, és azt mondják: Hol van az ő eljövetelének 
ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonmód maradt, mint 
volt a teremtés kezdetétől fogva.” (Cs. S. ford.) a konzekvens eszkatológia azt 
tanítja, hogy a keresztyénség soha nem heverte ki ezt a csalódást, de nem is 
vonta le konzekvenciáit, vagyis nem dobta el magától a történelem tovább 
haladása által széttaposott naiv eszkatológiát. az én véleményem szerint 
viszont éppen az a tény, hogy a parúzia elmaradása miatt érzett csalódást 
az első keresztyének kiheverték, mutatja, hogy a keresztyén reménységnek 
a parúzia közelvárása volt a lényeges eleme. A keresztyén reménységnek 
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olyan alapjai vannak, amelyek nem rendülnek meg egy tévedés miatt. Péter 
második levelének szerzője arra utal, hogy isten számára nem a mi időbeosz
tásunk a mérvadó (8. v.). de rámutat arra is, hogy a parúzia elmaradása isten 
hosszútűrésének a jele. Az élő isten helyes ismerete elveszi a csalódás erejét. 

a megingathatatlan újtestamentumi reménységnek azonban még mé
lyebben és pontosabban körvonalazott alapjai is vannak. Az újtestamen
tumi gyülekezetet áthatja az a meggyőződés, hogy Jézus Krisztussal már 
beköszöntött az utolsó idő. tehát az eszkaton nem csupán futurum, mint a 
konzekvens eszkatológia hinni véli. a legfontosabb eszkatológiai esemény, 
a nagy fordulat jézus feltámadása. nincs most hely azoknak az igéknek 
felsorolására, amelyek mind azt bizonyítják, hogy az első keresztyének 
mennyire ebből a tényből merítik reményeiket. A parúzia közvetlen közel
ségének a hite is abból fakadt, hogy a zsidó gondolkodásban a feltámadás 
már a világ végét jelenti. de az eszkatologikus idők jele a „Lélek záloga”, a 
pneumatikus igehirdetés és az úrvacsora is, amelyben egyszerre ünneplik az 
élő és eljövendő Úrral való közösséget. Ez az eszkatológiai szemlélet azon
ban nemcsak a gyülekezeté, hanem már Jézus is így látta a maga munkáját. 
nem csupán Lk 17,20–21-re hivatkozom, amelyben jézus azt mondja, hogy 
az isten országa nem szemmel láthatóan jön el, mert az közöttetek van. Erre 
azt mondhatja valaki, hogy ez a szemlélet a sajátos lukácsi üdvtörténeti kon
cepcióból fakad (lásd még apCsel 1,6–7). nemcsak Lukács, hanem Máté is 
beszámol a Keresztelőnek Jézushoz intézett kérdéséről. A Keresztelő kérdése 
abból a futurikus zsidó eszkatológiából érthető meg, amely szerint a Messiás 
eljövetele és a világ vége egybeesik. Eszerint valami nem stimmel. Jézus itt 
van, igénye és cselekedetei egyaránt az Eljövendőre utalnak, de a történe 
lem még folyik tovább. „Te vagy-e hát az Eljövendő, vagy mást várjunk?” – 
kérdezi a Keresztelő. Jézus válaszol, igéjére és cselekedeteire hivatkozik, s 
hozzáteszi: „Boldog, aki énbennem meg nem botránkozik.” (Mt 11,6) értsd: 
boldog az, aki felismeri isten országának krisztusban elrejtett jelenlétét. 
Ugyancsak Máténál, 12,28-ban olvashatunk arról, hogy Jézus az őt vádoló 
zsidókkal szemben az ördögök kiűzését az isten országa kétségtelen eljötte 
jelének látja. ha Jézus isten országáról szóló példázatait elemezzük, meg kell 
állapítanunk, hogy nagyon nehéz a példázatok alapján isten országát egy 
punktuális végként elképzelni. Azt hiszem, hogy sokkal közelebb járunk az 
igazsághoz, ha jézus példázataiban isten királyságát dinamizmusnak látjuk, s 
a példázatokat pedig isten velünk való cselekvése rajzának. isten királysága, 
mint a prófétáknál, összefogja a múltat, jelent és a jövendőt. 

Az eszkaton tehát már jelenvaló, de elrejtett valóság. Amikor Jézus kö 
vetői ezt elfeledték, akkor a keresztyén remények iránt közönyösnek tűnő 
továbbhaladó történelem súlyos válságot jelentett számukra. tulajdonképpen 
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nemcsak az első gyülekezet, hanem már a tanítványok is a várt és be nem 
következett világvége miatt roppantak össze a kereszt alatt is. de túlélték, 
mert maga Jézus korrigálta eszkatológiájukat. Nemcsak a Keresztelőnek, 
hanem a tanítványoknak is szükségük volt erre az intésre: „Boldog, aki 
énbennem meg nem botránkozik.” kiábrándulásra valóban van ok. jézus 
eljött, s mégis mintha mi sem történt volna. Mintha az új aión el sem kezdő 
dött volna. Pedig csak arról van szó, hogy a kereszt alá rejtetten, az emberi 
megismerés eszközei számára megfoghatatlanul, egyedül a hit számára 
felismerhetően kezdődött el. Egyedül ezt az eszkatológiát fogadhatjuk el 
konzekvensnek, mert az egész szentírás tanúsága szerint így konzekvens 
isten cselekvése. Az üdvtörténeti eszkatológiának igazsága abban van, hogy a 
két aión fordulópontját már a múltban megtörtént eseménynek fogja fel. Nem 
hangsúlyozhatjuk azonban eléggé, hogy ami már megtörtént, az elrejtett, 
s igazi tartalma hozzáférhetetlen a történelem számára. A hívő felismerés 
nélkül állandó botránkozás forrása. 

Az a tény, hogy az eszkaton már elkezdődött, de még elrejtett, határozza 
meg reményeinket. A keresztyén ember nem a saját vágyait vetíti ki a jövőbe, 
hanem abból indul ki, ami már megtörtént, de még nem lett teljessé. Amikor 
észrevesszük az első zsenge hajtást, tudjuk, hogy közel van a tavasz, és közel 
van a nyár. A jövendőre irányuló reményeinket az a meggyőződés élteti, 
hogy „aki a jó dolgot elkezdte bennetek, elvégzi a Krisztus Jézus napjáig”. 
(Fil 1,6) annak tehát, ami még beteljesedésre vár, a krisztusban szeretetét 
felfedő, s ehhez a szeretethez hűséges, szüntelenül cselekvő istenben van 
a garanciája. Azért reménykedünk a feltámadásban, mert Krisztus feltá 
madott, és zsengéjük lett az elhunytaknak. Azért számolunk az ítélettel, 
mert Krisztust szegletkőnek ismertük meg, akin meg lehet állni, de akibe 
bele is lehet botlani. Azért áhítozunk a tökéletesség után, mert Krisztusban 
bűnbocsánatot kaptunk. Azért bízunk az örök életben, mert Krisztus már 
életet jelent a számunkra. amink van, rész szerint való, s kiált a teljesség 
után. ha csak azt tudnánk, hogy Krisztusban megtörtént az aiónok váltása 
– amint korinthusban is voltak olyanok, akik azt állították, hogy a feltáma
dás már megtörtént –, akkor minden embernél nyomorultabbak volnánk. 
hiszen annak ellenére, hogy Krisztusban elkezdődött az új világkorszak, 
szüntelenül fogyatékosságunkba, a régi aión jeleibe botlunk bele. ha viszont 
a hangsúlyt csupán arra tennénk, ami rész szerint való, s elfelejtenénk azt, 
ami már megtörtént, a keresztyén reménység sem volna más, mint kábító 
szer, a jelen nyomorúságának kompenzálása az ellenőrizhetetlen futurumba. 
az eszkatológiai helyzet helyes felismerése a helyes krisztológiából fakad. 
Barth hívja fel figyelmünket arra, hogy az Újtestamentum tulajdonképpen 
Krisztusnak három eljöveteléről, pontosabban parúziájának három módjáról 
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tud. Eljött feltámadásában, a Lélek kiöntésében, s eljön majd elrejtettségéből 
kilépve teljes dicsőségében. A parúziának ez a három módja kölcsönösen 
feltételezi és kiegészíti egymást. „A feltámadásra és ítéletre való végső el
jövetele a kiteljesedése annak, ami feltámadásával elkezdődött, s a szentlé 
lek kitöltésével folytatódott.” (Kirchliche Dogmatik, iV. 3. 341. o.) A helyes 
eszkatológiai magatartás fő jellemvonása tehát az a feloldhatatlan feszültség, 
amelyet egyik oldalról a „már megtörtént” igazsága, a másik oldalról pedig 
a „még előttünk van” reménysége feszít. 

Az eszkatológia és etika összefonódásáról már beszéltünk. Nos, ha az 
egészséges eszkatológiai feszültséget valamiképpen feloldjuk, akkor ez fel
tétlenül az etika eltorzulásához vezet. ha csupán a végre, a beteljesedésre 
tekintünk, akkor ez a világ és az élet elviselhetetlenné válik számunkra. 
A jövő dicsőséges fényének kontrasztjában az az árnyék, amely a bűn miatt 
terül erre a világra, riasztó sötétséggé válik, „siralomvölggyé”, amelyen 
minél előbb túl kell jutnunk. Ebben a kontrasztos megvilágításban eleve 
reménytelen dolognak tűnik minden jó ügyért való fáradozás e világban, 
s az emberiséget fenyegető veszedelmek elkerülhetetlennek látszanak. sőt 
minden katasztrófa csak sietteti a hőn óhajtott véget. hát érdemes, hiszen 
úgyis mindennek vége lesz?! – írja fel zászlajára az új világba menekülő ke 
resztyénség. s különös, de így van, ez a torz eszkatológiából eredő torz etika 
gyakran párosul erkölcsi felelőtlenséggel. thesszalonikában a vég közeli 
várása párosult a dologkerüléssel, Korinthusban pedig nemi zabolátlanság 
gal. Mindnyájan ismerünk olyan e világtól undorodó keresztyéneket, akik 
nagyon leleményesek akkor, amikor „piszkos anyagiakról” van szó. hogyne, 
hiszen amit várunk, az is más, meg amiben élünk, az is más. Ez a tipikusan 
eszkatologikusnak tűnő magatartás abban a pillanatban hamisnak bizonyul, 
amikor hitben felismerjük Jézus Krisztusban az új aion jelenlétét ebben a 
világban. igaz, jézus konzekvens volt abban, hogy számolt ennek a világnak 
a végével. Mégis gyógyított, noha a meggyógyultak is meghaltak egyszer, 
halottakat támasztott fel, noha azok nem nyertek ezzel örök életet, bűnöket 
bocsátott meg, noha tudta, hogy a kegyelmet nyertek nem lettek tökéletesek. 
Ez is logikátlannak, inkonzekvensnek tűnhet egy eljövendő, tökéletes világ 
fényében, de logikus és konzekvens annak az istennek ismeretében, aki 
nem hajította el magától ezt a világot, hanem szeretett, s királyi uralmának 
erejével határt szab a rontó erőknek. Csak igazat adhatunk Barthnak, amikor 
arra a kérdésre próbál feleletet találni, hogy miért késlekedik a parúzia, noha 
Krisztusban már jelen van az új aión, s miért kell nekünk két világ polgára 
iként élnünk. Nem isten tehetetlenségének jele, „hanem éppen kegyelmes, 
irgalmas, hosszútűrő akaratának: akarata az – és ebben ismét istennek az 
ő teremtményéhez lehajló kegyelme, szövetséges társa iránti hűsége, a vele 
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való megbékülésben megvalósuló ereje nyilvánul meg –, hogy az isten által 
küldött Közbenjáró a teremtményt, az embert olyan komolyan veszi, hogy 
a kiengesztelődés, az erről szóló kijelentés által megengedi, sőt parancsolja 
neki, hogy Urát szolgálja, s ehhez a szabad és önkéntes cselekvéshez teret, 
időt és alkalmat biztosít.” (Kirchliche Dogmatik, iV. 3, 384. o.) Azért nem 
tört ránk egy döntést lehetetlenné tévő eszkatologikus véggel, azért rejti 
el most eszkatologikus jelenlétét a kereszt alá, hogy ebben a világban a hit 
szabadságával döntsünk mellette, s szolgáljuk őt. 

eszkatológiai látásunkból nem hiányozhat annak a tudata sem, hogy ami 
elkezdődött, most még csak elrejtett és rész szerint való. ha ezt szem előtt 
tartjuk, nem ringatjuk magunkat hamis ábrándokban, s nem kínálgatjuk 
gyógyírként a keresztyénséget. keresztyén világuralmi igényeknek, keresz
tyén pártprogramoknak, keresztyén szocializmusnak, az ún. keresztyén 
kultúrának egyaránt téves kiindulópontja, mert abból a feltevésből indul 
ki, hogy a keresztyének egy igazabb világ exponensei, holott a keresztyének 
is magukon hordozzák e világ természetének bélyegét. A tökéletesség itt e 
földön mindig csak ábránd marad. Ennek az ábrándnak kergetése csak ku
darccal végződhet. A helyes eszkatológia megőriz bennünket a józan realiz
mus talaján. a feladatunk nem egy keresztyén világ megteremtése, hanem 
az isten országának a hit által elnyert erejét belevinni egy emberségesebb 
világért folyó közös erőfeszítésbe. 

A keresztyén ember élete tehát két eszkatologikus esemény közé feszül. 
ezeket az eszkatologikus eseményeket azonban csak a hit ismerheti fel, a 
történelmi vizsgálódás számára hozzáférhetetlenek. Magatartásunk is csak 
akkor válik eszkatologikussá, ha az igehirdetés által a hit döntése elé ke 
rülünk. Ezért nem távoli időpontokról van szó, amelyek miatt nyugodtan 
aludhatunk, hanem a mindenkori ma nagy felelősségéről. Ma dől el, hogy 
mivé leszünk. Az Újtestamentum eszkatológiájának egyik fő jellemvonása, 
hogy az időket és alkalmakat megismételhetetleneknek látja. Ezért aki hisz 
az isten Fia szavának, átment a halálból az életre. a kihasznált pillanat 
örökkévaló sorsunkká válik. A gazdag és Lázár példázatának is ez a ki
csengése. A gazdag elszalasztotta a vissza nem térő alkalmat, hogy az ige 
fényében az életet válassza. de éppen ez a példázat mutat rá arra is, hogy a 
gazdag számára Lázár jelenléte is eszkatologikussá válik. Lázár vált a hit 
próbatételévé. A gazdag nem vette észre, s ez eldöntötte sorsát. Az utolsó 
ítéletről szóló példázat is a szeretet és szolgálat alkalmainak eszkatológiai 
távlatára teszi a hangsúlyt. a minden alkalmat megragadó szeretet a helyes 
eszkatológiai magatartás legfőbb jellemvonása. A szeretet a pneumatikus 
adományok koronája, az új aión beköszöntésének legdöntőbb jele, mert ott 
van isten világa, ahol szeretet van. Az isten szeretet! 
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Az eszkatológia nem a rettentés eszköze. Az örvendező bizakodás és az 
élet komolyságának a forrása. pál 1kor 7,31-ben így ír: „Akik a világban élnek, 
mintha nem élnének vele; mert elmúlik e világnak ábrázata.” (Cs. S. ford.) 
A teljes írás értelmében ezt így kell kiegészítenünk: akik az eljövendő világ 
hitében élnek, úgy éljenek vele, mintha nem élnének vele. Mintha nem múlna 
el a világnak ábrázata. az eszkatológia feloldhatatlan dialektikája ez. tulaj
donképpen arról van itt szó, hogy a keresztyén ember szabaddá válik e világtól 
isten számára, de eszkatológiai gátlások nélkül szolgál ebben a világban. 

Lelkipásztor, 1966. május 
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a biblia a tudomáNyoS kutatáS féNyébeN 

a feladatom az, hogy a Bibliát a tudományos kutatás fényébe állítsam. vajon 
tudatában vagyunk-e annak, hogy milyen kockázatos vállalkozásba fogunk? 
egy megállapítás csak akkor lehet tudományos, ha a bírósági tanúskodás 
alapelvét követjük, s „az igazat, a színigazat, csakis az igazat” valljuk min
den más érdeket kizárva. a tudományos kutatás fénye nem lehet irányított 
fény, amellyel egyes igazságokat valamilyen teológiai, praktikus egyházi 
cél érdekében kiemelünk, míg más, kellemetlenebb igazságokat a homályba 
süllyesztünk. A tudományos becsületesség megköveteli, hogy elfogadjam 
az ítéletet akkor is, ha a labda az én hálómban rezdül. 

Különösen érzékenyen reagálunk a Bibliát érintő tudományos megálla 
pításokra, hiszen hitünk, tanításunk és egyházi életünk meggyőződésünk 
szerint a szentírásra épül, s ha ez az alap bizonytalanná vált, akkor az egész 
épület meginog. Ez azt mutatja, hogy adósok vagyunk még a Bibliát illető 
hitünknek és a szentírás-kutatás eredményeinek szembesítésével. félelem 
él bennünk attól, hogy ha valami is kikezdi masszív bibliaszemléletünket, 
akkor a meginduló lavina mindent maga alá temet. ez a félelem nem jó 
tanácsadó, mert apologetikus görcsbe merevít bennünket, utóvédharcba 
kényszerít, hogy körömszakadtig tartsuk azt, amiről szívünk mélyén úgyis 
tudjuk, hogy tarthatatlan. Úgy olvassuk és prédikáljuk a Bibliát, mintha 
kétség sem férne hozzá, holott önmagunknak is rengeteg kétségünk támad, 
hát még a hallgatóinknak, akik között egyre kevesebben vannak azok, akik 
velünk együtt tabunak tekintik a szentírást. 

a kiutat sohasem visszafelé, hanem előre törve találjuk meg. A mi utunk 
a bibliakritika tisztítótüzén keresztül vezet. Az igaz, hogy a hitünk nem a 
bizonyított dolgok valóságára épül, de nem élhet a nemtudásból sem. A bib 
liakritika nem szolgálhat a hit támasztékául – ezt ne is várjuk tőle –, mert 
feladata a tudományos eszközökkel feltárható valóság kutatása, de munkájá 
val megtisztíthatja a hitünk terepét, hogy a hit ott érvényesüljön, ahol kell. 
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hozzásegít ahhoz, hogy a Biblia betűje helyett isten igéjével találkozhassunk. 
jézus maga mondja jn 5,39-ben: „Ti azért tudakoljátok [kutatjátok] az Írá
sokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van a ti örök életetek; pedig ezek 
rólam tesznek bizonyságot.” (Cs. s. ford.) Mi is gyakran elfelejtjük, hogy a 
Biblia nem öncél, hanem eszköz, amely túlmutat önmagán. A bibliakritika 
ezt az eszközt veszi bonckés alá. ha pedig az eszközt jobban megismerjük, 
tisztábban láthatjuk azt is, akire mutat. ez a reménység a jutalma azoknak, 
akik a Biblia válságából nem visszafelé, hanem előre törnek ki. 

A legtöbb bibliaolvasónak és igehirdetőnek a bibliaszemlélete az ortodoxia 
tanításában gyökerezik. Ennek a tanításnak a lényege az, hogy a Biblia hit 
és élet dolgában abszolút tekintély, mert az mindenestül istentől ihletett és 
ezért minden ízében tévedhetetlen. elég a keresztyén tanítás igazolásául a 
bibliai locusokra hivatkozni, függetlenül attól, hogy az illető bibliai hely a 
Bibliának melyik rétegéből ered. heinz zahrnt így jellemzi ezt a bibliaszem
léletet: „így a kinyilatkoztatástörténetet és annak foglalatát a keresztyén 
kinyilatkoztatás tekintélyének és feltétlen igazának biztosítása érdekében 
mint történelmileg egészen egyedülállót a történelem menetéből kiemelte 
[az ortodoxia], és egy különálló, biztonságos területre helyezte.” (Es begann 
mit Jesus von Nazaret, 310. o.) A bibliakritika a Bibliának és a bibliai törté 
netnek ezt a kiváltságos irodalmi, illetve történelmi helyét vonta kétségbe, 
s ugyanazokkal a módszerekkel kezdte vizsgálni, mint a profán irodalmat 
és történelmet. Ez a kutatás letagadhatatlan eredményeket hozott, s ezek az 
eredmények gyökeresen megváltoztatták bibliaszemléletünket. 

Az ortodoxiának ez a bibliaszemlélete a reformátori állásponthoz képest 
visszaesést jelent. igaz, hogy a reformátorok még nem éltek a modern történeti 
szempont érvényesítésével, de nem tekintették a szentírás minden egyes 
részét kötelező erejűnek. ismeretes Luther kritikája egyes bibliai könyvek 
felett. Ez a kritika teológiai mérce, a „was Christum treibt” elvének érvénye 
sítését jelentette. Ezért tudta a Biblia betűjét pólyának, vagyis kritizálható 
történeti jelenségnek tekinteni. ha a protestantizmus ragaszkodott volna 
ehhez az evangéliumi szabadsághoz, s nem a biztosítékokat kereső ortodoxia 
nyomába lép, akkor a történetkritikai szempont érvényesülése nem hozta 
volna magával azt a mindkét fél számára káros polarizálódást, amelynek 
az egyház és a bibliatudomány kapcsolatában mindmáig tanúi lehetünk. 

Mielőtt a bibliakritika fő áramlatait vennénk szemügyre, tisztázzuk ma
gunknak, hogy mit is jelent a történeti szempont érvényesítése. röviden: míg 
az elvi, a teológiában a dogmatikai szempontot alkalmazva azt a kérdést 
vetjük fel, hogy mi kell ahhoz, hogy valami igaz legyen, addig a történeti 
szempont alapján azt kutatjuk, hogy valójában mi is történt, függetlenül attól, 
hogy az rímel-e eddigi ismereteinkkel, vagy sem. Vannak olyan területek, 
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mint például a matematika, amelyben a történeti szempont nem dönt egy 
állítás igazsága felől. de amikor mindazt, amit a természet vagy az ember az 
időben tett vagy hozott létre, vizsgáljuk, a döntő kérdés csak az lehet, hogy 
amit vizsgálunk, megtörtént-e, vagy sem, s ha megtörtént, akkor hogyan és 
milyen összefüggésben történt meg. A valóságnak ezeken a területein egye 
nesen káros a dogmatikus szempont érvényesítése. Ez történik például akkor, 
amikor egy nyomozó eleve azzal a feltevéssel fog a nyomozáshoz, hogy csak 
x. y. lehet a tettes, és senki más. a szempontok helytelen használatának 
vádja érheti joggal azt az írásmagyarázót is, aki egy íráshelyet dogmatikai 
véleményének igazolásául akar felhozni. természetesen a történeti módszer 
alkalmazásának megvannak a szabályai, mint például a forráskritika, az 
összehasonlítás és az összefüggések feltárása stb. 

Nem minden vallási irat igazsága mérhető a történeti módszer segítségé 
vel. Azok a mitikus történetek, amelyekben egy idő fölötti igazság fejeződik 
ki, nem lesznek kevésbé igazak azáltal, hogy megtörténtüket kétségbe von
juk. A Biblia azonban a magát a valóságos történelemben kijelentő istenről 
tanúskodik, s igazsága éppen ezért a történeti valósághoz van kötve. így ha 
a Bibliához a történetkritika módszerével közeledünk, akkor a tárgyának 
megfelelő módszert alkalmazzuk. A bibliakritika jogosultsága tehát már a 
tárgyában adva van. 

E tanulmány keretei között nyilvánvalóan nincs hely arra, hogy az el
múlt két évszázad bibliakritikai munkáját teljes szélességében ábrázoljam. 
arra a három fő irányra kell szorítkoznom, amelybe valamiképp mindenki 
beletartozik, aki ebben a munkában részt vesz. Ez a kényszerű vázlatosság, 
tudom, támadhatóvá teszi megállapításaimat, de talán áttekinthetőbbé válik 
így a bibliakutatás bonyolult folyamata. 

A Biblia kritikai elemzése, bármilyen hihetetlenül hangzik is, nem az 
egyházon kívül élők köréből indult ki, hanem olyan teológusoktól, akik 
nagyrészt meg is maradtak az egyházon belül. természetesen az új látásmód
ban a kor általános szellemi iránya, sőt a társadalmi viszonyok alakulása 
is érezteti hatását. a bibliakritika feltételezi azt a szellemi szabadságot, 
amelyet a polgárság vívott ki magának. Nem feledkezhetünk meg tehát a 
történetkritika történeti feltételeiről sem. A mai bibliakutatókat is befolyá 
solja annak a társadalomnak állapota, amelyben élnek. az egzisztenciális 
interpretáció szellemi hátterét például az a zavar adja, amelybe a polgári 
világ került a tárgyi valóságot illetően. de elöljáróban még azt is meg kell 
jegyeznem, hogy bár a bibliakritikai irányzatok következő sorrendje a szín
relépésük sorrendjét követi, ez mégsem jelenti azt, hogy ezek az irányok 
egymást kiszorították a bibliakutatásból. egymás mellett élnek tovább, és 
egymást kölcsönösen kiegészítik. 
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a szentírás irodalomkritikai szemléletének alapelvét a genfi a. turretini 
szólaltatja meg: „a szentírást ugyanazzal a módszerrel kell magyarázni, 
mint minden más könyvet. figyelnünk kell a szó és a beszédmód értel
mére, valamint a szerző céljára, az előzményekre és a következményekre.” 
A szentírás tehát ugyanolyan irodalmi feltételek között keletkezett, mint 
például a homéroszi költemények. A bibliakritikusok kutatni kezdik a szavak 
grammatikai értelmét, a stílusok sajátosságait, felvetik az egyes könyvek 
szerzőségének kérdését, megállapítják, hogy többféle szövegvariáns létezik, 
kimutatják a kánon kialakulásának történeti esetlegességét. rájönnek arra, 
hogy sok bibliai könyv nem önálló irat, hanem több forrás összedolgozása. 
Így kimutatják a pentateuchosz keletkezésében a jahvista, elohista és a papi 
iratok szerepét, és az Újszövetség területén pedig felvetik az ezerféle hipo 
tézist tartalmazó szinoptikus kérdést. 

az eddig lényegében egységesnek látott szentírás az irodalomkritikai 
módszer nyomán heterogén és sok esetben egymásnak ellentmondó elemekre 
bomlik szét. Keresni kezdik ennek az egyenetlenségnek okát, s rájönnek, 
hogy az irodalmi fejlődés nem ad kielégítő magyarázatot. david friedrich 
strauss úgy látja, hogy a történeti magot mitikus elemek borítják el anélkül, 
hogy a kettő között az ellentét kiegyenlítődne. így lát például a szinoptiku
sok és János között kiegyenlíthetetlen ellentétet. f. Christian Baur az egyes 
iratok tendenciáját kutatja. Ezeknek a tendenciáknak különbözősége az 
Újtestamentumban az őskeresztyénség történetére vezethető vissza, első 
sorban a zsidókeresztyénség és a pogánykeresztyénség ellentétére. szerinte 
minden olyan irat, amely nem magyarázható meg ebből az ellentétből, nem 
datálható az első századba. 

Az irodalomkritikai kérdések egyre inkább áttevődnek a tartalmi prob 
lémákra. Amint láttuk, előtérbe kerül az a vallásos és történelmi környe 
zet, amelyben a szentírás írói éltek. az ásatások egyre-másra tudományos 
szenzációkkal lepik meg a világot. Kiderül, hogy nem az Újtestamentum 
az emberiség legrégibb kulturális dokumentuma. a babiloni, egyiptomi és 
kánaáni kultúra ősibb a zsidónál, s világos nyomokat hagytak az Újtesta 
mentumon. Az Újszövetség iratain felfedezik a késői zsidóság szellemiségét, 
ugyanakkor meglepő analógiákat találnak a hellenisztikus szinkretizmus 
világában. Megszületik a vallástörténeti iskola, amely a szentírást a korabeli 
vallásos áramlatokból vezeti le. A vallástörténeti iskola a századfordulón 
virágzott, de maga a szemlélet ma sem a múlté. amikor például a húszas 
évek végén kiadták a mandeus iratokat, sokan úgy gondolták, hogy meg
találták a keresztyénség eredetét. ugyanez játszódott le a kumráni iratok 
felfedezésekor is. 

A szentírás mégsem oldódott fel az általános vallástörténetben. s ehhez 
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éppen a vallástörténeti kutatás adott segítséget. A vallástörténeti iskola 
munkája tette világossá, hogy a szentírást nem lehet megérteni kortörténeti 
ismeretek nélkül, egyúttal azonban a tárgyilagos kritika azokat a vonásokat 
is kiemelte a szentírásból, amelyek elütnek korának vallásos képzeteitől. 

Eközben megérett a már eddig is itt-ott (herder) hangot kapó új kritikai 
megközelítési módja a szentírás történetiségnek. Gunkel ótestamentumi 
vizsgálódásainak nyomán K. Ludwig schmidt és M. dibelius elkezdték az 
újtestamentumi hagyományanyag vizsgálatát, a formatörténeti kutatást. 
Abból indultak ki, hogy az evangéliumi történetek – mert elsősorban az 
evangéliumokról van itt szó – írásba foglalásuk előtt szájhagyomány formá
jában élték külön életüket, s csak később kapcsolódtak össze elbeszélés- vagy 
igegyűjteményekké, de még a szóbeli hagyományban. Az evangélisták ezt a 
hagyományt rendezték és írták le az evangéliumokban. a hagyománykép
ződésnek szabályai és formái vannak, s ezek közül a legfontosabb, hogy a 
hagyományt egy meghatározott indíték formálja (sitz im Leben!). Az evan
géliumi hagyomány indítékát a formatörténészek a missziói feladatban talál
ták meg. Az evangéliumok ezért tulajdonképpen prédikációgyűjtemények. 
A szemtanúk nem tárgyilagos történetírók, hanem igehirdetők, akik az 
eseményekből, Jézus szavaiból azt adják tovább, ami a hit ébresztésére és a 
gyülekezet életéhez szükséges. Ezért marad ki sok minden az evangéliumok
ból, ami a történetírókat érdekelhetné, viszont ezért kap karakterisztikusabb 
vonásokat, sok esetben legendáris színeket mindaz, ami a misszióban és a 
gyülekezetek életében fontossá vált. 

A formatörténeti kutatás maradandó érdeme az evangéliumi történetek 
igehirdetés-jellegének felismerése. tárgyához hű exegézis ennek figye 
lembevétele nélkül ma már nem képzelhető el. Az evangéliumi részletek 
igehirdetés-jellegének fontos következménye, hogy bennük a bibliai üzenet 
három szinten jelentkezik: a) Mit tett és mondott jézus; b) hogy értette ezt 
a gyülekezet a saját helyzetére; c) milyen értelmet kapott azáltal, hogy az 
evangélista összeszerkesztette azokat. Ez utóbbi szempontra újabban kerül 
egyre nagyobb hangsúly. A formatörténeti kutatás lehetségesnek tartja, 
hogy a hagyományelemzés módszereivel lelássunk a legalsó rétegig, vagyis 
magához a történeti Jézushoz. 

Amikor az ember a történetkritika eszközeivel rágja keresztül magát a 
Biblián, olyan érzés fogja el, mintha szeretett hozzátartozóját sejtjeire szét
boncolva látná a boncasztalon. Lehetetlen, hogy ennyi lenne az egész! – kiált 
fel megdöbbenten. Maguk a bibliakritikusok sem tudtak ebbe belenyugodni, 
hiszen legtöbben nem akkor ismerték meg először a Bibliát, amikor boncolni 
kezdték. A szentírás ereje valamilyen módon már korábban megragadta őket, 
s ezért a kritikai analízis után keresték azokat a momentumokat, amelyek 
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a kritika eredményei ellenére is megmaradtak a Biblia igazságából. A kö 
vetkezőkben ezekről a próbálkozásokról igyekszem rövid áttekintést adni. 

A kiút keresésének egyes állomásait az egyszerűség kedvéért nem a bibliai 
problematika teljes szélességében, hanem az újtestamentumi kutatás legfor
róbb pontján, a történeti Jézus kérdésén szemléltetem. tudom, hogy ezzel 
egyoldalúvá válok, mert a látókörünkből kimarad a sok tekintetben sajátos 
fejlődést tükröző ótestamentumi kutatás. Ezt a feladatot azonban amúgy is 
jobban megoldhatná valaki, aki az Ótestamentum területén nálam járatosabb. 

A bibliakritika eredményeit ismerő lelkiismeretes kutató előtt egy út 
minden esetre zárva van. nem kanyarodhat vissza a dogmatikának ahhoz a 
Krisztus-képéhez, amelynek több köze van a metafizikához, mint a történeti 
valósághoz. találóan jegyzi meg zahrnt (i. m. 28. o.), hogy „isten önma 
gát egy földi edényben nyújtotta, de mi emberek egy arany szentségtartót 
csinálunk belőle. Kegyes tiszteletből, szeretetből és hiedelmekből arany 
fátyolt szőttünk, s azt isten történetének kemény kontúrjai fölé borítottuk.” 
a dogmatika krisztusában az isteni elem nagyrészt elnyelte az emberit, s 
végeredményben áldozatul esett a doketizmus kísértésének. 

Az első reális Jézus-kép megalkotásával a bibliakritika kezdeti szakaszá 
ban a racionalizmus kísérletezett. Jézus történetéből mindent kiszelektált, 
ami nem állott meg a józan ész mértékén. ugyanakkor a csodás elemnek meg 
kell keresni ésszerű magyarázatát. reimarus például a feltámadást azzal 
magyarázza, hogy jézus testét ellopták. a racionalista jézus-kép azonban 
hamarosan megbukott azon az egyszerű igazságon, hogy a történeti tények
nek éppen úgy nem lehet a ráció a mértéke, mint a dogmatikus szempont. 

Az irodalomkritika és vallástörténeti kutatás minden bibliai igazságot 
elöntő özönvizében azt a talpalatnyi helyet, ahol a keresztyén hit a lábát még 
megvetheti, a liberális teológia a bibliai Krisztus-képből kihámozott történeti 
Jézusban látta. A történetkritika eszközeivel helyre kell állítani az egyház 
által eltorzított jézus-képet, s a kereszténységnek vissza kell térnie jézus 
eredeti szándékaihoz. ebben a rekonstrukcióban jézus elvesztette minden 
isteni vonását, egyszerű, hozzánk hasonló ember lett, igaz a legnagyobb, a 
legjobb és legbölcsebb, igazi személyiség, aki nagyban előmozdította az em
beriség haladását a természetes állapotból a kultúra, a minden érték, igazság, 
szépség és jó világába, a földi isten országába. Albert schweitzer világított 
rá a Jézus-élete-kutatás történetéről írt híres munkájában, hogy a liberális 
Jézus-képnek sokkal több köze van a múlt század szellemi áramlataihoz 
és az egyes kutatók egyéniségéhez, mint a történeti Jézushoz. „A liberális 
jézus-kép hibája – állapítja meg zahrnt – nem abban van, hogy túl kritikus, 
hanem abban, hogy nem elég kritikus.” azokból az evangéliumokból pró
bált életrajzot írni és Jézus „öntudatára” következtetni, amelyek rendkívül 
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hézagosak ebből a szempontból. A formatörténeti kritika kimutatta, hogy 
az evangéliumok nem biográfiai célzattal íródtak. Így a liberális teológia 
az általa kialakított Jézus-képben nem magával a történeti Jézussal, hanem 
saját magával találkozott. 

a konzekvens eszkatológiai irányzat, élén Albert schweitzerrel Jézus 
ban a zsidó apokaliptika legkonzekvensebb képviselőjét látta, aki életét és 
tanítását isten transzcendens országának egészen közeli eljövetelére tette 
fel. Mivel ez nem következett be, vállalkozása megbukott. Ami megmaradt 
Jézusból, és számunkra is elkötelező, az az erkölcsi komolyság, ami isten 
országának hitéből és reményéből fakadt. A konzekvens eszkatológiának ez 
az egyoldalú hangsúlyozása magának a történetkritikai kutatásnak fényében 
vált tarthatatlanná, s a benne rejlő ideál lényegében nem lép túl az általa 
megkritizált liberalizmuson. 

„A történetkritikusoknak kritikusabbá kellene válniok” – kiált fel Barth 
a római levélhez írt híres magyarázatában. A Biblia által felvetett történeti 
problémákról éppen eleget beszéltünk. Ennek is megvolt az ideje. A termé 
keny beszélgetés a Biblia emberi-történeti jellegének belátásán túl kezdő 
dik. Arról a tartalomról, amely a bibliai szerzőket foglalkoztatja, kell végre 
beszélnünk. Ez a sajátos tartalom pedig istennek a kegyelmes odafordulása 
az emberhez jézus krisztusban. itt isten cselekszik, aki egészen más, mint 
mi, s ezért az ő igazságát a legegzaktabb eszközzel sem lehet bizonyítani. 
Nincs út istenhez. ő indult felénk. isten szólt, és Jézus Krisztusban szólt 
hozzánk. Egyedül itt törte át isten az emberi megismerés korlátjait, hogy 
a kijelentés által ismerjük meg őt. Barth ezzel 180 fokos fordulatot adott a 
teológiának, de a történetkritikai szempontot mégsem tudta egészen átadni a 
múltnak. A dogmatörténeti kutatás rámutatott, hogy Jézus csak a gyülekezet 
igehirdetésében hozzáférhető a mi számunkra, s így istennek kijelentése 
Krisztusban mégiscsak az emberin, a történeti esetlegességen keresztül 
megtörve érkezik hozzánk. 

A dialektikus teológia alapállásából kiindulva, de a formatörténeti kutatás 
eredményeit figyelembe véve próbálja a kijelentés problémáját megoldani 
Bultmann. Elfogadja, hogy Jézus az Újtestamentumban csak a gyülekezet 
hitében és tanúságtételében van adva a mi számunkra. A gyülekezetnek a 
Krisztusról szóló hírében, kérügmájában jut el hozzánk ennek egzisztencián
kat új értelemmel megajándékozó kijelentése. A hitnek elég, hogy a kijelentő 
– azaz Jézus – puszta történetiségéről tudjon. Ami ennél több, az mitikus 
köntös Jézuson. A mítosztalanítás nem érinti a kijelentés és hit egziszten
ciális jellegét. a bultmanni kiút nehézsége éppen abban rejlik, hogy elveszi 
a hittől azt, amire a hit irányulhatna, és így a hit csak önmagára épülhet, a 
gyakorlatban az egzisztencialista filozófia létértelmezésére. 
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A barthi és bultmanni, lényegében történelmietlen irányzattal párhuza
mosan egy erőteljesen a kijelentés történetiségére koncentráló irányzat is 
érvényesül. Cullmann a Biblia tárgyát azokban a történelmi eseményekben 
látja, amelyekkel isten belenyúl a világ történelmébe. isten szabadító tet
tei végigvonulnak az Ótestamentumon, majd elérkeznek a középhez, Jézus 
Krisztushoz. innen vetődik fény a múltba, de a jövőbe is, mert isten szabadító 
művének koronája, a teljességre jutás még előttünk van. A szóbeli ige isten
nek ezekre a tetteire vonatkozik, s a hívő embert isten órájának megfelelő 
magatartásra hívja. Ennek az üdvtörténeti koncepciónak ereje abban van, 
hogy magában a szentírás szemléletében gyökerezik. Conzelmann ugyan 
kétségbe vonja ezt, és csupán Lukács történelemszemléletének érvényesülését 
látja Cullmann teológiájában. Mindenesetre a Cullmann által hangoztatott 
üdvtörténeti tények is csupán az emberi bizonyságtétel formájában, és nem 
egzakt történelmi valóságként állnak előttünk. 
Bultmann néhány tanítványa (Bornkamm, käsemann, ebeling és má

sok) nem osztja mestere szkepszisét az evangéliumi hagyományok törté 
neti értékét illetően, hanem éppen a formatörténet módszereivel próbálják 
kihámozni a gyülekezet bizonyságtételéből azt, ami hű történeti tanúság a 
názáreti Jézusról. Abból indulnak ki, hogy ha az első gyülekezet nemcsak 
a feltámadottról beszél, hanem Jézusnak halála előtti dolgairól is, akkor ez 
csak azért lehetséges, mert az első gyülekezet kontinuitást lát a názáreti 
Jézus és a feltámadott között. A feltámadott Jézust a gyülekezet csak akkor 
ismerheti meg, ha tudja, mit tett és tanított Jézus földi életében, s ugyanak
kor a feltámadás ténye új megvilágításba helyezi Jézus földi életét. A for 
matörténeti kutatás eszközeivel megkeresik azt a minimumot, amely nem 
származhat a gyülekezet teológiájából, vagy nem egyeztethető össze Jézus 
korának elképzeléseivel. ezt a minimumot jézusnak abban az igényében 
fedezik fel, amellyel például a Hegyi beszédben lép hallgatói elé: „Én pedig 
azt mondom…” itt és az evangéliumok számtalan helyén Jézus önmagában, 
minden igazolás nélkül állítja az embert isten ítélő és kegyelmes jelenlétébe. 
Ebből a minimumból kilépve azután sok minden bizonyul eredeti jézusinak, 
olyan is, amit addig a gyülekezet elképzelésének tartottak. A mai teológiá 
ban tehát már nem szégyen, tudománytalanság a názáreti jézusról beszélni. 
Azzal azonban, hogy a bibliakritika újra felfedezte a történeti Jézust, még 
nem ad hitet, de rámutat arra, amiben a hit megkapaszkodhat. 

A bibliakritika előbb vázolt kiútkeresésére figyelve megállapíthatjuk, 
hogy a mérleg nyelve két megoldási mód között ingadozik. Az egyik törek
vés a hitet igyekszik függetlenné tenni a történeti alapjától, míg a másik a 
történelmi alap megbízhatóvá tételével akarja a hit lehetőségét biztosítani. 
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kétségtelen, hogy a tudományos kutatás mai fényében a mérleg nyelve az 
utóbbi törekvés felé hajlik. 

Végül hadd fűzzek még a fenti vázlatos áttekintéshez néhány megjegyzést: 
1. A történetkritika módszerével bátran kell élnünk, mert egyedül így 

jutunk el a szentírás történeti értelméhez, vagyis ahhoz, amit az írás mon
dani akar. Enélkül menthetetlenül saját mondanivalónk ugródeszkájává 
válik az ige. A történeti módszer alkalmazása láttatja meg velünk, hogy a 
bibliai esemény a történelmi létnek ugyanazon a szintjén mozog, amelyben 
mi is élünk. így a szentírás nem kivezet, hanem belevisz abba a világba, 
amelyben nekünk kell cselekednünk. 

2. Kétségtelen, hogy igaz hit akkor is született, amikor még hírből sem 
ismerték a bibliakritikát, és ma is születhet olyanokban, akik nem mentek 
át a tisztítótűzön. A gyógyfüveknek ismerete azonban nem teszi feleslegessé 
a gyógyszerészetet. Az ige felelőseinek fel kell ismerniük a hitben azt, ami 
önkényes, és azt, ami bibliai. A tiszta búzát el kell választaniuk a konkolytól. 
ehhez pedig a Biblia szándékait tisztáznunk kell. 

3. a bibliakritikusnak saját módszere felett is kritikusnak kell lennie. 
A szentírás mindig több marad annál, amit a kritika el tud fogadnia belőle. 
Nem minden kritikai megállapítás helyes csak ezért, mert új, és meglepően 
hangzik. a bibliakritikusok hajlamosak arra, hogy egymást túllicitálják, 
noha a kritika történetének holtvágányai óvatosságra intenek. A bibliakri
tikának az igazságot és nem az egyház áramvonalasítását kell szolgálnia. 

4. Újra kell gondolnunk mindazt, amit a történelemről tudunk. Ami tör 
ténelmi, még nem biztos, hogy igaz. A történelem is ismer vakvágányokat. 
A történelem nemcsak okok és következmények láncolata. Akkor komputer 
rel ki lehetne számítani. A történelem új lehetőségek felé is nyitott, hiszen 
döntéssel bíró emberek a részesei. 

5. isten megőrzi elrejtettségét a bibliakritikus előtt is. Nincs olyan mód
szer, amely kétségbevonhatatlanul kivonhatná a Bibliából azt, ami iste
ni. nem foghatja meg isten lábát még a históriai jézusban sem. viszont 
megszólalhat az emberiben, például a gyülekezetnek korához intézett 
feleleteiben is isten élő üzenete. Az ige testté lett a Bibliában is. Az ember 
megakad a testiben, vagyis a történetiben, de ha a hit merészségével járjuk 
a szolgálatnak azt az útját, amelyet az ember jézus járt, egyszeriben ívfény 
keletkezik a történetbe rejtőző isten és közöttünk. így válik újra történetté 
isten története. 

Lelkipásztor, 1971. március 
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bibliaSzemléletüNk tudomáNyoS 
lelkiiSmerettel 

azt hiszem, bátran elmondhatjuk: a Biblia szerte a világon reneszánszát éli. 
Egyre többen veszik kézbe, lapozgatják, ismerkednek sajátos világával. de az 
is nyilvánvaló, hogy olvasása nem mindenkinek jelent zavartalan szellemi 
örömöt. Különösen sok nehézséget jelent a Bibliával való beható ismerkedés 
azok számára, akik a világot tudományos alapon igyekeznek megismerni. 
Nehezen tudják ugyanis összeegyeztetni a Biblia kijelentéseit fizikai, bioló 
giai vagy történelmi ismereteikkel. Óvatosságra inti őket a hírhedt Galilei-
per, amelyben éppen bibliai érvekkel akarták elnémítani a föld Nap körül 
való forgásának ma már minden kisiskolás előtt nyilvánvaló tudományos 
tételét. vagy a nem kevésbé hírhedt daytoni „majomper”, amelynek során – 
a mi századunkban! (20. század – a szerk.) – szintén a Bibliára hivatkozva 
ítéltek el egy tanárt, aki a darwini fejlődéselméletet tanította. érthető, ha 
egy tudományosan gondolkodó ember szeretné elkerülni ezeket a csapdákat. 

Mindez természetesen nem okoz gondot azoknak, akik a Bibliát csupán az 
emberiség egyik ősidőktől reánk maradt kultúrkincsének tekintik. Mert ki
csoda ütközik meg például homérosz olvasása közben azon, hogy Akhillészt 
nem fogta a fegyver, holott ez ellene mond tudományos ismereteinknek? 
homérosz eposzai és velük együtt a Biblia is másként igazak – vallja ez a 
szemlélet. Azt fejezik ki művészi eszközökkel, ahogy a régiek a világot és 
önmagukat látták, ahogy gondolkodtak és éreztek. olyan kordokumentumok, 
amelyek a mai olvasót nem kötelezik semmire. 

tudományos lelkiismeretükkel azoknak kell viaskodniuk a Biblia ol
vasása közben, akiknek már régóta szívükhöz nőtt a szentírás, rendszeres 
bibliaolvasók, vagy éppen nemrég akadt kezükbe, de igazságot szomjazó lé 
lekkel olvassák. ám éppen azok, akik nem rekednek meg a felszínen, hanem 
egyre mélyebbre ásnak, ütköznek kemény sziklába, feloldhatatlannak tűnő 
ellentmondásba a Biblia egyes kijelentései és tudományos meggyőződésük 
között. Ez a tapasztalat sokakat elidegeníthet a Biblia világától. 
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de akadhat az állhatatos bibliaolvasók között olyan, aki megpróbálja 
áthidalni ezeket az ellentmondásokat, és ilyen módon egyességet teremteni 
bibliaszeretete és tudományos meggyőződése között. Nemrég egy vidéken 
élő, kedves nyugdíjas barátom, elismert biológiai szaktekintély, beszélt 
nekem terveiről. Elhatározta, hogy összegyűjti és papírra veti azokat a 
biológiai érveket, amelyek a bibliai teremtéstörténet hitelességét bizo 
nyítják. Gondol például az élet színre lépésének a teremtéstörténet által 
megadott sorrendjére, amely – szerinte – pontosan megfelel mai biológiai 
ismereteinknek. 

tiszteletreméltó szándék, mert őszinte bibliaszeretetből fakad. Mégis 
sziszifuszi, kilátástalan vállalkozásra ösztökél. Marad mindig bőven olyan 
megállapítás a Bibliában, amely szívósan ellenáll minden tudományos ma
gyarázatnak. Akkor hát mi a megoldás? hagyjuk a Biblia olvasását a szel
lemileg elmaradottakra? Vagy kövessünk el sacrificium intellectust, azaz 
szellemi öngyilkosságot, megtagadva tudományos meggyőződésünket? 

ilyen kétségbeesett lépésekre semmi szükség sincsen. hibás kiindu
lópontból levont hibás következtetések ezek. Abból indulnak ki ugyanis, 
hogy a Biblia olyan isteni mű, amelyre a tévedésnek még csak az árnyéka 
sem vetődhet. Ezért kell igazolni mindenáron, és ezért kell elvetni, ha ez 
az igazolás nem sikerül. A konfliktus tehát valójában nem a tudományos 
ismereteinkből, hanem a tudománytalan bibliaszemléletből fakad. abból, 
hogy nem vesszük tudomásul mindazt, amit a teológiai tudomány magáról 
a Bibliáról megállapított. Mert ha a kritikai bibliatudomány segítségével 
felismerjük, hogy a szentírás mennyire kötve van ahhoz a korhoz, amelyben 
keletkezett, nem fogunk megütközni azon, hogy a benne fellelhető ismeretek 
nem felelnek meg a tudomány mai álláspontjának. Felesleges tehát emiatt 
tudományos lelkiismeretünket nyugtalanítani. 

Mindezzel nem akarom azt a benyomást kelteni, mintha a Biblia problé
mamentes olvasmány lenne. a Biblia azzal az igénnyel lép elénk, hogy isten 
gondolatait közvetíti hozzánk. isten és ember gondolatai pedig nem őrölnek 
mindig ugyanabban a malomban. ráhangolódni a szentírás hullámhosz
szára sohasem lesz könnyű feladat. Ezért tudom megérteni sadhu sundar 
singhet, a híres indiai keresztyén igehirdetőt, aki első Bibliáját dühében 
széttépte, mert annyira felbőszítette mindaz, ami abban kérdésessé tette 
addigi életfelfogását. 

Az ilyesfajta összeütközéstől nem kell félnünk. hiszen tisztázódáshoz, és 
kedvező esetben megalapozott hithez vezethet. de egyáltalán nem bizonyos, 
hogy ez a konfliktus ott pattan ki, ahol elkerülhetetlen, és nem ott, ahol 
erre valójában nincs is ok. Ezeket a káros álkonfliktusokat segít elkerülni 
a Biblia kritikai, tudományos szemlélete. 
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a Biblia tudományos kutatásának legfontosabb eredményei 

a tudományos megismerés hajtóereje a kritikai szellem. helytállóbb isme
retekre csak úgy tehetünk szert, ha megkérdőjelezzük az eddig általánosan 
elfogadott és maguktól értetődőnek tűnő elképzeléseket. ilyen értelemben a 
bibliakritika nem új jelenség. Már maga jézus is kritikát gyakorolt a szentírás 
egyes kijelentései felett, amikor azzal, „ami megmondatott a régieknek”, 
szembeállította a maga igazságát (Mt 5,21). Kritikusan járt el az első századok 
keresztyénsége is, amikor a szent iratok jegyzékébe, a kánonba egyes iratokat 
felvett, másokat pedig kihagyott belőle. Luther sem tartott minden bibliai 
könyvet egyformán ,,a hit és élet zsinórmértékének”. A Jakab-levelet példá 
ul „szalmalevélnek” titulálta. nevezetes elve volt: csak az lehet mérvadó 
a szentírásban, ami krisztust állítja elénk (Was Christum treibt!). Mindez 
azonban még nem jelentett mai értelemben vett bibliakritikát. a kritika 
teológiai alapon folyt vagy másképpen: szentíráson belüli érvekkel. 

A modern bibliaszemléletet döntő módon befolyásoló bibliakritika a fel
világosodás idején indult meg. akik elindították, egyházi emberek voltak, 
és nem az volt a szándékuk, hogy a Biblia hitelét aláássák. sőt inkább meg 
akarták alapozni, de azokkal az eszközökkel, amelyek ekkor már az iroda
lomtörténeti kutatások révén rendelkezésükre álltak. Nagy lendületet adtak 
a Biblia tudományos kutatásának az egyre szaporodó filológiai és régészeti 
felfedezések is. segítségükkel jobban megismerhették a szentírás szövegének 
sorsát, valamint azokat az anyagi, gazdasági, társadalmi, politikai és főleg 
kulturális viszonyokat, amelyek között éltek a bibliai kor emberei, a bibliai 
könyvek szerzői. 

A bibliakritika első jelentős alakja a 18. század második felében élt Jo 
hannes semler volt. ő indította el a Bibliának irodalomkritikai eszközökkel 
történő vizsgálatát. A bibliakritikának ez a mindmáig jelentős részterülete 
mutatta ki többek között azt, hogy egyik vagy másik bibliai könyvnek nem az 
a szerzője, akinek a neve alatt került bele a szentírásba. sőt akadnak olyan 
írók is, akik a múlt egy-egy nagy alakjának neve mögé rejtőztek (pl. dániel 
könyve). Bebizonyította azt is, hogy több bibliai irat korábban különálló 
művek összeszerkesztése révén nyerte el végső formáját (pl. a Második ko 
rinthusi levél). Az irodalomkritikai irányzatnak különösen is nagy gondot 
jelentett az első három evangélium egymáshoz való viszonyának tisztázása, 
az úgynevezett szinoptikus kérdés (szinoptikus: ’együtt tekintő’, ’egybevető’). 

A múlt század nagy régészeti felfedezéseiből (Egyiptom, Babilon, a hel
lenisztikus világ) táplálkozott a bibliakritika másik jelentős ága, a vallás
történeti iskola. Képviselői szorgos gyűjtőmunkával igyekeztek kimutatni, 
hogy a Biblia addig egyedinek, sajátosnak vélt jelenségeire bőséges párhu
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zamot találunk a kor vallásos életében. a legradikálisabbak azt az állítást is 
megkockáztatták, hogy a Biblia vallása több vallás keveredéséből jött létre. 

Jelentős mértékben járult hozzá a Biblia jobb megértéséhez a századfor 
dulón megindult hagyománytörténeti kutatás. a néprajzkutatás eredményeit 
felhasználva a bibliakutatók kimutatták, hogy a szentírás jelentős része 
szájhagyomány útján alakult és maradt fenn, még mielőtt írásos formában 
lecsapódott volna. a szájhagyomány pedig aszerint formálódott, hogy azt 
milyen korban és milyen aktuális szükséglet parancsára adták tovább a 
névtelen hagyományozók. A hagyománytörténeti iskolának köszönhetjük 
például, hogy ma már világosabb képet alkothatunk magunknak az evan
géliumok keletkezéséről. 

Újabban viszont a Biblia tudományos kutatói egyre több figyelmet szen
telnek az írásba foglalás folyamatának. rájöttek, hogy az egyes könyvek írói 
vagy szerkesztői nem elégedtek meg a továbbadás szolgai munkájával, hanem 
műveltségük, társadalmi helyzetük, legfőképpen pedig teológiai látásuk sze 
rint formálták anyagukat. Munkájukkal saját koruknak kívántak segítséget 
nyújtani isten akaratának megismeréséhez. A kutatás menthetetlenül hamis 
eredményekhez vezetne, ha nem venné tekintetbe az egyes bibliai iratoknak 
ezeket a redakciós, tehát a szerkesztés munkájából származó elemeit. 

A tudományos kutatás eredményeinek ebből a rövid áttekintéséből is lát
ható, hogy a Biblia hosszú, bonyolult folyamat eredményeként létrejött könyv. 
olyan feltételek között keletkezett, mint minden más irodalmi mű. Korhoz 
kötött, fogyatékos ismerettel rendelkező, tévedésnek kitett emberek írták. 
a Biblia keletkezésének titkaiból sok mindent megtudhattunk rapcsányi 
Lászlónak a Magyar rádióban elhangzott és könyv alakban is megjelent két 
riportsorozatából (A Biblia világa; Beszélgetések a Bibliáról). tudományos lel
kiismeretünk arra kötelez, hogy nyílt szívvel fogadjunk minden megbízható 
ismeretet a Bibliáról. dogmatikai megkötések ne feszélyezzenek bennünket. 
Ez a könyv így is a legjelentősebb könyvünkké válhat. Ez azonban már nem 
a tudomány, hanem a hit lehetőségei közé tartozik. 

a Biblia hitben vállalt szemlélete 

A bibliakritika eredményei könnyen sokkhatást válthatnak ki a bibliaolvasó 
ban. Úgy érezheti, mintha egy kedves hozzátartozóját tennék a boncasztalra. 
Bizonytalanság vehet erőt rajta, mert nem tudja, hogy továbbra is megbízhat-e 
az ilyen emberi módon keletkezett igében. nyugat-németországban meg is 
indult olyan egyházi mozgalom, amely „nincs más evangélium” jelszóval 
igyekszik a bibliakritikát kirekeszteni az egyház életéből. Bizonyos, hogy a 
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bibliakritikának is vannak szélsőséges képviselői, de tarthatatlan a „verbá 
lis inspirációnak”, az írás betű szerinti isteni ihletettségének az a teológiai 
tétele is, amelynek alapján hadakoznak ellene. Agyaglábakon járó, törékeny 
az a hit, amely a „nem tudáson” vagy a „tudomásul venni nem akaráson” 
nyugszik. Abban a pillanatban erőtlenné válik, amikor szembekerül a bib 
liakritika kivédhetetlen érveivel. 

ezzel szemben bátran állíthatjuk, hogy a Biblia titkát, páratlanságát 
éppen akkor fedezhetjük fel, ha nem tagadjuk le emberi oldalát. Mert ha a 
Biblia nem természetfeletti módon, hanem tudományosan is vizsgálhatóan 
keletkezett, csak az történt, ami isten minden megnyilatkozására jellemző: 
isten az emberhez emberi módon közeledik. A próféták emberi szaván, Jézus 
Krisztuson, az emberré lett isten fián, és az emberekből álló egyház szolgá 
latán keresztül. de ez a sokszínű, apróbb-nagyobb mozaikból álló, változatos 
módon létrejött könyvgyűjtemény abban mégis egy, hogy ilyen módon az 
élő és az embert szeretetébe fogadó isten közeledik hozzánk. igaza lehet 
hahn istvánnak abban, hogy homérosz eposzai a törzsi hagyományok egy
beötvözése terén nagyobb művészi erőről tanúskodnak, mint a Biblia egyes 
könyvei (A Biblia világa, 301. o.). Mégis az, akiről ez a lazán „összevarrt” 
könyv tanúskodik, aki ezt a tanúságtételt inspirálta, bámulatosan azonos 
önmagával a Bibliának szinte minden egyes lapján. 

A Biblia tehát azzal az igénnyel fordul felénk, hogy a gyarló emberi mű 
által az élő istennel szembesít minket. Az igazi viaskodás a Bibliával ezen 
a ponton kezdődik. és nincs egyetlen olyan kétségbevonhatatlan bizonyíték 
sem, amely igazolná az emberiben az istenit. itt már nem segít a tudomá
nyosság, de nem is válhat akadállyá. ezt csak hittel lehet elfogadni. olyan 
hittel, amelynek elegendő a hallott vagy olvasott szó belső igazsága. Ezt a 
hitet pedig maga isten teremti bennünk Lelke által, úgy, amint egykor hitet 
teremtett a szentírás ismert vagy ismeretlen szerzőiben is. 

Brunner svájci teológus hasonlította a szentírást a kedvelt előadóművész 
hangját megőrző régi hanglemezhez. Aki a Mester hangját szeretné hallgatni, 
akkor is felteszi a lemezt, ha az már kopott és recsegő. Aki megsejtette, hogy 
a Bibliából teremtője szól hozzá, nem zavartatja magát a Biblia „zörejeitől”. 
sőt alázatos odafigyelésre ösztökéli. Alázat nélkül pedig nem lehet istenre 
találni. 

Diakónia, 1979/2. szám 
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a tudomáNyoS bibliakutatáS műhelyéből 

Bár erről folyóiratunk előző számában már szó esett, a félreértéseket elke 
rülendő röviden megismétlem egyik megállapításomat: nem tekinthető a 
Bibliával való tudományos foglalkozásnak az az igyekezet, amely a szentírás 
világképét összhangba akarja hozni a tudomány mai eredményeivel, de en
nélfogva az a meggondolatlanság sem, amely a tudományos ismereteinknek 
ellentmondó kijelentései miatt teszi félre a Bibliát. Mert tudományossá csak 
akkor válik bibliaszemléletünk, ha magát a szentírást, annak létrejöttét 
vizsgáljuk a tudománynak tárgyhoz illő eszközeivel. 

de egyáltalán szükség van-e erre? – tehetnénk fel a kérdést, hiszen a 
Biblia e nélkül a tudományos akadékoskodás nélkül is betöltheti feladatát. 
„igazságra vezérlő kalauz” volt már akkor is sok ember számára, amikor 
a bibliakutatás még csak gyermekcipőben járt, sőt az lehet ma is anélkül, 
hogy az olvasónak tisztában kellene lennie mindazzal, amit a tudomány a 
Bibliáról megállapított. 

de nem hunyhatjuk be a szemünket az előtt a jelenség előtt, hogy egy
ugyanazon szöveget hányféleképpen lehet magyarázni. Az önkényes értel
mezésnek igen tág tere nyílhat. Egy jellemző eset: a középkori egyház a Lk 
22,38-ban szereplő két kardra hivatkozva igényelte a lelki hatalmon kívül a 
világi fő hatalmat is. Nyilvánvaló, hogy sokszor nem elég a Biblia szavának 
igazával érvelni. Fel kell tenni azt a kérdést: hogyan igaz egy-egy bibliai 
kijelentés? Az önkényes magyarázatoktól csak az eredeti szöveg eredeti 
értelmének és az író eredeti szándékának ismerete óvhat meg. 

A szentírás megértésének céljából ezért van szükségünk a történetkri
tikai módszer alkalmazására. Mint már a neve is mutatja, ez a módszer a 
tudományosan megalapozott kételkedés segítségével igyekszik az önkényes 
vélemények lehántása révén a dolgok valódi állását megállapítani. a „ho
gyan kellett volna történnie?” helyett a „hogyan is történt?” kérdés érdekli. 
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de nem méltatlan-e az ilyesfajta kérdezősködés a Bibliához? shakespeare 
drámáiban nem fontos eldöntenünk, hogy minden úgy történt-e, ahogy a 
szerző leírja. Ebben az esetben csak esztétikai mérce lehet mérvadó. A Biblia 
azonban azzal az igénnyel lép fel, hogy reá mint istennek a történelemben 
értünk végbevitt cselekedetei tanújára figyeljünk. s ha ez így van, akkor 
már tudnunk kell: mi is történt valójában. 

A szentírást történetkritikai eszközökkel kutatók nem mindig követke 
zetesek módszerük alkalmazásában. Eljutnak addig a felismerésig, hogy 
a bibliai szerzők „elfogultan” kommentálják az eseményeket, azaz hitük 
felismeréseit adják tovább, de ebből egyes kutatók nem vonják le a megfelelő 
következtetéseket. ha ugyanis a hit meghatározó tényező a mondanivaló 
megformálásában, nem lehet figyelmen kívül hagyni a magyarázatnál sem. 
egy festményt sem lehet megérteni csupán a felhasznált anyag és az alkal
mazott technika ismeretében. egy alkotást csak az alkotóval kongeniálisan, 
vele azonos hullámhosszon lehet jól interpretálni. 

Ezek előrebocsátása után szeretném illusztrálni, hogy a jól alkalmazott 
történetkritikai módszer miként gazdagítja a Bibliáról alkotott képünket, 
és miként vezet jobb megértéséhez. talán látványosabb volna a módszert 
néhány problematikusabb igehelyen bemutatni, mégis hasznosabbnak látom 
azokat az alapvető felismeréseket érinteni, amelyek az evangéliumokra és 
Jézusra vonatkozó szemléletünket meghatározhatják. 

az evangéliumok titka 

régóta nehézséget okoz az Újszövetség olvasójának és kutatójának az első 
négy könyv, az evangéliumok műfaji meghatározása. Jézus életrajzát adnák? 
ehhez túlságosan hézagosak. harmincéves koráig alig tudunk meg valamit 
Jézusról, és ezt követően sem adnak összefüggő képet Jézus működéséről. 
Akkor talán Jézus alakja köré font elbeszélésmozaikok gyűjteménye lenne? 
Ezt viszont megkérdőjelezi az eseményeknek az evangéliumokban mégis 
fellelhető határozott sorrendje. de tovább is kérdezhetünk: miért van az 
evangéliumokból négy, holott lényegében ugyanazt mondják el? Már a 2. 
században értetlenül álltak ez előtt a jelenség előtt. tatianus kísérletet is 
tett Diatessaronjában a négy evangélium összeötvözésére. 

A történetkritikai módszerrel dolgozó bibliakutatás kimutatta, hogy az 
evangéliumok műfajilag sehová be nem sorolható irodalmi alkotások, és 
magyarázatot adott a négyféle változat létrejöttére is. A kutatók irodalom
kritikai eszközökkel mindenekelőtt felfedték az első három evangélium 
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között meglevő kapcsolatot és bebizonyították János evangéliumának a 
többitől való irodalmi különállását. A sokféle elgondolás közül végül is az 
látszik a legmeggyőzőbbnek, hogy Máté és Lukács ismerte és felhasználta 
Márk evangéliumát, de merítettek egy úgynevezett „beszédforrásból” is. 
Ezenkívül mindhárom evangélista megőrzött olyan anyagot is, amelyet a 
másik kettő nem közöl. 

az evangéliumok értelmezését igazán forradalmasító felismerés ezután 
következett. A kutatók rájöttek, hogy az evangéliumok elbeszélései szájhagyo 
mány formájában már írásba foglalásuk előtt önálló életet éltek, miközben a 
formatörténeti kutatás által feltárt szabályok szerint alakultak, formálódtak. 
A legfontosabb rendező elv az az érdek volt, amely miatt a hagyományt meg
őrizték és továbbadták. A páskavacsora ,,menüjéből” például csak kenyérre 
és borra történik utalás, mivel az egyház úrvacsorai gyakorlatában a keserű 
füvekkel elkészített báránynak már nem volt szerepe. 

Kimondhatjuk tehát, hogy az evangéliumokban megőrzött hagyomány
anyagot az első keresztyén gyülekezetek igénye formálta, és ezért nem is 
tekinthetők az események minden részletét megörökítő „tárgyilagos” jegy
zőkönyvnek. Ugyanezt mondhatjuk az evangéliumok szerzőinek szerkesz 
tési szempontjairól is. ők is tekintettel voltak azoknak a gyülekezeteknek a 
helyzetére, amelyeknek szánták evangéliumukat. 

Az őskeresztyénségnek ezt az igényét pontosabban is megfogalmazhat
juk. Az egyház folyton változó vándorútján az élő Krisztus hitet ébresztő, 
útmutató szavát kívánták hallani. Ezt a célt szolgálta a Jézusról megőrzött 
hagyományanyag aktuális megszólaltatása. Ma ezt a tevékenységet igehir
detésnek nevezzük. Ezért állíthatja joggal Marxsen, hogy az Újszövetség a 
keresztyénség első prédikációs kötete. 

természetesen egy prédikációtól nem várhatjuk, hogy fénykép hűségével 
őrizze az eredeti vonásokat. de az őskeresztyénséget ez nem zavarta. Az 
időközben sok változáson átment és az időszerű megszólaltatás során sar 
kított, hagyományból élő Urának hangját hallotta meg. Ez a hagyományokat 
szabadon kezelő felfogás legszembetűnőbben János evangéliumában érvé 
nyesül, amelyben alig lehet megkülönböztetni Jézus szavait az evangélista 
által hozzáfűzött reflexióktól. 

A kutatók felismerték tehát, hogy az evangéliumok műfaji sajátosságai 
mögött végső soron a húsvéti hit rejtőzik. Az első keresztyén bizonyságtevők 
együtt nézték a történeti Jézust a feltámadottal. A Palesztina poros útjait 
járó jézusra a húsvét fényét vetítik, míg a Feltámadottról a Mester vonásai
val tanúskodnak. E nélkül a felismerés nélkül az evangéliumok titka rejtve 
marad előttünk. 
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a hagyomány gyökere 

Az előzőkből kitűnhetett, hogy az első keresztyén igehirdetések lényegében 
véve nem különböznek az egyház története során elmondott megszámlál
hatatlan prédikációtól. Mindegyik által a feltámadott szólhat a gyüleke 
zetekhez. szándékosan használtam feltételes módot. Mert szomorú tény, 
hogy prédikáció címén nagyon sok olyasmi is elhangozhatott az egyházban, 
amelyhez Jézusnak nem lehet köze. Mi biztosíthat minket afelől, hogy az 
elhangzó igehirdetés megfelel Jézus szándékának? 

Az Újszövetség korában is tisztában voltak azzal, hogy nem elég Jézus 
nevében megszólalni. hitele csak annak az igehirdetőnek volt, aki kontinu
itásban maradt a jézusra visszanyúló egyházi hagyománnyal. a második 
keresztyén generáció igyekezett a szemtanúk nemzedékére hivatkozni. Még 
Pál is, aki pedig magát a feltámadott szemtanúi közé számítja, rendszerint 
a közös egyházi hagyományból kiindulva válaszolja meg a gyülekezetekben 
felmerülő kérdéseket. 

de a hagyomány vonalát követve visszajuthatunk-e magához Jézushoz? 
sok kutató, Bultmann-nal az élükön azt válaszolja erre, hogy ez nem le 
hetséges. A formatörténeti kutatás ugyanis bebizonyította, hogy a hagyo 
mányanyag gyülekezeti formálódása és a hagyományozók „aktualizálása” 
miatt lehetetlen történetileg hiteles képet rajzolni Jézusról. Az ősgyülekezet 
igehirdetéséig juthatunk vissza – állítja Bultmann –, de onnan visszafelé 
minden elmosódottá válik. 

Az újszövetségi kutatás azóta továbblépett. Bebizonyosodott, hogy a ha 
gyományfejlődés gondos elemzésével megközelíthetjük azt, amit az első 
tanúk láttak és hallottak. ha nem is alkothatunk teljes képet a történeti 
Jézusról – a liberális teológiának ez a vágyálma beteljesületlen marad –, a 
legfontosabbat mégis megtudhatjuk róla. A hagyományképződés elindítója az 
a Jézus, aki isten szeretetének képviseletében Palesztina földjén hatalommal 
tanított és gyógyított. hozzá kell azonban tennünk: bár mindennek sokan 
tanúi voltak, helyesen megragadni csak azok tudták, akik hittek benne. 

Jézus küldetése 

A bibliakutatásnak ezek az eredményei kevésnek tűnnek ahhoz, hogy a 
keresztyén igehirdetés és hit mércéjévé lehessenek. valóban nem merész
kedhetünk tovább annál, mint sok kutató állítja, amit előbb a történeti Jé 
zusról megállapítottunk? dehogyisnem! ha Jézusnak szavában és tetteiben 
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megmutatkozó igényét beleállítjuk korának összefüggéseibe, sok minden 
helyére kerül az evangéliumok bizonyságtételében. 

Biblián kívüli forrásokból is tudjuk, hogy a zsidó nép Jézus korában 
a várakozás feszültségében élt. A próféták jövendölései, az apokaliptikus 
irodalom túlfűtött víziói mind azt sugallták, hogy istennek mindent meg
oldó és a Messiás által gyakorolt uralma a küszöbön áll. átmeneti sikereket 
elérő, önjelölt messiások lépnek fel, ahogy erről az Apostolok cselekedete 
inek könyve (5,36–37) és Josephus flavius zsidó történetíró tanúskodnak. 
A várakozásnak ebben a feszült légkörében elképzelhetetlen, hogy ne kellett 
volna állást foglalnia a maga küldetését illetően Jézusnak, aki hatalommal 
szólt és cselekedett. 

Ezért nem tekinthetjük – mint azt a múlt században reimarus a neve 
zetes Wolfenbütteli töredékekben tette – Jézusnak a küldetésére vonatkozó 
kijelentéseit a tanítványok utólagos ferdítéseinek. jézus az evangéliumok 
szerint sokszor beszélt küldetéséről. A legjellemzőbb az, amit Mk 10,45-ben 
mond: „Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő 
szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” Lehet, hogy a mondatot már az 
ősgyülekezet fogalmazta meg így, de a lényegen ez mit sem változtat: Jézus 
messiási uralmát úgy gyakorolja, hogy szavával és cselekedeteivel, életével és 
halálával az ember ideig- és örökkévaló javát szolgálja. Másképpen: hatalma 
szeretetében nyilvánul meg. tanítványai ennek a messiási koncepciónak az 
elutasításában látták kereszthalála okát, feltámadásában pedig isten részéről 
történt igazolását. 

A történetkritika módszerével dolgozó és sok esetben gyanakvással foga 
dott bibliakutatás így ismertetheti meg velünk a dolgok igazi állását. Arra 
azonban sohasem lesz képes, hogy kényszerítő erejű bizonyítékot szolgáltas 
son nekünk az írás tanúságtételének igazáról. Elvezethet egészen a kapuig, 
de a belépés vagy kint maradás kockázatát nem takaríthatja meg számunkra. 

Diakónia, 1980/1. szám 
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káNoN a káNoNbaN * 

I. 

A címül választott formula tudomásom szerint Gerhard Ebelingre megy 
vissza,1 és szinte mellbevágó tömörséggel fogalmazza meg azt a nyugtalanító 
problémát, amellyel a Biblia minden kutatójának, de minden olvasójának is 
előbb-utóbb szembe kell néznie. 

A „kánon” szó mindenekelőtt a keresztyén hit és élet „zsinórmértékéül” 
szolgáló szent iratok jegyzékét jelenti. tudjuk, hogy ennek a jegyzéknek 
kialakulása és lezárása maga is bonyolult történelmi kérdés, de amivel fog
lalkozni szeretnék, nem a formai, hanem a tartalmi oldalt érinti. a keresz
tyén egyházak ugyanis a szentírás kanonizált iratainak tartalmát tekintik 
a hit mibenlétének, az élet minőségének és a cselekvés irányának kérdéseit 
eldöntő tekintélynek, tehát „kánonnak”. de ha így van, akkor mi szükség 
van a kánon kánonjáról, vagyis perdöntő tekintélyt felülbíráló tekintélyről 
beszélnünk? 

egy fundamentalista2 szemléletű, a szentírás verbális inspirációját valló 
keresztyén számára a kérdés értelmetlen, ha nem egyenesen felháborító, 
hiszen meggyőződése szerint az írás minden egyes helyének, sőt betűjének 
egyforma helyi értéke, súlya van, mégpedig az általa használt és szívéhez 
nőtt bibliafordítást alapul véve. de abban a pillanatban, amikor igehely kerül 
szembe igehellyel, kikerülhetetlenné válik a kérdés: a kettő közül melyik 
esik döntőbb súllyal a latba? 

eduard Lohse3 Berthold Brecht Galilei élete című drámájára hivatkozik, 
amelyben a tudós Bellarmin és Barberini bíborosokkal vitázik. Mindkét fél 
bibliai citátumokkal vagdalkozik egymás homlokegyenest ellentétes állás
pontjának aláaknázása érdekében. de nem kell ilyen messzire mennünk. 

* Vendégelőadás a Pázmány Péter hittudományi Akadémián 1987. február 16-án.
1 idézi heitsch 1961, 66. o.
2 A „fundamentalista” jelző protestáns területen mást jelent, mint a katolikus teoló 

giában a fundamentális teológia. 
3 Lohse 1982, 221–222. o. 
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Maga az evangéliumi elbeszélés számol be arról, hogy a Kísértő szentírási 
helyekkel próbálja jézust letéríteni isten által kiszabott útjáról, jézus pedig 
ugyancsak szentírásból vett idézetekkel veri vissza a kísértő támadását (Mt 
4,1–11 és par). tudnunk kell tehát, hogy mi az a kánon, az a mérték, amely a 
Szentíráson belül támadt feszültségek esetén eligazít minket isten elkötelező 
szavának dolgában. Vagyis szükségünk van a kánonban kánonra. 

A keresztyén egyház kezdettől fogva szükségét érezte annak, hogy a 
többféleképpen is értelmezhető és az eretnekmozgalmak számára is hivat
kozási alapot nyújtó szentírás helyes használatához eligazítást adjon. ezt a 
célt szolgálta a regula fidei, a hit szabálya, amellyel összefüggésben először 
bukkan fel irenaeus egyházatyánál a „kánon” kifejezés.4 Még nem mint 
az újszövetségi iratok jegyzéke, hanem a szentírás helyes értelmezésének 
„zsinórmértéke”. tertullianus egyházatya viszont a 2. század végén már 
megfogalmazza azt a mindmáig sokak által képviselt álláspontot, amely 
szerint a Biblia kijelentéseit az Apostoli hitvallásban lerögzített és az apostoli 
szukcesszióval rendelkező püspökök által képviselt egyetemes (katolikus) 
tanítás alapján kell magyarázni.5 Így végeredményben az analogia fidei 
érvényesül: a szentírást is bele kell illeszteni a mindenkor vallott keresz
tyén hit egészébe. a kánon kánonja tehát kívül esik a Szentíráson, még ha 
nem is függetleníthető tőle, hiszen a keresztyén hithagyomány a szentírás 
tanúságtételében gyökerezik. 

ezzel szemben a reformáció a sola scriptura elvet követve a kanonikus ira
tok értelmezésének „zsinórmértékét” a Szentíráson belül kereste. „scriptura 
sacra sui ipsius interpres” – vallotta Luther.6 (A szentírás önmagát magya
rázza.) természetesen nem kerülhette el a reformátorok figyelmét sem az a 
tény, hogy a szentírás alapján egymással ellentétes nézetek is igazolhatók. 
Ezért tanácsolja Luther, hogy az írás homályos helyeit az egyértelmű és vi
lágos helyei felől magyarázzuk: „ha az írásban homályos helyre akadtok, ne 
kételkedjetek abban, hogy ugyanaz az igazság rejtőzik mögötte, mint amely 
más helyen világosan jelentkezik. aki pedig a homályos helyet nem érti, 
maradjon a világosnál.”7 Az újszövetség 1522-ben megjelent fordításához 
(septemberbibel) írt előszavában ki is fejti, hogy miképpen kell az említett 
hermeneutikai elvet alkalmaznunk: „Minden bibliai könyv igazi próbája az, 
ha azt tesszük mérlegre: Krisztust állítja-e elénk vagy sem, mivel az egész írás 
Krisztusra mutat.” Majd így folytatja: „Amely könyv Krisztust nem tanítja, 

4 häGGLund 1983, 34. o.
5 GoppeLt 1975, 20. o.
6 Wa 7,97,23.
7 Wa 8,239,16–21.
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nem apostoli, még ha Pétertől vagy Páltól származik is. Viszont, amelyik 
krisztust hirdeti, még akkor is apostoli volna, ha maga júdás, annás, pilá
tus vagy heródes írta volna.” Luther számára tehát a kánon kánonja maga 
krisztus: a szentírásban hit és élet számára mérvadó, „was Christum treibt”. 
hasonló módon látja áthidalhatónak a szentírás belső egyenetlenségeit Karl 
rahner is. Csakhogy ő a hitet megalapozó és a hitnek csupán tartalmát kép 
viselő részek megkülönböztetésével igyekszik ezt elérni.8 

de az írás kánoni mivoltának, elkötelező isteni tekintélyének kérdése 
akkor vált igazán kiélezetté, amikor a felvilágosodás nyomán megindult 
a Szentírás emberi oldalának minden egyházi, dogmatikai előítéletet lerázni 
igyekvő vizsgálata, amelynek következtében az egyház szent könyve szinte 
atomjaira szétesni látszott. Az irodalomkritika nem egy könyvet fedőnév 
alatt kiadott, összeollózott szöveggyűjteménynek minősített, a történetkritika 
az Újszövetséget különféle őskeresztyén irányzatok csataterévé változtatta, 
a vallástörténeti irányzat a keresztyén hit tartalmát hol a zsidó, hol pedig 
a hellenista mitológia lecsapódásának tekintette, a formakritikai kutatás 
viszont egyetlen hagyományanyagon belül is különböző korokból származó, 
egymástól eltérő teológiai álláspont hatását vélte felfedezni. A kutatás az 
Újszövetségen belül egymástól élesen elütő teológiai rétegeket különített 
el, és azt állította, hogy a történeti Jézus tanítása összeegyeztethetetlen az 
ősgyülekezet hitével, a szinoptikusok teológiája Jánoséval, a názáreti Jézus 
egyszerű vallása a páli tanrendszerrel stb. Van-e még ezek után joga az Új 
szövetségnek arra, hogy döntőbírónak tekintsük hit és élet dolgában? ezzel a 
kérdéssel ma már nemcsak protestáns bibliaolvasóknak kell szembenéznie, 
hiszen a ii. vatikáni zsinat óta9 új lendületet vett katolikus bibliakutatás 
hasonló eredményekkel ostromolja a hívők szívét és értelmét. 

A kialakult helyzetből G. Ebeling így vonja le a következtetést: „Az a 
reformációban megfogalmazott, majd ismét elhomályosult, s csak a felvilá
gosodás következtében világossá váló felismerés, hogy a szentírás tartalma 
tekintélyét nem abból a tényből meríti, hogy a szentírásban található, hanem 
megfordítva: a tartalma adja a szentírás tekintélyét, arra kényszerít minket, 
hogy a kánonfogalmat ezzel a helyzettel összhangba hozzuk. innen adódik 
a kérdés: mi a kánon a kánonban?”10 

A bibliakritika szentségtörő önkénye elől visszamenekülhetünk a verbális 
inspiráció hagyományos sáncai mögé, mint ahogy azt sok mai bibliaolvasó 

8 rahner 1985, 265. o.
9 dei verbum constitutio. in: A II. Vatikáni Zsinat tanítása. szent istván társulat,

Budapest, 1986. 149. o. 
10 heitsch 1961, 66. o. 
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is teszi. de ha minden egyes bibliai részletnek egyforma tekintélyt biztosí
tunk, adunk teret igazán az önkénynek, hiszen minden igazolhatóvá válik. 
Végső soron az egyéni hittudat fog keresni magának igazolást az írásban. 
Megtehetjük, hogy az Újszövetségen belül megfigyelhető tanfejlődés vala 
melyik pontját tesszük meg „az írás középpontjának”, és azt mondjuk, hogy 
minden kijelentés mértéke „az egzisztenciális döntés elé állító kérügma” 
(Bultmann),11 „az istentelenek megigazítása” (käsemann)12 vagy az evangé
lium (Lohse).13 ebben az esetben viszont nem tudjuk megmagyarázni, hogy 
miért nem vesszük alapul a tanfejlődés egy későbbi, érettebb fázisát. Végül 
is nem az marad-e az egyetlen lehetőség, „hogy az egyház élő hagyománya”14 

alapján „az egyház eleven tanítóhivatala”15 magyarázza isten igéjét? így vi
szont a konkrét egyház kerekedne a szentírás fölé, és megszűnne a szentírás 
kritikai szerepe az egyház hite és élete felett. egyúttal annyi kánont kellene 
alkalmaznunk a Biblia kanonikus voltának vizsgálatánál, ahány konfesszió 
hite és élete zsinórmértékének tekinti. 

II. 

a felvetett kérdéssel kapcsolatban mindeddig nem fogtuk vallatóra magát 
az Újszövetséget. Pedig bizonyára az jelentené a legnagyobb segítséget az 
előbb vázolt zavaros, ellentmondásos helyzetben, ha az Újszövetség adná 
kezünkbe önmaga zsinórmértékét. Valamilyen kánonra az Újszövetségben 
megszólaló keresztyéneknek is szükségük volt, hiszen az egyháznak kez 
dettől fogva döntenie kellett teológiai álláspontok között, vagy utat kellett 
találnia addig még ismeretlen etikai helyzetekben. 

Mivel az Újszövetség akkor volt éppen kialakulóban, s egyes iratai kü
lönben sem azzal a szándékkal íródtak, hogy évezredek lelki kenyerévé 
váljanak, hanem a kezdő lépéseket próbálgató első gyülekezetek pillanatnyi 
gondjai között kívántak segítséget nyújtani, az Újszövetség mint a hit és 
élet normája akkor még nem jöhetett számításba. Az újszövetségi iratokban 
található megszámlálhatatlan idézet tanúsítja, hogy az első keresztyének 
szent könyve az Ószövetség és annak is többnyire a görög fordítása, a Sep 
tuaginta volt. de ha közelebbről megvizsgáljuk azt a módot, ahogyan az első 
keresztyének az Ószövetséget kezelték, kiderül, hogy hitük és életük számára 

11 buLtmann 1959, 191–192. o.
12 käsemann 1972, 148. o.
13 Lohse 1982, 229. o.
14 A II. Vatikáni Zsinat tanítása, 149. o. 
15 uo. 
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mégsem töltötte be ugyanazt a szerepet, mint amit a szentírás játszik a mai 
keresztyénségben. Erőteljes kritikával válogatták és értékelték az ószövetségi 
tanúságtételt, mégpedig Jézus Krisztusba vetett hitük alapján. semmi esetre 
sem jelentette számukra azt a kánont, amely a végső szót mondja ki isten 
igazságának kérdésében. 

Feltételezhetnénk, hogy a szentlélek által inspirált prófétai szó volt a 
perdöntő vitás kérdésekben, hiszen abban a hitben éltek, hogy maga az élő 
Úr Jézus a Lélek, és általa maga az Úr él és hat a gyülekezetekben (2Kor 3,17). 
Mindezt pedig Pál éppen az Ószövetségnek Krisztusban megnyíló helyes 
szemléletével összefüggésben mondja. Vagy talán az apostoli tekintéllyel 
rendelkező keresztyének köre jelentette a végső fórumot? Ennek is sok jele van 
az Újszövetségben. Most elég, ha az induló keresztyénség számára annyira 
döntő első apostoli zsinatra utalok (ApCsel 15; Gal 2,1–10). Pál és Barnabás 
azért mennek fel antiókhiából jeruzsálembe, mert tudják, hogy a pogány 
eredetű keresztyének sorsa csak ott dőlhet el, ahol az apostolok tartózkod
nak. de mi kölcsönözte ennek a grémiumnak azt a súlyt és tekintélyt, amely 
még olyan önállóan tevékenykedő férfiakat is, mint Pál és Barnabás, arra 
késztetett, hogy tőle várják a megoldást? Az Úr Lelkével rendkívüli mérték
ben átitatott kör volt? szó se róla, valóban sok karizmával rendelkeztek, de 
ilyen keresztyén másutt is akadt. A megkülönböztetett tekintélyt minden 
bizonnyal az a tény kölcsönözte nekik, hogy ők voltak a Jézus húsvét előtti 
működésére vonatkozó tradíció letéteményesei.16 

Az Első korinthusi levéllel foglalkozva más oldalról is megerősítést nyert 
számomra a Jézus-tradíció perdöntő fontossága az első keresztyének hitét és 
életét érintő vitás kérdésekben. Pál a 7. fejezetben a házasság kérdéseiben ad 
útmutatást a még két világ polgáraiként élő keresztyéneknek. A tőle megszo 
kott alapos teológiai érvelésen kívül egyetlen fejezetén belül három ízben is 
dönt a felmerülő kérdésekben, s mindhárom esetben minősíti is döntéseinek 
súlyát. nem a neki adott apostoli exousia alapján mondja ki határozatait, 
hanem jézus nevében szól. de megfellebbezhetetlen parancsként mondja ki 
a válás tilalmát, amely minden kétséget kizáróan Jézus húsvét előtt kinyil
vánított akaratán nyugszik (1kor 7,10; Mk 10,2–12 és par). pál 7,25–28-ban 
is rendelkezik, mégpedig a még házasság előtt állók magatartására nézve. 
itt azonban nem Jézus akaratára hivatkozik, hanem az Úr könyörületéből 
elnyert apostoli tisztére. döntése éppen ezért nem is kategorikus, hanem 
megfontolásra érdemes vélemény. a fejezet végén is csupán tanácsként 
mondja, tekintettel a közelgő parúziára, hogy jobb, ha a keresztyén ember 

16 cserháti 1982, 84. o. 
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kívül marad a házasság kötelékén. de nem több ez jóakaratú tanácsnál, holott 
olyan valaki adja, akiben szintén az isten Lelke működik (7,40). 

Az apostoli tiszt megkülönböztetett tekintélye és isten Lelkének birtoklása 
fontos és meghatározó tényező volt az első keresztyénség életében. Pál szerint 
mégis viszonylagos súlyuk van. teljesen nyilvánvaló, hogy a perdöntő az 
lehetett csupán, amit Jézus még földi életében szólt és cselekedett. Ez maradt 
isten eszkatologikus, tehát végső és megfellebbezhetetlen szava számukra. 
Az apostoli tisztből fakadó vagy a Lélek sugallatára hivatkozó kijelentés alá 
van rendelve a történeti Jézus szavának, kötve van hozzá, és nem mehet túl 
azon. Az Első korinthusi levél anélkül, hogy ez szándékában állna, meggyő 
zően bizonyítja, hogy az Újszövetségben megszólaló tanúságtevők számára a 
kánon csak az lehetett, amit a tanítványok láttak és hallottak, amíg jézussal 
együtt voltak földi életében (ApCsel 4,20; 1Jn 1,3), s ehhez a zsinórmértékhez 
kellett mérniük azt is, amit a feltámadott és megdicsőült Úr üzent az övéinek 
választott és Lélekkel ihletett szolgáin keresztül. 

Aki csak egy kissé is ismeri az újszövetség mai kutatóinak felfogását, 
tudja, hogy az elébb vázolt felismerés mennyire nem általános a tudományág 
berkeiben. sokkal inkább Bultmann nézete hat még, aki szerint a húsvéti 
hit olyan gyökeres fordulatot jelentett, hogy az egészen más megvilágítás 
ba helyezte Jézus földi működését, sőt jelentőségét is háttérbe szorította. 
„Jézusnak, a Messiás-Emberfiának jelentősége az ősgyülekezet számára nem 
abban van, amit a múltban cselekedett, hanem abban, amit az ősgyülekezet 
a jövőben vár tőle.”17 Ezzel szemben az Első korinthusi levél bemutatott lát
lelete egyértelműen bizonyítja, hogy alig húsz évvel Jézus halála után, tehát 
kezdettől fogva, mennyire élő és jelentős volt mindaz, ami húsvét előtt történt. 
s még ha át is értékelték húsvét után a tanítványok, amit korábban jézussal 
együtt átéltek, ez az új szemlélet nem torzította el annyira a látásukat, hogy 
ne tudtak volna különbséget tenni aközött, amit a názáreti Jézus mondott 
és amit a Lélek mond a gyülekezeteknek. 

pállal kapcsolatban sem állja meg a helyét Bultmann-nak a jézus-tradíció 
jelentőségét alábecsülő véleménye. Elismeri, hogy Pál olykor szó szerint 
idéz Jézustól (1Kor 7,10; 9,14), néhol pedig érezhetően átüt szavain a jézusi 
fogalmazás (róm 12,14; 1Kor 13,2 stb.), de ezek szórványosak, és csupán 
az etikai intelmek körébe tartoznak.18 ezzel szemben szellemes okfejtéssel 
bizonyítja 1kor 7,25-re hivatkozva W. F. orr és j. a. Walther,19 hogy pálnak 

17 buLtmann 1959, 38. o.
18 uo. 190. o.
19 orr–waLther 1976. 220. o.
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Jézus szavai egész gyűjteményét ismernie kellett, hiszen csak így jelentheti 
ki, hogy „a nem házasok esetére az Úrtól nincs rendelkezésem”. 

Bultmann-nak az az álláspontja sem meggyőző, hogy Jézus és Pál csupán 
etikai síkon találkoznak. eltekintve attól, hogy olykor pál jézus magatartá
sára is emlékeztet (pl. ejieikeiva" to Cristo – 2kor 10,1; ajsqeneiva to !hso 
– 2Kor 13,4), amelyet sokkal inkább meríthetett a Jézus-tradícióból, mint a 
megdicsőült Úr ismeretéből, teológiájának egész struktúrája ellene mond 
ennek az állításnak. pál etikáját mindennek elmondhatjuk, csak olcsó prak
ticizmusnak nem. Maga Bultmann hívja fel a figyelmünket arra, hogy Pál 
„konkrét döntéseit gyökerekig hatoló teológiai megfontolások alapján hozza 
meg. (…) Gondolatai és kijelentései teológiai alapállásából nőnek ki.”20 eti
kája tehát istenbe vetett hitének függvénye, annak tükröződése (lásd róm 
12,1–2; Gal 5,6). Vagy másképpen: nála a feladat az ajándékból következik. 
de ugyanezt figyelhetjük meg Jézusnál is. Az ellenség szeretetének igénye 
például isten nagyvonalú bánásmódján, személyválogatás nélküli szeretetén 
alapszik (Mt 5,43–48; Lk 6,36). Nem túlzott merészség tehát azt állítanunk, 
hogy amennyiben jézus és pál etikai mondanivalója egybecseng, akkor a 
kiindulópont tekintetében sem lehetnek messze egymástól. pál megváltozott 
helyzetben ugyan, de minden tekintetben igazodott ahhoz, amit a hagyo
mányból Jézus földi működéséről megtudott. 

Végül is az Első korinthusi levél exegézise azt a megállapítást támasztja 
alá, hogy a kánon kánonja az az Úr Jézus Krisztus, aki azonos a húsvét előtti, 
vagy ha úgy tetszik: a történeti Jézussal. Meggyőződésem szerint újszövetségi 
szempontból ezzel a megszorítással vállalható athanasius kánonelve: „az 
írást a középpontja, Krisztus és az általa szerzett váltság felől kell megérte 
nünk”21 – és a lutheri „was Christum treibt” alapján. 

III. 

Az Újszövetségen belüli kánonnak ez az értelmezése messzemenő teológiai 
következményekkel jár, és ezért nem kerülhető el a szembesítése a kutatás 
néhány alig vitatható eredményével. 

Kétségtelen, hogy az első keresztyénség nem a múlt egy alakjáról, hanem a 
feltámadott, élő és isten létformájába emelt Úr Jézus Krisztusról tanúskodik, 
aki a róla szóló evangélium eszközével új dimenzióban folytatja megváltó, 
szabadító művét. Ezért ha a benne hívő kapcsolatban akar lenni vele, nem 

20 buLtmann 1959, 191. o.
21 häGGLund 1983, 60–61. o.
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kell visszamennie a húsvét előtti időszakba, amikor még érzékszerveink 
számára is jelen volt a világban. de ha arról kell szólniuk, hogy kicsoda ez 
a megdicsőült Úr, mi a szándéka velünk, és mi mire számíthatunk részéről, 
csak arra hivatkozhatnak, amiről azok számolhatnak be, akik vele együtt 
járták földi élete útját. „A húsvéti kérügmát Jézus földi működésével kell 
tartalmassá tennünk” – írja Goppelt.22 

de ha valaki azt vetné ezzel szembe, hogy az Újszövetség tanúsága szerint 
a megdicsőült Úr a Lélek által nyilatkozik meg népe számára, akkor arra a 
páli figyelmeztetésre kell emlékeztetnünk, amely szerint a Lélek indítására 
hivatkozókat meg kell vizsgálni (1kor 12,10; 1thessz 5,21), vajon a krisztus 
Lelke szól-e általuk. Mert a rajongók minden időben hajlamosak voltak a 
saját szívük sugallatát a szentlélekre fogni. Mi más lehet a kánon, amellyel 
próbára tehetjük a lelki megnyilvánulásokat, ha nem az, amit Jézus földi 
életében képviselt? Ami ezzel összhangban van, nyilván Krisztus Lelkétől 
származik, hiszen a megdicsőült Úr azonos azzal a Jézussal, aki itt járt közöt
tünk. Erre az összefüggésre először Eduard schweizer hívta fel a figyelmem 
Máté-kommentárjában, a 7,15-ben említett hamis prófétákkal kapcsolatban: 
„Máté nagyon kritikusan tekint az olyan húsvét utáni igehirdetésre, amely 
ugyan Jézus nevében történik, de nem a földi Jézus parancsaihoz és egész 
életéhez igazodik.” (115. o.) 

Az Újszövetség kutatóinak az az úgyszólván közmeggyőződése sem von
ható kétségbe, hogy az első keresztyénség által hirdetett evangéliumban a 
döntő szerep Jézus történetéből az ő halálának és feltámadásának jutott (1Kor 
1,23–24; 15,3–4; róm 4,25 stb.) Jézus működésének ismerete nélkül azonban 
halálának és feltámadásának értelme megüresedne vagy visszájára fordulna. 
ha előélete nem számít, akkor halála miben múlja felül a számtalan zelótáét, 
akiket azokban az években szintén keresztre feszítettek? Vagy amennyiben 
feltámadását el is fogadjuk isten jézus melletti kiállásának, kereszthalála 
miért lesz a kegyelem helyévé, ahelyett, hogy súlyosbító körülménynek 
számítana? tudnunk kell, hogy milyen ügy képviseletében vállalta Jézus a 
halált a gyalázat fáján, és milyen ügy igazolásául támasztotta fel isten Jézust a 
halálból, és akkor az evangélium valóban örömhír a számunkra. Jézus halála 
és feltámadása annak az életútnak végső következménye, amelyet az ural
kodás helyett a méltatlanokért vállalt szolgálat jelölt ki számára (Mk 10,45!). 
Nem véletlen, hogy az evangélium érdekében a kérügmát hordozó páli és 
jánosi iratok mellett szükség volt a názáretiről tanúskodó evangéliumokra is. 

az 1kor levél 7. fejezetére vonatkozó és más hasonló megfigyelések új 
megvilágításba helyezik a hagyományfejlődésről eddig uralkodó képet. Azt 

22 GoppeLt 1975, 58. o. Lásd még Jeremias 1961. 
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senki sem vonhatja kétségbe ma már, hogy a Jézus működéséről szóló hír 
adások szájhagyomány formájában éltek a kezdeti időszakban, és ennélfogva 
alá voltak vetve az efféle közlési mód törvényszerűségeinek. Ez a hagyo 
mányanyag nem a történeti érdeklődést volt hivatott kielégíteni, hanem a 
szolgálat érdekeihez igazodott. ezért magán viseli annak a helyzetnek is a 
bélyegét, amelyben felidézték. de az az elképzelés, hogy a hagyomány el
oldotta magát Jézustól, és önálló fejlődésnek, sőt burjánzásnak indult, nem 
állja meg a helyét. Legfeljebb a gomba módra szaporodó apokrif és hereti
kus iratok esetében. a korai keresztyénségre sokkal inkább az a szándék 
jellemző, amit Pálnál is tapasztalunk, hogy visszakérdezzenek Jézusra, és a 
hagyományt visszakapcsolják hozzá. Papias még a 2. század közepén is ezt 
teszi, akinek Euszébiosz egyháztörténetében töredékesen fennmaradt mű
vében ez áll: „Nem azoknak örültem én, akik sokat mondanak (…), hanem 
inkább azoknak, akik az Úrtól származó, hitelesen áthagyományozott, az 
igazságnak megfelelő parancsokat emlegették.”23 Majd említést tesz papias 
arról is, hogy miként igyekezett a legegyenesebb és legmegbízhatóbb hagyo
mányvonalat visszafelé követni a tanítványokhoz, illetve magához Jézushoz. 
Az újszövetségi hagyomány kialakulásában tehát ezzel az ellensúllyal is 
számolnunk kell. A hagyományt ellenőrző kánon az volt, amit Jézus földi 
életében mondott és cselekedett. 

Alighanem közelebb járunk az igazsághoz, ha kimondjuk: a húsvét előtti 
és húsvét utáni időszak nemhogy szöges ellentétben állnak egymással, ha
nem kölcsönösen megvilágítják egymást. A tanítványok húsvét felől jobban 
megértik Jézus titkát, mint amikor földön jártában alig sejtették, hogy kivel 
van dolguk. azok viszont, akik már korábban is ismerték, húsvét után is 
tudják, hogy kivel van dolguk a feltámadottban. Bizonyára ennek az össze 
függésnek felismerése vezette János evangélistát különös Jézus-alakjának 
megrajzolásában. Egybemosódik benne a földi és a mennyei, akinek létfor 
mája ugyan megváltozott, mégis azonos azzal, aki köztünk járt. 

IV. 

Végül még szembe kell néznünk egy függőben maradt kérdéssel. Még ha 
be is látjuk, hogy a húsvét előtti időszak nélkülözhetetlen és meghatározó 
eleme az újszövetségi tanúságtételnek, és el is fogadjuk a történeti Jézus 
működésének kanonikus jellegét, nem vállalkozunk-e lehetetlen feladatra, 
amikor a jézus-hagyományból ki akarjuk hámozni a Mester eredeti kije

23 Vanyó 1983, 140–143. o. 
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lentéseit, az ipsissima vox Jesut (joachim jeremias),24 a róla szóló híradások 
történeti magvát? Mert egyetlen komoly kutató sem vonhatja kétségbe, hogy 
az evangéliumokban megőrzött Jézus-hagyomány Jézus szándékának és 
élete eseményeinek a húsvét utáni gyülekezet különféle helyzeteire történt 
alkalmazása, és nem történeti hűségre törekvő visszaemlékezés. A Jézus-
hagyományban jóformán szétválaszthatatlanul egybeötvöződik a jézusi elem 
annak alkotó értelmezésével. 

nemrég rainer riesner igyekezett egy nagy monográfiában bebizonyítani, 
hogy Jézus a rabbinövendékek tanításában alkalmazott fejlett memotechni-
kával véste a tanítványok emlékezetébe mondásait, s így sokkal szívósabban 
túlélték korukat, mint ahogy azt a kutatók általában feltételezik.25 valóban, 
a szinoptikus hagyományban lépten-nyomon fellelhetők azok a lecsiszolt, 
velős, ritmikus mondások, amelyek az emlékezés megkönnyítését szolgál
ták. abban a korban, amikor az emberek sokkal inkább rá voltak utalva 
emlékezetükre, mint megőrzésre méltó dolgok olcsó és mindig kéznél levő 
rögzítőeszközeire, a memória hihetetlen dolgokra volt képes. hieronymus 
elképedve említi, hogy nem egy zsidó kortársa a Krónikák könyvének vég 
telen nemzetségtáblázatait oda- és visszafelé is el tudta mondani, s akadt 
olyanra is, aki könyv nélkül tudta a tóra és a Próféták minden mondatát.26 

igaza van riesnernek, amikor a szokottnál nagyobb bizalmat szavaz a ta
nítványok emlékezőtehetségének, de nem veszi kellőképp figyelembe azt a 
tényt, hogy a hagyományképződésben nem a hűséges visszaadás, hanem a 
tanúságtétel és az alkalmazás volt a meghatározó szándék. hiszen a tradíció 
gondozói az élő Úr szolgálatában tudták magukat, s nem egy hajdan volt 
nagyság emlékét ápolták. 

ha a Jézus-hagyomány történeti forrásértéke nem is egyértelmű, a kutatók 
többsége ma már nem tekinti reménytelen vállalkozásnak az áttörést a tör 
téneti Jézushoz. Az ősgyülekezet hite nem tette annyira felismerhetetlenné 
Jézus vonásait, és nem deformálta annyira földi életútjának nyomait, mint 
azt Bultmann és sokan mások korábban hitték. Elsőként Ernst Käsemann 
szakított ezen a ponton mesterével, és azt vallotta, hogy féltétlenül vissza 
kell jutnunk jézus igehirdetéséhez, mert csak ez lehet az alapja és mértéke 
a keresztyén üzenetnek, a kérügmának. de ez a törekvés nemcsak szüksé 
ges, hanem eredményt is ígér.27 käsemann mellé hamarosan olyan neves 

24 Jeremias 1979, 19–45. o.
25 riesner 1981, 94–95. o.
26 Uo. 194. o.
27 käsemann 1960, 203. o. 
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teológusok is felsorakoztak, mint j. jeremias,28 e. Fuchs,29 G. Bornkamm,30 

L. Goppelt31 és sokan mások. 
kialakultak és egyre csiszolódtak azok a módszerek is, amelyek segít

ségével a hagyomány később rárakódó rétegeiből kihámozható, amit Jézus 
valóban mondott, és ami valóban megtörtént vele. Käsemann még csak azt 
volt hajlandó eredeti jézusinak elfogadni, ami semmiképp sem magyaráz
ható húsvét utáni Sitz im Lebennel, vagyis későbbi gyülekezeti, egyházi 
igénnyel.32 j. jeremias már továbbmegy, és az arám nyelv, valamint a kora
beli viszonyok ismeretében következtet a hagyomány Jézusra visszamenő 
rétegére.33 

Végül is annak elbírálására, hogy vajon egy-egy evangéliumi szöveg a 
történeti Jézus szavát és szándékát vagy pedig az első keresztyénség hitbeli 
meggyőződését tükrözi-e, d. G. A. Calvert a következő szempontokat sorolja 
fel: „a) A szöveg nem illik az ősegyház történeti, politikai és társadalmi 
viszonyaiba, de beleillik abba a világba, amelyben a történeti Jézus élt. b) 
A szöveg ellene mond az ősegyház törekvéseinek – például Jézus kizáróla 
gos küldetése izraelhez (Mt 15,24). c) ha ugyanaz a jézusi kijelentés minden 
teológiai magyarázat nélkül különböző hagyományanyagokban is előfordul. 
d) dialektikus feszültség isten országának jelenléte és bekövetkezése között. 
e) a gondolkodásnak és stílusnak az az eredeti és sajátos volta, amely sem 
az evangélistáknak, sem pálnak nem tudható be.”34, 35 

természetesen annak a hagyományanyagnak sem vitatható el minden 
további nélkül a jézusi eredete, amely nem felel meg ezeknek a szempontok
nak, hiszen az ősgyülekezet helyzete egybe is vághatott Jézus helyzetével, de 

28 Jeremias 1979; Jeremias 1966; Jeremias 1954.
29 fuchs 1965, 238–257. o.
30 bornkamm 1968.
31 GoppeLt 1975, 52–62. o.
32 käsemann 1960, 204. o.
33 Jeremias 1979, 13–45. o.
34 caLVert 1972.
35 érdemes ebben az összefüggésben idézni a korát sok tekintetben megelőző Karinthy 

Frigyest: „jézus szavát (…) négyen is feljegyezték: Máté, Márk, Lukács és jános. és íme 
a négyféle vallomás, négyféle írásmodoron túl, mégis annyira plasztikusan s félre nem 
érthető módon alakult ki egyetlen, senkivel össze nem téveszthető élő Ember eleven 
beszéde, eleven beszédében eleven lelkének, gondolatának tartalma és színe és alakja, 
hogy a magam részéről bátran vállalkoznék rá, Krisztus létezését, a sokat vitatott kérdést, 
minden történelmi kutatás mellőzésével, puszta stíluselemzéssel kimutatni, egyszerűen 
azon az alapon, hogy itt egy kifejezett, egyéni beszédmodor adódik a feljegyzésékből 
– beszédmodor pedig az ember (style c’est l’homme – Buffon), ahol tehát beszédmodor 
volt, ott ember is volt. (verba manent, scripta volant.)” in: karinthy 1980, 96. o. 

180 



kánon a kánonban   

 

 

 

 
 

 
    

 

   

     

  

 

   

   

 

  

megbízható módon csak a nagy valószínűséggel magára Jézusra visszamenő 
hagyomány köveit alapul véve, gondos munkával rekonstruálhatjuk a Jézus-
történet katedrálisát. 

A feladat tehát adva van. Maga az Újszövetség igazít el a tekintetben, hogy 
milyen irányban kell keresnünk a kánont a kánonban. de önmagunkat áltat
nánk, ha abban a hiszemben tennénk ezt, hogy egyszer majd minden kétséget 
kizáróan, garantáltan, vegytisztán kikristályosíthatjuk a hagyományból az 
eredeti jézusit. isten ezen a téren sem adja kezünkbe magát. El kell jutnunk 
a kutatók munkája és tisztázó vitája révén, ameddig csak el tudunk jutni, de 
végül is vállalnunk kell a hit kockázatát. Mert a Krisztushoz tartozásunk 
nem azon múlik, hogy mi minden kételyt eloszlató biztosítékot kaptunk 
szavának és életének hiteléről, hanem Isten megszólító és magával ragadó 
szeretetén, amely az evangéliumban tárul fel előttünk (lásd Jn 15,16; 1Kor 
8,2–3; 13,12; Gal 8,9). vagy ahogyan karl rahner megfogalmazta: „Csak 
magának a szabadon vállalt hitnek a folyamatában lehetséges a hit valósá
gos és hatékony történeti megalapozása (…) egy olyan körmozgáson belül, 
amely (…) a kegyelem transzcendentális tapasztalata és a hitet megalapozó 
események történeti megragadása között megy végbe.”36 
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két teremtéS feSzültSégébeN 

Újszövetségi szempontok a canberrai témához 

Előzetes megfontolások 

Világos és használható válasz csak egyértelmű kérdésfeltevése várható. Mire 
keressünk választ az Újszövetség ismeretében? Nekem az a sejtésem, hogy az 
Egyházak Világtanácsa (EVt) alapvető iránya nem változott meg, és Canber 
rában is a jelen világ gondjainak fogják a legnagyobb figyelmet szentelni. egy 
olyan világban fognak összeülni tanácskozásra a világ különböző felekezetű 
keresztyénei, amelyben csökkent ugyan – hála a két szuperhatalom közötti 
viszony, a kelet-európai politikai helyzet változásainak – az atomhalál ve
szélye, másfelől viszont nőtt a világ fenyegetettsége a környezeti ártalmak 
fokozódása, a gazdag és szegény országok közötti rés tágulása és általában a 
faji, vallási, nemi diszkrimináció változatlanul szívós érvényesülése miatt. 
Ezek elől a kérdések elől nem térhet ki, és – gondolom – nem is akar kitérni 
a világgyűlés. Ugyanakkor azonban szeretné ezeket a gondokat a iii. hitága
zat tartalma felől megközelíteni, tehát a pneumatológiát, az ekkleziológiát 
és az eszkatológiát is bevetni a teológiai diszkusszióba. a kérdést tehát így 
tehetjük fel: milyen ígéretet, reménységet és indítást meríthet a keresztyénség 
a Szentlélek munkájából a jelen világ gondjaiból adódó feladataira nézve? 

őszintén meg kell vallanunk: ha a kérdést így tesszük fel, az Újszövetség 
alapján nehezen adható emberi logikánkat is kielégítő válasz. Ebben az évben 
az újszövetségi szeminárium alkalmain a hallgatók kívánságára az Újszö 
vetségben található „végváradalmakat” vesszük számba. Minél mélyebbre 
hatolunk a témába, annál inkább szembetalálkozunk azzal a ténnyel, hogy 
milyen sokrétű az Újszövetség jövőképe, és ennek következtében a jelen 
megítélése. A teológiatörténet tanúsága szerint világot elvető, sőt megvető 
irányzatok éppúgy hivatkozhattak az Újszövetségre, mint világot igenlő, 
krisztianizálhatóságában reménykedő irányzatok. A Didakhé egyik imád
ságában kifejezésre jutó világlátás, ti. „jöjjön el a kegyelem, és múljék el a 
világ”, az Újszövetség nem egy kijelentésére rímel. Viszont alig különbözik 
a gnoszticizmusnak a teremtést, sőt a teremtőt kárhoztató felfogásától. Más 
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részt találhat magának újszövetségi alapot a kegyesek uralmát meghirdető 
rajongás, a keresztyén erkölcs diadalában reménykedő liberalizmus vagy 
a strukturális változtatás igényével fellépő „felszabadítás teológiája” is, 
amelyek mind immanens módon, e világon belül képzelik el isten üdvös 
szándékainak megvalósulását. Még ez a vázlatos teológiatörténeti látlelet 
is okulásul szolgálhat. Nem elég az Újszövetség felszínét megbolygatni. Le 
kell ásnunk az evangéliumi alapokig, hogy a választ a feltett kérdésre innen 
kiindulva keressük meg. 

Miről is van tulajdonképpen szó? ha a kérdést csontig lefaragjuk, akkor 
a teremtés és új teremtés viszonyáról. a gnoszticizmussal vitatkozva már 
irenaeus rámutat arra, hogy a két aktust nem szakíthatjuk el egymástól 
anélkül, hogy az egy istenbe vetett hitünket fel ne adjuk. (B. hägglund: 
Geschichte der Theologie, 35. o.) viszont az új teremtés, bár a korábbit, a már 
meglévőt újítja meg, mégis meghaladja a régit, vagyis ellentétben, feszült
ségben is van egymással a kettő. Az Újszövetség ellentmondásos felfogása 
a jelen világról alapjában véve ezzel magyarázható. Sem megtagadni, sem 
elfogadni nem tudja. Ezért tulajdonképpen arra kell az újszövetségi választ 
megtalálnunk, hogy mit higgyünk, tegyünk és reméljünk mi, akik a két 
teremtés feszültségében élünk. 

Az ilyen ellentmondásokkal küszködő teológiai diszkussziónak azonban 
gyakori kísértése, hogy egy mindenkit kielégítő formulát eszkábáljon össze. 
Eltekintve attól, hogy az ilyen, jól sikerült formula csak addig ér valamit, míg 
a konferencia együtt van, hiszen ki-ki a saját felfogása szerint értelmezi (lásd: 
Lima-dokumentum!), az igazán izgalmas kérdés az, hogy sikerült-e kielégí
tően megragadni isten szándékát. Mert ha nem, magával istennel kerülünk 
szembe, s akkor mit sem ér bármiféle agyafúrt és zászlóra tűzhető formula. 

éppen ezért van szükségünk mélységes alázatra, amely nem a maga hangját 
akarja viszonthallani, amikor kérdéseit belekiáltja az Újszövetség sűrűjébe. 

Isten országa és a teremtett világ 

Az evangélisták tanúsága szerint a világméretű korszakforduló híre a ko
rabeli palesztinai fülek és szívek számára leginkább felfoghatóan az „isten 
országa evangéliumában” (Mk 1,15; Mt 3,2 és 4,17!) fogalmazódik meg. Az 
egyház története során sok minden rakódott rá erre a fogalomra; elsősorban 
olyan vonások, amelyek a mi gondolkodásunkban egy országra jellemzőek. 
a korabeli hallgató azonban ennél sokkal dinamikusabb valóságra gondolt, 
amikor az isten országa került szóba. szerintük Isten országa ott van, ahol 
Isten hatalma és akarata érvényre jut. ezért mondhatja jézus, hogy „ha én 
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Isten Lelkével űzőm ki az ördögöket, akkor hát beköszöntött hozzátok az Isten 
országa” (Mt 12,28), noha a fennálló politikai szerkezet mit sem változott. 

A legtöbb kutató az isten országának fogalmát az apokaliptika gondolat
köréből eredezteti. Ennek megfelelően úgy ítélik meg, hogy az Újszövetség 
szóhasználatában is döntően futurikus valóság. olyan új világ, amely isten
nek a jelen világbíró gonosz erői felett aratott győzelme révén jön létre. Nem 
kétséges, hogy az isten országa Jézus igehirdetésében és az őskeresztyénség 
várakozásában ilyen eljövendő valóságot jelent. isten uralma tehát nem 
azonosítható e világi viszonyokkal, nem érhető tetten immanens történel
mi fejlődésben, nem idézhető elő emberi manipulációkkal, hanem az az 
istennek új világkorszakot nyitó szuverén közbelépése lesz. Jézus legtöbb 
kortársa isten országának megvalósulásában a megrontott teremtett világ 
helyreállítását várta, vagyis azt remélte, hogy a jelen földi viszonyok között 
érvényesülni fog isten igazsága az igazak kormányzása által. Ezzel szemben 
jézus – mutat rá nyomatékkal L. Goppelt (Theologie, 23. k.) – isten eljövendő 
országát valóban „másvilágnak”, új teremtésnek tekinti, ahol például a feltá
madás olyan gyökeresen új létformát teremt, amelyben a házasság teremtési 
rendje már a múlté (Mk 12,18–27). 

jézus világlátását azonban nem lehet ebbe az apokaliptikus sémába szorí
tani. Számára a jelen világ elsősorban nem a gonosz erők, hanem a Teremtő 
Atya hatalmának a terepe. ő hozza fel a napját jókra és gonoszokra egyaránt 
(Mt 5,45), ő táplálja az égi madarakat és öltözteti a mezei liliomokat (Mt 
6,26.30), és ő gondoskodik a tanítványról is (Mt 6,32), a tanítványok holnapi 
kenyeréről (Mt 6,11). Nemcsak az eljövendő világ új életrendjét hirdeti meg, 
hanem megkívánja, például a házasság dolgában, hogy isten eredeti teremtő 
akarata jusson érvényre (Mt 5,31–32; Mk 10,9 és par.). 

Jézus tehát sokkal inkább közvetlenül istennek az Ószövetségben kinyi
latkoztatott akaratából merít, mint az Ószövetség egy későbbi oldalhajtásá
ból, az apokaliptikából. divatos jézusnak ezt a pozitív viszonyát a teremtett 
világhoz a bölcsességirodalomból eredeztetni, hiszen a zsidó irodalomnak 
ez a rétege igyekszik isten teremtő művéből kiolvasni isten akaratát. ha va
lóban így volna, akkor az eszkatologikus távlat jézus tanításában háttérbe 
szorulna. Pedig ez nincsen így. éppen ezért a magam részéről valószínűbb 
nek tartom, hogy Jézus ahhoz az elsősorban deutero-ézsaiásnál jelentkező 
prófétai hagyományhoz kapcsolódik, amely az „új teremtés” garanciáját 
isten teremtő hatalmában látja. „Mert én, az Úr vagyok a te Istened, aki 
felriasztom a tengert, hogy zúgnak hullámai. Seregek Ura a nevem! Igéimet 
adom a szádba, és kezem árnyékával takarlak be, amikor újra kifeszítem az 
eget, és alapot vetek a földnek, Sionnak pedig ezt mondom: Az én népem 
vagy” – olvashatjuk ézs 51,15–16-ban (lásd még: ézs 42,5–9.). 
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Amikor Jézus isten országáról szól, akkor egyszerre fogja látókörébe isten 
teremtő és újjáteremtő hatalmát. de ezzel még nem lépne túl zsidó kortársai
nak felfogásán. A rabbinizmus meggyőződése szerint isten a teremtett világ 
ura és királya. Csak nem mindenki engedelmeskedik a tórában kifejeződő 
isteni akaratnak. Mindaddig így lesz ez, amíg az idők végén isten megtör 
minden vele szemben álló akaratot (lásd: Bill 1.172. kk.). jézus isten uralmá
ról mondott igéinek hangsúlya azonban a konzekvens eszkatológia híveinek 
minden érve ellenére is abban az örömhírben van, hogy Isten eljövendő új 
világa általa már jelen van és hat ebben a világban. Máskülönben Jézus példá
zatai értelmüket vesztenék. A mag a földbe került, a lisztben már ott rejtőzik 
a kovász. Az a hatalom pedig, amely az eljövendőnek utat tör a jelenben, a 
szolgálatot vállaló, önkéntes, a halálig is elmenő szeretet (Jn 12,24k). Ez a 
hallatlan igény vált a megütközés kövévé, és pecsételte meg Jézus földi sorsát. 

az isten uralmának ez a sajátos jézusi értelmezése teszi hallatlanul bo
nyolulttá a választ a világgyűlésen felteendő kérdésre: mi dolga a teremtett 
világban az isten Lelke által vezérelt keresztyénnek, magának isten népének? 
Mert könnyű volna azt felelni, hogy légy jó gondnoka isten teremtett világá
nak, őrizd meg azt, vagy állítsd helyre benne, ami megromlott, hiszen ez az 
egyetlen hely, amit isten számodra készített. Vagy pedig ezt: ne törődj ezzel 
a világgal, amely úgyis pusztulásra van ítélve, hanem inkább koncentráld 
erődet arra, hogy magad is eljuss és másokat is eljuttass isten eljövendő 
világába. vagy másképpen: fogadd el, de végezd is a misszió szolgálatát. az 
ökumenikus mozgalom lényegében e két beállítottság között vergődik, és 
nehezen tud úrrá lenni a misszió vagy szeretetszolgálat dilemmája felett. 

jézus viszont minden emberi logikával dacolva nemcsak egymás mellé 
rendeli ezt a kétféle szolgálatot, hanem szorosan egymáshoz is kapcsolja. 
A véges és töredékes földi létnek az örök élet távlatát nyújtja, és ugyanakkor 
a teremtett világért, az emberért vállalt felelős fáradozást teszi a végső szám
adás mértékévé. ő maga is eszerint élt, és az övéit is ilyen életre hívja, Ebben 
a jézusi beállítottságban nincs helye sem a földi mennyország illúziójának, 
sem a „vanitatum vanitas” reménytelenségének. s ha azt kérdezzük, hogy 
miben gyökerezik Jézusnak ez a „következetlen” magatartása és igénye, csak 
egyet felelhetünk: Isten közvetlen ismeretében. 

az egyház Ura és a teremtett világ 

Az Újszövetség beható tanulmányozása arról győzi meg az embert, hogy a 
történelmi útjára induló egyház meghatározó szerepet betöltő teológusai – 
elsősorban Pálra és Jánosra kell gondolnunk – a húsvét utáni szituációban is 
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kitartanak Jézusnak a teremtett és bűn által megrontott világ iránt tanúsított 
„következetlen” magatartása és igénye mellett. 

szerintük a teremtett világ sorsát meghatározó fordulat Jézus kereszthalá
lában és feltámadásában ment végbe. Ennek az eseménynek hívő megértésé 
ben és elfogadásában tárul fel isten kegyelmes döntése a vele szembefordult 
emberiségről, és nyílik lehetőség egy új, felszabadult viszonyra istennel, a 
világgal és az embertárssal. ennek ellenére sem esnek abba az illúzióba, 
hogy a földi lét, illetve az immanens történelem keretei között minden baj 
megoldódik. sőt szembeszállnak azzal a rajongással, amely azt állítja, hogy 
a hitre jutás révén már túljutottunk mindenen (vö. 1Kor 4,8kk; 13,12; 1tim 
2,18. ez még jánosnál is így van, aki pedig mindenki másnál nagyobb hang
súlyt helyez a jelenben hozott döntésre. Lásd Jn 5,24–29!). A teljes megváltás 
reménysége tehát isten örökkévaló világában valósul meg. Ugyanakkor azt 
sem vonják kétségbe, hogy isten eljövendő világának gyógyító erői rejtetten 
már e földi lét keretei között is működnek. Krisztus uralma már most realitás! 
élhetünk a hit szabadságában és a szeretet elkötelezettségében. Különben 
mi értelme volna a számtalan apostoli intelemnek? 

Kétségtelen, hogy a mai keresztyén elé tornyosuló világméretű, vagy más
képpen: strukturális problémákra közvetlen útmutatást nemigen találunk 
az Újszövetségben. A jelen világ gyógyulásának reménysége elsősorban a 
magánélet, a családi élet (lásd: „házi táblák”) és főként az egyház közösségére 
vonatkozik. Mégsem tekinthetjük ezt teológiai beszűkülésnek. Csupán arról 
van szó, hogy a korai keresztyénség még nem volt abban a helyzetben, hogy 
átfogóbb kérdésekbe is beleszólhatott volna. de maga az a tény, hogy – bármily 
szűk körben is – vállalkozott a földi viszonyok megváltoztatására, rést ütött 
az antik ember végzethitén, amely megbénított minden jobbító szándékot. 

azért lehetett ez így, mert nem a világban szerzett tapasztalatok vagy a 
lehetőségeik mérlegelése határozták meg őket, hanem a Krisztusból merített 
teológiai felismerés. Számukra az az Isten a jelen és az eljövendő világ terem
tője és ura, aki Jézus Krisztusban mutatta meg szeretetét és jószándékát (1kor 
8,6; Kol 1,15–18; Jn 1,1–18 stb.) Az eljövendő világ ereje pedig, a Lélek, mint a 
jövő „záloga” (2Kor 1,22; 5,5) már most munkálkodik jelen világunk megúju
lásán. Ez a Lélek azonban az Újszövetség szerint mindig az evangéliumhoz 
kötődik, és nem azonosítható a világ szellemi és történelmi mozgásával! 

ha a világ keresztyénségének „van füle a hallásra”, akkor anélkül, hogy 
vérmes reményeket táplálna vagy letargiába süllyedne, vállalja és végzi az 
evangélium hirdetését és a szeretetnek szolgálatát, még ha ez isten jelenvaló, 
teremtett világa számára nem is jelentheti a „végső megoldást”. 

Lelkipásztor, 1991. április 
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a jézuS-kutatáS jeleNtőSebb fordulatai 

a múlt századi (19. század – a szerk.) liberális teológia talaján gomba módra 
jelentek meg a jézus-életrajzok. az egyik ilyen irodalmi igénnyel megírt és 
magyarul is olvasható mű renané. A liberális teológusok igyekeztek Jézus 
valóságos élettörténetét minden egyházi dogma torzításától mentesen meg
írni. Az már nem a jó szándékukon múlott, hogy annyiféle Jézus-történet 
keletkezett, ahányan a feladatra vállalkoztak. 

A múlt század utolsó évtizedében Johannes Weiss egy könyvet írt Jézus 
igehirdetése Isten országáról címmel. ebben kimutatta, hogy a liberális teo
lógusok félreértették jézust, amikor azt hitték, hogy isten országáról mint a 
földi történelem végső céljáról beszél. Pedig Jézus, Weiss szerint, kortársaival 
együtt isten váratlan és természetfeletti közbeavatkozásában reménykedett. 

A kiváló orgonista, gondolkodó és az őserdőben gyógyító orvos, Albert 
schweitzer még Weissnél is tovább ment, és azt állította, hogy a végső (esz-
katologikus) események várása jézus egész életére rányomta bélyegét, olyany
nyira, hogy elmaradásuk miatt szánta rá magát a halálra. schweitzer szerint a 
liberális jézus-kutatás azért vallott kudarcot, mert nem vette figyelembe azt a 
távolságot, amely az akkori és a mai emberek gondolatvilága között húzódik. 
Vagyis ezekből a törekvésekből hiányzott a konzekvens eszkatológiai szemlélet. 

A liberális teológia az egyház hitében élő Krisztus helyett a valóságos, 
történeti Jézust akarta megragadni. de már a múlt század végén figyelmez 
tette Martin kähler a kérdéssel foglalkozókat, hogy az egyház által hirde
tett Krisztus nem kevésbé történeti valóság, mint a kétezer évvel ezelőtt 
Palesztinában tevékenykedő Jézus. A kettőt tehát nem lehet szembeállítani 
egymással. 

Ugyancsak az Albert schweitzer-féle „konzekvens eszkatológiai” szem
lélet igazát vonta kétségbe századunk harmadik évtizedében az angol C. h. 
dodd, aki elsősorban Jézus példázatai alapján a „realizált eszkatológiát” 
vallotta. szerinte ugyanis isten országa Jézus személyében és működésében 
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máris jelen van a mi világunkban. álláspontja mind a mai napig hat, de 
azzal a fenntartással, hogy isten uralma csupán elkezdődött, kiteljesedése 
még várat magára. 

A századelőn elkezdődött formatörténeti kutatás eredményeiből rudolf 
Bultmann vonta le a legmesszebb menő következtetéseket. Világossá vált 
ugyanis, hogy elsősorban az evangéliumi történetek, mielőtt leírták volna 
őket, szájhagyományként terjedtek az első keresztyén gyülekezetekben. 
a hagyomány továbbadói pedig húsvét után már a feltámadott jézusba vetett 
hitük alapján tanúskodtak Jézus földi életéről. Bultmann ezért arra gondolt, 
hogy a húsvéti hit mint egy függöny takarja el előlünk Jézus földi életének 
pontos körvonalait. de szerinte ez nem is baj, mert a hit nem a „történeti 
Jézus” ismeretéből születik, hanem a „kérügmából”, a Krisztusról szóló 
igehirdetésből. 

Bultmann tanítványai, köztük elsősorban Käsemann és Bornkamm, fel
ismerték, hogy a keresztyén igehirdetés nem nélkülözheti mindannak is 
meretét, amit Jézus földi életében tanított és cselekedett. Azt vallották, hogy 
alapos mérlegeléssel le lehet választani a hagyományról, ami húsvét után 
rakódott reá, és így vissza lehet jutni, „át lehet törni” a történeti Jézushoz. 
A módszer maga az újszövetségi kutatás számára elfogadható, az eredményei 
azonban a mérlegelés nehézségei miatt vitathatóak. 

tanulságos a Jézus-kutatás egy rövid létű fordulatára is felfigyelnünk, 
mert hasonló ötletpetárdákkal gyakran találkozhatunk. Amikor 1947-ben a 
qumráni barlangokban elrejtett tekercseket megtalálták, és tartalmuk isme
retessé vált, sokan azt hitték, hogy jézus azonos az ezekben a szektairatok
ban szereplő igazság tanítójával. A szövegek alaposabb vizsgálata azonban 
kiderítette, hogy ez a titokzatos személy Krisztus előtt másfél évszázaddal 
élt, és neki köszönheti a holt-tenger melletti közösség a létét. 

Napjaink szembetűnő jelensége a Jézus-kutatás szempontjából, hogy sok 
zsidó kutató a jeles zsidó gondolkodó és biblikus Buber nyomán a korábbi 
elutasítás helyett jézust vissza akarja vinni a zsidóságba, lásd például ver
mes Géza munkásságát. Mintha a fordítottja történnék mindannak, ami a 
hitleri Németországban történt. Akkor „árjásítani” akarták Jézust, vagyis 
igyekeztek tagadni mindent, ami Jézust zsidó népéhez fűzte. Nem kétsé 
ges, hogy testileg Jézus a zsidó népből származott, közöttük működött, és 
elsősorban érettük érzett felelősséget. de egyetemes, minden embert érintő 
jelentőségét sem lehet vitatni! 

Ma a Jézus-kutatással foglalkozók közül sokan az úgynevezett biblikus 
teológia vonzáskörében vannak. talán a tübingeni (Németország) Adolf 
schlattert (1852–1938) lehet az irányzat elindítójának tekinteni. szerintük 
a kulcsot Jézus kilétéhez, szándékához és működéséhez nem a korabeli zsi
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dóságban, történetesen a rabbinizmusban kell keresni elsősorban, hanem a 
Biblián belül, az Ószövetségben. Az első szövetséghez kapcsolódott Jézus, 
annak igazi értelmét tárta fel, a benne foglalt ígéreteket váltotta valóra. 
természetesen hiba volna figyelmen kívül hagyni az Ószövetség és a Jézus 
kora között eltelt századok fejleményeit. 

Hang – Országos evangélikus ifjúsági lap, 1996. december 
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a megteSteSüléS miSztériuma 

Elöljáróban azonnal tisztázni szeretném, hogy én ebben a többszereplős 
előadásban evangélikusként szólalok meg. Megítélésem szerint azonban a 
megtestesüléssel összefüggő teológiai kérdésekben a felekezeti különbségek 
nem jelentősek. Ez a körülmény azzal magyarázható, hogy az inkarnációt 
érintő kérdések összefüggnek a szentháromságnak, valamint Krisztus két 
természetének titkát feszegető vitákkal, amelyek azután az úgynevezett 
egyetemes hitvallásokhoz vezettek. ezeket a hitvallásokat pedig, mint a 
nevük is mutatja, a reformáció egyházai is magukénak vallották, és mind
máig meghatározzák teológiai gondolkodásukat, történetesen az inkarnáció 
kérdéseiben is. ha ugyanis vallják Krisztus elválaszthatatlan és mégis össze 
nem keverhető istenségét és ember voltát, akkor vallaniuk kell azt is, hogy 
Krisztusban maga isten „vett lakást közöttünk” (Jn 1,14). 

Evangélikus mivoltommal elválaszthatatlanul összetartozik a sola scrip
tura elv alapján a teológiai kérdések szentírás-központú megközelítése. 
Ezt csak felerősíti az a körülmény, hogy a teológia területén az újszövetségi 
tudomány elkötelezett művelője lettem. ha tehát ma az inkarnáció titkát 
fogom itt feszegetni, már amennyire isten közel enged minket ehhez a ti
tokhoz jutni, akkor ezt abból a szempontból fogom tenni, hogy mit árul el 
ebből az Újszövetség. 

Az inkarnáció, a megtestesülés, amint ezt az elnevezés is elárulja, Jézus 
megszületésének eseményét fogalmazza meg, de már súlyos és meghatározó 
teológiai jelentőségét is magába foglalóan. Utal ugyanis Jézus születés előtti 
létére, akinek éppen ezért lesz páratlan esemény a születése. A karácsonyi 
gyermek eszerint nemcsak egy újabb emberi lény, a teremtés egyik megújuló 
csodája az emberiség nagy családjában, hanem magának istennek jelenléte 
egy emberben a földi élet színterén. Az Újszövetség megvallja az inkarnáció 
eseményét, következményeit felmutatja – főleg János evangéliuma az 1. feje 
zetben, az úgynevezett „prológusban”, de nem boncolgatja. Úgy gondolom, 
hogy a kétezer évvel ezelőtt történteknek, pontosabban Jézus születésének ezt 
a megközelítését, interpretációját még hithű keresztyének is ritkán vállalják. 
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Véleményem szerint az inkarnáció tanítása mint a Jézus-történet egyik 
jelentős teológiai hangsúlya nem került a Lutherre figyelő evangélikus teo 
lógia tengelyébe. Sokkal inkább Krisztus halála és feltámadása. Mégpedig 
azért, mert ezek az események kínálják fel az isten és ember között támadt 
konfliktus békés megoldását a bűneik miatt isten ítélete alatt levőknek. Az 
inkarnációból kiinduló teológia ott kerül előtérbe, ahol isten transzcen
dens világa és az ember immanens világa között létrejött kommunikációs 
válságban az isten megismerésének és a vele való kapcsolatnak lehetőségeit 
kutatja a teológus elme. 

Az inkarnáció eseményén tájékozódó teológia a teológiatörténet két nagy 
alakjánál került előtérbe: Athanasius egyházatyánál, akinek a tanítását a 
testté lételről így foglalja össze hägglund dogmatörténete: „Azáltal, hogy 
jézus maga is isten volt, emberi természete is istenivé lett, és ennélfogva 
olyan mértékben tudja az embert istenivé tenni, amilyen mértékben az ember 
halálából és feltámadásából részesül.” (62. o.) három fontos teológiai mon
danivaló is kivehető ebből a tömör mondatból: a) Az inkarnációs teológia 
kiindulópontja krisztus istenségében van. b) az inkarnáció célja az ember 
isteni életben részesítése, és így megistenülése. tehát a megváltás fentről 
indul el, hogy azután az embert magával ragadja isten mennyei világába. 
c) az embernek ontológiai változáson kell átesnie, vagyis isteni létben kell 
részesülnie, hogy megváltott lénnyé válhasson. – hasonlóképpen meghatá
rozó szerepet kapott az inkarnáció a huszadik század korszakfordító teoló
gusánál, Karl Barthnál is: „Az isten (»az Egészen Más«) és az ember közötti 
szakadék egyetlen módon vált áthidalhatóvá. az inkarnációban, amelyben 
isten örök igéje emberi mivoltot választott és vett fel.” (hägglund, 317. o.) 
Ebből az összefoglalásból is három szempontot kell kiemelnünk: a) isten, aki 
megfoghatatlanul más, mint az ember, megszólító igéje által létesít kapcso
latot az emberrel. b) Lényegében az inkarnáció információs esemény, amely 
által az ismeretlen megismerhetővé válik. c) Ahogy Athanasiusnál is láttuk, 
az előbb említett folyamat csak akkor lehetséges, ha az isteni mivolt megelőzi 
az emberi létformát. szemléletes módon jelentkezik ez a Filippi-levél isme
retes Krisztus-himnuszában. Krisztus mentő, megváltó küldetése a mennyei 
létformában kezdődik, de eljut az emberi lét mélypontjáig, a kereszthalálig, 
hogy újra felfelé íveljen, és megérkezzék az isteni dicsőségbe (2,6kk). 

Az Újszövetségben főként Jánosnál és Pálnál a teológiai koordináta-
rendszer origója krisztus halála és feltámadása. innen húzzák ki a vona
lakat a keresztyén hit és élet sarkalatos pontjaihoz. Ugyanakkor ebből a 
kezdőpontból mérik meg és vizsgálják meg, hogy egy-egy teológiai álláspont 
helytálló-e vagy sem. ezzel szemben a krisztus inkarnációján tájékozódó 
teológia számára isten Krisztus földi működésén és sorsán tükröződik, és 
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arról olvasható le. Az Újszövetségben a Krisztus halálából és feltámadásából 
kiinduló teológiai lépéssorozat mellett az inkarnációból indított is meg
található, jelezve ezzel azt, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy honnan 
indulunk ki, az emberi lét mélypontjáról vagy az isteni lét magaslatáról. 
Végül is mindenképpen a nagy titokhoz érkezünk: az isteni és emberi oldal 
egységéhez Jézus Krisztusban. Az értünk meghalt és feltámadott Úrban az 
emberit áthatja az isteni, és az inkarnációban megtestesülő Úrban pedig az 
istenit áthatja az emberi. 

Amikor az újszövetségi gondolkodásban az inkarnáció nézőpontja ke 
rül előtérbe, akkor ezt az az elsőrendű teológiai érdek váltja ki, hogy isten 
kezdeményező szerepét húzza alá az üdvösség munkálásában. Ahogy ezt 
a következő fontos igehelyeknél is megfigyelhetjük: 5Móz 9,4 versét fel
használva ezt mondja pál róm 10,6 versében: „A hitből való igazság pedig 
így szól: Ne mondd a te szívedben, hogy kicsoda megy fel az égbe, azaz, 
hogy Krisztust lehozza.” a ki nem mondott felelet nyilván: isten az, aki 
onnan felülről, az ő világából Krisztust leküldi a megtestesülés aktusa 
árán. Vagy 1Jn 4,10 versében: „Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük 
meg az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte Fiát engesztelésül 
bűneinkért.” igen, az Újszövetség egyöntetű tanúságtétele szerint innen, 
tőlünk nem vezet út istenhez, isten viszont megtette az utat hozzánk Jézus 
krisztusban. 

Ugyancsak fontos érdeke fűződik az Újszövetségnek a megtestesülés teo 
lógiai felismeréséhez a megváltás történetisége miatt. ahhoz ugyanis, hogy 
már ma, a mi világunkban hassanak a megváltás erői, nem elég, hogy isten 
mentő szándéka a menny világában vagy a gondolat síkján váljék valóra, 
annak az emberiség történelmét kellett áthatnia. A történelmet viszont csak 
annak van módja alakítani, aki a „történelem színpadán” tevékenykedik. Ez 
az a feltétel, ami miatt „az ige testté lett, és lakozott miközöttünk”. (Jn 1,14) 

Már az eddigiekből is következett: az isten Jézus Krisztusban történt 
megtestesüléséről szóló teológiai beszéd a preegzisztencia szemléletmódját 
feltételezi. Vagyis azt a meggyőződést, hogy Jézus Krisztus léte nem fogan 
tatásával kezdődik, hanem ő „öröktől fogva van”. tehát földi léte előtt is 
létezett már. Bár ez a krisztológiai látásmód a keresztyénségben már igen 
korán megjelenik, amire 1Kor 8,6 verse alapján következtethetünk, mégis 
a Krisztusról vallott preegzisztens kijelentések az újszövetségi krisztológia 
végső konzekvenciáihoz, nem pedig a kiindulópontjához tartoznak. Ez 
tükröződik a Jézus születéséhez kapcsolódó történetek sorsában is. Az első 
evangéliumban, Márk evangéliumában még nincs szó a Jézus születése körül 
történt eseményekről. Máté és Lukács viszont már bőséges hagyományanya
got közöl ebből. János pedig ezen is túlmegy, és a születés körülményeiről 
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hallgat, de annak súlyát és jelentőségét szárnyaló, himnikus sorokban annál 
inkább kidomborítja. 

A preegzisztens gondolatmenet már a keresztyénség előtt kitaposott ös 
vényt jelentett. Az emberek között fellelhető Bölcsesség például már a terem
tés művénél segédkezett istennek (Péld 8,22–31; Préd 7,21), és a rabbinista 
hagyomány szerint a tóra, a törvény is megvolt istennél, mielőtt Mózessel 
közölte volna. A Krisztus jelentőségét felmérni akaró teológiai gondolkodás 
is szükségszerűen jutott el a „történeti Jézustól” „az igehirdetés Krisztusáig”, 
ha egyszer felismerte Jézus Krisztus egyedülálló kapcsolatát Istennel. ez az 
Újszövetség üzenetének a kulcsa. Ezt különféle módon juttathatja kifejezésre. 
M. davies találó kifejezésével tekintheti Jézust „isten ügynökének” (agent 
of God), nevezheti Messiásnak, vallhatja „egynek az Atyával” (Jn 14,9–11), 
beszélhet róla, mint „megtestesült istenről”, a lényeg mégis ugyanaz marad: 
általa és egyedül általa Isten vesz minket munkába. 

Viszont az inkarnáció, a megtestesülés célját teljesen félreértenénk, ha 
azt hinnénk, hogy az az ember megistenülése érdekében történt. isten célja 
egészen bizonyosan az volt, hogy az inkarnáció révén megszólítson minket, 
kapcsolatba lépjen velünk, és magához, a vele való közösségbe vonjon minket, 
hogy azután ebben az egymásra találásban az ember a valódi emberségét 
is meglelje. 

Ökumené, 2000. március 
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mi az igazSág jézuS körül? 

talán nem túlzás azt állítani, hogy jézus az utóbbi másfél évtizedben „di
vatba jött”. Látjuk a nevét falfirkákon, megjelenik a filmvásznon hol szuper 
sztárként, hol pedig nyárspolgári életet választó családapaként, hangosbe
szélőn akarják reánk tukmálni az aluljárókban, szenzációhajhász riporterek 
dobnak bele a köztudatba egy-egy vele kapcsolatos témát, s még a nemzeti 
tantervbe is belekerül. Nem tudom, hogy örüljünk-e ennek a népszerűségnek, 
vagy bánkódjunk miatta. Mert ami divatossá válik, az gyorsan ki is megy a 
divatból, vagy ami még ennél is rosszabb: deformálódik. 

de a megnövekedett érdeklődés Jézus iránt mindenképpen kihívást jelent 
a mi számunkra. Beszélnünk kell róla, mégpedig hitelesen, vagy ami még 
ennél is fontosabb: meg kell jelenítenünk, ki kell ábrázolnunk életvitelünk
kel. Egyik feladat sem könnyű. A 19. században a róla szóló forrásokat olyan 
megbízhatatlanoknak tartották, hogy sokan még azt is kétségbe vonták, 
hogy valóságos történelmi alakról van szó. szerintük csak „elfogulatlan”, 
nem keresztyén tudósítás jöhet számításba. ilyen pedig nagyon kevés van. 
Jóformán csak azt tudjuk róla, amit hívei az Újszövetségben reánk hagytak. 
Megbízhatunk bennük? hiteles képet rajzolnak róla? én nem hiszek abban, 
hogy egy kívülálló véleménye nagyobb súllyal eshet a latba. Egy orvos ké 
pességeiről is csak az mondhat ítéletet, akin segített, nem pedig az, akinek 
soha sem akadt dolga vele. jézusról is olyanok beszélnek a Bibliában, akiken 
segített, akiknek az életében fordulópontot jelentett. 

A bibliai szerzők nem mondanak el Jézusról mindent, amire pedig kíván
csiak lennénk. Csak azt mondják el, amit a belé vetett hit számára fontosnak 
tartanak. Nem szólnak például életének első évtizedeiről, külalakjáról és 
sok minden másról. Annál inkább hangsúlyozzák rendkívüliségét, istennel 
való kapcsolatának reá hulló dicsőségét. Ezért sokan érzik úgy, hogy a bibliai 
Jézus-kép a kegyes képzelet terméke, amely mögött elmosódik a valóságos 
történelmi alak. de korántsem ez a helyzet. Nem a képzelet szülte őt, hanem 

195 



újSzövetSégi teológiai taNulmáNyok 

 

 
  

 
 

 
 

 

 

    

  

az ő páratlan egyénisége, küldetése és életútja indította meg az emberi kép 
zeletet. érdemes nagy humoristánk, Karinthy frigyes érvelésére figyelnünk: 
„jézusról négyen is írtak: Máté, Márk, Lukács és jános. és íme, a négyféle 
vallomás, négyféle írásmodoron túl, mégis annyira plasztikusan s félre nem 
érthető módon alakult ki egyetlen, senkivel össze nem téveszthető élő Ember 
eleven beszéde, eleven beszédében eleven lelkének, gondolatának tartalma 
és színe és alakja, hogy a magam részéről bátran vállalkoznék rá, Krisztus 
létezését, a sokat vitatott kérdést, minden történelmi kutatás mellőzésével 
puszta stíluselemzéssel kimutatni, egyszerűen azon az alapon, hogy itt egy 
kifejezett, egyéni beszédmodor adódik a feljegyzésekből – a beszédmodor 
pedig az ember, ahol tehát beszédmodor volt, ott ember is volt.”1 érdemes 
tehát a bibliai tanúságtételre hallgatnunk. ha földöntúli lénynek gondoljuk, 
valóságos emberi mivoltát érzékelteti. ha csak a názáreti ács fiát látjuk ben
ne, ráébreszt mindig időszerű voltára, aki minden kor emberének életjelet 
ad önmagáról. 

éppen ebből az egyedülálló, összetéveszthetetlen stílusból, mondani
valóból és a kereszthalálhoz vezető életútból következik, hogy nem lehet 
lelkesedésből állást foglalni mellette. Ez mindig nehéz döntést jelent. ő 
nem hagyja magát zászlóként kitűzni emberi törekvések élére. Mi csak 
tanítványai, követői lehetünk. Akkor pedig fel kell adnunk a hazug képet 
önmagunkról, „hogy isten felmagasztalhasson minket” (Lk 14,11), le kell 
mondanunk az erőszakos megoldásokról, „mert a szelídek öröklik a földet” 
(Mt 5,5), késznek kell lennünk feladni életünket, „hogy megnyerjük azt” 
(Mt 10,39). és még mennyi mindent kell feladnunk, ami belénk idegződött! 
talán ezért kényelmesebb sokak számára a mítoszok és mesék birodalmába 
száműzni őt. de hát éppen ezért a másfajta életért érdemes hozzá szegődni. 
ő nem igazolni akar minket, hanem igazzá tenni. Emiatt értik meg őt ha 
marabb az elrontott életű emberek, mint a derék életűek. 

olcsón nem lehet kideríteni, mi az igazság Jézus körül. érdemes Melanch-
thonra hallgatnunk, aki azt mondta, hogy Jézust megismerni a tőle kapott 
jótétemények révén lehet. Mielőtt tehát állást foglalnánk vele kapcsolatban, 
hagyjuk hatni reánk! 

Felhasznált irodalom 
karinthy Frigyes: Címszavak a Nagy Enciklopédiához. 1. köt. szépirodalmi Kiadó, 

Budapest, 1980. 

Hang – Országos evangélikus ifjúsági lap, 1996. 10. sz. 

1 karinthy 1980, 96. o. 
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SzemPoNtok Pál teológiájához * 

a javasolt LMk-téma címe így hangzik: „pál apostol teológiája”. aki már 
belefogott egy így megjelölt vállalkozásba, az tapasztalhatta, milyen be 
láthatatlan szellemi tartományt kellene meghódítania, s egyúttal milyen 
kemény fába vágta fejszéjét. Legyünk hát szerényebbek, s elégedjünk meg 
jelen esetben Pál teológiájának megítélésével. 

Ez pedig nagymértékben függ attól, ahogy a véleményt alkotó a személyét 
és egyháztörténeti jelentőségét méltányolja. A témához írt vezérfonal szerint 
elsősorban arra kellene választ keresni, hogy Pál teológiájával kapcsolatban 
„milyen eltérő értelmezések fedezhetők fel a felekezetek között”. Valójában 
azonban – megítélésem szerint – a konfesszionális különbség ezen a téren 
nem meghatározó. kránitz Mihály katolikus professzor éppen a minap em
lítette egy tévéadásban1 pétert és pált mint a „két nagy apostolfejedelmet”. 
a múlt század elején szokás volt úgy jellemezni a katolicizmust mint a 
„péteri”, a protestantizmust mint a „páli” és az ortodoxiát mint a „jánosi” 
keresztyénséget. ha van is némi igazság ebben a felekezeti vonzódásban, 
egyik keresztyén irányzat sem volna hajlandó száműzni szellemi elődei 
közül a másik kettőt. 

Pál teológiájának, s főként fellépésének megítélése független a vele fog 
lalkozó kutató felekezeti hovatartozásától. ez persze korántsem jelenti, hogy 
Pált osztatlan elismerés övezi. Leveleiből kivehető, már a korai keresztyén
ségben mennyire megosztotta személye és munkássága a közvéleményt, és 
ez a helyzet azóta sem változott. érdemes ezen a ponton Bornkammot idézni: 
„Pálnak és az általa képviselt üzenetnek az értékelése ősrégi gondot jelent. 
Már az apostol életében is voltak olyanok, akik megkérdőjelezték apostoli 

* az LMk-téma teljes címe: Pál apostol teológiája. Eltérő értelmezések a felekezetek 
között. (a római katolikus egyházban 2009 pál apostol éve volt.) 

1 Isten kezében, duna tv, 2008. 12. 13. 12:05. 
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mivoltát, és az evangélium megrontóját látták benne. A korai egyház törté 
nete folyamán a róla alkotott ítélet továbbra is ellentmondó volt… emiatt 
évtizedeken át agyonhallgatták.”2 Ugyanakkor „a történelem meghatározó 
fordulóin egyesek (Augustinus, Luther, Barth) az ő teológiájára építettek, 
így lett az a teológiai és egyházi megújulás forrásává”.3 

Más meggondolásból ugyan, de a szentírás kritikai vizsgálata nyomán pál 
megítélése – főként a „történeti” Jézus és az apostol viszonya tekintetében 
– szintén kibékíthetetlen ellentétekbe torkollott. Voltak, akik Jézus ügyé 
nek megrontóját, mások pedig „a keresztyénségnek azt a tulajdonképpeni 
megalapítóját látták benne, aki megváltást kínáló vallást formált belőle”.4 

Mindenképpen jogosnak tűnik a David Wenham könyvének címében megfo 
galmazott tanácstalanság: „Vajon Pált Jézus követőjének kell-e tekintenünk, 
vagy pedig a keresztyénség megalapítójának?”5 Még bonyolultabbá válik a 
helyzet, ha azt vizsgáljuk, milyen irányba tolta el Pál Jézus ügyét. Ahogy 
mondani szokták: rejudaizálta-e, vagy pedig a hellén szellemiségbe oltotta 
be? ha valaki nem rest, mindkét álláspontot alá tudja támasztani a páli 
életműből. 

Ez a páli teológiát körülvevő zűrzavar nehézzé teszi a helyzetünket, 
de azért nem kell feladnunk a reményt a tisztázódásra. Csak szélnek kell 
eresztenünk a Pállal kapcsolatos előítéleteinket, és oda kell figyelnünk ar 
ra, amit maga Pál mond. Másképpen: a véleményalkotást meg kell előznie 
a lelkiismeretes exegézisnek. Akkor fel fogjuk ismerni, hogy Pál ugyan sok 
építőkövet felhasznál teológiájának kifejlesztésénél, egyebek között ószö 
vetségi bibliaismeretét, az ősegyházi tanításbeli, a himnikus hagyományt, 
tájékozottságát korának kultúrájában, de legfőképpen személyes tapasztala 
tait. Leveleinek döntő pontjain hivatkozik a damaszkuszi eseményekre (Gal 
1,15kk; 1Kor 15,9kk; 2Kor 11,30kk). többek között a kegyelem kizárólagos 
szerepéhez, a szeretet meghatározó voltához való ragaszkodás az új ember 
életében erre a váratlan fordulatra vezethető vissza. 

a) Mindenekelőtt meg kell keresnünk Pál teológiai nézeteinek origóját. 
Pál rendszeresen gondolkodó teológus. Mindig a középpontból vezeti le a 
választ még a legtávolabb eső kérdésre is. Ez a középpont minden bizonnyal 
maga a feltámadott Jézus, az élő és eljövendő Úr Krisztus. ő pedig éppen 
azért válhat minden teológia meghatározó közepévé, mert egyedül általa 

2 bornkamm 1979, 235. o. 
3 schneLLe 2003, 1. o. érdemes megjegyeznünk, hogy újabban jeles filozófusok Pál 

eszkatológiáját igyekeznek radikális messianizmusuk igazolására felhasználni, amint 
ezt Gémes istván tanulmányából kivehetjük: Gémes 2008. 

4 bornkamm 1979, 234. o. 
5 wenham 1995. 
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jöhet létre az élő, felszabadító kapcsolat istennel. Pál teológiájában Krisz 
tus ennek a célnak rendeli alá magát. Megváltó műve egyrészt azon alapul, 
amit megtett értünk, másrészt pedig azon, amit a vele vállalt és az egyház 
testében átélhető sorsközösség nyújt. 

Pál már ebben a korai időben tud a szentháromság mindhárom szemé 
lyének szerepéről az ember üdvösségében, de a három szereplő belső életét 
és egymáshoz való viszonyát még nem a későbbi zsinatok szellemében ha 
tározza meg (1kor 15,28). számára a krisztusban elnyert istenismeretben 
mindennél fontosabb, hogy a kezdeményező, döntő lépést a megbántott isten 
teszi a bűnös ember felé (róm 5,8), megmagyarázhatatlan szeretetből. 

b) A Pálra vonatkozó kutatásban sokat beszéltek teológiájának fejlődéséről. 
A rendelkezésünkre álló páli iratokból nehéz ehhez egy minden kétséget 
kizáró vázlatot megszerkeszteni. azonban ha a leveleket keletkezési sorrend
be állítjuk, valami feltűnőt mégis észrevehetünk. A korai iratokban Pál a 
„kereszt igéjében” (1kor 2,1–3) véli megtalálni azt az „archimédeszi pontot”, 
amelyen minden teológiai állítás megfordul. Mondhatnánk így is: maga a 
Krisztus-esemény válik meghatározóvá. A Galata levéllel kezdődően egyre 
több szó esik Isten igazságáról és a megigazulásról (2,15kk), tehát a krisztus
esemény következményéről, míg azután a római levélben e körül forog a 
gondolatmenet. Mégsem hiszem, hogy új teológiai felfogásról beszélhetünk. 
A megigazulás kérdéseit feszegető okfejtések minden bizonnyal istennek a 
krisztus keresztje eseményében megnyilvánuló irgalmára támaszkodnak a 
judaista agitáció érdemszerző kegyességével szemben. 

c) Nem érthetjük meg Pált eszkatológiai szemléletének ismerete nélkül. 
számára a „most”, a jelen válik meghatározó jelentőségűvé (2Kor 6,1–2). Most 
élünk Krisztusban, most vagyunk a színe előtt. de akivel dolgunk van, az 
nem más, mint aki Palesztina útjait rótta, és aki eljön hatalmának teljében. 
ezért az ember életében van, ami már nem tér vissza, és van, ami még nem 
jött el. Nem élhetünk úgy, mintha mi sem történt volna, de úgy sem, mintha 
már mindennek birtokában volnánk. Pál ezt a bonyolult kettősséget igyekszik 
következetesen érvényesíteni (1Kor 7,29kk). 

d) Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, amit Pál a Krisztusban el
nyert új élet titkáról elárul. Először: amit isten elvár az övéitől, azon alapul, 
amit isten tesz az emberért (Gal 5,6). az Aufgabe, a ’feladat’ a Gabéból, az 
’ajándékból’ következik – mondja a német. Másodszor: a Krisztus uralma 
alatt folyó életnek egyetlen törvénye van, ez pedig a szeretet általa adott 
mintájának követése (1Kor 9,21; Gal 6,2). 

Az előbbieken túlmenően nem egy fontos szempontot kellene még fi
gyelembe vennünk. de talán ennyi is elég, hogy ráérezzünk a feladatra. 
Viszont semmiképp ne nézzünk úgy a megadott szempontokra, mint egy 
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tasak levesporra, amelyet csak fel kell hígítanunk, s máris kész a minden 
hiányt pótló étel. tovább kell lépnünk. Erre pedig számtalan lehetőség 
kínálkozik. Minden valamirevaló bibliai teológiai szótárnak, újszövetségi 
teológiának vagy kommentárnak van tárgymutatója, amelyben a megfelelő 
címszó a kérdést tárgyaló oldalakhoz irányít. 

Felhasznált irodalom 
bornkamm, Günther: Paulus. 4. kiad. Kohlhammer, stuttgart, 1979. 235. o. /Urban 

taschenbücher 119./ 
Gémes istván: pál filozófusmérlegen. Koinonia, 2008. 73. sz. 6–12. o. 
schneLLe, udo: Paulus. Leben und Denken. de Gruyter, Berlin, 2003. 
wenham, david: Paul: Follower of Jesus or Founder of Christianity? eerdmans pub

lishing Company, Grand rapids – Cambridge, 1995. 
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NégySzáz éveS a vizSolyi biblia 

Még a mi sorsfordító eseményekben gazdag időnkben is meg kell állnunk 
ennél az évfordulónál, hogy isten iránti hálával, eleinknek kijáró megbe
csüléssel emlékezzünk az első magyar fordítású teljes szentírás 1590-ben 
történt, egyházaink és népünk életére felmérhetetlen hatások csíráját hordozó 
megjelentetésére. Mert gondoljuk csak el: közel húsz nemzedék hajolt világra 
kinyíló gyermeki szemmel és sokat látott, megfáradt tekintettel a több mint 
háromszáz kiadást megért bibliafordítás fölé, hogy hitet, szeretetet, remény
séget merítsen az isten igéjéből édes anyanyelvén, és legyen számára napi 
táplálék, igazságra vezérlő kalauz, bátorító szó az ínség és halál óráján. év
századokon át volt ez a fordítás a magyar nyelv őrtüze, széles néprétegeknek 
első és talán egyetlen magyar nyelvű olvasmánya olyan időkben, amikor 
latinul illett vagy németül volt hasznos beszélni. A legnagyobb magyar írók 
nyelvén, stílusán, gondolatvilágán hagyott kitörölhetetlen nyomot a fordító 
nak, a fordítás gondozójának, Károlyi Gáspárnak ez a magyar „községnek” 
(közönségnek) tett szolgálata. 

Egy új fordítás elkészítése a mai tudományos és technikai segédeszkö 
zök mellett is rendkívüli erőfeszítést igényel a munkában részt vevőktől. 
Milyen emberpróbáló feladat és vállalkozás lehetett ez négyszáz évvel ez
előtt?! A magyar reformátorok első nemzedékének az úttörés feladatai és a 
sok hányattatás közt nem is futotta többre, mint hogy a Biblia egyes részeit 
fordítsák le magyar nyelvre. így került nyomdába sylvester János Újtestamen
tuma sárvárott, Félegyházi tamásé pedig debrecenben. Még heltai Gáspár 
sem tudta, bár tervezte, az egész magyar Bibliát kiadni. Csak a reformátorok 
második nemzedéke, amikor az ország lakosainak túlnyomó többsége a refor 
máció híve lett, gondolhatott a már lerakott alapon szilárd épület emelésére. 
Közéjük tartozott Károlyi – eredeti nevén radics – Gáspár is, aki Brassóban 
és Wittenbergben (1556–1560), Melanchthon lábainál tanult, és hazatérve 
a zempléni mezővárosban, Göncön lett prédikátor, később esperes. több 
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évtizedes egyházi írói munkásság után ért meg benne az elhatározás, hogy 
a Bibliát végre „egészlen” a magyar olvasó kezébe adja: „Az istennek könyve 
közönséges nyelven légyen, mindenekben kezekben forogjon és mindenek
től olvastassék.” Már nem a latin nyelvű fordítást, a Vulgatát veszi alapul, 
mert „kicsoda tilthat meg minket, hogy a kútfőből ne igyunk, azaz, hogy 
az Ó-testamentom könyvein a zsidó betűt, az Új-testamentomén a görögöt 
meg ne tekintsük.” Mégis – ahogy írja a fordításhoz írt előszavában – „a 
fordításban éltünk, amennyire lehetett a tiszta igaz magyar szóval”, és ami 
„darabosnak” tetszett az idegen nyelvben, „annak is kimondásában a magyar 
nyelvnek szólásának módját követtük”. ilyen elvek alapján fogott hozzá 1585 
táján a nagy munkának, és névtelenül maradt lelkésztársak bevonásával 
– szinte hihetetlen – alig három év alatt elkészítette a fordítás kéziratát. 

A szellemi és lelki erőfeszítésen túlmenően azonban a nagy vállalkozás 
– ma így mondanánk – nagyon tőkeigényes is volt. hozzávetőleges számítás 
szerint negyven mázsa papírt kellett hozatni krakkóból, s a korabeli viszo
nyokhoz mérten nagy nyomdát kellett működtetni népes szakértő személy
zettel. Gazdag patrónusokat kellett tehát keresni, akik a szükséges összeget 
hajlandók rendelkezésre bocsátani. Akadtak is hitükért és magyarságukért 
áldozatot vállalni tudó nemes urak, akiknek a nevét Károlyi a fordítás elő 
szavában kérésükre elhallgatja, de egyik-másik nevére a kutatóknak mégis 
sikerült fényt deríteniük. A Mágócsy család tagjain kívül rákóczi zsigmond 
tett legtöbbet a vizsolyi Biblia megjelentetéséért. átengedte Mantskovit 
Bálint nyomdásznak, aki magával hozta Bornemissza péter egykori nyom
dáját, vizsolyi kúriáját, a felszerelést kibővíttette, és amikor a bécsi udvar 
a nyomást le akarta állíttatni, és a nyomda elkobzására készült, megvédte 
mind a nyomdászt, mind a nyomdát. Mantskovit mester hihetetlen munka
tempót diktált. Naponta járt a küldönc Vizsoly és Gönc között, többek között 
szenci Molnár Albert, a későbbi zsoltárfordító is, hogy Károlyi a kinyomott 
szöveget kijavíthassa, és végleges nyomás alá kerülhessen. így került ki a 
vizsolyi nyomdából 1590 nyarán 700-800 példány az első teljes magyar 
fordítású szentírásból. 

hálánkat ezért a nagy, egyházunk és népünk számára sok áldást hozó tel
jesítményért nem feltétlenül azzal juttathatjuk kifejezésre, hogy mindörökre 
hűségesek maradunk a Károlyi-fordításhoz. A Bibliához legyünk hűségesek, 
amelynek Károlyi szerint „közönséges nyelven kell lennie”, azaz mindenki 
számára olvashatónak és érthetőnek. Az élő nyelv állandóan változik. Míg 
például Károlyi korában „az asszonyi állat” női lényt jelentett, ma már sértés 
nek tekintjük a „gyengébb nemre” nézve. Újra és újra vállalkoznunk kell tehát 
arra, hogy a szentírás üzenetét közel hozzuk a mindenkori olvasóhoz, úgy, 
ahogy azt a maguk idejében eleink tették, még ha a fordítás veszít is régies 
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„zamatából”. Ezért tekinthetjük bölcs döntésnek, hogy a Magyar Bibliatanács 
az évfordulót az új fordítás javított kiadásával szeretné megünnepelni. Mert 
minden ilyen munkának végső célja – Károlyi fordításából idézek –, hogy 
„az Krisztusnak beszéde lakozzék tibennetek bőséggel, minden bölcsességgel 
tanítván és intvén egymást ti magatok között psalmusokkal, dicséretekkel és 
lelki énekekkel, nagy kedvvel énekelvén a ti szívetekben az Úrnak.” (kol 3,16) 

Evangélikus naptár 1990 
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egy új bibliafordítáSról – merítSüNk 
az íráS tiSzta forráSából! 

A javított új fordítás elé 

Veszélyesen romló környezetünk legféltettebb kincse az iható víz. ha va
lamit, akkor ezt mindenképpen biztosítanunk kell az eljövendő generációk 
számára. Mert víz nélkül nincsen élet. Még gondolni is rettenetes arra, hogy 
mi lesz, ha az a víz, amellyel szomjunkat olthatnánk, amely az életünket 
megtarthatná, helyrehozhatatlanul károsítaná szervezetünket. 

de lelkünket is gyötrő szomjúság kínozhatja. Nekem ne mondja senki, 
hogy népünk igénye ma megrekedt az élelmiszeres pultok szintjén. Csak 
körül kell néznünk csúcsidőben a tömegközlekedés járművein. Alig akad 
olyan utas, aki ne dugná fejét valamelyik újságba vagy könyvbe. A szó éhe 
és szomja hajt szinte mindenkit. Vállalkozó szellemű betűvetők és alkalmi 
árusok alaposan ki is használják ezt, és elárasztanak minket olvasnivalóval. 
Mivel pedig a szomjas ember nem válogatós, kétes értékű szellemi italt is 
rásózhatnak. vajon megúszhatjuk-e a lelki és szellemi szomjúságnak ezt a 
rohamát maradandó károsodás nélkül? 

a Biblia vasárnapja hadd emlékeztesse isten népét arra, hogy ebben a nagy 
és széles kínálatban jelen kell lennie az élet vizével, a legtisztább forrással, 
a Szentírással, úgy is, mint fogyasztónak és úgy is, mint ajánlónak. Miért 
hat reánk ez a könyv olyan üdítően, mintha kristálytiszta forrásvizet kor 
tyolnánk? s ha valaki rákapott az ízére, miért vágyakozik utána úgy, „mint 
a szarvas a hűvös patakra”? Pedig a Biblia semmiképpen sem sorolható a 
„fehér irodalom” alkotásai közé. fehér irodalomnak minősítik az írók azo 
kat az alkotásokat, amelyek eltakarják előlünk a szenvedély mélységeit, az 
élet érdes és durva oldalát. én magam csodálkozom azon, hogy egy finnyás 
lelkű társadalmi bizottság még nem kötelezett arra minket, hogy minden 
Biblia címlapjára felírjuk: csak 18 éven felülieknek! hiszen nincs az az élet 
mélységes bugyraiból származó rettenet, amellyel Bibliánkban ne találkoz
hatnánk: testvérgyilkosság, népirtás, vérfertőzés, csalás, árulás, ördögi prak
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tika, halottidézés – szinte számba sem tudjuk venni, mi minden. És mégis 
tiszta forrás! Mert erre a kendőzetlen emberi életre az isten véleményének, 
tiszta igéjének fénye vetül, és elborzadunk ettől a mélységtől, hogy azután 
hálás szívvel kapaszkodjunk az atyai kézbe, magába az élő istenbe, aki ebbe 
a mélységbe szállt alá jézus krisztus által. 

A reformáció arra törekedett, hogy mindenki odaférhessen a forráshoz, 
hallhassa és olvashassa a szentírásban isten igéjét, és ne kelljen szomjúsá
gát közvetítők által nyújtott, másodkézből vett és azért elkerülhetetlenül 
szennyezett lelki itallal csillapítania. héberül és görögül, a szentírás eredeti 
nyelvein azonban csak kevesen tudtak. Égető szükség volt tehát a Biblia for 
dításaira. természetes, hogy minden reformátornak a leghőbb vágya volt, 
hogy ezt a szolgálatot a tiszta lelki ital után vágyakozóknak megtehesse. 
ezért nem mulaszthatjuk el ezen a Biblia-vasárnapon, hogy hálát adjunk 
istennek Károli Gáspárért és munkatársaiért, akik éppen 400 évvel ezelőtt 
adták a magyar nép kezébe a szentírás első teljes magyar nyelvű fordítását. 

ha valaki rákapott az írás forrásvizének az ízére, egyre igényesebbé 
válik annak tisztasága iránt is. Szeretné minél jobb fordításban olvasni a 
Könyvek Könyvét. hiszen nincsen olyan fordítás, amely teljes tisztaságban 
visszaadná az eredeti szöveget. Ezért tartja az egyház feladatának, hogy 
újra és újra megpróbálkozzon a lehetetlennel: visszaadni magyar nyelven 
a szentírást eredeti tisztaságában és erejében. természetesen jól teszi, ha 
valaki ragaszkodik az évtizedek óta szívéhez nőtt Károli-fordításhoz vagy 
pontosabban annak nem túl szerencsés 1908. évi átdolgozásához. de mint 
minden igazi szeretet, a Biblia iránti szeretet is kielégíthetetlen. olyan ma
gyar fordítást kíván magának, amely a bibliakutatás által felfedezett régibb 
és megbízhatóbb görög szövegekre támaszkodik, és követi a magyar nyelv 
folytonos változásait. ezért adta a Magyar Bibliatanács 1975-ben az olvasó 
kezébe az új protestáns bibliafordítást. 

azóta másfél évtized eltelt. a forrás tisztasága utáni vágy nem csilla
pult a bibliaolvasóban. Lelkészektől és nem lelkészektől ezrével érkeztek 
a Bibliatanácshoz a még jobb fordításra tett javaslatok. ezért a protestáns 
egyházak felelős vezetői elhatározták, hogy elkészíttetik az „új fordítás” 
javított, revideált változatát. 1987-ben két bizottság alakult. egy az ó- és egy 
az Újszövetség magyar nyelvű szövegének átfésülésére. A bizottságok tagjai 
közül néhányan már a korábbi fordítói munkában is részt vettünk. 

Az eredeti szándék az volt, hogy az új fordítású Biblia javított szövege 
méltó ünnepi ajándékul a vizsolyi Biblia, károli Gáspár nagy hatású fordítása 
megjelenésének négyszázadik évfordulójára, tehát még ezekben a hetekben a 
bibliaolvasó kezébe kerülhessen. így az idő szorításában kellett dolgoznunk. 
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reméljük, hogy a sietős munka ellenére is sok öröme lesz ebben a mai magyar 
nyelven hozzánk szóló, kiigazított fordításban mindazoknak, akik szomjas 
szívvel merítenek az istenben gyökerező élet vizének forrásából. 

Evangélikus Élet, 1990. október 28. 
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a bibliafordító Szemével: az új fordítáS 
elkéSzítéSe 

Tudományos ülésszak a Magyar Bibliatársulatnál 

Feladatomat úgy értem, hogy szemtanúként, pontosabban mint közreműködő 
szemtanú emlékezzek vissza a harminc évvel ezelőtt kézbe került protestáns 
új fordítással, valamint ennek tizenöt évvel ezelőtt elkészült revíziójával 
kapcsolatos műhelymunkára. tegnap, a Bibliamúzeum megnyitásán néhány 
erről készült fényképet is láthattam, és megdöbbenve kellett megállapítanom, 
hogy alig néhányan vagyunk olyanok, akiknek erről az évtizedes fárado 
zásról élményszerű tapasztalatai vannak. A többiek már elmentek előttünk 
minden halandó útján. Mondhatnám, csak néhány veterán maradt, aki 
még hírt tud adni az utókornak az ezen a sajátos küzdőtéren történtekről. A 
veteránokról pedig kettőt mindenképpen tudni kell: egyrészt ők azok, akik 
élő hidat alkotnak a múlt és jelen között, másrészt viszont olyan csoportot 
képeznek, amelynek létszáma visszafordíthatatlanul egyre fogyatkozik. 
Amíg lehet, addig kell megszólaltatni őket. én magam is ezért mondtam 
igent, amikor felkérést kaptam ennek az előadásnak a megtartására. 

Mivel a szemtanú feladatát kaptam, és nem a történetíróét, legyen szabad 
arra szorítkoznom, ami ebben a munkában az alatt történt, amikor én magam 
is részt vettem benne. tudvalevő, hogy protestáns egyházainkban 1949-re 
érett meg az elhatározás egy a károlihoz képest új, a megváltozott feltéte
lekkel élő magyar nyelvű fordítás elkészítésére. A munka két bizottságban 
folyt a dolog természeténél fogva, hiszen az Ószövetség fordításához héber 
nyelvhez, míg az Újszövetségéhez göröghöz értő biblikus teológusokra volt 
szükség. A bizottságok összeállításánál a református és evangélikus egy
házak számarányához igazodva igyekeztek a 2+1-es arányt érvényesíteni. 

Mivel a fordítás lassan haladt előre, hogy meggyorsítsák a folyamatot, 
a protestáns egyházak vezetői a hatvanas évek elején a bibliai nyelvekkel 
foglalkozó fiatal lelkészeket állítottak be segéderőként. így kaptam megbízást 
én is Kocsis Elemér későbbi református püspökkel együtt nem teljes jogú 
tagként a fordítói munkában való részvételre. akkoriban én páhiban már egy 
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kis alföldi gyülekezet lelkésze voltam, s ha jól emlékszem, már mind a két 
gyermekem megszületett. talán tanulságos elmondani, hogy miként is esett 
reám a választás. A döntés személyem mellett Káldy zoltán püspök részéről 
történt. Neki ugyanis személyes tapasztalata volt görög nyelvi tudásomról. 
évekkel korábban segédlelkésze voltam a pécsi gyülekezetben. Amikor csak 
tehettük, közösen olvastuk el a vasárnapi igehirdetési alapigét. ilyenkor 
mindig rákérdezett az eredeti szöveg többletére, mert tudta, hogy ezt a lé 
pést a felkészülésnél sohasem hagytam ki. tehát a bibliafordítás nehéz, de 
megtisztelő feladata végül is nem csak úgy belehullott az ölembe, hanem az 
eredeti szöveg többlete iránti igény, amelyet a teológiai tanulmányaim után 
sem adtam fel, szerezte meg a számomra. Amikor mi, a segítők beálltunk 
a munkába, emlékezetem szerint a fordítás a Márk evangéliumánál tartott. 

a bibliafordító munka rendje 

A fordítóbizottság, amikor mi, segéderők beléptünk a munkába, három új 
szövetséges professzorból állt: Prőhle Károly volt az elnök, Varga zsigmond 
és Czeglédy istván voltak a tagjai. Czeglédy pista bátyánk nagy szomorú
ságunkra még a fordító munka alatt elhunyt, vagy ahogyan többször is em 
legette, „a mutató nála elérte a feszmérő piros vonalát”. Az ő kiválása után 
lépett a bizottsági munkába szatmáry sándor református lelkész testvérünk. 

A nyári hónapokat kivéve havonként két hetet voltunk együtt, váltakozó 
helyszíneken. hol az egyes teológiai intézményekben, hol pedig egyházi 
üdülőkben, például Mátraházán vagy Berekfürdőn. A közbeeső hétvégék 
vasárnapján a bizottság tagjai a helyszínen maradtak, és többnyire túrákat 
téve próbálták ellensúlyozni a hosszan tartó üléseket. én rendszerint ha 
zautaztam, hogy a gyülekezetben elvégezzem a vasárnapi szolgálatokat, és 
valamit levegyek a megszaporodott család feleségemre nehezedő terhéből. 
Amikor 1968-ban megválasztottak szegedre, az ottani nagyvárosi gyüleke 
zetbe lelkésznek, lehetetlen volt hosszabb időre gazdátlanul hagyni a hét 
szinte minden napján valamilyen igehirdetői szolgálatot igénylő híveket, és 
ezért a további munkáról le kellett mondanom. de akkor már a bizottság a 
katolikus leveleknél tartott, s így a fordítás derekas hányadából kivehettem 
a részemet. A bizottság többi tagjának, ha a közbeeső vasárnapot a fordítás 
helyszínén töltötte is, a teológiai oktatástól a fordítás miatt elvett időt a for 
dítás szüneteiben valamilyen módon be kellett pótolnia. Ez a helyzet több 
terhet rótt reánk, mint a hasonló feladatot végzőkre boldogabb éghajlat alatt 
élő egyházak esetében, hiszen őket szabaddá tudták tenni hosszabb időre. 

A napi munkának pontos menetrendje volt. reggel 8-kor kezdtünk, és 
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déli 12-kor tettük le a ceruzát. délután 2 órától 6 óráig dolgoztunk. Nagyon 
fegyelmezettek voltunk. Pontosan kezdtünk, a befejezés azonban néha elhú 
zódott, mert nem akartunk elvarratlan szálat hagyni. Munka közben kezünk 
ügyében volt az akkor elérhető összes segédkönyv, s természetesen a Nestle– 
Aland görög szöveg 26. kiadása. A próbakiadás sokszorosított szövegére 
vezettük rá a fordítási javaslatokat, amelyeket azután a napi munka végén 
még egyszer ellenőriztünk. Mi, segítők kezdetben nem igen szólhattunk 
bele a kialakult vitákba, később azonban már szinte egyenrangúként bántak 
velünk a „nagyok”, mert látták, hogy olykor a „vak tyúk is talál szemet”. A 
mi feladatunk elsősorban a nyelvtani kérdések, szótári jelentések, exegetikai 
változatok tisztázása volt. Az időközönként megjelenő szemelvények lehető 
ségeket teremtettek arra, hogy a szélesebb olvasóközönség is megjegyzéseket 
fűzzön a munkánkhoz; a megszívlelendő észrevételeket bele is dolgoztuk az 
általunk ajánlott végeredménybe. A magyar nyelvű végső lektori simítások 
után készülhetett el három évtizedes fáradozás eredményeként az 1975-ben 
kiadott protestáns új fordítás. 

az új protestáns bibliafordítást meghatározó alapelvek 

A fegyelmezett munkavégzés kétségtelenül az egyik feltétele volt annak, 
hogy időben és egyenletes színvonalon szülessék meg az új fordítás. Viszont 
óhatatlanul szétzilálódott volna az egész tevékenységünk, ha a legfőbb 
szempontok tekintetében nem jött volna létre egyetértés. Egy-egy személyes 
kedésbe torkolló, elkeseredett vita, válságos pillanat tette világossá, hogy 
e nélkül a teológiai és fordítói alapvető egyetértés nélkül kudarcba fulladt 
volna az egész vállalkozás. ilyen forró pillanatokban jutott igazán szóhoz 
Czeglédy Pista bácsi, aki az együttesben a mérleg nyelvének szerepét töltötte 
be. Amikor mi, segéderők a fordítás munkájába beléptünk, a bizottság már 
kiforrott alapelvek mentén igyekezett az egyházaink által megjelölt célt 
megvalósítani. természetesen mi, segéderők ezen nem változtathattunk, de 
nem is nagyon akartunk, hiszen lényegében egyetértettünk a bizottság már 
addig is tevékenykedő tagjaival ezekben az alapelvekben. 

a bizottság valóban új fordítás létrehozásán fáradozott. alapul a nestle– 
Aland-féle görög nyelvű kritikai kiadás szolgált. Ez gyökeresen új helyzetet 
teremtett, hiszen a fordító elődök az úgynevezett Textus receptust tették 
maguk elé, ezt pedig egy késői – a konstantinápolyi – recenzióhoz tartózó 
kódex szövegének felhasználásával alkotta meg Erasmus. Ennek következ
ménye lett azután az, hogy bizottságunk lapalji jegyzetekben volt kénytelen 
„mentegetőzni” néhány lényegesebb szövegeltérés esetében. Másik igen 
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fontos alapelv volt a görög szövegnek a mai, de emelkedettebb formában 
használt, beszélt magyar nyelvre történő fordítása volt. Magunkban min
dig mulattunk azon, hogy a legtöbb összeütközés nem annyira exegetikai 
véleménykülönbségek, hanem a nyugat-dunántúli és a kelet-magyarországi 
nyelvérzék eltérő kívánalmai miatt következett be. A harmadik irányelv az 
olvashatóság, pontosabban a „felolvashatóság az istentiszteleti, gyülekezeti 
alkalmakon” volt. Például igyekeztünk elkerülni a mássalhangzó-torlódá
sokat. talán ez utóbbi szempont az, amelynek nem sikerült teljes mértékben 
érvényt szerezni. 

a fordítói fáradozás legfontosabb tanulsága azonban az volt, hogy a leg
kiérleltebb alapelvet sem lehetett a fordítói gyakorlatban következetesen 
érvényesíteni, mert ezek gyakran kerülhetnek összeütközésbe egymással. 
A szöveghűség és közérthetőség igénye alig békíthető ki egymással. Nem 
egyszer emlegettük egyik cseh fordító kollégánk észrevételét. „tudjátok, 
úgy van az ember a fordítással, mint a feleséggel. ha hű, akkor nem szép, 
ha viszont szép, akkor nem hű.” feszültségben áll a bibliai korban élők 
szemléleti módja és a mai ember világlátása. Meglehetősen nagy krízist 
jelentett a bizottságban a munka közepe táján reánk tört Nida-féle elv, a 
„dinamikus ekvivalencia” érvényesítésének igénye. A bizottság végül is 
csak fenntartásokkal engedett a nyomásnak, és ezért lett az újszövetségi 
kevésbé parafrázisba hajló fordítás, mint az ószövetségi. továbbá a fordítói 
munka tudományos alaposságot igényel, mégis egy ihletett szöveg nem 
fogható fel ihletettség nélkül. Ellentét van az irodalmiság igénye és a nem 
irodalmi igénnyel írt szöveg fordítása között. állandó gondot okozott a sok 
„és”, különösen a márki szövegben, vagy a szenvedő igealakok használata, 
különösen amikor divinum passivumról van szó (Mk 4,25 és par). de beszél
hetnénk a konkordantivitás igényéről és a szövegkörnyezet ezzel szemben 
álló szempontjáról is. Azt már ne is említsük, hogy az egyházi közvélemény is 
egymást kizáró elvárásokat fogalmazott meg a fordítók számára. a revideált 
Károlin nevelkedett hívek minél kevesebb újítást voltak hajlandók eltűrni. 
a fiatalok Békés–dallos-féle parafrázist kívántak. az irodalmárok a károli 
„ódon zamatát” hiányolták, mások a régi dohos légkör kiszellőztetését vár 
ták el. végeredményben a bibliafordítói munka borotvaélen táncolás, és jó 
bibliafordító csak az lehet, akinek jó egyensúlyérzéke van. 

2005. november 8. 
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kereSztyéNek éS Nem kereSztyéNek 
a tárSadalombaN 

Teológiai gondolkodásunk mostohagyermeke 

Van a nevezett problémában valami, ami egészen magától értődő, és talán 
éppen ezért nem tudatosult bennünk, keresztyénekben eléggé. Keresztyének 
és nem keresztyének közös nevezőn vannak abban, hogy a társadalomban 
élnek. Mi keresztyének ebben a tényben isten akaratát látjuk. amikor jézus 
Jn 17,15 szerint így könyörög: „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból...” 
– akkor ebben azt a határozott akaratát nyilvánítja ki, hogy az övéinek éppen 
úgy el kell fogadniok a társadalom valóságát életük és szolgálatuk keretéül, 
mint a természet adottságait és kötöttségeit. igaz, hogy a keresztyén ember 
számára a társadalmi lét törvényei a Krisztusban való hitben elvesztik 
mindenhatóságukat. „Nincs zsidó, sem görög, sem szolga, sem szabad; nincs 
férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egy vagytok a Krisztus Jézusban.” (Gal 3,28) 
Nem felejthetjük el azonban, hogy ez az „új társadalom” eszkatologikus 
valóság. Az eljövendő zsengéje, elővételezése, soha immanens programmá 
nem tehető ajándéka Krisztusnak. hit által elnyerhető tapasztalat, de ez 
a tapasztalat a „már most” és a „még nem” eszkatologikus feszültségében 
áll immanens társadalmi tapasztalatainkkal. Ennek a feszültségnek a fel-
oldása hitbeli zűrzavart és társadalmi felfordulást jelentene. itt van minden 
úgynevezett keresztyénszocialista próbálkozás kudarcának a gyökere. 
A fel nem oldott feszültség viszont reménységgé, hajtóerővé válik az adott 
társadalom tennivalóiban. ezért, noha a keresztyén ember hite által sza
bad, a „lelkiismeretért” (róm 13,5) – azaz isten iránti szívből fakadó fele-
lősségtudatából eredően – aláveti magát az adott társadalom rendjének. 
Ezért jellemző a keresztyén emberre éppen úgy korának társadalma, sőt 
osztályhelyzete, mint például neme vagy korának világképe. az apostolokat, 
Luthert vagy éppen önmagunkat sem értjük meg anélkül, hogy ismernénk 
azt a társadalmat, amelyben éppen él az, akiről szó van. 

A teológia tehát nem jár idegen területen, ha a társadalom témájává válik. 
sőt csonka marad, ha keresztülnéz a valóságnak ezen a fontos szektorán. 
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ez a magatartás méltatlan ahhoz az igényhez, amelyet a kinyilatkoztatás 
igazsága ébreszt a keresztyén emberben a realitások iránt. pál apostollal 
együtt valljuk, hogy nem a levegőt csapdossuk (1Kor 9,26). igaz, hogy 
felülről jövő megvilágításban, de a valósággal van dolgunk, így a társadalmi 
valósággal is. 

Az első, amit meg kell állapítanunk, az, hogy ha a társadalmat az em-
berek közös célokra való szerveződésének vesszük, akkor az isten teremtő 
akaratában gyökerezik. Gen 1,28-ban a többes számnak fontos szerepe van: 
„Hajtsátok uralmatok alá a földet…!” Olyan feladatot ró Isten az emberre, 
amelyet csak együttesen, közösségben tud végrehajtani. Maga az ember is 
közösségi lényként szerepel isten akaratában. Amikor az írás szavaival 
isten a saját képére teremtette az embert, akkor ezzel terveinek partnerévé 
avatta őt. Nem tehetetlen szerszám az isten kezében, hanem a kölcsönös 
megszólításban felelőssé tett ember. Ennek a személyes viszonynak hori-
zontális visszfénye az ember kapcsolata embertársával. az ember nem me
chanikus eszköz embertársa kezében, hanem a kölcsönös megszólításban 
a szeretet ereje által a feladatok közös megoldására szervezhető társ. az 
embernek istenképűségében gyökerezik az a mélységes összefüggés, amely 
istennel való kapcsolatunk és az ember közösségi magatartása között van. 
Ezt az összefüggést fejezi ki a szeretet kettős nagy parancsolata is. 
A társadalom léte tehát Isten akaratában gyökerezik. Ebből következik, 

hogy az Isten jó ajándéka számunkra. Nem az emberi életbe betört bűn 
következménye, noha a bűn az ember társadalmi együttélését is megrontotta. 
ez a nyilvánvaló tény sem változtat azon, hogy a társadalom léte javunkra 
van. Így látták reformátor eleink is. a Confessio Augustana xvi. cikkében 
azt tanítják, hogy „a törvényes világi intézmények Isten jó alkotásai”. Majd 
kijelentik, hogy a keresztyéneknek szabad ezekkel az intézményekkel élniük, 
sőt azokban hivatalt viselniük. Luther hasonlóképpen a Nagy kátéban, a 
Miatyánk negyedik kérésének magyarázata során a mindennapi kenyérbe 
tartozó dolgokat így foglalja össze: „Mindaz, tudniillik a mindennapi kenyér, 
ami a családi és a társadalmi vagy polgári élet rendjét és kormányzását 
alkotja.” jól látják, hogy a társadalom még a keresztyén ember életében is 
nélkülözhetetlen, életbe vágó dolog. robinson éppen annak a bizonyítéka, 
hogy nincs emberi élet társadalom nélkül. Nemcsak azért, mert emésztődik 
egy másik ember társasága után, hanem mert szigeti magányában az első 
hónapban elpusztult volna, ha nem hozott volna magával társadalmi 
tapasztalatokat és a társadalom által termelt eszközöket. így hát nyilvánvaló, 
hogy ha a keresztyén ember idegenkedik attól, hogy a társadalmat igazi 
valójában megismerje, maga alatt vágja a fát, mint mindig, amikor hamis 
idealizmusában vagy individualizmusában nem veszi tudomásul az életnek 
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isten által megszabott feltételeit. Úgy gondolom, hogy teológiánk még ma 
is adós a társadalom olyan alapos elemzésével, amely tekintetbe veszi a 
társadalomról szerzett mai tudományos eredményeket is. 

a társadalom életének egyensúlya 

A társadalom valósága egyidős az emberrel. A társadalomról alkotott világos 
tudata azonban egészen új keletű. Ezen a téren is érvényesül az a különös 
törvény, hogy az ember megismerő tevékenysége a távolabbi dolgok felől 
halad önmaga felé. hamarabb fedezte fel, hogy a természetben törvények 
uralkodnak, mint azt a tényt, hogy az emberi együttélésnek is törvényei 
vannak. Azt hiszem, dr. harvey Cox (A keresztyének felelőssége a technikai 
világban. Theologiai Szemle, vii. évf. 199. o.) megállapításait társadalmi 
vonatkozásban is értékesíteni lehet. Azt írja, hogy döntő szerepe volt a 
bibliai tanításnak a természettudományok kialakulásában azáltal, hogy a 
természetet mitológiátlanította, s így eltakarította az útból a tudományos 
gondolkodás lelki akadályait. ugyanígy mitológiátlanította a szentírás a 
társadalom életét is. az antik ember a társadalmat, annak bajait és zavarait 
emberfeletti hatalmasságokra vezette vissza, gyógyulását is közvetlen isteni 
beavatkozástól várta. Amikor Pál azt tanítja, hogy például a felsőbbség isten 
szolgája a mi javunkra, vagy hogy krisztus lefegyverezte a fejedelemségeket 
és hatalmasságokat, akkor a tárgyilagos vizsgálódás elől eltakarította a 
félelem akadályát. igaz, hogy a középkori egyház újra isten nevével fetisizálta 
a kialakult társadalmi formákat, de ezzel – ugyanúgy, mint mással – hűtlenné 
vált az Írás szelleméhez. 

Az a tény, hogy az emberi együttélésnek is törvényei vannak, talán még 
ma sem tudatos mindenki előtt. Nekünk keresztyéneknek is tárgyilagosan 
el kell ismernünk, hogy Marx és Engels volt az, aki legátfogóbban ragadták 
meg a társadalom fejlődésének törvényeit. ha mi, keresztyének azt akarjuk, 
hogy a társadalom mozgása előttünk zűrzavarrá ne váljon, és társadalmi 
cselekedeteink reálisak legyenek, tanításaikat nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül. Nem igaz az, hogy az ember túlteheti magát a társadalom törvényein. 
Bár a társadalom az emberből nőtt ki, törvényei az egyén, sőt a közösség 
fölé is nőttek. A társadalom megváltoztatásának minden reménye és erő-
feszítése utópisztikussá válik, és kudarcra van ítélve, ha az nem a társadalom 
mozgástörvényeinek tendenciáiba esik. Ha a keresztyén ember embertársá-
nak valóságos segítséget akar adni, akkor ezekkel a törvényekkel tisztában 
kell lennie. Miért volt például a kultúrprotestantizmusnak olyan sovány 
az eredménye? Mert nem ismerte fel a termelési viszonyok és a műveltség 
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összefüggéseit. hiába igyekezett műveltséggel felemelni népünket, ha a 
termelési viszonyok visszahúzták azt a régibe. Úgy vélem, hogy az egyháznak 
egy lépéssel az események mögött kullogása jórészt a fogyatékos társadalmi 
tudat számlájára írható. 

A társadalom nem örök, hanem a maga törvényei szerint fejlődik és él. 
Minden társadalmi formában azonban megtalálható a társadalmi lét két 
alapvető összetevője: az érdek és az egymásrautaltság. Az élet parancsa 
minden emberben ösztönösen él. A követelő éhség követelővé teszi a ter-
mészet iránt. A természet azonban nem adja könnyen javait. Ezért jelent-
kezik már az emberi élet hajnalán az a követelő szükség, hogy az ember 
embertársával összefogjon az életéhez szükséges javak előteremtésére. Ez az 
összefogás természetesen magával hozta az egyéni érdek korlátozását. Amíg 
az érdek és az egymásrautaltság összefüggő és mégis ellentétes tendenciája 
egyensúlyban van, a társadalom egészséges. az a társadalom egészséges, 
amelyben szép számmal akadnak olyanok, akik az együttműködésben a saját 
hasznukon túlmenően vesznek részt, és annál erősebb egy társadalom, minél 
nagyobb számban akadnak benne ilyenek. a szocialista társadalom igyekszik 
a társadalmi javakat a társadalmi hasznosság arányában szétosztani. vég
eredményben a társadalmi élet kötőszövete ez az áldozatvállalás, vagy ne-
vezhetjük közösségi szellemnek is. Erre az összefüggésre még majd vissza kell 
térnünk, mert ezen a ponton nyílik széles, reális perspektíva a keresztyén 
cselekvés számára. 

a megkülönböztetés értelme 

Vajon van-e különbség keresztyén és nem keresztyén ember között, s ha 
van, akkor mi ez a különbség? Ennek a kérdésnek a megválaszolása mai 
teológiánknak és hitünknek egyik sarkalatos próbaköve. 

Mondhatnánk azt, mint ahogy suba alatt sokszor meg is vagyunk erről 
győződve, hogy a keresztyén ember jobb, becsületesebb állampolgár, mint 
a nem keresztyén ember, s így a társadalom oszlopa. Mennyi hazugság van 
ebben az önhittségben! Eltekintve attól, hogy a még mindig népegyházi 
keretek között élő gyülekezeteink nagy többségét nem a keresztyénsége, 
hanem a környezete irányítja társadalmi cselekvésében, még az igére 
hallgató keresztyének között is bőven találunk a társadalomra káros, a 
saját érdekeit bálványozó embert. sőt éppen a nem keresztyének oldaláról 
merülhet fel a gyanú, hogy vajon együttműködhetnek-e a keresztyénekkel, 
amikor azok közösségi életükben, magatartásukban annyi meg nem értést 
árulnak el a társadalom égető kérdései iránt. Az a keresztyén, aki isten 
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színe előtt él, tudja, hogy nemcsak az isten előtti önigazság, hanem a 
társadalmi önigazság is hazugság. hazugság, mert elsősorban a keresztyén 
ember az, aki a maga bűnös voltát egyre világosabban ismeri fel isten 
igéjének tükrében. sohasem kerülhet ki a bűnös ember pozíciójából sem 
isten, sem az emberek előtt. hazugság azonban azért is, mert a keresztyén 
ember tudja legjobban, hogy bizonyos polgári igazságra az ember istenbe 
vetett hit nélkül is eljuthat. Ezért kell ma minden keresztyén embernek 
feltennie magában azt a kérdést, hogy vajon nem ez a hamis gőg volt-e 
annak az oka, hogy sok keresztyén páholyban ülve kritizált, míg mások 
verejtékeztek a társadalomért. 

A különbségtételnek akkor van értelme, ha keresztyénnek azokat tartjuk, 
akik felismerték, hogy életük az élő isten színe előtt folyik, s magatartásuk 
ebből a forrásból táplálkozik. Míg mások a maguk emberi lehetőségeiből 
merítenek, a keresztyén ember nyitott az isten ítélete és kegyelme előtt. 
Elfogadják isten ítéletét társadalmi bűneikre is, s isten kegyelmében lehe-
tőséget kapnak arra, hogy a megtapasztalt szeretetet a társadalom területén 
is kamatoztassák. A nem keresztyének az együttműködést csak ezen az 
alapon képzelhetik el. Az olyan egyház és olyan keresztyén, aki a tiszta 
múlt hamis gőgjével közeledik, elviselhetetlen. Bűneink vállalásával, s 
ezért az együttműködés legszerényebb alkalmáért is hálásan, lehetünk 
elviselhetővé. Csak akkor engedhetjük meg magunknak a keresztyének 
és nem keresztyének között a különbségtételt, ha ezt a különbséget nem 
emberi kvalitásban keressük, hanem az isten meg nem érdemelt kegyelmes 
;cselekvésében. Így tudunk szolidárisak lenni a leereszkedés minden bántó 
éle nélkül, bűnösként a bűnösök között, a „kívülvalók” között, hogy Pál 
apostol alázatos megjelölésével éljek. 

a keresztyén ember hajtóereje a társadalomban 

Keresztyén embernek ebben az összefüggésben tehát azt nevezhetjük, 
aki ebben a világban isten akaratán tájékozódik. a társadalmi feladatait 
is tőle kapja. Arról már volt szó, hogy a keresztyén ember számára a tár-
sadalom nem idegen terület. isten teremtett valóságai közé tartozik, és 
általa visel gondot rólunk, megjelölve a mi helyünket az emberi együtt-
élés szövevényében. Ez nem jelenti azt, hogy a társadalom csak akkor 
nevezhető igazi társadalomnak, ha arra isten nevének címkéje van fel-
ragasztva, s abban mindenki isten akaratát követi. Az ilyen társadalom 
utópisztikus álom, amelynek megvalósítása eleve kudarcra van ítélve. 
a hitre jutás egyetlen útja az ige. ez pedig nincs a hatalmunkban, s így 
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vele hitre senkit sem kényszeríthetünk. A keresztyén társadalom éppen 
ezért elkerülhetetlenül a képmutatás televényévé válik. egy társadalom 
nem akkor tölti be istentől rendelt feladatát, ha azt keresztyének ellenőrzik, 
hanem akkor, ha abban mindenki egyformán otthonra talál. ezért nem 
beszélhetünk keresztyén vagy nem keresztyén társadalomról, hanem 
csak jó vagy rossz társadalomról. itt kell megértenünk Bonhoeffernek 
az igazi világiasságról írott gondolatait. a társadalom kérdésében ez azt 
jelenti, hogy a keresztyén ember nem akkor engedelmes Istennek,  ha a 
társadalmat keresztyén mázzal igyekszik bevonni, hanem akkor, ha azon 
fáradozik, hogy az a társadalom betöltse funkcióját. Ha a keresztyén ember 
a nem keresztyénekkel együtt ezt cselekszi, akkor még a legprofánabbnak 
látszó tevékenységében is istentiszteletet végez. érdemes e tekintetben is a 
Kolosséi levélre figyelnünk. 2,10-ben azt mondja Pál, hogy Krisztus a feje 
minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. 1,18-ban viszont krisztus 
az egyháznak a feje. azt mondhatnánk, hogy a profán világ és egyház 
perszonálunióban van. A kettő kapcsolópontja Krisztusban van. A világ 
és így a társadalom nem lehet végső fóruma az egyháznak. de fordítva 
is áll. az egyház nem terpeszkedhet el a társadalom felett, mert nem az 
egyház a feje a világnak. tulajdonképpen a Luther által felismert kettős 
kormányzásról van itt is szó. Nem tehetjük hát a világ jelenségeinek a 
mértékévé az evangéliumot. a világban mindent ahhoz a szerephez kell 
mérnünk, amelyet isten az ember érdekében a világ egyes intézményeinek 
megszabott. 

Ebből következik az, hogy a keresztyén embernek is részt kell vennie 
a társadalom erőfeszítéseiben. de ezt szakszerűen kell végeznie. fel kell 
ismernie a társadalmi segítség legátfogóbb módjait. ha szükség van rá, 
nyomorenyhítő akciókat indít és támogat, de tudja, hogy ennél még fontosabb 
az olyan társadalmon fáradozni, amelyben megszűnik a nyomor. Bekötözi a 
sebesülteket, de azon van, hogy kiküszöbölje a háború okait. 

Az előzőekben már szó volt arról, hogy a társadalmi együttműködés 
áldozatot kíván. A közösségért végzett munka igen gyakran több erőt 
kíván, mint amennyit a közösség ellenszolgáltatásképpen adni tud. ten-
ni ebben az esetben is, amennyi tőlünk telik, ez Krisztus követésének 
reális, gyakorlati útja. az a szeretet, amely nagyobb annál, hogy valaha is 
meghálálhatnánk, szorongat bennünket arra, hogy szánjuk oda testünket 
élő, szent és istennek kedves áldozatul. A társadalomért való önzetlen 
fáradozás nem a keresztyén ember privilégiuma, de az evangélium arra 
predesztinálja a keresztyén embert, hogy azok között legyen a helye, akik a 
társadalom egészséges egyensúlya érdekében a közös munkából a nagyobb 
részt vállalják. nem az a kérdés tehát, hogy van-e a keresztyén embernek 
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feladata a társadalomban, hanem az, hogy elegendő mértékben veszi-e ki 
abból a maga részét. 

Amint már mondottuk, arról a keresztyén emberről beszélünk, aki eb-
ben a világban isten igéjén tájékozódik. Ez természetesen azzal jár együtt, 
hogy keresztyén ember az, akinek az együttműködés határait is az ő Ura 
szabja meg. a keresztyén ember nem adhatja oda magát kritikátlanul min
den társadalmi áramlatnak. a társadalomban mutatkozhatnak káros ten
denciák is. ilyen társadalmi jelenség például a fasizmus is, vagy az egyke. 
Azért tartották már kezdettől fogva a keresztyéneket idegeneknek és jö-
vevényeknek, mivel nem a mindenkori társadalmi áramlatokat figyelték, 
hanem isten pirosat vagy zöldet jelző lámpáit. 

az együttműködés problémái 

Az egyház történelmi tévedései kísértetekként visszajárnak. Egyikét-másikát 
érintettük is már. így megválaszoltunk arra az elképzelésre is, amely sze-
rint keresztyén ember csak keresztyén társadalomban tevékenykedhet jó 
szívvel. ha a keresztyén társadalom megszületésére várunk, akkor soha egy 
szalmaszálat sem fogunk keresztbe rakni másokért. persze ugyanígy hamis 
ennek a véleménynek negatív megfogalmazása is. ha azt mondjuk, hogy nem 
működhetünk közre egy ateisták által irányított társadalmi fejlődésben, mert 
ezzel az istentelenség malmára hajtjuk a vizet. tudnunk kell azt, hogy a mai 
társadalomnak az istentelenség nem célja, hanem kísérőjelensége. A mai 
társadalmi fejlődés célja egy emberségesebb társadalom felépítése, s ebben 
a célban mi keresztyének a mi célunkat is felismerhetjük. az istenben való 
hit pedig nem attól függ, hogy társadalmilag jól alá van-e ágyazva, vagy 
pedig nem. 

Akadhatnak még ma is olyanok, akik ebben az együttműködésben az 
egyháznak a társadalom lelkiismeretének szerepét osztják ki. ez az elképzelés 
abból a helytelen dualisztikus szemléletből ered, amely szerint minden 
igazság az egyházé, s minden tévedés a világé. a valóságos helyzet viszont 
az, hogy az egyház a világgal együtt ül isten ítélőszéke előtt, s talán a neki 
adott világosság mértékén mérve még súlyosabb ítélet alatt, de ugyanúgy kap 
felmentést a világ is mindarra, ami életében isten akarata szerint való, mint az 
egyház. az egyház világosabb látása bizonyos kérdésekben csak akkor lehet 
hitelre méltó, ha az az egy célért küzdő harcostárs bajtársi szava. Krisztus 
szavának is az ad megragadó erőt, mert nem felülről hangzik az felénk, 
hanem mellőlünk, hiszen egészen hozzánk hasonlóvá lett, s megkísértetett 
mindenekben a bűn kivételével (zsid 4,15). 
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az együttműködés alkalmai 

Keresztyének és nem keresztyének között a legtöbb érintkezési felület 
az egyes keresztyén emberen keresztül adódik. hiszen hétköznapjaikat 
s ünnepeik nagy részét is a társadalom életének sűrűjében töltik. olyan 
helyekre is eljuthatnak, ahová az egyház nem juthat el. az egyház nem épít 
például hidat, de a gyülekezet tagjai ezt megtehetik. Belekapcsolódhatnak 
olyan társadalmi mozgalmakba, amelyek előrelendítik a társadalom életét. 
ezer alkalmuk adódik arra, hogy olyan terheket is magukra vegyenek, 
amelyeket csak áldozat árán lehet vállalni. az egyház feladata viszont az, 
hogy híveit erre a szolgálatra elindítsa, s bekapcsolja őket isten szeretetének 
áramkörébe. 

ha a társadalom mozgását dialektikusan szemléljük, akkor az együtt-
működés szempontjából pozitívan kell értékelnünk az egyház munkáját 
abban az esetben is, amikor a sajátos egyházi feladatait végzi. Ha az egyház 
hű Istentől kapott feladatához, akkor belőle megelevenítő erők áradnak a 
társadalomba is. Luther hasonlatát szabadon alkalmazva: isten munkája a 
jobb kéz és a bal kéz együttes erőfeszítésében válik teljessé. oscar Cullmann 
hívta fel a figyelmünket az üdvösségtörténet egyik jellemző vonására. 
isten szabadító cselekvése sohasem az egész emberiséget mozgatja meg, 
hanem annak csupán egy kis töredékét. Ennek a töredéknek azonban az a 
hivatása, hogy az egészért álljon helyt. „Benned megáldatnak a föld minden 
nemzetségei” – ígéri az Úr ábrahámnak Gen 12,3-ban. az egyháznak is mint 
az üdvösségtörténet részesének az egészért kell helytállnia, hogy belőle 
sugározzék isten jóindulata minden ember felé. ez a jelen problémánk 
szempontjából azt jelenti, hogy az egyháznak a közösségi élet mintegy 
„kísérleti telepévé” kell válnia. nem mintateleppé, hanem olyan hellyé, 
ahol az ember az egymás terhének hordozását, az erőtlenek megbecsülését, 
tehetségbeli, faji különbségek áthidalását, a nézeteltérések szeretetben való 
megközelítését gyakorolhatja. Ugyanakkor kész tanulni mindabból, amiben 
a „világ fiai” okosabbnak bizonyulnak az egyház tagjainál. ez a magatartás 
le nem mérhető, de valóságos erővé válik a társadalomban, mert az isten 
áldásának ígérete van rajta. 
Vannak azonban olyan kimondottan társadalmi feladatok, amelyeknél 

az egyház nem elégedhet meg azzal, hogy egyes tagjai úgyis részt vesznek 
abban, hanem mint közösségnek is állást kell foglalnia. Már csupán azért 
is, hogy az egyház egyes tagjai félreérthetetlen útmutatást kapjanak. olyan 
ügyek ezek, amelyekben megalkuvás nélkül részt vehetünk. A szükség nyelve 
nemzetközi. Jó példa erre az ökumenikus mozgalomnak az a tapasztalata, 
hogy azok az egyházak, amelyek késhegyre menő vitákat tudtak vívni 
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egymással a tanítás kérdésében, a szeretet feladataiban hamar közös nevezőre 
tudtak jutni egymással. ha valahol tűz van, senki nem kérdezi, hogy ki az, 
aki a tüzet oltja, csak oltsa. Az emberiség előtt ma olyan égető feladatok 
vannak, amelyekben a szorongató szükség oly nagy, hogy senki nem ér rá 
firtatni, ki milyen indítékból áll elébük. ha más nem is, már maga ez a tény 
is lehetővé teszi keresztyének és nem keresztyének együttműködését. ilyen 
összeférhetetlenséget nem tűrő feladatok a háború veszélyének elhárítása s 
ezzel kapcsolatban a háborús gócok megszüntetése, Kelet és Nyugat modus 
vivendijének a keresése, a fegyverkezés csökkentése, valamint a gyarmati 
sorból felszabaduló népek erkölcsi, anyagi és politikai támogatása. Saját 
népünk körében pedig egy új társadalom problémáiban való segítő részvétel. 

Az ember azt hinné, hogy a keresztyén ember könnyebben együtt tud 
működni a társadalomban egy közömbös emberrel, mint egy határozott 
ideológiát valló kommunistával. a valóság azonban az, hogy ha egy ke
resztyén ember és egy kommunista ember leás küldetésének mélyére, az 
alapoknál rátalálnak valamire, amiben megérthetik egymást. S ez az ember 
méltóságának a tisztelete és a szeretete. Ez pedig szorosabb kötelék, mint a 
jellegtelenség. ha itt, e ponton találkozni tudunk, akkor együttműködésünk 
reményteljes, mert el tudja hordozni a sok tekintetben ellentétes meggyőződés 
taszító erejét is. 

Lelkipásztor, 1965. július–augusztus 
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luther útmutatáSával: a PreSbiter 
az emberi közöSSégekbeN * 

4. az államban 

Amikor Luther Márton 450 évvel ezelőtt kiszögezte a 95 tételt, nem vol 
tak politikai szándékai. Kimondottan lelki ügynek, a bűnbánatnak és 
bűnbocsánatnak akarta visszaadni eredeti értelmét és tisztaságát, úgy, 
ahogy azt a szentírás tanítja. Mégsem maradt a reformáció tisztán „lelki 
ügy”, mert a reformáció tanításának ereje megmozgatta az élet minden 
területét, így a politikai élet területét is. Már a reformáció kibontako 
zásának kezdetén szembekerült Luther az állami élet problémáival, s 
választ is adott ezekre. 

A bűnökért kimért büntetés elengedéséről szóló, úgynevezett „bűnbo 
csátó-cédulák” árusításában sokan voltak érdekeltek. a cédulák árából 
egy rész a pápának, egy másik rész a mainzi érseknek jutott, de levette 
a sápot az akkori idők leggazdagabb bankháza, a fugger-ház is. A fug 
gerek hitelezték viszont v. károly császár udvartartásának tekintélyes 
kiadásait. Amikor tehát Luther azt hirdette, hogy a bűnöket isten ingyen 
kegyelméből bocsátja meg azoknak, akik bűnbánattal és hittel fordulnak 
hozzá, akkor ez az igazság fájó veszteséget okozott az akkori világ leg
hatalmasabb gazdáinak. ezek természetesen mindent megtettek azért, 
hogy a wittenbergi barát elhallgasson. A politikusokkal azonban Luther 
nemcsak mint ellenséggel találkozott. Bölcs frigyes, a szász választófe 
jedelem oltalmazta hatalmával, amikor Lutherre kimondták a birodalmi 
átkot. A német nemesek örömmel üdvözölték és kardjukat ajánlották fel 

* a Luther útmutatásával: A presbiter az emberi közösségekben című tanulmány hat 
részből tevődik össze, és mind a hatot más szerző írta. Cserháti sándor a negyedik, Az 
államban című fejezetet dolgozta ki. 
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neki, mert a német herkulest látták benne, aki megszabadítja németor
szágot azoktól az idegenektől, akik kiszipolyozzák. György szász herceg 
viszont elégetteti Luther könyveit, mert azok felforgatják az országot. A 
reformáció tanítása nemcsak a hatalmasok között okozott kavarodást, 
hanem az egyszerűbb néprétegekben is. A keresztyén ember szabadságát 
és egyenlőségét úgy értették, hogy többé már nem kell engedelmeskedni 
földi hatalomnak. Úgy gondolták, hogy annyi mindidáig természetesnek 
tartott dolog, pápai tekintély, misék, szerzetesrendek összeomlásával a 
világi hatalomnak is el kell tűnnie. 

Luther a feltornyosuló kérdések elől nem hátrált meg. Már a reformáció 
első éveiben sorra jelennek meg az állami, politikai életet érintő és az isten 
igéjében gyökerező állásfoglalásai: A német nemzet keresztyén nemessé 
géhez (1520), A keresztyén ember szabadságáról (1520), A világi felsőbb 
ségről (1523), majd 1529-ben a Nagy kátéban, elsősorban a 4. parancsolat 
magyarázatában. Ezekben az iratokban Luther a saját kora, a középkor 
ellentmondásokkal terhes végének nagy kérdéseire adott választ, s ezért 
nem helyes az ő állásfoglalásait minden további nélkül átültetni a Luther 
korától sok tekintetben különböző 20. századba. Mivel azonban Luther az 
isten igéjét szemmel tartva válaszolta meg korának kérdéseit, tanításával 
utat mutat nekünk, egy megváltozott világban élő, mai keresztyéneknek. 
Mindenekelőtt azt kell megtanulnunk tőle, hogy a keresztyén ember nem 
vonulhat vissza a polgári élettől, nem bújhat el az elől a felelősség elől, 
amely őt hite és szeretete alapján a teljes emberi élet, annak politikai oldala 
iránt is isten színe előtt kötelezi. 

Amikor Luther az állam és államhatalom kérdéseiről beszél, a „világi 
felsőbbség” kifejezést használja. Már ezzel sokat elárult az államról. Az 
állam nem az élet egyik nehezen elviselhető járuléka, hanem léte isten aka 
ratából van, mert isten tett különbséget az emberek között úgy, hogy egyiket 
a másik fölé rendelte. „Egyébként isten színe előtt, mi mind egyenlőek 
vagyunk, de közöttünk lehetetlen, hogy egyenlőtlenség és az élet rendjé 
ből fakadó különbség ne legyen” – mondja a Nagy kátéban. Luther tehát 
a felsőbbség értelmét nagyon tágan értelmezi. Mindenki felsőbbségünk, 
akinek hatalma van arra, hogy életünket irányítsa. Elsősorban szüleinket 
helyezte fölénk isten, de az ő hatalmuk tovább gyűrűzik, részesülnek ben 
ne a tanítók, munkaadók, mindenki, akikre emberek vannak bízva, végül 
pedig az egész ország vezetői. Ezzel Luther az államrend lényeges vonását 
ragadta meg. az állam formái változhatnak, a császárságot felválthatja a 
nép választásán nyugvó országvezetőség, de az emberek egymás alá- és 
fölérendeltsége soha nem szűnik meg. 
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Az államhatalom, s most értsük lutheri értelemben, minden vezető ál
lású ember feladata, hogy a rábízottakról úgy gondoskodjék, mint ahogy 
a szülőnek kell gondoskodnia gyermekéről. A világi felsőbbség „így sok 
embernek atyja – írja a Nagy káténak a 4. parancsolatról szóló magyarázatá
ban –, annyinak, ahány lakosa, polgára, alattvalója van az országnak. Mert 
isten adja és őrzi meg általuk mint szüleink által az élelmet, házat, udvart, 
védelmet és biztonságot.” ha nem volna felsőbbség, vagy ha az emberek 
nem engedelmeskednek vezetőiknek, akkor senkinek nem volna az élete 
biztonságban, a kenyér nem kerülhetne az asztalunkra, nem volna korlátja 
a gonoszságnak. hogy megbecsüljük istennek azt az ajándékát, amelyet a 
felsőbbségben adott, Luther nem győzi megrajzolni azt az állapotot, amely 
felsőbbség nélkül uralkodna egy országban. „Kedvesem – írja A világi fel
sőbbségről írt könyvében –, áruld el, mit tenne az ilyen [ti. az, aki a felsőbb 
séget meg akarja szüntetni]? Leoldaná a vadállatok láncait, hogy mindenkit 
széttépjenek és felfaljanak.” 
A világi felsőbbség tehát Isten jó ajándéka. Luther tanított meg arra 

bennünket, hogy a mindennapi kenyérért mondott imádságunkba ez az 
ajándék is beletartozik. ezzel a tanításával jézus és pál nyomdokába lép. 
jézus azt mondta, hogy adjuk meg a császárnak, ami a császáré. pál pedig 
a római levél 13. fejezetében a felsőbbségről azt mondja, hogy az az isten 
szolgája a mi javunkra. ezért nem tekinthet a keresztyén ember ellenséges 
indulattal vezetőire, az államrendre, hanem Isten iránti hálával kell nekik 
engedelmeskednie. 

Luthernek a felsőbbségről szóló tanításában korszakalkotó jelentőségű 
az az éles határvonal, amelyet az egyházi és világi hatalom között húzott. 
A középkorban áldatlan háborúk, emberek millióival való kegyetlenkedés 
fakadt abból, hogy az egyház feje, a pápa, magának követelte mind a két 
kardot, a világi hatalmat és az egyházi hatalmat egyaránt. az a hit, hogy 
az egyház ügyét karddal, vagyis erőszakkal is sikerre lehet vinni, volt a 
keresztesháborúk és az inkvizíció, az egyházi kínzókamrák hátterében. 
A világi urak pedig évszázados, szívós küzdelmet folytattak azért, hogy 
beleszólásuk legyen egyházi tisztségek betöltésébe. Ez az áldatlan hely
zet szüntelenül akadályokat gördített az egyház reformációjának útjába. 
főpapok hatalmas területek felett uralkodtak, s erőszakkal igyekeztek 
megakadályozni alattvalóik között az evangélium terjedését. fejedelmek 
és hercegek pedig hatalmukkal visszaélve Luther könyveinek elégetésére 
adtak ki parancsot. hogy ebben a zűrzavarban Luther tiszta helyzetet te 
remtsen, a szentírás alapján világos tanítást adott arról, hogy mi a világi 
és egyházi hatalom feladata, s melyek azok az eszközök, amelyekkel ezt a 
feladatot végrehajthatják. 

226 



luther útmutatásával: a presbiter az emberi közösségekben   

 
 
 

 

 
 

 

 
 

   

 

 
 

         

 

 
 

 

A világi felsőbbség feladata, hogy oltalmazza alattvalóinak testi életét 
és javait. hogy ezt a feladatát végrehajthassa, istentől a kardot, tehát a 
kényszerítés eszközét kapta. Azért van ilyen hatalom a világi felsőbbség 
kezében, hogy az emberek „ha szívesen tennék, akkor se tehessenek go
noszságot, vagy ha megteszik, akkor ne félelem nélkül tehessék meg” (A 
világi felsőbbségről). 

A jó felsőbbség tehát, Luther szerint, a hatalmát arra használja, hogy 
az alattvalóinak, a reá bízottaknak testi javát, haladását mozdítja elő, s 
biztosítja az ehhez szükséges békét és közbiztonságot. hogy ezt a feladatát 
betölthesse, nem bízhat csupán az alattvalóinak jóindulatában, hanem az 
engedelmességet a hatalom eszközeivel, törvényekkel, karhatalommal, bíró 
sággal és fegyházakkal kell kikényszerítenie, mert nem mindenki hajlandó 
önként a közös jó cselekvésre. A felsőbbség tehát nem akkor jó, ha mindent 
megenged, ha elnéző a bűnösök iránt. A mi mai államrendünket is aszerint 
kell mérlegre tennünk, hogy az egész nép javát mozdítják-e előre, és az 
igazi bűnösökkel éreztetik-e hatalmuk szigorát. ha a közjó érdekében testi 
fenyítéket kell alkalmazniuk, vagy akár emberek életét elvenniük, akkor a 
felsőbbségre nem vonatkozik az ölésnek az 5. parancsolatban foglalt tilalma 
(lásd a Nagy káté, 5. parancsolat magyarázatát!) életet is kiolthat, mert isten 
a maga hatalmából juttatott neki. 

Nem véletlen, hogy amikor az állam és államhatalom kerül szóba, Luther 
a „világi felsőbbségről” beszél. Már ebben az elnevezésben, ki nem mondot
tan ugyan, de benne van az a felismerés, hogy isten az emberiség javára a 
világi felsőbbség megbízatásán kívül még egy megbízatást adott, mégpedig az 
evangélium hirdetésének megbízatását. Ez az „egyházi felsőbbség” feladata. 
Bár isten mindkét megbízatással az emberiség javát akarja előmozdítani, 
mégis a kettő között nagyon világos különbséget kell tennünk. 

isten azért rendelte tehát az egyházi szolgálatot, hogy az embereket a 
kegyelmébe vetett hit által új emberré teremtse. „hit pedig nem születhet 
– mondja Luther – emberi szóból, hanem egyedül isten igéjéből, ahogy Pál 
róm 10,17-ben mondja.” (A világi felsőbbségről) Az egyház szolgálatában 
hiábavaló az erőszak alkalmazása, abból csak ellenállás vagy képmutatás 
születne. Luthertől kapott felbecsülhetetlen örökségünk, amely ma is sok 
kérdésben eligazíthat, ez a különbségtétel a két megbízatás feladata és mód
szere között. Meg kell jegyeznünk, hogy Luther nem az embereket osztotta 
kétfelé. Nem úgy van, hogy valaki például csak az egyházi felsőbbség tisztét 
viselheti. egy lelkész ugyanakkor apa is, akinek gondoskodnia kell a család 
jó rendjéről, s ehhez nemcsak az evangélium eszközére van szükség. Luther 
a feladatra nézett. ha a feladat a jó rend biztosítása, akkor ehhez nem elég 
az evangélium, ha a feladat az isten iránti hit felébresztése, akkor nem vezet 
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célhoz semmi erőszak. Ez a megkülönböztetés következetesen érvényesül 
a Nagy kátéban. az 5. parancsolatban például isten megtiltja, hogy feleba
rátunk testében és életében kárt tegyünk. A keresztyén ember tehát inkább 
elviseli a bántalmazást, ahelyett, hogy bosszút állna. Mihelyt azonban a 
keresztyén ember világi tisztséget visel, a törvény szigorát érvényesítenie 
kell, a vétkeseket meg kell büntetnie. A 8. parancsolat értelmében minden
kiről jót kell feltételeznünk. Mihelyt azonban embereket kell vezetnünk, 
felelősséggel tartozunk irántuk, például egy brigádvezetőnek ismernie kell 
alárendeltjeinek hibáit is, és számolnia kell azokkal. 

A világi és egyházi hatalom feladatának ez a szigorú megkülönbözteté 
se sok mai kérdésben is eligazíthat bennünket. Most csak arra a kérdésre 
keresem Luther válaszát, hogy csak keresztyén kormányzat lehet-e jó kor
mányzat. Luther A világi felsőbbségről írt munkájában abból indul ki, hogy 
a keresztyén ember Jézust követi, aki ezt mondotta a hegyi beszédben: „… 
ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt jobb felől, annak tartsd 
oda a másik arcodat is.” (Mt 5,39) ha egy kormányzat igényt tart arra, hogy 
keresztyén legyen, akkor ehhez kellene tartania magát. ezt viszont csak 
akkor teheti meg, ha az alattvalói közül mindenki igaz keresztyén, aki 
felebarátjának csak a javát akarja. az ilyen keresztyének azonban – Luther 
szavaival – „távol laknak egymástól”, azaz még a keresztyének között is 
ritkák, mint a fehér holló. ezért „ahol lelki módon kormányoznának, ott a 
gonoszság leszakítaná gyeplőit, és tág tér nyílna minden gonoszság előtt”. 
(A világi felsőbbségről) Luther nem vitatja, hogy az államhatalomban jó 
keresztyének is részt vehetnek, sőt a keresztyén hitükből fakadó szeretet 
sokat tehet vezető poszton a rábízottakért, de kormányozni csak egyféle 
képpen lehet: a jók jutalmazásával és a gonoszok megbüntetésével. Akár 
keresztyénnek nevezi magát egy állam, akár nem, ezt kell tennie, és ezt 
kell a megítélés mértékévé tennünk. Ezért hadakozott Luther olyan sokat 
azokkal a keresztyén rajongókkal, akik minden világi hatalmat az ördög 
számlájára írtak, s azt képzelték, hogy az igazi keresztyének közösségében, 
s ennek vezetésével már itt a földön meg lehet valósítani az isten országát, 
a tökéletes államot. 

ha Luther útmutatását jól megértettük, akkor nem fogjuk az elmúlt hor 
thy-rendszert jó rendszernek tartani azért, mert az keresztyénnek nevezte 
magát. az a keresztyénség, amely az akkori állami életben megnyilatkozott, 
nagyon távol állt attól a keresztyénségtől, amelyet a szentírás Jézus követé 
sének nevez. Nem használt a keresztyénségnek az sem, hogy az állam erő 
szakos eszközökkel kényszerített arra mindenkit, hogy valamelyik egyház 
tagja legyen, és azt anyagilag is támogassa. Luther világosan megmondta, 
hogy „senki sem tud isten előtt igazzá lenni a világi kormányzat parancsára” 
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(A világi felsőbbségről). Azt eldönteni tehát, hogy melyik kormányzat jobb, 
mint a másik, csak annak alapján lehet, hogy az istentől kapott feladatát 
miként látja el. Ez a feladat pedig, amint láttuk, az alárendeltekről való 
atyai gondoskodás. ha egy állam kevesek érdekét és boldogulását védi, 
az nyilván rosszabb, mint az az állam, amely az ország minden lakójának 
felemelkedésén és békéjén fáradozik, függetlenül attól, hogy keresztyénnek 
nevezi-e magát vagy sem. 

Mi a keresztyén ember feladata az államban? Erre a kérdésre a szentírást 
követve Luther azt feleli, hogy elsősorban az engedelmesség. „Mert isten az, 
aki a felsőbbségen keresztül adja nekünk, és tartja meg számunkra az élel
met, házat és udvart, védelmet és biztonságot.” Mivel ilyen szülői feladatot 
végeznek javunkra, „kötelesek vagyunk őket tisztelni és nagyra tartani, mint 
a legdrágább kincset és drága ékszert. (…) aki nekik engedelmes, készséges 
és szolgálatkész, és szívesen tesz meg mindent, amit a tisztesség megkíván, 
azt tudja meg, hogy isten tetszése szerint cselekszik, és örömöt, szerencsét 
arat jutalmul.” ha pedig valaki nem engedelmeskedik a felsőbbségnek, 
„tudja meg az is, hogy nem fog kegyelmet és áldást nyerni”. (Nagy káté, 5. 
parancsolat magyarázata) 

A keresztyén ember nem azért engedelmeskedik a felsőbbségnek, mert 
az kardjával, azaz hatalmával erre kényszeríti, hanem önként, szívesen, 
isten kedvéért, azért, mert erre indítja hitéből fakadó szeretete. A keresztyén 
ember szabadságáról című iratában Luther világosan kifejezi azt a bibliai 
tanítást, hogy a keresztyén ember hite által szabad minden kényszer alól, 
de a szeretete által minden embernek szolgálni akar. „Mivel mindenki a 
hitében a maga számára eleget kapott – azaz üdvössége ingyen kegyelemből 
van, anélkül, hogy arra életéből valamit is áldoznia kellene –, cselekede 
tei és az élete felszabadul arra, hogy szabad szeretettel szolgáljon ezekkel 
felebarátjának.” (26. pont) a keresztyén ember ugyanis ezt mondja: „ej, az 
ilyen Atyának, aki engem az ő ajándékaival így elhalmozott, én is szabadon, 
vidáman és ingyen akarom tenni azt, ami neki tetszik, és felebarátommal 
szemben olyan keresztyén akarok lenni, amilyen krisztus hozzám volt.” 
(27. pont) Luther arra is megtanított bennünket, hogy ennek a hitből fakadó, 
szabad felebaráti szeretetnek a területei a mindennapi élet kötöttségeiben 
vannak, így a felsőbbség iránt való engedelmességben is. „A keresztyé 
neknek készséggel alá kell vetniük magukat a világi hatalomnak, nem 
azért, hogy ezáltal megigazuljanak, hanem azért, hogy ezzel másoknak 
és a felsőbbségnek önként szolgáljanak, és szeretetből, szabad akaratból 
tegyék az ő akaratukat.” (28. pont) 

Luther a Nagy kátéban, az 5. parancsolat magyarázatában nem győzi 
eléggé hangsúlyozni, hogy – szemben a római katolikus egyház gyakor
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latával – az istennek kedves cselekedetek nem a senkinek sem haszná
ló különleges cselekedetek, mint a búcsújárások, misemondatások és az 
ezekhez hasonlók, hanem azok a cselekedetek, amelyeket a mindennapi 
élet rendjében cselekszünk felebarátunk javára. Ezt mondja a cselédlány 
munkájáról: „Nem nagyszerű dicsőség ezt tudni és mondani: ha te a napi 
házimunkádat teszed, különb az az összes szerzetes szentségénél és szigorú 
életénél?” Ez áll reánk is, ha nem is vagyunk cselédsorban, hiszen vezetőink 
nekünk is vannak, akik irányítják életünket és munkánkat. Luther így adta 
vissza a szürke, hétköznapi munka méltóságát, mert megértette istennek 
azt az egyszerű igazságát, hogy minden jó, ami az emberek javát szolgálja, 
s minden üres és rossz, amiből a felebarátnak semmi haszna nincs. Mivel 
azzal, hogy a felsőbbségnek engedelmeskedünk, s erre másoknak is példát 
adunk, az élethez elengedhetetlenül szükséges jó rendet és békét erősítjük, 
a felebaráti szeretet szolgálatát végezzük. így tudjuk a politikai életben is 
isten akaratát cselekedni. 

A felsőbbség iránti engedelmességnek határa is van. A német fasiszta 
koncentrációs táborok hóhérai azzal próbálták menteni magukat, hogy csak 
parancsot teljesítettek. A felsőbbség iránti engedelmesség Luther szerint sem 
lehet az embertelenség takarója. a szentírás alapján hangsúlyozza, hogy 
ilyen esetben istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint embereknek. 
ha a felsőbbség iránti engedelmességet a felebaráti szeretet követeli, akkor 
ugyanez a szeretet meg is tagadtathatja velünk az engedelmességet, ha az 
felebarátunk kárára volna. Nem lehet tehát a szolgalelkűséget Lutherre 
hivatkozva igazolni. 

a keresztyén ember feladata az államban nemcsak az engedelmesség, 
hanem maga is vállalhatja a felsőbbség szerepét. Luther arra biztat, hogy 
vállaljunk akkor is vezető szerepet, ha ezt a feladatot a hatalom törvé 
nyei szerint kell is ellátnunk. Mint keresztyének nem állhatunk ellene a 
gonosznak, de ha embereket kell irányítanunk, számolnunk kell vele, és 
meg kell torolnunk. ebben is a szeretet az irányadó. „ha azt látod – írja 
Luther A világi felsőbbségről írt iratában –, hogy hóhérra, hajdúra, bíróra, 
tanácsosra vagy fejedelemre van szükség, és magadat ezekre a tisztségek
re alkalmasnak találod, akkor ajánld fel szolgálataidat (…), mert a világ 
nem tudja ezeket nélkülözni.” és bár Luther a maga korában még nem 
ismerhette a demokratikus alapokon nyugvó, az állampolgárok közös 
felelősségére épülő államot, ezek a vezetésben való részvételre ösztönző 
szavai köteleznek bennünket arra, hogy felebarátunk javára nemcsak a 
kötelességekkel, hanem azokkal a jogokkal is éljünk, amelyek az állam 
minden polgárát megilletik. 

Ahogy Luther, úgy mi sem kerülhetjük el, hogy keresztyén hitünk és 
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meggyőződésünk alapján szembenézzünk azokkal a kérdésekkel, amelye 
ket a politikai élet állít elénk. Luthertől kapott drága örökségünk az, hogy 
ezeket a kérdéseket hitünkbe vágóaknak tekintjük, s ahelyett, hogy mint 
„világi” dolgokat elvetnénk, keresztyén módon akarunk bennük eligazodni. 
Ha Lutherhez hűek akarunk maradni, akkor az állami és politikai életet is 
olyan területnek látjuk, amelyben azt az Istent szolgálhatjuk, aki szereti az 
embervilágot. 

Lelkipásztor, 1967. augusztus 
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úr éS Szolga – az újSzövetSég 
bizoNySágtételébeN 

a diakóniai teológia meghatározó jegyei 

Vitathatatlan egyháztörténeti tényként kell számon tartanunk, hogy az egy
házunk gondolkodását és életét döntő módon meghatározó diakóniai teológia 
elválaszthatatlanul egybeforrt dr. Káldy zoltán püspök személyével és munkás
ságával. Az ő 1964-ben Pozsonyban tartott díszdoktori székfoglaló beszédében 
öltött először alakot,1 és az ő fáradhatatlan írói és előadói tevékenysége adott 
új és új impulzust kibontakoztatásához, továbbfejlesztéséhez.2 természetesen 
a diakóniai teológia irányzatának is megvoltak az előzményei, úgy, ahogy azt 
Prőhle Károly Húsz év teológiai problémái című cikkében3 világosan kifejtette. 
hosszú listát kellene azoknak a neveiből is összeállítani, akik egy-egy felisme 
réssel gazdagabbá tették diakóniai teológiánkat. Mégis, ha ennek a teológiának 
minden más teológiától elütő, sajátos profilját akarjuk megragadni, akkor el-
sősorban Káldy zoltán megnyilatkozásaira kell figyelnünk. A következőkben 
megkísérlem pontokba szedni ezeket a meghatározó jegyeket, hogy a diakóniai 
teológia szembesítése az újszövetségi bizonyságtétellel célt ne tévesszen. 

a) Diakóniai teológiánk újszövetségi fogantatású teológiai irányzat. kiala
kulásához a döntő lökést nem valamelyik korunkban is ható teológiai rend
szer, hanem maga az Újszövetség adta. Már az elnevezés is az újszövetségi 
görög nyelv „diakónia” szavából származik, tartalmilag pedig széles körű 
és alapos exegetikai munkára épül.4 

sokszor éri a diakóniai teológia vallóit és vállalóit az a vád, hogy ezt 
a teológiai irányzatot egy nehéz történelmi helyzettel való megalkuvásuk 
igazolásául kovácsolták ki. Vagyis lényegében teológia naturalist űznek: a 
történelem szavára és nem isten igéjére figyelnek. Nyilvánvalóan nem te 

1 káLdy 1970; 1979.
2 Lásd káLdy 1970; 1979.
3 Prőhle 1969.
4 Lásd: káLdy 1979, 44–51., 78–91., 107–108., 168–183. o.
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kinthető véletlennek, hogy a diakóniai teológia koncepciója egy olyan egy
házban született, amelynek keresztyének számára mindezidáig ismeretlen 
körülmények között, a szocializmust építő társadalomban kell megtalálnia 
életének és szolgálatának útját. de ez még semmiképpen nem kárhoztatható. 
hiszen éppen az a teológia egyik legfontosabb szolgálata, hogy utat mutasson 
az egyház népének a történelem változásai között. Ez a történelmi kényszer 
ismerhető fel Pál megigazulástanának,5 Luther vagy Barth teológiájának 
hátterében, hogy csak a legjellemzőbbeket említsem. A döntő nem az, hogy 
a kérdést ki teszi fel, maga a szentírás vagy pedig a történelem, hanem az, 
hogy a reá adott válasz milyen alapokra épül. 

e tekintetben viszont igazat kell adnunk káldy zoltánnak, aki ezt írja: 
„A diakóniai teológia útjára nem azért léptünk, mert az adott körülmények 
között nem volt más lehetőségünk – tehát kényszerűségből és ezzel együtt 
járó opportunizmusból –, hanem azért, mert isten az új történelmi körül
mények között szentlelke által jobban megismertette velünk Jézus Krisztus 
személyét, váltságművét és minden szolgálatát az evangéliumban való mé 
lyebbre hatolás által…”6 Másképpen: az Újszövetségben adott kinyilatkoz 
tatás a forrása és zsinórmértéke a diakóniai teológiának. 

b) A diakóniai teológia krisztológiai felismerésekből táplálkozik. a „dia
kónia” a keresztyén szóhasználatban régtől fogva az intézményes szeretet
szolgálat megjelölésévé lett. Ezért elsősorban külföldi keresztyén testvéreink 
a diakóniai teológián ennek a szolgálatnak teológiai megalapozását értik. 
de még idehaza is gyakran leszűkítik a diakóniai teológia területét az egy
háznak az emberek között vagy az emberiségnek végzett szolgálatra. Noha 
minderre van a diakóniai teológiának mondanivalója, mégis világosan meg 
kell mondanunk, hogy a diakóniai teológiának alfája és ómegája magának 
Krisztusnak a személye és a műve.7 tehát nem reked meg az etika vagy az 
ekkléziológia síkján, hanem a krisztológiában gyökerezik. „A diakóniai te 
ológia a szó legszorosabb értelmében krisztocentrikus teológia és a diakónia 
életvitel a szolga-Messiás életében való részvétel” – szögezte le Káldy zoltán 
az 1976-os országos lelkészi konferencián.8 

A diakóniai teológiának ezt a sajátos vonását rendkívül fontosnak tartom. 

5 cserháti 1982, 13–14., 107., 283. k. 
6 káLdy 1979, 55. o. 
7 „Az evangélium meghallása nemcsak az örvendetes hír tudomásulvételét jelenti, 

hanem egyben elkötelezést is” – írja Bartha tibor (Theologiai Szemle, 1973, 3. o.). az 
idézetből kitűnik, hogy a hazai református egyház szolgálatteológiája nem annyira 
Krisztus művére, mint inkább az abból fakadó elkötelezésre épül. talán ezen a ponton 
ragadhatjuk meg a két rokon teológiai koncepció között meglevő hangsúlybeli eltérést. 

8 káLdy 1979, 119. o. 
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Mert ha teológiánk csupán a keresztyének tennivalóit fogalmazná meg, a 
farizeusi előírásoknál is elviselhetetlenebb törvényt faragnánk belőle. Vi
szont a krisztocentrikus diakóniai teológia szerint krisztus azoktól igényli 
a lemondást és áldozatot igénylő szolgáló életformát, akiknek ő szolgál, és 
akiket ő gazdagított meg szolgálata révén. Ahogyan Jézus maga mondja a 
lábmosás történetében a lábainak megmosása ellen tiltakozó Péternek (Péter 
szerint ugyanis neki kellene ura lábát megmosnia): „Ha nem moslak meg, 
semmi közöd sincs hozzám.” (jn 13,8) 

c) A diakóniai teológia felismerései a krisztológia centrális mondanivalóját 
ragadják meg. így ír erről Káldy zoltán: „Előttem nem kétséges, hogy a diakóniai 
teológia művelésével és élésével az evangélium kellős közepén vagyunk, és nem 
annak valahol a perifériáján.”9 de ennél a kijelentésnél nagyobb súllyal esik latba 
az a beható exegetikai munka, amellyel kimutatja, hogy amit Jézus a szolgálatról 
mond, sőt amit egész életével kiábrázol, az Jézus messiási küldetésének mind 
tartalmát, mind irányát, mind pedig megvalósításának módját érinti.10 szemé
lyének titka éppen abban az ellentmondásban ragadható meg, hogy ő istentől 
hatalmat nyert ura mindennek, ugyanakkor mégis szolga, aki a maga méltó
ságával nem törődve a legvégsőkig elmegy az ember javának szolgálatában.11 

Mivel a diakóniai teológia a krisztológia centrumára épül, a krisztológia 
pedig meghatározó eleme az újszövetségi teológiának, meg vagyunk győződve 
arról, hogy általa kerül helyes megvilágításba az Újszövetség szoteriológiai, 
antropológiai, ekklézilógiai, eszkatológiai, kozmológiai, sőt a szentháromság 
belső kapcsolatáról vallott üzenete is.12 

d) A diakóniai teológia felismeréseiben használható kulcsot kapunk az 
Újszövetség különböző teológiai rendszereinek megértéséhez is. tudott do-
log, hogy az egy evangéliumot az Újszövetség különböző szerzői egymástól 
többé-kevésbé eltérő és megkülönböztethető módon fogalmazzák meg. Amit 
eddig elmondtunk, elsősorban a Jézusra vonatkozó őskeresztyén hagyomány 
alapján állapítottuk meg. de vajon ezen a nyomon haladnak-e az első keresz
tyénség teológusai is, mindenekelőtt Pál és János, illetve a hatásuk alatt író 
szerzők? Káldy zoltán egy lelkészkonferenciai előadásában mutatta ki, hogy 
sajátos módon ugyan, de a diakóniai teológia pál munkásságát is áthatotta.13 

hasonló tapasztalatokra tehettek szert az Újszövetség egyes könyveiről meg
jelent kommentárok szerzői is. A diakóniai teológia szempontjai exegetikai 
részletkérdésekig elmenően hasznos iránytűnek bizonyultak. 

9 uo. 55. o. 
10 uo. 86–87. o. 
11 Lásd elsősorban a Jézus Krisztus – Úr és Szolga című cikket. in: káLdy 1979, 78–97. o. 
12 Vö. cserháti 1976, 97–98. o. 
13 káLdy 1979, 167–183. o. 
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a magam elé szabott feladat 

A dolgozatom címében megjelölt feladatnak többféleképp igyekezhetnék 
eleget tenni: összefoglalhatnám az eddig elért eredményeket, vagy kísér 
letet tehetnék egy eddig még érintetlen terület feltárására. (hálás feladat 
volna például János evangéliumát a diakóniai teológia összefüggéseiben 
megvizsgálni.) Aki viszont akár csak megközelítőleg is ismeri az újszövet
ségi tudományt az utóbbi években foglalkoztató problémákat, az nyomban 
belátja, hogy a diakóniai teológia előbb felsorolt négy meghatározó jegyével 
„darázsfészekbe” nyúltunk, olyan kérdéseket érintenek, amelyek éles vitákat 
kavarnának, és a bennük megfogalmazott igény sokukban erős ellenállásra 
találna. éppen ezért az alkalomhoz leginkább illő feladatnak azt vélem, 
hogy szembesítsem a diakóniai teológia újszövetségi felismeréseit a szak
tudomány jelenlegi állásával, még ha ez egy dolgozat keretein belül csak 
töredékesen lehetséges is. 

ennek a feladatnak elvégzése hozzájárulhatna diakóniai teológiánk új
szövetségi alapjainak megszilárdulásához. Nem a mindig szép számmal 
felbukkanó, divatos, de tiszavirág-életű hipotézisekkel történő szembesítésre 
gondolok. Azoknak az eredményeknek próbája alá kell vetnünk megálla
pításainkat, amelyek a történetkritikai vizsgálódás során helytállóaknak 
bizonyultak, és amelyek alkalmazása nélkül ma már komoly újszövetségi 
kutatás nem végezhető. 

az ilyen irányú fáradozás azzal a haszonnal is járhatna, hogy diakóniai 
teológiánk eredményei belekerülnének az újszövetségi kutatás nemzetközi 
vérkeringésébe. Amennyire megítélhetem, rajtunk kívül csak itt-ott, s akkor 
is bátortalanul figyelt fel néhány kutató az Újszövetség bizonyságtételének 
diakóniai jellegére. Elsősorban Leonhard Goppeltre és tanítványára, Jürgen 
roloffra gondolok.14 Jellemző e tekintetben a következő élményem: a tübin
geni teológiai fakultás 1981. évi nyári szemeszterében peter stuhlmacher 
újszövetséges professzor szemináriuma a jánosi iratok tradícióvonalait ku
tatta. A munka eredményeinek összefoglalásakor stuhlmacher professzor 
megjegyezte, hogy a szeminárium csupán egy tradíciószálat nem tudott 
felfejteni és értelmezni, mégpedig azt, amelyet a jn 13-ban található lábmo
sás története fémjelez. Ez a mozzanat is jelzi: a diakóniai összefüggések az 
újszövetségi kutatásban olyan sínpárhoz hasonlítanak, amelyre, ha észre 
is veszik, nem futtatnak vonatot. A diakóniai teológián edzett újszövetségi 
látásmód viszont nyomban felismeri, hogy az említett esetben éppen a láb
mosás történetében felbukkanó szál kapcsolja a sok tekintetben sajátos jánosi 

14 GoppeLt 1981, 241–242. o. roLoff 1973, 569. o. 
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bizonyságtételt a szinoptikusokéhoz. s talán még segítségére is lehetnénk az 
Újszövetség tudományának. stuhlmacher professzor csüggesztő képet fest 
ennek a teológiai tudományágnak zilált helyzetéről: „Míg az újszövetségi 
exegézis még az ötvenes években is vezető, ha nem éppen mértékadó teológiai 
tudományágnak számított, amelytől a teológia és az egyház fontos impulzu
sokat kaphatott, úgy tűnik, hogy ugyanez a tudományág ma nagymértékben 
abba a helyzetbe kényszerült, hogy létjogosultságát bizonyítania kell. de 
ezen nem szabad csodálkoznunk. A részletmunkák egyre növekvő tömege, 
az egyéni álláspontok és hipotézisek zűrzavara nemcsak a teológiai oktatás 
összhangját borítja fel, hanem megakadályozza, hogy a tudományág kifelé 
is hasson.”15 ezzel szemben mi a diakóniai teológiában olyan megoldást 
kínálhatnánk fel, amely képessé tenné az újszövetségi tudományt új im 
pulzusok adására, és hozzájárulhatna atomizálódásának megszüntetéséhez. 
Ehhez azonban az szükséges, hogy – Pál szavait szabadon alkalmazva – az 
újszövetségesnek újszövetségessé legyünk, vagyis a számukra evidensnek 
tekintett eredmények és módszerek tekintetbevételével fejtsük ki diakóniai 
felismeréseinket. 

a Szolga-messiásról szóló igék az újszövetségi 
kutatás mérlegén 

Melyek azok a pontok diakóniai teológiánk újszövetségi alapvetésében, 
amelyeket az újszövetségi kutatás eredményeinek alapján mérlegre kell 
tennünk? Már Káldy zoltán is igen széles alapon igazolja mindenekelőtt 
az evangéliumok bizonyságtételének diakóniai jellegét. nem elégszik meg 
a diakonosz, diakonia vagy diakonein szavakat tartalmazó igehelyek vagy 
szakaszok vizsgálatával, hanem azokat is kibontja, amelyeket csupán belső, 
tartalmi kapcsolat köt össze az előbbiekkel. Mások munkássága még tovább 
bővítette a számba vehető textusok körét. természetesen mindet nem tehetem 
vizsgálat tárgyává, mert egy ilyen igényű munka szétfeszítené ennek a ta 
nulmánynak kereteit. éppen ezért Mk 10,45-re összpontosítom figyelmemet, 
ahol a zebedeus-fiak által provokált rangvitát lezáró jézusi mondást találjuk, 
de úgy, hogy tekintetbe veszem a párhuzamos helyeket és a kontextusban 
tükröződő szempontokat is. Véleményem szerint ugyanis abban az igében 
sűrítve találhatjuk meg mindazt, ami diakóniai teológiánkat meghatározza. 

jézusnak ez a mondata így hangzik: „Mert az Emberfia sem azért jött, 

15 stuhLmacher 1975, 9–10. o. 
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hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul 
sokakért.” szavaiból a következők szűrhetők le: 

a) Amit tesz, küldetésben, vagyis isten megbízása alapján teszi. 
b) személyének titkát az „Emberfia” névvel írja körül. Ebben az esetben 

– gondolva az „Emberfia” cím körül zajló vitára – kétség sem férhet hozzá, 
hogy Jézus önmagát nevezi meg így. 

c) Küldetése szolgálatra szól, s ez a szolgálat nemcsak tevékenységét, 
hanem egész életének irányát megszabja. 

d) félreérthetetlenül embereknek végzett szolgálatról szól, hiszen a 43. 
versben tanítványait mások szolgálatára indítja, s ezt a parancsát alapozza 
meg az idézett mondatban a maga példájával. 

e) Ezzel a mondatával a földi, tehát feltámadása előtti működését jellemzi. 
„Ez a rend van érvényben közöttetek” – mondja értelemszerűen a 43. versben 
tanítványainak. 

f) ez a szolgáló életforma ellentétben van az uralkodásnak azzal a rend
jével, amely a népek életében érvényesül. 

g) szolgáló életének végső konzekvenciája „sokakért” (ézs 53,12 – értsd: 
mindenkiért!) váltságul adott élete. Joachim Jeremias ugyan az és (kai) kö 
tőszót magyarázó értelműnek tekinti,16 s ezért szerinte itt jézus csupán a 
halálával tett szolgálatról beszél. Az összefüggés viszont amellett szól (c. és 
e. pontok!), hogy Jézus éppen fordítva gondolja: mivel egész életét szolgálatra 
adta, lesz halála is mások javára szolgáló halál. 

számba véve Jézus szavainak ezt a sokrétű tartalmát a történetkritikai 
módszerrel dolgozó újszövetségi kutatóban két kérdés mindenképpen fel
merül. Valóban elhangozhatott-e ez a mondat Jézus szájából még az ő földi 
életében17 úgy, ahogy az evangélista állítja, vagy pedig az őskeresztyénség 
vetítette benne vissza Jézus életébe a maga hitbeli meggyőződését? röviden: 
Jézusra visszavezethető hagyományról van-e itt szó? Poór József marxista 
tudós ebben a kérdésben látja a szolgálat-teológia egész elméleti rendszerének 
egyik kulcsproblémáját. nem kétséges: ha utólagos krisztológiai koncepcióról 
van szó, amely mögött nincs fedezet, akkor ezzel homlokegyenest szemben 
álló krisztológiai elképzelés, mondjuk egy életidegen gnosztikus krisztológia 
legalább ennyi elkötelező erővel bírna. 

A másik kérdés szorosan összefügg az előzővel. Az idézett jézusi mon
dásban határozott messiási igény szólal meg. az evangéliumi hagyományból 

16 Jeremias 1979. 277. o. 
17 Azonkívül, hogy teológiatörténetileg leterhelt fogalom, már csak azért sem tartom 

a „történeti Jézus” megjelölést szerencsésnek, mert implicite tagadja a megdicsőült Úr 
művének történeti jelentőségét. 
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viszont sok mindent fel lehet hozni annak a véleménynek alátámasztására, 
hogy maga Jézus nem lépett fel ilyen igénnyel. Csak később, feltámadása 
után a tanítványai kezdték vallani, hogy ő az isten által küldött Messiás, 
vagy görögül: khrisztosz. Ezért ha az evangéliumokban valamilyen formában 
Jézus messiási igénye jelentkezik, akkor az erről szóló híradás nem tekint
hető történetileg hitelesnek – érvelnek sokan, s ebben is az elsőként felvetett 
kérdés jogos volta mellett szóló bizonyítékot látnak. Messiás volt-e jézus vagy 
sem? Mondanom sem kell, hogy ez is a diakóniai teológia létkérdései közé 
tartozik. Mert ha Jézus nem volt Messiás, akkor minden szolgálata alig több 
egy jó szándékú ember sikertelen próbálkozásánál, és nem isten cselekvése 
rajtunk és általunk. 

tartozunk annyival diakóniai teológiánk becsületének, hogy ne kerül
jük ki gyáván ezeket a kérdéseket. de talán a nyílt szembesülés ezekkel a 
kérdésekkel az igazság vállalásának erkölcsi hasznán túlmenően diakóniai 
teológiánk új szempontokkal való gyarapodását is magával hozhatja. 

a) A diakóniai teológiát érintő evangéliumi hagyomány jézusi eredete. 
hogy az első kérdésre megalapozott választ adhassunk, legalább nagy vo 
násokban ismernünk kell az úgynevezett „történeti Jézus” körül folyó vita 
alakulását az elmúlt két évszázad során. 

Az evangéliumi híradások mögött rejlő történeti igazság keresése közben 
egyre inkább az a benyomásuk támadt a kutatóknak, hogy a hiteles jézus-kép 
egészen más, mint amit az egyház vall róla. Míg jézus isten országát és annak 
eljövetelét hirdette, ehelyett megszületett az egyház – mondották. A nagy 
lendületet vett, „minden dogmatikai előítélettől mentes” Jézus-élete-kutatás 
azonban századunk elején holtpontra jutott. Albert schweitzer ugyanis 
kimutatta,18 hogy a liberális teológiának ez a jézus-képe sokkal inkább a 
tizenkilencedik század vonásait viseli magán, mint az első századét. 

Még élesebben vetődött fel az evangéliumi tudósítás történeti hitelének 
kérdése a forma- és redakciótörténeti kutatás előtérbe kerülése nyomán. Ki
derült, hogy az evangéliumok anyaga változásokon ment át, a hagyományozás 
folyamatában a korai keresztyénség helyzetéből fakadó igénynek (sitz im 
Leben), az evangéliumokban történő beillesztés során pedig a szerkesztői 
szándéknak megfelelően. rudolf Bultmann volt az, aki ebből a felismerésből 
a „történeti Jézusra” vonatkozóan radikális következtetésekre jutott. szerinte 
az „ősgyülekezet” a maga Krisztus-hitét vetítette vissza (implikálta)19 jézus 
földi életébe, s ezért az evangéliumi hagyományból történetileg semmi hi
teleset nem tudhatunk meg a názáreti Jézusról. Jézus csupán egy Keresztelő 

18 schweitzer 1951.
19 buLtmann 1959, 46. o.
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János-típusú eszkatologikus próféta volt, akit az „ősgyülekezet” lényegében 
ürügyként használt fel az evangélium („a kérügma”) megformálásában. 
Bultmann újszövetségi teológiájában nem is jut hely Jézus teológiája számá
ra. ennélfogva aligha fogadná el – természetesen ha ma is élne – diakóniai 
felismeréseink jézusi eredetét. 

Az evangéliumi tudósítás történeti hitelének kérdésében azonban gyöke 
res fordulat állott be. nemcsak teológiai ellenfelei emeltek vétót Bultmann 
felfogásával szemben, hanem még tanítványai közül is sokan szembefor 
dultak, legalábbis ezen a téren, mesterükkel. A forma- és redakciótörténeti 
kutatás eredményeit – érthetően – nem tagadhatták. de az „ősgyülekezet” hi
tének a „történeti Jézus” elé leereszkedő függönyét már nem tekintették olyan 
áthatolhatatlannak, mint Bultmann és követői. Elsősorban Ernst Käsemann-
nak köszönhető azoknak a történetkritikai módszereknek a kidolgozása, 
amelyeknek segítségével történetileg is megbízható adatokat kaphatunk az 
evangéliumi hagyományból a húsvét előtti Jézus személyéről és szolgála 
táról.20 A hagyománynak minden olyan eleme, amely nem vezethető le az 
első keresztyének helyzetéből vagy a korabeli zsidóság felfogásából Jézus 
földi életéről és működéséről árulkodik. hiszen csak ezzel magyarázható, 
hogy az evangéliumi hagyomány megőrizte azokat. természetesen Jézus 
olyasmit is mondhatott vagy cselekedhetett, ami nincs ellentétben a húsvét 
utáni keresztyénség helyzetével vagy a korabeli zsidóság megnyilvánulásai
val.21 Mégis földi működésének rekonstrukciójában az elsőbbséget a semmi 
másból le nem vezethető elemeknek kell biztosítanunk. Jeremias filológiai 
oldalról közelítette meg a problémát.22 A görög szöveg arámi szavait, illetve 
hátterét vizsgálva igyekezett a hagyományképződés minél korábbi stádiu
mait kitapogatni, sőt Jézus eredeti kijelentéseit (ipsissima vox) felismerni.23 

Ezzel a módszerrel dolgozva egyre inkább kirajzolódott az újszövetségi 
kutatók előtt Jézus szavainak senki máséval össze nem téveszthető stílusbeli 
és tartalmi sajátossága, sőt a bennük megnyilatkozó páratlan igény.24 Külö 
nösen Jézus példázatai bizonyultak ebből a szempontból tanulságosnak.25 

A diakóniai teológia számára igen jelentős E. fuchs megállapítása Jézus 
szavainak és életének harmonikus egységéről.26 Úgyhogy ma már egyre 

20 käsemann 1968, 105–169. o. 
21 Például a tanítványok kettesével történő kiküldése (Mk 6,7 és par) nem feltétlenül a 

későbbi keresztyén missziói gyakorlat visszavetítése (ApCsel 15,39–40). 
22 Jeremias 1979, 13–61. o. 
23 uo. 39. o. 
24 uo. 73–79. o. bornkamm 1968, 56. o. braun 1969, 59. kk. 
25 Jeremias 1972, 226. o. 
26 fuchs 1971, 92. kk. 
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inkább utat tör magának az a felismerés, hogy Jézus húsvét előtti működése 
nagyobb mértékben formálta az evangéliumi hagyományt és ezen keresztül 
a húsvét utáni gyülekezet hitét, mint a gyülekezet teológiája a Názáretire 
való visszaemlékezést. 

Ezek után térjünk vissza a már idézett, elemzett és diakóniai felismeré 
seinket szinte hiánytalanul magába foglaló jézusi kijelentéshez Mk 10,45-
ből. Eredeti jézusi mondás-e, vagy pedig hagyományképződés során később 
adták Jézus szájába? Mivel a „diakóniával” kapcsolatos terminológia az első 
keresztyénség szóhasználatában nem vált általánossá, nagy a valószínűsége 
annak, hogy ebben az esetben egy sajátos jézusi terminológiával van dol
gunk. Bultmann ugyan a szolgálat fogalomkörét is a hellenisztikus-keresz 
tyén megváltástan felől igyekszik megmagyarázni,27 de a vendégség képe 
(diakonein = felszolgálni), az „elsők és utolsók” említése (43. vers!) Jézusnak 
isten országáról szóló igehirdetésének állandó motívumai, és ezért egyértel
műen Jézusra vallanak. J. Jeremias szerint már csak azért sem lehet utólagos 
konstrukcióról szó, mert a perikópán belül Jézus mindkét zebedeus-fi, Jakab 
és János mártíriumáról szól. Azt pedig tudjuk (vö. Csel 12,2 és Gal 2,9), hogy 
jános a Márk által átvett hagyomány kialakulása idején még élt, s nehezen 
képzelhető el, hogy a történetet ilyen formában adták volna tovább, ha nem 
maga jézus tette volna ezeket a kijelentéseket.28 Jézus kijelentésének az ő 
váltsághaláláról szóló utolsó mondatával kapcsolatban azonban már inkább 
megoszlanak a vélemények. kétségtelen, hogy a megfogalmazásban ézs 53,12 
cseng vissza. A legtöbb kutató véleménye szerint29 viszont csak a húsvét 
utáni gyülekezet kezdte ézs 53 felől értelmezni a Jézussal történteket. Ezzel 
szemben L. Goppelt úgy véli, hogy már maga jézus a deuteroézsaiási ebed 
Jahve-énekek szellemében fogta fel és fogalmazta meg küldetését (Mt 11,2; 
Lk 7,18– 23 és Lk 4,16–19!).30 

Akárhogy is értékeljük a váltsághalálról mondott szavakat, állásfoglalá
sunk nem érinti a jézus és tanítványai diakóniájára utaló rész eredetének 
a kérdését. e tekintetben, de másutt is, ahol jézus a szolgai életformáról 
beszél,31 a názáreti ipsissima voxával kell számolnunk. diakóniai teoló
giánk tehát joggal hivatkozik Jézusra, mert felismeréseiben nem későbbi 
korok keresztyénei interpretálják Jézus és az egyház küldetését, valamint 

27 buLtmann 1970, 154. o.
28 Jeremias 1979, 271. o.
29 pl. schweizer 1974, 726. o.
30 GoppeLt 1981, 244. o. Vö. Jeremias 1979, 274. o.
31 Martin hengel például autentikus jézus-logionnak tartja Mt 23,11-et. henGeL 1974,

29. o. 
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a küldetés megvalósításának útját, hanem maga a közöttünk járt Mester, az 
isten uralmának meghirdetője és meghatalmazottja. 

b) Jézus paradox messiási önértelmezése. amint láttuk, diakóniai felis
meréseink érvénye és elkötelező ereje nagymértékben attól függ, hogy Jézus 
azokat milyen minőségben vallotta és vállalta. ha nem mint Messiás tette 
mindezt, akkor minden, ami a diakóniával összefügg, csupán egyike volna 
a millió emberi véleménynek és magatartásformának, nem pedig isten végső 
eszkatologikus döntése és cselekvése. Vajon mi a történetkritika eszközével 
dolgozó újszövetségi kutatás álláspontja Jézus Messiás voltának kérdésében? 
Utólag öltöztette-e fel őt ebbe a méltóságba a keresztyén képzelet, vagy Jézus 
földi működése elegendő alapot szolgáltatott arra, hogy a húsvét utáni gyü
lekezet őt vallja az utolsó idők eszkatologikus Messiásának, a Krisztusnak? 

Ebből a szempontból vizsgálva a szinoptikus hagyományt meglepő ered
ményre jutunk: önmagát sohasem jelöli meg Jézus a „krisztus” címmel. Ezt 
mindig mások vitatják vagy állítják róla. Ez a körülmény első pillanatra 
azt a benyomást kelti, hogy azoknak a kutatóknak van igazuk, akik szerint 
jézus magát nem tartotta messiásnak. a bultmanni álláspont reakciójaként 
megindult új Jézus-kutatás (lásd a fejezet a) pontját!) azonban rámutatott a 
jézus szavaiban32 és magatartásában33 rejtőző feltétlen, messiási igényre, 
szaknyelven: az implicit krisztológiára. Ezért juthat Eduard schweizer a 
következő megállapításra: „Az evangéliumi tudósítást vizsgálva éppen a 
történésznek és a nyelvésznek kell arra a megállapításra jutnia, hogy az, 
akiről ez a tudósítás szól, vagy nagyzási mániában szenvedő őrült volt, erős 
vallásos beütéssel, vagy ha nem, akkor olyan valaki, akiben oly mértékben 
találkozott maga isten a világgal, mint egyetlen más esetben sem.”34 

Miért nem vállalja mégis Jézus a messiási címet? talán közelebb jutunk a 
rejtély nyitjához, ha szóba hozzuk azt a problémát, amit „messiási titokként” 
emleget az újszövetségi kutatás. Bár rengeteget írtak erről, Ulrich Luznak 
mégis azt kell megállapítania, hogy „a messiási titok még mindig sok titkot 
rejt magában”.35 A problémát William Wrede exponálta a századelőn, aki 
feleletet keresett arra a Márk evangéliumában lépten-nyomon felbukkanó 
jelenségre, hogy jézus nemcsak hallgat messiás voltáról, hanem tiltja is az 
ilyen értelmű híresztelést.36 Wrede elgondolása szerint Márk a „messiási 
titoknak” a hagyományba való becsempészésével igyekszik eltüntetni a 
történeti valóság és a gyülekezet hite között feszülő ellentmondást. Azt tud

32 bornkamm 1968. braun 1969.
33 fuchs 1971.
34 schweizer 1974, 726. o.
35 Luz 1965, 9. o.
36 wrede 1969.

241 



Szociáletikai taNulmáNyok  

 

 
 

 
 

   

 

 

 

 

  

   
  

  

niillik, hogy Jézus nem lépett fel messiásként, viszont a gyülekezet benne 
látta a megígért Messiást. 

Az újszövetségi kutatás azonban egyre inkább másutt keresi a „titok” 
nyitját. Az evangéliumi hagyomány komplex vizsgálata valószínűvé teszi, 
hogy Jézus tartózkodása a messiási címtől nem csupán Márk teológiai lele 
ménye, hanem történeti magva van, mert felfedezhető a hagyományanyagnak 
abban a részében is, amelyet Márk szerkesztői munkája érintetlenül hagyott. 
Bizonyára maga Jézus törekedett elrejteni személyének titkát, nehogy olyan 
reményeket ébresszen népében, amelyeknek nem kívánt eleget tenni. nem 
akart az igazak élére állva világuralomra törni,37 vagy qeio" ajnhvr (theiosz 
anér)-ként, isteni csodatévő erőkkel rendelkező emberként hódolatot aratni.38 

Pedig nagyon sokan így képzelték el az eljövendő Messiást. 
Jézus fellépésének ellentmondásos mivolta tükröződik a kortársak ingado 

zásában ámulat és elutasítás között, de a tanítványoknak Márk által annyira 
hangsúlyozott értetlenségében is. Messiás voltát a maga ellentmondásossá
gában, hallatlan igényével és teljes kiszolgáltatottságával, dicsőségével és 
megaláztatásával39 – s mi tegyük hozzá –, Úrként és mégis szolgálva, teljes 
mértékben éppen ezért csak azok tudták felismerni és elfogadni, akik feltá
madásában isten által igazolva látták őt. 

azon kell inkább csodálkoznunk, hogy az evangéliumi hagyomány jé
zus alakját és művét ebben az ellentmondásosságában őrizte meg a későbbi 
keresztyén nemzedékek számára. a természetes az lett volna, ha a jézusban 
megdicsőült Urát tisztelő őskeresztyénség minden árnyékot el akart volna 
tüntetni Jézus földi múltjából. de éppen azt kívánták a paradox hagyomány 
megőrzésével megvallani, hogy Jézus így, ebben az ellentmondásosságban 
volt isten hű meghatalmazottja, s így lett szabadító Messiássá. Voltaképpen 
tehát helyzete minden különbözősége ellenére is így maradt kontinuitásban 
a húsvét utáni gyülekezet a húsvét előtti Jézussal. 

A formatörténeti irányzat felfogása szerint nem tekinthető véletlennek 
egy tartalmilag jól körülírható hagyományanyag fennmaradása. ha nem 
volna rá égető szükség, menthetetlenül elsorvadna. Miért őrizte meg az in
duló keresztyénség jézusnak a diakóniáról mondott szavait és a diakóniát 
kiábrázoló cselekedeteit, holott a feltámadott Úr már felülemelkedett meg 
alázó helyzetén? Bizonyára azért, mert a megdicsőült Úr egyházán keresztül 
akarja folytatni földi életében elkezdett messiási művét, s az egyháznak ezt 
ugyanazok között a feltételek között kell végeznie, mint egykor Jézusnak 

37 Vö. Prőhle 1966.
38 weber 1983.
39 schweizer 1974, 723–725. o. weber 1983, 125. o.
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(Jn 13,12–17!). Ez a diakóniai passzusok Sitz im Lebenje! Csak az ő paradox 
helyzetén élve és szolgálva lehetünk hű tanúi az ellentmondásosságában 
igaz Messiásnak. Nem véletlen tehát, hogy az újszövetségi kor igazán nagy 
teológusai a legapróbb ízig diakóniailag strukturált teológiát képviselnek. 
Úgy tűnik, megtaláltuk azt a közös nevezőt, amely összefogja az Újszövetség 
sok újszövetséges által heterogénnek tartott blokkjait, felismertük a „kánont 
a kánonban”. 

az újszövetségi kutatás és a diakóniai teológia 
partneri kapcsolata 

Mindazok az újszövetségi kutatók, akik az Újszövetség bizonyságtételének 
sokrétűsége láttán nem adták fel a reményt arra nézve, hogy az azokban meg
fogalmazott evangélium mégis egy, ezt „a kánont a kánonban” valamilyen 
formában az említett paradox krisztológiában, illetve az erre épülő teológiá 
ban vélik megtalálni. hogy csak a legfontosabbak közül említsek néhányat: 
Luther és a mai követői „istennek a kereszt alá rejtett kinyilatkoztatásában”, 
a theologia crucisban; ernst käsemann az „istentelenek megigazításában”,40 a 
feltétel nélküli kegyelemben; Eduard schweizer „a Mindenható kiszolgálta 
tottságában”,41 az önmagát lefegyverző isteni szeretetben látja azt a teológiai 
origót, amelyhez igazodik az újszövetségi bizonyságtétel koordinátarend
szere. de mindhárom felismerés – bár önmagukban helytállóak – puszta 
teologumenonná válnak, ha a diakóniai felismerések nem töltik meg élettel 
őket. A kereszt érthetetlen szimbólummá merevedik, ha nem ismerjük fel 
benne egy szolgáló élet végső konzekvenciáját, az istentelenek megigazítása 
formális jogi aktussá válik, ha nem vesszük észre, hogy Krisztus mit meg nem 
tesz a megigazult életért, a hatalmát visszafogó isten szeretetét pedig tétlen 
várakozásnak minősíthetnénk, ha nem tudnánk, hogy míg mi hatalmának 
jeleit fürkésszük, a szolga-Messiás által szüntelenül fáradozik értünk. 

viszont ezek a felismerések is jó szolgálatot tehetnek diakóniai teológi
ánknak. rávilágíthatnak annak a szolgálatnak sajátos jellegére, amelyből 
élünk, és amelyet végeznünk kell. Ezért csak hasznára válhat mindkét félnek, 
a diakóniai teológia művelőinek és az újszövetségi kutatás legjobb erőinek, 
ha partneri viszonyban, eleven kapcsolatban szót tudunk érteni egymással. 

40 käsemann 1972, 225. kk.
41 schweizer 1974, 723. o.
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mérlegeN a „diakóNiai teológia” * 

Azt hiszem, nem én vagyok az egyetlen, aki azzal az érzéssel készült erre 
az alkalomra, hogy végre történik valami, aminek már régen meg kellett 
volna történnie: a nyílt és őszinte szembenézés vagy – ha úgy tetszik – az 
„elszámolás”, azzal a teológiával, amely közel három évtizeden át kötelező 
penzum volt számunkra. 

amikor a teológiai tisztázódásnak az igénye ilyen elemi erővel tör fel, csak 
örömmel üdvözölhetjük, hiszen benne egyházunk egészséges életösztöne 
jelentkezik. Nem mellőzhető ugyanis az elodázhatatlan megújulás feladatai 
közt például a sajtószolgálatunk áramvonalasítása vagy az új alkotmányo 
zó zsinat előkészítése, ám ha teológiailag nem vergődünk zöldágra, a sok 
részlet nem áll össze szerves egésszé, és csak fokozódik egyházunk belső 
meghasonlása. 

Mielőtt azonban érdemi teológiai vitába fognánk, egyetértésre kell jut
nunk a teológia mint az egyház egyik funkciója helyét és szerepét illetően 
az organizmus egészében. nem lehet kétséges: az egyház nem a teológiából 
él, hanem az evangélium hirdetéséből, a szentségek kiszolgáltatásából és 
a szeretet által tevékeny hitből. A teológia tehát nem pótolhatja ezeket a 
funkciókat, csak szolgálhatja, mégpedig a kritika eszközével. Ahogy annak 
idején karner károly professzorunktól tanultuk: a teológia az egyház kri
tikai funkciója. olyan koordinátarendszer, amelyhez mérhetjük az egyház 
tanítását és életét, vagy még inkább, mint az iránytű, amely ugyan nem 
pótolhatja sem a lábat, sem az utat, de segít a helyes irányt megtalálnunk, a 
téveset korrigálnunk. Bizonyára nem tévedünk, ha több írásmagyarázóval 
együtt a teológiában véljük felfedezni a „lelkek megítélésének” karizmáját 
(1kor 12,10). 

a teológia csak ezt a célt szolgálhatja. azért kell ezt ennyire hangsúlyoz

* fórumelőadás a fasori Evangélikus Gimnázium dísztermében 1990. március 31-én. 

245 



Szociáletikai taNulmáNyok  

 

 

 

              
  

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

nom, mert a teológia gyakran prostituálódik, és rendeltetésével ellentétes 
érdekek szolgálatába állítjuk. Az iránytűt manipulálni is lehet! Ma külö 
nösen is nagy kísértés, hogy a teológiát múltbeli magatartásunk igazolására 
használjuk fel, szerecsent mosdasson, vagy mártírkoszorút fonjon. de nem 
kevésbé méltatlan szerep a teológiához a szélkakasé, az elvtelen igazodás 
a történelmi szelek változásaihoz. Ezért nem tudok egyetérteni az olyan 
kijelentéssel, amely szerint „a diakóniai teológiát a történelem túlhaladta”. 
Ebben az esetben ugyanis a történelem volna az a kritérium, amely a teológiát 
minősítené. ilyen alapon egy korábbi történeti korszak is igazolássá válhat, 
felmentést adhat, történetesen a „diakóniai teológiának”. természetesen én 
nem hiszek a korok feletti teológiában. Nem ér semmit az az iránytű, amely 
nem tud az adott korban eligazítani. de más a korszerű teológia, és ismét más 
az, amikor a teológia a kor szócsövévé válik. éppen ez az, amitől meg kell 
szabadulnunk. Nem folytathatjuk, ha más előjellel is, ott, ahol abbahagytuk. 
Az egyháznak soha nem volna szabad attól tartania, hogy korszerűtlennek 
és túlhaladottnak bélyegzik. sokkal inkább attól, hogy Gamáliel bölcs meg 
látása szerint „isten ellen harcolónak” bizonyulhat (apCsel 5,39). egyet az 
elmúlt időszakban mindenképpen meg kellett tanulnunk: könnyebb elviselni 
a kor vagy a társadalom ítéletét, mint istenét. 

s ha így van, akkor kikerülhetetlenné válik a kérdés: minek az alapján 
minősíthetünk egy-egy teológiai koncepciót, mi szerint kell mérlegelnünk a 
„diakóniai teológiát”? Mert a teológia csak abban az esetben tudja betölteni 
kritikai funkcióját az egyház életében, ha maga is mindig megmérettetik. 
A teológia egyetlen legitim mércéje pedig nem lehet más, mint Istennek az 
evangéliuma. Csakhogy az evangélium nem olyan, mint a párizsi méter, 
amelyet vitás esetekben bármikor elővehetünk. Ajándékba kaphatjuk, de 
nem rendelkezhetünk vele. Alázatosan kell keresnünk az oratio, meditatio 
és tentatio segítségével, a különféle teológiai álláspontok ütköztetésében, 
a testvéri teológiai vita folyamatában. az egyes álláspontok megítélésének 
tekintetében pedig nem számít, hogy hányan vallják azt, hanem egyedül 
az, hogy mennyit képvisel az evangélium igazságából az igazság dolgában 
a magnum consensus elve nem érvényesíthető. ha a többségi vélemény szá
mít, Luthernek nem lett volna igaza. viszont senki sem gondolhatja magáról, 
hogy az igazság az ő kizárólagos tulajdona. A teológus is „simul iustus et 
peccator”, tehát nem ment a tévedés lehetőségétől. Ezért nem mondhatjuk: az 
egyik „iustus”, a másik pedig „peccator”. Az igazi teológiai vitához méltatlan 
az egyik, akár kisebbségben maradt álláspont kategorikus elvetése. Csak az 
méltó a teológus névre, aki megfogadja az apostol intelmét: „Mindent tegye
tek próbára, ami jó, azt tartsátok meg!” (1thessz 5,21). Csak ezt a módszert 
követve tehetjük mérlegre a „diakóniai teológiát”, és nem hallgathatunk 
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indulatainkra, nem befolyásolhat a vele szemben érthetően kialakult csömör. 
A teológia művelője nem lehet intoleráns, és ezért nem szükséges a Diakó
nia szerkesztőjének mentegetőznie amiatt, hogy más teológiák ismertetése 
mellett olykor-olykor hangot kapott a „diakóniai teológia” is. 

Mindezt előre kellett bocsátanom, mert a feladatom rendkívül kényes. 
Nem titok előttem, hogy engem sokan a „diakóniai teológia” utolsó mohi
kánjának tartanak. amikor a felkérést megkaptam, azonnal átfutott rajtam, 
hogy ez kamikaze jellegű vállalkozás lesz. Mert ha csökönyösen ragaszko 
dom a „diakóniai teológia” álláspontjához, az sem lesz népszerű, ha pedig 
megtagadom, a közhangulat kedvéért, korábbi önmagammal kerülök szembe. 
Bölcsebb volna hallgatnom, és átadni másnak a terepet. De ha hallgatnék, 
csak azt tenném, amit joggal kárhoztatunk a múltunkban: gyakran némák 
voltunk, amikor teológus lelkiismeretünk szerint szólnunk kellett volna. 
nem lehetek tehát „engedetlen az Istentől kapott látomás” (apCsel 26,19) 
iránt, s ezért végül is vállaltam ezt az előadást következményeivel együtt. 
Különben is árnyékbokszolássá lenne a vitánk, ha a „diakóniai teológia” 
pozíciója nem jutna szóhoz. 

Már csak azért is vállalnom kellett, mert erre a teológiai felülvizsgálatra 
már korábban is rákényszerültem. Még 1986-ban kaptam megbízást arra, 
hogy egyházunk részéről vegyek részt a heidelbergi diakóniai intézet által 
szervezett munkaközösség munkájában. A feladatunk az volt, hogy dolgoz 
zuk ki a diakóniai munka teológiai alapjait. Körülbelül tízen vettünk részt 
a munkában Európa különböző evangélikus egyházaiból. Az első együttlé 
tünkön kiderült – ne feledjük el: a budapesti nagygyűlés után vagyunk! –, 
hogy munkatársaimat elsősorban a mi „diakóniai teológiánk” izgatja. Ja 
vaslatomra azonban végül is megmaradtunk az eredeti célkitűzésnél, és 
számbavettük azokat a teológiai indítékokat, amelyek az egyes evangélikus 
egyházak diakóniai munkáját meghatározzák. a mi teológiánk legfeljebb 
annyiban kerüljön szóba, amennyiben a mi diakóniai munkánkat érinti. 
Különben is abban az időben már, Káldy zoltán püspök betegségének hó 
napjaiban megszűnt „hivatalos” teológiaként szerepelni, és csak kevesen 
exponálták mellette magukat. Lehetetlen volt tehát úgy beszélni róla, mintha 
ez a koncepció nem volna nálunk heves kritika tárgya. Közben Vajta Vilmos 
könyve is megjelent (Die diakonische Theologie im Gesellschaftssystem Un
garns), és az ő bírálatát sem hagyhattam figyelmen kívül. így a munkánkat 
összefoglaló, most megjelent kötetben (P. Philipp-theodor strohm (szerk.): 
Theologie der Diakonie. Ein europäischer Forschungsaustausch. hva, 1989) 
szereplő írásomban a „diakóniai teológia” kritika tüzébe mártott, mérlegre 
tett koncepcióként szerepel. ennek a munkának tanulságait szeretném a 
következőkben átnyújtani. 
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Az alábbi okok miatt nem tudom mindenestül megtagadni, amit „diakóniai 
teológia” címen felismertünk, annak ellenére, hogy hozzátartozott a mono 
litikus pártállamban vergődő egyház életéhez. sőt mi több, meg vagyok 
győződve arról, hogy ezeket a szempontokat egyházunk reánk váró útján 
is meg kell szívlelnünk, vagy legalábbis számításba kell vennünk teológiai 
diszkusszióinkban. 

a) egy teológiát, mint mindent a világon, sok mindenre lehet felhasználni. 
jóra és rosszra egyaránt. Lehet vele élni, és lehet vele visszaélni. A vissza
élés azonban még nem minősít egy teológiai koncepciót, legfeljebb azt, aki 
visszaél vele. ha nem így volna, Pál teológiáját is el kellene vetnünk, hiszen 
a libertinisták súlyosan visszaéltek vele. de Lutherét is, akire hivatkoztak 
többek között a kvietisták vagy éppen az ún. „német keresztyének” is. 

A „diakóniai teológia” ürügyén el lehetett nyomni minden más teológiai 
véleményt, igazolni lehetett az államhatalom igényének elvtelen kiszol
gálását – hogy csak a legtöbbet kárhoztatott kinövéseket említsem. Ezt a 
gyakorlatot azonban nem írhatjuk a „diakóniai teológia” rovására. Mivel 
minden teológia próbaköve az evangélium, a „diakóniai teológiát” is csak 
akkor hajíthatjuk a történelem lomtárába, ha híjával van vagy ellentmond 
az evangéliumnak. Amennyiben viszont köze van az evangéliumhoz, nem 
önthetjük ki a fürdővízzel együtt a gyereket is. ebben az esetben a „diakóniai 
teológia” képviselőit is csupán akkor marasztalhatjuk el, ha visszaéltek vele. 
a teológiai intoleranciát vagy az emberi igények elvtelen kiszolgálását mi 
más kárhoztathatná keményebben, mint maga a „diakóniai teológia”, tehát 
éppen az, amire hivatkoznak. Mert aki vállalta a diakóniai magatartást, nem 
kényszerítheti másra a maga álláspontját, s aki tisztában van a szeretetben 
fogant áldozat természetével, nem adhatja eszközül magát tisztátalan erőknek 
bármiféle egzisztenciális előnyért sem. 

b) Már csak azért sem vethetjük el minden megfontolás nélkül a „diakó 
niai teológiát”, mert az nem Káldy zoltán „találmánya”, olyan vele összenőtt 
teológia, amely vele együtt áll vagy bukik. Annak lényegét már őelőtte sok 
tekintélyes teológus felismerte és vallotta. hivatkoznunk kell itt magára 
Lutherre, aki A keresztyén ember szabadságáról írt ragyogó alapművében a 
kiinduló tételt így fogalmazta meg: „a keresztyén ember hite által minde
nek szabad ura, a szeretet által pedig mindenki szolgája.” századunk nagy 
evangélikus teológusa, nygren a diakóniát már 1957-ben a keresztyén hit 
centrumába állította (Lutherische Rundschau, 7. 1957/58. 364. kk. Lelkipász
tor, 39. évf. 1957/8–9. 523. kk.). de a Káldy zoltántól oly gyakran hallott és 
olvasott krisztológiai paradoxon is – Jézus Krisztus Úr és szolga – már meg
található h. d. Wendland egyik 1962-ben megjelent tanulmányának címében 
(Christos Diakonos. Ursprung und Auftrag der Kirche. drei Vortrage. zürich, 
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1962.) kétségtelen, hogy káldy zoltán ezeket a felismeréseket bontotta ki és 
alkalmazta egyházunk akkori helyzetére. 

tehát függetlenül Káldy személyének és szolgálatának megítélésétől, 
alapos teológiai mérlegelés alá kell vetnünk a „diakóniai teológiát”, és nem 
intézhető el egy kézlegyintéssel, mint ahogyan ezt sokan teszik. 

c) Mégis a mérlegelés során a legsúlyosabban az a tény esik a latba, hogy 
ennek az inkriminált teológiának az origója, a kiindulópontja az evangélium 
centrumát érinti. Gémes istván a Párbeszédkísérlet a „diakóniai teológiával” 
című tanulmányában (Koinonia, 1980. 26. sz. 1. kk.), dóka zoltán Nyílt levelé-
ben (1984) és nyomukban Vajta Vilmos a már idézett könyvében (42. kk.) 
ugyanazt állítja, hogy ez a teológia nagyon szűk bibliai bázissal rendelkezik, 
mert a „diakonosz” nem tartozik Krisztus döntő újszövetségi méltóságcímei 
közé. Ezt az állítást is vitatni lehet, ha a kérdést a tartalom, a szolgálat különféle 
aspektusai felől és nem filológiailag közelítjük meg. de nem is ez a lényeg. 
Az evangélium és a diakóniai teológia viszonyát csak akkor ítélhetjük meg 
helyesen, ha „von der sache her” (Barth), vagyis annak az ügynek szem előtt 
tartásával vizsgáljuk meg, amely az egész újszövetségi tanúságtétel szívügye. 

Egyre inkább erősödik bennem az a meggyőződés, hogy az Újszövetség 
minden rétege a hatalom összefüggéseiben ragadja meg az evangéliumot. 
Mély bibliai realizmus jelentkezik ebben, mert minden változás csak valami 
erőhatására jöhet létre. Az üdvös változáshoz, vagyis a szabaduláshoz is erre 
van szükség, mégpedig isten hatalmának közbeavatkozására. Mert nem elég 
a helyes létértelmezés, az emberi jó szándék akkor, amikor az emberfeletti 
Gonosz és az istenellenesség hatalmában vergődünk. Az „erős fegyverest” 
csak még „egy nálánál is erősebb győzheti le” (Mk 3,27). Az újszövetségi 
tanúságtevők kórusa, ki-ki a maga módján mind arról vall, hogy Istennek 
ez a szabadulást szerző hatalma Jézus Krisztusban és Jézus Krisztus által 
diadalmaskodik. Erről a győzelemről szól Jézus isten királyi uralmának 
meghirdetésével, pál az evangéliumban, amely istennek ereje, és jános az 
örök élet ajándékában. 

Mindez azonban még nem az „Újszövetség igazi újsága. Jézus istenre 
hagyatkozó zsidó kortársai is reménykedtek isten hatalmának megnyilat
kozásában. Az újság éppen abban a módban van, ahogyan Isten szabadulást 
szerzett nekünk. Ez az a kő, amelybe sokan beleütköztek, és amelyre csak 
kevesen építettek. Mert Isten hatalma Jézus Krisztusban paradox módon 
nem ellenállhatatlanul, térdre kényszerítő erővel nyilatkozott meg, hanem 
a minden áldozatra kész szeretet kiszolgáltatottságában. de istennek éppen 
ez az „erőtlensége” az ő ereje. Erre a diakóniai életformára hívja el azokat 
is, akik az ő szolgálatának gyümölcseiből élnek. Az egyháznak sincs más 
hatalma, mint az ő Urának (Jn 13,26). ha tehát kivennénk valamilyen törté 
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nelmi fordulat kedvéért mindazt, ami az Újszövetségben ezzel a főtémával 
összefügg, maradna-e benne akár csak egy sor is? 

d) De az egyház vándorútjának reánk köszöntő új szakaszában is szüksé 
günk lesz az ún. „diakóniai teológia” felismeréseire. Egyre több jel mutat arra, 
hogy egyes keresztyén közösségek szeretnék visszaállítani az egyháznak 
a keresztyén kurzus idején élvezett kiváltságos, uralmi helyzetét. nemrég 
például követelték a miniszterelnöktől, hogy tiltsanak be egy olyan filmet, 
amely sérti keresztyén meggyőződésüket. s mindez éppen a lelkiismereti 
és vallásszabadságról szóló törvény megszavazása után történt! Ebben a kö 
vetelésben három súlyos eltévelyedés is van. a megfogalmazói, úgy látszik, 
sértődős keresztyének, ami nem éppen jézusi lelkületre vall. A keresztyén 
hit érdekében erőszakos közbelépést igényelnek az államtól. Végül pedig: 
ezt a petíciót – horribile dictu – lelkészek és teológiai tanárok is aláírták! 
(Magyar Nemzet, 1990. január 25.) hát csak ilyen eszközeink maradtak a 
Jézus-kép meghamisítói ellen?! szerencsére a kormányfő ebben az esetben 
jobb teológusnak bizonyult a szakmabelieknél, és nem engedett a nyomásnak. 

talán nem én vagyok az egyetlen, aki szomorúan látom kis egyházunk 
fokozatos atomizálódását, a bellum contra omnia elv eluralkodását. amikor 
minden meglévő erő összefogására volna szükség, hogy megnövekedett fel
adatainkat elláthassuk, kölcsönös vádaskodások, gyanúsítgatások – persze hát 
mögött! – és fenntartások állítanak szembe egymással, engesztelhetetlenül. 
hát nincs égetően szükség a páli intelem – „egymást előrébbvalónak (nem 
„különbnek”, mint Károlinál!) tartsátok!” (fil 2,3) – megszívlelésére? Vagy 
azt hagyta meg Jézus nekünk, hogy egymás fejét mossuk meg, és nem a lábát? 

Most, amikor egyházunkban minden megújulás után kiált, megvan a 
veszélye annak, hogy minden időnket, energiánkat és főként szeretetünket 
az önmagunkkal bíbelődés kösse le, és ne jusson belőle az egyházon kívüli 
szféra rengeteg gondjára. Új történelmi körülmények között is érvényes 
jézus szava: „aki meg akarja menteni életét, elveszti azt” (Mt 16,25). a má
sért magát exponáló magatartás jó példájának tartom Prőhle Károlynak a 
lelkiismereti szabadságról adott tévényilatkozatát. Mert nemcsak az egyház 
szolgálata, hanem a tudomány művelése számára is nélkülözhetetlennek 
tartotta a lelkiismereti szabadság érvényesülését. hiszen a korábbi helyzet 
a tudományos kutatást is gúzsba kötötte. 

Ehhez tartozik még, hogy a jövőben sem hanyagolhatjuk el mindazt, amit 
eddig az „egész népünk ügyeinek felkarolása” csömörig ismételt címszó alá 
soroltunk. A szegénység belül az országban és kívül a harmadik világban 
továbbra is elviselhetetlen probléma marad, még ha sikerül is gazdaságilag 
becsatlakoznunk az európai házba. A kollektív önzés ellen nem adhatjuk 
fel a küzdelmet! 
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Összefoglalva: egyetlen teológiai koncepció sem lehet fegyver más ál
láspontokkal szemben, de nem lehet valakit elintézni sem egy teológia 
diszkretitálásával. Szabadítsuk meg a teológiát az egyházpolitikai szempon
toktól! Mint az egyház népét, úgy a teológiát sem lehet leváltani. viszont 
rendszerváltás nélkül is le kell váltani egy teológiát, ha az híjával van az 
evangélium igazságának. Meg kell tanulnunk, hogy a teológia nemcsak 
a krízis, hanem a diakrízis művészete is. robinsonnak több esze volt, mint 
sokunknak, mert az elsüllyedt hajóból kimentette mindazt, amire az új 
körülmények között szüksége lehetett. 

A teológiai „elszámolással” összefüggésben feltétlenül szólnunk kell 
még ennek személyi konzekvenciáiról. Kik marasztalhatók el egyházi kö-
zelmúltunk bűneiért, akár a „diakóniai teológiával” történt visszaélésekért? 
egyetértek azokkal, akik szerint a megújulás érdekében a kompromittáló
dottaknak legalábbis háttérbe kell húzódniuk. 

de kikről van szó? Amíg ezt nem tisztázzuk, nem lesz békesség egy
házunkban. A személyi kérdés legkényesebb pontja pedig az ún. „csendes 
többség” minősítése. nem véletlen, hogy dóka zoltán Képes 7-ben megjelent 
cikkében (1990. 9. sz. március 3.) és országos felügyelőnk is (Evangélikus Élet, 
1990. március 19.) abban látja egyházunk bénultságának okát, hogy ennek 
a többséget kitevő csoportnak nem tisztázott még a múltbeli magatartása, 
illetve nem kapott felmentést múltjára. való igaz, a helyzet az állóháború 
képét mutatja. A többség nem közeledik sem az egyházvezetőséghez, sem a 
vele élesen szembenállókhoz. 

a jelenség okainak elemzése azonban véleményem szerint – megragadt a 
felszínen. az igazi okot abban látom, hogy lelkészi karunk és az egyházuk 
szolgálatában a legnehezebb időben is kitartó világiak nem hajlandók úgy 
tekinteni vissza, mint akik mást sem tettek, mint egyházat árultak. Még a 
vádnak abban az enyhített formájában sem, hogy „csak annyit engedtek a 
központi erőszaknak, amennyi szükséges volt, hogy megóvhassák magukat 
és övéiket a pártállamot kiszolgáló egyházvezetés brutalitásaitól”, és most 
is arra van szükség, hogy ez a többség „felébredjen félelmeiből, nyugalma 
érdekében mindenre bólogató bénultságából” (dóka). Akárhogy szépítjük, az 
így jellemzett magatartás puszta negatívumokból áll, és lényegében nem más, 
mint gyávaság. A hallgatag többség ezt a minősítést is igazságtalannak tartja. 

az alapjában véve egyházellenes pártállam nyomása alatt a reagálásnak 
több típusa alakult ki. Volt, aki az őt ért igazságtalanságok miatt passzív re 
zisztenciába vonult, volt aki eredendő lustaságát takargatta a nehézségekkel, 
volt, aki a helyzetet tisztességtelen előnyök megszerzésére használta ki, és 
voltak olyanok is – és most róluk akarok beszélni – akik – így mondhatnám 
– az aktív rezisztencia útját választották, vagyis azok, akik „az egyház aka
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runk lenni a szocializmusban” jelszó első felére tették a hangsúlyt, és ezért 
igyekeztek teológiailag átgondolni helyzetüket, alaposan felkészülni minden 
igehirdetésre, többet látogatni, ifjúsági munkát végezni. tehát a hátrányos 
helyzetet nagyobb erőbedobással törekedtek ellensúlyozni. taktikájuk nem 
a robbantásos módszer volt, hanem a monolitikus sziklatömb repedéseibe 
hulló magé, amely ha élet van benne, szétfeszítheti a legellenállóbb közeget 
is. repedést pedig találhatott – főként a „pongyola diktatúrán” –, aki keresett. 
tették mindezt anélkül, hogy ezért felülről jövő elismerésre vagy anyagi 
előnyökre számíthattak volna. Mi tagadás, ehhez az önemésztő élethez erőt 
a „diakóniai teológiából” merítettek, amely azzal biztatta őket, hogy az ál
dozatos munka és az ellenség iránt tanúsított szeretet nem hiábavaló. nem 
tudja helyesen megítélni a mögöttünk levő egyháztörténeti korszakot az, aki 
nem ismeri fel a „diakóniai teológia” szerepének ambivalens jellegét. Mert 
lehetett az egyház fojtogatásának eszköze, ugyanakkor azonban az egyház 
életerejének kovásza, mozgásterének tágítója, tehát a fojtogató szorítás lazí
tásának eszköze is. 

Ezért nem tudok egyetérteni Vajta Vilmos könyvének egyik okfejtésével. 
A tradicionális kegyesség megtartó erejével magyarázza ugyanis az 1984. 
évi budapesti evangélikus világgyűlés résztvevőinek gyülekezeteinkről 
szerzett kedvező benyomásait. Kétli, hogy ehhez a „diakóniai teológiának” 
bármiféle köze lenne (i. m. 183. o.). Nem lehet vitás azonban: gyülekezete
ink túléléséhez elsősorban az evangéliumnak és az evangélium önzetlen és 
önemésztő hirdetésének van köze. 

Mondhatná valaki: ez az aktív rezisztencia objektíve az egyház ellensége
inek játszott a kezére, mert azt a benyomást keltette kül- és belföldön, hogy 
az egyház élhet a sztálinista diktatúrában is. ez a felfogás lényegében véve 
a „minél rosszabb, annál jobb” istentelen elv tövéről fakad. 

ilyen alapon az az orvos, aki hálapénz nélkül is meggyógyította a bete 
get, vagy az édesanya, aki abban a rendszerben hozta világra gyermekét, 
szintén elmarasztalható lenne, hiszen mindezzel a közérzetet javította egy 
tűrhetetlen struktúrában. sőt mi több, Jézus is elmarasztalható volna, hiszen 
emberi életeket hozott rendbe, miközben a római hatalom szilárdan tartotta 
népét elnyomó hadállásait. Bánffy Györggyel értek egyet, aki azt nyilatkozta, 
amikor számon kérték rajta egy 1950-ben írt drámáját, hogy „engem egyet
len valami ragadott magával akkor, és ragad magával ma is: többet, jobbat, 
helyesebben cselekedni” (168 Óra, 2. évf. 11. sz. 1990. március 20. 16. o.). 

nem azért hívtam fel a figyelmet az általam „aktív rezisztenciának” ne
vezett magatartásra, hogy most előhozakodjunk hősi erőfeszítéseink vagy 
elszenvedett méltánytalanságaink bizonyítékaival. ebben az esetben ugyan
is a tisztesség megkívánja, hogy megvalljuk megalkuvásainkat is. Mert 
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különböző mértékben, más és más ponton, valahol mindnyájan „sárosak” 
vagyunk. de ebben csak az irgalmas isten tud igazságot tenni. Ha mi fogunk 
hozzá, akkor újabb igazságtalanságokkal tetézzük a korábbiakat. ugyan
azt tesszük, amit a letűnt egyházvezetőség szemére vetünk: dorongokkal 
esünk egymásnak, csak éppen a dorong másik végét markolva. Kinyitjuk 
Pandora szelencéjét, amelyből a kölcsönös és végeláthatatlan vádaskodás 
átkos szelleme zúdul ránk – „nem tudjátok, milyen lélek van bennetek!” (Lk 
9,55) – mondaná jézus –, és ebben szétzilálódna, darabokra hullana kicsiny 
egyházunk. A „köztörvényes bűnöket” viszont, szolgatársunk eláztatását, 
csalárd úton szerzett jövedelmeket, amennyiben bizonyíték van rá, a tisz
tultabb jövő érdekében bizony számon kell kérni. 

Köszönöm a figyelmet. Ennyivel tartoztam a lelkiismeretemnek isten 
színe előtt. 

Utólagos megjegyzés 

Két nappal az előadás elhangzása után kaptam kézhez a Német Evangé 
likus egyházak (ekd) 1989 tavaszán rendezett konferenciájának anyagát 
egy kötetbe gyűjtve Diakonische Kirche cím alatt. A kötetben megjelente 
tett előadásokból, de főként a bibliai alapvetésből kitűnik, hogy a német 
protestantizmus abban az irányban keresi útját, amelyet az ún. „diakóniai 
teológiában” próbáltunk megfogalmazni. éppen akkor veszik fontolóra, 
amikor mi készek vagyunk mindenestől kivetni egyházunk hajójából. Az 
ok bizonyára abban rejlik, hogy a szekularizmus erősödése az egyház és 
társadalom viszonyának új meghatározását sürgeti. 

Lelkipásztor, 1990. június 
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elkülöNüléS vagy azoNoSuláS – 
mi őrzi meg az egyház ideNtitáSát? * 

Mint mindig, most is igaznak bizonyult: az éremnek két oldala van. szüksé 
ges időről időre állami oldalról átgondolni az egyház mibenlétét és szolgála
tát, és meghatározni a hozzá való viszony legfontosabb sarokpontjait. De nem 
kevésbé fontos nekünk, egyházi embereknek is számot adnunk önmagunkról 
és megvizsgálnunk, hogy megfelel-e küldetésünknek az a viszony, amely az 
egyház és a társadalom között kialakult. szerintem akkor működik jól a 
munkamegosztás és a szerepvállalás az egyház és az állam viszonyában, ha 
az egyház nem akarja megmondani az államnak, hogy mit kell csinálnia, és 
az állam ugyancsak nem írja elő az egyháznak, hogy neki viszont miként 
kellene viselkednie. 

Előadásom címét kérdésként adtam meg, amely sejteti ugyan az élére állí
tott helyzetet, de a megoldást, a választ nem előlegezi meg. tulajdonképpen 
egészen lecsupaszítva a témát: az egyház és világ együttélésének és kapcso 
latának stratégiáit szeretném megbolygatni. Mi a követendő út? Az egyház 
nak az-e a dolga, hogy lépést tartson a társadalmi változásokkal, és ennek 
érdekében minél inkább azonosuljon környezetével? Vagy pedig őrizze meg 
önazonosságát, integritását, tehát lehetőleg óvja meg magát minden külső 
befolyástól? Mondanivalómat öt pontban szeretném tömören összefoglalni. 

a probléma jelentkezése 1Kor 5,9–13-ban 

Újszövetségi és exegetikai indítással szeretném exponálni a kérdést. Jelen 
esetben ugyanis egy bibliai szöveggel való foglalkozás állított az imént 
vázolt feladat elé. tudniillik legtöbbször – és ez nem is baj – az egyház elé 

1 elhangzott az evangélikus hittudományi egyetemen az evangélikus lelkészképzés megin
dulásának 75. évfordulója alkalmából megrendezett tudomány napján, 1998. november 2-án. 
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tornyosuló és megoldásra váró kérdések kényszerítenek minket arra, hogy 
kivallassuk az írást: vajon mi felel meg isten akaratának? Azután vannak 
olyan esetek, és ezek fordulnak elő ritkábban, amikor maga a szöveg érint 
valamit, ami lökést ad gondolatainknak, és megkérdőjelezi eddig követett 
gyakorlatunkat. Most ez az utóbbi helyzet állt elő. Elém került egy szentírási 
szöveg, amelyet éppen magyaráznom kellett, és közben rádöbbentem, hogy 
olyan mondanivaló rejlik ebben a szövegrészletben, amely túlnő egy exegézis 
határán. Ez indított arra, hogy előadást vállaljak erről a témáról jubileumi 
teológiai napjainkon. Ez tehát magának az előadásnak a genezise. 

Mi gondolkoztatott el exegetikai munkám során? Aki Pál apostol írásai
val foglalkozik, nemegyszer találkozik azzal a jelenséggel, hogy ő csak úgy 
érintőlegesen, kizárólag egy másik mondanivaló alátámasztásául, azaz argu
mentációs eszközként tár fel olyan igazságot, amelynek távlata és mélysége 
túlhaladja az adott szövegben betöltött szerepét. két esetet is hadd hozzak 
fel igazolásul. pál 2kor 1,15kk-ben mentséget keres ígéretének megszegésére. 
Már az első levél végén jelezte, hogy el akar menni Korinthusba, de erre idáig 
nem került sor. Amikor következetlenségét szemére vetik, különös módon 
arra hivatkozik, hogy isten ígéreteit megtartó isten. ő éppen isten ígéretei 
miatt, amelyek „Krisztusban lettek »igen«-né és általa »ámen«-né”, halogatja 
a hozzájuk menetelt, nehogy a közöttük kialakult feszültség miatt az evan
gélium visszájára forduljon. így szembesít minket, csak úgy érintőlegesen, 
az ígéreteit előbb vagy utóbb beváltó hűséges istennel. A másik példát fil 
4,10kk-ből veszem. Nagyon hétköznapi dologra fordítja a szót az apostol, aki 
történetesen fogságban van. Megköszöni a gyülekezet által küldött segítséget. 
Ezután, meglepetésre, ezt fűzi köszönő szavaihoz: nekem tulajdonképpen 
nincs szükségem erre az adományra, hiszen én megtanultam, hogy azzal, 
amim van, elégedett legyek. tudok szűkölködni, de bővölködni is. Ekkor 
mondja ki azt a vallomást, amely túllép a pillanatnyi összefüggésen: „Min
denre van erőm az által, aki megerősít engem”, vagyis krisztus által. 

Ezeket a példákat azért hoztam fel, hogy felfigyeljünk az 1Kor 5,9kk-ben 
elém került eset hasonló voltára. itt ugyanis arról szól Pál, hogy a korinthu
siak között a paráznaságnak egy olyan kirívó esete fordul elő – egy férfi a 
mostohaanyjával él együtt! –, amely még pogányok között is ritkán található. 
Ami azután különösen is bántja az apostolt, az az, hogy maga a gyülekezet 
elnéző ezzel a viselkedéssel szemben. Ekkor hozza fel egy korábbi leveléből 
azt a részletet, amelyben óvja őket a paráznákkal való kapcsolattartástól. Ezt 
azonban félreértették, ha a világ paráznáira gondoltak, és nem a gyülekezet
hez tartozó parázna életűekre. Mert ha nem így volna – és most következik 
a páli érv, amiért én felidéztem 1kor 5,9kk-et –, akkor a korinthusiaknak 
valósággal ki kellene menniük a világból (5,9–10). ha kimondanánk, hogy 
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keresztyén hívő hitetlen, bűnös emberrel nem érintkezhet, akkor csak ez 
lehet a következetes, logikus lépés. 

korábbi levélbeli kijelentésének ez az értelmezése gondolkoztatott el: 
vajon milyen stratégiát követ Pál apostol, amikor lehetetlennek tartja azt, 
hogy keresztyének a társadalom nem keresztyén tagjaitól elkülönítsék ma 
gukat, viszont – tegyük hozzá – megkívánja az elhatárolódást a gyülekezet 
nyilvánvaló bűnökkel terhelt tagjaitól. holott az egyház történetéből isme 
retesek olyan megoldások, amelyek a világból történő kivonulás stratégiáját 
követik. Gondolhatunk akár a remeteségre, a zárt közösségekre vagy éppen 
a világot megvető, abból elvágyódó lelkületre. 

Mi rejtőzik az apostol álláspontja mögött? Nyilvánvalóan nem a világból 
történő kivonulás kivihetetlensége miatt gondolkodik így. Bár igaz, hogy a 
rabszolgák, akik nem rendelkezhettek magukkal, ezt amúgy sem tehették meg.2 

de talán még csak nem is az egyház missziói küldetésének betöltése érdekében 
mondja ezt. én magam meg vagyok győződve arról, hogy ennek mélyebben fek
vő okai vannak: mindez a páli megigazulástannal függ össze. Az elkülönülést 
ugyanis az attól való félelem diktálja, hogy a világ megronthatja a hívő ember 
Istennel való kapcsolatát. „Mi pedig nem a szolgaság lelkét kaptuk, hogy ismét 
féljünk, hanem a fiúság lelkét kaptuk” – írja Pál róm 8,15-ben. Nincs szükség 
tehát bezárkózásra, mert „ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” (róm 8,31) 

a zsidóság magatartása a nem zsidó világgal szemben 

a pál által 1kor 5,10-ben szinte mellékesen odavetett megjegyzés isten 
ószövetségi népének sorsát elemezve kapja meg igazán a súlyát és távlatát. 
tudniillik Pál apostol zsidóként maga is átélte annak a történelmi kísérlet
nek a következményeit, amely a zsidóság múltjában és az apostol korának 
jelenében jellemezte a zsidóság és a nem zsidó világ kapcsolatát. a tét, amely 
ezen múlott, igen nagy volt. Nem csupán az önazonosságuk – vagyis hogy 
ők igazán zsidók maradhassanak – forgott kockán, hanem az Isten iránti 
hűség érdeke volt ez, ami miatt ők egy meghatározott stratégiát alakítottak 
ki maguknak. igaz viszont, hogy az isten iránti hűség egyet jelentett identitá 
sukkal: „nem vagyok választott nép, ha nem maradok hű atyáim istenéhez” 
– fogalmazódhatott meg bennük.3 

2 schräGe 1991–2001, 389. o.
3 sok jó monográfia foglalkozik a vizsgált korszakkal, és támasztja alá, hogy amit

kontúrjaiban érzékeltetni próbálok, valóságos történelmi tét volt a zsidóság számára: 
henGeL 1973; köster 1980, 213–293. o.; Jeremias 1962. 
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röviden tehát a történelmi folyamatról: a probléma a babiloni fogságban, 
illetve utána keletkezett. A próféták ez előtt a fogság előtt, alatta és utána 
világosan értésére adták a népnek, hogy a tragédia azért következett be, mert 
bálványimádókká lettek, hűtlenné váltak istenhez, és csak akkor rendeződik 
az egészséges viszony isten és az ő népe között, ha ezen a téren gyökeres 
változás következik be. Ezért amikor visszatérhettek a babiloni fogságból, 
Ezsdrás és Nehémiás minden erővel azon volt, hogy az egész népet vissza
vezesse a Tórához, a törvény előírásaihoz, és úgy szervezte meg a zsidóság 
életét, hogy ezt a célt maximálisan teljesíteni tudják. 

Miben kellett dönteniük? tudták nagyon jól: vagy azonosulnak a környe 
ző világgal, és akkor többé nem lehetnek isten népe; vagy pedig hűségesek 
maradnak istenhez, és akkor el kell szigetelődniük a világban végbemenő 
fejlődéstől. 

egy mozzanat már a kezdet kezdetén jól megvilágítja az élére állított 
helyzetet: a samaritánusokkal kapcsolatban kellett állást foglalniuk, akik 
az óhazában maradt keverék népként felajánlották szövetségüket a hazatért 
zsidóságnak. tudjuk, hogy elutasításban lett részük, nehogy megrontsák a 
zsidóság feddhetetlenségét, magukkal rántva őket felemás vallásosságukba. 
ez az elutasítás azután évszázados torzsalkodás mérges magvait hintette el 
a két nép között. A feszültség azonban akkor még nem vált végzetessé, mert 
a térségben a perzsa uralom mérséklő hatása érvényesült. 

a perzsa uralmat nagy sándor birodalmának utódállamai váltották fel, 
és amikor Palesztina a szír szeleukidák befolyása alá került, a helyzet va
lóban komollyá vált. Ez a fennhatóság már nem volt türelmes. Igyekezett a 
hellenista vallásosságot erőszakkal is rákényszeríteni a zsidóságra, és ebben 
segítségére voltak Jázon és Menelaosz zsidó főpapok. A zsidóságnak ezek a 
vezetői az arisztokrácia több tagjával együtt (például a tobiádákkal) gazda
ságilag is érdekelve voltak a hellenista világ felé fordulásban. antiókhosz 
epiphanész szír uralkodó nagyon kemény intézkedésekkel próbálta keresz
tülvinni hellenizáló politikáját, de a makkabeusok mozgalma szembeszállt 
vele, hogy megőrizze isten népének integritását. Ebben a harcban nagy táma
szuk volt a haszidok csoportja, azok a kegyesek, akik magukat isten hűséges 
szolgálatára, a tóra 613 parancsolatának szigorú megtartására kötelezték 
el. Ez a 613 parancsolat a törvény úgynevezett kerítése, vagyis biztosítéka 
annak, hogy még csak alkalmat sem adnak a tóra megszegésére. 

A zsidóságnak hosszú és nehéz küzdelem után sikerült megszabadulnia 
a szír uralom alól, de a haszidoknak a zsidóság vallási feddhetetlensége ér
dekében hamarosan a makkabeus testvérek, illetve a hasmoneus uralkodók 
ellen kellett fordulniuk, akik egyre inkább a hellenizmus hatása alá kerültek. 
Jellemző, hogy simon főpap – az egyik makkabeus testvér – ellen az volt 
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a haszidok kifogása, hogy az édesanyja szír fogságban volt, és ki tudja, mi 
történt ott. olyan valaki pedig nem lehet legitim főpap, akinek ilyen gyanús 
múltú édesanyja van. ilyen messzire ment az a szabályozás, a törvénynek az 
a részletes kimunkálása, amelynek meg kellett védenie a zsidóságot a pogány 
istentelenségtől. Jézus korában a haszid mozgalom örökösei, az esszénusok 
és a farizeusok voltak azok, akik főleg az étkezési és tisztasági előírásokkal 
igyekeztek a zsidó és a pogány között a határvonalat meghúzni, vagy ahogy 
az efezusi levél mondja: „a falat megépítem” (2,14). 

hogy ez az elkülönülés mennyire meghatározta a mindennapi életet is, 
arról több olyan konfliktus is tanúskodik, amely nem zsidók között esett 
meg, hanem már keresztyén gyülekezetben zajlott le. Az újszövetségesek 
szakmai zsargonjában ez az úgynevezett „antiókhiai közjáték” (lásd Gal 
2,11–14). Antiókhiában ugyanis olyan zsidó és pogány eredetű keresztyének 
éltek egyazon gyülekezetben békésen egymással, akik minden lelkifurdalás 
nélkül leültek egy asztalhoz, együtt úrvacsoráztak, mert nem tartottak attól, 
hogy ezzel vallási értelemben megfertőzik vagy megrontják egymást. 

Ez mindaddig így is volt, amíg Jakabtól, Jeruzsálemből nem jöttek embe 
rek, akik a szigorúbb elkülönítés hívei voltak. Ekkor Péter is átállt, és többé 
nem ült le pogány eredetű keresztyén mellé egy asztalhoz. Pál Péternek ezt 
a magatartását képmutatásnak minősíti, és megrója őt ezért. tulajdonképpen 
ugyanez a páli álláspont tükröződik az előadás kiindulópontjának tekinthető 
1kor 5,9kk-ben is. 

Jézus állásfoglalása ebben a kérdésben 

talán most már érzékelhető Pál 1Kor 5-ből kiemelt megjegyzésének sú 
lya, amellyel évszázados beidegződést próbál feloldani. Mert elképzelhe 
tetlennek tartja, hogy keresztyének ne érintkezzenek a nem keresztyén 
világgal, bármennyire is eltérő életfelfogás és életstílus jellemezze őket. 
Az apostol maga is nagyon nyitott volt más meggyőződésű emberek iránt. 
Lukács megjegyez valamit, ami ebből a szempontból nagyon érdekes, és 
rendszerint elkerüli a figyelmünket. Az Apostolok cselekedetei könyvének 
20. fejezetében írja, hogy amikor Pál apostolék Efezusban, a népgyűlésen 
bajba kerülnek, segítségükre siet néhány ázsia tartománybeli főtisztviselő, 
akik Pál barátai voltak. Az eredeti szöveg elárulja, hogy ezek asziarkhák, 
vagyis a tartomány vallási életének vezetésével megbízott emberek voltak, 
akik többek között a császárkultuszért is felelősek voltak. Olyan emberek 
tehát, akik egy más vallásnak az ügyét viselték lelkükön, és Pál ennek elle 
nére baráti kapcsolatban volt velük. Ebből kitűnhet, hogy ő maga mennyire 
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nem különült el a környezetétől, még akkor sem, ha „más világnézetű” 
emberekkel volt dolga. 

én azonban úgy látom, hogy pál nem a maga feje után megy, nem csupán 
a maga teológiájának következményeként alakítja így a világhoz fűződő vi
szonyát, hanem Jézusra figyel, és az ő „mimétésze”, követője volt (1Kor 4,16; 
Fil 3,17; 1thessz 1,6). ezért kell jézusnál keresni a nyitját annak, amit pál 
képviselt 1kor 5-ben is. 

Jézus egy ízben, amikor a tiszta és tisztátalan dolgok kérdése került elő, 
teljesen egyértelműen fogalmazta meg álláspontját ebben a kényes ügyben. 
azt mondja, hogy „Nem az teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a 
száján, hanem ami kijön a szájából, az teszi tisztátalanná az embert” (Mt 
15,11). ugyanez a gondolat fogalmazódik meg a tituszhoz írt levélben is: 
„Minden tiszta a tisztának, a fertőzöttnek és a hitetlennek semmi sem tiszta.” 
(1,15) nyilván arról van itt szó, hogy a tiszta életet a belső tisztaság garan 
tálja, és nem az elkülönülés. hiába mondja többek között Bultmann, hogy 
ez a vitabeszéd már későbbi viszonyokat tükröző gyülekezeti hagyomány,4 

maga az állásfoglalás minden kétséget kizáróan Jézusé. Jézus életéből nem 
csupán egyetlen szál mutat ebbe az irányba, és a róla kialakítható összkép 
is e mellett szól. 

számomra teljesen egyértelmű Jézus döntése ebben a nagy tétre menő kér 
désben, ha a kovászról szóló példázatát veszem szemügyre. A kovász a zsidó 
gondolatvilág számára a gonosz szimbóluma volt. a gonosz dinamizmusa 
jelentkezik ugyanis a kovász mindent megerjesztő hatásában. Ezért kellett 
a kovásztalan kenyerek ünnepe előtt minden kovászosat az utolsó morzsáig 
eltüntetni a házból és a környékéről. így használja a kovász hasonlatát a 
bűnre Pál is, éppen 1Kor 5,6kk-ben. Jézus azonban azt mondja, hogy az is-
ten országa, vagyis isten eszkatologikus uralma olyan, mint a kovász. a reá 
jellemző bátorsággal tehát erre az örvendetes fordulatra ezt a mindenkiben 
negatív élményt felidéző jelenséget alkalmazza. Véleményem szerint Jézus 
ezzel azt akarja kifejezésre juttatni, hogy ha a gonosz dinamikus valóság, 
mint ahogyan valóban az, akkor Isten uralmának a hatása és átütő ereje 
még a gonoszénál is dinamikusabb. Bizonyára ebben a bizonyosságban van 
a nyitja annak, hogy Jézus nem volt elkülönülő. Amit ugyanis képviselt, 
nem puszta tagadása volt a világban tapasztaltaknak, hanem olyan kínálat, 
amelyet nem kellett félteni, csupán továbbadni. pál apostol ezt értette meg 
és képviselte, amikor 1Kor 5,10-ben csak úgy „érintőlegesen” kikívánkozik 
belőle az előadásomban elemzett megjegyzés. 

4 buLtmann 1931, 15. k. 
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Pál apostol döntése 1Kor 5-ben 

A paráznaságnak olyan kirívó esete forog fenn a korinthusi gyülekezetben, 
amelyet a gyülekezetnek valamiképpen ki kell iktatnia az életéből. tehát 
ahelyett, hogy elzárná magát a világtól, önmagát kell megtisztítania. ez az 
az út, amelyet az apostol járhatónak és célravezetőnek tart, és ezt kell a min 
denkori egyháznak is beépítenie a gonosz elleni stratégiájába. öntisztulásra 
van szükségünk! Ahogyan ezt egy szép imádságunk is kifejezésre juttatja: 
„Uram, építsd gyülekezetedet, és kezdd velem!” Valóban előfordulhat, hogy 
a környezete rossz hatással van az egyházra, a világ szekularizálni akarja, 
de akkor sem a környezetet kell fertőtleníteni, hanem nekünk magunknak 
kell megújulnunk. Az elkülönülés mindig végzetes gyengeségről árulkodik. 
ilyen esetben a vesztes mindenképpen isten népe marad: cserbenhagyja a 
világot, lemond környezetének vívmányairól, pozitív eredményeiről, és nem 
tudja teljesíteni istentől kapott küldetését. Ez a nagy tétje a „világgal”, a nem 
egyházzal szemben választott stratégiának. 

Seperjünk a magunk háza táján! 

Az előzőekből nyilvánvaló, hogy elsősorban önmagunkat kell olyan hely
zetbe hoznunk, hogy alkalmasak legyünk nyílt és pozitív kapcsolatra a 
környezetünkkel. A kérdés viszont az, hogy van-e bennünk olyan tartalom, 
amely ezt megengedi? Nem kell-e inkább védekeznünk; falat húznunk és a 
mögé bújnunk, hiszen erőtlenek és gyengék vagyunk? Kétségtelen, hogy ha 
elvilágiasodik vagy bezárkózik az egyház, az mindig erre a hiányra utal. 
Viszont van lehetőségünk a magunk sajátosságát, a magunk kincsét fellelni, 
és azt örömmel képviselni ebben a világban. 

Ez a mi feladatunk ebben a nehéz kérdésben, amelyet felvetettünk: elkü
lönüljünk vagy idomuljunk – mi őrzi meg az egyház identitását? Vajon jól 
választjuk-e meg a stratégiát, 

• ha vannak tabutémák a számunkra; 
• ha viszolygunk nem egyházi ifjúsági megmozdulásokban részt venni; 
• ha nem merjük vállalni a tudomány kihívásait; 
• ha nem merünk látogatni a lelkészi szolgálatunkban; 
• ha kerüljük a négyszemközti beszélgetések rázós helyzeteit; 
• ha nem lépünk ki a szószék védettségéből; 
• ha nem hiszünk a ránk bízott ügy dinamizmusában? 
isten népének nagy dilemmája valamikor a keresztyénségben megoldó

dott, hiszen Jézusban, és az őt követő Pálban ez az alternatíva megszűnt. A fal 
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leomlott isten népe és a kívül való világ között úgy, hogy megmaradhatott 
isten népének, és nem kellett hátat fordítania a világnak. Úgy gondolom, 
hogy ezt az örökséget kellene újra elevenné tenni és gyakorolni. 
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a reméNySég diakóNiai öSSzefüggéSei 
az újSzövetSégbeN 

Akadémiai székfoglaló előadás 

Úgy gondolom, a téma kiválasztását nem kell különösképpen megindo 
kolnom. Amikor egyházunk megtisztelő bizalmából, s hitem szerint isten 
akaratából ünnepélyesen is magamra vállalom az újszövetségi tanszék 
teendőinek ellátását, a felelősséget szolgálatáért, egyházunk már javában 
készül arra a nagy erőpróbára, amelyet a Lutheránus Világszövetség jövő 
évi budapesti nagygyűlése jelent számára. A technikai előkészületek nem 
szoríthatják háttérbe a lelki, teológiai felkészülést, amely a nagygyűlés 
témájából adódóan – „Krisztusban reménységgel a világért” – elsősorban 
reménységeink számbavételét és mérlegelését jelenti számunkra, külö 
nös tekintettel a több szempontból is lét vagy nemlét kérdése elé állított 
emberiség helyzetére. Előadásom ehhez a feladathoz szeretne néhány 
szemponttal segítséget nyújtani. 

Ötszáz évvel ezelőtt született reformátorunk, Luther Márton szellemi 
öröksége viszont arra kötelez minket, hogy a reánk háruló feladatot teoló 
gusként, vagyis istenre figyelve oldjuk meg. nem a valóságtól való elfordu
lásra, elvont igazságok feszegetésére szóló ösztönzést jelent ez. hiszen kevés 
olyan ember volt abban a korban, aki annyira érzékelte volna a történelem 
rejtett áramlásait, és annyira kész lett volna megfelelni a kor kihívásainak, 
mint Luther Márton. A választ azonban nem magából a helyzetből próbálta 
kiolvasni, hanem isten igéjében, pontosabban az élő igében, Jézus Krisz 
tusban kereste. Ezért kell nekünk is – készülve a nagygyűlésre – egyforma 
igyekezettel reálisan megismerni a kort, amelyben élünk, és vallatnunk 
isten igéjét, amelyből élünk. 
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I. 

Lehetetlen egyetlen előadásba belezsúfolni mindazt, amit a reménység 
ről az Újszövetség mond. Ennélfogva hosszmetszet helyett megpróbálok 
keresztmetszetet adni, vagyis egyetlen igehelyből kiindulva kibontani az 
újszövetségi reménység legfontosabb vonásait. Választásom Pál apostol egyik 
kijelentésére esett, és nem véletlenül. ő már isten cselekvése felől nézve egy 
olyan korszakban adott számot a keresztyén reménységről, amelyben mi is 
élünk. Bármennyire különbözik is a 20. század az övétől, a mi korunk is 
hasonlóképpen Krisztus feltámadása és eljövetele közé esik. Ezért a meg
változott terepen is egyazon reménységgel járhatjuk utunkat. 

a kiindulásul választott ige pedig így hangzik: „Ha csak ebben az élet
ben reménykedünk Krisztusban, minden embernél sajnálatra méltóbbak 
vagyunk.” (1kor 15,19; Cs. s. ford.) igaz ugyan, hogy ebben a kijelentésben 
Pál az eljövendő életre irányuló reménységre, illetve ennek nélkülözhetetlen 
voltára teszi a hangsúlyt. ennek azonban lelkipásztori oka van. a korinthu
siak reménysége a feltámadás perspektíváját veszítette el, ebben csonkult 
meg. thesszalonikában viszont az ellenkező előjelű intésre volt szükség. ott 
a keresztyének közül némelyek annyira beleélték magukat a végső esemé 
nyekre vonatkozó ígéretek közeli megvalósulásába, hogy „rendetlenül éltek” 
(1thessz 5,14; 2thessz 3,1–13), vagyis elhanyagolták evilági tennivalóikat. 
de a hangsúly kérdése nem homályosíthatja el azt a tényt, hogy pál kétirá
nyú keresztyén reménységről tud: krisztusban egyaránt reménység adódik 
a jelen életre és az eljövendő életre. 

Ebben az összefüggésben még valamire fel kell figyelnünk. ha az idézett 
igehely tágabb környezetét, az egész 15. fejezetet vizsgáljuk, feltűnik, hogy 
egy szó, mégpedig a mondanivaló hangsúlyos helyein, ismételten feltűnik, s 
ez a szó a kevno" (kenosz), magyarul: ’üres, hatástalan, eredménytelen’. Először 
a 10. versben él vele pál, ahol arról beszél, hogy a feltámadott krisztustól 
kapott szolgálata, sok fáradozása nem lett eredménytelen. tehát már ebben 
az életben jó irányba mozdíthatta a dolgokat. Másodízben a 14. versben 
találkozunk a szóval. Mi történik akkor – teszi fel a kérdést Pál –, ha nem 
támadunk fel, s ami ezzel egyet jelent, Krisztus sem támadott fel? Akkor 
meddő lenne az igehirdetésünk, és meddő a hitünk is – feleli. A halál min
dent letarolna. s végül feltűnik a kenosz a fejezet záróversében, miután Pál 
több oldalról is megvilágította a feltámadás és örök élet reménységét. Mivel 
ilyen reménységünk van, „tudjuk, hogy a mi fáradozásunk – ebben az élet
ben – nem eredménytelen az Úrban” (58. v.; Cs. s. ford.). Tehát a kétirányú 
reménységünk szorosan összefügg egymással, nem nélkülözheti egymást. hi
tünk és szolgálatunk eredményei a feltámadott Úrról tanúskodnak. Krisztus 
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feltámadása viszont záloga a mi feltámadásunknak. a feltámadás remény
sége pedig fáradhatatlanná tesz a krisztustól kapott feladatok elvégzésében. 
valóban: zárt légtérben csak ideig-óráig dolgozhatunk. 

hogy a további lépéseket megtehessük, fontosnak tartom az újszövetségi 
ejliv" (elpisz): ’reménység’ szó tartalmának pontosabb meghatározását. van, 
amikor az elpisz a reménységünk tárgyát jelöli meg. így például róm 5,2-ben, 
ahol a „dicsőség reménységéről”, vagy Kol 1,5-ben, ahol a „mennyben elhe 
lyezett reménységről” van szó. Más esetben viszont a reménység szubjektív 
oldalát fejezi ki. Azt a lelki habitust, amellyel reménységgel tekintünk a 
jövőbe. „A kipróbáltság reménységet munkál, a reménység pedig nem szé 
gyenít meg” – mondja Pál róm 5,4–5-ben. 

az elpisznek ez a kettős jelentése fontos információt rejt magában a re 
ménységről. hogy reménységeink megvalósulhassanak, elégséges alappal 
kell rendelkezniük. szükségünk van egy legalább hajszálnyi résre, a lehe 
tőség valami minimumára, amelyen keresztül áttörhetünk a jövőbe. de ez 
önmagában nem elég. Meg kell lennie a reménységnek bennünk is ahhoz, 
hogy ki tudjuk aknázni a lehetőséget. A reménységnek ez a két oldala is 
szoros kölcsönhatásban áll egymással. feltételezi és erősíti egymást. Alap 
nélkül vak a reményünk. Csüggedten nem ismerjük fel a lehetőségeket. 
Viszont kilátásaink reménykedővé tesznek, s a reménykedőnek élesebb a 
szeme a lehetőségek réseinek felfedezésére. Ennyiben hazug minden jóslat 
a világ jövőjéről, legyen az akár pesszimista, akár optimista. A világ sorsa 
nagymértékben attól függ, hogy él-e még bennünk a reménység, vagy pedig 
feladtuk. 

Az idézett igehelyből nyilvánvaló, hogy a kétirányú reménység alapja és 
ébresztője Jézus Krisztus. reménységünk tehát nem a világ adottságaihoz, a 
történelmi szükségszerűséghez, az ember törhetetlen élni akarásához vagy 
egy apokaliptikus, drámai végkifejlethez, szerencsés véletlenhez kötődik, 
hanem egy meghatározott személyhez. A „Krisztusban” kifejezés elsősorban 
azt jelenti, hogy isten általa nyújt reménységet az ember számára. a belé 
vetett hit egyúttal a jövőre tekintő reménység is. természetesen személye 
azért lehet záloga a reménységünknek, mert benne végtelen gazdag valóság, 
elpusztíthatatlan minőség tárul fel számunkra. Ezért egy további kérdés vár 
válaszra: mi az „Krisztusban”, ami reménységre jogosít fel minket? 
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II. 

A feltett kérdésre az Újszövetség ismerői számára önként adódik a felelet: a 
kétirányú, a jelen és az eljövendő életre irányuló reménységünknek alapja 
az a tény, hogy feltámadott Urunk van. isten feltámasztotta őt a halálból, és 
hatalmat adott neki arra, hogy életre hívja azokat, akik a halál hatalmában 
vannak. valóban sok igehely mutat ebbe az irányba. a feltámadott Úrnak van 
hatalma új életre feltámasztani már a földi élet során a bűn halálos szorítá 
sában vergődőket. „Krisztus halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott 
megigazulásunkért” – vallja Pál róm 4,25-ben. róm 6,4-ben pedig így ír:  
„A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen 
Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben jár 
junk.” ide kívánkozik az is, amit jézus jn 5,21-ben mond: „Mert ahogy az Atya 
feltámasztja a halottakat, és életre kelti őket, úgy a Fiú is életre kelti azokat, 
akiket akar.” de ugyanígy a feltámadott Úr a záloga az eljövendő életnek, a 
mi feltámadásunknak is. Most idézhetném az Első korinthusi levél egész 15. 
fejezetét. ehelyett inkább Fil 3,21-re hivatkozom: „[az Úr jézus krisztus] az 
ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket.” 

Elegendő-e a feltámadott Úrra hivatkozni, amikor a Krisztuson ala 
puló reménységeinket próbáljuk megfogalmazni? A feltámadás tényét és 
jelentőségét minden más elé helyező teológiának megvannak a maga ve 
szélyei is. Könnyen beletorkolhat a perfekcionizmusba és az ezzel karöltve 
járó triumfalizmusba. Mert a mindenek felett diadalmaskodó krisztusra 
hivatkozva azt képzelheti az ember, hogy ő is túl van már minden meg 
kötöttségen, és fölébe kerekedhet mindenkinek. Ugyanakkor egy élettől 
elforduló, világmegvető magatartást is sugallhat. ha Krisztus feltámadása 
megnyitotta előttünk az örök élet perspektíváját, van-e értelme e bűntől és 
haláltól gyötört világ gondját magunkra vennünk? – kérdi sok Krisztusban 
hívő ember. 

hogy a krisztus feltámadásának ténye, illetve ennek a ténynek elfogadása 
önmagában még nem vezet el helyes teológiai látásra, az jól lemérhető azon 
a zavaron, amely húsvét után fogta el a tanítványokat. abból a kevés adatból 
is, amely erről az időszakról az Újszövetségben reánk maradt, jól kivehető 
bizonyos türelmetlenség és furcsa módon egyúttal passzivitás is a tanítvá
nyok magatartásában. Ez a kettősség minden bizonnyal azzal magyarázható, 
hogy meggyőződésük szerint Krisztus feltámadásával elkezdődött a világ 
régóta várt megújhodása. Mivel azonban ez nem következett be, várakozó ál
láspontra helyezkedtek. Minek köszönhető, hogy a zavarban lévő tanítványi 
kör végül is vállalta a Krisztus által reájuk bízott szolgálatot a változatlanul 
maradt viszonyok között is? Aligha tévedünk, ha az okot a Lélek kiáradá
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sában keressük. A szentlélek ajándékában, amely „emlékeztette” (Jn 14,26) 
őket arra, amit Jézus húsvét előtt mondott és cselekedett. sok újszövetségi 
kutató véleményével ellentétben hangsúlyoznunk kell: a jézus-hagyomány 
döntő módon meghatározta a húsvét utáni keresztyénség életét. 

Mert jézus feltámadása csupán arról tanúskodik, hogy isten hatalmasan 
belenyúlt az események menetébe. Gyökeresen újat a bűn és halál világában 
nem is kezdhet más, csak az, „aki megeleveníti a holtakat, és létre hívja a nem 
létezőket” (róm 4,17). de hogy tartalmában mi az az új, amelynek győzelmes 
erejéről Krisztus feltámadása tanúskodik, egyedül Jézustól tudhatjuk meg. 

III. 

Meglepő módon Jézus, legalábbis a reánk maradt evangéliumi tudósítás sze 
rint, az elpisz (reménység) szót soha nem ejtette ki a száján. ezzel szemben 
reménységben élt és cselekedett. Ezt a reménységét abban az örömhírben 
fejezte ki, hogy isten országa, istennek a próféták által megígért királyi 
uralma közel van. Vajon hogyan értette ezt Jézus? A jövő ígéretének-e, vagy 
pedig a jelen valóságának? Ez a kérdés az újszövetségi tudományban mind a 
mai napig nyugvópontra nem jutott vitát eredményezett. (A vita történetéről 
és mai állásáról nemrégiben olvashattunk egy összefoglaló cikket Werner 
Georg Kümmel tollából – Theologische Literaturzeitung, 1982. február.) 

Kétségtelen, Jézus nem egy kijelentéséből kitűnik, hogy isten országának 
eljövetelét a jövő eseményének tartja. Ugyanakkor azt is sejteti – és ez első 
sorban a példázatok képanyagából tűnik ki –, hogy isten országa rejtetten 
már a jelenben is hat. Mégpedig az ő szolgálata révén, aki istentől kapott 
hatalmánál fogva tárja fel az igazságot istenről és az ő akaratáról, bocsát meg 
bűnöket, ajándékoz új életet, szabadít meg démonikus megkötözöttségektől, 
gyógyít meg testi-lelki nyomorúságot és támaszt fel halottakat. „Ha viszont 
én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az 
Isten országa” (Lk 11,20) – mondja a kételkedőknek. 

hogyan lehetséges, hogy isten országa rejtve marad sokak előtt, és nem 
számolnak vele? Mert az, ahogyan Jézus által a jelenben hat, nem fedi az 
isten királyi uralma felől táplált elképzeléseiket és reményeiket. izrael népe 
azt várta, hogy isten országa mindenkit térdre kényszerítő, mindent elsöprő 
hatalommal jelenik meg, igazságot szolgáltat a kegyeseknek, és rájuk bízza 
a világ sorsának intézését. Jézus viszont egészen másként fogta fel istentől 
kapott megbízatását: „Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, 
hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” (Mk 10,45) Ebben 
a legnagyobb áldozatra is kész szolgálatban látta az egyetlen eshetőséget 
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arra nézve, hogy már ebben az életben jobbra fordulhatnak a dolgok. és ezt 
a reménységet hagyta örökül számunkra is. 

ez lesz nyilvánvaló a Hegyi beszédnek a békülékenységre, a házastársi hű
ségre, az egyértelmű beszédre, az engedékenységre és az ellenség szeretetére 
vonatkozó, sokak által vitathatónak és túlzottnak tartott követelményeiből. 
Mert ezek nem rendkívüli erkölcsi erővel rendelkező keresztyéneknek szóló 
evangéliumi tanácsok vagy a hamarosan bekövetkező vég előtti átmeneti idő 
szak etikája, hanem a világban pusztító gonosz egyetlen hatékony ellenszere. 

Jézus szerint az eljövendő életre néző reménységünk is csak ebben a 
diakóniai összefüggésben lehet megalapozott. Mert nem feledkezhetünk el 
arról, hogy a feltámadás órája egyúttal az ítélet órája is lesz. az ítéletben 
pedig egyedül az fog számítani, hogy mit tettünk Jézus „kicsinyeivel”, azaz 
a szolgálatunkra szoruló embertársainkkal. Csak ez a szeretet és az, akiben 
ilyen szeretet van, maradhat meg isten eljövendő, örök országában. 

A feltámadás tényétől megzavart tanítványok megértették Jézus szán
dékát, mert a nekik szolgáló feltámadott Úrtól kapott erővel, reménységgel 
indultak el a világba a rájuk bízott szolgálat elvégzésére, anélkül, hogy tekin
tély, tömeg vagy fegyver biztosította volna számukra a sikert. Ez a megértés 
tükröződik Pál szavaiban: „Azért a halál bennünk végzi munkáját, az élet 
pedig bennetek.” (2Kor 4,12) Jánoséban szintúgy: „Ha a búzaszem nem esik 
a földbe, és nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést 
hoz.” (Jn 12,24) 

Ez tehát az a reménység, amely erre a földi életre nézve „Krisztusban” 
adva van számunkra. Ezt kell megragadnia, ebben kell élnie, erről kell 
egész életformájával tanúskodnia mindenekelőtt Krisztus népének. de olyan 
reménység ez, amellyel bátoríthat mindenkit, aki felelősséget hordoz az 
emberiség jövőjéért. A túlélésnek nincs más alternatívája a mi sokfelől vég 
pusztulással fenyegetett világunkban. de meglehet erre minden reményünk, 
ha megosztott világunkban egyik fél sem akar erőszakos eszközökkel a má 
sik fölé kerekedni, ha a vélt vagy valóságos sérelmek megtorlásának vágya 
helyett a közeledés útját választja, ha az erősebb szolgálja a gyengét ahelyett, 
hogy kihasználja gyengeségét. jézus egykor a túlélésnek ezt az útját kínálta 
fel népének. sajnos az akkor, vesztére, nem így akarta megoldani gondjait. 
Ma is a jövő múlik azon, hogy elhisszük-e Jézusnak: „Boldogok a szelídek, 
mert ők öröklik a földet.” (Mt 5,5) 

Lelkipásztor, 1984. január 
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a teológia feladat 

Dékáni székfoglaló 

dékánná történt megválasztásom óta újra és újra felhangzik bennem Pál 
apostolnak a kolosséi arkhipposzhoz írt intelme: „Legyen gondod a szolgá
latra, amelyet az Úrtól kaptál, hogy betöltsed azt!” (Kol 4,17) szilárd meg
győződésem szerint az új feladatot emberek döntésén keresztül ugyan, de 
az én uramtól, jézus krisztustól kaptam én is, amit szándéka szerint kell 
betöltenem, és amiért elsősorban Neki tartozom felelősséggel. de felfoghatók 
az apostol szavai a tanárok és hallgatók univerzitásához szóló intésnek is: 
teológiai akadémiánk tegyen meg mindent azért, hogy elvégezze azt a fel
adatot, amely neki az egyház testében osztályrészül jutott. Mert végül is az 
én szolgálatom nem több és nem kevesebb, mint hozzásegíteni akadémiánkat 
rendeltetése betöltéséhez. 

számomra lényegesnek tűnik, hogy az intelem nem általánosságban, 
hanem személyhez szólóan hangzik el: te töltsd be szolgálatodat, rajtad ne 
múljék az egyház sorsa! Nagyon valószínű, hogy a kolosséi gyülekezetben 
azért verhettek gyökeret tévelygések, következhettek be torzulások, mert 
Arkhipposz elfoglalta ugyan a számára kijelölt szolgálati helyet, de nem 
töltötte be azt. divatossá vált egyházunkban a kétségtelenül meglévő ba 
jokért másokat okolni, mások szemére vetni, hogy nem állnak a hivatásuk 
magaslatán. de fordítunk-e legalább ennyi gondot a magunk szerepének fe 
lülvizsgálatára? templomtatarozás alkalmával nem egyszer előfordult, hogy 
súlyos gerendát kellett arrébb vinnünk. ha valaki az emelők közül csupán 
úgy tett, mintha nekirugaszkodnék, a gerenda vagy nem mozdult meg, vagy 
a többiek helyzetét tette keservessé. természetesen egyházunk egészének 
sorsáért is felelősséget kell hordoznunk, de milyen felelősségtudat az, amely 
eközben nem sarkall a saját tisztünk jobb és teljesebb betöltésére? s mindez 
még csupán a mindenkit kötelező emberi tisztesség dolga. A krisztusi ezen 
felül van. Előfordulhat ugyanis, hogy valaki valamilyen oknál fogva, talán 
éppen bűnös könnyelműségből nem fordít kellő gondot szolgálata betöltésére, 
akkor nekem kell helyette is helytállnom, többet vállalnom, amint Krisz 
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tus is tette velünk, hogy az ügyek jó irányba mozduljanak. így, személyhez 
szólóan teszi felelőssé a mi Urunk a tanári kart s köztük engem, a dékánt 
is, de a hallgatóságot szintúgy, kit-kit a saját feladatáért, a ránk bízott ügy 
sorsáért. így kell vállalnia és betöltenie szolgálatát akadémiánknak is egy
házunk egészéért. 

Akadémiánk feladatát és benne a mi részünket mérlegelve nem hagy
hatjuk figyelmen kívül az egyházi szolgálatnak azt a rendjét, amelyet Pál 
apostol a test és a tagok viszonyával világít meg. az egyház egészséges éle
téhez, küldetésének eredményes betöltéséhez sokféle és pontosan körülírt 
szolgálatra van szükség. nincsen senki az egyházban, aki egymaga el tudna 
látni minden nélkülözhetetlen munkakört, s aki erre az egyház Urától fel
hatalmazást és karizmát kapott volna. Csak részfeladatok vannak, s ezeket 
kell kinek-kinek elvégeznie az egész érdekében. a teammunka, a részfel
adatok egybehangolt betöltése nem új találmány az egyházban. Krisztus 
akaratára megy vissza. az egymásra utaltság, az egymás kezére dolgozás 
az egyházi szolgálat lényegéhez tartozik. senki közülünk nem hitetheti el 
magával például, hogy az általunk művelt teológia pótolhatja a – reformátori 
kifejezéssel élve – viva vox evangeliit, isten ma érvényes és ma hirdetett 
igéjét, amelyből él az egyház, sőt amely minden igaz teológiának éltető és 
megújító forrása is. Ugyanakkor azonban az ige szolgálata sem nélkülözheti 
azt az önvizsgálatot, amelyet csak az elmélyült teológiai munka biztosíthat 
számára. sok tennivaló van tehát az egyházban, de ezek közül melyik az a 
sajátos feladat, amelynek betöltése reánk vár? 

Nálunk természetes, ami nem minden hasonló külföldi intézmény ese 
tében van így, hogy egyházunk az akadémiától várja a lelkészutánpótlás 
biztosítását. de ugyanilyen joggal várható el tőle a teológia tudományos mű
velése. a gyakorlati lelkészi szolgálat „technikájára” való felkészítés valóban 
a tanulmányi idő jelentős részét elfoglalja. Új teológiai tudományos eredmé 
nyekhez vezető – mondjuk így – „alapkutatásra” nálunk már a kívánatosnál 
kevesebb idő és energia jut. Ehhez kicsi az oktatói létszám, és korlátozottak a 
lehetőségeink. Mégis valamiféle megoldást ezen a téren is találnunk kell. Meg 
vagyok azonban győződve arról, hogy jó „lelkésztechnikusok” szolgálatba 
állításával vagy a tudományos színvonal biztosításával az akadémia még 
nem töltötte be azt a sajátos szolgálatot az egyház testében, amelyet Urától 
kapott, és amelyet senki más nem végezhet el helyette. az akadémiánknak 
olyan hellyé kell válnia, ahol a hallgatók a szó eredeti és teljes értelmében 
teológussá érhetnek, és ahonnét ösztönzés áradhat az egész egyház testébe, 
annak minden szolgálati ágába a tennivalók teológiai átgondolására és hely
reigazítására. tulajdonképpen a teológiai érzék kifejlesztésére gondolok. 

Mert a teológiai eszmélődés és fáradozás szerepe az egyház életében nem 
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kevesebb, mint mindazt, amit isten krisztus által tett a világért – kierkegaard 
kifejezésével élve – „jelen idejűvé” tenni, megérteni a mi mai valóságunkra, 
viszonyainkra nézve. kimeríthetetlen feladat ez. egyrészt egyre mélyeb
ben bele kell hatolnia az evangélium titkába, másrészt minden önámítást 
félretéve a maga teljes valójában kell megismernie a kort, amelybe isten 
helyezett minket. A teológia feladatát a repülőgép navigátorának tenniva
lójához hasonlíthatnám. jól kell ismernie a gép célját és irányát, és tudnia 
kell azonosítani az alatta elterülő táj alakzatait, hogy a megfelelő utat a gép 
számára kijelölhesse. A teológia tehát nem merülhet ki kétezer éves igazságok 
recitálásában, de nem lehet a korhoz való elvtelen alkalmazkodás eszköze 
sem, hanem olyan tevékenység, amely révén az egyház népe felfoghatja Isten 
irányítását a történelem útvesztőiben. s ha erre minden korban szükségünk 
volt, mennyivel inkább van ma, gyorsan változó, bonyolult világunkban. 

tulajdonképpen ilyen értelemben voltak teológusok már az Újszövetség 
írói is. Mostanában, amikor különösen sokat kell foglalkoznom az Első ko 
rinthusi levéllel, pál apostol példáján mérhetem le, mit is jelent teológusnak 
lenni. A gyülekezet részéről felmerül az a kérdés, hogy mit tegyen az a ke 
resztyén, akinek a házastársa megmaradt bálványimádó pogánynak. váljon 
el tőle? Jézus nem adott erre útmutatást, hiszen az ő környezetében ilyen 
helyzet még nem állt elő. Pálra vár az a teológiai feladat, hogy a krisztus által 
hozott új élet rendje és a világ folyása között támadt feszültségben a helyes 
utat világítsa meg. Pál nem követi a türelmetlen hitű korinthusiakat, akik a 
válást sürgetik, mert csak tiszta helyzetet tudnak elfogadni. de nem ért egyet 
azokkal sem, akik elvtelenül kapitulálnak a szeretet nevében a kialakult 
helyzet előtt, mintha a hívő és hitetlen együttélése mondvacsinált probléma 
lenne. az evangéliumi szabadságból kiindulva azt tanácsolja nekik, hogy a 
döntést bízzák a hitetlen félre. ha maradni akar, ne kényszerítsék válásra. 
ha válni akar, ne tartsák vissza erőszakkal. de végső soron lényegében véve 
minden teológiai probléma abból a tényből adódik, hogy a Jézus által hozott 
új valóság és élet olyan világban akar utat törni magának, amely még nem 
hozzá igazodik. ebben a bonyolult helyzetben helyes teológiai felismerések 
nélkül nem boldogulunk, csak összekuszálunk mindent, és sehogy sem 
tudunk lépést tartani a mi urunkkal. 

teológussá érésünkben nem nélkülözhetjük azokat a felismeréseket sem, 
amelyeket isten a múltban ajándékozott népének. Bár a választ korunk 
kihívásaira nekünk magunknak kell megadnunk, sokat tanulhatunk az 
előttünk járóktól, az ő teológiai válaszaikból. Különösen is meg kell becsül
nünk reformátori teológiai örökségünket. A közös ökumenikus teológiai 
erőfeszítés látná kárát, ha mi könnyelműen eltékozolnánk. hasonlóképp 
nem mondhatunk le azoknak a teológiai eredményeknek az ápolásáról és 
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továbbfejlesztéséről, amelyek több évtizedes vívódás gyümölcseként keresz
tyén választ keresnek a magyar társadalomban végbement változásokba, és 
a diakóniai teológia címszó alatt szoktunk összefoglalni. 

hogy akadémiánk a reá háruló legsajátosabb feladatát, az így értelmezett 
teológia művelésének szolgálatát betölthesse, mindenekelőtt nekünk, a tanári 
karnak kell megőriznie teológiai rugalmasságát, s nekünk kell teológiailag 
továbbfejlődnünk. de az eddiginél többet kell tennünk azért, hogy a teoló 
gia szenvedélyét beolthassuk hallgatóink lelkébe is. nem egy hallgatónál 
tapasztalható védekezés a teológiával szemben. nyilván úgy érzik, hogy 
a teológiával való foglalkozás elbizonytalanít a hitben, megtöri a missziói 
lendületet. ilyen hatás valóban létezik. de a nevezetes hályogkovács esete 
jut eszembe, aki többé nem vette kezébe bicskáját, hogy a hályogot leoperálja 
a szemről, miután a debreceni orvosprofesszor elmagyarázta neki a szak
szerűtlen beavatkozás veszélyeit. A naiv, ösztönös hit is sok kárt okozhat 
az egyházban, ha nem kerül a teológia fegyelme alá. Lehet, hogy a teológia 
problémáin megedzett hit nem vet olyan nagy lángot, de tartósabban izzik, 
és tovább melegít. Végül akadémiánk teológiai hatása nem rekedhet meg a 
falakon belül, hanem impulzusokkal kell szolgálnia egyházunk életének 
minden területén. 

Mit tegyünk most már annak érdekében, hogy akadémiánk elvégezhesse 
a reá bízott sokrétű szolgálatot, mindenekelőtt a teológiai eszmélődés ösz
tönzésének feladatát? 

tulajdonképpen nem kell mást tennünk, mint új lendülettel folytatnunk, 
illetve megvalósulásához segítenünk mindazokat az elgondolásokat és kez 
deményezéseket, amelyek jórészt már a budapesti nagygyűlés1 előtt vagy 
amelyek dékán elődöm, dr. Vámos József szolgálatának idején alakot öltöt
tek. Megindítjuk a iii. levelező teológiai tanfolyamot 44 résztvevővel, hogy 
ezáltal is bővüljön azoknak a köre, akik képzett munkatársként segíthetik 
lelkészeinket munkájukban. 

folytatjuk a már végzett lelkészek találkozóit, amelyeken őszinte eszme 
cserében keressük a szolgálat égető kérdéseire a megfelelő teológiai választ. 
A már korábban megalakult Evangélikus tudományos társaság különböző 
bizottságaiban a kikristályosodott program alapján megindítjuk az intenzív 
teológiai munkát. A társaság keretein belül szeretnénk megoldani a teológiai 
szakképzés és szakember-utánpótlás gondjait. Még szorosabbá kívánjuk tenni 
az akadémia és a zuglói gyülekezet kapcsolatát, és többek között teológiai 
esték rendezésével szeretnénk szolgálni a budapesti és Budapest környéki 
érdeklődőknek. 

1 A Lutheránus Világszövetség 1984-ben Budapesten tartott nagygyűlése. – A szerk. 
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hallgatóink teológiai érdeklődését pályázatok kiírásával, vitakörök ren
dezésével próbáljuk feléleszteni. a teológiai színvonal emelése érdekében 
tovább szélesítjük a külföldi ösztöndíjban részesülők körét. Máris van egy 
olyan hallgatónk, aki a tanulmányi idő alatt tanulhat külföldön. természe 
tesen ezeket a lehetőségeket csak akkor tudjuk kihasználni, ha még intenzí
vebbé tesszük a modern nyelvek oktatását. A bibliai nyelvek jobb elsajátítása 
érdekében folytatjuk a tanév előtti nyelvi táborok jól bevált gyakorlatát. 

Végül hadd szóljak a kielégítő teológiai munka külső feltételeinek bizto 
sításáról. Amennyire örvendetes, hogy jelenleg 62 hallgató készül a lelké 
szi szolgálatra – ezenfelül heten katonai szolgálatukat teljesítik –, annyira 
esedékessé vált a 30-35 főre tervezett oktatási és elhelyezési lehetőségeink 
bővítése. Egyházunk vezetősége új akadémiai épület építését határozta el, 
amelyhez a fővárosi tanács a zuglói templom mellett igen előzékenyen 
megfelelő területet biztosított. A múlt héten a tillai Ernő építésznek kiadott 
tervezési megbízással nagy vállalkozásunkat már be is indítottuk. 

Mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy nem áll könnyű tanév 
előttünk. hogy akadémiánk az elébe tornyosuló feladatokkal isten akarata 
szerint megbirkózhasson – továbbra is kérjük egyházunk vezetőségének, 
államunk illetékeseinek megértő támogatását, a tanári kar és a hallgatóság 
összefogását, de főként isten irgalmas segítségét. 

Lelkipásztor, 1986. szeptember 
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jézuS éS a SzeNvedő ember 

Előadás az országos diakóniai konferencián 

Kedves testvérek! 
Előadásom címe: Jézus és a szenvedő ember. Nem beszéltünk össze professzor 
kollégámmal, Muntag Andorral, nem tudtam, hogy ő pontosan miről fog 
előadást tartani, de amiről én fogok beszélni, az mégis szorosan kapcsolódik 
az övéhez. Nyilván azért, mert az Ószövetség és az Újszövetség szorosan 
kapcsolódik egymáshoz 

Amikor elgondolkodtam azon, hogy az Újszövetség alapján, Jézus ma 
gatartása alapján mit lehet mondani a szenvedő embernek, akkor rájöttem, 
hogy nehéz helyzetbe kerül az, aki erre vállalkozik. Aki azt reméli, hogy 
az Újszövetség, közelebbről Jézus feleletet ad a szenvedés kínzó miértjére, 
vagy esetleg azt gondolja, hogy Jézusnál minden további nélkül lefoszlanak 
a szenvedésnek a terhei az emberi életről, az csalódni fog. Jézus nem lép 
föl azzal az igénnyel, mint például Buddha, a nagy vallásalapító, hogy ő 
a vágyak kioltása révén szabadulást kínál az élet kínjától, sokféle szen
vedésétől. de nem állítja a szenvedést világszemléletének, filozófiájának 
középpontjába sem, úgy, mint azt schopenhauer tette, aki szerint az élet 
értelmetlen, mert csupa szenvedés. de, ami igazán meglepő: nehezen talál 
az ember az Újszövetségben valami újat a szenvedésről az Ószövetséghez 
képest! Az Ószövetség, ahogy hallottuk, szólt az ember szenvedéséről úgy, 
mint bűnei büntetéséről. Gondoljunk mindjárt a bűneset utáni istenítéletre, 
vagy a próféták által hirdetett ítéletre, amely a bűnös nép szenvedéssel 
teli nyomorúságos jövőjét helyezi kilátásba. szól az Ószövetség úgy a 
szenvedésről, hogy az isten megtisztító, megpróbáló eszköze. Ez talán 
nem kapott hangot az előző előadásban, és éppen ezért keressük föl a 66. 
zsoltár tizedik és következő verseit, mert lényeges szempontok a szenvedés 
megközelítéséhez. 
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„áldjátok népek a mi istenünket, 
hangosan hirdessétek dicséretét. 
ő tartott életben bennünket, 
és nem engedte, hogy lábunk inogjon, 
mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál mint ezüstöt.” 

(zsolt 66,10–11) 

és tudjuk azt, hogy ez a szemlélet, a szenvedésnek ez a szerepe az ember 
életében újból és újból fölbukkan az Ószövetségben. Beszél az Ószövetség 
arról a nehéz kérdésről: hogyan egyeztethető össze isten igazságosságával 
a szenvedés, úgy, ahogy azt Jóbnál láttuk az előbb. és még egy oldala van 
a szenvedéssel kapcsolatos ószövetségi üzenetnek, s ez az eszkatologikus 
perspektíva, az a reménység, hogy ha itt, ebben a világban szenvedés is az 
ember osztályrésze, isten eljövendő új világában a szenvedés már csak a 
múlté lesz. ézsaiás 25,7–8 szakaszát hadd idézzem (egyébként ez újra és újra, 
refrénszerűen előkerül az ézsaiási műben): „Ezen a hegyen leveszi a leplet; 
amely ráborul minden népre, és a takarót, amely betakar minden nemzetet. 
Véget vet a halálnak örökre, az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról, 
leveszi népéről a gyalázatot.” tudjuk, hogy a Jelenések könyve szerint ez az 
ígéret teljesedik be az új ég és az új föld megújult világában. 

Annak ellenére, hogy alig járul hozzá az Újszövetség valamilyen moz 
zanattal, új szemponttal a szenvedés kérdéséhez, mégsem mondhatjuk azt, 
hogy az Újszövetség kitér a probléma elől. Pontosabban: hogy maga Jézus 
kikerülte volna az életnek ezt a nagyon nehéz kérdését. ha ezt tette volna, 
akkor az Újszövetség hasonlítana egy szirupos hollywoodi filmhez, amely
ben minden csupa boldogság, heppiend. Az Újszövetség reálisan mutatja be 
az ember életét, s ezért számtalanszor megjelenik benne az emberi nyomo
rúság és a szenvedés is. Bátran szembenéz a szenvedéssel, számol vele, de 
nem oldja föl a fájdalmas titkot. szeretném újra hangsúlyozni, hogy végső 
magyarázatot nem ad a szenvedésre az Újszövetség sem. 

de figyeljünk föl arra, hogy mi történik. Jézus nem magyarázza a szenve 
dést, annak eredetét, annak indokait, hanem egyszerűen segít a szenvedőn. 
és ez a döntő az Újszövetségben. Mintha így válaszolna az Újszövetség Jób 
perlekedő kérdéseire, és arra a hitre, amely végül is leomlik az isten nagy
sága előtt és rábízza; ha én valamit nem is értek, te azért, Uram, tudod, mit 
kell tenned. én befogom a pörös számat. Amiről az Újszövetség beszámol, 
események sora. tehát nem valami magyarázat, filozófia, hanem tanúskodás 
arról, hogy isten Jézus Krisztus által sorompóba lépett értünk, emberekért, 
és isten cselekvésének, mondjuk így most újszövetségi fogalommal: isten 
országának, uralmának következménye az, hogy emberek meg is gyógyulnak, 
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szenvedők megvigasztalódnak. és az eseményeknek ez a sodra megállítha
tatlan. Minket is magával ragad. 

Valami történik velünk, mert isten akcióba lép Jézus Krisztus által, anél
kül, hogy eközben mi megértenénk a nagy titkokat. itt, ebben a földi világban 
nem fogunk végső magyarázatot találni sem a magunk szenvedésére, sem a 
mások szenvedésére. de részünk lehet isten hatalmas szeretetében, amely 
kiragad bennünket a nyomorúságból. 

de most hadd lássuk, hogyan is folyik az a cselekvéssorozat, amely jézus 
krisztus által megy végbe mint isten uralmának a megvalósulása. 

Először is azt látjuk – az evangéliumok erről szüntelenül tanúskodnak –, 
hogy Jézus úgyszólván kampányt indít a szenvedő ember megsegítésére. te 
hát Jézus messiási programjába szervesen, elidegeníthetetlenül beletartozik 
a szenvedő emberen való segítés. Ahogy Keresztelő János kétkedő kérdésére 
üzeni tanítványai által a következőket: „Menjetek, mondjátok el Jánosnak, 
amiket hallotok és láttok: vakok látnak és sánták járnak, leprások tisztulnak 
meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és a szegényeknek az evan 
gélium hirdettetik.” jézus útját palesztina falvaiban, városaiban olyan hadjá
ratnak is felfoghatjuk, amelyet Jézus Krisztus – többek között – a szenvedés 
ellen is folytatott. Különösen Márknál domborodik ki Jézus munkájának ez 
a vonása: amit tesz a szenvedőért, nem egyedi, elszigetelt eset, hanem tu
datos program. Minél többet elérni azokból, akik szenvednek. Nem akarok 
minden idevágó igeszakaszt felolvasni, de különösen Márk nem győz újra és 
újra visszatérni arra, hogy mennyi beteget visznek különféle nyomorúsággal 
Jézushoz, és ő segít rajtuk. Pontosan úgy, ahogy Péter Kornéliusz házában 
beszámol Jézus életművéről. Ezt hadd olvassam föl, mert meggyőződésem 
szerint Márk ezt a péteri vázlatot bontotta ki azután az evangéliumban. 
apCsel 10,38-ban: „A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és ha-
talommal, és ő szertejárt, jót tett és meggyógyított mindenkit, akin az ördög 
hatalmaskodott, mert az Isten volt vele.” két szót hadd húzzak alá: „min
denkit”, persze aki az útjába került, így érti Péter is. Ami erre Jézust képes 
sé tette, az, hogy „az isten volt vele”. Márk azért hangsúlyozza a tömeges 
gyógyítást – és a többi evangélium is azért hoz új és új eseteket elénk Jézus 
csodatételeiből –, hogy lássuk; amit Jézus tesz, azt isten hatalmával teszi, 
és ezzel egyúttal isten országának a kiáradását, isten országának a hatalmát 
teszi nyilvánvalóvá ott, ahol ő jár. isten megígért országa elközelített, és utat 
tör magának a szenvedés földjén. Ez pedig mindennél fontosabb az ő számá 
ra. Most hadd emlékezzünk a száradtkezű meggyógyítására szombatnapon: 
minden törvényes, istenre hivatkozó előírásnál is fontosabb egy embernek az 
éppé, egészségessé tétele, tehát olyanná formálása, amilyennek isten teremtő 
terveiben szerepelt az az ember. 
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A következő, amit Jézus munkájára jellemzőnek tartok, a csoportos, 
mondjuk így: a nagybani gyógyítás mellett az, hogy ő minden beteggel sze 
mélyesen is, egyénileg is foglalkozott. Nem tudta beleszorítani az illetőt és 
az ő betegségét egy általános sablonba. Nem adott egységes magyarázatot 
minden szenvedőnek a szenvedésére, hanem – ahogy én magamban megfo 
galmaztam – tudott lelkipásztori módon differenciálni. 

Pár példát hadd hozzak föl erre. Nagyon sok esetben anélkül, hogy bármit 
is szólna arról, hogy az útjába kerülő miért szenved, hol van a magyarázat 
betegségére, egyszerűen segít és gyógyít. Megnyitja a vakok szemeit, visz
szaadja a sántának a járóképességét. azután: a poklosokat megszabadítja a 
leprától, hogy visszatérhessenek a normális emberi életbe, és közben nem 
hangzik el semmi kegyes magyarázat. Ugyanakkor más történetek Jézusnak 
arról az igényéről tanúskodnak, hogy a beteg hittel és bizalommal forduljon 
feléje. Vagyis a gyógyítással egyúttal a szenvedő ember isten iránti bizalmát 
is meg akarta erősíteni, és ezzel nyilvánvalóvá tette: az ember akkor normá
lis és egészséges, ha egészen az istené, vagyis az első parancsolatot betölti, 
mindent tőle vár, iránta teljes bizalommal van. Ez a hit az, ami őt az isten 
országának erejében részesíti. 

annak ellenére, hogy ez a mozzanat nagyon hangsúlyos az evangéliumi 
történetekben, mégis azt kell mondanom: ez sem érvényesül minden eset
ben. Egy különös igét hadd olvassak föl – én is most, amikor végignéztem 
az Újszövetséget ebből a szempontból, bukkantam rá Márk 6,1–6-ra. itt Jézus 
názáretben tanít, és utána megjegyzi az evangélista, hogy „hitetlenségük 
miatt nem is tudott közöttük csodát tenni” – s ez a megállapítás mintha az 
előzőt támasztaná alá. de jön a következő mondat: „azon kívül, hogy néhány 
beteget meggyógyított.” tehát volt azért kivételes eset, noha a názáretieket a 
hitetlenség jellemezte. Most ne menjünk abba bele, hogy esetleg azért ezek 
mégiscsak hittek – erről nem szól az evangélista. Ebben az esetben olyan 
gyógyulásról tudósít, amely mellett, amely előzményeként vagy amely fo 
lyamat alatt nem jelentkezett a bizalom isten küldöttjében, tehát az isten 
iránti bizalom. némely betegségnél viszont jézus feltárja a betegségnek a 
hátterét, amit a bűnben lát. tehát Jézus szerint is van összefüggés a bűn és 
betegség között. Mielőtt meggyógyítaná Kapernaumban a bénát, megbocsátja 
a bűneit (Mk 2,1–12). Ebből a fogalmazásból világos, hogy Jézus itt nem egy 
bizonyos konkrét bűnre gondol. Esetleg arra, hogy alkoholista volt, és ezért 
következett be nála ez a súlyos állapot. Az ember bűnös mivoltát tárja fel, 
vagyis azt, hogy istennel meghasonlott ember. Ugyancsak megfigyelhető a 
bűn és bűnhődés, bűn és szenvedés közötti kapcsolat a harmincnyolc éve 
beteg bethesdai embernél, mégpedig jézusnak abból a szavából, amellyel 
elbocsátja ezt a beteget: „Eredj el, és többé ne vétkezzél, hogy valami rosszabb 
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ne történjék veled.” nyilvánvaló, hogy jézus, legalábbis ebben az esetben – 
és erre teszem a hangsúlyt, mert nem minden esetben fedi fel a hátteret –, 
nyilvánvalóvá teszi, hogy valami összefüggés fennáll az ember bűnössége 
és az ember szenvedése között. 

Egyre vigyázzunk azonban: Jézus nem állít föl ebből a tényből teológiai 
egyenletet. Vagyis azt, hogy minden bűn szenvedést von maga után, és 
minden szenvedő mögött ott rejtőzik valami bűn, amiért bűnhődnie kell, 
tehát itt van a szenvedésnek a tulajdonképpeni titka. ezt a farizeusok tették. 
Jézus legfeljebb a másik oldaláról világítja meg az összefüggést. Gondoljunk 
csak azokra a szenvedőkre, akiknek a vérét Lk 13,1kk szerint Pilátus az 
áldozat vérével elegyítette, és azokra, akikre rádőlt a siloámi torony. Akkor 
ezt mondja: „Ha meg nem tértek, ti is hasonlóképen elvesztek.” tehát nem 
lehet kényelmes páholyból ítélkezni a szenvedő felett – ez Jézus szavainak 
értelme –, hanem nektek is számolni kell azzal, hogy ha meg nem tértek, 
akkor ennek meglesz a következménye. Nem tudjuk pontosan hogyan, de 
a bűn bűnhődést hoz magával. Mert, ha egészséges vagyok, és nem szenve 
dek, az sem annak a jele – és itt van, amivel jézus szembeszáll a farizeusi 
gondolkodással –, hogy én nem vagyok bűnös, az én szénám rendben van 
az istennél. hanem annak, hogy az isten érthetetlen módon még hosszútűrő 
irántam. Azoknál már letelt a türelmi idő, nálam még úgy látszik, hogy az 
isten nem látja elérkezettnek ezt az időt. de különb én sem vagyok másnál, 
s ha az egyenlet helytálló, vagyis a bűnösnek szenvedni kell, akkor nekem 
is erre a sorsra kell jutnom. – hacsak meg nem szabadulok bűneimtől, s 
meg nem térek. 

de van olyan eset is, és ez jn 9-ben található, ahol jézus elhárít minden 
oknyomozást. Ennek a nyomorúságnak a körülményei valóban fogas kérdést 
tesznek fel mindenkinek, aki megpróbál a szenvedés titkába behatolni, és reá 
magyarázatot találni. Egy vakon születettet hoznak elé. Vajon miért került 
erre a nyomorúságos sorsra? Jézus vitapartnerei a farizeusok és az írástu
dók az előbb említett teológiai egyenlet alapján felvetik a két lehetőséget: a 
nyomorúság isten büntetése, tehát valakinek vétkeznie kellett. Vagy a beteg 
maga még az anyja méhében – a rabbinizmus szerint ez lehetséges volt –, és 
ezért született vakon, vagy pedig a szülők vétke nyert büntetést a gyermek 
szomorú sorsában. s valljuk be, ennek a következtetésnek is van azért bibliai 
alapja: a tízparancsolat záró soraiban ott van: megbüntetem harmad- és 
negyedízig azokat, akik nem engedelmeskednek az én akaratomnak. ez a 
mi tapasztalatunk is, hiszen ezzel kínlódik a legtöbb, főleg nyomorék gyer 
mekkel foglalkozó testvérünk. Bizony, ott sem igen lehet a vizes lepedőt 
ezekre a szerencsétlenekre teríteni. sok esetben egészen nyilvánvalóan a 
szülők vétke üt vissza a gyermekekben. 
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Amikor azonban ez a gondolat fölmerült Jézus kortársaiban is, ő elhárítja 
az ilyesfajta okoskodást, és ezt mondja: nézzétek a szenvedést a szenvedés 
célja felől. Mert miért szenved ez az ember? „Azért, hogy az Isten dicsősége 
nyilvánvalóvá legyen rajta.” tehát, hogy isten hatalma és szeretete meg
nyilvánuljon az ő életében, és ez az emberek előtt isten dicsőségét emelje. 
ez a szempont minden szenvedés esetében megáll. ezt szeretném nagyon 
aláhúzni. diakóniai munkások számára, lelkipásztorok számára, a magam 
számára is: istennek a szenvedéssel valamilyen célja van. Célja pedig az, hogy 
valami jót hozzon ki belőle. Azt a jót, hogy az ő lénye az emberek szemében 
világosabb, nyilvánvalóbb legyen, szeretete megtapasztalhatóvá váljon a mi 
sorsunkon keresztül. és ha már ez megtörtént, akkor az ember nem hiába 
szenved, bármilyen értelmetlennek is látszik a szenvedése. 

Mármost Jézus ebbe a hadjáratába, amelyben tömeges gyógyításokat is 
végez, de ugyanakkor személyes, lelkipásztori gyógyító munkát is folytat, 
belevonja az ő tanítványait is. A tanítványoknak először is a régi orvosi elvet 
kell követniük: „nil nocere” – csak ne ártsatok. tehát ne legyetek a szenvedés 
forrásává. képmutatás arról beszélni, hogy a mi feladatunk csupán mások 
szenvedésének enyhítése. Gondoljuk meg, hányszor voltunk mi magunk a 
szenvedés forrásai. a hegyi beszédben jézus pontosan ezt tiltja meg tanítvá
nyainak. sőt azt mondja, hogy ha kell, tűrjétek el mások rosszindulatát, azt 
a szenvedést, amit nektek okoznak, anélkül, hogy indulattal, megtorlással 
válaszolnátok, és így a szenvedést fokoznátok. tehát haljon meg, mint a 
párnában a golyó, a ti türelmetekben a szenvedésnek az a láncolata, amely 
sajnos éppen azért olyan megállíthatatlan, mert a visszafizetés indulata 
dúl mibennünk. Másodszor pedig azt mondja tanítványainak: vegyétek föl 
mások terhét. Ehhez a feladathoz viszont részesíti őket saját hatalmából. Mk 
6,7–13-ban beszél erről, ahol Jézus kiküldi az ő tanítványait, hogy hirdessék 
az evangéliumot, de gyógyítsanak meg minden erőtlenséget és betegséget. 
Márknál külön hangsúly kerül a megszállottság gyógyítására. 

Összefoglalóan tehát Jézus messiási működésének ez az oldala a követ
kezőket tükrözi: Jézus a szenvedést embertelennek tekinti, és éppen ezért 
szembeszáll és nem alkuszik meg vele. 

jézus tehát nem volt aszkéta, aki azt mondta volna, hogy a szenvedés 
nemesít. Ezt állítják róla, hogy – ellentétben Keresztelő Jánossal – részeges 
és borivó ember. Nyilván nem volt ő kicsapongó. de nem űzött sportot sem 
az öngyötrésből. A szenvedést nem tekintette az emberi élethez méltónak, és 
éppen ezért vette föl a harcot ellene. Bizonyára nálunk is jobban látta, hogy 
milyen siralomvölgy ez a mi földi világunk. de ő nem elmenekült ebből a 
siralomvölgyből, hanem belement ebbe a siralomvölgybe, hogy kevesebb 
legyen a siralom, a jaj és a gonosz ebben a világban. 
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itt válik nyilvánvalóvá, testvéreim, hogy jézus szemében elfogadhatatlan 
az a talán nem tudatosan jelentkező buddhista magatartás, amely szerint 
egy megoldás van: menekülni a szenvedéstől, el, minél előbb a túlvilágra. 
Kiölni belőlünk mindent, ami emberi, csakhogy ne szenvedjünk. Jézus azért 
segített, hogy az ember élete kiteljesedhessen isten akarata szerint, és ezért 
a szenvedést is félre kellett tennie az útból. nem belenyugvásra tanított 
Jézus. Ez nagyon fontos! Mert mi így szoktunk vigasztalni: fogadd el, test
vérem, istentől a szenvedést. ha ő ezt vallotta volna, akkor senkit meg nem 
gyógyított volna az útjába kerülő szenvedők közül. talán akkor ezt mondta 
volna: testvérem, itt, ebben a földi világban ez a te sorsod, viseld el, majd 
„ott” minden megoldódik. de nem így tett, s ez összefügg azzal, ahogy az 
isten országáról tanított. őbenne már itt van, általa itt a mi világunkban 
érvényesül isten áldott, gyógyító országlása. Ami ugyan itt még rész szerint 
való, és a végső napon lesz majd teljessé. 

Még pár kiegészítő észrevételt kell tennem, mert félreértés adódhatna az 
elhangzottakból. Látva jézusnak hatalmát és azt, hogy ezzel a hatalommal 
miként élt a szenvedő ember javára, azt kell kérdeznünk: ha így van, akkor 
miért van mégis annyi szenvedés a világban? Ezt a kérdést föltették ám Jézus 
kortársai is. Mert ők is azt látták, hogy ugyan segített embereken, de ez csak 
egy csepp volt a szenvedés mérhetetlen tengerében. jézus azonban akkor, 
amikor segített, nem akarta elültetni bennünk azt a hamis reménységet, hogy 
már itt a földön minden megoldódik. segítő szeretetének csodái csupán jelei 
az eljövendőnek. de valóságos jelek, vigasztaló jelek arra nézve, hogy isten
nek van hatalma segíteni rajtunk, és ő akar is segíteni rajtunk, mert szeret 
bennünket. isten országa Jézusban és általa van jelen. de – ez összetartozik 
az evangéliumi bizonyságtétellel és a páli teológiával – ugyanakkor el is 
rejtett. tehát nem nyilvánvaló az egész világ számára. éppen abban nem nyil
vánvaló, hogy még rengeteg szenvedés van, és talán olyanok is szenvednek, 
akik nagyon szeretnének meggyógyulni, sőt istentől várják gyógyulásukat, 
és mégsem kapnak gyógyulást. és ilyenkor szokott a mi hitünk megbicsak
lani, pedig csak jól kellene értenünk isten országa titkát, eszkatologikus 
valóságát. igen, jelen van jézusban, hatalommal, de elrejtetten, ami csak 
akkor lesz majd nyilvánvalóvá, ha majd mindenki előtt lehull a lepel az ő 
úr voltáról. Most még hatalom a szenvedés és a halál. ezt tudomásul kell 
vennünk. de ami a csodálatos, testvéreim, az a következő – és ebben rejlik 
az evangélium szíve, amit ritkán szoktunk teljes mélységében megérteni. 
Nem úgy győz Jézus a szenvedésen és a halálon, hogy egyszerűen kiveszi az 
életünkből, hanem segít vállalni a szenvedést és még a halált is. Ahogy ő is 
vállalta a szenvedést és a halált, és éppen ez lett az életnek a forrásává. az 
igazi isteni csoda az, hogy amit az ember vereségnek, kudarcnak ítél, az lett 
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győzelemmé. Mert mit mond Pál apostolnak 2Kor 12,9-ben? Azt, hogy „elég 
néked az én kegyelmem, az én erőm erőtlenség által végeztetik el”. Mi lenne 
nagyobb győzelem szenvedés és halál fölött, mint hogy a szenvedésnek és a 
halálnak szolgálnia kell az isten által munkált életet!? Persze ez nem olyan 
szenvedés, amit én okozok másoknak, hanem az a kereszt, amelyet fölveszek, 
önző énem odaadása, a nehéz sors vállalása másokért. tehát adott esetben a 
betegségem vállalása isten kezéből, talán még a halálnak is a vállalása. és 
az isten éppen ott, ahol reménytelenség ellenére lehet csak szó reménység
ről – gondoljunk csak róm 4-re, ábrahám példájára –, ahol emberileg már 
mindennek vége van, ott kezd isten cselekedni. ez az, amiben mi mindig 
reménykedhetünk különösen akkor, amikor reménytelenül szenvedővel van 
dolgunk, vagy talán mi kerülünk ilyen kétségbeejtő helyzetbe. 

Jézus nem pusztán példakép előttünk – és ezzel szeretném zárni előadá 
somat. Lám, ti, egyház, ti, diakóniai munkások, jézushoz hasonlóan kell a 
szenvedővel cselekedni. Most Pálra gondolok elsősorban, aki fölismerte, 
hogy az egyházban magának jézusnak a munkája folytatódik. Más módon 
ugyan, az evangélium erejével, az egyház szolgálatán keresztül, de Jézus 
munkája folytatódik. Az a kampány, az a hadjárat, amit ő elindított, megy 
tovább. igaz, nagyon gyarló, esendő eszközökkel. Az egyházban is rejtett Jézus 
Krisztusnak a dicsősége. de ez nem jelenti azt, hogy nincs jelen benne és 
nem érvényesülhet áldott hatalma. A mi dolgunk tehát, hogy ne csak Jézus 
utánzói legyünk, hanem – Luther szavaival – „mintegy Krisztussá legyünk 
a másik ember számára, egymás krisztusává… vagyis igazi keresztyénekké.” 
(a keresztyén ember szabadsága) ehhez azonban 2kor 6,3.8–10 értelmében 
hozzá kell tennem: a másik ember krisztusává lett keresztyénnek osztoznia 
kell Ura sorsában. Az ő szolgálata sem volt szakadatlan győzelem. de még a 
veresége is javunkra vált isten megfoghatatlan alkímiája révén. 

Lelkipásztor, 1987. április 
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az újSzövetSég ihletett Szövege 

Előadás az Újszövetségi Tanszék blokkszemináriumán 

ami elsősorban tisztázásra vár 

A reformáció egyik alapvető felismerését fogalmazza meg a sola scriptura 
formula, amely azt juttatja kifejezésre, hogy istent és a vele való életet egyedül 
a szentírás alapján ismerhetjük meg és találhatjuk meg. Nincs a szentíráshoz 
mérhető súlya egyetlen egyházi tekintélynek sem, és nincs egyetlen ember 
sem, aki a maga értelmével, erkölcsi erejével vagy misztikus tapasztalatai 
útján juthatna el hozzá.1 isten maga nyilatkoztatja ki magát igéjében, ame
lyet egyedül a szentírásban és a szentírásra épülő igehirdetésben nyújt át 
nekünk. éppen ezért evangéliumi hitünkhöz elengedhetetlenül hozzátartozik 
az a tanítás, hogy a szentírás isten Lelkének közbelépésére, az ő ihletése 
nyomán jött létre. 

nem férhet hozzá kétség: a szolgálatukat teológiai alapon végezni akaró 
keresztyén testvérek között mind a mai napig a szentírás inspirációjáról 
vallott eltérő nézetek jelentik az egyik legérzékenyebb és legvitatottabb 
pontot. Az sem tagadható, hogy a teológiának ez a területe a bibliakritika 
térhódítása következtében vált harci tereppé. Ezért is tartottuk felada 
tunknak, hogy egyszer sine ira et studio nézzünk szemébe ennek a nagy 
horderejű kérdésnek. Nem tartanám elfogadhatónak a tisztázást az írás 
inspirált voltára terelni. Magam is meg vagyok győződve arról, hogy a 
szentírás isten akaratából és Lelkének közreműködésével jött létre. A tu 
lajdonképpeni vita nem az inspiráció ténye, hanem az inspiráció módja 
körül van. Az eltérő álláspontok közeledésének elsősorban ezen a területen 
kellene megtörténnie. 

1 Lásd Loewenich 1967. 
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a verbális inspiráció alakot öltése és utóélete 

az a tanítás, amely a szentírás minden szavát isteni ihletésre vezeti vissza, 
és ennélfogva minden szavának isteni tekintélyt és tévedhetetlenséget tu
lajdonít, már az óegyház dogmái között is fellelhető volt,2 de meghatározóvá 
abban a formában lett, amelyben a 17. század során, a lutheri ortodoxia 
talaján fogalmazódott meg. Mint ismeretes, Luther még az evangélium és 
annak tartalma, Krisztus felől közelítette meg az írás inspirált voltának a 
kérdését. Ezt írja az Újszövetségnek 1522-ben megjelent német fordítása, az 
úgynevezett Septemberbibel előszavában: „Akkor használja az ember az igazi 
próbakövet, amellyel minden bibliai könyv megmérhető, ha azt vizsgálja, 
hogy Krisztust állítja-e előtérbe vagy sem, mivelhogy minden írás Krisz
tusra mutat (róm 3,21), és szent Pál sem akar másról tudni, mint egyedül 
krisztusról (1kor 2,2). ami krisztust nem tanítja, az nem is apostoli, még 
ha maga szent péter vagy pál tanítja is. ugyanakkor ami krisztust prédi
kálja, az akkor is apostoli lenne, ha történetesen Júdás, Annás, Pilátus és 
heródes tenné.”3 Luther ezzel a kisarkított fogalmazással félreérthetetlenné 
teszi, hogy az írás istentől való ihletettsége nem a szerző személyén, hanem 
mondanivalója tartalmán múlik. 

A lutheri ortodoxia hű maradt az íráselv, a sola scriptura alkalmazásához. 
Vagyis a hit és élet tekintetében a szentírást tekintette az egyedüli tekintély
nek. ezt a tekintélyt azonban a verbális inspiráció kidolgozásával igyekezett 
megalapozni. Ennek a mibenlétét aligha lehet tömörebben megfogalmazni, 
mint azt heussi tette, és ezért őt idézem: „Két egymással ellentétes előjelű 
hatást gyakorolt a reformáció az írás tekintélyére. Erősítette annyiban, hogy 
más tekintélyek megszűnése után az egyetlen tekintély és mérték maradt a 
szentírás az egyetemes egyház dogmái és intézményei igazolására – gyen
gítette viszont, amennyiben Luther azt tanította, hogy meg kell különböz
tetni az írást és isten tulajdonképpeni »igéjét«. Az epigonok kezén pedig a 
legszélsőségesebb fejleménnyé a szó szerinti inspiráció felfogása lett.”4 ez 
utóbbiról a későbbiekben ezt a jellemzést írja: „Az ortodox lutheri dogmatika 
(…) írásmagyarázatnak tüntette fel magát, azaz a szentírást olyan kódexnek 
tekintette, amely az isteni tanításnak azt a kinyilatkoztatását tartalmazza, 
amelyből kell azután a lutheri tanítást kifejteni. Ennek előfeltétele az ins 
pirációelméletnek a végsőkig elmenő kidolgozása volt (a szentírás eredeti 
szövegének szó szerinti inspiráltsága, egészen a héber mássalhangzókhoz 

2 heussi 1976, 81. §. e.
3 kLein 1967, 117. o.
4 heussi 1976, 81. §. e.
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kapcsolódó magánhangzók jeleiig elmenően; elsőként flaciusnál, azután 
Johann Gerhardnál és a többieknél). (…) A bibliamagyarázat teljes mérték
ben a hitvallási iratokhoz kötődött, és a Biblia így nem tűnt másnak, mint 
a dicta probantiak hatalmas gyűjteményének.”5 

A lutheri ortodoxia merevségének és száraz dogmatizmusának visszaha
tásaként fellépő és az igaz, kegyes életet hangsúlyozó pietizmus az inspirá
ció kérdésében átvette ellenfelének nézeteit. A pietizmusnak az örökségét 
hordozó kegyes körök pedig mind a mai napig harcos védelmezői ennek 
az inspiráció kérdésében vallott felfogásnak. az evangéliumi kiadó egy 
1995-ben megjelentetett kiadványából idézek: „a) az ihletettség szavanként 
való, ez azt jelenti, hogy az eredetileg leírt bibliai szöveg minden egyes sza 
vát isten ihlette. b) Az ihletettség mindenre kiterjedő, ez azt jelenti, hogy 
a Biblia minden részét isten ihlette. (…) itt nyomatékosan »az eredetileg 
leírt« szövegről beszélünk, mert a későbbi kéziratokban és fordításokban 
előfordulhatnak hibák.”6 A könyvben található meghatározás még bizonyos 
mértékben felvilágosultnak is tekinthető, hiszen sok kegyes bibliaolvasó 
az isteni ihletettséget egy bizonyos általa kedvelt magyar nyelvű fordításra 
vonatkoztatja. 

a szövegkritika által felvetett kérdések 

ha az írás inspirált voltát kell teológiai mérlegelés tárgyává tennünk, 
akkor elsősorban annak legmasszívabb formáját, a már említett „verbális 
inspiráció” felfogását kell szemügyre vennünk. Maga a kifejezés „igei ins 
pirációnak” is fordítható. ebben az esetben egy rugalmasabb értelmezésnek 
is helyet adhatunk, amennyiben az isten igéjének ihletettségét valljuk, és 
ugyanakkor elkerülhetjük a szó szerinti ihletettség merev nézetét, hiszen így 
igaznak fogadhatjuk el azt a lutheri álláspontot, hogy bár isten igéje a szent
írásban van adva számunkra, mégis maga a szentírás egésze nem egyenlő 
isten igéjével. Luthernek e nézete mellett szól az a tény, hogy megkísértése 
történetében Jézus egy sátán által citált bibliai ige érvényét teszi kérdésessé 
a Biblia egy másik igéjével. 

ha viszont ragaszkodunk a szó szerinti ihletettség tanításához, akkor 
elkerülhetetlenül fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy melyik az a szö
veg, amelyet ihletettnek fogadunk el. Említettem már, hogy nem egy hívő 
keresztyén valamelyik fordítást tekinti olyan szövegnek, amelynek alapján 

5 heussi 1976, 95. §. b. Lásd még GLoeGe 1970.
6 GLashouwer 1995, 119. k.
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érvel hit és élet igazságai mellett. ám csak a tájékozatlanabbak figyelmét 
kerülheti el az a vitathatatlan tény, hogy az Újszövetség görög, mégpedig a 
koiné nyelvjárást követő görög nyelven íródott. de még ennél is tovább kell 
mennünk, mert egyetlen eredeti kézirat sem maradt ránk, csupán másola 
tok, amelyek a másolás során akaratlan és szándékolt változásokon estek 
át. A rendelkezésünkre álló kéziratokat tehát kritikai vizsgálat alá kell 
vetnünk, hogy – amennyire ez lehetséges – minél közelebb kerülhessünk 
az eredeti szöveghez. 

Ma már 2–3. századi szövegekre tudunk visszakövetkeztetni, és ebből 
adódik az a sok bibliaolvasót megzavaró körülmény, hogy némi eltérés van 
a régebbi és újabb fordítások között. rendszerint az új protestáns fordítás 
használatakor esik ez meg, mert ebben találhatjuk nem egy helyen azt a 
lapalji megjegyzést, hogy a legrégibb kéziratokban a zárójel közé vett szó 
vagy mondat hiányzik. Pedig ez könnyen érthetővé válik, ha tudjuk, hogy 
a Textus receptus görög szövegét, amelyet Luther és a többi fordító alapul 
vett, Erasmus egy aránylag fiatal kódexből merítette, amelyhez képest a mai 
fordítónak jóval megbízhatóbb szöveg áll rendelkezésére, és természetesen 
a felelős bibliafordító ezt a jobb görög szöveget veszi alapul. 

a felvilágosodás nyomán elindult bibliakritikai munka éppen a szö
vegkritikával kezdődött. talán éppen azért, mert a szövegek kutatása volt 
képes leginkább megrendíteni az ortodoxia és a pietizmus merev tanítását 
a verbális inspirációról. Két kutatóra kell utalnom, noha a kettő eltérő indí
tékból folyamodott a szövegkritikához. richard simon oratoriánus szerzetes 
a 17. század végén kiadott művében vizsgálja az írott hagyományt, hogy az 
Újtestamentum eredeti szövegéhez hozzáférhessen. Nem annyira a tudás 
vágy hajtotta, hanem az a szándék, hogy a szövegek megbízhatatlanságának 
bizonyításával (Márk vége, Comma johanneum stb.) kihúzza a gyékényt a 
protestáns tanítás alól. J. A. Bengel, tübingeni professzor, a württembergi pie 
tizmus neves képviselője nem sokkal simon után szintén a szövegkritikának 
szentelte munkásságát, de ő egészen más meggondolásból. ő is, mint sokan 
mások, az eredeti görög szöveget tartotta inspiráltnak, és ezért kidolgozta 
azokat a mindmáig érvényes szövegkritikai elveket, amelyek segítségével 
vissza tudunk következtetni az újszövetségi irat első megfogalmazásához. 
a simon és Bengel által elindított kutatómunka azóta szakadatlanul folyik, 
mindig újabb és újabb kritikailag megvizsgált kiadvány lát napvilágot. de 
éppen ez a szakadatlan munka árulkodik arról, hogy a szövegkritikusok, 
ha közben sok minden tisztázódik is, majd csak a végtelenben találkoznak 
egymással. Ennélfogva teljes bizonytalanságban vergődhetünk, ha az Új 
szövetség ihletettségének kérdésében az eredeti szöveg szó szerinti inspi
ráltságához ragaszkodunk. 
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az Írás ihletettségének teológiailag meggyőző módja 

A legtöbb variáns lekcióról gondos mérlegeléssel eldönthető, hogy melyik 
állhat az eredetihez legközelebb. de mindig vannak olyan igehelyek, ame 
lyek esetében két szövegváltozat közül nehéz egyik vagy másik mellett 
dönteni. Ezeket arról lehet felismerni, hogy az egyik kiadásban a kritikai 
apparátusban található az egyik változat, majd ugyanez a következőben 
a főszövegbe kerül, míg ami eddig ott állt, lekerül az apparátusba. szá 
momra erre a jelenségre a legtöbbet mondó példa a mindnyájunk által jól 
ismert szeretet himnuszának egyik fordulata, mégpedig 1kor 13,3-ban. 
Mit tehetne Pál a testével? A kéziratok egy része azt állítja, hogy „dicse 
kedhetne vele” (kachvsomai), a másik pedig, hogy „tűzhalálra szánhatná” 
(kaqhvsomai). Csak jelentéktelennek tűnő, egybetűnyi különbség van a két 
változat között, mégis a legnagyobb gondot az jelenti, hogy mindkettőt 
egyformán jelentős kéziratok támogatják. A két változat formailag össze 
egyeztethetetlen, de tartalmilag, az exegézis szempontjából nem jelent 
áthidalhatatlan eltérést. Nem arra ösztönöz-e minket ez a jelenség is, 
hogy a szó szerinti inspiráció helyett a tartalmi inspirációban keressük 
az írás ihletettségét? 

Ebben a kérdésben egyet lehet értenünk Käsemann-nal, aki egyik tanul
mányában a következőket írja: „Mi csak megismételhetjük a reformáció 
jelszavát az írás egyeduralmi helyzetéről, mert és amennyiben az evan 
gélium velünk kizárólag az írásban találkozik. A Biblia tekintélye tehát 
az evangéliumból levezetett tekintély.”7 Még tovább is mehetünk: „Nem 
beszédben áll az Isten országa” – írja Pál (1Kor 4,20). Az evangélium ugyan 
szó, de aranyfedezete az, amit isten cselekszik, s amit elsősorban Jézus 
Krisztusban cselekszik. Amit isten szentlelkével ihlet, az elsősorban a 
teremtés és a megváltás műve. Ez a történés áll az írás hátterében. Erről 
tanúskodnak a Lélektől ihletett emberek, miközben emberi esendőségük 
nem szűnik meg. Ezért amit az isten Lelke el akar végezni bennünk, 
meg akar értetni velünk, nem szavakon múlik, hanem azon a teológiai 
fáradozáson, amely kész isten cselekedeteit felismerni és az ebből adódó 
következményeket levonni. E nélkül a teológiai reflexió nélkül élettelen 
marad az istennel való közösségünk. „A betű megöl, a Lélek az, ami meg 
elevenít.” (2kor 3,6) 

Mert isten bánásmódjához hozzátartozik, hogy nem ad minden kétségen 
felül álló biztosítékot, amely a hit támasztékául szolgálna. Ezért nem az írás 
szavainak tévedhetetlensége miatt hiszünk benne, hanem azért, mert azo 

7 käsemann 1960, 232. o. 
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kon keresztül ő szólít meg minket. így hát egészen ki vagyunk neki, Lelke 
munkájának szolgáltatva. Az Írás betűjét felhasználja, de neki hiszünk. ezen 
a téren is kegyelméből élünk. 
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a diakóNiai teológia érvéNyeS hagyatéka 

Van-e értelme eszmét cserélni erről a témáról? 

félreértések elkerülése érdekében nem árt mindjárt az elején tisztázni, 
hogy nem én indítványoztam a téma feltámasztását. én némi vonakodás 
után csupán ráálltam a rendezők kérésének teljesítésére, mert nem szeretek 
megfutamodni a kihívások elől. Kikötöttem azonban, hogy sem felelősségre 
vonáson, sem tetemre híváson nem vagyok hajlandó részt venni. semmi 
kedvem a nyúl szerepét játszani az agárversenyen. keresztyén emberként 
részt venni egy ilyen fórumbeszélgetésen csak úgy lehet, ha mindegyik 
résztvevő véleményét komolyan vesszük és tiszteletben tartjuk, még egyet 
nem értés esetén is. 

A rendszerváltozás óta eltelt tizenöt év. Ennyi év után nem sok értelme 
van sem az elátkozásnak, sem a szerecsenmosdatásnak. Ma már egy olyan 
lelkész és nem lelkész nemzedék a meghatározó egyházi közéletünkben, 
amelynek már alig van eleven emléke a diakóniai teológia körül kialakult 
vitahelyzet valódi tétjéről. Egy ilyen teológiai önvizsgálatra legalkalmasabb 
idő a fordulat évében volt. Erre az l990. március 31-re meghirdetett fórumon 
alkalom is kínálkozott. én magam is hozzászóltam a kérdéshez Mérlegen 
a diakóniai teológia címmel1 (lásd fent, 245–253. o.). Ma már viszont csak 
annyiban van értelme időt és fáradságot fordítani a diakóniai teológia vizs 
gálatára, amennyiben maradt némi hasznosítható hagyatéka ránk nézve, 
akik megváltozott feltételek között végezzük szolgálatunkat és éljük egyházi 
életünket. Vagy amint ezt 1990-ben sarkosan megfogalmaztam: maradt-e 
valami életrevaló a kádban, miután kiöntöttük a fürdővizet? 

1 Lásd Lelkipásztor, 1990/6. 183–185. o. 
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mi a megfelelő mérték teológiai rendszerek megítéléséhez? 

Másfél évtizeddel ezelőtt, a politikai rendszer megváltozása nyomán nem 
bántunk kíméletesen, vagyis megfontolva és mérlegelve a diakóniai teo
lógiával, hanem „kiöntöttük mindenestől”, megtagadtuk, és a történelem 
lomtárába száműztük. Nem hiszem, hogy a történelem szeszélyes fordulatai 
dönthetnének egy teológiai felfogás igazságáról. ha ezt tesszük a diakóniai 
teológiával, ha az csak a politikai rendszerváltás miatt válik időszerűtlen 
né, akkor nem teszünk mást, mint amit a diakóniai teológia és a művelői 
szemére vetünk. Azt tudniillik, hogy a teológiát napi politikai érdekek 
kiszolgálójává tesszük. Egy teológia csak akkor váltható le, ha hamisnak 
bizonyul. 

de nem váltható le azzal az indokkal sem, hogy sokan visszaéltek a 
diakóniai teológiával a maguk bőrének mentése, mások sarokba szorítása, 
politikai vagy magánérdekek előmozdítása céljából. Az sem mérvadó, ha 
egyházi közéletünk mai bajait alapos okkal vagy a nélkül a diakóniai teológia 
nyakába varrjuk, annak káros utóhatásaként értékeljük. hamis tanítók Jézus 
nevében is felléptek, és hűséges tanítók is megbuktak a kísértés óráiban. 
Az egyháztörténet tanúsága szerint a lutheri teológiát is visszájára lehetett 
fordítani, akár egy kvietista álláspont, akár valamiféle rajongás igazolására. 
A legigazabb teológiával lehet élni, de visszaélni is. 

nincs theologia perennis, azaz minden ízében helytálló és megkérdője 
lezhetetlen teológia. Művelésében benne van az ember a maga képességeivel, 
de gyarlóságával is, a történelem hullámzása szintén rajta hagyja a nyomát. 
a kérdés csupán az, hogy egy-egy teológiai rendszer min tájékozódik, mi az 
az origó, amely koordinátarendszerét meghatározza. valamiféle filozófiai 
igazság-e, a korszellem-e, a politikai széljárás-e, vagy pedig a krisztus
esemény és az abban adott kinyilatkoztatás. egy teológiailag elfogadható 
vizsgálódás csak ennek a mértéknek az alkalmazásával képzelhető el. 

Elvétette-e a diakóniai teológia a tájékozódási pontot? 

Perdöntő érveknek a diakóniai teológiával szemben tehát csak azok számít
hatnak, amelyek a középpontját, a lényegét kérdőjelezik meg, mondhatnánk, 
„üstökénél ragadják meg” a feladatot. Mindenesetre javára írandó ennek a 
teológiai rendszernek, hogy van megfogható középpontja, amihez többé-
kevésbé szervesen kapcsolódnak egyes részei. 

Viszont gyakori kifogás ellene, hogy példa nélkül áll a teológia törté 
netében, kényszerhelyzetben született, egyoldalúságokat magán viselő, és 

291 



előadáSok 

 
        

 
 

 
        

 

 
 

  
 

 
 

       

 

 

 
 

  

  

  

  

  

lényegében egyetlen ember, mégpedig káldy zoltán által képviselt és az 
egyházra erőltetett teológia. Ettől azonban még lehetne igazságmozzanat 
benne. sokkal inkább lényeget érintő azonban az a többek által képviselt 
ellenvetés, hogy mellékvágányra csúsztatja az Újszövetség krisztológiai 
üzenetét, amikor a legfontosabb krisztuscímmé a diakonoszt teszi.2 hason
lóképpen gyakran érte és éri az a vád a diakóniai teológiát, hogy előtérbe 
helyezésével a teológiai gondolkodás letért a lutheri teológia, pontosabban 
a lutheri megigazulástan vonaláról, amikor „az evangéliumot a diakóniával 
kiegészítendőnek” tekinti, s ezzel tulajdonképpen a „cselekedetekből való 
megigazulást képviseli”, valamint következésképpen „a diakóniát az egyház 
ismertető jegyei közé” sorolja.3 

Kétlem, hogy tiszavirág-életűnek és eretneknek minősítve végleg le 
számolhatnánk a diakóniai teológiában rejlő igazsággal, s így egyszer s 
mindenkorra túltehetnénk magunkat rajta. történetileg nem áll meg az 
az állítás, hogy ez a teológia „káldy találmánya”. talán kapva kapott rajta, 
és kizárólagosnak tüntette fel, de neves teológusok, köztük A. Nygren4 és 
h.-d. Wendland5 jóval előtte megfogalmazták a paradoxont „Krisztus Úr és 
szolga” voltáról. nyilván azért, mert a szekularizmus térhódítása nyuga
ton is öneszmélésre kényszerítette a felelősen gondolkodó teológusokat. de 
a diakóniai teológia magára Lutherre is hivatkozhatott, aki A keresztyén 
ember szabadságáról írt könyvében fogalmazta meg az emlékezetes mon
datot: „a keresztyén ember hite által mindenek szabad ura, a szeretet által 
pedig mindenki szolgája.” Még távolabbra is elkalandozhatunk a múltba, 
ha rokon gondolatokkal szeretnénk találkozni. Krüszosztomosznál, 1Kor 
13. fejezetének magyarázatában találtam a következőt: „Amikor Jézus meg 
akarta mutatni, hogy kinek fog jutni a jobbján és balján levő hely, magához 
hívta a tanítványokat, és így szólt: »Aki közületek első akar lenni, legyen 
mindnyájatok szolgája.« Ezzel az alázatra és a szeretetre utalt… és így foly
tatta: »Amiképpen az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem 
hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért.«”6 

ám a hatástörténetnél is nyomósabb érv a diakóniai teológia komolyan 
vétele mellett magának a forrásnak, a szentírásnak, közelebbről az Újszövetség
nek a tanúságtétele. Nincs most lehetőség alapos tanulmányra, de legyen elég 
annyi, hogy az a hitvallás, amely krisztus úr és szolga voltában fogalmazódik 
meg, lehet, hogy egyesek számára mellékesnek tűnik, de amit érint, az az evan

2 részletesen lásd cserháti 1989.
3 uo. 96–98. o.
4 nyGren 1957.
5 wendLand–rich–krimm 1962.
6 Patrologia Graeca 61, 271. kol.
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gélium szíve közepe. Az Újszövetség alapján az üdvösséget úgy is felfoghatjuk, 
mint ami a hatalmi viszonyok függvénye. kiragadni az embert a hiábavalóság 
és a bűn rabságából csak isten mindenek felett diadalmaskodó ereje képes (Mk 
3,27). Ennek az erőnek a megnyilvánulásáról szól az isten országának ígérete 
jézus igehirdetésében, és az evangélium pál apostol megfogalmazásában (róm 
1,16). ha pedig azt a kérdést tesszük fel, hogy miben áll ez az erő és hatalom, 
nem mondhatunk mást: jézus kereszten vállalt szolgálatában (1kor 1,18), „mert 
Isten ereje erőtlenség által ér céljához” (2kor 12,9). Bármennyire kényelmetlen 
is ezt a paradoxont képviselni, nem tehetjük túl magunkat rajta, akármilyen 
álláspontra jussunk is a diakóniai teológiával kapcsolatban. 

érdemes a hit és cselekedetek összefüggését is alaposabban átgondolni. 
ha a diakóniai teológia a cselekvő szolgálat vállalását és gyakorlását az 
istennel való megbékülés és megigazulás feltételévé teszi, akkor kétségtele 
nül zsákutcába vezető, elvetendő tévtanítás. de az isten mindent megelőző 
kegyelmét megragadó hit nem marad következmények nélkül (lásd Gal 5,6). 
Nem dobhatjuk el az Újszövetség jó részét csak azért, mert ezeket a követ
kezményeket szorgalmazza. A hitnek megfelelő élet azonban korántsem csak 
a következetességen múlik. A hit közösségbe von Jézus Krisztussal, s ez a 
közösség pedig az ő képére formál minket (2Kor 3,18). Ezért ha Jézus szere 
tete az értünk hozott áldozatos szolgálatban nyilvánult meg, a „diakóniai 
magatartás” számunkra sem lehet megalázó. 

maradt-e megszívlelendő a diakóniai teológia örökségében? 

A kihívás nem lett ma, tizenöt évvel a rendszerváltozás után sem kisebb, mint 
azelőtt volt. Az egyháznak egy bár puhább, de körmönfontabb helyzetben 
ma is krisztus egyházának kell maradnia. Csak pár ponton, egyáltalán nem 
a teljesség kedvéért, hadd mutassak rá olyan jelenségekre egyházunk mai 
életében, amelyekkel kapcsolatban nem ártana felidézni a diakóniai teológia 
eluralkodása idején magától értetődőnek vett késztetéseket. 

az a benyomásom, hogy egyre inkább befelé forduló, önmagával bíbelődő 
egyházzá válunk. A gyülekezet, a hívők közösségének az építése köti le az 
erőnket, és nem szívesen „ártjuk bele magunkat” társadalmi vagy világmé 
retű problémákba. inkább szeretnénk az egyházat egy vallásos elit számára 
épített hajónak tekinteni, mint a világ lisztjében elkevert kovásznak. a kí
vülállók figyelmét legtöbbször akkor vonjuk magunkra, amikor az egyhá 
zaknak jutó pénzek elosztása körül folyik a tülekedés. ha állást foglalunk 
politikai kérdésekben, nem a közjó szempontja, hanem az egyházaknak tett 
ígéretek a meghatározóak. 
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de ha a belső viszonyokra fordítjuk tekintetünket, a közegyházi felelős 
ségvállalás, a gyülekezeteink egymás iránti felelősségének lanyhulását is 
észlelnünk kell. Valamikor gyülekezeteink a saját bevételeik közel egyhar 
madát fordították gyülekezeten kívüli célokra, többek között teológusok 
ösztöndíjára, szeretetintézmények fenntartására. Nem kellene szólnunk 
erről, ha a jobb körülmények egyenletesen és általánosan elérnék egyhá 
zunknak minden zugát és szegletét. de ez korántsem jellemző mai evan
gélikus közállapotainkra. Emlékszem, hogy „az átkosban” még működött a 
lelkészi önsegély, mert lelkiismeretünket nyugtalanította az a tudat, hogy 
jelentős életszínvonalbeli különbségek voltak közöttünk. Ma mi a helyzet 
ezen a téren? tulajdonképpen eluralkodóban van a kongregacionalizmus, 
amikor minden gyülekezetnek magának kell boldogulnia, természetesen 
ha egyáltalán tud. 

örvendetesnek tekinthetnénk azt a tényt, hogy számos új templom fel
épülésén, iskolák átvételén kívül nem egy szeretetintézmény létesítéséről 
is számot adhatunk. de vajon ezek az intézmények szeretetközpontúak 
maradtak-e, és nem váltak-e inkább nyereségközpontúakká? 

tizenöt évvel ezelőtt felszabadítólag hatott, hogy az evangélikus törté 
nelmi örökséget meghazudtoló diktatórikus, felülről lefelé irányuló egyház
kormányzás helyébe a közakaratot tekintetbe vevő demokratikus egyházi 
közélet lépett. Mégis, ahogy az idő halad, egyre inkább kamarillauralom 
érvényesül, fontos döntések szűk körben történnek, mellőzve a demokrati
kus játékszabályokat. 

Felhasznált irodalom 
cserháti sándor: Mérlegen a diakóniai teológia. Lelkipásztor, 1990/6. 183–185. o. 
cserháti sándor: „theologie der diakonie” und diakonische Praxis in der Evan-

gelisch-Lutherischen kirche in ungarn. in: philippi, paul – strohm, theo
dor (szerk.): Theologie der Diakonie. Ein europischer Forschungsaustausch. 
heidelberger Verlagsanstalt, heidelberg, 1989. 84–106. o. 

nyGren, Anders: die zusammenhänge in denen die Kirche verantwortlichen dienst 
enrwickelt. Lutherische Rundschau, 1957/58. 7. sz. 364. kk. Magyarul: Lelkipász
tor, 1957/8–9. 523. kk. 

wendLand, heinz-dietrich – rich, arthur – krimm, herbert (szerk.): Christos Diakonos. 
Ursprung und Auftrag der Kirche. EVz-Verlag, zürich, 1962. 
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lehet-e a diakóNiai teológia 
a „moduS viveNdi” eSzköze? 

Van-e szükség időt pazarolni a diakóniai teológiára? 

Megvallom őszintén, hogy a felkérés erre a hozzászólásra meglehetősen feszé 
lyezett. akkor is, amikor megkaptam, és most is, amikor eleget akarok tenni 
neki. Lelkiismeretem szerint vajon milyen hozzáállást is kellene tanúsítanom 
egy több mint két évtizede leértékelt teológiai irányzat iránt? Mentegessem 
magam, hiszen annak idején én is fantáziát láttam benne? Megtagadjam, és 
követ dobjak reá én is? Vagy legyek hasonló ahhoz a japán katonához, aki a 
háború után két évtizeddel is magános harcát vívja a dzsungel mélyén? igaz, 
ma nagy divatja van a retrónak, de egy teológiát felidézni csak azért, mert 
már avítt, nem méltó egy valamire való teológushoz. ha mégis foglalkozunk 
vele, akkor csak az lehet a mentségünk, hogy szeretnénk hasznát venni an
nak, ami belőle hasznavehető. Ajánlom, hogy vegyük le végre a „diakóniai” 
címkét, amely sokakban ellenérzéseket támaszt, és tekintsük egyszerűen 
teológiának, amelyet nem indulatból kell lerohanni, hanem teológiailag kell 
mérlegre tenni. nincs theologia perennis, azaz minden ízében helytálló és 
megkérdőjelezhetetlen teológia, hiszen emberek fáradoznak érte. Nem ilyen 
az úgynevezett diakóniai teológia, de az a teológia sem, amelynek nevében 
diszkreditáljuk és pokolba kívánjuk a diakóniai teológiát. 

miként lehet egy teológiai rendszert hitelt érdemlően 
megítélni? 

tacitus kezdi nagy történeti művét azzal, hogy a múltat csak sine ira et 
studio – harag és elfogultság nélkül – szabad megvizsgálni.1 Különben el
torzul a múltról alkotott képünk, s ennélfogva a jelenünket sem értjük meg. 

1 tacitus: Annales i. 1. 
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a diakóniai teológiával kapcsolatban is elkelne az a tárgyilagosság, ame
lyet tacitus a történetírótól elvár. Egy teológia megítélésének nem kevésbé 
tárgyszerűnek kell lennie, vagyis a teológia tárgyából kell kiindulnia, és 
nem tőle idegen szempontok alapján kell mérlegelni azt. 

a leggyakrabban hangoztatott vád a diakóniai teológiával szemben, hogy 
az voltaképpen politikai érdekek kiszolgálójává lett isten szolgálata helyett. 
vajta vilmos írta 1983-ban: „a diakóniai teológia egyik feladata lett az, hogy 
támogassa az állami politikával való együttműködést kül- és belföldön, és 
a keresztyén lelkiismeretet erre felszabadítsa.”2 

ifj. fabiny tibor még sarkosabban fogalmaz: „Nem a politika épül a teo 
lógiára, hanem a teológia a politikára.”3 Vagyis megalkuvó, sőt kollaboráns 
magatartás igazolásává lesz. egy ugyancsak gyakran elhangzó vád szerint a 
diakóniai teológia Káldy zoltán püspök vesszőparipája volt, aki ráadásul sa
ját teológiai meggyőződését diktatórikus eszközökkel másokra is ráerőltette. 
de szemére lehetett vetni a diakóniai teológiának, hogy hangsúlyeltolódást 
vitt végbe az isteni oldalról az emberire, arról, amit isten tett értünk, arra, 
amit az embernek kell tennie. „[a diakóniai teológia] elzárja a keresztyén 
cselekvés forrását, és cselekedetekből való megigazulássá és érdemszerző 
kegyességgé torzítja”4 – állítja vajta vilmos. a diakóniai teológia nyomdokvi
zébe sodorhatott egyeseket – és nemcsak nálunk, hanem tőlünk nyugatabbra 
szintúgy – a szekularizáció térhódítása is, mondván, hogy az egyház még a 
karitatív tevékenységével tudja leginkább elfogadtatni magát a közömbössé 
váló tömegekkel. talán nem vakmerőség feltételezni azt a meggondolást sem, 
amely a diakóniai teológiában találta meg a Krisztussal való életközösség 
lehetőségét egy egyházat gyanakvással kezelő társadalmi környezetben. 

feltehetően a diakóniai teológiával szemben felhozott kifogások többsége 
jogosultnak tekinthető. Egy teológiai megfontolás esetében olyan vádak még 
sem perdöntőek, amelyek teológián kívül eső nézőpontot követnek. Abusus 
non tollit usum – mondja a régiek velős bölcsessége. A visszaélés valamivel 
nem teheti kérdésessé annak helyes használatát. az úgynevezett diakóniai 
teológiával kétségtelenül sok visszaélés történt, de ez önmagában nem áshatja 
alá a hitelét, ha teológiailag helytálló tartalmat hordoz magában. ha ez az 
utóbbi eset forog fenn, akkor élni és nem visszaélni kell vele. annak viszont, 
aki a diakóniai teológiában a történelmi és politikai nyomással szemben 
történt gyáva meghódolást lát, nem árt feltennie magában a kérdést: vajon 

2 VaJta 1983.
3 fabiny 2002.
4 VaJta 1987, 51. o.
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a diakóniai teológia pellengérre állítása nem valamiféle politikai fordulat 
következménye-e, nem pedig egy jobb teológiai meggyőződésé? 

Talán rossz kiindulópontot választott a diakóniai teológia? 

Minden teológia meghatározó eleme az origo, a kiindulási pont. Mit használ 
a legelfogadhatóbb érvelés, ha a tájékozódási pont elhibázott?! Perdöntő 
érveknek tehát a diakóniai teológiával szemben is csak azok számíthatnak, 
amelyek a kiindulópontot kérdőjelezik meg. Azt viszont senki nem állíthat
ja, hogy az egyházunkban valamikor dívott diakóniai teológiának nevezett 
irányzatnak nem volt megfogható középpontja. 

ha áttanulmányozzuk az idevonatkozó megnyilvánulásokat, akkor nyil
vánvalóvá lesz előttünk, hogy egy Krisztuson tájékozódó teológiai gondo 
latrendszerrel van dolgunk. Ebből adódik a vele kapcsolatos legfontosabb 
kérdés: vajon a diakóniai teológia állításai krisztológiai szempontból helyt
állóak-e? Bár nem egy szentírásból vett igehelyet sorakoztathatunk fel a 
Krisztus által szerzett megváltás szolgai formája mellett, sokan – közöttük 
elsősorban Vajta Vilmos,5 hivatkozva Gémes istván exegetikai megfontolá 
saira6 – krisztus Úr voltának háttérbe szorításával vádolják meg a diakóniai 
teológiát. ha viszont feltesszük azt a kérdést, hogy az írás szerint miképpen 
gyakorolja Krisztus az ő hatalmát, akkor egyértelmű a biblikus felelet: nem 
úgy, ahogy a világi hatalom, erőszakkal, hanem azáltal, hogy mindenkinek 
felajánlja az ő szolgálatát. Mindannyian ismerjük Jézusnak az evangéliu
mokban található idevonatkozó kijelentéseit. de most egy felülmúlhatat
lan tömörséggel megfogalmazott páli mondatra figyeljünk: „Ismeritek a mi 
Urunk, Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, 
hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.” (2kor 8,9). Az Úr és a 
Szolga funkciója az Írásban láthatóan nemhogy kizárná egymást, hanem 
feltételezi egymást. 

a másik teológiai kifogás a diakóniai teológiával szemben, hogy túl 
nagy hangsúlyt helyez az ember cselekvésére, és az egyház szolgálatára, és 
ezzel a cselekedetekből való megigazulásra ösztönzi az embert. „Vajon nem 
utasította volna-e vissza Luther a cselekedetekből történő megigazulásnak 
ezt a körmönfont formáját?” – teszi fel a kérdést Gémes istván.7 természe
tesen a diakóniai teológia képviselői sem mentesek az ősbűn, az önerőből 

5 Uo. 43. o. 
6 Gémes 1980.
7 uo. 5. o.
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történő igazság hajszolásának kísértésétől. de ha az egész kérdéskört az 
Újszövetség megvilágításába helyezzük, a diakónia összefüggésében az 
ehhez hasonló visszaélés tarthatatlanná válik. Az üdvösségünk dolgában 
minden kezdeményezés kétségtelenül Jézus értünk vállalt, halálig elmenő 
szolgálatából ered. „Amíg meg nem moslak téged, semmi közöd nincsen 
énhozzám” – mondja jézus a lábmosás során a tiltakozó péternek (jn 13,8). 
és ezt így éli meg minden időben mindenki, aki Jézussal kapcsolatba kerül 
(lásd még többek között: róm 5,6–8). Az is nyilvánvaló, hogy akit Krisztus 
szeretete megragadott (2Kor 5,14), azt szorongatja is ez a szeretet. Ezt az 
állapotot viszont csak úgy lehet elviselni, hogy krisztus életformájában mi 
is osztozunk (lásd 2Kor 4,10–12). 

A diakóniának ez a centrális jelentősége korántsem „Káldy zoltán ta
lálmánya”. talán kapva kapott rajta, de a felismerés 1964 előtt, Káldy Po 
zsonyban tartott díszdoktori székfoglalója előtt már megjelent a teológiai 
gondolkodásban, és nemcsak a „létező szocializmus” területén élőkében.8 

tehát vétenénk az igazság ellen, ha valamiféle egyetlen kézlegyintéssel 
elintézhető, kétes, „zugolyában fogant” teológiának minősítenénk. 

miért érdemes ma is, húsz év után felidézni 
a diakóniai teológiát? 

Nem tűnik-e árnyékbokszolásnak még ma is a diakóniai teológiával fog
lalkozni? Jelent-e még eleven és ható teológiai építményt, amellyel joggal 
számolnunk kell? Vagy csak pótcselekménynek jó az ilyen „szellemidézés”, 
amely felment a mai teológiai kérdésekkel való szembesülés alól? Már java 
soltam, hogy végre hagyjunk fel a diakóniai teológiát címkeként használni, 
amelynek hallatán eretnekégető indulatok ébredhetnek bennünk még ma 
is. tekintsük inkább egy olyan teológiának, amely olyasmit is érint, ami a 
rendszerváltozás után sem vesztette el időszerűségét. 

Krisztus jobb megismerése véget nem érő feladat, függetlenül a történe 
lem alakulásától. hála istennek, krisztus nem maradt ott az „átkosban”, és 
áldozatos szolgálata sem ért véget húsz évvel ezelőtt. Ma is létkérdésünk, 
hogy vele összhangban higgyünk és éljünk. Az egyháznak ma is, egy bár 
puhább, de körmönfontabb helyzetben is hivatása Krisztus mentő szerete 
tének eszközéül szolgálni. 

8 Lásd nyGren 1957/58, 364. kk. Magyarul: Lelkipásztor, 1957/8–9. 523. kk. wendLand 

1962, 11. kk. phiLippi 1963. 
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Csak pár ponton, egyáltalán nem a teljesség kedvéért hadd mutassak rá 
olyan jelenségekre egyházunk mai életében, amelyekkel kapcsolatban nem 
ártana felidézni a diakóniai teológiában rejlő ösztönzéseket. Nem lettünk-e 
befelé forduló, önmagával bíbelődő egyházzá? Politikai állásfoglalásainkat 
nem az egyház iránti kivételes bánásmód határozza-e meg a közjó szem
pontja helyett? ha ez így volna, nincs mit egy korábbi megalkuvó egyházi 
magatartás szemére vetnünk. El kell gondolkodnunk azon is, hogy a kí
vülállók figyelmét igen gyakran csak akkor vonjuk magunkra, amikor az 
egyházaknak jutó pénzek elosztása körül folyik a tülekedés. Nem lazul-e a 
gyülekezetek egymás iránti felelőssége, áldozatvállalása? Nem lett-e egyhá 
zunk kongregacionalista? Az örvendetesen szaporodó szeretetintézményeink 
szeretetközpontúak maradtak-e, és nem váltak-e nyereségközpontúakká? 
A demokratikus egyházi közélet nem szorul-e vissza, hogy egyre inkább a 
szűk körben hozott döntések kamarillauralma érvényesüljön? 

sajnos időszerű maradt, amivel a már fentebb említett heidelbergi ta 
nulmányomat 1989-ben befejeztem: „Lehetséges, hogy isten véleménye egy
házi magatartásunkról egybehangzó lesz talleyrandéval, aki a Bourbon 
restaurációt így jellemezte: a Bourbonok semmit nem felejtettek, de nem is 
tanultak semmit.” de idézhetném hebe Kohlbrügge szavait is, aki a prágai 
Károly-egyetem jubiláló teológiai fakultását így köszöntötte: „Amikor a 
keresztyénség helyzetére gondolok, a Jónást körülvevő tengerészek jutnak 
eszembe. Azt kérdezték egymástól, hogy mit is tegyünk ezzel az emberrel. 
Akkor maga Jónás döntött úgy, hogy dobják a tengerbe. Jónás az egyházat 
testesíti meg. Benne az egyház döntött úgy, hogy jobb egy olyan világ, amely
ben nincs egyház, mint az olyan világ, amely az egyház vétke miatt süllyed 
el.” Greso pozsonyi újszövetséges professzor pedig ezt mondta azon a napon 
tartott reggeli áhítatában, amikor országaink az európai unióba beléptek: 
„A mai rendkívüli napon is van Krisztusnak mondanivalója számunkra. ő az 
embervoltunk igazi mértéke. ő az egyetlen normális ember. Ez a kijelentés 
talán túlzottnak tűnik. Meg kell azonban fontolnunk a következőket: olykor 
a normálist merőben tévesen azonosítjuk azzal, ami átlagos, amit a többség 
képvisel. ám amikor olyan helyzet áll elő, amelyben az lép fel, aki valóban 
normális, akkor amit mi normálisnak véltünk, mindenestől abnormálisnak 
fog bizonyulni. Pontosan ezt történt, amikor Jézus Krisztus közénk, embe 
rek közé jött. Ez történik ugyanazzal a lendülettel és erővel ma is, ha Jézus 
krisztust, mint a hamisítatlan ember modelljét komolyan veszik. egyszerre 
milyen időszerűvé válnának egyházaink, ha minket, ha tagjaikat hozzáse 
gítenék ahhoz, hogy Jézus Krisztus mintájára legyenek normális emberek!” 

A deák téri beszélgetéssorozatunk összefoglaló címe: Modus vivendi. ezt 
a latin kifejezést divatos szóval így is fordíthatnánk: a túlélés nyitja. ért
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hetnénk kisarkítva is: mindegy, milyen áron, csak maradjak életben. ezzel 
szembeállíthatnám pompeius nevezetes szállóigéjét, amelyet akkor mondott, 
amikor megindította a földközi-tengeri hajózást megbénító kalózflották elleni 
hadjáratot: Navigare necesse est, sed vivere non. „hajózni szükséges, de élni 
nem.” olykor Krisztus követésében az életet is kockára kell tenni, magának 
az életnek érdekében. éppen ezért egyetlen olyan teológia sem érdemli meg 
a megtisztelő teológia nevet, emlegessék bármilyen jól csengő névvel, amely 
elméleteket gyárt az önző gyávaság elleplezésére. 
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a megfeSzített Szolgálata 

Reflexiók Dóka Zoltán Márk-kommentárjához 

a szerző és tárgya 

Úgy vélem, nem én vagyok az egyetlen a lelkésztársak között, aki Márk 
evangéliumára teológiai tanulmányainak eredményeként bizonyos fenn
tartásokkal tekintett. Abban a hitben éltünk, hogy az első és legrövidebb 
evangéliumnak nemcsak a nyelvezete, hanem jézus-képe és mondanivalója 
is primitívebb az ún. nagyszinoptikusokénál. tudomásom szerint magyará
zatára nem került sor évtizedek óta az újszövetségi tanszéken, és igehirdetési 
textusként is csak elvétve került elénk márki anyag. dóka zoltán Márk-kom
mentárja nemcsak korrigálja igazságtalan Márk-szemléletünket, hanem, ami 
ennél is nagyobb érdem, meg is szeretteti velünk az evangéliumot. 

ebben az esetben is igaznak bizonyul a felismerés: csak az képes meg
szerettetni valamit, aki maga is szereti azt, amit meg akar szerettetni. az 
egész könyv tanúsítja, hogy nem üres szólam, amit dóka zoltán az előszóban 
megvall: „Márk evangéliuma (…) sok örömöt szerzett nekem.” Örömöt pedig 
az szerez, amivel szívesen, szeretettel foglalkozunk. 

Egy-egy bibliai iratot azonban más feltételek között szeretünk meg, mint 
mondjuk egy verset vagy regényt. vonzóvá tehetné ugyan olvasásukat a 
bennük olykor-olykor megcsillanó irodalmi érték is, mégis elidegenítően 
hatnak ránk, ha nem tudjuk osztani azt a hitet, amely bennük kifejezésre 
jut. Kissé erős kifejezéssel élve, minden bibliai könyv „provokál”, azaz hit-
re hív, és döntésre szólít fel. ha tehát valaki szeretettel foglalkozik a Márk 
evangéliumával, joggal feltételezhetjük róla, hogy az evangélium határozott 
és kikerülhetetlen vallástételére áment mondott. Aki ismeri az újszövetségi 
teológiai irodalmat, az tudja, hogy ez nem minden kommentárra jellemző. 

Mindebből azután egy nagyon fontos tanulság is adódik. dóka zoltán 
könyvéről ugyanis megállapítható, hogy a magyarázatban kifejezésre jutó 
hitbeli egyetértés nem vált kárára a magyarázat tudományosságának. nem 
kell tehát a kettőt egymást eleve kizáró szempontnak tekintenünk, mint 
ahogy ez az egyház története során nem egyszer előfordult. Hitünk nem 
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múlhat azon, hogy naiv, fundamentalista módon nem veszünk tudomást 
a Szentírás keletkezését érintő történeti igazságról. Viszont a becsületes 
tudományos kutatás sem feledkezhet meg tárgyának sajátos természetéről. 
Mert amíg egy természeti jelenség, például az atomok törvényszerűségeinek 
vizsgálatánál elengedhetetlen feltétel a minden előítélettől mentes tárgyi
lagosság, addig a Szentírás üzenete rejtve marad az előtt, aki „elfogulatlan” 
akar maradni, vagyis aki nem tud azonosulni tanúságtevőinek hitével. egy 
táj leírása zűrzavaros és érthetetlen marad a számunkra, ha nem a leíró 
nézőpontjából szemléljük mi is a tájat. Kübel már a múlt században, a tör 
ténetkritika diadalittas előretörése idején rátapintott az igazságra: „A hit 
állásfoglalása nélkül nem lehet tudományosan az Újszövetséghez nyúlni.” 

dóka zoltán Mánk-kommentárjának egyik legnagyobb erénye, hogy bár 
az evangéliumot radikális történetkritikai analízisnek veti alá, a lelkét 
mégsem öli meg. Nem szemfényvesztő egyensúlyozásról van szó. A kritikai 
eredmények és a hitbeli döntés egymás kezére dolgoznak. A kritikai munka 
eredményei nélkül nem rajzolódna ki világosan Márk álláspontja, és Márk 
álláspontjának vállalása nélkül zavaros és érthetetlen maradna a sok tudo 
mányos észrevétel. 

Miben látja dóka zoltán feladatát? igehirdetőknek akar segítséget nyúj 
tani, de nem ír igehirdetéseket. Nem az igehirdetők felelősségét akarja ma
gára vállalni, hanem igyekszik az evangélium üzenetének mind mélyebb 
és teljesebb feltárásával igehirdetésünket megtermékenyíteni. Kommentárja 
mégsem válik sterillé, mert mint minden jó igemagyarázat, az övé is párbe 
széd eredménye. egy olyan párbeszédé, amelyben a kérdések felvetésében 
és megválaszolásában mindkét fél megmarad a maga kora gyermekének. 

Kritikai alapállás 

dóka zoltán Márk-kommentárja kemény feladatot jelent az olvasó számára. 
Bár, amint mondtuk, munkája közben az igehirdetőket tartotta szem előtt, 
még az igehirdetők számára is magasra emeli a mércét. Mondanivalójának 
stílusa és tartalma elmélyülést kíván, és feltételezi az újszövetségi tudomány 
legalapvetőbb ismereteit. tehát nem száll le a teológia legalsó szintjére, hogy 
érthetővé váljon, hanem arra szorít minket, hogy felzárkózzunk hozzá. 

de a legtöbb teológiai energiát mégsem erre kell fordítanunk. A legtöbb 
lelkész számára szokatlan és talán megütközést keltő is a történetkritikai 
szempont olyan mértékű alkalmazása, mint amilyennel dóka zoltánnál 
találkozunk. igaz, hogy már Prőhle Károly Lukács-kommentárjában is érvé 
nyesültek az újszövetségi kritika legfrissebb eredményei, sőt a bevezetésben 
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világos áttekintést is kaphattunk az újszövetségi tudomány mai állásáról, 
mégsem kényszerültünk lépten-nyomon megbirkózni a kritikai analízis 
által felvetett kérdésekkel úgy, mint a Márk-kommentár esetében. aki még 
a verbális inspiráció alapján áll, vagy a történeti szemponttal szemben 
dogmatikus szemléletet részesít előnyben, nem csodálkozhat azon, hogy a 
könyv olvasása szakadatlan megpróbáltatást jelent a számára. 

de megfutamodni sem lehet a tények elől. Aki azt akarja megismerni, 
ami meg van írva, és nem azt, amit ő szeretne ott olvasni, nem tehet úgy, 
mintha nyom nélkül múlott volna el a bibliakutatás felett az elmúlt két 
évszázad. Az nem végezhet erőszakolt simításokat a szöveg egyenetlen 
ségein, hanem figyelembe véve a bibliai iratok történeti kialakulását kell 
megkeresnie a kielégítő magyarázatot. nem tudnánk például feloldani Mk 
4,33 és 34 versei között feszülő ellentétet az irodalomkritikai (szinoptikus 
kérdés), a tradíciótörténeti és szerkesztés- (redakció-) történeti ismeretek 
nélkül. ha egyes részletkérdésben vitába is szállnék dóka zoltán analízi
sével – például pilátus magatartásának értékelésében (379. o.) –, érveivel 
csak történetkritikai érveket szegezhetnék szembe. Aki pedig azt gondolja, 
hogy ez a bánásmód elszegényíti az ige üzenetét, arra a könyvnek nem 
egy részlete rácáfol. A hagyományanyag különböző rétegeinek felfejtése 
egy-egy ige mondanivalóját háromszoros tükrözésben is nyújthatja (lásd 
a magvető példázata, 4,1–20). 

Nem vehetjük félvállról azonban azokat a nehézségeket sem, amelyeket 
egy ilyen részletekbe menő kritikai analízisre épülő magyarázat az igehir 
dető számára jelent. Mert hogyan is hirdethetjük jó lelkiismerettel Jézus 
szavaként azt, amiről kiderült, hogy a gyülekezeti hagyomány vagy az evan
gélium szerzője utólag adta Jézus szájába? de ez az önmagában jogos aggály 
csak addig nyugtalanító, míg fel nem ismerjük, hogy az első keresztyének 
nemcsak azt tartották Jézus szavának, ami Jézus szájából földi élete útján 
elhangzott, hanem azt is, amit Luther a viva vox evangeliinek nevezett, tehát 
a húsvét után elhangzó igehirdetést is. abban a hitben éltek ugyanis, hogy 
az igehirdetés által maga az élő Úr szól hozzájuk. éppen ezért nem tekint
hetjük hamisításnak, amikor az ismeretlen hagyományozók vagy a szerzők 
Jézus szájába adnak olyasmit, ami nyilvánvalóan a húsvét utáni gyülekezet 
helyzetét tükrözi. 

Miért igyekeztek mégis keresztyén eleink Jézus földi életútjára, szavára 
és cselekedeteire visszavezetni az igehirdetés mondanivalóját ? Nyilvánva 
lóan azért, mert csak ez az egy lehetőség adódott számunkra az ocsú tiszta 
búzától való elválasztására, azaz az emberi gondolatok és az élő Úr szavának 
megkülönböztetésére. Meg voltak ugyanis győződve arról, hogy a feltámadott 
Jézus ugyanaz, mint aki közöttünk járt a földön, és ezért az igehirdetés sem 
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mondhat ellent annak, amiről Jézus földi élete tanúskodik. Ez a kettősség: az 
élő Úr aktív jelenlétének tudata, valamint a történeti Jézus és a gyülekezet Ura 
azonos voltának bizonyossága teremtette meg az evangéliumok egyedülálló 
műfaját, amelyek sem nem életrajzok, sem nem történelmietlen mítoszok, 
hanem a földi és mennyei Jézus szinopszisai. 

Jogos tehát az újszövetségi kutatásnak az a törekvése, hogy – bármeny
nyire reménytelen feladatnak tűnik is – az evangéliumokból kihámozza a 
történeti Jézus alakját. ha Jézus földi életének tanúi a húsvéti hit optikáján 
keresztül tekintenek is vissza az eseményekre, visszaemlékezésüknek feltét
lenül van történeti magva. Az evangéliumi hagyományozás és szerkesztés 
törvényszerűségeinek egyre jobb ismeretében sok minden rekonstruálható 
Jézus életéből. Nem feledkezve meg arról sem, hogy a későbbi gyülekezeti 
hagyomány és az evangéliumok szerkesztési szempontjai is tartalmazhatnak 
olyan elemet, amely eredeti jézusi döntésre vezethető vissza. természetesen 
a módszer tekintetében nagyon kritikusnak kell lennünk. A magam részéről 
például nem tekintem kielégítőnek azt az érvet, hogy egy félreérthető kér 
dés aligha jellemző Jézusra (lásd Mk 2,9-hez, 62. o.). szerintem egy olyan 
képlet, amelyben Jézus az egyszerű, közérthető tanító, és a csupán róla 
szóló hagyomány formálói a komplikáltak vagy rejtélyesek, nem felel meg 
az evangéliumokból kikövetkeztethető Jézus-képnek. 

a messiási titok 

dóka zoltán imponálóan egységes szemléletű, minden részletében átgon
dolt írásmagyarázati művet tett elénk. hozzá kell még tennünk, hogy ez az 
egész magyarázatot rendező és értelmező álláspont nem írásmagyarázói 
önkényből fakad, hanem magából az evangéliumból adódik. dóka zoltán 
– igen helyesen – Márk üzenetének megértéséhez és megszólaltatásához a 
kulcsot az erre az evangéliumra annyira jellemző „messiási titokban” találta 
meg. Egyedül ebből a márki sajátosságból kiindulva ismerhetjük fel Márk 
szerkesztői szándékát, és csak ebben a megvilágításban kaphatunk választ 
az evangélium számos exegetikai kérdésére. 

Wrede volt az, aki a századforduló táján a „messiási titok” problémáját 
beledobta a teológiai köztudatba. ő ezt a márki sajátosságot még azzal magya
rázta, hogy az evangélium szerzője így akarta feloldani azt az ellentmondást, 
amely a történeti Jézus és a gyülekezet hitében elő Úr között van. szerinte 
Jézusból hiányzott a messiási küldetéstudat, s csupán követői állították 
róla halála után, hogy ő a Messiás. Márk viszont azzal a feltételezéssel akar 
magyarázatot adni jézus tartózkodására, hogy jézus tudatosan rejtette el 
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igazi mivoltát. ezt az írói szándékot szolgálja Wrede szerint a „messiási 
titok” alkalmazása. 

Amint azt már előbb is említettem, dóka zoltán is a „messiási titokban” 
ragadja meg Márk bizonyságtételének lényegét. de ő könyvének szinte min
den oldalán a szerkesztői munka alapos elemzésével meggyőzően bizonyítja, 
hogy Márknál a „messiási titok” alkalmazása egyetlen célt szolgál: világossá 
tenni, hogy Jézus lényének titka, az ő istenfiúsága csak a kereszten tárulhat 
fel előttünk. Mindaddig, amíg fel nem ismerjük, hogy Jézus – a könyv szép 
és találó kifejezésével élve – így akart isten útja lenni a világhoz, szavainak 
és cselekedeteinek végső értelme rejtve marad számunkra. Márkot tehát 
egyáltalán nem az a szándék vezeti, mint amit Wrede feltételez róla. nem 
akar utólagosan belemagyarázni jézus életébe semmit, hanem sokkal inkább 
felfedni mindazt, ami egyedül a kereszt felől érthető. Végeredményben a 
„messiási titokkal” Márk Jézus földi életét a theologia crucis megvilágításába 
helyezi, és ezzel Pál teológiai álláspontjának közelébe kerül. 

a „messiási titoknak” ehhez az értelméhez logikusan kapcsolódnak az 
evangélium más feltűnő vonásai is. Márk a többi evangélistánál nyomaté 
kosabban mutat rá a tanítványok értetlenségére és alkalmatlanságára. de 
nem is lehettek Jézus hű tanúivá mindaddig, míg a kereszt fel nem tárta 
előttük isten útját az emberhez. Nagy hangsúlyt helyez Márk az evangélium 
mindenkinek szóló, egyetemes voltára is. egy pogány százados ismeri fel 
először a kereszten függő Jézusban az isten fiát (15,39). de ez sem történhe 
tett másként. Mert ha a választott nép tagjai elől rejtve maradt Jézus titka, 
akkor nincs olyan ember, aki a maga adottságaival meg tudná fejteni. isten 
tárhatja fel egyedül személyválogatás nélkül azoknak, akik készek megnyitni 
előtte a szívüket. 

Úgy gondolom, hogy a „messiási titok” kontúrjai még élesebben raj
zolódnának ki előttünk, ha a magyarázatban nagyobb nyomatékot kapott 
volna az a hatalom, amely Jézus szavaiból és cselekedeteiből áradt. Márk 
nem hagy kétséget afelől, hogy Jézus szavai és tettei rendkívüliek voltak. 
olyannyira, hogy a szemtanúk jézus hírét a hallgatási parancs ellenére is 
terjesztették. Éppen Jézus hatalma ejtette gondolkodóba a kortársakat, és 
tette előttük rejtélyessé Jézus működését. Nem lehetett kikerülniük a Márk 
evangéliumában állandóan visszatérő kérdést: ki ez? honnan van ez? de 
nem jöhettek rá a helyes válaszra, mert nem tudták összeegyeztetni Jézus 
hatalmát kiszolgáltatottságával. 

érdemes volna végére járni annak a kérdésnek is, hogy a „messiási titok”, 
amely kétségtelenül Márk szerkesztői tevékenységének révén vált az evan
gélium kulcsfogalmává, mennyire fedi a történelmi valóságot. én a magam 
részéről elképzelhetőnek tartom, hogy Jézust kortársai valóban nem tudták 
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beleilleszteni semmilyen hagyományos képletbe, és ezért számukra Jézus 
működése nagy talányt jelentett. Mégis – véleményem szerint – Márkot a 
történeti hűségénél is jobban foglalkoztatta Jézus népének helyzete és szol
gálata a világban, amelyet alapjában véve ugyanaz a kettősség jellemez, mint 
Urának földi életútját. A „messiási titok” segítségével akarja tudatosítani 
olvasóiban, hogy az egyházban jelen levő Úr hatalma ugyan valóságos és 
mégis elrejtett, csupán a hit számára hozzáférhető hatalom. 

Emlékezetes részletek 

dóka zoltán kommentárjának erényei közé kell sorolnunk az egységes 
írásmagyarázói szemléleten kívül az egyes részletek alapos kidolgozását 
és változatos gazdagságát. Engem különösen is megragadott az adógaras 
vitájának, illetve a vita értelmének árnyalt kibontása, az úrvacsora márki 
sajátosságainak beillesztése az Újszövetség idevonatkozó kijelentéseinek 
összefüggéseibe. Egy-egy találó és tömör mondata mélyen bevésődik az ol
vasó emlékezetébe: „A hit több, mint az érvelés győzelme.” (233. o.) „Jézus 
előtt a kérdező ember lesz a megkérdezett.” (292. o.) Vagy a Keresztelő és 
Jézus viszonyáról: „Nem küldetésük, hanem a küldőjük azonos.” (293. o.) 
sok finom észrevétellel gazdagítja a szöveg megértését: a Jeruzsálembe be 
vonuló Úr teljhatalommal intézkedik, mégis kölcsönszamárra ül. (281. o.) 
jézus kereszten elkiáltott imádsága (én istenem, én istenem…) olyan kérdés 
volt, amelyre isten húsvétkor válaszolt. Végül hadd hívjam fel a figyelmet 
az egyes szakaszok gondos és eszméltető összekapcsolásaira. 

A kommentár tartalmi és formai gazdagsága mellett igazán eltörpül az, 
amit kifogásolni lehetne. ha rajtam múlott volna, bátrabban éltem volna a 
nyomdatechnika adta lehetőségekkel, és az egyes értelmi egységeket hatá 
rozottabban megkülönböztettem volna egymástól. Csak helyeselni tudom, 
hogy dóka zoltán szövegfordításában igyekezett megőrizni az evangélium 
stílusának sajátosságait, de a jelen idő jelen idejű fordításához nem kellett 
volna minden esetben olyan szigorúan ragaszkodnia. Márk gyakran él a 
praesens historicus lehetőségével, és ilyen esetben a magyarban bátran hasz
nálhatunk múlt időt (lásd pl. 14,43-at). Egyébként csak egy helyen javasolnék 
szerencsésebb fordítást: 14,15-ben kissé bizarrnak hat a „kipárnázott” nagy 
emeleti terem. értelemzavaró sajtóhibára sem igen akadtam. Egyet feltétlenül 
ajánlatos kijavítani: a 143. o. 10. sorában Veronikáról mint edesszai és nem 
odesszai hercegnőről van szó. 
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a diakóniai teológia segítsége és nyeresége 

Végül fel kell tennünk még a következő kérdést: hogyan tükröződik Márk 
evangéliumának magyarázatában egyházunk közösen megérlelt teológiai 
iránya, a diakóniai teológia? A hatás kétirányú lehet. Egyrészt a diakóniai 
teológia hasznos szempontokat adhat az írásmagyarázónak az ige megér
téséhez, másrészt a diakóniai teológia is gazdagodhat az írásmagyarázat 
eredményeivel. Vessünk tehát még egy futó pillantást ebből a kettős néző 
pontból dóka zoltán könyvére. 

sietek megjegyezni elöljáróban, hogy az írásmagyarázó feladata nem 
egy teológiai irányzat igazolása. Az írásmagyarázó a szöveg tolmácsolására 
kapott megbízatást. Mégis elengedhetetlenül szüksége van egy kiinduló 
pontra, amely alapján vallatóra tudja fogni a szöveget. Menet közben azután 
kiderül, hogy a kiindulópont helyes volt-e vagy sem. Diakóniai teológiánk 
azért alkalmas kiindulópont az írásmagyarázó számára, mert nem gyakorlati 
megfontolásokra támaszkodik, hanem az Újszövetségen alapuló krisztológiai 
meggyőződésére. tehát tárgyszerű kiindulópontjává válhat az exegézisnek. 
Bizonyos vagyok abban, hogy dóka zoltánnak is azért sikerült felismernie 
és kifejtenie Márk evangéliumának fő tendenciáját a keresztet vállaló isten 
fiában, mert tekintete a diakóniai teológián edződött. Aki tudja, hogy Krisz 
tus isteni hatalmát nem a maga dicsősége keresésére fordította, hanem az 
ember szolgálatába állította, az Márkkal együtt örömmel tudja felfedezni a 
kiszolgáltatottságában keresztre menő és velünk mégis szolidaritást vállaló 
ember Fiában az isten Fiát. 

talán nem lett volna szükség a könyv első felében sem a diakóniai teológia 
szempontjaira emlékeztető és zárójelek közé szúrt szavakra, ha a magyará
zatban jobban érvényre juthat a diakóniai teológia egyik kardinális felis
merése. az tudniillik, hogy krisztus a világ isteni hatalommal felruházott 
Ura marad akkor is, amikor szolgál, de aki hatalmát természetesen segítő 
szeretetének szolgálatába állítja. Mindehhez nem egy támpontot találhatunk 
az evangélium első felében is. 

dóka zoltán Márk-kommentárja számottevő nyereséget is jelent diakóniai 
teológiánknak. több oldalról is megerősíti e nézetnek azt az alapigazságát, 
amely szerint minden szolgálat azzal kezdődik, hogy isten szolgál nekünk. 
a tanítványok például mindaddig alkalmatlanok a szolgálatra, míg nem 
tudják felismerni és elfogadni jézus kereszten elvégzett szolgálatát. ár
nyaltabbá teheti egyházfogalmunkat az evangélistára olyannyira jellemző 
látásmód a nyitott egyházról (87. o.,242. o.), és megszívlelendő Márknak az a 
figyelmeztetése is, hogy a szolgáló életformának önmagunkban, a hatalom- 
és dicsőségvágyunk leküzdésével kell elkezdődnie (243–244. o.). 
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* * *

természetesen egy sok éven át tartó, kitartó és elmélyült munkát nem lehet 
pár oldalon kellőképpen méltatni. Bizonyos, hogy mások még sok értéket 
fedezhetnek fel dóka zoltán könyvében. de ha több lelkésztársam is ked
vet kap a könyv áttanulmányozására és nem csak a kóstolgatására, akkor 
cikkem elérte célját. Meg vagyok győződve arról, hogy dóka zoltán Márk-
kommentárja még hosszú időn át pótolhatatlan segítője és ösztönzője lesz 
szolgálatunknak. 

Lelkipásztor, 1978. október 
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imádkozzuNk együtt lutherrel – ma iS 

ezzel a gyakorló imádkozó életre buzdító címmel jelentette meg sajtóosztá
lyunk 1983 karácsonyára azt a válogatást, amely a nagy reformátor, Luther 
imádságaiból ad ízelítőt. A könyvecske megjelenése beleilleszkedik abba 
a megemlékezéssorozatba, amellyel egyházunk háláját és megbecsülését 
kívánta kifejezésre juttatni 500 évvel ezelőtt született reformátora iránt. 

Nem túlzás, ha azt állítjuk: hézagpótló mű. Nem lenne teljes a megemléke 
zésünk anélkül, hogy bepillantanánk Luther csendes kamrájába, imádságos 
életébe. szoborba faragva, ünnepi ülésen vagy tudományos konferencián 
szóba és muzsikába öntve, kiállításon bemutatva elénk állott a nagy mű, 
de ahol mindehhez erőt, világosságot, ösztönzést kapott, az a hely, ahol 
négyszemközt maradt istenével. Az ő példájából is kitetszik, hogy mennyire 
felszínes dolog szembeállítani a cselekvő embert az imádkozó emberrel. 
Minél nagyobb feladatokra hivatott valaki, annál inkább rászorul isten se
gítségére. de fordítva is áll: értelmét veszti az imádságos élet annak számára, 
aki engedetlen isten iránt, és kivonja magát a szolgálat terhe alól. 

Ez a Luther imádságait bemutató és értékelő kis könyv nemcsak történelmi 
érdeklődésünket, kíváncsiságunkat akarja kielégíteni. Gazdagítani, megújí
tani szeretné imádságos életünket. Imádkozni is tanulhatunk Luthertől. Az 
a tapasztalatom, hogy egyházunkban mostanában megnőtt az igény az ilyen, 
elcsendesedésünkben segítségünkre siető kiadványok iránt. Lelki kényel
messég volna ez? A modern ember előszeretete a sok bajlódást nem igénylő 
félkész áru iránt? Nem hiszem. inkább arról van szó, hogy ráébredtünk belső 
életünk fogyatékosságára, és ezen szeretnénk változtatni. 

Ne szégyelljük, ha be kell iratkoznunk az imádság iskolájába! Kivált ne 
szégyelljünk olyan jó mestertől tanulni, mint Luther. Öreg, elnyűtt imádságos 
könyvek a bizonyságai annak, hogy eleink szívesen imádkoztak más szava 
ival. Azután egy olyan korszak következett, amikor csak a saját szavainkkal 
elmondott számított igazinak. szó sincs róla! Egyszer fel kell nőnünk, és 

311 



köNyvreceNziók 

 

 
  

 

 

 
  

 

 

meg kell találnunk és ki kell tudnunk mondani a saját helyzetünknek meg
felelő szót. de a beszéd adománya nem születik velünk, mások tanítanak 
meg rá. Így vagyunk az imádság szavaival is. Gondoljunk csak a farizeus és 
a vámszedő példázatára. Nem elég, ha valaki egyáltalán imádkozik. Lehet 
a legszabályosabbnak tűnő imádság is hazuggá, mint a farizeusé. Meg kell 
tanulnunk isten akarata szerint imádkozni, mert különben „a szó nem hat 
az égbe” (shakespeare: Hamlet). Luther maga is tanult imádkozni. ezért 
csengenek vissza a könyvben található imádságok az ősi imádságoskönyv, 
a zsoltárok könyve soraira. 

Mit tanulhat az, aki kézbe véve ezt a könyvet valóban együtt imádkozik 
Lutherral? Az imádságokat fordító dr. Hafenscher Károly tanulmánynak is 
beillő elő- és utószavában sok szempontra felhívja a figyelmünket. én most 
azokat emelem ki, amelyek olvasás közben személy szerint engem ragad
tak meg. Luther minden imádsága egy folyamatos párbeszéd egyik oldala. 
válasz arra, amit az isten igéje az imádkozónak megvilágosított. Benne a 
kegyelemre szoruló ember szólal meg. éppen azért tudott kitartó imádkozó 
lenni, mert mélységesen tudatában volt annak, hogy egymagában nem tud 
megállni sem isten, sem ember előtt, a reá háruló feladatot nem tudja jól 
elvégezni. szavai egyszerűek, közvetlenek, imádságai rövidek, hiszen már 
nem vezeklésként, vagy érdemszerző cselekedetként imádkozik, mint igen 
gyakran a középkori keresztyén ember, hanem isten iránta való szeretetétől 
felbátorított, feloldott ember. s mint ilyen, az önzés görcsétől megszabadult 
ember természetes mozdulattal öleli be istennek elmondott vallomásaiba 
környezetét, embertársait, az isten által teremtett egész világot. Mégis, ha 
valamit kitartóan kér urától, akkor az nem egy súlyos élethelyzet megoldása, 
hanem Krisztus maga, akiben isten mindent megadott nekünk. 

Köszönet a fordítónak a közérthető és mégis eleven fordításért, sajtóosz
tályunknak pedig a nevezetes évfordulóhoz méltó kiadásért. olyan kiadvány 
került egyházunk népének kezébe, amelyet kelendősége miatt érdemes minél 
előbb megszerezni. 

Evangélikus Élet, 1984. február 19. 
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az efezuSi levél magyarázata 
balikó zoltáNtól 

ismét egy fehér folt tűnt el hazai írásmagyarázati irodalmunk „térképéről”. 
Mégpedig egy olyan terület adta meg magát a szenvedélyes kutatónak, amely
nek kiaknázása régóta esedékes, s amelynek kincseit nagyon nélkülöztük 
már „nyersanyagigényes” szolgálatunkban. 

olvasva a könyvet az a benyomásom támadt, hogy a téma és a szerző 
szerencsés találkozásának lehetünk tanúi. Az Efezusi levél stílusát a szak
irodalomban „pléroforikusnak” szokták nevezni, azaz túláradónak, amikor 
is a kereteit feszegető tartalom körmondatok hömpölygő folyamában, torlódó 
szinonimák áradásában keres kifejezést magának. Ennélfogva a levél üzene 
tét csak olyan valaki szólaltathatja meg stílusosan, akinek nyelvi regiszterei 
közismerten széles terjedelműek, a halk, finom észrevételektől, a túlzásoktól 
sem visszariadó erőteljes megállapításokig. 

Milyen módszert választott Balikó zoltán a mondanivaló kibontására 
és megszólaltatására? ha nem tévedek, azt tette, mint minden igehir 
detésre való készülése előtt, csak most egy levélnyi textussal vállalva 
a küzdelmet. A szöveg alapos nyelvi megforgatása után megkérdezi a 
kommentárokat egy-egy nehezebb fordulat, teológiailag fogas kérdés ér
telmezése felől, de közben máris kibontja és elénk tárja a súlyos veretű 
gondolatmenetet. Nem a kész művet teszi ki közszemlére, hanem behív 
minket az exegéta műhelyébe, belevon a munkafolyamatba. Kezdetben 
talán még nem is tudjuk, mi készül, szemünk előtt formálódik az anyag, 
repkednek a forgácsok, néha még a feleslegesnek ítélt és lehántott darab is 
ott marad az asztalon, míg azután elkészül s beépíthetővé válik a megér 
téshez nélkülözhetetlen elem. rám a könyvnek ezek a részei gyakorolták 
a legmélyebb benyomást, hiszen olyan elevenné tették ennek a sajátos 
műhelynek az ismerős légkörét. 

Minden gondolati szakasz exegézisét meditáció követi, amelyben a szerző 
az időszerű mondanivaló felé kalauzol minket a bevezetésben megfogalma 
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zott célkitűzésnek megfelelően: „Magam és mások nyomorúságát ismerve, 
szemben a szószékkel (!) írásba foglaltam azt, amit megértettem, megtanul
tam, és ami szívem gyönyörűségévé lett.” (7. o.) tehát elsősorban szolgatár 
sainak kíván segítséget nyújtani az igehirdetés gyötrelmes és felelősségteljes 
feladatában. Bizonyára sok lelkésztárs hálás is lesz ezért a szolgálatért. 
Magam szívesebben maradok a textus felé fordulva, inkább azzal vesződöm 
többet – miközben természetesen nem bújok ki mai bőrömből, mert attól 
tartok, hogy különben egy irányba terelem az olvasó gondolatát, holott a 
szövegnek még igen sok irányú aktuális mondanivalója lehet a számunkra. 
de ez a veszély kiküszöbölhető, ha ezeket a meditációkat impulzusoknak 
és nem egyedül üdvözítő sablonoknak fogjuk fel. 

Az exegézist nagymértékben befolyásolja, hogy ki miként dönt a levél páli 
eredetének nehéz bevezetéstudományi kérdésében. Balikó zoltán nem tér 
ki ez elől, és a 21–28. oldalakon mérlegeli a mellette és ellene szóló érveket. 
Végül is úgy dönt, hogy a levélnek Páltól kell származnia, és ezt minden 
fenntartás nélkül érvényesíti a levél keletkezési körülményeinek, az apostol 
helyzetének – a vele összeláncolt katona (151. o.) – megrajzolásában, és az 
üzenet teológiai megítélésében. én egy kissé óvatosabb lennék a nyomós 
ellenérvek miatt. Mert például valóban úgy tűnik, mintha 2,20-ban a Pált 
követő nemzedék szemléletmódja jelentkeznék, amikor az egyház funda 
mentumának az apostolokat és a prófétákat tekinti a levél, holott pál másutt 
egyértelműen Jézust tekinti annak (1Kor 3,10–11). 

a lutheri alapelv szerint ugyan az ige súlyát, érvényét nem befolyásolja 
az, hogy bevezetéstudományi kérdésben milyen eredményre jutunk. Mert 
minden, ami Krisztust helyesen hirdeti, Isten igéje, még ha kajafástól vagy 
Pilátustól származik is. Az Efezusi levél pedig ezt teszi. Az exegézis szem
pontjából azonban mégsem mindegy, hogy a páli eredet kérdésében kételyek 
merülnek fel. Ebben az esetben ugyanis egy-egy fogalom, kijelentés megér 
tésénél mérlegelnünk kell: ugyanazt jelenti-e itt is, mint a kétségbevonha
tatlanul Páltól származó levelekben? 

A Balikó zoltán által kezünkbe adott könyv nem „hagyományos”, fő 
ként a német teológiában megszokott kommentár. nem tudóskodó, nem 
személytelen, és ez elkerülhetetlenül felveti a legégetőbb hermeneutikai 
kérdést: mennyire azonosulhat a magyarázó a magyarázott szöveg tartal
mával? Nem lesz-e féloldalas, eltorzult az eredmény, ha „elfogultan”, a kellő 
tárgyilagosság, távolságtartás híján közelítünk egy szöveghez? Valóban 
fennáll a veszélye annak, hogy magunkat, a saját teológiai álláspontunkat 
magyarázzuk bele a vizsgált írásműbe, és így végeredményben monológot 
folytassunk önmagunkkal. Másrészt: foghatjuk-e egy adó műsorát, ha nem 
állítjuk készülékünket az adás hullámhosszára? Megszólaltathat-e egy ze 
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neművet az, akinek botfüle van? A mi esetünkben: megértheti-e egy bibliai 
szöveg belső összefüggéseit olyan valaki, akinek semmi köze sincs ahhoz 
a hithez, amelyben az megfogant? Kötve hiszem. éppen ezért igénybe kell 
vennünk minden rendelkezésre álló tudományos eszközt, hiszen istennek 
az írásba foglalt üzenete a mi korunk viszonyaitól nagymértékben elütő 
feltételek között fogalmazódott meg. Ugyanakkor azonban zárt ajtók előtt 
toporgunk, ha nem állunk a bibliai szerzőkével azonos hit közösségében, 
amelyet egyedül a viva vox evangelii teremthet. Mivel szerzőnk is így kö 
zelít a levélhez, igen hamar ráütheti kommentárjára valaki a „konzervatív” 
jelző bélyegét. de vajon nem az-e az igazán konzervatív, aki az írást vagy 
annak egy részét a múlt konzervdobozába zárja, ahelyett, hogy személyi
ségén, állásfoglalásán, hitén átszűrve élővé tenné azt, ami eleven élet volt 
a maga idejében? 

tapasztalatom szerint nagyon sok függ attól, hogy a magyarázó helyesen 
ragadja-e meg a mű fő mondanivalóját. ha ez nem sikerül neki, akkor a rész
letek nem állnak össze, értelmezésük vakvágányra fut. Balikó zoltán szerint 
az efezusi levél az ekklészia misztériumát akarja megragadni, az ekklészia 
Krisztusban létrejövő egységére irányítja figyelmünket, hogy ezáltal az 
egyház népe minden vonalon beleálljon istennek a meghasonlott emberiség 
üdvét előmozdító terveinek szolgálatába (pl. 50–51. o., 117–118. o.). Mivel 
pedig jól megragadta a levél tendenciáját, nem is esik áldozatul például an
nak a kísértésnek, hogy az ekklészia harcát kumráni értelemben fogja fel, 
vagyis az igazak harcának az emberiség gonosz felével szemben. a „lelki 
fegyverzet” az ekklésziában is működő gonosz támadásainak elhárítását 
szolgálja (vö. 148. kk.). 

a magyarázat lépten-nyomon megajándékoz minket egy-egy teológiai 
telitalálattal. Például: „isten örökkévalóságban meghozott, kegyelmes ki
választása a mi szentségünk és igazságunk, és sohasem fordított a helyzet.” 
(36. o.) „Krisztus műve személyétől elválaszthatatlan.” (44. o.) „Jézus azért 
jött, hogy ezt a differenciált világot integrálja. Ez isten világtervének nagy
szerű témája.” (51. o.) „A »szarksz« nem az ember érzéki zónája, hanem az 
egész ember megjelölése, aki mint teremtmény bűnös és halandó.” (63. o.) 
kiérlelt mondatok, amelyeknek súlyuk van, s ugyanakkor kihegyezettek, 
amelyek képesek rést ütni a teológiai ellenállás bármilyen konok falán is. 
Erre csak olyan valaki képes, aki mögött egy élet gyökerekig hatolóan teo 
lógiailag átreflektált evangélizációs szolgálata áll. 

viszont vitába szállnék néhány megállapításával, teológiai nézetével. 
Nem tudom vállalni például a következő mondatot: „A Véle való egy
ség a szolgálat szentségében valósul meg.” (134. o.) A „szentség” az isten 
kegyelmét eszközlő valóságok számára lefoglalt teológiai szakkifejezés. 
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A szolgálat pedig nem közli isten kegyelmét, hanem abból él. A theologia 
gloriae kísérti meg szerintem a szerzőt, amikor az ekklészia valóságáról 
beszél: „Az »Ekklészia« már nem tartozik a nagy nélkülözés világához, 
nem szűkölködik!” (36. o.) Vagy: „ha naponta az Úrban éljük a házassá 
gunkat, akkor ez a titok – két ember csodálatos egysége! – mindenki előtt 
nyilvánvalóvá lesz isten dicsőségére.” (141–142. o.) Pedig az „ekklészia 
nagyszerűsége”, új volta valóságos, de sub cruce tecta, elrejtett valóság. 
Csak „Krisztusban”, a „hitben” tökéletes, egyébként önmagunkra nézve 
csak a szégyen marad az ekklészia testén található folt vagy ránc vagy 
bármi hasonló (Ef 5,27) miatt, és a naponkénti megtérés sürgető feladata. 
Mindez alig egyeztethető össze azzal a veretes lutheri teológiával, amelyet 
a szerző egyébként képvisel. 

éppen a sok találó teológiai szállóigének is alkalmas kijelentés miatt 
okoz fájdalmat az a néhány mondat, amely megoldhatatlan rejtély elé 
állítja az olvasót. Mit jelenthet „az egységbe foglalás reintegrációja” a 
48. oldalon? igen nehezen érthető a katebé kifejezés nyelvi és teológiai 
értelmének a levezetése (111. o.). Vagy: „Könnyű kísértés a mai gondol 
kodást visszavetíteni az antik korra, illetve szekuláris megfontolásból 
kiformálni a keresztyén rabszolgák házitábláját.” (146. o.) Ezenkívül sok 
a gépelési, illetve sajtóhiba, szedési következetlenség (a levél szövegré 
szeiből hiányzik a versbeosztás, s ez a visszakeresésnél nehézséget okoz, 
a 156. oldalon nem tudni, hogy melyik fogalomról van szó stb., s mind
ez az elnagyoltság benyomását kelti. a kézirat átsimítása és gondosabb 
korrektúra segíthetett volna ezen. de ismerem a könyv megjelenésének 
vesződséges körülményeit. Egy nagyvárosi gyülekezet lelkészének sok 
szórványszolgálattal dúsított életében nincsen égetőbb hiánycikk az ilyen 
munkához szükséges időnél és nyugalomnál. A kézirat sajtó alá rendezé 
sére is a sajtóosztály betegség miatt súlyossá vált helyzetében került sor. 
ide illik Bonhoeffer fájó megállapítása: az előző nemzedéknek megadatott, 
hogy tökéleteset alkosson, a mi életművünk csak töredék lehet. de „a mi 
kincsünk cserépedényben van – mondja Pál –, hogy ezt a rendkívüli erőt 
az istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak.” (2Kor 5,7) A könyv éppen 
fogyatékosságaival együtt dicséri isten minden emberi tökéletlenség fölé 
magasodó szeretetét és hatalmát. 

Még egy gyülekezetpedagógiai tanács: a könyv lelkészeknek íródott, így 
is hízelgő a szerzőnek az a feltételezése, hogy latin és görög szövegeket nem 
szükséges lelkésztársainak lefordítania. ha viszont gyülekezeti tagjaink is 
kézbe szeretnék venni, mert igény van nívós bibliamagyarázati könyvre, 
akkor fogjuk kézen őket, és talán bibliaórákon vezetgetve őket segítsük a 
könyv megértését, nehogy a nehézségek a kedvüket szegjék. 
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az efezusi levél magyarázata balikó zoltántól   

 

Megköszönöm, hogy Balikó zoltán tennivalók özönében fuldokolva is vál
lalta a feladatot. Nagy nyereség, hogy a reábízott üzenet nemcsak a szószéke 
alatt ülők szívébe vésve, hanem papírra vetve is élhet tovább, reménységünk 
szerint még nemzedékeken keresztül, sok emberi szív megújulására. 

Lelkipásztor, 1985. november 
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a vizSolyi bibliáról újSzövetSégi 
megközelítéSbeN 

Lapunk februári számában már olvashattuk Muntag andornak a károli Gás
pár és köre által fordított vizsolyi Biblia megjelenésének 400 éves évfordulója 
alkalmából írt tanulmányát. az általa megindított gondolatsort szeretném 
most mindenekelőtt újszövetségi szempontból továbbfűzni. 

Muntag Andornak óhatatlanul túl kellett lépnie szűkebben vett szakte 
rületén, és nem zárkózhatott el a teljes írást, így az Újszövetséget is érintő 
kérdések felvetése elől sem, hiszen a Vizsolyi Bibliához fűződő viszonyunk 
alapvető teológiai állásfoglalásokat is felszínre hoz. főként a bibliaszem
léletünket teszi próbára: hogyan lehet számunkra Isten elkötelező szavává 
kétezer év múltán egy más korban és nyelven írt, tőlünk idegen gondolatvi
lágban fogant könyvgyűjtemény? 

teológiai közvéleményünk korántsem egységes e tekintetben. találkoz
hatunk azzal a felfogással is, amely a mi korunk gondolkodásához igazodva 
rostálja meg és magyarázza az írás kijelentéseit, de még gyakrabban egy 
fundamentalista megközelítéssel, amely szerint a Bibliában minden egyes 
szónak, sőt betűnek egyforma helyi értéke van. Muntag Andor elsősorban 
ezzel hadakozik, hogy utat törjön egy, az írás emberi és isteni oldalát tekin
tetbe vevő, a hívő és tudományos lelkiismeret számára egyaránt elfogadható 
bibliaszemlélet számára. Ezzel hozzányúlt ahhoz a hazánk határain belül, de 
azon kívül is nagy szenvedélyeket kiváltó teológiai kérdéshez, amelynek meg
vitatása a „sola scriptura” elv alapján állók körében sokáig nem halogatható. 

A tanulmányban ajánlott bibliaszemlélettel messzemenően egyetértek. 
Az Írás betűjétől el kell jutnunk az Írás Urához. Ahogy erről Jn 5,39 is szól: 
még a legszorgosabb és az üdvösség vágyától hajtott bibliatanulmányozás is 
elvéti célját, ha nem azt keresi a szent szövegben, akiről azok tanúskodnak. 
Csakhogy a „was Christum treibt” lutheri elvének hangoztatása önmagában 
nem elegendő. fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy ki milyen Krisztust tart 
a szeme előtt. tudvalevően nagy eltérések vannak a különböző krisztológiák 
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között. Luther többnyire Páltól tanulta a Krisztust, és ez a magyarázata 
annak, hogy egyik-másik bibliai könyvvel szemben fenntartásai voltak. 
én inkább azt tartom helyesnek, ha az Újszövetség, illetve az írás egészére, 
annak hangsúlyaira, tanúságtételének struktúrájára figyelve akarunk eljutni 
az írás urához. 

* * * 

rátérve a nevezetes évfordulóra, tartok tőle, hogy jó magyar szokás szerint 
ismét túllövünk a célon. A Károli-fordítás értékeinek és fogyatékosságainak 
tárgyilagos számbavétele helyett kritikátlan magasztalás jellemzi majd a 
megemlékezést. sokan érzik elkötelezve magukat a Károli-fordítás mellett, 
és ezért minden újabb fordítási kísérletet eleve fenntartással kezelnek. Bár 
túlzásnak kell minősítenünk Ballagi Mórnak, a múlt század neves tudósának 
sommás ítéletét, amely szerint Károli mindazt a hibát elkövette, amivel a 
vulgatát vádolja, mégsem tarthatjuk fordítását utolérhetetlennek. valóban 
méltó a megünneplésre az a tény, hogy a Vizsolyi Biblia az első teljes ma 
gyar nyelven megszólaló szentírás, hogy évszázadokon keresztül volt lelki 
kenyere és nyelvi nevelője a magyar népnek, de esküdni reá, sőt az egyedül 
inspirált szövegnek tartani teológiátlan túlzás. ha tudna, maga az a Károli 
tiltakozna a leghevesebben ez ellen a túlzás ellen, aki Elöljáró beszédének 
nagy részében a Vulgata nyomasztó tekintélyével küszködik. 

ám szeresse bárki a károli-fordítást nyelve „ódon zamatáért”, vagy mert 
évtizedeken keresztül ennek javított, pontosabban: nem egyszer rontott 1908-
as változata volt hívő életének mindennapi tápláléka. Ez mindenkinek „szíve 
joga” – ahogy mostanában mondani szoktuk. de több szempontból is indo 
kolt, sőt halaszthatatlan volt, hogy a huszadik század magyar keresztyéne 
szakítson a károli-fordítással, ne kísérletezzen további javításával, hanem 
gyökeresen új fordítást készítsen. Eközben természetesen sokat tanulhatunk 
Károli fordítói megoldásaiból, mert ő révész imre méltatása szerint „sok 
tapogatózása és botlása ellenére is olykor valósággal ihletszerű villanással 
talált rá a máig leghelyesebb és legmagyarabb fordításra”. Különösen is áll 
ez az Újszövetség fordítására, amelyet horváth János az Ószövetségénél 
szerencsésebbnek tart, és az Elöljáró beszéd stílusával egybevetve a munka
társi körből magának Károlinak tulajdonít. A következőkben néhány olyan 
szempontot említek, amely minden ellenérvvel és ellenérzéssel szemben az 
új fordítás, illetve annak használata mellett szól. 

Az első argumentum alapelvi, és magának a fordításnak a természetéből 
következik. Egyetlen fordítás sem képes a nyelvtani struktúra és az egyes 
szavak jelentéstartalmának eltérése miatt az eredetit tökéletesen visszaadni. 
fokozott mértékben áll ez egy másik kultúrkörből szármázó szöveg esetében. 
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Ahogy magunk között mondani szoktuk, minden fordítás egyúttal „ferdí
tés” is. A fordítás hűsége es szépsége egymással szembefeszülő igények. Az 
eredeti szöveg tehát olyan hegycsúcs, amelyet igyekeznünk kell meghódí
tani, de amelyet soha el nem érhetünk. találóan írják szeniczei Bárányék 
az 1754-ben kiadott, ún. magyarázatos újszövetség-fordításuk előszavában, 
talán éppen a vizsolyi Biblia tekintélyének nyomasztó súlya alatt: „de az 
senkinek kisebbségére nem szolgál, ha azt mondjuk, hogy az eddig való 
munkánk, még a jobbíthatatlanságnak dicséretét el nem nyerték. senkinek 
ez vissza nem tetszhetik, ha jól meggondolja mind az isten igéjének értelmé
nek mélységét, melyet míg része szerint lészen az isméret, az emberi elme ki 
nem meríthet, mind a zsidó és Görög, mint holt nyelveknek értelmében való 
sokféle erőtlenségünket és fogyatkozásunkat, kiváltképpen az emberi elmé 
nek azt a nyavalyáját, hogy nehéz olly tiszta szívvel és szemmel az igében 
való elmélkedéshez járulni, hogy abban valami előre bevett balvélekedéshez 
való ragaszkodás nélkül volnánk. Attól vagyon, hogy néha a legvilágosabb 
megoldásokat mind másnak nézzük, mivel a bevett vélekedésnek fedele 
vagyon szemünkön, úgy, hogy megvilágosíttatván csudálkozunk, hogy mi 
vagy a régiek nem láttuk amit a szent Írás olly világosan tanít.” 

Az idézet „a bévett vélekedés fedelének említésével felhívja a figyelmün
ket a fordítás objektív nehézségei mellett, a szubjektív tényező, a fordító 
előítéleteinek torzító szerepére. Elsősorban a felekezeti álláspontot kell itt 
számításba vennünk. Károli is főként ezt veti a Vulgata szemére. de hogyan 
érhetjük el, hogy egy fordítás ne legyen a felekezeti viták áldozata? Egyedül 
az eredeti szöveg dönthet. 

Bárhonnan közelítjük is meg tehát a kérdést, kiderül, hogy még a legjobb 
fordítás sem teheti feleslegessé az eredeti szöveg nyelvének minél alaposabb 
ismeretét. ha valaki az isten igéjének helyes ismeretére vágyik, meg kell 
tanulnia héberül és görögül. Ezért nem vehetjük le a lelkészi szolgálatra 
készülőkről ezt a nagy terhet, még ha erre számtalan külföldi példa ösztö 
nözne is. Nem kétséges: isten hitre vezethet fordításokon keresztül is. de 
ha tisztázásra vagy vitára kerül sor, nincs esélye annak, aki akár Károlival, 
akár más fordítással érvel. ha például shakespeare Hamletjében értelmezési 
problémák adódnak, nem hivatkozhatunk arany jános mégoly veretes és 
tiszteletre méltó fordítására. károli is így látja: „kicsoda tilthat meg minket, 
hogy a kútfőből ne igyunk, azaz, hogy az Ó-testamentum könyvein a zsidó 
betűt, az Új-testamentomén a görögöt meg ne tekintsük, ha valami igéknek 
erejének vagy jegyzésének jobban végére akarunk menni?” – írja a Vizsolyi 
Biblia elé írt Elöljáró beszédben. 

* * * 
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ha már a „kútfőről” esett szó, azt is meg kell gondolnunk, hogy megelé 
gedhetünk-e olyan fordítással, amelynek görög nyelvű alapszövege elavult? 
A fenti idézetből nyilvánvaló, hogy Károli az Újszövetség fordításánál va 
lamiféle görög szöveget figyelembe vett. de melyiket? horváth János szerint 
„ez még nincs megvizsgálva”. Bizonyosra vehetjük azonban, hogy Erasmus 
ún. „textus receptusának” valamelyik, talán Béza által gondozott kiadása 
volt a kezében. 

Erasmus pedig a „görög eredetit” néhány rendelkezésére álló középkori, 
tehát késői kódex alapján állította össze, de úgy, hogy a hiányzó utolsó ol
dalakat a Vulgatából fordította vissza görögre. 

Mégis ez a kétes szövegbázison álló textus receptusa sokáig tartotta magát. 
tekintélye szinte kikezdhetetlen volt, mert a protestáns ortodoxia benne 
vélte megtalálni az ihletett szöveget. ha valaki hozzányúlt, állásával fizet
hetett, mint például a bázeli Wettstein, aki lapalji jegyzeteket mert írni a 
textus receptushoz a Codex Alexandrinus alapján. de ahogy tökéletesedtek 
a szövegkritika eszközei, és ahogy egyre régebbi papirusztöredékek, kódexek 
kerültek napvilágra, úgy fogyott a textus receptus tekintélye, míg ma már 
legfeljebb a Nestle–Aland-féle kritikai kiadás alapján lehet érvelni, de ebben 
az esetben is mérlegelni kell a feltüntetett szövegváltozatokat. 

Mindenesetre a károlival szemben legalább az az új protestáns fordítás 
javára írandó, hogy megbízhatóbb görög szövegre támaszkodik. Ez termé 
szetesen magával hozza, hogy egyik-másik vers vagy szakasz zárójelbe kerül 
ilyen lapalji megjegyzéssel: a régebbi kéziratokban ez a rész nem található. 
ami viszont nem csekély kihívást jelent az olvasó ember számára, az ins
pirációról vallott nézeteinek helyesbítésére. 

* * * 

Mindehhez hozzá kell tennünk még: a vizsolyi Biblia első kiadása óta eltelt 
négy évszázad alatt a magyar nyelv is sokat változott. A műveltek körében 
akkoriban általános latinos kultúra nyomot hagyott károli nyelvezetén is. az 
ilyen fordulatok, mint „valaki hiszi az jézust lenni krisztusnak” (accusativus 
cum infinitivo! – 1Jn 5,1), ma már elviselhetetlennek tűnnek nyelvérzékünk 
számára. hasonlóképpen a -ván, -vén-es szerkezetek és – talán sajnálatos 
módon – a félmúlt („menének” stb.) igealakok kikoptak nyelvünkből. 

de egyenesen félreértést idézhet elő a szavak jelentéstartalmában vég
bement változás. Akkoriban még nem különült el például a „szerelem” és 
„szeretet” jelentése egymástól („a krisztusnak szerelme szorongat minket…” 
2Kor 5,14), holott ez a megkülönböztetés a ma beszélt magyar nyelv egyik 
nagy előnye más nyelvekkel szemben. Akit Károli „meggyőz”, azt mi már 
„legyőzzük”. A „meggyőzés” számunkra már egészen más természetű eljárást 
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jelent. Nem is szólva a ma tragikomikus felhangokat keltő „megruházni” 
igéről („…mezítelen voltam, és megruháztatok…” – Mt 25,36), vagy az „asz
szonyállat” (róm 7,2) mai nőt kimondottan sértő kifejezésről. Azt hiszem, 
az ilyen szavakat az is elkerüli, akit rabul ejtett a Károli patinás nyelvezete. 

A megértés igényénél is több forog azonban kockán. Egy négyszáz éves 
nyelvezet azt sugallja, hogy a tartalma is elmúlt korok emléke csupán. pe
dig isten igéje közvetlenül hozzánk szóló, bennünket érintő üzenet, még 
ha a próféták és az apostolok tanúságtétele alapján is. Képzeljük el, milyen 
visszatetsző volna, ha a napi híreket Károli nyelvezetén olvasnák be! Az 
isten szavát az olvasóval vagy hallgatóval egyidejűvé tenni az egyháznak 
meg-megújuló kötelessége. 

Végül is a nevezetes évfordulót méltóképpen megünnepelni a fentiek 
értelmében csak egy jó mai magyar fordítással lehet. Bizonyára ez vezette a 
Magyar Bibliatanácsot abban a szándékában, hogy még 1990-ben megjelenteti 
az 1975-ben elkészült új fordítás revideált szövegét. hogy a jövő nemzedékei 
ezzel a fordítással is úgy tudnak-e azonosulni, mint a Károli korát követők, 
azt csak az idő dönti el. Ne feledjük, eleinte az ő fordítását is fenntartással 
fogadták. Mindenesetre jó fordítás az eredeti szöveg pontos értelmének és 
magas szintű magyar nyelvi készségnek kivételesen szerencsés találkozá 
sából születhet. Erről győzött meg a görög nyelvben otthonosan mozgó jeles 
költőnek, Jánossy istvánnak sajnos csak néhány fejezetre terjedő Lukács-
fordítása. ha a jövőben jobban tudunk majd gazdálkodni a talentumokkal, 
megtörténhet, hogy az új fordításnak is lesz jubileuma. 

Lelkipásztor, 1990. március 
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thomaS gordoN: t. e. t. 

Teacher Effectiveness Training: A tanári hatékonyság fejlesztése 

Gyanakodva vettem kézbe az egyik deák téri utcai könyvárusnál ezt a magát 
rejtélyes címmel kellető könyvet. A borító szűkszavú közlései alapján azt 
hittem, hogy ez is egyike azoknak az amerikai „sikerrecepteknek”, ame
lyek fittyet hányva a valóság bonyolult voltára könnyű győzelmet ígérnek 
a legmakacsabb probléma felett is. ám amikor belelapozgattam, felkeltette 
érdeklődésemet. A könyv szerint ugyanis az eredményes oktatás-nevelés 
elsősorban nem didaktikai fogásokon, hanem a tanár és diák viszonyának 
minőségén, illetve az ezt a viszonyt megterhelő konfliktusok feloldásán 
múlik. hát ez az! – mondtam magamban. hiszen teológiai akadémiánkon, 
és – ahogy hallom – Fasori gimnáziumunkban is ezekben a hetekben éppen 
ez lett fájdalmasan nyilvánvaló. ezután már a „tua res agitur” izgalmával 
mélyedtem el a könyv mondanivalójában, és nem bántam meg. 

A szerző szerint mindenekelőtt tisztáznunk kell, hogy ki a „felmerülő prob 
léma tulajdonosa”. Mert nem mindegy, hogy a tanulást gátló probléma gyökere 
a diákban, a tanárban, vagy éppen semleges területen, magában a tananyagban 
rejtőzik. Mindhárom eset más és más megközelítést, bánásmódot igényel. 
A könyv a probléma tulajdonosának meghatározásában szemléltető ábrával, az 
„ablakkal” siet segítségünkre. A szemléltetés egyébként is a mű egyik erőssége. 

A szerző figyelmét az első két terület, a diákban és a tanárban rejtőző 
probléma kezelése köti le. ha a diákban merülnek fel akadályok a pedagógiai 
folyamatban, akkor a tanár rendszerint szüleitől vagy tanáraitól örökölt ősi 
módszerekkel reagál. Kényszerrel vagy ennél ravaszabb módszerekkel végső 
soron a diák helyett akarja a diák problémáit megoldani, és így kiskorúságban 
tartja és ellenállásra ingerli őt. A fő kérdés: hogyan segíthet a tanár a diák
nak abban, hogy a saját problémáival maga birkózzék meg? a tanár erre csak 
akkor képes – kapjuk a választ –, ha úgy tudja elfogadni a diákját, ahogy van. 
„Elfogadni egy másik embert »olyannak, amilyen«, ez valójában a szeretet 
egyik megnyilvánulása; érezni, hogy elfogadnak bennünket, ez azt jelenti, 
hogy érezzük: szeretnek minket” – írja Gordon a 67. oldalon. Másképpen: nem 
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minősítjük előre a diákunkat. Az a mód pedig, amellyel segítünk a diáknak 
meghatározni a problémáját és a megfelelő megoldást megtalálni, a pszicho 
terápiánál alkalmazott „aktív hallgatás”. Erinek a technikájával különösen 
is sokat foglalkozik a könyv. ha viszont a pedagógiai folyamatot akadályozó 
probléma a tanárban van, akkor azt a tanárnak tudnia kell felismerni, vállalni 
és a diák előtt is megvallani. Ezt az úgynevezett „én-közlésekkel” érheti el. 
Mondanivalóját a szerző számos megtörtént eset jegyzőkönyvével támasztja alá. 

A másik nagy pedagógiai gond, amelyre a könyvben hangsúly kerül, az isko
lai konfliktusok megoldásának kérdése. Megsemmisítő kritikában részesíti az 
e téren általánosan gyakorolt két módszert: a hatalom és a tekintély érvényesí
tésének, illetve az engedékenységnek a módszerét. Mindkét módszer játszmája 
vereséggel zárul. Az első a diákéval, a második a tanáréval. Ezek helyett a 
szerző egy harmadik, „vereségmentes módszert” ajánl. Ez lényegében a konf
liktus megoldásának diák és tanár által közösen keresett módja. Amit viszont 
thomas Gordon a harmadik módszer feltételeiről és technikájáról elmond, el 
kell olvasnunk. Ennek részletes ismertetése túlnő egy könyvismertetés keretein. 

természetesen a könyv még sok más pedagógiai kérdést, így például az 
értékrendek összeütközésének, a szülők pedagógiai segítségének problémáját 
érinti, és rengeteg pedagógiai tapasztalatot közvetít. Minden sorából kiérezhető, 
hogy nemcsak elméleti, hanem nagy gyakorlattal rendelkező pedagógussal van 
dolgunk. Legyünk felkészülve arra, hogy a könyvnek szinte minden sora sok
kolja mindazokat, akik valamilyen formában – hittanoktatás (!) – részt vesznek 
a pedagógia hihetetlenül nehéz munkájában, mert sok, eddig magától értetődő
nek hitt pedagógiai felfogást és gyakorlatot tesz kérdésessé. azok viszont, akik 
megfogadták tanácsait, a könyv tanúsága szerint felszabadultnak érzik magukat 
a feladat sok felesleges terhe és kínja alól. sokat segíthet a könyv elolvasása is. 
de valódi fordulat pedagógiai tevékenységünkben tanfolyamokon, tapasztalat
cseréken szerzett gyakorlat révén következhet be. tulajdonképpen a szerző is 
ilyen kurzusokon kikristályosodott eredményeket nyújt át nekünk könyvében. 

Az erre érzékeny fülű olvasó mindemellett egy fontos teológiai kérdéssel 
is szembetalálja magát. Kétségtelen, hogy a szerző mind a problémák meg 
oldását, mind a konfliktusok feloldását „jézusi attitűd” alapján javasolja. 
de mit szóljunk ehhez a törvény és evangélium – „a bot és alma” – együttes 
érvényesítését valló hagyományos lutheri pedagógiamegközelítésében? 

A könyv a Gondolat Kiadónál jelent meg 1990-ben. Az utcai könyváru
sok asztalairól már eltűnt. talán beszerezhető még a kiadó budapesti, Váci 
utcában lévő könyvesboltjában. ha másként nem juthatunk hozzá, kikölcsö 
nözhető az Evangélikus teológiai Akadémia könyvtárából. 

Lelkipásztor, 1990. július–augusztus 
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„a titkok az úréi” 

A Jelenések könyvének magyarázata 

karner károly: Apokalipszis. A Jelenések könyvének magyarázata. evangé
likus sajtóosztály, Budapest, 1990. 

Két okból is feltétlenül indokolt ennek a jelentős írásmagyarázati műnek 
a megjelentetése. egyrészt halaszthatatlan feladata egyházunknak, hogy 
az elmúlt évtizedekben elásott értékeinket közkinccsé tegye. Bár az öt 
venes évek végén idő előtt nyugdíjazott és méltánytalanul hallgatásra 
ítélt tudós professzorunknak ez a könyve 1974-ben szépfalusi istván 
gondozásában Bécsben megjelenhetett, és néhányan kézen-közön hozzá 
is juthattunk, sok igehirdetőnek és érdeklődő bibliaolvasónak hiányzik 
a könyvtárából. 

Másrészt úgy tűnik, az idő is megérett ennek a könyvnek a kiadására. 
A téma úgyszólván a „levegőben lóg”, és megnőtt azoknak a száma, akik 
„vevők” az ilyen jellegű írásművekre. Az Apokalipszis a Bibliának legtitok
zatosabb könyve, és ma, hosszú évtizedek böjtje után az emberek ki vannak 
éhezve az irracionális szellemi táplálékra. ha végigpásztázzuk az utcai 
könyvárusok kínálatát, magunk is meggyőződhetünk erről. Az Apokalip 
szis világméretű történelmi és természeti kataklizmák borzongató képeit 
vetíti elénk, és ezekre is érzékenyebben reagál a világméretű korszakvál
tást idegeiben érző vagy éppen világvége-hangulatba esett ember. Amikor 
a tanév elején megkérdeztem az újszövetségi szeminárium résztvevőit, 
hogy milyen újszövetségi téma köré csoportosítsuk munkánkat, a többség 
az Újszövetség apokaliptikus mondanivalójának vizsgálatára szavazott. 
Meglepő volt számomra a témaválasztás indoklása. többen hivatkoztak 
Nostradamus történelmi jóslatainak felelevenítésére, az ezredfordulóval 
kapcsolatos hiedelmekre és félelmekre. Ebben a szellemi közegben nem 
csoda, ha sokan vallatóra fogják az apokalipszist is, ezt a világ sorsát fe
szegető rejtélyes bibliai könyvet. 
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Mi indíthatta az Újszövetség neves kutatóját arra, hogy ennek a bibliai 
könyvnek magyarázatára vállalkozzék? Mi tagadás, a történelem hullámve 
rése az ő idejében is – ne feledjük, a második világháború alatt és után mun 
kálkodott! – erős és félelmetes volt. Az Apokalipszis mégsem vált annyira 
„érdekessé”, mint ma. hacsak nem az államhatalom természetéről és bibliai 
megítéléséről akkoriban zajló éles vita szempontjából. sokkal valószínűbb, 
hogy a feladatban rejlő kihívás, az írásmagyarázót minden ízében igénybe 
vevő próbatétel inspirálta őt. Maga írja könyvében: „A Jelenések könyvé 
nek értelmezése régtől fogva a legnehezebb írásmagyarázati feladatok közé 
tartozik. ez mutatkozik meg abban is, hogy egyik bibliai irathoz sem írtak 
annyi magyarázatot, mint ehhez a könyvhöz.” Majd rövid egyháztörténeti 
áttekintést nyújt arról, hogy miként igyekeztek szélsőséges irányzatok fegy
vert kovácsolni maguknak ebből az iratból, és miként törekedtek azután a 
tradicionális egyházi felfogást képviselő magyarázók ezt a fegyvert kicsa 
varni kezükből. Mi sem lehetett természetesebb számára, mint hogy a nagy 
teljesítmények, a Máté evangéliuma, a római levél és a jános evangéliuma 
magyarázatának megírása után ezt a sok kockázattal elérhető hegycsúcsot 
is meg akarta hódítani. 

Karner Károly azok közé az alázatos igemagyarázók közé tartozott, akik 
számára a mű mondanivalója mindig fontosabb a saját teológiai rögesz 
méjüknél. Az Apokalipszis magyarázatánál pedig különösen is sok kárt 
okoztak az előítéletek, a könyvtől merőben idegen szándékok. A szerző 
a bevezetésben számot is vet ezekkel az igemagyarázati zsákutcákkal. 
hogy ezeket a csapdákat elkerülhesse, alapos kortörténeti ismeretekkel 
kellett felfegyverkeznie, és jártasságot kellett szereznie az apokaliptika 
nyelvezetében és szimbólumrendszerében. A napokban kezembe került 
jegyzeteim tanúsága szerint már 1948-ban speciális kollégiumot tartott 
a Jelenések könyvéről, akkor még a soproni teológiai fakultáson. Ezek 
szerint a könyv 1974-es első kiadása mögött legalább két és fél évtizedes 
kutatómunka áll. 

de Karner Károly az Újszövetségnek nemcsak tudós, hanem hívő ku
tatója is volt. ezért ismeri fel, hogy az apokalipszist a benne megszólaló 
Krisztus-központú tanúságtétel minden műfaji rokonság ellenére kiemeli 
az apokaliptikus irodalomból. Ez a könyv tehát nem a történelem istentől 
megszabott menetrendjét vagy forgatókönyvét adja a kezünkbe, hanem fel
fedi „isten és a történelem viszonyának” (26. o.) lényegét, a váltság Jézus 
Krisztus által elvégzett művének történelmi konzekvenciáit. Mindezt pedig 
azért teszi, hogy saját korának keresztényei az üldöztetések és a történelem 
más megpróbáltatásai között vigasztalásra találhassanak és megállhassanak 
a hitben. Luther homályosnak és kétértelműnek tartotta az Újszövetségnek 
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ezt a könyvét, és ezért nem is szerette. Karner Károly útmutatása nyomán 
azonban meggyőződhetünk arról, hogy az Apokalipszis méltán foglal helyet 
a Krisztusról jól tanúskodó iratok között. 

Aki a jövőt firtató gyarló emberi kíváncsiságát szeretné kielégíteni, csalód
va fogja letenni a könyvet. Mert ebben az esetben is áll, amit 5Móz 29,29-ben 
olvasunk: „A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a mieink a kinyilatkoztatott 
dolgok, és a mi fiainkéi.” Viszont élnünk kell a Jelenések könyve szerzőjének 
bátorságával, aki a már kinyilatkoztatott dolgok alapján mer a zűrzavaros 
történelemre tekinteni és szilárdan reménykedni a megöletett Bárány végső 
diadalában. 

Diakonia, 1991/1. szám 
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utóSzó az újSzövetSég új fordítáSáNak 
javított kiadáSához 

immár kerek három éve annak, hogy az akkor még Magyar Bibliatanács
ként működő ökumenikus testület, a Vizsolyi Biblia nevezetes 400 éves 
jubileumára megjelentette az 1975-ben kiadott új fordítású Biblia revideált, 
javított változatát. tanácsos lett volna közvetlenül a megjelenést követően 
összefoglalni a revíziós munka szempontjait, tapasztalatait és eredményeit. 
Az 1990-es év viharos változásai és eseményei közepette azonban sem idő, 
sem kellő nyugalom nem maradt erre a feladatra. talán nem is baj, hogy így 
történt. A közben eltelt három év ugyanis alkalmat adhatott sokunknak arra, 
hogy a Bibliánknak ezt a legújabb változatát megismerhessük, a gyülekezeti 
használatban próbára tegyük, és így a saját véleményünk is kialakulhasson 
róla. A következő sorokban tehát szeretnék párbeszédet kezdeményezni a 
revideált fordítás erényeiről és hibáiról azokkal, akik már közelebbi isme 
retségbe kerültek vele. 

Néhány teológiai szempont a bibliafordítások megítéléséhez 

Jól tudom, hogy sem az 1975-ös új fordítás, sem annak 1990-ben elkészült 
revíziója nem talált egyházainkban általános elfogadásra, főként nem a re 
formátus egyházban. Ezt a tényt el kell fogadnunk, ezen sem megütköznünk, 
sem kirekesztő indulatok eszközévé tennünk nem szabad. Mindenkinek 
szabadságában áll Bibliáját abban a fordításban olvasni, amely közel áll 
hozzá, feltéve ha tiszteletben tartja a bibliai kinyilatkoztatás természetét. 

a) Az ugyanis, hogy melyik fordítást használom, nem döntő a hit szá 
mára, nem válhat az igaz hit mértékévé, ahogy mi evangélikusok mondjuk, 
nem tekinthető status confessionisnak, hiszen még egy gyarlóbb fordítás 
is alkalmas arra, hacsak nem tudatos tartalmi hamisításról van szó, hogy 
a Jézus Krisztusba vetett hitre elsegítsen és abban megtartson. részletkér
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désekben lehetnek vitáink, de én a magam részéről még nem találkoztam 
olyan fordításbeli, exegetikai problémával, amely az egész szentírás üzenetét 
lényegesen módosította volna. éppen ezért teológiailag is indokoltnak tar-
tom a Magyar Bibliatársulatnak azt a kiadói gyakorlatát, hogy gondoskodik 
mindazon fordítások megjelentetéséről, amelyekre igény van. 

b) viszont ha egy-egy igehely helyes értelmezésén vita támad, nem ér
velhetünk valamelyik fordításra hivatkozva, mintha az lenne az egyedüli 
hiteles, inspirált szöveg. Minden fordítónak alázatosan be kell vallania, hogy 
bármilyen szöveg más nyelvre történő fordításánál gyakori megalkuvásra 
kényszerül. Mivel pedig istennek úgy tetszett, hogy igéjét ne a számunkra 
oly drága magyar nyelven, hanem az Újszövetség esetében görög nyelven 
írassa le, vitás esetekben egyedül az eredeti görög szöveg lehet a perdöntő. 
éppen ezért azok az egyházak, amelyek lelkiismeretükben isten igéjéhez 
vannak kötve, a bennük szolgálók felkészítésében soha nem mondhatnak 
le a héber és görög nyelv ismeretének igényéről. 

ám ha következetesek akarunk maradni, még tovább kell lépnünk. fel 
kell tennünk azt a kérdést is, hogy melyik reánk maradt eredeti nyelvű szö 
vegmásolat állhat az eredetihez legközelebb. nem volna szabad figyelmen 
kívül hagynunk azt a körülményt, hogy Károli Gáspár fordításához, s így az 
1908. évi, pontatlanul károli-fordításként emlegetett revideált változathoz 
is az erasmus által sajtó alá rendezett, ún. Textus receptus görög szövege 
szolgált alapul. Erasmus pedig olyan középkori kódexek alapján készítette 
el a szövegét, amelyek az V. századi konstantinápolyi egységesítő eljárás, 
szövegrecenzió hatását mutatják. A mai szövegkritika azonban ennél jóval 
régibb szövegtípusokat is ismer. Ez az oka annak, hogy az 1975-ös fordításban 
néhány olyan szövegrészletet találunk, amely zárójelbe került, jelezve azt, 
hogy ezek a legrégebbi görög szövegekben nem találhatók (pl. Jn 7,53–8,11; 
Mk 16,9–20; 1Jn 5,7c stb.). Az 1975-ös fordításnak és egyúttal revíziójának 
ezt a sajátosságát nem szabad kárhoztatnunk, sőt inkább javára kell írnunk. 

c) az új bibliafordítással szemben sok bibliaolvasóban magyar nyelvi 
szempontból támad ellenszenv. A magam részéről el tudom fogadni, ha 
valaki azért ragaszkodik az 1908-as Károli-revízió szövegéhez, mert évti
zedeken keresztül abból szívta magába isten igéjét, de teológiailag semmi
képpen sem igazolható ennek a fordításnak a magasabb rendűsége. sokan 
archaikusabbnak, „veretesebbnek” tartják, amelyhez képest az új fordítás 
profanizálásnak tűnik. Egy író megteheti, hogy stilisztikai eszközként a 
régiesebb szöveget veszi igénybe, bár erre a célra szerintem jobban megfelel 
az eredeti Károli-fordítás, mint a nyelvileg felemásra sikerült revíziója, de 
az, akinek isten igéjét ma kell érvényesen megszólaltatnia, nem keltheti azt 
a benyomást, mintha négyszáz éves vagy akár század eleji múzeumi darab 
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volna. Az az isten, aki a Bibliába foglalt szent történetben fedte fel önmagát, 
közvetlenül szól minden kor emberéhez, őt keresi és őt akarja megáldani. 
ezért teológiailag csak a magyar nyelvi szempontból elhangzó kritika igazol
ható, amely egy fordításon a nyelvi szabatosságot, kifejező erőt, méltóságot 
és az istentiszteleti használat miatt a kimondhatóságot kéri számon. 

az új fordítás revíziójának hányatott sorsa 

Egy fordításnak önmagáért kell helytállnia, megítélésében csak az eredmény 
számít. Minden más csak utólagos magyarázkodás a bizonyítvány miatt. 
Mégis a további teendők szempontjából tanulságos lehet a revíziós munka 
leglényegesebb fordulatainak számbavétele. 

Az új protestáns bibliafordítás 1975. évi kiadását követően hamarosan 
számos hozzászólás és fordítási javaslat érkezett a Bibliatanácshoz, főként 
lelkészektől, de „laikus” bibliaolvasóktól is. A tanács ezért már az 1980-as 
évek elején két revíziós bizottságot állított fel, egyet az ószövetségi és egyet 
az újszövetségi szövegek átnézésére. A munka viszont csupán akkor kapott 
nagyobb lendületet, amikor a Bibliatanács 1987 júliusában elhatározta, hogy 
a vizsolyi Biblia megjelenésének 1990. évi, négyszázadik évfordulójára kiadja 
az új fordítás javított változatát. Új bizottságokat alakított. Az újszövetsé 
gi bizottság elnökéül engem kért fel, követve azt a hagyományt, hogy az 
Újszövetség területére eső munka irányítója lehetőleg evangélikus legyen. 
A bizottságba kerültek még dr. semsey klára, dr. Bolyki jános és dr. páth 
Géza professzorok. a tanács a nyomdai átfutás miatt a munka befejezésének 
határidejéül 1989 tavaszát tűzte ki. 

A bizottságok feladatául a tanács az Ószövetséget érintő 403 és az Újszö 
vetséget érintő 858 beérkezett javaslat elbírálását jelölte meg. (Megjegyzem, 
hogy a Biblia nagyobb hányadát kitevő Ószövetségre eső fele annyi kritikus 
megjegyzés nem feltétlenül szól az új fordítás ószövetségi részének jobb 
minősége mellett. Valószínűleg a kritikus bibliaolvasók érzékenyebben rea 
gáltak az Újszövetség fordítási problémáira.) A feladat tehát nem tűnt olyan 
nagynak, hogy határidőre ne végezhettünk volna vele. 

a) amikor azonban munkához láttunk, bizottságunknak be kellett látnia, 
hogy feladatát nem szűkítheti le a beérkezett javaslatok elbírálására. ez 
több szempontból is lehetetlenné vált: a hozzászólások rapszodikusak
nak bizonyultak, s elsősorban az exegetikailag amúgy is problématikus 
helyeket érintették. Nyilván ki-ki a maga exegetikai meggyőződését 
kívánta az új fordításban érvényre juttatni. 
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b) további észrevételek érkeztek. Mégpedig néhai szabó józsef evangé
likus püspöknek az egész Újszövetséget átfésülő munkája és Jánossy 
istván költő és műfordító értékes Lukács-fordítása. 

c) Az egyenetlenség elkerülése érdekében az indokolt változtatásokat 
érvényesíteni kellett a szövegösszefüggésben és a párhuzamos helye 
ken is. 

d) Mindezeken felül maguknak a bizottság tagjainak is voltak javaslataik, 
észrevételeik, és egy érdemi revízió érdekében ezeket is figyelembe 
kellett vennünk. 

így történt, hogy tennivalóink az eredeti feladathoz képest megnőttek. Ki
alakult álláspontunknak hangot adtunk levélben és szóban is a Bibliatanács 
ülésein. A tanács tagjai feladatunknak ezt az értelmezését nem ellenezték. 
(tudtommal az ószövetségi bizottság tartotta magát az eredeti koncepció 
hoz.) a revíziós munka tehát számunkra gyakorlatilag azt jelentette, hogy 
az 1975-ös új fordítást szóról-szóra át kellett vizsgálnunk, és természetesen 
össze kellett vetnünk a görög szöveggel. 

A megnövekedett feladat érthetően több időt és energiát igényelt a bi
zottság tagjaitól. Kezdetben még sikerült összejönnünk, és élőszóban meg 
vitatnunk az egyes kérdéseket, de hamar kiderült, hogy a tagok rendsze 
res találkozására – más irányú elfoglaltságaik miatt – nem kerülhet sor. 
kénytelenek voltunk más módszert választani. odahaza ki-ki rávezette az 
új fordítás kópiájára a maga észrevételeit, és elküldte nekem. én ezekből a 
legjelentősebbeket összesítettem, és újból a bizottsági tagok ítéletére bíztam. 
Csak ezután a szűrő után terjesztettem javaslatainkat dr. Kocsis Elemér 
püspök elé, aki a szuperrevizor feladatát látta el, hogy a nyomdába kerülő 
szövegről döntsünk. Arra a kérdésre, hogy a nyomtatásban napvilágot látott 
szöveg mégis miért tért el a megállapodástól, nem tudok feleletet adni. Nem 
tudtam például maradéktalanul örülni annak, ami a boldogmondásokkal 
történt. Az 1975-ös fordítás az eredeti gnómikus fogalmazást nehezen ki
mondható alanyi mellékmondatokkal oldotta fel. Nekünk sikerült ezt a 
gyakran idézett bibliai szakaszt az eredetihez hű és magyarul is jól hangzó 
tömör formába öntenünk. Az eredmény mégis az lett, hogy a boldogmon
dások felénél érvényesült a szándékunk, a többi viszont maradt úgy, ahogy 
az 1975-ös fordításban volt. Még kétesebb eredménnyel zárult a revízió az 
Újszövetségnek a római levéllel kezdődő felében. Mivel záros határidőhöz 
kötött ünnepi kiadványról volt szó, időzavarba kerültünk, s csak nagyon 
kevés esetben sikerült javaslatainkat a hosszadalmas procedúrán keresz 
tülvinnünk és érvényesítenünk. 

331 



köNyvreceNziók 

 

  
 

 
 
 
 

            

 
 

 

 
  

 

 

 

 
 

  

 

Néhány kiragadott példa a revízió során követett 
szempontjainkra 

a) természetesen igyekeztünk az eredeti szöveg elnézéséből vagy a magyar 
szöveg hibás szedéséből fakadó hibák kiküszöbölésére. Ki tudja, miért 
éppen a cégéres bűnök esetében siklott át a fordítók tekintete a görög szö 
vegen? Mk 10,19-ben kimaradt a felsorolásból a „ne lopj” parancsolata, a 
róm 1,29-ben található bűnkatalógusból az „irigység és gyilkosság” bűne, 
s ugyancsak a „gyilkosoknak” nem lesz részük az olthatatlan tűzben Jel 
21,8 fordítása szerint. A nyomda ördöge viszont Mt 28,16-ban űzött tréfát a 
szedővel – igaz, alig észrevehetőt –, amikor a „hegyre” szó helyett „helyre” 
futott ki a keze alól. 

b) Nem egy helyen feladatot adott nekünk az a körülmény, hogy az 1975-
ös fordítással szemben a Nestle-Bibliának már egy újabb, a 26. kiadású 
szövegére támaszkodhattunk. aland professzorék ez utóbbi kiadásnál már 
úgy ítélték meg, hogy nyomatékosabb kéziratok szólnak a kakas első meg
szólalása mellett Mk 14,68 után. Jelentősebb eltérés még a korábbi kiadással 
szemben a két fiút érintő rész felcserélése a két testvérről szóló példázatban 
(Mt 21,28–32). a példázat felépítése is logikusabbá vált így, mert most már 
Jézus izrael magatartását kárhoztató szavai közvetlenül kapcsolódnak az 
„igent” mondó, de apjának nem engedelmeskedő fiú jellemzéséhez. 

c) Néhol elkerülhetetlen volt a fordítást az eredeti görög szöveg értelmé 
hez igazítani. Megkíséreltük a moikheia szót ’házasságtörés’ értelemben 
visszaadni. Pl.: „Ne légy házasságtörő!” (Mt 5,27) szándékunkat nem tudtuk 
keresztülvinni. Pedig kétségtelenül ez a szó első jelentése, ami egyúttal azt 
is jelzi, hogy a szentírás a nemi élet kérdéseit a házasság érdeke felől köze 
líti meg. péter kérdése Mt 18,21-ben szinte komikusan hat, ha így hagyjuk: 
„Uram, ha vétkezik ellenem az atyámfia, hányszor bocsássak meg neki? Még 
hétszer is?” holott az eredeti szöveg értelme a következő: „Uram, hányszor 
vétkezhet ellenem az én atyámfia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 
hétszer is?” 1Kor 2,2-ben a tagadószó nem a megfelelő mondatrész elé került. 
(Megjegyzem: a legtöbb modern kommentárban sem.) Az új fordításban így 
olvassuk: „Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak 
jézus krisztusról…” pedig valójában pál nem határozott úgy, hogy másról is 
tudjon a korinthusiak között, mint Jézus Krisztusról. (Károli a mondatot még 
így értette!) Látszólag szőrszálhasogatásnak tűnik a helyesbítés, mégis nagy 
a különbség a két változat között. Az utóbbi ugyanis azt fejezi ki, hogy Pál a 
várhatóan nehéz korinthusi helyzet ellenére sem változtatott az evangélium 
eddig is hirdetett tartalmán. 
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d) olykor a kortörténeti ismereteinket is elő kellett vennünk, főként az 
anakronizmusok kiszűrésére. A minák példázatában például azt mondja az 
úr a szolgájának az 1975-ös fordításban: „Miért nem tetted hát a pénzemet a 
bankba?” (Lk 19,23). felesleges modernkedés. így hát visszatértünk az amúgy 
ma is érthető „pénzváltók asztalához”. felmerült a kérdés, hogy jó-e az, 
ha „a zsidók húsvétjáról” beszélünk (Mk 14,12; Jn 6,4 stb.), hiszen a húsvét 
keresztyén ünnepnek a neve, és később keletkezett a páskaünnepnél. Végül 
is megmaradtunk a kifejezésnél, noha véleményem szerint a páska ma már 
nem ismeretlen fogalom. Más: Jézus nem találhatott ökröket a templomban, 
mert istennek csak hibátlan áldozatot mutathattak be. Az ökör pedig az 
értelmező szótár szerint „kifejlett, herélt szarvasmarha”! 

e) Végül hadd hozzak néhány példát a magyar nyelv igényeit tekintetbe 
vevő helyreigazításra. Mt 22,28-ban csak egy jelentéktelennek tűnő név
elő hiányzik a „felesége” szó elől, de ez is teljesen félreérthetővé teszi a 
szadduceusok példaesetét. Mintha a feltámadáskor az jelentené a gondot, 
hogy már mind a hétnek amúgy is volt felesége. Mk 12,14-ben egyáltalán 
nem hízelgő Jézusra nézve, hogy „nem törődik senkivel”, holott az eredeti 
szöveg szándékának jobban megfelel: „nem tart senkitől”. A „bosszúállás” 
ma már egyértelműen negatív tartalmú szó. istenre fogni egyáltalán nem 
lehet (Lk 21,22). Az „igazságtétel” itt a helyénvaló, mint ahogy az 1975-ös 
fordítás Lk 18,7-ben a görög szót így is fordítja. sok bajunk volt a „megbot
ránkozik”, „megbotránkoztat” szócsaláddal. Különösen Mt 18,6–10-ben, 
ahol a görög szkandalon, szkandalidzein szavaknak kulcsszerepük van. 
A „megbotránkozás” ma már kizárólag erkölcsi felháborodást jelent, pedig 
az eredeti szó jelentése ennél sokkal súlyosabb esetet tükröz: ’elbukni’ vagy 
’valakit elbuktatni’ az isten útján. 

Mindez csupán ízelítő a revízió sokrétű feladatából. Mégsem csak a ter 
hét éreztük, hanem megláttuk a megtiszteltetést is benne. Az értetlenkedő, 
hitetlen szívünk éppen elég akadályt gördít az ige útjába. hálásak vagyunk 
istennek, hogy legalább a nyelvi akadályok eltakarításában igénybe vett 
minket. hogy ez még annyira sem sikerült, amennyire tellett volna tőlünk, 
beárnyékolja örömünket. talán még mód nyílik valamikor valamilyen for 
mában egy ennél még sikerültebb revízióra. 

Református Egyház, 1994. március 
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gémeS iStváN: hiSzek 

Igehirdetés-sorozat 

Egy határainkon kívül szolgáló lelkésztestvérünk kész megosztani velünk, 
tartalmas lelki táplálékra szoruló hazai olvasókkal, sok évtizedes munkás
ságának gyümölcseit. Gémes István 1956 után a brazíliai magyar evangé
likusok lelkigondozója lett, majd a német evangélikus egyház szolgálatába 
lépett, de ebben a minőségében sem fordított hátat a hazájuktól eltávozottak 
között végzett munkának. Munkatársa és felelős szerkesztője a sokunk által 
kedvelt Útitárs című folyóiratnak, és nyugdíjba vonulása után is megmaradt 
a stuttgarti magyar ökumenikus gyülekezet lelkipásztorának. Az itt elhang
zott igehirdetéseiből kapunk ízelítőt az Evangélikus sajtóosztály kiadásában 
most megjelent ízléses kivitelű kötetben. Egy igehirdetés „élőben” mindig 
többet jelent, mint olvasva, főként, ha az ember ismeri a szerző dinamikus 
egyéniségét. A kötetben szereplő egyik igehirdetését magam is hallhattam. 
Örömmel állapíthatom meg, hogy Gémes istván igehirdetése leírva sem 
vesztett frissességéből. 

Könyvében az Apostoli hitvallás egyes kijelentéseit veszi sorra, tehát az 
egész keresztyénségnek a szentírás és a Miatyánk mellett harmadik közös 
kincsét. nyilván azzal a szándékkal, hogy az ajkunkon oly gyakran elhangzó 
hitvallást szívünkhöz is közel hozza. Mert ha áll az, amit Luther mondott a 
Miatyánkról, hogy az a világ legnagyobb mártírja, igaz ez az apostoli hit
vallásra is. hiszen hányszor mondjuk el gépiesen, oda sem figyelve, vagy ha 
el is gondolkodunk rajta, akkor seregnyi kétellyel és fenntartással. az igazi 
vesztes azonban nem a hitvallás, hanem mi vagyunk, akiknek a hite kőszikla 
helyett ingovány, és azok, akik előtt emiatt hitelét veszti keresztyén hitünk. 

Az olvasó nem tanítást kap az Apostoli hitvallás egyes kitételeiről. Való 
ban igehirdetésekről van szó. Bennük a szentírásból vett textusok alapján 
szól hozzánk isten a hitvallás egy-egy kérdésköréről. Ebben az a felismerés 
rejtőzik, hogy a megtartó hit Isten igéjének meghallásából születik, és nem 
a kételyeink és fenntartásaink eloszlatása révén. az istennel szembeni el
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lenállás lényünknek a gondolataiknál mélyebben fekvő rétegeiből fakad. 
viszont ha az evangélium isten Lelkének erejével mégis hitet és bizalmat 
teremt bennünk, akkor meg kell vallanunk ezt a hitet, vállalnunk kell azt 
isten és emberek előtt. Ki kell mondanunk és meg kell védelmeznünk hi
tünk alapjait. A szerző könyvének utolsó fejezetében fel is vázolja nekünk 
azt a hosszú utat, amelyen a keresztyén hit végül is az Apostoli hitvallásban 
nyerte el maradandó kifejezését. 

Ugyanakkor mint minden igazi igehirdető, Gémes istván is lelkipásztori 
szeretettel és megértéssel fordul hallgatója, illetve olvasója felé. Mert ránk 
is tukmálhatná a keresztyén hit egyes tételeit anélkül, hogy meg tudnánk 
emészteni azokat. ő azonban számot vet mindazzal, ami akár a régi kifeje 
zési forma, akár a megváltozott világképünk miatt akadályozhat minket az 
Apostoli hitvallás őszinte kimondásában. Nem kerüli meg az úgynevezett 
„kényes kérdéseket”, mert tudja, hogy csak a megküzdött hit lehet tartós 
alapja életünknek és üdvösségünknek. 

Bizonyos vagyok benne, hogy Gémes istván könyvét haszonnal olvassák 
majd azok, akik nem szeretik az olcsó megoldásokat, különösen nem egy 
olyan időben, amikor sokak hite hiedelmekben készül felbomlani. 

Evangélikus Élet, 1993. november 7. 
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SzíNgazdagSág az újSzövetSég 
teológiájábaN 

Reflexiók dr. h. c. Veöreös Imre legújabb könyvéről 

Nehéz eldönteni, hogy Veöreös imre az egyházi szolgálatnak mely területén 
mozog a legotthonosabban. ő a ritka sok karizmás szolgatársak közé tarto 
zik. Erről különösen a mi korosztályunk szerzett bőségesen tapasztalatokat. 
teológiai tanulmányi időnk nagyobbik felében otthonigazgatónk volt, és 
így alkalmunk volt igehirdetői, pedagógiai és egyházpolitikai hatásokat 
átvenni tőle. Még szélesebb körben hatott évtizedeken keresztül egyházi 
lapok szerkesztőjeként. Mégis az a benyomásom, hogy amit legszívesebben 
művel, ami magával ragadja, az az Újszövetség üzenetének kibányászása, 
mondanivalójának korszerű megszólaltatása. Erről árulkodik egy személyes 
vallomás könyvének végén: „életem vége felé adatott meg, hogy részesüljek 
összefogottan ebben a pazar látványban, és kiszélesedjék előttem az Újszö 
vetség káprázatos látóhatára.” (135. o.) Mert mi az, aminek nyugdíjasként, 
felszabadulva sokirányú elkötelezettségtől, az ember nekiveti a vállát, ha 
nem a szíve szerint való, még kihívást jelentő feladat? 

Veöreös imre Az Újszövetség színgazdagsága című könyve tulajdonképpen 
a Diakonia folyóirat 1988–1992-ig megjelent számaiban található sorozatból 
kiérlelt újszövetségi teológia, s mint ilyen, hézagpótló mű. Addig ugyanis 
magyar nyelven csupán karner károly és jómagam teológiai hallgatók számá
ra készült és korántsem teljes jegyzetei próbálták az űrt kitölteni. 1991-ben, 
amikor Veöreös imre már sorozatának vége felé tartott, adta ki a debreceni 
református teológiai Akadémia Karner Károly poszthumusz újszövetségi 
teológiáját egyetemi jegyzetként. A magam részéről örülök annak, hogy az 
Újszövetség teológiai mondanivalóját többféle felfogásban és megvilágításban 
ismerheti meg az iránta érdeklődő. Teológiai kérdések csak vitában tisztáz
hatók. Egyikünk sem az újszövetségi tudomány pápája. Egymásra figyelve 
és egymástól tanulva kerülhetünk közelebb az igazsághoz. A magyar újszö 
vetségi kutatás tehát abban a szerencsés helyzetben van, hogy „sztereóban” 
hallgathatja és szólaltathatja meg felismeréseit. az volna a kívánatos, ha 
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egymással párbeszédben tudnánk maradni, hogy az ige hirdetői és bibliaol
vasó híveink számára minél sokszínűbben tudjuk megmutatni az Újszövetség 
mondanivalójának gazdagságát. 

Ennek egyik feltétele természetesen az, hogy „közös nyelvet beszéljünk”, 
vagyis kutatásunk tárgyát azonos szemléletmód alapján közelítsük meg. 

A könyv címe színgazdagságról beszél, és Veöreös imre igyekszik is az 
Újszövetség egyes teológiai rétegeinek a sajátos vonásait kidomborítani. Nem 
csinál titkot abból, hogy ennek a sokféleségnek felismerésére a történetkri
tikai módszer alkalmazásával jutott. elutasítja ugyanis a szentírás „funda
mentalista szemléletét”, amely a tanúságtétel sajátos színeit egybemossa, és 
„eltereli figyelmünket istennek a Bibliában foglalt igazi üzenetéről” (70. o.). 
számon tartja a „posztmodern olvasóközpontú szemléletet is” (137. o.), és 
kész az eredményeit is felhasználni, de csak amennyiben a történetkritikai 
megközelítést elősegíti. A történetkritikai kutatás eredményeinek mérlege 
lése közben észrevehetően a radikálisabb nézetek felé hajlik. Elsősorban a 
század első fele nagy új szövetséges nemzedékére (Bultmann, Bornkmann, 
Käsemann) figyel. de ez a hagyományos értelmezést sok helyütt megkér 
dőjelező kritikus megközelítés az ige ismeretét nemhogy megszegényítené, 
hanem valóban „gazdaggá” teszi. „hogyan magasodik fel – írja a »szürkének 
látszó« Márk-evangéliumról az 54. oldalon –, ha az újszövetségi kutatás 
segítségével vesszük kézbe! s ezt éppen a nálunk gyakran támadott vagy 
félreértett, ún. történetkritikai módszernek köszönhetjük.” 

Magam is azt vallom, hogy csak ezen a módon mutatkozik meg előttünk 
az Újszövetség úgy, ahogyan „magát adja”, s nem ahogyan előítéleteinkhez 
akarjuk idomítani. s ha vitatkozom is a szerző egy-egy megállapításával – 
például a „mi-forrás”, Pál és a történeti Jézus, a páli adatok történetisége 
vagy a jánosi iratok szerzősége kérdésében –, szigorúan a történeti szempont 
figyelembevételével teszem. de úgy gondolom, nem ártana, ha nemcsak a 
fundamentalizmustól határolnánk el magunkat, hanem a szenzációhajhá
szást és feltűnési vágyat szolgáló radikalizmustól is, amelynek nem egy 
példáját láttuk a közelmúltban is. Gondolok a holt-tengeri tekercsek körül 
kialakult gyanúsítgatásokra vagy a drewermann és Lüdemann teológusok 
szélsőséges nézetei miatt felkavart sajtópolémiára. Vérbeli kritikus a kriti
kával szemben is gyanúperrel él. 

Veöreös imre az Újszövetség sokszínű teológiáját történetileg, kialaku
lásának feltételezhető folyamatában és nem valamiféle rendszeres teológiai 
felosztás Prokrusztész-ágyába kényszerítve mutatja be. Eltekintve az ősgyüle 
kezet teológiájától, amelyre csak következtethetünk, az egyes iratok keletke 
zési sorrendjét követi. így érzékelteti, hogy a színgazdagság feszültségekkel 
is terhes, mozgalmas folyamat eredménye. Ebben az összképben, akár a vele 
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foglalkozó részek terjedelmét, akár a gondolatai iránt megmutatkozó vonza
lom hőfokát tekintjük, pál teológiájára megkülönböztetett hangsúly kerül. 
több ízben is keserűen állapítja meg, hogy mint a történelem folyamán oly 
gyakran történt, „Pál apostolt ma (is) háttérbe szorítják” (50. o.). 

A szerzőnek ezt a vonzalmát érthetővé teszi a „teológiai munkában” 
(19. o.) való eszmélésben általa a húsvét utáni és „a gyülekezetben jelen lévő 
és megdicsőült Krisztusról” (11. o.) s a „Krisztus által megismerhető kegyel
mes isten”-ről (17. o.) szóló kérügmának tulajdonított meghatározó szerep. 
Pál ugyanis ennek a kérügmának a legmarkánsabb képviselője. A kérügma 
vagy másképpen: az evangélium döntő szerepe az újszövetségi teológiában 
nem vitatható. az azonban már inkább, hogy mindaz, ami jézussal húsvét 
előtt történt, „csak mint háttér lesz fontos” (23. o.) az első keresztyénség 
számára. de hát a „történeti Jézus vagy a kerügmatikus Jézus” alternatíva az 
újszövetségi teológia legnehezebb és legmakacsabb kérdései közé tartozik. 

Az Újszövetség kutatásának Veöreös imre szerint „sem lehet a végére érni” 
(135. o.). de még ha sikerülne is kimeríteni mindent ebből a mélységes mély 
kútból, itt e földön akkor is csak „tükör által homályosan látnánk” (136. o.). 
A végső szót tehát ő sem mondhatta ki az újszövetségi teológiában. de hogy 
fontos és figyelembe veendő hozzájárulás a teológiának ezen területéhez, 
ahhoz nem fér kétség. 

Lelkipásztor, 1996. október 
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újSzövetSéggel foglalkozó új 
kiadváNyok 

Aszályos évtizedek után kezdünk hovatovább a magyar nyelven megjelenő 
teológiai irodalom terén is a bőség zavarával küszködni. Erről győződhetünk 
meg, ha szétnézünk az Evangélikus sajtóosztály, a huszár Gál könyvesbolt 
vagy éppen a teológus hallgatói Önkormányzat dísztermünk mellett meghú
zódó könyvárusító helyiségében. Mindenképpen szükség van a legfrissebb 
művek ismertetésére a Lelkipásztor lapjain, hogy felfigyelhessünk ezekre, és 
hasznosíthassuk teológiai ismereteink elmélyítésére, szolgálatunk színvona
lának emelésére őket. Nem is tudom, hogyan tudnánk e nélkül az ezredfor 
duló kihívásainak eleget tenni. Most két olyan nemrég megjelent kiadványra 
kívánom felhívni szolgatársaim figyelmét, amelyek az újszövetségi üzenet 
megértéséhez és megszólaltatásához nyújtanak segítséget. 

Gémes istván: Jézus és Pál. Tanulmányok az Újtestamentumhoz. szerzői 
kiadás, 1998. 

Gémes Istvánt, gondolom, nem kell bemutatnom az olvasónak. igaz, hogy 
szolgálati éveinek legnagyobb részét Brazíliában és Németországban töltötte, 
de mint a külföldön élő magyar protestánsok lelkigondozója és idehaza is 
szívesen látott igehirdető, már több évtizede szoros kapcsolatot tart hazai 
egyházunkkal is. Ezen túlmenően egyike a magyar nyelvű evangélikus 
egyházirodalom területén legtöbbet publikáló közíróinknak. Örömmel ol
vashattuk a Színlátás, a Hiszek, az Igen, a Tied című könyveit. Mióta a német 
gyülekezeti lelkészi szolgálatból nyugdíjba vonult, több ideje lett sajtó alá 
rendezni a benne és az íróasztalán feltorlódott teológiai ismereteket. 

A korunkban élő ember égető kérdéseire választ kereső könyvei után 
újszövetségi témákkal foglalkozó tanulmánykötetet tarthatunk kezünkben. 
Ezek közül néhány éppen teológiánkon, a posztgraduális tanfolyam kereté 
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ben hangzott el. régi ismeretségünk alapján elmondhatom, hogy teológiai 
érdeklődését mindig két törekvés feszítette. igyekezett naprakészen „számot 
adni a benne élő reménységről”, ugyanakkor mindezt megalapozni megbíz
ható exegetikai felismerésekkel. így egy élet termésének betakarításánál nem 
maradhatott el az újszövetségi tanulmányokat bemutató gyűjtemény sem. 

Gémes istván újszövetségi kutatásai közben nem enged a modern áram
latok csábításának, és magát az Írást akarja szóra bírni, nem pedig a saját 
hangját belehallani. Ezért kezdi mindig egy-egy téma kibontását a szöveg, 
sőt a szöveg egyes szavainak szemantikai elemzésével. Egyúttal azonban 
más kutatók véleményére is odafigyel. A bőséges jegyzetanyagból tájékoz 
tatást kaphatunk a témába vágó irodalomról egészen napjainkig. A címből 
is kitűnik, hogy a könyv tanulmányai két személy, Jézus és Pál alakja és 
műve köré csoportosulnak. A cím megfogalmazása azt is sugallhatná, hogy 
a szerző kettőjük egymáshoz való viszonyának végeláthatatlan vitájába kap 
csolódik bele. vajta vilmos is ezt várná, aki az ajánlást írta – talán utolsó 
teológiai tárgyú írásaként – a könyvhöz. Gémes istván azonban jól tudta, 
hogy ebben a vitában el lehet merülni, de partra vergődni aligha, és ezért 
inkább önmagukban is megálló kutatásokat végzett. 

Amit ebben a könyvben kapunk, nem hasonlítható a felszíni rétegfejtéshez, 
amikor nagy területeket bolygatnak meg. inkább próbafúrásnak mondanám, 
amelyet alig zsebkendőnyi területen végeznek, de nagy mélységig tájékoztat 
a vizsgált rétegekről. A Jézushoz kapcsolódó tanulmányok közül az első a 
hegyi beszéd képanyagával foglalkozik, amit a Lázárra vonatkozó hagyomány 
vizsgálata követ. Ebben a tárgykörben természetesen nem maradhat el a pél
dázatkutatás sem. jézusnak Lk 17,7–10-ben található, a rabszolga ura iránti 
kötelességeit megidéző és nehezen megemészthető mondanivalót tartalmazó 
példázata kerül elénk. Egy sorozat Jézus halálának feltehető okaival foglal
kozik, majd pedig néhány igehirdetés exegetikai előkészítésére kaphatunk 
ösztönző példát. Pállal kapcsolatban leveleinek adatait számba véve két 
hosszabb tanulmány is foglalkozik múltjával, illetve a damaszkuszi fordulat 
teológiai jelentőségével. igazának megkérdőjelezésével is találkozhatunk a 
Péter és Pál között Antiókhiában kipattant nézeteltérés kapcsán. Megkülön
böztetett figyelmet érdemel a szorongattatás fogalmát körüljáró tanulmány. 

Veöreös imre: János levelei. teológiai irodalmi Egyesület, Budapest, 1998. 

A könyv előző kiadása egyike volt a sajtóosztályunk által elindított írásma
gyarázati sorozat legelső kiadványainak. Közel harminc éve, 1970-ben jelent 
meg, és ez a kiadás már régen elfogyott. Azóta a lelkészeknek, érdeklődő 
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gyülekezeti tagoknak egy egészen új nemzedéke nőtt fel, akiknek könyvtá 
rából hiányzik ez a hézagpótló, az újszövetségi iratgyűjtemény egyik igen 
jelentős alkotórészét megvilágító mű. Nem hiszem, hogy a közeljövőben bárki 
is vállalkozni tudna a János levelei üzenetének hasonló színvonalú megszó 
laltatására. Mondanivalójáról nem kellett letörölni a port, frissességéből 
semmit sem veszített. A szerző, akinek egyházi közírói, szerkesztői, főként 
pedig újszövetségi munkásságával (lásd: Az Újszövetség színgazdagsága. 
evangélikus sajtóosztály, Budapest, 1996) azóta is sokszor találkoztunk, 
írásmagyarázó feladatát is a tőle megszokott alapossággal, teológiai ítélőké 
pességgel, korszerűen és magas irodalmi színvonalon végzi. A könyv minden 
tudományos értéke mellett ma is olvasmányos mű. 

az eltelt három évtized azonban néhány új mozzanatot hozott általában 
a jánosi irodalom és ezen belül a jánosi levelek bevezetéstani megítélésében. 
Veöreös imre ezért az újranyomott szöveg elé új bevezetést írt, amelyben 
néhány korábbi nézetét helyesbítette. A szerzőség kérdése azóta sem jutott 
nyugvóponthoz, csak tovább bonyolódott, noha olyan neves kutató foglal
kozott vele könyvnyi terjedelemben, mint hengel tübingeni professzor. 
Ugyancsak feladta Veöreös imre azt a Bultmanntól származó feltevést, hogy 
a levelek egy gnosztikus jellegű forrásra épülnek, és azok nézetét osztja, akik 
a levelek egyöntetűségét vallják. Másként ítéli meg a vallástörténeti hátteret 
is. inkább a zsidóságban, mint a hellenizmusban véli felfedezni azt. 

ha tartalmi tekintetben jutott új felismerésekhez, ezeket is a könyve elejé 
re illesztette. A kommentár törzsanyagát csak annyiban „karcsúsította” (7. o.), 
hogy a „mai jegyzetekből”, ahol exegetikai felfogásához hűen nemcsak a levél 
üzenetére, hanem annak mai vonatkozásaira is ablakot nyit, néhányat kivett, 
de ez a veszteség nem tűnik fel annak, aki a könyvet először veszi a kezébe. 

Mindkét könyv hozzájárulhat ahhoz, hogy felpezsdítse az érdeklődést 
az Újszövetség alaposabb ismerete iránt, elősegítse a felkészülést az ige 
hirdetésekre, és megindítsa a nagyon hiányzó párbeszédet, történetesen az 
újszövetségi teológiai kérdésekben. 

Lelkipásztor, 1999. április 
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az utolSó idők reméNySége 

horVáth Barna: Utolsó idők. kálvin kiadó, Budapest, 2000. 91 o. 

A bevezetésben maga a neves szerző, a sajószentpéteri református esperes 
és sárospataki professzor állítja kontrasztos megvilágításba könyve kelet
kezésének történetét. éppen a locarnói vendégház idilli és békét sugalló 
környezetében tartózkodik, amikor tudatába tolakszanak a különböző for 
mát öltő ezredvégi vészjelzések, legyenek azok a napfogyatkozásból vagy 
nostradamusból vagy éppen a koszovói válságból kiolvasható figyelmezte
tések az utolsó idők közelségére. de világunk végességét jósolja a környezeti 
katasztrófa vagy kozmikus összeütközés lehetőségével számoló, egykor még 
optimista jövőt elénk rajzoló tudomány is. 

Napjaink történelmi felszíne viszonylag nyugodt, hasonlóan a locarnói 
békés környezethez. Ez azonban nem téveszthet meg senkit. „Nem csoda, 
hogy ítéletidőt, világvégét sejtenek a szeizmográf érzékenységű lelkek, akik 
már sokallják és megelégelték világunk torzulásait. a világ vége megren
dezéséhez végül is minden eszköz rendelkezésre áll” – olvashatjuk a 46. 
oldalon. Az emberi szívekbe az eszkatologikus idők nyugtalansága fészkelte 
be magát, és ebben a helyzetben a keresztyének nem hagyhatják magukra 
kortársaikat. A szerző meghallja és vállalja a teológiának szóló kihívást. 
Ezekkel a ma égetővé vált kérdésekkel szembesül, és ennek az eredménye 
ez a 91 oldalnyi kis könyv. Vallástétel vagy még inkább „színvallástétel” 
egy új ezredév küszöbén. 

Nincs azonban könnyű helyzetben az a keresztyén teológus, aki „számot 
akar adni környezetének a benne élő reménységről” (1Pt 3,15). Amint a 
jövőre vonatkozó ószövetségi várakozások is a beteljesedés felől nyerték el 
helyüket és értelmüket, úgy van ez az újszövetségi reménységgel is. Még 
vannak egymással nehezen összeegyeztethető igeszakaszok és sejtések, 
és ezért sok mindenre felhozható bibliai igazolás, még az armageddoni 
csatára is. általában a zsidó lineáris időszemlélet érvényesül az újszövet
ségi jövőképben, de olykor keresztezi már a görög gondolkodásnak inkább 
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a túlvilággal, a transzcendenssel számoló, vertikális jellege. ezért kell 
óvatosnak lennünk a bibliai hivatkozásokkal, és nem összefüggésükből 
kiragadott dicta probantiaként alkalmazni őket. A reménységgel össze 
függő bibliai kijelentéseket is a középpont, a Krisztus-esemény felől kell 
értelmeznünk. 

Véleményem szerint a szerző nem is bibliatanulmányt szándékozott 
írni, hanem a mai idők jelenségeitől pánikba esett kortársainak hitét és 
gondolatait szeretné helyes mederbe terelni, vagyis szisztematikus teológiai 
feladatra vállalkozik. Bátran hozzányúl azokhoz az ellentmondásokhoz, 
amelyeket nem lehet a szőnyeg alá söpörnünk, ha meg akarunk felelni 
mindannak, amit reánk hoz a jövő. Mert nem olyan egyszerű válaszol
ni például arra a kérdésre, hogy az elkövetkezendők egy kérlelhetetlen 
forgatókönyvhöz igazodnak-e, vagy függnek az ember hozzáállásától is. 
de arra sem, hogy a döntés isten kezében van-e, vagy az ember maga is 
elpusztíthatja a világát, hiszen „kezében vannak az indítógombok” (46. o.). 
Nem könnyű eldönteni azt sem, hogy a jövő várakozásra ösztökél, vagy 
egzisztenciális döntést igényel már a jelenben. ha pedig megsejtjük a kü 
szöbönálló katasztrófát, az üdvösségünk biztosítása vagy teremtett vilá 
gunk mentése az istentől kapott feladatunk. horváth Barna több oldalról is 
körüljárja ezeket a problémákat, mégis teológiailag a legmeggyőzőbb érve 
az, hogy „isten Fia (…) megváltotta az emberiséget a végzet hatalmából, 
átokká lévén érettünk. Ezzel be is hozta világunkba az üdvösséget, ami 
lényege szerint szabadság” (54. o.). A pusztulásnak a végidőkben fellépő 
erőivel szemben tehát mindaddig nincsen választási lehetőségünk, míg 
erre krisztus által fel nem szabadulunk. 

Ezen a ponton viszont azonnal felmerül a kérdés, hogy ez a szabadság 
mint a hit folyománya, mennyiben egyéneknek szóló felmentés az utolsó 
idők kényszere alól, és mennyiben jelent biztatást a fenyegetett emberi
ségnek és világnak. Nem hinném, hogy itt az egyéni felelősségnek Ezékiel 
próféciájában hangoztatott szempontja volna mérvadó (40. k.). A próféta 
lelkipásztori korrekciót hajt végre egy olyan nemzedék gondolkodásán, 
amely a nemzeti tragédiáért az atyák nemzedékére hárítja a felelősséget. 
Ezzel szemben ma nem vitatható minden egyes ember globális felelőssé 
ge a jelen és az eljövendő nemzedékek iránt. hasonlóképpen kétségeimet 
fejezem ki azzal a reménységgel szemben, amely szerint „talán újabban 
születendő nemzedékek által újul meg az élet az ítéletre megérett világon” 
(52. o.). ide vonatkozóan ugyanis világosan mondja jézus nikodémussal 
folytatott beszélgetésében: meg nem szégyenülő reménység egyedül isten 
Lelkének újjászülő munkájára nézve támadhat. Különben „ami testtől 
született, test az” (jn 3,6). 
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A vitatható részek nem vonnak le semmit a mű értékéből. Bizonyára 
maga a szerző sem tekinti írását utolsó szónak az utolsó időkben érvényes 
reménységekről. Mondanivalója sem végérvényes tételek felsorakoztatása, 
hanem gazdagon áradó meditatív gondolatfolyam, amely új és új szempon
tokat hoz a felszínre, hogy teológiai eszmélkedésre indítson mindnyájunkat, 
hogy meg tudjunk felelni a ma kikerülhetetlen kihívásainak. 

Theologiai Szemle, 2000/5. sz. 
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„igaz taNúvallomáS” 

Szakavatott kalauz János evangéliumához 

boLyki jános: Igaz tanúvallomás. Kommentár János evangéliumához. osiris 
kiadó, Budapest, 2001. 

A vállalkozás méretéhez méltó külsőségek között, a Kongresszusi Központ
ban rendezett és szédítő mennyiségű lenyűgöző kiállítású kiadványt felvo 
nultató könyvfesztiválon mutatta be a kiadó a Károli Gáspár református 
Egyetem Újszövetségi tanszéke neves és tisztelt professzorának, Bolyki 
Jánosnak a bibliamagyarázati művét János evangéliumáról. A könyv meg
jelenése túlzás nélkül eseményszámba megy, és ezért aki szomjazik az élet 
vizére, isten igéjére, nem mehet el szó nélkül mellette. 

Már önmagában azt a tényt is említésre méltónak kell tekintenünk, hogy 
a magyar nyelvű teológiai irodalom önálló, „hazai” terméssel gazdagodott. 
Mintha a rendszerváltás gátszakadást idézett volna elő, úgy borított el min
ket a magyarra fordított külföldi teológiai könyvek árja. Legyünk is hálásak 
ezért a jelenségért. több évtizedes lemaradást kell behoznunk, újra be kell 
kapcsolódnunk a teológiai gondolkodás vérkeringésébe, hogy naprakészek 
lehessünk ezen a téren is… Úgy tűnik viszont, hogy az új hazai fogantatású 
teológiai irodalom gyérebben csordogál, nem is szólva az írásmagyarázati 
művekről. Amikor a letűnt világban egy-egy teológiai mű megjelentetése 
vesszőfutással ért fel, több önálló szellemi termékkel jelentkeztünk, s talán 
még időtálló is van közöttük. sok igazság van ugyan Kazinczy ferenc fel
fogásában, aki többre tartott egy színvonalas fordítást valamiféle eredeti, 
de középszerű alkotásnál, mégis szellemi és lelki erőforrásaink elapadását 
jelezné, ha csak már meglévő művek magyarra ültetésére telne tőlünk. Külön 
köszönjük tehát a kommentár írójának, hogy amikor élete fáradozásának 
eredményét takarítja be, saját termésből rak az asztalunkra. 

igényt formálni a szentírás „hazai kivitelezésű” magyarázatára min
denképpen indokolt, feltéve, hogy az valami sajátosat, a mi bibliaolvasóink 
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számára szükséges segítséget nyújt. Aki ismeri azokat a kikerülhetetlen 
kérdéseket, amelyek elé a jános evangéliuma állítja a magyarázót, lépten
nyomon találkozhat a könyvben a szerző által kiküzdött válaszokkal. Mégis 
ami leginkább tanulságos a mi számunkra, az a felfogás, ahogyan feladatát 
értelmezi. 

Mert az írásmagyarázatot felölelő külföldi irodalmat jórészt megosztja a 
„konzervatív” és „liberális” nézőpont (46. o.), vagy ha úgy tetszik, a bibliai 
üzenet kegyes, illetve tudományos megközelítése. Bolyki János könyvével 
jó példát ad arra, hogy nekünk nem kell feltétlenül belecsúsznunk egy 
ilyen „hittudathasadásos” állapotba. helyesnek ugyanis az „inkarnációs” 
magyarázó elvet tartja (47. o.). Mert ahogyan – így érvel – Krisztus isteni 
és emberi természete megkülönböztethető ugyan, de nem választható szét, 
„a szentírás isteni és emberi természete is megkülönböztethető, de elvá 
laszthatatlan” (48. k.). Alázatosan kutatnunk kell tehát azt a történetileg 
meghatározott módot és formát, amelyben isten igéjét nyújtja, ugyanakkor 
azonban legyen fülünk kihallani egy régi hanglemezsorozat címével élve: His 
Master’s Voice, az ön Mesterének hangját. Bolyki János kommentárjából sok 
mindent megtudhatunk a görög szövegváltozatokról vagy a vallástörténeti 
háttérről, de hangsúlyossá mégis az az „igaz tanúságtétel” válik, amit János 
tesz az ő Ura, Jézus Krisztus mellett. 

Magyar szerzők dolgában kiváltképp János evangéliumának magyarázata 
szempontjából nem állunk rosszul. Minden történelmi egyházunk hivatkoz 
hat egy-egy köréből származó, ma is használt jelentős műre! Gondolok az 
evangélikus karner károly Testté lett igéjére, vagy a református Mátyás Ernő, 
illetve a katolikus Gál ferenc kommentárjaira. Maradt-e ezek után olyan űr, 
amelyet ez a legújabb János-magyarázat hivatott betölteni? Azt kell válaszol
nunk erre a kérdésre, hogy a negyedik evangélium kutatásának legújabb 
fejleményei mindenképpen indokolttá teszik ezt a nagy vállalkozást. az 
újszövetségi kutatásban mindenekelőtt János evangéliumának megítélésében 
állt be gyökeres változás. Ma már alig akad olyan kutató, aki a gnosztikus 
szellemiség felől értelmezi. Ezzel szemben erősödik az a meggyőződés, hogy 
a palesztinai zsidóság, mégpedig annak hellenisztikus, talán papi köreinek 
szellemi talajából nőtt ki a János evangéliumának tanúságtevője. Elég, ha 
csak a zsidó ünnepkörnek az evangéliumban betöltött szerepére gondolunk 
(lásd 149. kk.). Aki tehát naprakész akar lenni az írásmagyarázatnak ezen a 
területén, az nem nélkülözheti Bolyki professzor segítségét. 

Könyvének beható tanulmányozásához adjon isten időt és igéje utáni 
éhséget! 

Evangélikus Élet, 2001. május 27. 
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a jézuShoz tartozók éS a világ * 

Bibliatanulmány Jn 17,14–19 alapján 

Legyen szabad, testvéreim, elöljáróban néhány megjegyzést tennem. Nagyon 
sok függ ugyanis attól, hogy az ember milyen szándékkal fog hozzá egy-egy 
teológiai feladat megoldásához. Megteheti, hogy a teológiai munkát nem 
tekinti többnek gondolatokkal való játszadozásnál vagy egy fogós keresztrejt
vény megoldásánál, amely őt semmire sem kötelezi. Lehet azzal a szándékkal 
teológiát művelni, hogy szentesítsük vele a meglévő egyházi gyakorlatot vagy 
célkitűzést. Valaki talán arány-, illetve esztétikai érzékét kielégítendő fektet 
sok munkát a teológia művelésébe. Mindaddig nyugtalan, míg nem sikerül 
magának egy összefüggő, kerek és hihető teológiai rendszert kikovácsolnia. 
szilárd meggyőződésem, hogy a teológia ügye sokkal komolyabb dolog. élet 
és halál kérdése forog kockán mindig, amikor isten igazságát kutatjuk. nem 
azért, mert csak így kerülhetjük el, hogy a társadalommal konfliktusba 
keveredjünk, hanem hogy Istennel magával ne kerüljünk szembe. ajánla
tos Gamáliel rabbi intelmét nekünk is megszívlelnünk: vigyázzatok, „még 
[a végén] úgy tűnhettek fel, mint akik az Isten ellen harcoltok” (apCsel 5,39). 
valóban megáll: „Ha, Isten velünk, ki lehet ellenünk?” (róm 8,31) ám ennek 
a bátor kijelentésnek a visszája is igaz: mit használ, ha azegész világ velünk 
van, miközben isten ellenünk van? Mindenekelőtt ezért van szüksége egy
házainknak a helyes teológiai tájékozódásra. a most reánk váró teológiai 
feladatot is ezzel a tudattal kell végeznünk. 

a bibliatanulmány alapigéjét jános evangéliumából választottam. amint 
az az újszövetségi tudományban általánosan elfogadott tény, az evangélium 
szerzője a saját teológiai útját járja. ilyen esetben az a veszély fenyeget, hogy 
a teológiai típusok eltéréseit egybemossuk, és így ízetlen sűrítményt szű
rünk össze belőlük. Ezzel szemben követnünk kell az evangélistát, még ha 
szokatlan útra is ragad magával minket. az egyháznak ugyanis váratlan és 

* elhangzott az osztrák–magyar–szlovén lelkésztalálkozón, Bécsben 1988. április 28-án. 
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szokatlan történelmi helyzetekkel kell szembenéznie, és ezért rá van utalva 
arra, hogy az isten szavának egyszer az egyik, máskor pedig a másik oldalára 
figyeljen fel. Csak így tudja az Ura által számára kijelölt útvonalat tartani. 

a kiemelt szakasz szerepe a főpapi imádságban 

Ez az imádság Jézus búcsúbeszédeinek záróköve, és Käsemann szerint iro 
dalmi forma tekintetében a lelki, szellemi testamentumok közé tartozik.2 

A szerkesztői szándék Jézus szenvedéstörténete elé helyezi, de tartalmilag 
a húsvét utáni időszak viszonyaira vonatkozik. Bultmann véleménye szerint 
„az evangélista jézus imádságával pontosan a szentségi vacsora alapításá
nak elbeszélését helyettesíti”.3 az én megítélésem szerint azonban Lk 22,32 
adhatta az indítást ehhez a tipikus jánosi meditációhoz, ahol jézus arról 
szól, hogy ő imádkozott Péterért, nehogy hite elfogyatkozzék. Jn 17-ben is 
közbenjáró imádságról van szó, amelyben Jézus teljes egységben az Atyával 
és a meghallgatás szilárd bizonyosságával az övéi hitének megmaradásáért 
könyörög az Atyához. 

Ezt a fejezetet különösen ökumenikus alkalmakon gyakran idézik azzal 
a céllal, hogy általa az egyházak egymáshoz való közeledését előmozdítsák. 
A keresztyének egysége Jézus közbenjáró imádságának kétség nélkül hang 
súlyos motívuma. ugyanakkor azonban az egyház és a világ viszonyának 
a kérdése háttérbe szorul, bár – amint ezt a kiemelt szakasz tanúsítja – az 
imádság gondolatmenetének fővonulatába tartozik. Meg vagyok győződve 
arról, hogy a két motívum tartalmilag is szoros kapcsolatban áll egymással. 
A keresztyének egységét ugyanis nemcsak a keresztyén hit eltérő interpretá 
ciói veszélyeztetik. A keresztyének között a világ megítélésének kérdésében 
és az ebből fakadó eltérő egyházi gyakorlat tekintetében is súlyos meghason
lás támadhat. s megfordítva: keresheti a keresztyénség az egység útját a világ 
iránt táplált ellenérzésből is, bár én nem hiszem, hogy Jézus kimondottan 
az ilyesfajta egységért könyörgött. 

Ezen a ponton a mai keresztyénség talán legégetőbb kérdésére tapintot
tunk. Az a szakadék, amely a világ megítélése és ennek megfelelően a ke 
resztyéneknek az egyre inkább szekularizálódó világhoz szóló küldetésének 
értelmezése terén tátong, átszeli a konfesszionális határokat is. egyrészt 
a világ iránt érzett felelősségüknek világméretű misszió révén kívánnak 
eleget tenni, abban a reményben, hogy a világnak és a társadalomnak sok 

2 käsemann 1980, 17. o.
3 buLtmann 1952, 392. o.
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gyötrő problémája egy csapásra megoldódik, mihelyt mindenki, vagy leg
alábbis sokan hívő keresztyénné lesznek. Másfelől egy olyan irányzat is 
megfigyelhető a keresztyénségben, amely a szociális tevékenységet vagy a 
politikai küzdelmet tekinti az egyház fő feladatának. Véleményem szerint 
az a teológiai koncepció, amely ezt a szakadékot meggyőző módon át tudná 
hidalni, még várat magára. 

Ebben a tanulmányban az előbb vázolt kérdéskört szeretném szembesí
teni János evangéliumának teológiájával. Egy az újszövetségi tudományban 
járatos lelkészkollégám véleménye szerint erre a célra veszedelmes textust 
választottam. én tudatában vagyok a választás kockázatos voltának, de a 
magam részéről üdvösnek tartom, ha egy szívós és bonyolult problémát szo 
katlan úton közelítünk meg. így ugyanis szerencsés esetben új dimenziók 
tárulhatnak fel teológiai eszmélődésünk előtt. 

a világ és a hívők konfliktusa 

a világ (oJ kovsmo") János szerint korántsem semleges területe az életünk
nek. de nemcsak ellenállást tanúsít isten munkájával szemben, hanem 
támadólag is lép fel vele szemben. „A világosság a sötétségben fénylik, de a 
sötétség nem volt képes hatalmába keríteni”4 – mondja az evangélium már 
a prológusban (1,5). A világ gyűlöli Jézust, és ellenfeleivel szolidáris (7,7; 
15,18). A választott szakaszban pedig a világ gyűlöletét azokra is átviszi, 
akik Jézushoz tartoznak, mintha ők idegen test lennének ebben a világban 
(17,14). Az Atyának meg kell őriznie őket a gonosztól (17,15), mert az mint 
bősz farkas a juhok vérére szomjazik (10,12). a világ tehát az evangéliumban 
ellenlábasa mindannak, ami istené. de tegyük azonnal hozzá: Jánosnál a 
világot mindenekelőtt vallásos, sőt istenhívő, ám Jézust elutasító emberek 
testesítik meg! 

Mivel magyarázható az evangéliumnak ez a kibékíthetetlen ellentétet ma
gában hordozó szemlélete? A kérdést nem válaszolhatjuk meg anélkül; hogy 
a gyakran emlegetett jánosi dualizmus természetét egy kissé alaposabban 
meg ne vizsgálnánk. Luise schottroff – többek között – egy gnosztikus típusú 
dualizmust vél felfedezni az evangéliumban, amelynek alapján az ellentét 
isten és a világ között lényegi meghatározottságuk (Wesensbestimmung) 
különbözősége miatt jön létre.5 ami miatt tehát isten és a világ nem tudnak 
kijönni egymással, eleve adott voltukban rejlik. 

4 schneider 1985, 57. o. hofius 1987, 19. o.
5 schottroff 1970, 289. o.
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käsemann a jánosi dualizmus problémáját óvatosabban ítéli meg, mint 
Luise schottroff. Bultmann-nal együtt6 az ellentét mögött nem tételez fel va
lamiféle ellentétes kozmikus-szubsztanciális adottságot. az evangéliumból 
elénk táruló helyzetképre mégis csak valamiféle gnosztikus befolyás érvé
nyesülésével tud magyarázatot adni. „Naiv doketizmusról” beszél,7 vagyis 
az isteni és a világi szféra összeférhetetlenségéről. A világot ő is „a hiány, a 
betegség, a halál, a hazugság, a hitetlenség, az értetlenség, a kétség és a go
noszság terének”8 tartja, käsemann azonban ennek a negatív állapotnak igazi 
okát abban látja, hogy a világ ellene áll a Fiúban önmagát kinyilatkoztató 
Logosznak. Ennek megfelelően a világ – megítélése szerint – nem kozmikus 
természetű adottság, hanem maga az istennel szembehelyezkedő embervilág. 
Ez az emberiségben rejlő adottság viszont mindent meghatározó gyökérként, 
eredetként hat, amely az emberiség életében mindent összekuszál és meg 
ront. ami ugyanis a világból (ejk to kosmo) való, istenellenes világ marad. 
Egyedül az, ami „fentről” származik, tudniillik a Logosz, képes a világnak 
ezt a mindent meghatározó uralmát megtörni. 

a Logosznak ez az ereje azonban nem abban van, hogy – mint azt käse
mann gondolja – összeférhetetlen a világgal. Pontosan akkor, amikor a Logosz 
az istenellenes világba lép, és annak immanens létét és lényegét magára 
veszi, vagy Bultmann szép és találó fogalmazásában: „amikor a maga isteni 
módján áldozata révén úgy van a világ ellen, hogy ugyanakkor érte van”,9 

amikor tehát textusunk szavaival „odaszenteli magát az övéiért” (17,19), 
akkor kezdődik valami egészen új a világban. A kibékíthetetlen ellentétek 
feloldódása megmagyarázhatatlan csoda marad (lásd jn 1,12). Az Isten sze
retetének csodája (jn 3,16). 

Mivel pedig nem immanens folyamatról, hanem isteni csodáról van 
szó, a szóbeli, személyes és az önmagát odaszentelő Logosz mindig krízist, 
tehát polarizálódást jelent a világnak. ebben a krízisben szakítanak a vi
lággal azok, akik jézushoz tartoznak. a jánosi dualizmus értelmében így 
keletkezik szakadék a világ és azok között, akiket az Atya Jézusnak adott 
(17,6!). L. schottroff a maga logikájának megfelelően a hívőknek ezt a „ki
kristályosodását” „az ellenséges világtól való elkülönülésként értékeli”.10 

Egy mandeista szöveget idéz, amely véleménye szerint a jánosi felfogást is 
jól jellemzi. Így szól az a remete, aki a világnak hátat fordítani és a pusztá
ba elvonulni készül: „Ki fog ezután az árvákra gondot viselni, az özvegyek 

6 buLtmann 1952, 391. o. 
7 käsemann 1980, 61. o. 
8 uo. 78. o. 
9 buLtmann 1952, 391. o. 

10 schottroff 1970, 293. o. 
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tarisznyáját ki fogja megtölteni? Ki ruházza majd a mezíteleneket…? Ki fogja 
kiváltani a rabságból a foglyokat, a viszálykodást a faluban elsimítani?”11 

Valóban ezt a világ nyomorúsága iránti gnosztikus közönyt sugallja János 
evangéliumának szelleme? 

Käsemann más oldalról ragadja meg a kérdést. ő nyomatékosan hangsú
lyozza, hogy az isten igéje az a hatalom, amely a hívőt a világtól elszakítja. 
„A jánosi ekkleziológiát mindenestül az ige kategóriája uralja” – jelenti ki 
käsemann.12 jános pedig e tekintetben olyan messzire elmegy, hogy a század
forduló egyházának egyetlen jellemző vonása sem jelentkezik nála (például a 
tradíció, az egészséges tanítás, a hierarchia). valóban, jános még az ekklészia 
szót sem használja sehol. számára az egyház nem más, mint azoknak a 
juhoknak a társasága, amelyek a pásztor szavára figyelnek, és őt követik 
(10,27). Egymáshoz egyedül az a tény köti őket, hogy mindannyian az igére 
hallgatnak. jézusnak ez az igéje és az ebben az igében hozzájuk lépő Pásztor 
hívja ki őket annak a világnak kötöttségeiből, amely Jézus igéjét elutasítja. 
L. schottroffnál – amint láttuk – a hívők kezdeményezik az elkülönülést a 
világtól. Käsemann álláspontja ezen a téren is óvatosabb, mint az övé. Az ő 
gondolatmenete alapján a világ az, amely az igével együtt a Pásztor juhait is 
elutasítja magától. 

Bárhogyan is döntünk ebben a kérdésben, azt a szakadékot, amely – 
legalábbis a jánosi szemléletmód szerint – a hívők és a gonosz világ között 
tátong, eltüntetni nem tudjuk. Ezért jelenti ki nyomatékosan az Atyához 
távozó fiú, hogy nem a világért, hanem az övéiért könyörög (17,9). A hí 
vőknek és a világnak ebből a szembeállításából nem egy súlyos kérdés 
adódik. hogyan kell a Jézushoz tartozóknak erre a szituációra reagálniuk? 
talán sorsa iránt közömbösen hátat kell fordítaniuk a világnak? Van még 
valami értelme annak, hogy továbbra is itt maradjanak a velük mostohán 
bánó világban? Vajon ez a világból kiválasztott maroknyi sereg isten 
szeretetének végső célja, vagy a világnak is van még valami szerepe isten 
üdvtervében? 

a Jézushoz tartozók küldetése a világban 

Amint a főpapi imádságból kitűnik, Jézusnak terve van az övéivel. hiszen 
arra kéri az Atyát, hogy ne vegye ki őket a világból, ellenben őrizze meg 
őket a gonosztól (17,15). Mivel pedig Jézus az Atyával való teljes egységben 

11 Uo. 294. k. 
12 käsemann 1980, 99. o. 
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könyörög, imádságában a hívők földi sorsa egyszer s mindenkorra eldőlt. 
A „világból kivenni valakit” fordulat kettős értelmű. Jelentheti azt, hogy vala
ki a földről az égbe ragadtatik, ahogyan ez például illéssel történt egykor. de 
a következőt is: valakit a világ bonyolult viszonyaiból kiszakítani és szabad 
teret biztosítani számára. a jánosi eszkatológia értelmében, amely szerint az 
örök életre szóló végső döntés alkalma a földi élet időszakára esik (5,24kk), 
az utóbbi értelmezést kell előnyben részesítenünk. isten tehát nem akarja 
– legalábbis erre vall Jézus imádsága, hogy a hívők már a földi életükben 
egy világtól sterilen elkülönített gettóba vonuljanak vissza. Ezzel szemben 
az az ő akarata, hogy maradjanak a világban, de Isten igéjének uralma alatt 
és gonosz befolyástól mentesen. Mert ez az ige tudja őket „megszentelni” 
(17,19!), tehát isten számára szabaddá tenni és megőrizni. 

Jézus azért kívánja, hogy az övéi kitartsanak a gonosz világban, mert 
szolgálatba akarja őket állítani. de milyen céllal? imádságában megerő 
síti, hogy az övéi küldetést kapnak a világban (17,18). de mire szól ez a 
megbízatás? f. G. Kuhn erősen kétli, hogy Jánosnál bármiféle missziói 
tevékenység szóba jöhet. G. Baumbach a gyülekezet feladatában csupán 
a világ számára végzendő indirekt szolgálatot lát.13 nyilván mindketten 
a jánosi dualizmusra való tekintettel nem tudják feltételezni, hogy jános 
szerint a hívők egyáltalán valamit is tehetnének az istenellenes világért. 
jézus imádsága alapján azonban nem lehet kétséges: Jézus azzal bízta meg 
az övéit, hogy művének folytatói legyenek (17,18). ez a megbízatás pedig 
határozott profilú szolgálatra vonatkozik. jézus ugyanis az atya igéjét az 
övéinek adta (17,14), nekik viszont a kapott igét tovább kell adniuk azoknak, 
akik majd az általuk hirdetett ige által jutnak hitre (17,20!). ez a missziói 
megbízatás vitathatatlanul szerves része a jánosi mondanivalónak. ez 
tükröződik a szamaritánusok között folyó misszió ábrázolásában, sajátos 
jánosi megvilágításában (4,31–42) és a missziói parancs jánosi megfogal
mazásában (20,21kk). 

Ez a körülmény kikerülhetetlenül új megvilágításba helyezi a dualista 
„szakadék” problémáját. a jézushoz tartozóknak, ha más szempontból nem 
is, a missziói küldetésük alapján mindenképpen pozitív módon kell a világ 
felé fordulniuk. Már itt a földi életükben részesülhettek az örök életben 
(5,24), mégis kitartanak továbbra is a történelmi folyamat számukra szinte 
elviselhetetlen viszonyai között, hogy Isten életadó igéjét hirdethessék a 
világnak. Egyedül ez a magatartás felel meg isten szeretetének, amellyel az 
ellene lázadó világ felé fordul (3,16), és a fiú küldetésének, aki hordozza a 
világ bűnét (1,29), s aki a világ világossága (8,12). de – tegyük hozzá – sehol 

13 schneider 1985, 289. o. 22. jegyz. 
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az evangéliumban nem kap hangot egy olyasféle reménység, hogy egyszer 
majd az egész világ megadja magát isten szeretetének. az igében felkínált 
szabadítás a világ számára mindig a krízis alkalmává válik, amelyben azok, 
akiket isten a Fiúnak adott (17,6), elszakadnak a világtól. 

Ezek után a következő kérdések vetődnek fel: vajon János szerint a hí
vőknek a kicsiny serege a világ további fennmaradásának istentől adott 
végső értelme? Marad-e a Jézushoz tartozóknak az igehirdetésen kívül még 
más tennivalójuk is a világért? talán a világ javáért végzett diakónia János 
felfogása szerint nem tartozik bele a hívők küldetésébe? 

a jánosi egyoldalúság teológiai szerepe 

az evangélium mai kutatója kénytelen elismerni, hogy az evangélista egy 
valóban következetes teológiai rendszert alkotott. éppen akkor kell ezt az 
embernek megállapítania, ha azt is számba veszi, ami ebből a teológiai 
rendszerből hiányzik. Az evangélista többek között nem szól a felebaráti 
szeretetről, főként nem az ellenség szeretetéről. továbbá úgy tűnik, mintha 
az emberiség hitetlenségéről volna csak tudomása, tömérdek szenvedését és 
az ezzel összefüggő diakóniai tevékenységet pedig figyelmen kívül hagyná. 
azután jános arról sem akar tudni – Mátéval ellentétben (Mt 5,13) –, hogy a 
világ részéről jogos gyűlölet is érheti azt a keresztyént, aki a jó cselekvésé 
ben kudarcot vall. a jánosi teológiának ez a letagadhatatlan egyoldalúsága 
azonban nem valamiféle gnoszticizáló dualisztikus világnézetből ered, 
hanem az igére, annak eseményére történő erőteljes összpontosításból. An
nak a meggondolásnak alapján tehát, hogy mi, emberek egyedül ennek az 
eseménynek révén részesülhetünk az örök életben. 

Ebből a kétségtelenül egyoldalú teológiából mégsem lesz egy végérvényesen 
lezárt rendszer, hanem nyitott marad a továbbgondolás számára és alkalmat 
ad a kiegészítésre. A Jézusban hívők nyája a jánosi felfogás szerint még nem 
tekinthető tökéletes és már itt a földön a menny dicsőségét élvező társaság
nak – mint ahogy ezt a korinthusiak egy csoportja képzelte magáról (1kor 
4,8). A hívők, bár Jézushoz tartoznak, nem tudhatják végleg maguk mögött 
a világot, mert az bennük és a köreikben továbbra is érvényesíti hatását, és 
ezért nincs is joguk megvetéssel elfordulni a világ gyermekeitől. Csak ha az 
ige hatalmában és a Jézussal való közösségben „maradnak”, lehet részük az 
örök életben (15,11kk). természetesen nem vonható kétségbe, hogy Jézus a 
János evangéliumában a benne hívők egymás iránti szeretetét sürgeti (13,34; 
15,12). de ennek a parancsolatnak a másik oldalát, a másként gondolkodónak 
a szeretetből való kirekesztését, amely pedig például a qumrániak számára 
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előírás volt, még halvány utalásként sem fedezhetjük fel az evangéliumban.14 

Mert hogyan is fordíthatnának hátat a reménybeli testvéreknek azok, akiket 
Uruk elküldött hozzájuk a világba? 

Ami az embertársi kapcsolatok terén érvényes, vonatkozik a földi élet 
anyagi feltételeire is. teljes mértékben hiányzik Jánosnál a valóság anya
gi oldalának a gnosztikusokra jellemző megvetése. Ellenkezőleg! Jézus 
kenyeret ad az éhezőnek, meggyógyítja a reménytelenül beteg embert, és 
feltámasztja az elhunytat. de minden földi élethez tartozó dolog „felülről” 
nyeri el igazi értékét. käsemann-nak igaza van, amikor felhívja a figyel
münket arra, hogy János a mennyei szférát nem önmagába zárt világként 
állítja elénk. „[isten világa] sokkal inkább kirobbanó erővel nyomul be a 
földi szférába, hogy önmagát kiábrázolja.” János azonban kész ezt a lép 
csőzetesen lefelé haladó irányt meg is fordítani. Az alacsonyabb fokon 
levő valóság a magasabbra utal, „mert minden földi dolog a maga igazságát 
(létjogosultságát) a mennyeitől kapja.”15 A kenyér például nélkülözhetetlen 
feltétele az életnek, mégsem tud megmenteni a haláltól minket. A földi 
kenyér túlmutat önmagán az élő kenyérre, Jézusra, aki egyedül adhat örök 
életet nekünk (6,48). 

Miért köti el János ezeket a szálakat, ha teológiája lehetővé teszi számá 
ra, hogy egyoldalúságait megszüntethesse? tanácsos ismét Käsemannra 
hallgatnunk: „jános idegenkedik az éppen kialakuló korai katolicizmustól, 
annak ellenére, hogy alapvető dolgokban többnyire egyetért vele. teológiai 
álláspontja mégis kihívást jelent minden olyan keresztyénség számára, amely 
igyekszik jól berendezkedni ezen a világon.”16 Arra törekszik tehát, hogy 
kora egyházának hitét és életét korrigálja, a helyes irányba terelje. szeretné 
a megmerevedett keresztyénséget visszavezetni a forráshoz, a jézus szemé
lyében és művében adott igéhez, hogy az egyház újra a presentia Christiből, 
Jézus jelenlétéből éljen. 

14 käsemann 1980, 124. o. 
15 Uo. 143. o. 
16 uo. 139. o. 
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ami a János által szükségesnek ítélt teológiai 
hangsúlyokból következik 

talán mondanom sem kell, hogy egyoldalúsága miatt semmiképpen sem 
hagyhatjuk figyelmen kívül a jánosi teológia gondolatrendszerét. igazának 
élét nem kerülhetjük ki, még azzal a megokolással sem, hogy János gnosz 
tikus befolyás alatt áll. 

jános nem arra akar inspirálni minket, hogy a világ kínzó problémái 
iránt közömbösek vagy tétlenek legyünk. sokkal inkább az a szándéka, 
hogy az egyház saját lényegéhez visszataláljon, mert csak így nyújthat igazi 
segítséget a világnak. Nem lehetünk ugyanis azok, amit a világ számára 
jelentenünk kell, ha az istennel konfliktusba került világhoz igazodunk, 
és keresztyén identitásunkat feladjuk. Ez többek között azt is jelenti, amire 
Bultmann mutat rá: „Az egyház lényegéhez mindenekelőtt az tartozik, hogy 
ebben a világban eszkatologikus, a világtól megtisztított gyülekezetté váljon. 
(…) Nem engedheti tehát, hogy a világ gyűlölete tévútra vezesse, és ezáltal 
feladja lényegét.”17 Ezért kell a keresztyéneknek egyenként és együttesen 
alárendelniük magukat Uruk igéjének, mint a juhok a pásztor szavának. 
A világnak megszentelt egyházra van szüksége. félreértések elkerülése 
érdekében azonban tartsuk szem előtt, hogy „az egyháznak ez a világtól 
megtisztított, istennek odaszentelt léte Krisztus áldozatának műve”.18 az 
ilyen értelemben vett megszentelődés mindenképpen hozzátartozik a Jézustól 
kapott küldetéshez. 

Úgy tűnik, mintha János a következő álláspontot képviselné: a világ a 
választottakért áll fenn és marad fenn továbbra is. Másként: a világ létének 
értelme az egyház. de amint ez a főpapi imából is nyilvánvaló, a Jézushoz 
tartozók ugyanazt a küldetést kapták a világhoz, amellyel az Atya küldte a 
fiút a világba (17,18!). Ez a megbízatás pedig nem jelenthet mást, mint hogy 
önmaguk teljes odaszánásával, szóban és tettben tanúskodniuk kell Isten 
szeretetéről a világ iránt. ám a keresztyének még akkor sem kergethetnek 
irreális álmokat, ha ezt a küldetésüket hűségesen betöltik. A világ minden 
misszionáriusi buzgalom ellenére sem szűnik meg világ lenni. Az egyházban 
sem! Ez a kilátás azonban nem törheti le a Jézushoz tartozókat. A tanúsko 
dás speciális keresztyén feladata mellett késznek kell lenniük arra, hogy 
immanens és véges megoldásokat keressenek, vagy azok megvalósításához 
segédkezet nyújtsanak. 

17 buLtmann 1952, 389. o.
18 schneider 1985, 289. o.
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A csupán szociális területre szorítkozó keresztyén tevékenykedésnek is 
szüksége van a jánosi helyreigazításra. Valamely diakóniai feladat elvégzé 
sével még nem tettünk eleget küldetésünknek. A világ csak az Isten igéje 
által juthat el helyes önismeretre. sajnos a felelős keresztyének egymást alig 
értő két táborra oszlanak. Az egyik a maga diakóniai, a másik pedig misszi
ói felelősségét hangsúlyozza. Vajon miért kell ennek a két tevékenységnek 
egymást kizáró ellentétbe kerülnie? talán nem tudunk még a kettő között 
meggyőző, organikus teológiai kapcsolatot találni? 

az erre vonatkozó megszokott protestáns tétel így hangzik: isten meg nem 
szolgált szeretete késztet minket a felebarát iránti szeretetre. Másképpen 
fogalmazva: a hitből jó cselekedeteknek kell fakadniuk. Vajon miért nem 
merünk egyszer a János által mutatott fordított útra lépni? Vagyis: a mi földi 
szükségleteink kielégítését célzó fáradozásaink túlmutatnak önmagukon. az 
ideig való az örökkévalóra, a töredékes a tökéletesre, az emberi az istenire, 
tehát arra a világra, ahol az élet tulajdonképpeni forrása van. jános nem azt 
hirdeti, hogy az emberi fáradozás és segítség hiábavaló, hanem inkább azt, 
hogy elégtelen. A mi diakóniai tevékenységünknek is önmagán túl kell mu
tatnia. Még ha minden szenvedést ki tudnánk is iktatni a világból, jézustól 
kapott megbízatásunk még nem érne véget. 

Engem mindig zavart, hogy keresztyén körökben manapság túl sokat 
foglalkoznak „problémákkal”. Mintha az emberiségnek csupán megoldásra 
váró problémái lennének! János nem engedi elfelejtenünk: a megoldás még 
nem megváltás. de fordítva is áll: a jánosi értelemben vett megváltás még 
nem jelenti azt, hogy egyúttal a világ minden problémája is megoldódott. 

Felhasznált irodalom 
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az ígéreteS jövő egyetleN eSélye * 

„Egy szívet adok nekik, és új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből a 
kőszívet, és hússzívet adok nekik, hogy rendelkezéseim szerint éljenek, tör 
vényeimet megtartsák és teljesítsék.” 

ez 11,19–20 

az üdvprófécia jelentése 

Jahvénak ez a rövid és tömör üzenete magányos gyémántként ragyog Ezékiel 
komor próféciáinak sötét szövetén. Abban a nehéz időszakban, amikor Júda 
az egymással vetélkedő nagyhatalmak harapófogójában vergődött, nem egy 
olyan próféta szólalt meg, aki az országra, dávid házára és a templomra 
vonatkozó korábbi ígéretek alapján a csodálatos szabadulás reménységét 
ébresztette fel a népben. ezékielnek (13. fej.), ugyanúgy mint jeremiásnak 
(vö. 14., 23., 28., 29. fejezetek), elkeseredett küzdelmet kellett folytatnia ezek 
ellen a népet hamis biztonságba ringató próféták ellen. a szóban forgó rész
ben viszont annak lehetünk tanúi, hogy maga Ezékiel is az üdvöt hirdető 
próféták sorába áll. Az azonban, amit üdvösségként meghirdet, távolról sem 
egyezik meg a kárhoztatott hamis próféciával. 

Ezékiel szerint ugyanis Júda nem úszhatja meg isten megsemmisítő íté 
letét. Az üdvösség ígérete nem az egész népnek, hanem csupán a nyomorú
ságos maradéknak szól. Mert ami itt elhangzik, isten válasza a prófétának a 
13. versben feltett kétségbeesett kérdésére: „Ó, jaj, Uram, véget akarsz vetni 
Izrael maradékának?”1 Ha pedig ez megtörténik, akkor nem azt jelenti-e 

* Bibliatanulmány a Nemzetközi Belmissziói és diakóniai szövetség uppsalai ülésén. 
elhangzott 1992. szeptember 29-én. 

1 zimmerLi 1979, 247. o. 
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majd mindez, hogy Isten útja véget ért az ő népével, az emberiséggel? Isten 
válasza megmutatja a prófétának azt az egyetlen rést, amely a történtek után 
a jövőbe vezethet. 

A kétségbeejtő helyzetből kiutat mutató üdvígéret nem csupán valami
féle restitutio in integrumról, a korábbi állapot visszaállításáról szól, noha 
a szétszóratásból a régi hazába történő visszatérés eshetősége is megjelenik 
a képben (17. vers). Mégis, valóságos gyógyulás egyedül az ember belső 
habitusát is érintő változás és megújulás révén jöhet létre. Csak így lehet 
szó új szövetségkötésről Jahve és az ő népe között: „Az én népem lesznek, 
én pedig Istenük leszek.” (20. vers; vö. 2Móz 6,7; 19,5k; 5Móz 4,20) Csak így 
lehetnek ábrahám örökösei, „a hit nomádjai”,2 akik istennel járnak együtt 
történelmi útján rejtett céljai felé. 

Ezékiel ebben a reménységben ismét összhangban van Jeremiás látásával 
(Jer 31,31kk). Mindkettő meg van győződve afelől, hogy a deuteronomiumi 
történeti mű szemlélete isten népe sorsának az ítélet és megkegyelmezés kö 
zötti vég nélküli ingadozásáról – ez az örökös mélybe zuhanás és újrakapasz 
kodás – immár tarthatatlan, mert az egész nép gyökerében romlott, és isten 
türelme elfogyott. Jeremiás ugyan még úgy látja, hogy a pusztai vándorlás, 
a „mátkaság” idején isten és népe kapcsolata zavartalan volt (jer 2,2kk), és 
izraelnek az ártatlanságnak ebbe az állapotába kellene visszatérnie. ezékiel 
megítélése szerint azonban izrael már kezdetben is gonosz volt. „Amilyen az 
anya, olyan a lánya – mondja –, s anyátok hettita volt…” (16,44kk) zimmerli 
meg is jegyzi: „Ez a szemlélet egyedülálló az Ótestamentumban, és nagyon 
közel áll Pál apostol kijelentéseihez.”3 Ennek megfelelően semmi sem segít 
ezen a népen, hacsak egy gyökeres megváltozás által nem adódhat új kez 
det a számára (ez 37. fej.). Isten semmiképpen nem hajlandó megalkudni 
a bűnnel. Csak a teljes engedelmességre kész néppel akar továbblépni a 
történelemben. Buber találóan Jahve „elbaálosításáról” beszél. Ez történik 
akkor, amikor a Jahvénak bemutatott áldozat „a végleges odaadás jeléből a 
mindenféle valódi odaadástól való megszabadulás jelévé vált”.4 az ezékiel 
által meghirdetett üdvígéret világossá teszi, hogy erről a Jahve-kultusz örve 
alatt folyó gyalázatos „játékról” többé nem lehet szó. 

az a hely, ahol ennek a csodálatos változásnak végbe kell mennie, az 
ember szíve. A változás tehát a nép minden egyes tagja részéről meghozott 
döntést feltételez. John Brightnak azonban igaza van, amikor tiltakozott az 
ellen a gyakori feltételezés ellen, hogy Jeremiás és Ezékiel a népközösségbe 

2 buber 1991, 52. o.
3 zimmerLi 1974, 119. o.
4 buber 1991, 146. o.
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történő felolvadás és az egész néppel való szolidaritás helyett az individu
ális vallásosság szószólójává lett. Az üdvösség ígérete mindenkinek szól. 
Egy megújult intézményekben élő új közösségnek kell létrejönnie.5 de a nép 
minden egyes tagjának személyesen kell részt vennie ebben a megújulásban. 

„a szív (léb) az Ótestamentumban, anélkül, hogy ebben valamiféle kö 
vetkezetes antropológiai szemlélet érvényesülne, nemcsak az egész érzelmi 
élet, hanem a megértés és az akarat helyét és középpontját is jelenti.”6 ennek 
az egész emberi egzisztenciának meghatározó középnek kell Luther fordítása 
szerint „egyetértőnek” (einträchtig) lennie. ebben az esetben az ígéret a nép 
tagjai között létrejövő testvéri egységre vonatkozna, valahogy úgy, ahogy ez 
Lukács szerint az első keresztyén gyülekezetben megvalósult (ApCsel 4,32). 
én azonban – tekintettel az összefüggésre – az ehad jelentéstartalmából az 
’egy és oszthatatlan’ értelmet tartom megfelelőbbnek. Eszerint a csodálatos 
változás révén a nép a förtelmes bálványok szolgálatától teljes szívvel az 
Úrhoz fordul. 

Az „egy szíven” kívül isten „új lelket” (ruah) fog adni beléjük. Ebben az 
esetben valószínűleg az ember lelkéről van szó, mint 3,14-ben is, annak el
lenére, hogy 36,24kk-ben, ahol ugyanez az ígéret hangzik el, isten lelkének 
ajándéka szerepel. ha 11,19-ben valóban az emberi lélekre kell gondolnunk, 
akkor a „szív és lélek” hendiadionként is felfogható, vagyis ugyanannak a 
valóságnak kétfelől történő megközelítéseként. de az sem lehetetlen, hogy 
az „új lélek” új nekibuzdulást, elszánást jelent. 

ahhoz, hogy az új korszaknak ez a nyitánya végbemehessen, istennek 
el kell vennie népéből „a kőszívet”. Ez a metafora azt a konok ellenkezést 
ragadja meg, amellyel isten népe Urának igényét ismételten és következetesen 
elutasítja. ezen az állapoton maga izrael, ha akarna, sem tudna változtatni. 
istentől kell „hússzívet” kapnia, vagyis olyan belső habitust, amely szívesen 
enged Istenének, és az ő útmutatására azonnal reagál. 

a prófétai ígéretben a hangsúly az etikai fordulatra esik. teológiailag 
isten rendelkezései (cukkah) és törvényei (mišpat) között a különbség nem 
számottevő. Az ígéret beteljesedésekor a nép az Isten által lefektetett sza
bályok szerint fog élni. de ennek az etikai változásnak a hátterében – az 
ezékieli prófécia fő irányvonalát figyelembe véve – az a mélyebb istenismeret 
húzódik meg, amelyet a nép történelmi tapasztalataiból szűrhet le magának.7 

ebben a viharos korszakban minden egyes izraelitának meg kell tanulnia, 
hogy egyedül Jahve a történelem ura, és hogy szavában, a kárhoztatóban és 

5 briGht 1977, 326. o.
6 rad 1969, 167. o.
7 zimmerLi 1954, 14. o.
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megkegyelmezőben egyaránt feltétlenül meg kell bíznia. Ennek kell megújult 
bensővel levonni a konzekvenciáit. Nem véletlen ugyanis, hogy az ember 
tévútjai mindig összefüggenek a bálványimádással. Viszont a megújulás is 
Isten igazibb ismeretével kezdődik. 

amint már említettem, ilyen radikális változást csak maga Isten vihet 
végbe. „én adom”, „én veszem el” hangzik nyomatékkal a szóban forgó 
szakaszban. „Minden olyan kísérletet, amely istennek ezt az akcióját izrael 
megváltozott magatartására akarja visszavezetni, egyértelműen és a legha 
tározottabban visszautasít a prófécia… Jahve csupán az ő nevéért cselekszi 
ezt (36,23).”8 de az ő nevéért meg is fogja tenni! 

az üdvprófécia szövegkörnyezete 

A 8–11. fejezetek egyetlen összefüggő egységet alkotnak, és a szent város, 
Jeruzsálem sorsát felfedező víziót írják le. A próféta éppen a babiloni Kebar 
folyó partján ül, amikor az Úr elragadja őt, hogy megmutassa neki a Jeru
zsálemben folyó üzelmeket. Amit Ezékiel ott lát, annyira élethű, hogy nem 
egy exegéta szerint csak valóságos látogatásról lehet szó. tartalmilag azon
ban mindegy, hogy miképp döntünk ebben a kérdésben. A Nebukadneccár 
által 597-ben történt első bevétele után a város még áll, és az 587-ben be
következett lerombolása még csupán várat magára. A babiloni száműzetés 
keserű kenyerét egyelőre a társadalom vezető rétegének – Jójákin királlyal 
és Ezékiel prófétával együtt – kellett megkóstolnia. A többiek az országban 
maradhattak, s ott folytathatták viselt dolgaikat, ahol a babiloni támadás 
megszakította. 

Látomásában a prófétának látnia kellett, hogy jeruzsálem rakva van 
istentelenséggel. a város lakói a nagy veszedelmet ugyan még nem feledték 
el, de nem is tanultak belőle semmit. Napirenden vannak a gazdasági visz
szaélések, politikai cselszövések, sőt merényletek is. Ami azonban a prófétát 
leginkább megdöbbenti, az a bálványimádás, amelynek a jelei lépten nyomon 
fellelhetők a városban. Magában a templomban mutatnak be áldozatokat a 
bálványszobrok előtt, az asszonyok a meghalt tammuzt siratják, és huszonöt 
férfi kelet felé fordulva hajlong a felkelő nap előtt. A babiloni kultuszok tehát 
utat találtak a városba (8,10kk). a jahve ellen fordulók jelszava: „az Úr már 
nem tekint reánk, mert az Úr elhagyta az országot.” talán nem érkezett el 
Babilon erősebb istenei imádatának ideje?! Ezek az elszomorító tapasztalatok 
meggyőzik a prófétát arról, hogy a végső katasztrófa kikerülhetetlenné vált. 

8 uo. 72. o. 
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A látomás legfőbb mozzanata mégis Isten felséges jelenlétének eltávozása a 
templomból. Bár ez a távozás nem egyszerre történik, mindazonáltal feltar 
tóztathatatlan. iránya pedig Napkelet, ahol a száműzöttek élnek (10,18–22; 
11,22–25). 

A kapcsolat az otthon maradtak és a száműzöttek között nem volt fel
hőtlen. Az érintkezés közöttük gyakori lehetett, ahogy erre Jer 29-ből és a 
következő fejezetekből, valamint Ez 33,21-ből következtethetünk. A jeru
zsálemiek általában az idegenbe szakadt honfitársaik közeli hazatérésével 
számoltak, mégis akadtak a városban olyanok, akik felismerték a helyzet 
előnyeit is: „Nektek távol kell élnetek az Úrtól, s a mi birtokunkba került az 
ország!” (11,15) ami nem jelent mást: mi vagyunk izrael kegyelmet nyert 
maradéka, mi örököljük az országot az isten által elvetettek birtokaival 
együtt. A próféta istentől kapott nyilvánvaló jelnek tekinti Pelatja (palah 
= ’elkülöníteni’, ’megtisztelni’) hirtelen halálát, és arra következtet belőle, 
hogy a jeruzsálemiek bizakodása alaptalan (11,13). 

Az exegéták szinte kivétel nélkül későbbi betoldásnak vélik Ez 11,19–21-
et. ha igazuk van, akkor a prófétai könyv szerkesztőjének (magának Ezé 
kielnek vagy egyik tanítványának?) minden bizonnyal az volt a szándéka, 
hogy ráébressze a száműzötteket: az események az otthoniak várakozásá
val ellentétes módon fognak végbemenni. Ugyanerre törekedett Jeremiás 
is. A romlott és a szemétdombra kerülő fügék éppen nem a Babilonban 
sínylődőket szimbolizálják, hanem az otthon maradottakat (Jer 24. fej.). Az 
elvetettnek hitt deportáltak pedig átélhetik a megújulás csodáját, hogy mint 
szent maradék a jövő örökösei legyenek. „Aki tehát azt gondolja, hogy áll, 
vigyázzon, hogy el ne essék!” – figyelmeztet minket pál 1kor 10,12-ben. és 
megfordítva is igaz: isten az elesetteket újra a talpára segítheti. 

az ígéret valóra váltása 

Úgy tűnik, hogy a textusunkban megígért jövendő a későbbiekben valóra 
vált. Bár nem egy csapásra, amint ez a prófécia alapján várható lett volna. 
a babiloni birodalom bukása után a perzsa uralkodók megengedték, hogy 
a száműzöttek visszatérhessenek őseik földjére. sokan nem éltek a lehe 
tőséggel, és a hazatérőket sem fogadták ideális állapotok. Az Ószövetség 
későbbi történeti és prófétai könyvei arról tanúskodnak, hogy az ősi földön 
számtalan politikai, társadalmi, vallási, sőt pszichológiai feszültség tette 
nehézzé az életet, amíg nehémiás és ezsdrás politikai és vallási reformjai 
júdában rendezettebb viszonyokat teremtettek. 

A valószínűleg még a Kr. e. 4. században színre lépő haszid mozgalom 
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mutatja, hogy a zsidóságnak legalább is egy jelentős része milyen elszántan 
törekedett az ezékieli prófécia szellemének megvalósítására. A haszidok 
megvoltak győződve arról, hogy izrael megmaradásának záloga az isten 
iránti feltétlen hűség, amelynek isten „rendelkezései és törvényei” (20. vers) 
lehető legpontosabb betartásában kell megnyilvánulnia. Ennek érdekében 
vették körül a tórát 613 parancsolattal, remélve, hogy ennek a kerítésnek a 
segítségével megmaradhatnak az Úr útján. 

Ezek között az előírások között azok kerültek túlsúlyba, amelyek minden 
idegen befolyás kivédését szolgálták, mert meggyőződésük szerint, mint 
mindig, a legnagyobb veszély kívülről – abban a korban a hellenizmus kul
túrája felől – fenyegette őket. Így vált véleményem szerint a zsidóság számára 
a babiloni fogság utáni időszak alapvető dilemmájává, hogy vagy megőrzik 
népi azonosságukat a vallási elkülönülés és érintetlenség segítségével, vagy 
pedig a gazdasági és kulturális előnyök kedvéért szélesre tárva a kapukat 
a hellenisztikus környezet felé, felszívódnak benne. A zsidóság jelentős ré 
sze az előbbi megoldás mellett döntött. Ezt viszont csak azon az áron tudta 
elérni, hogy belebonyolódott a törvényeskedés és az ennek alapul szolgáló 
antropológiai optimizmus következményeként jelentkező kirekesztő maga
tartás hálójába. ezek a vonások szabták meg a zsidóság szellemi arculatát 
még Jézus korában is. Végül is feltehetjük a kérdést: ezzel a magatartással 
a zsidóság nem éppen az ellen az igény ellen védekezett, amely ezékiel 
próféciájában megszólalt? Az isten által megújított szívnek és léleknek nem 
kellene tartania az ártalmas külső befolyástól. számomra meglepő, hogy 
ez az ezékieli prófécia az Újszövetségben sehol nem szerepel írásbizonyí
tékként. Legalább is szó szerint nem hivatkozik rá az őskeresztyénség. Ke 
resztelő János szavaiban a „kövekről”, amelyekből isten fiaikat teremthet 
ábrahámnak (Mt 3,9), és a „szív hústábláira” hivatkozó érvelésében (2kor 
3,3) még ugyan feltételezhető bizonyos „áthallás” a próféciából, közvetlen 
kapcsolat azonban alig. tartalmi szempontból viszont nem kétséges, hogy 
az Újszövetség számos elbeszélése, kijelentése tanúskodik ennek a prófétai 
ígéretnek a beteljesedéséről. Mindegyik szinoptikus evangélium hozza azt 
a vitabeszédet, amelyben Jézus a külső, rituális tisztasággal szemben a szív 
tisztaságának elsődlegességét hangsúlyozza (Mt 15,1–20 és par). A váratlan 
változás Jézus példázatainak visszatérő motívuma, sok evangéliumi történet 
pedig arról számol be, hogy ez a szívig hatoló megtérés jézus nyílt maga
tartása, személyválogatás nélküli szolgálata révén nem egy ember életében 
végbe is ment (lásd zákeus, a bűnös nő története stb.). Nem külső kényszer 
hatására, hanem ellenállhatatlan belső indítás eredményeképpen. Pál így jel
lemzi a kiengesztelés szolgálatának korszakát: „Ezért ha valaki Krisztusban 
van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme, új jött létre.” (2kor 5,17) jézus jános 
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evangéliuma szerint ezt mondja a farizeusokhoz tartozó nikodémusnak: az 
embernek felülről, víztől és Lélektől kell újjászületnie, különben nincs esélye 
az örök életre. természetesen erről a gyökeres megújulásról az eszkatológiai 
helyzet figyelembevételével szólnak: a teljesség ideje még hátra van. éppen 
ezért így inti a kolosséi levél írója az olvasót: „Öltözzétek fel (naponként) az 
új embert (vagyis krisztust), aki Teremtőjének képmásához igazodva megújul 
az ő ismeretére.” (3,10) 

történetileg bizonyítható, hogy a zsidóság említett évszázados dilemmá
ja, ha némi habozást követően is, a kereszténységben megoldódott, mert a 
keresztyének a legjobb időszakaikban nem féltették önmagukat, és a bezár
kózás-kirekesztés stratégiája helyett a nyitásét és befogadásét alkalmazták. 
„Mert Krisztus a mi békességünk, aki a két nemzetséget eggyé tette, és az ő 
testében lebontotta az elválasztó falat, és megszüntette az ellenségeskedést.” 
(Ef 2,14) Nem lehet véletlen, hogy Jézus éppen ahhoz az egész tésztát ellen
állhatatlanul átjáró kovászhoz hasonlítja isten országát, amelyet a gonosz 
befolyás szimbólumának tekintett minden törvénytisztelő zsidó. Csak a 
sérült, meghasonlott szívnek kell a védekezés pózába merevednie, ám az 
újjáteremtett, osztatlanul istenhez húzódó szív bízhat környezetét formáló 
hatóerejében. stabil szívvel már bátran evezhetünk új és ismeretlen veszé 
lyekkel teli vizekre. 

hogyan mehetett végbe ez a belső változás? hiszen a feltételek ehhez 
Jézus korában sem voltak jobbak, mint más időkben. Ezékiel nagyon jól 
látta, hogy egy ilyen természetű változás emberileg lehetetlenség. Egyedül 
Istennek megfoghatatlan, meg nem érdemelt, mindent megelőző szeretete 
„amely kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által”, vihette ezt végbe (róm 5,5). 
isten újjáteremtő ereje pedig annak a megfeszített Krisztusnak az erőtlensé 
gében nyilvánult meg, aki mellett maga isten tett tanúságot feltámasztásával. 
Csak a keresztről ilyen értelemben szóló igehirdetésnek van ereje arra (1Kor 
1,18), hogy az ember szívét, döntő elhatározásainak székhelyét odafordítsa 
istenhez és a felebaráthoz. 

a prófécia hozzánk szóló üzenete 

a) Az ezékieli prófécia világosságában mindenekelőtt be kell látnunk, hogy a 
külső körülmények változásai nem járnak automatikusan együtt az emberek 
megváltozásával. a korábbi politikai és gazdasági rendszer és egyensúly 
Európában összeomlott, ugyanúgy, mint egykor a próféta korában az akkori 
uralmi rend. Ez isten népe számára nagyon kedvező fejlemény volt, hiszen 
a zsidóság ismét összeszedhette magát. Mindebből arra következtethettek, 
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hogy isten nem hagyta ott egyszer s mindenkorra jelenlétének szent helyét. 
isten azonban nincs velünk, ha mi ellene vagyunk. A kőszívű embernek 
a legkedvezőbb változások sem hoznak semmi jót. Mi mindnyájan nehéz 
helyzetbe kerültünk. Az új viszonyok között is erősen hatnak még a régi 
reflexek. Az új helyzetben a megújult ember új tájékozódására van szükség, 
hogy a szent istent az új utakon is magunk mellett tudhassuk. ez vonatkozik 
a társadalmi élet minden területére, de különösképpen is az egyházak életére. 
Nincs ugyanis kiváltságos helyük az istennél. sőt isten szigorúbb felügyelete 
alatt élnek, és elsőként nekik kell átélniük isten ítéletét és kegyelmét (1Pt 
4,17–18). isten nevének becsületéért – mondaná a próféta (Ez 36,23). Mert 
isten valóságának tanúja az ő népe, nem annyira a szavaival, mint inkább 
egész sorsával. 

b) ezékiel próféciája keményen leszámol minden triumfalizmussal. azok, 
akik jeruzsálemben otthon maradhattak, nem ringathatják magukat bizton
ságba, és nem élhetnek vissza gátlástalanul más vagyonával, mintha isten 
vak volna, és nem látná őket. Az idegenbe deportáltak viszont csupán az 
ő mártíriumuk alapján nem igényelhetnek maguknak valamiféle kivételes 
jövőt. Nyugaton és Keleten kinek-kinek a saját bűneivel és mulasztásaival kell 
számot vetnie. A Nyugaton élő egyházakat nem igazolja a keleti egyházpo 
litika összeomlása. Az egyházak Keleten nem értékelhetik úgy az ateizmus 
pusztaságában átélt bolyongásukat, hogy keresztyénségük elpusztíthatatlan
nak bizonyult, és ezért egyedül ők hivatottak kiformálni a jövő arculatát. 
ha valaki az utolsó negyven év pusztai vándorlása idején gyülekezeteinket 
életben tartotta, akkor az csak az élő isten volt a Jézus Krisztus által. Egyedül 
neki és az ő erejének legyen tisztessége a pogányok között! A jövőben is ő 
fog minden önhittséget megszégyeníteni. 

c) A rendszerváltással összefüggő álmaink között előkelő helyet foglal el 
egy gyökeres erkölcsi megújulás. elengedhetetlennek tartjuk az újrakezdést 
ezen a téren is, és ebben nem egyszer a társadalom is várja az egyházak 
segítségét. Nekünk azonban Ezékieltől meg kell tanulnunk, hogy minden 
igazi erkölcsi megújulás Isten jobb és igazabb ismeretének a következménye. 
tartós etikai erőforrás csak isten közelében tör fel számunkra. A második 
világháború utáni helyzetben talán érthető volt Niemöller szállóigévé lett 
mondása: „Luther még a kegyelmes istent kereste, ezzel szemben a mai 
ember a kegyelmes felebarátot.” Mi viszont a humanitárius és diakóniai 
tevékenységet az egyház létének igazolásává tettük, mert a keresztyén hit 
számunkra is védtelenné, viszonylagossá vált. Pedig az etikai zűrzavar va 
lamiképpen mindig összefügg a bálványimádással. így ítéli meg Ezékiel is 
a jeruzsálemi állapotokat. Nekünk újra az élő istennel kell számolnunk, aki 
sorsunkat végső soron hatalmában tartja. A Jézus Krisztus istenével mi is a 
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történelemben, ítéletében és kegyelmében találkozunk, mint egykor a próféta 
kortársai. Bár ez az istenismeret mindig töredékes marad, mégis valódinak 
bizonyul. a konzervatív, a fundamentalista vagy idealista istenfogalom nem 
segít rajtunk. Pedig nekünk nemcsak problémáink vannak, amelyeket isten 
segítségével valahogy meg kell oldanunk, hanem magával istennel kell dű
lőre jutnunk. Ehhez nemcsak jó helyzetelemzésre van szükségünk, hanem 
azt is fel kell ismernünk, hogy isten hogyan ítéli meg mesterkedéseinket. 
Az Újszövetség idején is nélkülözhetetlen prófétai szó az, amely képes ezt 
megtenni velünk (1Kor 14,24k). 

d) ezékiel prófétai szavából kihallhatjuk azt is, hogy egyetlen nép sem tud 
kétszer ugyanabba a folyóvízbe lépni. A pártállami diktatúra megszűnése 
után nagy kísértés az egyházak számára, hogy ismét azt a helyet foglalják el 
a társadalomban, amelyet az azt megelőző korszakban birtokoltak. Az üdv
prófécia nem ígér semmiféle restitutio ad integrumot, vagyis a régi viszonyok 
helyreállítását. Jézus isten nevében a szolga és az önkéntes áldozat pozícióját 
vállalta. Az isten által megújított szívű ember szívesen követi Urát ezen az 
úton. Ez alá a mérték alá állít bennünket az élő isten, és ennek alapján dönt 
az ő népének sorsáról, hogy akaratát az egész világnak megmutassa. A „kő 
szívnek” ilyen irányú megváltozása nem megy végbe egy szempillantás alatt. 
de a mi naponkénti megtérésünknek errefelé kell tartania. 
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az iSteNi Szó elleNáramlata 

„Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak!” (ám 5,24) 

nem jól folynak a dolgok isten népének életében. azaz éppen hogy nem az 
folyik, aminek be kellene töltenie az élet medreit. A legrosszabb azonban 
még nem következett be, még nem hallgat az Isten, mint tette azt a hitvány, 
tisztességtelen papok, éli fiainak idejében (1sám 3,1). Most még megszólal 
isten nevében az isten embere, ámósz próféta, hogy isten teremtő szava 
nyomán isten igazságos rendje mint sodró ellenáramlat magával ragadjon 
minden embertelenséget. felbecsülhetetlen ajándék ez a szó, mert ahol hir 
detik és ahol hallgatják, magában rejti egy igazabb élet ígéretét. de ugyanak
kor döntés elé állító szó is, amelynek elutasítása megpecsételheti egyén és 
közösség sorsát. Mint a gazdagon áradó víz, lehet áldás, de válhat végzetessé 
is. A bibliai prófécia ebben az esetben sem jóslat elkerülhetetlenül bekövet
kező eseményekről, hanem világos beszéd arról, hogy választásunk milyen 
következményekkel fog járni. 

feltétlenül figyelembe kell vennünk azt az összefüggést, amelyben a 
próféta szükségesnek látja isten törvényének és az igazságnak a kiáradását. 
„Gyűlölöm, megvetem, ki nem állhatom” – fogalmazza meg isten utálkozó 
véleményét népének istentiszteleti életéről alig pár verssel elébb. tehát ezen a 
ponton kell mindenekelőtt elsodornia a hamisságot egy isten akarata szerint 
megújuló, igazabb életnek. ámószban sok bibliamagyarázó a kultusz ellen
ségét látja. Valójában azonban nem az istentiszteleti élet megszüntetésére, 
hanem megújítására, megreformálására törekszik. de az is „félreérti őt, aki 
azt gondolja, hogy a próféta a liturgikus rend hibáit, az előírások megszegését 
teszi szóvá, vagy valamelyik más vallás kultuszával való összekeveredést 
kárhoztat”.1 

1 muntaG 1978, 87. o. 
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ami tarthatatlan, az a vallásos, az istentiszteleti élet elszigetelődése a 
világi, a hétköznapi élettől. A templomban történtek és a nép élete között 
szakadék keletkezett. sőt ellentmondás alakult ki a megvallott hit és az 
életvitel között. áldozatokkal akarták kiengesztelni istent, énekkel és mu
zsikával igyekeztek magasztalni őt, de a mindennapokban isten igazsága 
helyett az igazságtalanság, méltánytalanság, embertelenség lett úrrá. Vízről 
prédikálhatnak és vízért lelkesedhetnek az istentiszteleten, miközben része 
ges fráterek egyébként, akik összejönnek. de fennáll a gyanú, hogy tragikus 
meghasonlásnál is többről van szó. A gondosan megtartott istentisztelet ali
biként, a lelkiismeret megnyugtatásául is szolgálhat az embertelen életvitel 
számára. ezt hányja szemére jézus kortársainak: „Az imádság házát rablók 
barlangjává tettétek!” (Mt 21,13) isten azonban ehhez nem nyújt segédkezet, 
nem vállalhat cinkosságot hamisságainkkal. 

Az istennel való együttlét istentiszteleti alkalmainak az a rendeltetésük, 
hogy azokon a „törvény és az igazság” sodró árjai, kifogyhatatlan, bővizű 
patakjai fakadjanak fel, hogy azután megtisztítsák, felüdítsék és termővé 
tegyék az egész határt. hogy igazodjék az emberi élet minden területe az 
igazságos Isten rendjéhez, akinek tiszteletére egybegyülekezik az ő népe. 
Mérhetetlenül fontos alkalom minden istentisztelet, mert amilyen kinek-
kinek az istene, olyan az élete. isten ószövetségi népe istenben elsősorban a 
méltányosság és a jogosság urát ismerte fel és tisztelte. jézus krisztus azon
ban egyértelművé tette, hogy ő elsősorban a könyörület istene, aki kezdettől 
fogva „irgalmasságot akar és nem áldozatot” (Mt 9,13; 12,7). ezért ahol az 
istentisztelet betölti rendeltetését, ott érvényesül az élet igazságos rendje. 
Megkapja mindenki azt, ami megilleti, de ezen túlmenően mindenki azt is, 
amire rá van szorulva. 

A rendkívül érzékletes prófétai kép értelmében nem elég, ha az igaz 
életrend vize csak úgy csordogál, kimerül a panaszkodásban és a bátor 
talan kezdeményezésekben akkor, amikor a hamisság, az igazságtalanság 
és az embertelenség elárasztja az életünket. Erőteljes ellenáramlatra, az 
isten igazságának szívós és határozott képviseletére van szükség életünk 
minden területén. Egyre sürgetőbbé válik az igény, hogy isten népe saját 
sebeinek nyalogatása helyett világosan és határozottan foglaljon állást az 
embereket érintő nehéz erkölcsi kérdésekben. de félreértenénk a prófétát, 
ha azt hinnénk, hogy a templomos népen az erkölcsbíró, az igazságosztó 
szerepét kérné számon. sokkal inkább azt, hogy a saját körében – ma így 
mondanánk – az egyházi életben érvényesül-e isten megvesztegethetetlen 
és személyválogatás nélküli igazsága. Csak azok képesek sodró erővé válni 
környezetük számára, akik maguk is isten igazságának sodrásába kerültek. 
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Az ismert imádság egyik sorával: „Gyújtsd meg szereteted tüzét minden 
szívben, és kezdd bennem.” 

Június az a hónap, amikor az egyházi esztendő rendje szerint beköszönt 
az ünneptelen félév. Nagyünnepeinken számba vettük mindazt, amit isten 
tett értünk Jézus Krisztus által. Ezek után most isten bőséges alkalmat teremt 
arra, hogy lebontsunk minden gátat, amely megakadályozza isten jóságának 
életünkre és környezetünkre való kiáradását. Nagyon esedékes feladat ez, 
és nem is kevés. 

Felhasznált irodalom 
muntaG andor: Ámósz próféta könyve. evangélikus sajtóosztály, Budapest, 1978. 

Evangélikus Naptár 2002 
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iSteN értüNk hozott áldozata 

„Jézus Krisztus engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mieinkért, 
hanem az egész világ bűnéért is.” (1jn 2,2) 

habár igénk eredeti, görög szövegében nincs szó áldozatról, mégis – kimon
datlanul is – utalást hallhatunk ki belőle Jézus Krisztus halálára. Arra a 
halálra, amelyről ebben a hónapban a nagyhét idején a szokottnál is gyak
rabban megemlékezünk. A keresztény igehirdetés pedig Jézus halálát kez
dettől fogva összefüggésbe hozza az ember bűnös mivoltával, ahogyan a Pál 
apostol által idézett hagyomány is megfogalmazza: „… Krisztus meghalt a 
mi bűneinkért.” (1Kor 15,3b) teljes joggal tekinthetjük tehát a nagypénteken 
keresztre feszített jézust áldozatnak, aki nem a maga hibájából szenvedett, 
hanem miattunk, emberekért. 

sajnos olyan időket élünk, amikor gyakran esik szó áldozatokról. szinte 
hetenként hallunk súlyos természeti katasztrófákról, amelyekben emberek 
ezrei válnak áldozatokká. de még többen esnek áldozatul emberek szeretet
lenségének és könyörtelenségének. Jézust is bátran sorolhatjuk ez utóbbiak 
közé, hiszen vele szintén ellenséges indulat végzett. ő azonban nem pusz 
tán szeretetlenség, hanem bűntény áldozata lett. Az ő halála minden más 
erőszakos halálnál nagyobb erővel rántja le a leplet az ember igazi lényéről. 
Mert ha ábelnek, a testvérgyilkosság áldozatának vére árulkodik rólunk, 
akkor mennyivel súlyosabb vádat emel az emberiség ellen annak a vére, aki 
senkinek sem vétett, és mindenkihez szeretettel közelített. 

de ahogyan a zsidókhoz írt levél mondja: az új szövetség közvetítőjéhez, 
Jézushoz járultunk, és a megtisztulás véréhez, amely kedvezőbbet mond 
érdekünkben ábel vérénél (lásd 12,24). Ezek szerint a keresztre feszített 
Jézus az áldozatoknak egy további csoportjába, az engesztelő áldozatok közé 
sorolható. szinte kivétel nélkül minden vallás az emberiség történetében 
gyakorolta ezt a fajta áldozatot, és rengeteg vér ömlött – állatoké szintúgy, 
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mint embereké – a haragvó égiek kiengesztelésére. Lényegében más adta 
életét a bűnösért. Ezt a fajta áldozatot jól ismerte az Ószövetség népe is, még 
ha embert nem is vitt az oltárra. a legnevezetesebb ilyen alkalom a nagy 
engesztelési ünnepen volt, amikor a főpapnak a „bűnbak” vérével kellett a 
szentek szentjében áldozatot bemutatnia az egész nép bűneiért (lásd 3Móz 
16,15–17). igen valószínű, hogy az újszövetségi gyülekezet erre az előképre 
hivatkozva igyekszik értelmezni Jézus Krisztus halálának jelentőségét, ami
kor azt engesztelő áldozatként nevezi meg (róm 3,25; zsid 12,24; 1Jn 4,10). 

sok mai teológus idegenkedik Jézus halála értelmének ilyen megközelí
tésétől, mert ez feltételezi azt, hogy isten haragszik a bűnösre, és ezért őt a 
bűnösnek ki kell engesztelnie. Jézusnak „pedig nem kellett istent »kibékíte 
nie«, hiszen az ő egész küldetése az isten szeretetén alapszik”.1 de az ilyen 
gondolatmenet egyáltalán nem életszerű az élő istennel kapcsolatban, hiszen 
ő nem élettelen automata, amely mindig ugyanazt dobja ki magából. Voltaire 
gúnyolódott így: az istennek mestersége a megbocsátás. a bibliai látásmód 
isten és ember viszonyáról azonban egészen más. Ez személyes viszony, az 
Atya és gyermeke viszonya, olyan, amelynek története van, amint ezt jézus 
példázata a tékozló fiúról és bátyjáról megragadóan szemlélteti. isten valóban 
szeretet, de ennek a szeretetnek hátat lehet fordítani, ezt a szeretetet vissza 
lehet utasítani. s ha ez így van, akkor helye van a „megbántott” isten kien
gesztelésének is. Nekünk istennel kapcsolatban nemcsak megértenivalónk 
van, hanem elintéznivalónk is. 

hogyan is van ez? ha Jézus halála engesztelő halál, akkor ezt mi mutattuk 
be, hogy kiengeszteljük istent? ilyen feltételezésnek nyomát sem találjuk az 
Újszövetségben. Jézus halálához az emberi megátalkodottság és elvakultság, 
nem pedig az istennel való kibékülés vágya vezetett. ha valaki ezt az áldo 
zatot bemutatta, az maga jézus volt (jn 10,10; 1kor 15,3; 1pt 3,18), mégpedig 
isten megbízásából. Végső soron tehát Isten hozta meg ezt az áldozatot. 
ő szolgáltatta ki az egyetlen igazat nekünk, bűnösöknek. 

Nyilván nem neki volt szüksége arra, hogy önmagát kiengesztelje, sem ne 
künk nem volt szükségünk arra, hogy kiengesztelődjünk isten iránt. A bűnös 
embernek van szüksége arra, hogy megbizonyosodhassék a bűnbocsánatról, 
amikor vádolja a szíve: „Isten (…) nagyobb a mi szívünknél.” (1jn 3,20b) 
Az igaz bűnbánat ugyanis nem tud egykönnyen megvigasztalódni. Luther 
jól mondja negyvenedik tételében: „Az igazi bűnbánat keresi és kívánja a 
bűnhődést.” Mert a bűnt gyűlöli, és nem annak jogos következményeit. Mi 
pedig olyan mértékben el vagyunk adósodva istennek, hogy még csak nem 
is remélhetjük adósságunk elengedését. istennek „ki kell tennie a szívét”, 

1 Veöreös 1998, 63. o. 
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hogy meggyőzhessen minket bocsánatáról és szeretetéről, arról, hogy va 
lóban kiengesztelődött irántunk. Nem véletlenül szól így a tanúságtétel 
jános evangéliumában: „Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött 
Fiát adta…” (3,16). 

valóban, ez a szeretet nem csupán egyeseknek szól, hanem az egész vi
lágnak. Ezért férünk mi is bele! 

Felhasznált irodalom 
Veöreös imre: János levelei. teológiai irodalmi Egyesület, Budapest, 1998. 
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reméNySég útközbeN 

Mt 27,31–40 

Csendben isten előtt… ha valahol el kell csitulnia a zajgó emberi szívnek, s 
el kell némulniuk az istent vallató, titkait feszegető kérdéseinknek, akkor a 
Golgota útjára lépő és a keresztet vállaló názáreti Jézus előtt mindenképpen. 
Ez az a pillanat, amikor ő akar hozzánk szólni, a maga „halk és szelíd” (1Kir 
19,12) hangján, mégis félreérthetetlenül. történetesen, hogy megrostálja 
reménységeinket is. 

Meditációnk alapigéjét abból a szenvedéstörténetből szakítottuk ki, amely 
a formatörténeti kutatás során az evangéliumi hagyomány legkorábban ki
alakult és legnagyobb lélegzetű összefüggő darabjának bizonyult. Ez a tény 
arra enged következtetni, hogy az első keresztyén igehirdetők a reájuk bízott 
üzenet szempontjából Jézus szenvedése és halála körülményeinek megkü
lönböztetett fontosságot tulajdonítottak. A „keresztről való beszéd” nyilván 
nemcsak pál apostol számára jelentette az evangélium magvát és mércéjét. 

Pedig mennyivel egyszerűbbé és könnyebbé vált volna a dolguk, ha a 
nagypénteki eseményeket elhallgatják vagy retusálják. igaz, a meghaló és 
feltámadó istenségek mítoszai nem voltak ismeretlenek hallgatóik előtt. Egy 
olyan megváltó, aki történeti személyként valóságos konfliktusban marad 
alul ellenfeleivel szemben, érthető megütközést kelthetett bennük. Aki maga 
sem boldogult sorsa kegyetlen erőivel, hogyan kínálhatna gyógyírt az ő baja
ikra? sok kortárs véleményét fogalmazta meg az az unatkozó katona, aki az 
egykori római testőrkaszárnya falára keresztet és egy arra feszített szamárfejű 
emberalakot karcolt. Valóban, ahogyan Pál is mondotta: a keresztről való 
beszéd botránkozás a zsidónak és bolondság a görögnek (1Kor 1,23). Külön
ben miért is kellene olyan nyomatékosan állítania, hogy „nem szégyelli az 
evangéliumot” (róm 1,16), ha az nem keltene megütközést sokakban? 

Még azt sem mondhatjuk, hogy Jézusnak a vereséget győzelemmé vál
toztató feltámadása tette késszé a keresztyén bizonyságtevőket a kereszt 
gyalázatának oly mértékű vállalására, amint arról a szenvedéstörténetek 
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tanúskodnak. hiszen minden győztes igyekszik elfeledtetni a korábbi ku
darcokat. A passiótörténetnek az evangéliumi hagyományban betöltött hang 
súlyos szerepére csak egy magyarázat lehetséges: a hagyomány továbbadói 
szerint isten ügye éppen ott jutott diadalra, ahol elbukni látszott, az Isten 
országához fűződő remények éppen akkor váltak valóra, amikor szertefosz
lani látszottak. 

Máté Jézus földi életének utolsó óráiról még Márknál is szikárabban, 
visszafogottabban beszél. állásfoglalását csak a figyelmes olvasó veheti 
észre. Nem részletezi például Jézus gyötrelmeit. Nyilván nem a részvétünk
re számít. Jézus nem a szenvedése nagyságával múlta felül az emberi nem 
megszámlálhatatlanul sok szenvedőjét. Lám, jobbján és balján még másik 
kettőnek kell kiinnia ugyanazt a keserű poharat. Pedig hányszor csúszott 
félre a „keresztről való beszéd” ebbe az irányba, s lett olcsó vigasszá, sőt a 
beletörődés igéjévé. Az sem áll Máté szándékában, hogy elvetemült gyilkos 
ként mutassa be jézus ellenfeleit. nem az indulatainkat akarja felkorbácsolni, 
mintha Jézus esete egyike volna a történelem temérdek vérlázító eseményé 
nek. Mert – amint a keresztre szegezett felirat is tanúsítja – a passió esemé
nyeinek lényege abban a konfliktusban van, amely az ember üdvét szolgáló 
hatalom kérdése körül érlelődött, s robbant ki Jézus és ellenfelei között. 

Keresztülhúzott reménységek 

Jézus működésének és a kor viszonyainak ismeretében bátran kimondhatjuk, 
hogy a Názáretinek azért kellett a Golgotára vezető útra lépnie, mert egyrészt 
nagy reményeket keltett sokakban, másrészt pedig nem egy magas hőfokon izzó 
reménységet hagyott beváltatlanul. A kereszthez vezető utat, mint hamisnak 
bizonyult gyémántok, porba hullt remények borítják. talán nincs is egyetlen
egy sem, amelyik a szakítópróbát kiállta volna, önkéntelenül is ajkunkra tolul 
a kérdés: nem kell-e felhagynunk a reménykedéssel egy olyan világban, amely, 
mint idegen testet, kilökte magából, sőt a latrok közé sorolva kártékonynak 
bélyegezte az egyetlen igazat, aki ember tudott maradni az embertelenségben? 
Jézus kereszthalála kijózanító, mint egy hideg zuhany. Ettől fogva fenntartással 
kell kezelnünk minden „happy enddel” biztató reménységet. 

pedig jézus szavaival és cselekedeteivel nem akármilyen reménységet 
ébresztett környezetében. Visszaadta az embernek megtépázott méltósá 
gát, fontosabbnak tartva őt minden életidegen előírásnál. Nem írta le a 
selejtest, figyelmen kívül hagyva minden társadalmi és vallási előítéletet, 
beskatulyázást. nem izgatott a másképpen gondolkodók ellen, a megértés 
útjára hívogatva a vélt vagy valós sérelmek miatt gyűlölködőket. Nála nem 
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hasonlott meg az igazság és a szeretet. igazságát a szeretet határozta meg, 
s szeretetéből hiányzott a megalkuvás. olyan pozitív erőt képviselt, amely 
nélkül a mi bonyolult világunkban sem boldogulhatunk. Ne felejtsük: az ő 
útja a Golgotához vezetett. Vagy nézzük azt a módot, ahogyan célját megva 
lósítani igyekezett. az emberek feletti hatalom megszerzésének és gyakorlá
sának merőben szokatlan útját választotta. Nem arra törekedett, hogy neki 
szolgáljanak, hanem ő szolgált másoknak. Mit ért el vele? – tör fel belőlünk 
a kérdés, látva az ő teljes kiszolgáltatottságát. A legkeservesebb azonban az 
a tény, hogy Jézus isten nevében vállalta a küldetését úgy, ahogy azt előbb 
pár vonással megrajzolni igyekeztem. Ezért ha Jézus hűen képviselte istent, 
akkor a kereszt azt a szörnyű igazságot sugallja, hogy az emberi hitványsággal 
még az isten sem boldogul. 

Lehet a keresztet egy realitásokkal nem számoló álmodozó kudarcá
nak tekinteni. A szenvedéstörténet nem hagy kétséget afelől, hogy ezek 
a realitások magában az emberben rejlenek, s ennélfogva a keresztnél 
sokkal inkább mi vallottunk kudarcot, mint Jézus. perében és az ítélet 
végrehajtásában többen közreműködtek, a zsidóság vezetői, mint a radi
kális megoldás szorgalmazói, a rómaiak, mint a hatalom igazi birtokosai, 
és nyomatékul a könnyen befolyásolható névtelen tömeg. Az elmúlt két 
évezred során gyakran megpróbálták a felelősséget hol egyik, hol másik 
csoport nyakába varrni, aszerint, hogy kinek milyen indulatok felszítása 
állt az érdekében. A szenvedéstörténet elbeszélésében, legalábbis Máté 
nál, semmiféle részrehajlás nem fedezhető fel. A keresztnél mindenki 
egyformán csődöt mondott. ott kiderül, hogy a közhangulat és a tömegek 
ereje nem feltétlenül a jó ügyet támogatja, a hatalom kardja nem mindig a 
gonoszt döfi keresztül, s ami a legmegdöbbentőbb: maguk a kegyesek sem 
tudják, hogy mit cselekesznek. 

Annak, aki az összefüggéseket értve járja végig, rendkívül lehangoló a 
Golgotára vezető út. felfedezhető-e a kopár dombon a reménységnek akár 
egy tenyérnyi zöld foltja is? Nyílik-e a szürke, zárt égbolton csak egy pará 
nyi rés is, amelyen beszökhet a reménység biztató sugara? Mire építhetünk 
mi, akik egy válságosra fordult helyzetben kiutat keresve tapogatózunk az 
emberiség emberibb jövője felé? 

reménység reménység híján 

Mégis átüt az evangélista mégoly szűkszavú közlésén is valamiféle remény
ség. s most kerüljön erőteljes hangsúly a „mégis” szócskára, mert annyira 
jellemző arra a módra, ahogyan isten avatkozik bele az események menetébe. 
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Ahol hamvába holt minden reménység, ott ereszti szárnyra, mint poraiból 
éledő főnixet, az új reménységet. ábrahámnak már elhalt a saját teste, de sára 
méhe is – emlékezteti Pál olvasóit róm 4,17–23-ban –, s így teljes képtelenség 
volt gyermekáldásban reménykedniük, hacsak nem annak ismeretében, „aki 
megeleveníti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket”. Lám a templom is, 
amelyet Jézus „lerombolt”, három nap alatt felépült, hiába gúnyolódtak ezen 
azok, akik a keresztre juttatták. Az élő kövekből, istennek minden népből 
egybehívott új népéből épülő templom, ahol isten ezentúl felfedi önmagát 
a Krisztus evangéliumában, és ahol az őt keresők rá is találhatnak. A me-
zőről hazatérve a keresztútra téved, és akaratlanul is belesodródik a véres 
eseménybe az a cirénei simon, akinek két fiáról, Alexanderről és rufuszról 
tudjuk, hogy Krisztus követőivé lettek, és felvették az ő keresztjét minden 
kényszerítés nélkül (Mk 15,21 és róm 16,13). 

Mi az, ami arra készíteti Mátét, hogy a kereszt kudarcában felvillantsa a 
győzelem reménységét? Bizonyára a feltámadás ténye is. isten igent mondott 
arra, akit az emberek elutasítottak. ha nem is fedne fel mást, akkor jézus 
kereszthalálából az úton levők nem meríthetnének reménységet, csak a 
hazaérkezők: nem baj, ha itt vereség és halál is az osztályrészünk, túl mind
ezen vár reánk az igazi élet. Nyújt-e azonban reményt a földi küzdelmeink 
között, ahol csak nagy ritkán triumfálhatunk, és sokkal inkább „a kereszt 
gyalázatát” hordjuk (zsid 13,13)? Közelebb járunk az evangéliumi híradás 
szándékához, ha a felkínált reménységet magában Jézus kereszthalálában, 
s nem ettől elvonatkoztatva a feltámadásban keressük. 

talán sikerül megértenünk, hogy milyen reménység adódhat a totális 
reménytelenség helyén, ha figyelünk Cs. szabó Lászlóra, aki shakespeare 
Lear király című drámájának egyik rejtélyét így feszegeti: „de miért hal 
meg Cordelia? Viruló fiatalságában s a Gonosz parancsára miért pusztul 
el a mentőangyal? hol a helye, mi az értelme erőszakos korai halálának a 
helyreállított világrendben? Ez a bökkenő. shakespeare alighanem csodál
kozó vállvonogatással intézte volna el a kérdést: ennek pedig így kell lennie. 
Vagy talán azt válaszolta volna, hogy ha valaki megszabadult a bűneitől, 
attól még nem lesz paradicsom maga a föld, csupán a megváltott szív válik 
azzá. s kurtán azt is felelhette volna: a jóknak is meg kell halniuk. ez az 
igazság. Nem az a törvény, hogy a jók túlélik a gonoszokat. Még csak az sem, 
hogy a Jó mindig győz a Gonosz felett. A világot az menti meg újra és újra, 
hogy a gonoszok nem tudják megrontani a jókat.” Ez a reményt keltő Jézus 
kereszthalálában is. A reá zúduló gyalázat nem rendítette meg irántunk 
tanúsított szeretetét, nem élt vissza isteni hatalmával, és nem „szállt le a 
keresztről”, nem lett engedetlen Isten iránt. az így vállalt igazságtalan halál 
lett áldott magvetéssé. 
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Milyen reménységet nyújthat tehát az úton levőknek a Golgotán lezajlott 
véres dráma? ha a földbe esett búzaszem meghal, sokszoros termést hoz – 
mondta és vállalta jézus. aki isten szerint cselekszik, nem él hiába, még ha 
belepusztul is. Erre a különös, paradox reményre ütött pecsétet a feltámadás 
harmadnapon. 

Lelkipásztor, 1983. október 
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ráNk Nehezedő kéz 

Már az is jelez valamit, hogy lapunknak ez a nélkülözhetetlen rovata1 már 
régóta halott, és nem kívánkozott bele egyetlen írás sem. pedig hitem szerint 
ma nincs semmire olyan nagy szükségünk, mint erre a csendre Isten előtt. 
Lelkészi közösségekben éppen úgy, mint magányos töprengéseinkben. hagy
jon hát alább a mi fontoskodásunk, némuljanak el a mi megfellebbezhetetlen 
véleményeink, hogy megszólalhasson isten, és az ő igazsága világíthassa át 
dolgainkat! 

Mert a mi szavunkból van éppen elég. ha véletlenül összefutunk va 
lahol, mint szakadt zsákból az ocsú, ömlik belőlünk zaklatottan, feltar 
tóztathatatlanul, s mind egyházunk sorsa körül forog. talán túl sok időnk 
és energiánk folyik el ezekben a beszélgetésekben, amelyek ritkán felsza
badító erejűek. inkább a nyugtalanságot, feszültséget és a tehetetlenség 
érzését növelik. Elindulunk valamilyen irányban, s ugyanoda jutunk 
vissza. A malomkövet hajtó vak ló jár körbe-körbe így, csakhogy üres a 
garat, silány az eredmény. Miért olyan rossz hangulatúak, elégedetlenség
től fűtöttek mostanában a mi beszélgetéseink? hiszen egyházunk életének 
nem egy vigasztaló mozzanatába is belekapaszkodhatnánk. Növekszik az 
evangéliumra éhes emberek száma, gyülekezeteink imponáló áldozatkész 
ségről tanúskodnak, fontos építkezésekbe vágunk és be is fejezzük azokat, 
többen vállalkoznak lelkészi vagy lelkészi munkatársi szolgálatra, mint 
azelőtt. Egyházunk minden pesszimista vélemény ellenére is mozgásban 
van. Mégis aligha tévedek, ha nyugtalanságunk fő forrását a lemaradástól 
való félelemben keresem. Mert a mozgás – einstein óta tudhatjuk – relatív 
dolog. Lehet, hogy a nulla ponthoz viszonyítva mozgásban vagyunk, de 
ha körülöttünk minden gyorsabban mozog, semmi kétség: lemaradás

1 a Lelkipásztor című szakfolyóirat Csendben Isten előtt című igei meditációs rovata. 
– A szerk. 
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ban vagyunk. Úgy látjuk, hogy más egyházak már nagyobb sebességre 
kapcsoltak, megtették az ehhez szükséges lépéseket, a társadalom élete 
is gyorsabban változik, s megnőttek az igények egyházunk szolgálata 
iránt. ilyen körülmények között pedig minden tétovázás csak növeli a 
lemaradás mértékét. 

A lemaradás okát kereshetjük a vezetési, bizalmi, teológiai, nemzedéki 
vagy a környezetünkből begyűrűző etikai válságban. de ha csak erről be 
szélünk, „fecseg a felszín, hallgat a mély”, a lényegre még nem tapintottunk 
rá. Mert meg vagyok győződve arról, hogy a szívünk azért lett nehéz, mert 
a felhalmozódott problémáink súlyában Isten keze nehezedett reánk. Gyakran 
kísért mostanában a zsoltárvers: „Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, 
erőm ellankadt, mint a nyári hőségben.” (zsolt 32,4) Aki csak a megoldásra 
váró kérdéseket látja, nem érzékeli a tengermélyi áramlást: az élő istennel 
magával van dolgunk, ő fordult szembe velünk. rá kell döbbennünk, hogy 
akit üres névnek, kiagyalt teológiai tételnek hittünk, a legkeményebb valóság. 
A kínaiak szoktak „papírtigrisről” beszélni, amikor valaki álveszedelmek
kel ijesztgeti felebarátait. Nem vált-e ő számunkra „papíristenné”, akiről 
veszélytelenül lehet prédikálni, vég nélküli teológiai vitákat folytatni, de 
akivel komolyan számolni nem kell? ám a „papíristen” egyszer csak meg
elevenedik, s „ha hosszan tűrt is érettünk”, végül is benyújtja a számlát. 

amikor isten keze valakire ránehezedik, akkor alázatossá akarja tenni. 
vagyis a szó bibliai értelme szerint beképzelt nagyságát kicsivé akarja zsu
gorítani. Másképpen: helyére akarja tenni. téved, aki azt hiszi, hogy egyház
politikai tévedések vagy teológiai hibák miatt jutottunk abba az állapotba, 
amelyben vagyunk. Elbizakodottságunk érlelte meg keserű gyümölcseit. ezt 
nem tűrhette isten tovább. Elbíztuk magunkat Vele szemben. Azt hittük, 
hogy a szeretet, a hűség és tisztesség parancsát büntetlenül megszeghetjük 
egyházi és magánéletünkben. Nem voltak gátlásaink, ha érdekeink úgy 
kívánták. A legsúlyosabb bűnt követtük el: visszaéltünk kegyelmével. de 
önteltek voltunk emberekkel, sőt mi több, keresztyén testvéreinkkel szem
ben is. Elhitettük önmagunkkal, hogy a többi egyháznál jobban ismerjük 
az utat, jobban végezzük a dolgunkat, nálunk minden rendben van. Kita
nítani másokat mindig készek voltunk, tanulni mástól annál kevésbé. az 
LVsz nagygyűlésének megrendezése Budapesten, amely hazai evangélikus 
egyháztörténetünknek kétségtelenül kiemelkedő eseménye volt, mintha 
igazolta volna is ezt az önmagunkba vetett hitet. Bizony, az egyház Ura 
nekünk is írhatta volna ezeket a sorokat: „te ezt mondod: Gazdag vagyok, 
meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire; de nem tudod, hogy te vagy 
a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen.” Most eljött az 
idő, hogy megtudjuk. 
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ha viszont valakire isten keze nehezedik, akkor ez azt is jelenti, hogy 
még nem vette le a kezét róla, még terve van vele. az alázatosakat, akik 
elfogadják kicsiny, kegyelemre és megújulásra szoruló voltukat, fel akarja 
emelni (Lk 18,14). E nélkül az összetörettetés nélkül vajmi keveset érnek a 
memorandumok, a reformtervek, a személycserék. Csak plasztikai műtétet 
jelentenek, és nem hoznak gyógyulást. Le kell hát szállnunk a magas lóról, 
s nem a másikat leszállítani arról. Abba kell hagynunk a bűnbakkeresést, s 
merjük vállalni a magunk bűnét. Ne várjunk mástól változást, míg mi nem 
vagyunk hajlandók megváltozni. Ne azt figyeljük, hogy más hogy vigyáz a 
gátra, hanem őrizzük meg a magunkét a gátszakadástól. igen, sok mindennek 
kell egyházunkban rendeződnie, de megalázkodás nélkül nem fog semmi 
rendbejönni. ha viszont újra elégedetlenek tudunk lenni önmagunkkal, 
s kétségbe tudunk esni önmagunk miatt, a kegyelemnek ismét jó íze lesz 
szívünkben és a szánkban, ismét drága lesz Urunk szeretete. Akkor talán 
irgalmasabbak is tudunk lenni egymáshoz, mint eddig. sőt talán a lemara
dást is be tudjuk hozni. Mert ugyanaz a kéz, amely most reánk nehezedik, 
megfordulhat, tenyerén hordozhat és fel is emelhet. 

Lelkipásztor, 1987. május 
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amire a Szigetek várNak… 

„Tanítására várnak a szigetek.” (ézs 42,4b) 

Szigetek – különös földrajzi meghatározás. fontos lehet deutero-ézsaiás 
próféta számára, mert nem egy ízben találkozhatunk vele a könyv 40–55-ig 
terjedő fejezeteiben. hol találhatók a térképen ezek a szigetek, ha nem éppen 
valami képzeletbeli térségben kell őket keresnünk? Minden jel arra mutat, 
hogy a próféta a görög szigetvilágra, Ciprusra, rodoszra, Krétára, esetleg az 
ezeket a szigeteket körülölelő partvidékre és lakóira céloz. itt élnek tehát 
azok, akik az Úr szolgájának tórájára, útmutatására, tanítására várnak. 

Miért éppen ezek a szigetek kerülnek a próféta látókörébe? talán nem 
tévedünk, ha megkockáztatjuk azt a feltevést, hogy a szokatlan irány miatt 
esik rájuk a választás. Ne feledjük: egy izraelita számára a világ másként 
volt betájolva, mint a miénk. ők nem keletről néztek nyugat felé, őket nem a 
nyugat babonázta meg. napkelet felé, Mezopotámia, a termékeny félhold felé 
fordulva éltek, ahonnét a legjelentősebb kultúrhatások, de az eltiprásukkal 
fenyegető veszedelmek is érkeztek. ha mégis befogja a tengerparttól távolabb 
élő izraelita szeme a nyugatra eső szigeteket is, akkor a lakott földnek egy 
kevésbé ismert szeletével kerekedik ki a látóköre, lesz teljesebbé a világa, 
méghozzá egy olyan időben, amikor a babiloni fogságban sínylődő válasz 
tott nép a saját nyomorúságával van elfoglalva, és Kürosz perzsa uralkodó 
hatalomra jutása kapcsán éppen a hajnalhasadásban reménykedik. 

de úgy látszik, a szigetek jelentették azt a határt is, ameddig földrajzi 
ismereteik elértek. ézs 41,5 versében ugyanis azt olvashatjuk, hogy a szigetek 
egyúttal a „föld szélét” is jelentik. Ezért nem érthetünk egyet a septuaginta 
fordításával, amelyben a szigetek helyett „a pogányok” megjelölés található 
(vö. Mt 12,21). Mert többről van szó: a földkerekség egésze, az egész embe 
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riség,1 ez a „szekuláris szehdum” várakozik arra, hogy az Úr szolgájának 
tanítása átitassa, és így „a teremtett világ céljához eljusson”.2 

Nem önámítás-e azonban azt hinni, hogy mást sem vár az egyetemes 
emberiség, mint az Úr szolgájának fellépését? Nem inkább arra tanít-e a 
bibliai realizmus, hogy az ember riadtan menekül vagy ellenáll, ha isten 
akcióba kezd? ám a próféta feltehetően nem is az emberiség tudatállapotát 
elemzi. Maga az emberiség tényleges állapota kiált megoldás után, akár tu
datára ébred az emberiség ennek, akár tudata alá akarja szorítani. Úgy van 
ráutalva, mint a kiszikkadt föld az éltető esőre, hiszen „mindenki vétkezett, 
és híjával van Isten dicsőségének” (róm 3,23), és „várja ezért sóvárogva a 
teremtett világ Isten fiainak megjelenését” (róm 8,19). 

Ebben a tarthatatlan helyzetben szólal meg refrénszerűen az örömhír a 
próféta ajkán: „Az Úr uralkodik!” (ézs 40,10; 51,15; 52,7). ő, „…aki az eget 
teremtette, (…) aki a földet formálta” (ézs 45,18), megszabja a történelem 
menetét is, kezében tartja a közel-keleti hatalmi viszonyok változását, a 
perzsa Kürosz csillagának emelkedését. így készíti elő népe szabadulását a 
fogságból, és hazatérését a száműzetésből (ézs 45,1–5). de meglepő módon 
nem elégszik meg népe üdvének előmozdításával. Uralmát ki kívánja ter 
jeszteni még az ismert világ legtávolibb zugaira, a „szigetekre” is, hiszen az 
ott élők szintén rászorulnak az ő útmutatására. 

Ez a szűklátókörűség korlátait levető prófétai látás és reménység magától 
értetődően adódik egy, a korábbinál tisztultabb istenismeretből. isten ebben 
a megvilágításban már nem csupán a választott nép, izrael istene, nem is 
a sok közül a leghatalmasabb isten, aki „előtt leborul minden isten” (zsolt 
97,7), hanem az egyetlen Isten, „az első és az utolsó, akin kívül nincsen is-
ten” (ézs 44,6; vö. 45,5kk; 45,18). A történelem kerekei alá került, fogságba 
hurcolt nép között talán sokan sorsuk ilyetén alakulásában izrael istenének 
csődjét látták. ideje hát felismerniük, hogy akinek a népéhez tartoznak, 
egyúttal a perzsák és a távoli „szigetek” istene is. ő pedig ezeket a most még 
távollevőket (Ef 3,13) szintúgy belevonja messzetekintő kegyelmes terveibe, 
népének sorsát is beleszőve ebbe az egyetemes távlatba. 

amikor azonban isten munkához lát, hogy terveit megvalósítsa, fel kell 
hagynunk beidegződéseinkkel és elképzeléseinkkel. Mert „nem harsonával” 
(Ady), térdre kényszerítő túlerővel fog hozzá, amint azt várnánk, hanem 
szolgája révén, aki „nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán, 
a megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki” (ézs 
42,2k). történelmi tapasztalataink, lelki beállítottságunk, kegyes előítélete 

1 fohrer 1964.
2 kaiser, otto: Jesaja [címszó]. in: Bhh 2. 855. kol.

386 



amire a szigetek várnak…   

  

       

 

 

 

    

 

    

  

ink alapján nem sok esélyt adnánk neki ebben az erőszak kultuszára épülő 
világunkban. Mégis egyedül ő és egyedül ezzel a módszerrel küzdhet siker 
reményében isten jóakaratának megvalósításáért. Eszköztelenül, de isten 
Lelkének hathatós támogatásával (ézs 42,1). tudjuk, hogy a keresztyén ta 
núk ezt a rendhagyó szabadítót Jézusban ismerték fel (Mt 12,18kk). ő volt 
az, aki úgy tudta gyakorolni istentől kapott hatalmát, hogy az áldást hozott 
magával és nem átkot. Egyet kell értenünk Karinthy frigyessel, aki amikor 
őt Napóleonnal veti egybe, a következőt írja: „Az egyik a békéért áldozza fel 
életét, a másik az életéért a békét… egyik a kereszten végzi emberéletét, a 
másik száműzetésben… Cselekedet volt mind a két élet – Krisztusé sikerült, 
Napóleoné nem, az egyik győzött, a másik legyőzetett.”3 

Csakugyan, minden gyarló emberi várakozást meghazudtolóan „a szelí
dek öröklik a földet” (Mt 5,5). ez az az útmutatás, amelyre isten népének, de 
az emberiség békétlen „szigeteinek” egyaránt múlhatatlanul szüksége van. 

Felhasznált irodalom 
fohrer, Georg: Das Buch Jesaja. zwingli Verlag, zürich, 1964. /zürcher Bibel Kom-

mentare 19/3./ 
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3 karinthy 1980, 318. o. 
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halál az élet SzolgálatábaN * 

2Kor 4,10–12 

Ebben az ünnepi órában nem tudok eltekinteni attól, hogy ne mint az ötven 
évvel ezelőtt végzett jubilánsok egyike álljak elétek e jeles alkalomból isten 
üzenetét tolmácsolni. Pál apostol felolvasott szavainak segítségével szeretnék 
valamit az évzáróra egybegyűltekkel egy félévszázados lelkészi és tanári 
szolgálat titkából és tanulságából megosztani. talán szempontot adhat egy 
isten szolgálatában eltelt viszontagságos élet megítéléséhez, új lendületet 
kölcsönözhet az életük derekán munkában állóknak, és bátoríthatja a szol
gálatukra készülődőket feladatuk minden következményének vállalására. 

Az apostoli mondanivaló félreérthetetlen: a Krisztussal való közösség 
ben vállalt élet a halál jegyében telik, minthogy Krisztus a benne hívőt 
saját sorsának részesévé teszi. az igehirdetés alapjául szolgáló levélrészlet 
azonban nemcsak a földi lét végére akarja ráirányítani figyelmünket. Nem 
halálra szánt gladiátorokat igyekszik krisztus számára toborozni, akik majd 
hangosan kiáltják: „Ave, domine, morituri te salutant!” Pál – bizonyára nem 
véletlenül – egy olyan ritkán előforduló görög szóval él, amely ma is meg
található az orvosi szakkifejezések között. Nekrózisról beszél, tehát nem az 
utolsó pillanatról, hanem az ahhoz vezető folyamatról, az elhalásról. tehát 
ez a fokozatos meghalás jellemzi a krisztus szolgálatát vállalók sorsát, és 
nem mint ahogy sokszor azt hinni szeretnénk, a minden nehézséget lebíró, 
megállíthatatlan diadalmenet. 

az elhalás folyamata lényegében kétféle módon van jelen a krisztus 
szolgálatát vállaló ember életében. egyrészt szembefordul bűnös önmagával, 
és kíméletlen harcot folytat ellene. isten Lelkének ösztökélésére naponként 
leszámol földi életének istenellenes megnyilvánulásaival (róm 8,13). Más 
részt felőrlődik a nehézségek súlya alatt, hiszen az evangélium reá bízott 
kincse „cserépedényben van” (2Kor 4,7). Vagyis a kincs hordozója nincs 

* igehirdetés az evangélikus hittudományi egyetem 2003. évi tanévzáróján. 

388 



halál az élet szolgálatában   

           

 

 

 
     

 

kivételes helyzetben. Mint a nehézkedési erő alól, a halandóságnak a halál 
felé húzó ereje alól sem vonhatja ki magát, s ezért minél tekintélyesebb egy 
jubileumi oklevél, annál több feladott frontvonalat takar. 

vigasztalan volna ez a látlelet, ha a jézus halálában való osztozás nem 
volna egyúttal osztozás az ő diadalmas életében is. Nem egyszer tapasztal
hattuk, hogy amikor mi már lemondtunk életben maradásunkról, isten, aki 
halottakat támaszt fel, közbelépett, és kivont minket a pusztulás verméből 
(2Kor 1,9). Annál rejtélyesebb, hogy máskor viszont úgy tűnik, cserben
hagy minket, és kiszolgáltat az „elhalásnak”, „a halál révére állít jézusért”. 
Meg kell tanulnunk azonban, hogy isten hatalma és szeretete igazán nem 
a nehézségek, az életet koptató megpróbáltatások elhárításában vagy meg
szüntetésében mutatkozik meg, hanem abban a minden emberi számítást 
megcsúfoló képtelenségben, hogy a halált az élet szolgálatába állítja. Mond
hatnánk: sárból és nem nemes fémből készít aranyat. Az elhalás folyamatá 
nak fokozottan kitett emberek szolgálatából elvehetetlen, örök életet fakaszt. 
Csodálatos átlényegülésnek lehetünk tehát tanúi. Míg a görög gondolkodás 
szerint test és lélek szöges ellentétben áll egymással, megtapasztalhatjuk, 
hogy a határ átjárhatóvá válik, a testi nyomorúság lelki nyereség eszközévé 
lehet, és a hitbeli megelevenedés jelei pedig vigasztaló erővé az elmúlással 
szemben, ha isten Lelke a katalizátor. 

isten végessé tette mindnyájunk földi életét. Egy valami mégis tartást 
adhat nekünk. élet fakadhat halandó létünkből, örökkévaló élet eszközei 
lehetünk isten kezében. Ezért a halandóság igazán nem nyugtalanító. Csak 
a meddő élet lehet elviselhetetlenné. Amikor a példázatbeli szőlősgazdához 
hasonlóan isten kivágatja a terméketlen életet, hogy ne foglalja el mások 
elől a talajt (Lk 13,7). Az életet adó életnek viszont ára van. Vállalni kell – 
megint csak pál apostol szavaival – a kovo"-t (2kor 6,5; 11,23.27), a krisztus 
szolgálatának roskasztó terhét. 

Lelkipásztor, 2003. július 
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„túl mély Sírom éjjeléN…” 

Meditáció a feltámadáshitről 

„feltámadunk!” – áll kiírva a legtöbb temető kapuja fölé. „feltámadunk!” 
– hangzik a diadalkiáltás húsvét ünnepén. Milyen nagyszerű, felszabadí
tó érzés lenne, ha mi, halál felé menetelő, egyre fogyó életű, életszomjjal 
küszködő emberek bizonyosak lehetnénk a síron túli életben. sőt, talán 
még abban is, hogy az eljövendő élet messze felül fogja múlni földi létünk 
felemás végeredményét. Az örök élet vigasztaló távlata bizony már a halál 
előtt is nagy segítségünkre lenne. de mit tegyünk, ha az elmúlásról és a 
halál kérlelhetetlenségéről szerzett tapasztalataink kétségekkel töltenek el, 
és alaptalan álmodozásnak minősítenek minden síron túli reménységet? 

hogyan vethetünk véget a reménykedés és reménytelenség malomkövei 
között való őrlődésnek? Megpróbálhatunk valami kis repedést felfedezni 
az elmúláson, és ebből reménységet meríteni valamiféle folytatásra. Be 
szélhetünk a természet tavaszi megújulásáról, az örök körforgásba történő 
belesimulásunkról, az utódainkban való továbbélésről, de mindez aligha 
nyújthat vigasztalást, hiszen személyes létünk fennmaradásáról nincsen szó. 
E nélkül pedig a túlélés nem sokat ér. isten igéjének legfontosabb tanácsa a 
halál szorításában vergődő embernek: ne evilági lehetőségek feszegetésében, 
hanem isten ismeretében, a benne való hitben keress a halállal szemben is 
időtálló reménységet. 

isten gyermekei nem könnyen hívő emberek, hanem olyanok, akik a hit 
harcát következetesen megharcolják. három dolgot kell feltétlenül tisztáz
nunk. Van-e istennek hatalma a halál felett? ha van hatalma, akkor akarja-e, 
hogy ez rajtunk is megnyilvánuljon? ha pedig megnyilvánul, akkor hogyan 
ítéli meg földi pályafutásunkat? 

Amikor az írás isten lehetőségeit mérlegeli, a teremtésben megnyilvánuló 
hatalmából indul ki. Az előtt, aki „létre hívta a nem létezőket” (róm 4,17; 
1Kor 1,28), nincs akadály, az „utolsó ellenségként gúzsba kötheti a halált” is 
(1Kor 15,26). hogy isten a halál hatalmát meg is akarja törni, arról Krisztus 
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feltámasztásával tanúskodott. Krisztus feltámadásáról a húsvéti örömhír 
szenvedő görög igealakban szól. A magyar „feltámadás” kifejezésbe még 
belefér az a lehetőség, hogy Jézus saját erejéből, mintegy megrázva önmagát, 
felkelt a sírból, és tovább élte földi életét. de a görög szó kétségtelenné teszi, 
hogy az életre feltámadás „végbement” krisztuson, mert isten végbevitte 
rajta. ha pedig isten azt hívta létre húsvét hajnalán, akit ártatlanul megfeszí
tettek, akkor ezzel megbocsátó szeretetét juttatta kifejezésre, amelyre végső 
óránkon is számíthatunk. Ahogy erről Pál apostol vall: „Krisztus átadatott 
bűneinkért, feltámadt megigazulásunkra.” (róm 4,25) 

Látható, hogy a halálon túli létezésünk Krisztuson múlik, és nem fizikai, 
biológiai folyamatokon. ezért írja pál a korinthusiaknak: „Ha Krisztus fel 
nem támadott, akkor hiábavaló a mi hitünk, még bűneinkben vagyunk.” 
(1kor 15,17) ugyanakkor krisztus „első hajtása is az elhunytaknak” (1kor 
15,20). Vagyis az első hajtást követően a többi is ki fog hajtani, és ez utóbbiak 
hasonlóak lesznek az elsőhöz. Az eljövendő életben a feltámadott Krisztus 
hoz leszünk hasonlóvá. 

ha azt a kérdést is feltesszük, hogy milyen élet vár reánk a halálon túl, ér 
demes az apostolra figyelnünk. Azt tanácsolja, hogy tanuljunk a feltámadott 
Krisztus megjelenéseiből. A legtöbb zsidó ember a testi élet folytatását várta 
az eljövendő életben. A görögök viszont a test börtönéből megszabadult lélek 
szárnyalását. pál viszont 1kor 15. fejezetében amellett érvel, hogy ha feltá
madunk, megszabadulunk a mulandóság korlátaitól, ahogyan a feltámadott 
Úr felülkerekedett tér és idő korlátain. de nem fogunk az örök életben sem 
feloldódni valamiféle személytelen létezésben, hanem személyes kapcsolatba 
léphetünk istennel és egymással, ahogyan Krisztus is megtette apostolaival 
feltámadása után. Krisztusra nézve az eljövendő élet gazdagabbnak és telje 
sebbnek fog tűnni az irigylésre leginkább méltó földi életnél is. 

Végére kell tehát járnunk a feltámadáshit kérdéseinek, hogy legyőzhessük 
halálfélelmünket, gyászunkat és végső óránk kísértéseit. Ne az elmúlást 
feszegessük, hanem istent faggassuk, arra figyeljünk, amit Krisztusban tett 
értünk. Akkor elmondhatjuk Berzsenyi dániellel: 

„Bizton tekintem mély sírom éjjelét! 
zordon, de oh nem, nem lehet az gonosz, 
Mert a te munkád; ott is elszórt 
Csontjaimat kezeid takarják.” 

2008. február 29. 
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adveNt 4. vaSárNaPja 

Zsolt 100,1–5 

Karácsony kapujában 

Valamikor a jeruzsálemi templom kapui előtt, a „grádicsokon” hangozhatott fel 
ez az ének a papok és az ünnepre sereglő zarándokok ajkán, váltakozva. Ezzel az 
énekkel készült fel a gyülekezet arra, hogy méltóképpen járuljon az Úr színe elé. 

Nem gondolom erőltetett párhuzamnak: a gyülekezet advent 4. vasár 
napján karácsony kapujába érkezett. igaz, nem azon a kapun készülünk 
belépni, amely csupán a kárpitig enged utat, és nem enged bepillantást isten 
szívének rejtekébe. Ahhoz az Úrhoz készülődünk, aki a szövetség ládája 
helyett a betlehemi jászolban jelent meg nekünk, aki rejtelmes és félelme
tes félhomály helyett megindító védtelenségben és kiszolgáltatottságban 
lakott közöttünk, és aki a szent körletből kilépve részt kér az istállószagú 
hétköznapjainkból. Ne feledjük, hogy a zsoltár keletkezése óta az isten
tisztelet tekintetében gyökeres változás állott be. Jézus így szólt a samáriai 
asszonyhoz: ,,Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen 
a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádják az Atyát. (…) Most van az óra, 
amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát.” (Jn 4,21.23) 
ezért „bemenni az Úr színe elé” ma nem jelenthet mást, mint megújulni a 
vele való kapcsolatunkban és egész életünket ítélő és kegyelmes tekintete 
előtt élni. A család ünnepe lett karácsony? Legyen az is! igazán ideje, hogy 
életünknek ez a meghatározó része is „isten színe elé” kerüljön. de hogy 
családunk karácsonya ne sekélyesedjék langyos és múló hangulattá, hanem 
legyen isten Lelke által ihletett és isten igazsága alatt meghajló ünnep, ahhoz 
ki kell lépnünk a szűk családi körből, és keresnünk kell az alkalmat, hogy 
isten népével együtt állhassunk az ő színe elé. 

A zsoltáros szükségesnek látja, hogy felkészülve menjünk az Úrral való 
találkozásra. Bár még egy hét választ el minket karácsonytól, az ünnepi 
előkészületek már bizonyosan megkezdődtek. Aki meglepetést akar szerezni 
övéinek, az tudja, hogy a vásárlást időben kell megejteni. A háziasszony 

395 



igehirdetéSi előkéSzítők 

 
 

 
 
 

 
 

 

   
 

       

  

 
 

 

  
 

 

     

sem halaszthatja az utolsó pillanatra az előkészületeket. Különben nem lesz 
ünnepi a karácsonyi asztal. de ha így van, akkor csupán lelkileg maradha
tunk felkészületlenek? A karácsony akkor is karácsony lesz számunkra, ha 
lelkileg nem hangolódunk rá a karácsonyi üzenetre? sokéves tapasztalatom, 
hogy az „aranyvasárnapi” gyülekezet mindig hézagosabb a szokásosnál. 
Mintha sok gyülekezeti tag azt mondaná magában: most kevés az időm, de 
karácsonykor úgyis ott leszek az isten házában. Különös emberek vagyunk. 
Úgy tűnik, minden időnket és energiánkat a kép keretére fordítjuk. de a 
képpel, amelyért a keret készül, már nem sokat törődünk. Pedig a karácsonyi 
üzenet akkor lesz örömüzenetté a számunkra, ha a magunk gondolatairól át 
tudunk váltani Isten gondolataira és szándékaira. Ehhez pedig idő, csend, 
figyelem, nyitottság és engedelmesség kell. 

Karácsony kapujában fel kell készülnünk az élő Istennel való találko 
zásra. isten gyakran csak beszéd- vagy vitatéma számunkra, mintha nem 
is „valakivel”, hanem „valamivel” lenne dolgunk. igaz, igéjében „kesztyűs 
kézzel” közeledik hozzánk, mintegy szigetelőréteget vonva jelenlétének 
magasfeszültsége és a mi bűnös valónk közé, de nekünk is „meg kell tud
nunk, hogy az Úr az Isten” (3. vers). a Bibliában járatos olvasó felismeri, 
hogy ebben a mondatban az Ószövetség népének legtömörebb hitvallása áll 
előttünk. értelme pedig ez: Jahve, aki megjelent Mózesnek a csipkebokorban, 
aki kihozta népét a szolgaság házából az ígéret földjére, s akit ezért Urának 
vall izrael népe, a mindenek felett és előtt való, egyedüli isten. Másképpen: 
hite egyezik a valósággal. Mi, az Újszövetség népe viszont már ennél többet 
is mondhatunk: az az Isten, aki a názáreti Jézusban oly szerényen és alá 
zatosan lépett közénk, az egyedül valóságos Isten. ha olyannak ismerjük, 
amilyennek Jézus jelentette ki, nem tévedünk. ha belé vetjük bizalmunkat, 
nem a levegőt markoljuk. ha neki engedelmeskedünk, nem lettünk egy rög 
eszme áldozatai. Karácsonyra készülődve tehát az élő isten elé készülünk. 
Karácsony kapujában vessük el kiagyalt és élettelenné vált gondolatainkat 
istenről, és szent megilletődöttséggel lépjünk a szentek szentjébe! 
Teremtő és megváltó Istenünk elé készülünk. az elé, akihez egész lé

tünkkel közünk volt, még mielőtt gondolhattunk volna reá, vagy bármit is 
megtehettünk volna neki. „Ő alkotott minket (…), az ő népe és legelőjének 
nyája vagyunk” – zengi a zsoltár. Bizonyos, hogy amikor izrael népe ezt 
énekelte, egyszerre gondolt teremtett és kiválasztott mivoltára. isten volt az, 
aki létre hívta, majd megismertette magát vele és népévé formálta őt. olyan 
istenről vallott tehát, aki nem önmagának él, hanem szeretetével a világ és 
az ember felé fordul. otthont teremtett a világmindenség egy kicsiny pontján 
az embernek, életre hívta az embert és felruházta képességeivel, naponta 
gondoskodik életfeltételeiről, rendet szabott neki, amellyel életét mederbe 
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tereli, s amikor mégis elbukott, megkereste, hogy talpra állítsa. Lehet keserű
en és nyugtalanul is karácsonyt ülni. Lehet, hogy nem lesz minden rendben 
sem a nagyvilágban, sem a mi kicsiny világunkban. Mégsem mondhatjuk, 
hogy isten elhagyta a világot. ha olykor el is rejtőzik előlünk, mégis neki 
köszönhető, hogy még mindig nem hullt vissza a káoszba a világ. 

A zsoltár írója szükségesnek látja mindehhez hozzátenni, hogy nem mi 
alkottuk magunkat. Nyilván azokkal polemizál, akik eredményeiket, sőt talán 
a hitüket is maguknak könyvelik el. Nem az ember alkotóképességét vonja 
kétségbe az ige. de ráébreszt arra az igazságra, hogy csak abból adhatunk, 
amit előbb istentől kaptunk. Nem árt, ha valódi helyzetünket újra és újra 
tudatosítjuk magunkban. Mindig isten marad a kezdeményező. Még a hitről 
sem mondhatjuk el, hogy az új kapcsolatot hoz létre istennel. a hit csupán 
felismeri és elfogadja, amit isten tett velünk és értünk. Az alkotás belesimul 
alkotója kezébe. Akkor lesz igazi karácsonyunk, ha nemcsak betérünk istenhez 
egy órára tiszteletünket tenni, hanem ha visszatérünk rendeltetésünkhöz. 
A reánk váró ünnepekben is a szerető mennyei Atya elé készülünk. az az 

isten kívánja megújítani velünk a szövetséget, aki lényének lényege szerint 
jóság, szeretet és hűség. A zsoltár arra teszi a hangsúlyt, hogy mindez ma
radandó vonás isten lényében. tehát nem alkalomszerű fellobbanás, nem 
korlátozódik a betlehemi éjszakára, hanem minden időben jellemző reá. 

de vigyáznunk kell, mert az isten szeretetéről mondott szavaink nagyon 
könnyen válnak erőtlen frázisokká. Nem tehetünk úgy, mintha isten szeretete 
nyilvánvaló és problémátlan volna. Mindannyiunknak találkoznunk kellett 
már érthetetlen tragédiákkal, amikor embertelenül nehéz volt isten szeretetéről 
szólanunk. Karácsonykor is szép számmal fognak ülni kétségbeesett lelkek a 
szószék alatt. Vagy talán éppen maga az igehirdető lesz az. De Isten szereteté 
nek felismeréséhez és megragadásához mindig a hit bátorságára volt szükség. 
Legfeljebb azzal kell még őszintébbé tennünk a képet, hogy isten szeretete min
denekelőtt a mi bűnös voltunk miatt válik kérdésessé. szerethet-e bennünket 
egyáltalán isten? Minket, akik annyiszor eljátszottuk az ő szeretetét? Ne feled
jük: nemcsak szerencsétlen emberként, hanem egyúttal bűnösként is állunk 
karácsony kapujában. ha ezzel az alázattal készülődünk, vigasztalásunkra 
és örömünkre fog szolgálni az a mód, ahogy isten karácsonykor megközelített 
bennünket. Meg fog győzni szeretetéről, amely mindig a méltatlanokra hulló 
kegyelem és a jóakaratát szívósan megvalósító hűség. isten szeretete sohasem 
úgy árad ki a szívünkbe, hogy egy csapásra minden bajunknak véget vet. Elő 
ször rányitja csodálkozó tekintetünket kegyelmének világraszóló döntéseire, 
hogy azután vele megbékülve s vele karöltve legyőzhessük megkötöttségeinket, 
magányunkat, kétségbeesésünket és szeretetlenségünket. 

A zsoltár hatalmas erővel hív örvendezésre, hálaadásra és készséges szol
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gálatra. olyan magatartásra, amely magával tudja ragadni „az egész földet”. 
fáradt már ehhez a mi keresztyénségünk? Lehet. de ne feledjük, hogy a nagy 
kiáradás mindig a nagy felismeréseket követi. Ezekre a nagy felismerésekre 
akar felkészíteni a mai ige karácsony kapujában. 

1977. november 

adveNt 4. vaSárNaPja 

Jel 19,6–8 

az alapigéről 

olyan ige alapján kell ezen a vasárnapon prédikálnunk, amely az Újszövetség 
legvitatottabb és egyúttal a saját gondolataink belemagyarázására legtöbb 
alkalmat nyújtó könyvéből való. Ennélfogva most van igazán szükség az 
igére figyelő alázatra! 

Az üzenet az apokaliptika gondolatvilágába, formanyelvébe öltöztetve 
szólal meg. Ezt kell megértenünk és áttennünk a mi világképünkbe, hogy 
isten szava elkötelező erővel szólalhasson meg. Kíméljük meg magunkat 
és a gyülekezetet is attól, hogy betű szerint kelljen elképzelnünk azt, ami 
eredetileg is áttételesen szólalt meg. a mondanivalót tehát az írói szándék, 
az irodalmi forma és a képi apparátus tekintetbevételével kell kibontanunk. 

jános az apokaliptika szemléletmódjához híven isten szándékainak meg
valósulását nem a világ feletti transzcendenciában, hanem a történelem 
síkján, annak drámai fordulataiban mutatja meg. az a himnusz, amelynek 
egy részlete a mai igénk, a nagy Babilon, a római világhatalom összeomlását 
megjelenítő prófétai látomás és a Krisztus megjelenésével elkezdődő végső 
események közé ékelődik. A szerkesztői szándék szerint tehát a himnusz 
nem a végső diadal után csendül fel, hanem azt mintegy elővételezi. Erre 
utal a „prófétai múlt idő” használata. A még a jövőben végbemenő esemé 
nyekről úgy beszél, mint amelyek már megtörténtek, hogy így tanúskodjék 
annak feltétlen bekövetkeztéről. Mindezt pedig annak érdekében teszi, hogy 
a próbás időkben helytállásra buzdítsa a gyülekezeteket (9. vers). 

a himnikusan szárnyaló mondatok arra utalnak, hogy istentiszteleten 
vagyunk. ilyen jellegű himnuszokat énekelhettek a kis-ázsiai gyülekezetek 
(Jürgen roloff). A győzelem bizonyossága és az ebből fakadó öröm tehát nem 
a történelem vallatásából fakad, hanem az isten igéjére támaszkodó hitből. 
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A gyülekezet istentisztelete ugyanis része egy kozmikus, mennyet és földet 
átívelő liturgiának, s a gyülekezet magasztaló éneke csupán továbbgyűrűzése 
a már célba érkezett lelkek (19,1–3) és a kozmikus udvartartás (19,4–5) által 
intonált himnusznak. isten földön élő népe felett tehát az istentiszteleten 
nyílik meg isten világa, s ebből a kapcsolatból táplálkozik az az örvendező 
reménység is, amellyel a történelem végkifejletére tekint. 

ennek a reménységnek a tartalmát jános három hagyományos képi motí
vum mesteri egybeötvözésével fogalmazza meg. Már az ószövetségi próféták 
a férj és feleség kapcsolatával ábrázolják isten és az ő népe viszonyát (hós 2; 
ézs 54,6; Ez 16,7). Amíg azonban a próféták szerint isten népének magatartása 
a hűtlen asszonyéhoz fogható, a gyülekezet éneke annak a reménységnek 
ad hangot, hogy isten népe végül is örök hűséggel fog kötődni Urához. Ez a 
kapcsolat a „Bárány” és az ő „menyasszonya” egybekelése révén jön létre. A 
„Bárány” Jézusnak és az ő művének ótestamentumi összefüggéseket felvil
lantó megjelölése a jánosi körből származó iratokban (Jn 1,29–36; Jel 5,7–8; 
12). sokatmondó szimbólum, amely a szelíd és alázatos, az értünk életét adó 
szolgát, Jézust állítja elénk (ézs 53!). A menyegzői lakoma a zsidóságban 
gyakran használt kép a messiási üdvkor gazdagságának és örömének érzékel
tetésére. Nemegyszer Jézus is él vele (Mk 2,19; Mt 22,1–14 stb.). röviden: ezzel 
a több szálból szőtt himnusszal János azt akarja kifejezésre juttatni, hogy 
isten üdvösséges szándékát a meghalt és feltámadott Jézus által viszi végbe. 

A menyegzői ruhának 3b-ben található alkalmazását több magyarázó is 
glosszának tekinti. Véleményem szerint János azért tartja szükségesnek éppen 
a fehér ruha képének megmagyarázását, mert isten népének igaz cselekedetei
ben látja a himnuszban megszólaló boldogító reménységnek a jelenre érvényes 
konzekvenciáját. a nagy Babilon istentelen és embertelen bánásmódja nem 
menti fel a keresztyéneket isten akaratának cselekvése, a Bárány követése alól. 

meditáció 

a) „Uralkodik – pontosabban: –, úrrá lesz a mi Istenünk, a Mindenható!” igénk 
arra kényszerít minket, hogy reménységünket az emberiség jövőjére nézve 
is megfogalmazzuk. isten Úr voltát legközvetlenebbül ott élhetjük át, ahol 
az ő igéje és szeretete hatalmába kerít minket, vagyis az egyházban. Ez arra 
csábíthat minket, hogy Úr voltát megcsonkítva leszűkítsük azt az egyéni élet 
vagy a benne hívők közösségének területére. Mintha mindaz, ami ezen a szűk 
körön túl van, fölénőhetne és ellenállhatna akaratának. Meg kell szilárdulnia 
a hitünknek abban, hogy a Mindenható, aki megteremtette, nem hagyta ebek 
harmincadjára a világot, ura marad a benne zajló eseményeknek, s ha bizonyos 
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szabadságot adott is az ellene lázadó akaratnak, végül is az általa kitűzött cél 
felé kormányozza a világot. az egyház népének így kell gondolkodnia: ha 
rajtunk úrrá tudott lenni az isten, miért ne tehetné meg ezt az egész világgal? 

Bátran vessünk tehát számot a 20. század végének világával, és nézzünk 
szembe sok nyomasztó és megoldhatatlannak tűnő gondjával. isten ítélete és 
kegyelme ma is érvényesül a világban, akárcsak János idejében. őrizkedjünk 
azonban a szimplifikálástól, a felszínes párhuzamba állítástól. akkoriban 
a világ terhe a római Birodalom gőgje és erőszakossága volt. Mai világunk 
sokkal bonyolultabb annál, hogy egyetlen hatalomban nevezhetnénk meg 
a problémák gyökerét. főleg ne az legyen a mérce, hogy ki mint viszonyul 
a keresztyénséghez. igaz, hogy a Jelenések könyve megírásának idején a 
keresztyénüldözés fedte fel a hullafoltokat Babilon, a Nagy Parázna testén, 
de akkor éppen a keresztyének képviseltek egy tisztultabb humánumot. Ma 
viszont gyakran azért éri kritika az egyházakat, mert ezzel az igazabb hu
mánummal, a szeretettel maradtak adósak. a Mindenható uralmát, ítéletét 
és kegyelmét csak úgy hirdethetjük meg hitelesen, hogy előbb mi magunk 
vállaljuk azt. 

b) „Eljön a Bárány menyegzője.” nehéz leckét ad fel jános kora keresz
tyéneinek. Abba kell vetniük reménységüket, hogy a jövő nem a kapitóliumi 
farkasé, hanem a kereszten megölt Bárányé. Az egyik oldalon pénz, tömeg és 
fegyver, a birtoklásra törő akarat minden kipróbált kelléke, a másik oldalon 
a védtelen igazság és az önfeláldozó szeretet. isten uralmának titka azonban 
éppen abban van, hogy a gyengeség látszata alá rejtve tör céljai felé. 

reménytelenségünk a reménységeinkben való csalódásból táplálkozik. 
A zsidóság tragédiája az volt, hogy hite szerint isten egy földi uralkodó esz 
közeivel váltja be ígéreteit, de ez nem történt meg. János korában az üldözött 
keresztyénség nagy kísértése az volt, hogy a római Birodalom közeli és lát
ványos összeomlásában reménykedjék, s ezért amikor ilyen formában Jézus 
győzelme nem következett be, sokan hitehagyókká váltak. Vajon ma nem 
azért kerül-e sok keresztyén is az önző, felelőtlen életstílus sodrába, mert úgy 
hiszi, hogy ezen a világon már az isten sem tud segíteni? Pedig a perc lehet 
ugyan Babiloné, de az örökkévalóság a Bárányé. Gandhi így fogalmazta meg 
a hosszú, önként vállalt böjt során a róla készült filmben: „higgyétek, hogy 
hosszú távon az igazság és a szeretet győz.” Csak erre tekintve vállalhatjuk 
Vörösmarty dacos reménységét: „Lesz még egyszer ünnep a világon!” 

c) „Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti.” isten népének ez a 
himnusza nem altatódal a félelmektől vagy szenvedésektől meggyötört keresz
tyének számára. Nem is a mennyei kárpótlás ígéretét zengi a hitükben vérig 
állhatatosaknak. hanem bátorítás a „Bárány menyasszonya” számára, hogy 
maradjon hű minden nehézség ellenére „vőlegényéhez”, és őt követve készítse 
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fel magát az egybekelésre. vagyis jézushoz hasonlóan járja a szolgáló szeretet 
útját. Ne töltse el gyűlölet, amikor értetlenség és ellenséges indulat veszi kö 
rül, akkor is vállalja mások terhét és gondját, amikor ezt nem méltányolják. 

A pillanatnyi erőviszonyok a „percemberkéket” nemcsak dáridóra csá 
bíthatják, hanem az „úgyis hiába” letargiájába is beletaszíthatják. de ne 
feledjük: isten megmásíthatatlan akarata szerint a jövő a Bárányé és a fel
készült menyasszonyé! 

1984. november 

karácSoNy eSte 

Róm 1,1–6 

Itt az Isten köztünk… 

Az alapigéről 
A római gyülekezethez írt levél címzése, valamint az olvasókat megillető 
köszöntés lesz a karácsony esti igehirdetésünk alapja. A textus kiválasztá 
sára nincs okunk panaszkodni. ugyanis a leggazdagabb páli levélkezdettel 
van dolgunk. A benne foglaltak szinte hitvallásnak is tekinthetők. Pál már 
itt, levelének ebben a formális részében megüti a később sorra kerülő mon
danivaló alaphangját. 

Miért bővebb a római levél címzése a többi páli levélénél? A különféle 
feltevések közül a legvalószínűbbnek az látszik, hogy az apostol alaposabban 
be akarja mutatni önmagát, hiszen olyan gyülekezetnek ír, amely nem az ő 
alapítása, és amelynek körében még soha nem tartózkodott. Ennek érdekében 
két dolgot hangsúlyoz: A római keresztyének és Pál új egzisztenciája közös 
eredőre, Jézus Krisztusra vagy pontosabban Istennek Jézus Krisztusban tudtul 
adott hívására vezethető vissza. az egyetértésnek tehát megvan az alapja. 
de ugyanakkor azt sem rejti véka alá, hogy ő a minden keresztyénnek szóló 
híváson kívül az apostolságra, azaz az evangéliummal való sáfárkodásra 
is elhívást kapott. tehát a gyülekezet figyelemmel és engedelmességgel 
tartozik olvasni sorait. Ne felejtsük el, hogy ekkor már sokan, elsősorban 
a zsidókeresztyének megkérdőjelezték apostolságát (1Kor 9,1–2; 2Kor 10,5). 

A szövegben egy súlyos, exegetikai kérdéseken túlmenő teológiai problé 
ma rejtőzik. A 4. vers úgy is értelmezhető, hogy isten Jézust feltámasztásával 
adoptálta fiává. Ebben az esetben kétségbe lehetne vonni Jézus húsvét előtti 
működésének isteni hitelét. Karácsony is elvesztené jelentőségét, hiszen nem 
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volna több egy később naggyá lett ember születésnapjánál. A szövegnek ez 
az értelmezése azonban a szórend félreértésén alapszik. a „hatalommal” 
kifejezés nem állítmányi bővítmény, hanem az „isten fia” cím körülírása, 
és ezért a helyes értelem a következő: isten Jézust a szentlélek által végbevitt 
feltámasztásával hatalommal rendelkező fiának szemelte ki. Egyébként a 
3. vers, amelyben pál isten Fiának dávid magvából való származásáról ír, 
nyilvánvalóvá teszi, hogy ő Jézust már kezdettől fogva isten fiának tartja. 

ugyancsak vitatott, hogy az 5. vers szavai szerint pál mire kapott megbí
zást. A „hit engedelmességére” birtokos szerkezet többféleképpen érthető. 
jelentheti a hit igazságainak engedelmes elfogadását. hangsúlyossá teheti 
a hitből fakadó engedelmességet. de a hit és az engedelmesség kölcsönösen 
magyarázhatják is egymást: a hit lényege szerint engedelmeskedés Istennek, 
és amiben engedelmeskednünk kell neki, az az iránta való hit. Meggyőződé 
sem szerint ez utóbbi változat felel meg leginkább az apostol szándékának. 

ezek után most már mi az, ami az alapigét alkalmassá teszi a karácsonyi 
üzenet megszólaltatására? Úgy gondolom, hogy az a keresztyén önértelmezés, 
amely pál soraiból nyilvánvalóvá válik. nincs olyan keresztyén élet, sem 
rómában, sem másutt, amely végső soron ne a karácsonyi eszményben, isten 
fiának dávid magvaként való történetivé válásában vette volna kezdetét. de 
megfordítva is igaz: a feltámadása révén isten hatalmával felruházott jézus 
ma az egyház szolgálatán keresztül, a Pál vagy más által hirdetett evangéli
um erejével lesz történetivé, urává és részesévé életünknek. A textus tehát 
igen alkalmas arra, hogy az első karácsony és e mostani karácsony között 
lényegi kapcsolatot teremtsen. 

Az igehirdetésre készülve 
a) „itt az isten köztünk!” Egyik szép énekünknek ezzel a vissza-visszatérő 
kezdősorával próbálom megragadni az alapigénkben felcsendülő karácsonyi 
örömüzenetet. Az első karácsonyeste az a világtörténelmi korszakforduló, 
amelytől fogva Isten világa és az ember világa többé már nem két különálló 
világ. a világ továbbra is benne él istenben, de milyen hihetetlen: jézus 
krisztus által isten is benne él világunkban. ezért nem adhatjuk fel a jézus 
isteni és ugyanakkor emberi voltáról vallott, kissé dogmatikus ízűnek tűnő 
igazságot. isten Fia dávid családjából származó emberré lett. Megbotrán
koztathatja ez a fellengzős idealistát, hidegen hagyhatja a földhözragadt 
„világfit”, de annak, aki hittel fogadja, kimondhatatlan öröm és erő forrása 
lesz. Mert általa isten tért be hozzánk, nem valami villámlátogatásra, hanem 
minden időkre, segítségül azoknak, akik ezt igénylik. Öröktől fogva készült 
erre a lépésre. Erről szóltak a próféták, és ez a reménység éltette őket. 

itt az isten köztünk! Ezért annak, aki a történeti Jézus alakjában felismeri 

402 



karácsony este (róm 1,1–6)   

 
 

 
             

 
     

    
 

          
     

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

az isten fiát, megszűnt a kétségek éjszakája. Meggyőződhet arról, hogy isten 
nem kétes, félelmetes, kiszámíthatatlan emberfeletti zsarnok, hanem szerető 
Atya, aki törődik velünk, noha nem szolgáltunk rá, elénk jön, noha vonako 
dunk őt szeretni. Nem csak a szív homályát oszlatja el. segíthet-e a bénán az, 
hogy nyitva látja maga előtt az ajtót, de bemenni nem tud rajta? Önmagában 
a legtisztább istenismeret sem tudja a bűn és halál éjszakáját megszüntetni. 
Mert nem csupán a gondolatainkkal van baj. elesett állapotunknak kell 
megváltoznia. karácsony éjszakáján Jézus Krisztusban olyan kimeríthetetlen 
erőforrás nyílott meg, amelyből megújult, szabad életet meríthet úgy Pál, mint 
a római keresztyének és mi mindnyájan. isten jézust a „mi urunkká” tette, 
és ahol ő úrrá lesz, ott már nem úr többé sem a bűn, sem a halál. 

Bár ezen az estén isten jelenlétének örömhírét személyre szólóan kell 
meghirdetnünk minden elesettnek és vergődőnek, mégsem veszíthetjük el 
az ünnep ökumenikus távlatait. amikor pál maga és a római keresztyének 
között kapcsolatot keres, isten fiának testet öltésére utal. Ahogy minden 
embernek köze van egymáshoz, mert egy vérből teremtetett, úgy köze van 
egymáshoz minden keresztyénnek is, mert isten újjáteremtő munkája végső 
soron Betlehemben vette kezdetét. tekintetünk azonban nem állhat meg az 
egyház határain belül. Be kell fognia az „ökumenét” a szó igazi értelmében, 
vagyis az egész lakott földet. Pál tudja, hogy az, ami karácsonykor történt, 
valamiképpen „minden népet” érint. isten jézus krisztus odaajándékozá
sával nyilvánvalóvá tette, hogy nem mondott le a világról, és nem adja át a 
pusztulásnak az emberiséget. isten szívós szeretete irányt szab a mi törek
véseinknek is. A jól értett karácsony hatalmas ösztönzést jelent az emberibb 
világért folyó fáradozásra. Ne maradjon hát karácsony a szűk családi köré! 
Legyen az emberiség nagy családjának ünnepévé. 

b) Mindaz, amit isten közénk jöveteléről elmondottunk, nem sokat ér, 
ha nem szólunk arról a módról, ahogyan ma, a mi számunkra lesz jelen
valóvá isten. joggal mondhatná valaki: mit segít rajtam az, hogy egyszer, 
valamikor itt járt közöttünk Jézus, ha nekem ma van szükségem segítségére? 
Nem véletlen, hogy Pál Krisztus születésén kívül Krisztus feltámadására 
is emlékezteti olvasóit. Mert krisztus éppen a feltámadás révén vetette le a 
földi lét korlátait, hogy téren és időn felülemelkedve minden időben velünk 
lehessen. Mégpedig ott és akkor, ahol és amikor az általa elhívott szolgá
lattevők az evangéliumot hirdetik. ezen és csak ezen az úton lehet az isten 
közénk jövetelére való emlékezésből vele való találkozás. 

Így lesz az egyház a karácsonyi üzenet fényében pótolhatatlan kinccsé a 
mi számunkra. ne tévesszen meg minket az, hogy ez a kincs cserépedényben 
van. sok bűn, meghasonlás és erőtlenség terheli ugyan isten népét, mégis 
benne folytatódik karácsony, szolgálatán keresztül lép közénk Isten. egykor 
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rozzant istállóban, tört szalmán kellett isten fiát megkeresni. Ma sincsen 
másként. Ne felejtsük el azonban, hogy az egyház mi vagyunk. Nemcsak 
célja, hanem eszköze is Isten munkájának. szeretteink és tágabb környeze 
tünk tagjai csak rajtunk keresztül sejthetik meg, hogy milyen nagy esemény 
történt karácsonykor. 

c) Az ember hitetlensége nem változtathat azon, ami karácsonykor történt. 
istent többé már nem lehet száműzni a világból. Viszont élni a jelenlétéből 
csak hit által lehet. ezért tekinti pál szolgálata céljának a hit felébresztését. 
A hitre isten jelenlétének természete miatt van szükségünk. A hétköznapi 
gondolkodásban a hit valami gyanús dolog, szemben a tudással, amely két
ségbevonhatatlan tényekre alapszik. valóban, tudományos érvekkel nem 
lehet bizonyítani, hogy a názáretiben isten maga lépett a világba. de ha 
isten mindenki számára leplezetlenül és letagadhatatlanul állt volna elénk, 
azt már nem tudnánk elviselni, az már a véget jelentené. A hit is a valóságot 
ragadja meg, ám azt a valóságot, amely a kicsinység és alázatosság köntöse 
alá rejtőzik. 

Ezt a hitet maga az evangélium teremti meg. Jó felfigyelnünk Pál fogal
mazására: a hit tulajdonképpen engedelmesség. tehát mérhetetlenül több 
egy igazság elfogadásánál. A hitben egész lényünk a felé fordul, aki Krisz
tusban szeretettel fordult felénk. így ér céljához, ami karácsonykor történt: 
itt az isten köztünk! 

1978. november 

karácSoNy üNNePe 

Tit 2,11–14 

Világunk karácsony után 

Az alapigéről 
tanácsos figyelnünk az összefüggésre. A 11. vers „mert” kötőszava arra 
utal, hogy textusunk a megelőző versekben olvasható intelmek nyomatékául 
szolgál. Ezek az intelmek pedig a különféle élethelyzetből adódó (öregek-
fiatalok, urak és szolgák) mindennapos konfliktusok keresztyén módon 
történő feloldására buzdítanak. Ez a körülmény nyilvánvalóvá teszi, hogy a 
karácsonyi üzenetnek életünk leghétköznapibb részleteiig elmenő következ
ményei vannak. Elképzelhetőnek tartok egy olyan nagyünnepi igehirdetést 
is ennek az igének alapján, amely a levél logikájához igazodva a gyülekezet 
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konkrét erkölcsi helyzetéből indul ki, hogy azután elérkezzen a karácsonyi 
evangéliumból eredő etikai indítékhoz és erőhöz. 

Alapigénkben több olyan kifejezést is találunk, amely a pásztorleveleken 
kívül csak ritkán fordul elő az újszövetségi iratokban, és nyilvánvalóan 
hellenista környezetből származik. Nem egy írásmagyarázó utal arra, 
hogy a „megjelent”, „kegyelem”, „üdv” szavak a birodalmában körutat tevő 
császárt ünneplő feliratokban is fellelhetők. A „józanság”, „igazságosság” 
és „kegyesség” pedig nagyra becsült erényeknek számítottak a helleniz 
musban. Ótestamentumi hatásra utal viszont a 14. vers, különösen is a 
„megtisztítson minket a maga népévé – tulajdon népévé” fordulat (lásd 
ez 37,23; 2Móz 19,5 stb.). 

A különféle kifejezőeszközök hamisítatlan újszövetségi bizonyságtétel 
szolgálatában állnak. alapigénk a krisztuson tájékozódó eszkatológia egész
séges feszültségébe állít minket. A szövegben két ízben esik szó Krisztus 
megjelenéséről. Először arra irányítja figyelmünket, ami az első karácsonyon 
történt, majd pedig Krisztus dicsőséges eljövetelére (13. vers). Ez a két ese 
mény határozza meg a közbeeső időszakot, a mi „világunkat” (pontosabban: 
„a jelen világkorszakot”). Jézus korszakos jelentőségét is a legdöntőbb ponton 
ragadja meg igénk: „önmagát adta értünk” (14. vers). Csak ez a halálig elmenő 
szolgáló szeretet tud kiszakítani régi bűnös életünkből minket, és odafor 
dítani istenhez és a felebaráthoz. Úgyszintén fontos újszövetségi felismerés 
jelentkezik abban a módban, ahogyan textusunk az etikai kérdésekhez nyúl. 
Mert mindaz, amit nekünk kell tennünk, abból következik és abból nyer 
erőt, amit isten tett értünk. intelmei evangéliumi intelmek. 

Még két megjegyzés: a 14. vers végének új fordítását kissé erőtlennek 
érzem. Az eredeti szöveg szerint Krisztus olyan népet akar magának, amely 
nemcsak „törekszik a jóra”, hanem „szenvedélyesen (hlothvn) cselekszi a 
jót”. A 15. vers nézőpontja megváltozik, s ezért ha el is hagyjuk, textusunk 
mondanivalója még kerek egész marad. de nekünk, akik fel fogunk menni 
a szószékre, feltétlenül el kell olvasnunk, hogy elkötelezést és bátorítást 
merítsünk belőle. 

Az igehirdetéshez 

a) ismerjük fel Szabadítónkat! 
Világunk már nem ugyanaz a világ, mint karácsony előtt volt. A történelem 
ismer olyan korszakfordulókat, amelyek gyökeresen megváltoztatták az em
beriség életét. Így váltotta le például róma bukása az ókort, és vezette be a 
középkort. Anélkül, hogy lebecsülnénk e korszakfordulók jelentőségét, meg 
kell értenünk azt a hatalmas változást, amit az első karácsony hozott a világ
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ba. Új helyzet állt elő isten és ember kapcsolatában, és ennek következtében 
ember és ember kapcsolatában. Ezt az örömhírt foglalja össze igénk rendkí
vüli tömörséggel: „Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek!” 

Megjelent! A betlehemi gyermek révén a mindenség Ura belépett a mi 
világunkba, az emberiség történelmébe, s jelen van azóta is az evangélium 
hirdetése által. nem mi jutottunk el egy tisztultabb isteneszményhez, hanem 
ő maga oszlatta el a homályt megjelenésével. Mennyi téves elképzelés élhet 
bennünk valakiről, míg személyesen nem találkozunk vele! Isten tétova 
kitapogatásának (apCsel 17,27) ideje Jézus megszületésével lejárt. Legyen 
gyanússá számunkra mindaz, amit mi gondoltunk ki istenről! rendezzünk 
karácsonyi nagytakarítást tudatunkban is, selejtezzük ki a mi róla alkotott 
gyarló elképzeléseinket, és fogadjuk el az ő minden emberi elképzelést 
felülmúló valóságát (1Kor 2,9) úgy, ahogy megmutatta magát a Betlehemben 
születettben. 

isten üdvözítő-szabadító kegyelme jelent meg. A helyes istenismeret önma
gában nem elég. Megtisztult tudattal is nyöghetünk életrontó hatalmak járma 
alatt. sőt így lesz igazán fájóvá rabságunk (róm 7,24). De Jézus Krisztusban 
Isten meg nem érdemelt szabadító, újjáteremtő szeretete jelent meg világunk
ban. hogyan? A kérdés feleletre vár. Mert nemcsak karácsonyi öröm, hanem 
karácsonyi csalódás is éghet szívünkben. Az első karácsonyon is sokan várták 
isten mindent megoldó megjelenését, és ehelyett egy védtelen kisgyermeket 
találtak a jászolban. s ma nem mondják sokan Adyval együtt: „Karácsonyi 
rege, / ha valóra válna, / igazi boldogság / szállna a világra…”? ha valóra 
válna! de olyan messze vagyunk az igazi boldogságtól, hogy a karácsonyi 
történet alig több számunkra kedves „regénél”. isten azonban minden emberi 
várakozást felülmúló módon segített rajtunk. Nem oldott meg mindent egy 
csapásra, de adott a világnak valakit, aki „mindent odaadott értünk”. Csak 
ez a halált is vállaló odaadás győzheti meg az ítéletre megérett bűnöst isten 
bűnbocsátó szeretetéről, és csak ez képes őt odaszeretni istenhez. 

Minden embernek! tehát kivétel nélkül minden ember részesülhet a 
Krisztusban felkínált szabadításban. Mivel kegyelemből lehet benne ré 
szünk, nincs semmi feltételhez kötve. ha pedig nincs feltétele, nincs senki 
kizárva belőle. Karácsonykor is érezheti reménytelen hajótöröttnek ma 
gát az ember. Megszállhatja a talajtalanságnak az a tudata, amelyet olyan 
megrendítően fejez ki Váci Mihály Valami nincs sehol című versében. de 
nem kell a pohárhoz nyúlni vagy az önpusztítás más lehetőségeit keresni, 
mert olyan világban élünk, amelyben mindenki számára felkínálja isten a 
szabadulást. Persze úgy is vélhetjük, hogy e tekintetben mit sem változott 
a világ. A fülöp-szigeteken nemrégiben a dzsungel mélyéről előkerült egy 
japán katona, aki a békekötés után évtizedekkel is abban a hitben élt, hogy a 
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háború még javában tart. igen, „háborúban állhatunk” istennel, tarthatunk 
tőle, menekülhetünk előle, tehetetlennek minősíthetjük őt, holott ő nemcsak 
letette a fegyvert, hanem segítő kezét is nyújtja a Betlehemben megszületett
ben. Nincs időszerűtlenebb dolog, mint karácsonykor reménytelenül élni. 

b) várjuk a teljességet! 
szokatlan feladat karácsonykor a végső dolgokról beszélni. Pedig Jézus 
karácsonyi és eljövendő „megjelenése” nem szakítható el egymástól. hazug 
reménységet ébreszthetnénk a gyülekezetben, és hitelét vesztené szavunk, 
ha azzal biztatnánk, hogy a jézus krisztusba vetett hit mindent megold. 
Viszont rettenetes volna várni az ő „dicsőséges megjelenését”, ha nem tud
nánk, hogy az jön el győztesen, aki „önmagát adta értünk”. 

Karácsonyi örömünk csak Krisztus végső győzelmének „boldog reménysé 
gével” párosulva lehet tartós. Mert bár igaz, hogy jézus „odaadása” kiváltott 
minket isten jogos haragja alól, és az ő kegyelme alá helyezett, tehát már 
itt a földön isten szeretetének erőterében élhetünk, bűn és halál bennünk 
és körülöttünk még mindig megkeseríti az életünket. A karácsonykor meg
jelent kegyelem valóságos szabadulást hoz életünkbe, de nem teljeset. A 
végső, nagy karácsony ígérete viszont már most, töredékes voltunk ellenére 
teljessé teszi örömünket. 

Erre a látásra múlhatatlanul szükségük van a mai keresztyéneknek. so 
kunkat elfog a csüggedés és tehetetlenség érzése, amikor a világunk felett 
gyülekező vészterhes felhőkre tekintünk. Aki a karácsonykor megnyílt résen 
át kutatja isten szándékait, nem eshet rabul a bénító pesszimizmusnak, de 
a törékeny optimizmusnak sem. Az tudja, hogy a Krisztusban megjelent 
igazság és szeretet, ha nem is válságok nélkül s nem is a mi részvételünk 
nélkül, de végül is diadalmaskodni fog. hogy hogyan? Ez isten titka. Ezen 
ne törjön meg reménységünk. Az első karácsony is tökéletes meglepetés volt 
még a próféciák ismerőinek is! 

c) legyünk krisztus szolgálatát folytató néppé! 
Az első és a végső karácsony között, a „mostani időben” olyan emberek kö 
zösségével akarja megajándékozni családunkat, népünket és az egész világot, 
amely szenvedélyesen cselekszi a jót. Tehát minden vágya az, hogy Isten szere
tetét szóban és cselekedetben továbbadja „minden embernek”. sok keresztyén 
hite szerint istennek más célja sincs vele, mint kimenteni őt a bűnös, veszendő 
világból, és átvinni őt az örökkévalóság partjaira. Ezért közömbösek számára 
a társadalmi, politikai kérdések, a háború és béke ügye. isten azonban azért 
küldte el Jézust, mert neki nem mindegy, hogy mi történik teremtett világával 
és az emberrel, s ezért annak sem lehet mindegy, aki hozzá tartozik. 
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isten neveléssel akarja elérni, hogy minden jóért áldozatosan fáradozó 
közösséggé váljunk. Azaz nem követelményeket támaszt, hanem megvál
toztat. Nem „előrét” kiált, mint a bőrét féltő tiszt a roham idején, hanem így 
szól hozzánk: „utánam!” Elment a legvégsőkig, hogy megmentsen minket. 
A megtapasztalt kegyelem izzó parázsként égeti ki önzésünket, és ösztökél a 
jóra. ez késztet arra, hogy egyrészt megtagadjunk magunkban minden fele
lőtlenséget és megkötő vágyat, másrészt viszont megfontoltan, méltányosan 
és a szent dolgokat tisztelve tegyük meg mindazt, ami nemcsak nekünk, 
hanem az egész világnak hasznára van. 

Világunk karácsony után már nem ugyanaz, mint ami előtte volt. Vál
tozzunk meg mi is, lépteinket istenhez igazítva! 

1981. november 

karácSoNy üNNePe 

Jn 1,14–18 

Itt maradt közöttünk! 

A textusról 
figyeljünk a szöveg környezetére! 
a) a szituáció, amelyben az evangélista megszólal: az 1. század vége, valahol 
kis-ázsiában, talán éppen efezusban. Már pestisként terjed a kerinthosz
féle gnózis, amely a testet megvető és a testiségben hempergő világnézetté 
silányítja az evangéliumot. Akad még egy kis csoport, amely a Keresztelő 
ben látja a maga messiását. A zsidó háború után szétzilált zsidó közösségek 
a rabbinátus szigorú vezetésével újraszerveződnek és megerősödnek. Az 
„igazhitű nagy egyház” egyre szélesedő folyamának futása pedig meglassul, 
egyre több iszap rakódik le benne, mind sekélyesebbé válik. Akinek van füle, 
hallja, hogy textusunk fenséges mondatai tele vannak aktuális üzenettel. 

b) A perikópa a prológusban: az evangélium „nyitányának” egyes tételeit 
az ige szála fűzi egybe. Az igeként létezés és működés jelenti a názáreti Jézus 
preegzisztenciáját és posztegzisztenciáját. általa jött létre minden, nyert 
életet minden ember. tehát puszta létével mindenkinek és mindennek köze 
van hozzá. A ma hirdetett igében is ő lép hozzánk, vele van dolgunk, hogy 
visszavezessen létünk alapjaihoz. A karácsony ezért egyetemes ünnep. Az 
egész embercsalád, az egész kozmosz ünnepe. 

c) A perikópa János evangéliumában: Újszövetséges körökben sok szót 
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vesztegetnek arra, hogy ez az evangélium mennyire elüt a többitől, sőt kirí 
magából az Újszövetségből is. Pedig csak a közös üzenetet szólaltatja meg, 
igaz, nem riadva vissza a végső következtetések levonásától. A látható Ná
záretiben meglátja az ő dicsőségét, hiánytalan isteni mivoltát. Ugyanakkor 
egyetlen evangélium sem mutatja be őt olyan emberinek, mint éppen a Jáno 
sé. Gazdag színképét tárja fel jézus tanításának, mégis fontosabb számára, 
hogy ki az, aki mondja, mint az, amit mond. a hit próbája szerinte jézus 
személye titkának vállalása. a „legszellemibb evangélium” hangsúlyozza 
leginkább a földi lét mindent eldöntő fontosságát. itt megy végbe az ítélet, 
itt válik el, hogy milyen lesz örök sorsunk. Az ige is ezért lett testté, földi 
valóságunk részévé. 

Néhány megjegyzés a szöveghez 
14. vers: a savrx (szarx) szó itt a mulandó, anyagi, földi lét jelzésére szolgál. 
Nem úgy Pálnál, akinél ehhez még a bűn mozzanata is járul. 
ejskhvnwsen (eszkénószen): szó szerint: 'sátorozott'. Ez a ritkán előforduló 

szó talán a szövetség sátrára utal, amely felett ott lebegett isten sekinája, 
szentséges jelenléte. Az ige aorisztoszban áll, hogy a szerző ezáltal is érzé 
keltesse isten jelenlétének a testben megjelent igéhez kötött voltát. 
monogenhv" (monogenész), azaz 'egyszülött': nem az ige származásának 

módját, hanem páratlan méltóságát fejezi ki. 
15. vers: Keresztelő János tanúságtétele szinte szó szerint megegyezik a Mt 

3,11-ben találhatóval, mégis az evangéliumra jellemzően Jézus preegzisztens 
méltóságát érzékelteti. 
16. vers: a lhrwvma (pléróma) a gnosztikus szóhasználatban a szellemi 

hatalmakkal benépesített isteni szférát jelenti. Elképzelhető, hogy az evan
gélista polemikus éllel használja ezt a leterhelt kifejezést: az isteni teljesség 
egyedül Jézusban áradhat ki reánk. Mindenesetre a Jézus által közvetített 
javakra nem vonatkozik világunk végessége és töredékessége. 
17. vers: figyeljünk fel a pontos fogalmazásra! A kegyelem és igazság 

Jézus Krisztus által „megtörtént”, míg a törvény Mózes által „adatott”, tehát 
nekünk kellene „végbevinnünk”. 
18. vers: Az ünnepélyesebb ókori lakomákon a vendégek kereveteken 

„asztalhoz feküdtek”. Ebben a helyzetben a legmagasabb rangú vendég feje 
a házigazda mellének tájékára került, s így a vendéglátó legbizalmasabb 
közléseinek is fültanúja lehetett. A legrégibb kéziratokban „az egyszülött 
isten” van az atya kebelén, s így a prológus utolsó mondata visszakapcso
lódik az elsőhöz. Mert mindvégig istenről van szó, akinek egyetlen hiteles 
„exegézise” a testté lett ige. Ezek szerint nekünk is istent kell „exegetálnunk” 
a karácsonyi gyülekezetnek. 
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Meditáció a textus alapján 
több jel mutat arra, hogy az evangélista már ismerte a többi evangéliumot, 
és tudatosan választja a Jézus eredetében rejlő örömhír megszólaltatásának 
textusunkban fellelhető sajátos módját. Jézus életművének egésze, annak 
jelentősége felől néz vissza földi útjának kezdetére, sőt azon túlra is. egy 
gyermek születése lehet boldogító esemény a közelállók számára, de nem 
világra szóló esemény! Karácsonykor annak születését ünnepeljük, akin 
később a hívő tekintet felismerte isten dicsőségét, és akinek éppen ezért már 
a születése is jelentőssé, evangéliummá vált. Az evangélista nem engedi, 
hogy a karácsonyi gyülekezet megrekedjen a hangulatnál, a meghatódásnál. 
istent akarja a karácsonyi eseményben tetten érni, hegy azután a mi életünk 
is hozzá igazodhassék. 
Jézus születése arról tanúskodik, hogy Isten akcióba lépett a világért. nem 

mintha eddig is tétlenkedett volna. hatalmas szavával létrehívta és fenntartja 
a világot. ha egyszer abbahagyná a munkát, nem érnénk meg a következő 
pillanatot. de abba sem törődik bele, hogy a bűn és a gonoszság tönkretegye 
alkotását. sokat tett már ezen a téren is. Kinyilatkoztatta törvényét Mózes 
által, hogy a szívbe vésett akarata félreérthetetlenné legyen. Mégis valahogy 
úgy vagyunk, mint az a mexikóvárosi kisfiú, akire a minap hallott hírek 
szerint a nagy földrengésben ráomlott a ház, és teljesen betemette. A romok 
alól nem tud kitörni, s csak halk kopogása jelzi, hogy még él, és segítséget vár. 
fentről! talán még belőlünk sem halt ki egészen a vágy, hogy egy igazabb, 
emberhez méltóbb életet élhessünk, talán még isten akaratára sem lettünk 
teljesen süketek, de nem tudjuk leküzdeni bűnös természetünket, kételyein
ket, tévedéseinket. Alulmaradunk, s nem tudunk áttörni ezeken a súlyosan 
reánk nehezedő, kuszán egymásra fekvő tömbökön, isten bús „ádám, hol 
vagy?” kérdésére pedig csak hangos szívveréseink felelnek (Ady után). isten 
akcióba lépett karácsonykor, és tőle, onnan föntről tört át hozzánk, s ez a 
feltárt folyosó azóta is járható. 
Az Ige öltött testet karácsonykor. az ige pedig természete szerint szóbeli 

közlés. igaz, eddig soha nem tapasztalt módon isten üzenete egy emberben 
és az ő életművében szólal meg, de most is megmarad megszólításnak, amely 
önkéntes, szívből jövő válaszunkat várja. Ezt jól meg kell értenünk, mert 
különben megütközünk azon a módon, ahogy isten a segítségünkre sietett. 
számolnunk kell a karácsonyi kételyekkel is. ha isten valóban segíteni akart 
rajtunk – gondolhatná valaki –, akkor alaposabban kellett volna hozzálátnia. 
Mert mi változott az első karácsony óta a világban? Az alább említett tömbök 
változatlanul reánehezednek még ma is az életünkre. A felnőtt Jézus sem 
volt ugyanis kevésbé kiszolgáltatott, kevésbé szelíd és békés, mint a jászol
ban fekvő gyermek. senkire nem erőltette reá akaratát, senkin sem torolta 
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meg gonoszságát. Csak képviselte isten igazságát és szeretetét, s reánk bízta, 
hogy miként reagálunk rá. 

amikor isten nagy embere, illés próféta csalódott ura hatalmában, és 
ezért hite megrendült, isten a hóreb hegyén feltárta előtte titkát: nem volt 
jelen a hegyeket szaggató szélben, a félelmetes földrengésben és a mindent 
megemésztő tűzben. de jelen volt a halk és szelíd susogásban (1Kir 19,9–14). 
A Jézusban testet öltött ige is ilyen halk és szelíd üzenet. Az Atya csendes 
hívó szava, aki nem akar elriasztani magától. Egykönnyen elutasítható, mégis 
az ő szava, aki megcselekszi, amit mond. 

isten karácsonykor személyesen keresett fel minket. a legkedvesebb 
üzenet sem ér fel a kedves jelenlétével. A bajban nem árt a jó tanács, de csak 
valakinek a segítő keze használ. Karácsony legnagyobb ajándéka, hogy Jézus 
Krisztusban maga szegődött mellénk, s ezt a lehetőséget az ige hirdetése által 
azóta is felkínálja nekünk. Pál 1Kor 1,9-ben írja, hogy a hűséges isten elhí
vott minket az ő fiával való közösségre. olyan személyes, szoros kapcsolat 
alakulhat ki közöttünk, amelyben Jézus megosztja velünk, ami az övé. Aki 
hitével megragadja a kinyújtott kezet, az soha sincs egyedül, az nem marad 
magára bűneivel, kétségeivel, szomorúságaival. ha el is bukik, felkelhet, 
mert van, ki talpra segítse. Nem vagyunk kiszolgáltatva a magánynak! 
Isten karácsonykor kegyelmét kínálta fel nekünk. jézus személyében isten 

Egyszülöttjével kerülünk kapcsolatba, akinek rendelkezésére áll az isteni 
teljesség. s mit ad át ebből nekünk? isten kiapadhatatlan kegyelmét. Nem 
ítéletét, amelyre sokszorosan rászolgáltunk, hanem irgalmas bocsánatát. 
Jól értsük meg! soha nem tudjuk kimerni ezt a forrást, pedig igen gyakran 
kell merítenünk belőle. Nincs senki a karácsonyi gyülekezetben, aki azt 
mondhatná, hogy én már eljátszottam ezt a lehetőséget. 

Alapigénk hatalmas tanúságtétel isten szívós és célratörő szeretetéről, 
ő soha nem mondott le erről a világról, és a maga módján megtette érte a 
legszükségesebbet. olyan erős reménysugarat gyújtott meg ezzel, amely 
eloszlathatja minden reménytelenségünket, és új lendületet adhat egy jobb 
világért folytatott küzdelmünknek. 

1985. november 
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karácSoNy üNNePe 

Lk 2,1–14 

Elöljáróban hadd adjak néhány megszívlelendő szempontot a jól ismert 
történethez. 

a) A Jézus születése körüli eseményeket elbeszélő részek nagy valószí
nűséggel a hagyományozás folyamatának későbbi szakaszában szilárdultak 
meg. Azért fonták körül rendkívüli események születését, mert rendkívüli 
volt az az életmű, amely az ő világrajövetelét követte, és nem fordítva. Ahogy 
Mózes születésének vagy Julius Caesar születésének különös körülményei is 
azért maradtak fenn, mert egész életművük meghatározó volt az utókorra. A 
karácsonyi történetekből is kitetszik, hogy olyanok adják tovább, akik tudták, 
hogy mi történt Jézussal, amikor itt élt és tanított közöttünk, amikor meghalt 
és feltámadott, és amikor a benne hívők közössége elindult történelmi útjára. 
de ismerték mindennek a jelentőségét is. Nem is lehet karácsonyt csupán 
önmagában megérteni. Viszont azt sem állíthatjuk, hogy Jézus csak később 
nőtt fel feladatához. A karácsonyi történetekben minden Isten rendezéséről 
árulkodik, aki már abban a kisgyermekben szabadulásunkat, üdvösségünket 
készíti elő. Mint a magban, már benne rejlik a később kibontakozó sudár fa. 

b) Nehéz észre nem vennünk az árnyéknak és fénynek azt az éles kont
rasztját, amely az elbeszélés minden mozzanatát jellemzi. józsefet és Máriát 
történelmi erők sodorják, és mégis isten tenyerén vannak. Nem tartoznak a 
kiváltságosak közé, és mégis a legnagyobb kiváltságban részesülnek. Egysze 
rű pásztorok az első hódolói gyermeküknek, de angyalok seregei örvendez 
nek neki. isten dicsősége itt is „kereszt alá van rejtve”, de „isten bolondsága 
bölcsebb az embereknél, és isten gyengesége erősebb az embereknél” (1Kor 
1,25). ha a karácsonyi történet csupán emberi fantázia szüleménye lenne, 
legalábbis álruhás királyfit faragott volna a betlehemi gyermekből. 

c) Barátságos, hívogató fény önti el az egész történetet, és ezt nemcsak 
mi vetítjük bele valamiféle karácsonyi romantika hatására. Látszik, hogy a 
karácsonyi történetek hagyományozoi megilletődötten, kedvvel és örömmel 
adták tovább őket. hitelesen ma is csak így adhatók tovább. akkor is, ha már 
százszor is elmondtuk őket életünk során. 

d) Mindezeken túl az evangélista is rajta hagyta keze és szíve nyomát a 
karácsonyi történeten. Különösen is akkor lesz ez nyilvánvaló, ha összevet
jük az általa írtakat a mátéi elbeszéléssel. Annak ellenére, hogy lényeges 
pontokon megegyeznek (a szülők József és Mária, a születés helye Betlehem, 
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a kisded neve Jézus stb.), mégis mennyire Lukácsra vall az öröm túláradása, 
istennek a szegények felé fordulása, az üdvösség világra szóló munkálása! 

Elővettem Prőhle Károly Lukács evangéliumához írt magyarázatát. Bízom 
benne, hogy mindnyájunk keze ügyében van, és ezért nem szükséges meg 
ismételnem a benne megtalálható szempontokat és észrevételeket. Prőhle 
Károly kitér arra a vitára, amely a Lukács által megadott történeti hivatko 
zások körül pattant ki, elsősorban david strauss nyomán. Ugyancsak említi, 
hogy józsef engedelmeskedése az adóírásra vonatkozó rendelkezéseknek 
állásfoglalás az ezek ellen tiltakozó zelóták felfogásával szemben. nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül az angyalok magasztaló énekében szereplő „jó 
akarat” elemzését sem. hasznos volt számomra josef ernst Das Evangelium 
nach Lukas című kommentárjának a forgatása is. 

feltételezve, hogy a rendelkezésünkre álló anyagban utánanézünk a 
történet egyes részleteinek, most már csak egy-egy megjegyzéssel kívánok 
a teljesebb megértéshez hozzájárulni. 

A történetben háromszor is szóba kerül, hogy Betlehem dávid városa. 
Nem lehet véletlen. így adja tudtul az elbeszélő, hogy a viszontagságos 
módon, szegényes körülmények között világra jött gyermek a hőn áhított 
dávidi messiás (Mik 5,1). ez a messiás, akit isten fiának tekint (2sám 7,12kk), 
egyúttal Mária fia is (7. vers), mégpedig „elsőszülött fia”. Nem valószínű, 
hogy ez a megjegyzés azt kívánja tudtul adni, hogy Máriának jézus után 
más gyermekei is születtek. inkább arra vonatkozhat, hogy a tóra szerint 
minden elsőszülött fiú az Úré (2Móz 13,12; 34,19). A béke, amelyet az angyali 
kar meghirdet, ószövetségi értelemben értendő. Azt az állapotot teremti meg 
a megszületett szabadító, felkent és Úr már itt a földön, amelyben rendezett 
és tartalmas a viszony Istennel és az emberek között. amelyért érdemes 
megszületni és vállalni az élet kockázatos kalandját mindnyájunknak. 

Az adóösszeírásra vonatkozó császári parancs birodalomszerte nagy 
nyüzsgést támasztott, amelyben csak észrevétlen, jelentéktelen epizód egy 
szegény házaspár gyermekszüléssel nehezített útja. de ahol isten lát mun
kához, éppen az emberileg legkilátástalanabb helyzetben formálódik a tör
ténelem, a legnagyobb történelmi fordulat. Ezért látja nagynak istent és 
magasztalja őt a menny és a mennyel együtt mindenki, akinek van füle a 
hallásra, és van szeme a látásra. 

1997. november 
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karácSoNy üNNePe 

Tit 2,11–14(15) 

Egy megjegyzés elöljáróban 

A textus kiírásából kiviláglik, hogy a 15. vers fakultatívan bevonható az 
alapigébe. A vers, tartalma szerint, inkább az igehirdető számára megszív
lelendő. szólhat azonban a gyülekezethez is, amennyiben kifejezetten a 
lelkükre akarjuk kötni a karácsonyi üzenet továbbadását. 

Exegézis 

Mindenekelőtt vegyük számba az eredeti szöveg által felkínált többletet! az 
„új fordítás” ugyanis néhány ponton helyreigazításra vagy pontosabb fogal
mazásra szorul. a 12. vers elején a particípiumot tanácsos vonatkozói mellék
mondattal visszaadni: „amely arra nevel minket”. a gondolatmenet szerint 
ugyanis az „üdvözítő kegyelem” nevelő hatásának kell kitennünk magunkat. 
nem fedi pontosan a mondanivalót az sem, hogy a „hitetlenséget” kell megta
gadni. az ajseveia a görög szövegben a hitetlenségnél is erőteljesebb kifejezés: 
’istentelenség’ vagy esetleg ’aljasság’, tehát mindenképpen olyan életvitel, 
amelyben valaki gátlástalanul felrúgja isten rendjét.1 szintén erőtlennek tűnik 
krisztus népének így olvasható jellemzése: „amely jó cselekedetre törekszik” 
(14. vers) A hlothv" több a törekvő embernél. Az, aki buzgón vagy még inkább 
„elszántan törekszik a jócselekedetekre”. 

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a szövegkörnyezetet sem, amelybe alap
igénk beágyazódik. A megelőző szakaszban intelmek sora szólít fel a tisztes 
életvitelre az élet különböző helyzeteiben, a „házitáblák” hagyományait 
követve. textusunk ünnepi sorai pedig beletorkollnak a felsőbbség iránti 
engedelmességre, a felelős állampolgári magatartásra történő felszólításba. 
Ez a mozgás, ha nem is mindig ennyire nyilvánvalóan, de jellemző a bibliai 
üzenet egészére. Még a leghétköznapibb jelenségek is ráutalnak minket isten 
közbelépésére, cselekvésére. Viszont isten minden megnyilvánulásának is 
megvan a mindennapos konzekvenciája. 

Alapigénkre jellemző egy olyan hellenista szóhasználat és gondolatvilág, 
amely elsősorban nem zsidó eredetű keresztyéneket tart szem előtt. Már a 

1 Lásd EWNt 1: 405–406. kol. 
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karácsony ünnepe (tit 2,11–14[15]) 

„pásztorlevelekre” olyannyira jellemző kulcsszó, az ejiavneia is ilyen, amely 
általában valamilyen istenség nyilvánosság elé lépését, fenséges megjelenését 
jelenti. de a hellenizmusban istenített emberek, főként uralkodók epifániájá
ról is beszéltek, s Caligula óta a római Birodalomban szintén így nevezték a 
császárok kivételes és megtisztelő látogatásait.2 nem lehetetlen, hogy a helle
nista keresztyénség a császárkultusznak ezzel a megnyilvánulásával szegezte 
szembe a Jézus Krisztus epifániájáról szóló híradást. Ez főként az Úr végső, 
eszkatologikus megjelenésére vonatkozott (2thessz 2,8; 1tim 6,14; 2tim 4,1.8), 
amint alapigénk 13. versében szintén erre utaló célzást kell látnunk. viszont 
megjelölheti Jézus megjelenését a földi világ körülményei között is (2tim 1,9–10; 
tit 2,11; 3,4), „amennyiben a szöveg ezt a megjelenést eszkatologikusnak te 
kinti”.3 igénkben semmi jel nem mutat arra, hogy jézusnak ez az „epifániája” 
születésekor történt. Elvileg húsvéti megjelenéseire is gondolhatunk. de „már 
a korai egyház úgy látta, hogy jézus Krisztus emberré lételében istennek sze
mélyes megjelenésére vonatkozó ígéretei valósulnak meg”.4 Nem követünk 
el tehát erőszakot a szövegen, ha mondanivalóját Jézus születéséhez kötjük. 

hellenista hatás tükröződik a Jézus születéséhez méltó életvitel körülírá
sában is. A józanság, igazságosság és istenfélő kegyesség három a görögök 
erkölcsi értékrendjét meghatározó négy kardinális erényből. Egyedül a férfias 
bátorság (lásd 1kor 16,13) hiányzik a felsorolásból. nem lehet véletlen, hogy 
amikor az alapigét körülölelő részekben a különféle emberi kapcsolatok ke 
rülnek szóba, éppen ezekre az erkölcsi értékekre kerül a hangsúly. Ugyanis 
az emberi együttélés nélkülözhetetlen kötőanyagai ezek. tartalmukat viszont 
a „megjelent kegyelem” határozza meg, amelynek hatása alatt érlelődnek. 

alapigénkben a krisztológia inkarnációs vonulata jelentkezik, és erre 
szintén a hellenista múltú és műveltségű gyülekezetekben került hangsúly. A 
hellenista ember a világot „kozmosznak” tekintette, tehát elsősorban kiterje 
désében érzékelte. Ezért azután „számára minden Jézusról szóló  jelentős kije 
lentésnek – érvel Goppelt – valamiképpen érintenie kellett a kozmoszt is. (…) 
így alakult ki a hitnek az a felismerése, amely Jézus jövetelének, lényegének 
megfelelően, kozmikus fontosságot tulajdonított.”5 Ennek megfelelően Jézus 
születése önmagában, puszta jelenléte a világban gyökeres fordulatot hozott 
isten és az emberiség, isten és a világ viszonyában. Mindezt nagyszerűen és 
találóan fejezi ki Luther szép karácsonyi éneke (Eé 154). Vegyük azonban 
észre, hogy igénkben szóhoz jutnak Krisztus művének más mozzanatai is! 

2 thWnt 9: 9. o. 
3 Bultmann és Lührmann: thWNt 9: 11. o. 
4 eWnt 2: 111. kol. 
5 GoppeLt 1976, 399–400. o. 
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Néhány szempont az igehirdetéshez 

Két célhatározó kötőszó is van alapigénkben, amelyek félreérthetetlenül jelzik, 
hogy a testté létel csodája nem öncélú mutatvány, ragyogó „isteni színjáték”, 
hanem Isten mentőakciójának része. Amikor eldöntötte szívében, hogy megaján
dékozza a világot Jézussal, mireánk gondolt, de ezen túlmenően környezetünk, 
kortársaink, tulajdonképpen minden ember, azaz az egész emberiség sorsa 
feküdt a szívén. Azon az első karácsonyon a betlehemi Gyermekben isten egy 
új minőséggel, az emberhez mint isten teremtményéhez méltó élettel oltotta be 
a vergődő, önmagán túllépni nem tudó emberiséget. Ez a krisztusi élet viszont 
nem genetikai örökség, nem kéretlen ajándékként a miénk. A hittel fogadott 
megszólítás személyes kapcsolatában lesz részünk benne. Ezért akar magának 
olyan népet gyűjteni, tisztítani, felkészíteni, amely alkalmas arra, hogy őt kép 
viselje, az ő nevében szóljon és cselekedjen. isten szándéka szerint így gyűrűzik 
tovább karácsony csodája. Ez a nép tehát nem karácsonyozhat csupán önmagá
nak. önmagát kell letennie karácsonyi ajándékul mindenki karácsonyfája alá. 

A betlehemi Gyermek születése azért örvendetes hír, mert általa Isten ke
gyelme jelent meg a világban. Az inkarnáció eseményében összekapcsolódik 
az ég a földdel, isten világa az embervilággal. „Ez az egyetlen pont, ahol az 
isten és ember között tátongó szakadékot híd íveli át” – foglalja össze hägglund 
Barth álláspontját Jézus születésének jelentőségéről. Az örömhír mégsem me 
rülhet ki abban, hogy helyreállt a megszakadt kapcsolat isten és ember között, 
vagy hogy az ember számára végre felfoghatóvá vált isten, aki „egészen más”, 
mint ő. istennel kapcsolatban ugyanis nemcsak ismeretelméleti problémáink 
vannak. Mert isten és közöttünk a viszony feszültté vált a bűneink miatt, és 
ennek valamiképpen rendeződnie kellett. Mi nemcsak az istentől való távolság 
barátságtalan hidegében didergő lények vagyunk, akik legalább karácsonykor 
szeretnénk az otthonosság hangulatába ringatni magunkat, mint a gyufaárus 
kislány andersen meséjében a gyorsan ellobbanó gyufaszálak lángjai mellett, 
hanem tékozló gyermekek is, akiknek nem jó a lelkiismerete. karácsonykor 
se hallgassuk el, hogy az a kisgyermek, aki Betlehemben szegényes jászolban 
feküdt, mert nem jutott számára hely a vendégfogadóban, a Golgota vesztőhe 
lyén „önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden törvényszegéstől” 
(14. vers). de karácsonykor arról sem feledkezhetünk meg, hogy a Jézusban 
gyökerező élet ajándékában még csak előleget kaptunk istentől, amelynek 
töredékes volta csüggedés helyett türelmes várakozást váltson ki belőlünk: 
tesszük isten szerint dolgunkat, „mert várjuk a mi boldog reménységünket, a mi 
nagyságos Istenünk és a mi üdvözítőnk, Jézus Krisztus megjelenését” (13. vers). 

Jézus születésének igazi jelentősége tehát akkor tárul fel előttünk, ha nem 
feledkezünk meg arról, amit értünk tett, amíg itt volt közöttünk, és amit ten
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karácsony ünnepe (tit 2,11–14[15]) 

ni fog akkor, amikor újra közénk jön. Akkor nem marad üres szólam, hogy 
általa isten kegyelme öltött testet közöttünk, mert mindaz, amit az ő révén 
kaptunk, Isten meg nem érdemelt ajándékának bizonyul. ha ebből valamit 
is fel tudunk fogni, az lesz igazán nevelő hatással ránk. Nem árt ezen a 
karácsonyon számba vennünk mindazt, ami ellenállhatatlan nevelő hatást 
gyakorol miránk. Elég, ha a tévéműsorokban felénk áradó erőszak vagy az 
emberi és üzleti kapcsolatokban elburjánzó gátlástalanság magatartást befo 
lyásoló szerepére gondolunk. Mindezzel szemben a jézusban megnyilatkozó 
kegyelemben elégséges okot találunk arra, hogy mi másképp éljünk. talán 
még mindig azt hisszük, hogy isten pedagógiájának leghatásosabb eszköze 
a bot, vagy tóth árpád szavaival: a megpróbáltatások „oltókése”. pedig a mi 
nyakasságunkat leginkább meg nem érdemelt szeretetével tudja megtörni. 
természetesen, mint minden nevelés, ez a fáradozás is hosszan tartó folyamat. 
Nem véletlenül fogalmazza alapigénk folyamatos jelen időben. Adjunk esélyt 
ezen a karácsonyon a hirdetett igének, hogy azért hiábavaló folyamat se legyen 
rajtunk. És az úrvacsorának is, ami holtz szerint a titusz-levél fő témája. 

istennek Jézus Krisztusban köztünk megjelent kegyelme a kitartó ösztönzé 
sen kívül mértéket is ad elénk. Nem volna szabad megelégednünk azzal, hogy 
szigorúbb erkölcsöket követelünk, mert lényegében kétféle erkölcsiség van. Van 
olyan, amelyik kegyetlenségen alapul, és van, ami ennek az egyetlen alternatívá
ja, az, amelyik isten kegyelmes bánásmódját tekinti mintának. ezt a kegyelmet 
alapul véve kell józanul őrizkednünk minden szélsőséges lépéstől, megadni 
kinek-kinek, ami igazságosan jár neki, és úgy lenni istenfélő kegyesnek, hogy 
ne forduljunk el az emberektől. Mivel így élni nem kifizetődő, s hitetlenségünk, 
valamint szeretetlenségünk miatt a fogunk sem nagyon fűlik hozzá, elszánt
ságra van szükségünk megtagadni, ami nem áll meg isten jézusban megjelent 
kegyelme mértékén, és cselekedni mindazt, ami abból következik. 

Alapigénknek kétségtelenül van egy sodrása. a kiindulópont istennél 
van, majd magával akarja ragadni az ünneplő gyülekezetet, hogy karácsony 
ajándéka végül is az egész isten által szeretett világé legyen. hárítson el isten 
Lelke minden akadályt ennek az áldott áramlásnak az útjából! 

Felhasznált irodalom 
GoppeLt, Leonhardt: Theologie des Neuen Testaments. Vandenhoeck & ruprecht, 

Göttingen, 1976. 
EWNt = Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament. 1–3. köt.  szerk. Balz, 

horst – schneider, Gerhard. Kohlhammer, stuttgart–Berlin–Köln, 1980–1983. 
thWNt = Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. 1–10. köt. szerk. Kittel, 

Gerhard. kohlhammer, stuttgart, 1932–1979. 

1998. december 
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karácSoNy üNNePe 

Mt 1,20b–23 

megjegyzések az alapigéhez 

Egy-egy sátoros ünnepnek az a kísértése, hogy a nevezetes nap homiletikumát 
hirdessük, és így általánosságokban vesszünk el a kijelölt igeszakasz sajá
tos üzenetének az ige hallgatóinak egyedi helyzetére történő alkalmazása 
helyett. Most Máté tolmácsolásában hangzik el a karácsonyi örömhír, még 
csak nem is a születés körülményeiről, hanem annak isten részéről történő 
előkészítéséről, és ezért legyünk tekintettel a mátéi hangsúlyokra. az evan
géliumi üzenetbe az események puszta közlésén kívül beletartozik azok 
interpretálása, értelmezése és a személyes tanúságtétel is, ebben az eset
ben az események mátéi tükröztetése. ha pedig a történtek isten Lelkének 
munkájára vezethetők vissza, a róluk szóló értelmezés és tanúságtétel sem 
nélkülözheti a szentlélek inspirációját. 

Nagy valószínűséggel Máté az első, aki a Jézus-történet földi kezdetéről 
is ír. Márk evangéliuma még megáll a lábán a karácsonyi történet nélkül. 
A további hagyományfejlődés során azonban már szükségesnek látszott az 
evangéliumi üzenet teljességének érdekében Jézus születésének körülményeit 
is felidézni. aligha lehet kétséges tehát, hogy a jézusról szóló tanúságtétel 
visszafelé, a kereszthalál és feltámadás felől teljesedett ki. azért figyeltek fel 
születésére, mert figyelemre méltó volt az élete. A „mit tett értünk?” kérdése 
után kikerülhetetlenné vált az a kérdés is, hogy ki volt az, aki mindezt tet
te. A karácsonyi történetek erre adnak feleletet. Az a Jézus, aki a kereszten 
meghalt, és harmadnap feltámadott, nem a mitikus képzelet terméke, örök 
igazságok foglalata, hanem a történelem menetébe beleszületett valóságos 
ember volt. ugyanakkor azonban nem csupán egy emberpalánta a sok mil
liárd között, hanem egyetlenegy a sok milliárd közül, akivel isten teljes 
mértékben közösséget vállal, akivel vele volt az Isten (jn 3,2; 8,29; apCsel 
10,38), és aki viszont mindenben Istennel volt (Mk 12,14 par; Jn 8,29). 
20b–21. vers: Máté Jézus születésének körülményeit József felől közelíti 

meg. ő az, akinek lelkiismereti kérdést jelent a születendő gyermek elfo 
gadása, s ő az az eszköz, aki álombeli útmutatás révén helyet ad Jézusnak 
családjában, s ami ennél is fontosabb, dávidi leszármazásban részesíti. ő 
az, akinek nevet kell adnia az újszülöttnek, és ugyancsak ő az, aki álombeli 
intésnek engedelmeskedve a számunkra már oly meghittnek számító jézus 
nevet adja Mária gyermekének. A Jézus név nem volt különleges abban a 
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korban. élt ilyen néven például egy justusnak is nevezett keresztény pál 
környezetében a Kolosséi levél szerint (4,11). Bizonyára Mózes utódjának, 
józsuénak emlékére adta sok apa fiúgyermekének ezt a nevet. jézus esetében 
azonban nem csak ez a kegyes tradíció érvényesült. A név önmagában is 
prédikál, mert magyarra átültetve annyit jelent: isten megsegít. A Máté által 
közölt keresztény értelmezés szerint azonban többről van szó: ez a segítség 
egész életet meghatározó szabadítás, tehát messiási tett. 

Jézus szűztől való születésének dogmatikai megfogalmazásával Máténál 
még nem találkozunk. de utal rá, mégpedig ézs 7,14-nek a septuagintából 
vett idézetével, ahol a héber szó, amely fiatalasszonyt jelent, arqevno"-ként, 
tehát szűz értelemben vehető szóként jelentkezik. Közvetve azonban az a 
félelem is a „szűztől születés” titokzatos tényét sejteti, amelyet az istentől 
jövő álomnak kell legyőznie a családfő szívében. Máté mégsem a fogamzás 
kérdéseit boncolgatja. „Arra törekszik – írja Ulrich Luz –, hogy istennek a 
Lélek által végbevitt teremtő közbeavatkozásáról szóljon, és nem az egyéb 
ként görögben semleges nemű, héberben pedig nőnemű szóval jelölt Lélekről 
mint Mária partneréről elmélkedjen.”1 

Mátéra jellemző, hogy a Jézus nevében meghirdetett szabadulás kulcsának 
a bűnbocsánatot tekinti. Mt 9,1–8-ból ez egészen nyilvánvaló. a jézushoz 
vitt bénának a testi gyógyuláson túlmenően az általa hirdetett bűnbocsánat 
révén rendeződik az élete. A szereztetési igékben egyedül Máté emeli ki, hogy 
Jézus vére a „bűnök bocsánatára” ontatott ki. Ez a mátéi hangsúly akkor lesz 
igazán nyomatékos, amikor számba vesszük, hogy kortársai milyen szabadí
tásban, főként politikai változásban reménykedtek. Nála viszont egyértelmű, 
hogy Isten közbeavatkozása érdekünkben az Istennel való viszony függvénye. 
22–23. vers: a mindez névmás értelemszerűen a Jézus születését előkészítő 

eseményeket foglalja össze. Az evangélista szerint, legalábbis úgy tűnik, 
ezek az események azzal a céllal történnek, hogy istennek az Ószövetségben 
tett ígéretei igazolást nyerjenek. a megvalósult ígéretek természetesen isten 
szavának megbízhatóságát és egyúttal istennek az ígéretei megvalósításában 
tanúsított hűségét is bizonyítják. de többről van szó, mint isten becsületéről. 
Minden azért történt, hogy a megszületendő gyermekben Isten az emberrel 
lehessen, az ember pedig ezáltal Istennel lehessen. a gyermek neve tehát a 
jézus név mellett bízvást lehetne emmánuel is, „amely megmagyarázva azt 
teszi: Velünk az isten!” így hát a Jézus név mellé odakívánkozik az evan
gélista értelmezése is. Az általa felkínált szabadulás lehetősége az Istennel 
való közösség helyreállításában nyílik meg. 

1 Luz 1985–2001, 1: 104. o. 
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Készülődve a nagyünnepi igehirdetésre 

Bár minden gyermek megszületése csoda és reménység, mégsem ismerjük 
minden egyes ember születésének körülményeit. Valakinek a szülőházát 
akkor jelölik emléktáblával, ha életművével kiérdemli azt. Petőfi kiskőrösi 
szülőházának már csak hűlt helye lenne, ha ő maga nem került volna a ma
gyar irodalom halhatatlanjai közé. Jézus születéséről sem emlékeznénk meg, 
mint annyi más kortársáéról sem, ha mindaz, ami vele történt, nem volna 
évezredek múltán is meghatározó mindnyájunk számára. igen fontos volna, 
ha az ünnepi forgatagban ez az összefüggés nem sikkadna el, ha mindaz, amit 
jézusban kaptunk, nem veszne el az általunk adott ajándékok halmaza alatt. 

a karácsonyi igehirdetésnek ugyanaz a feladata, mint az evangélistának. 
Ahogy Józsefet álmában jó előre felkészítette a Mindenható, úgy kell előké 
szítenie és rávezetnie minket arra a felismerésre, hogy jézusban mindent 
felülmúló ajándékot kaptunk istentől. Nem egy nagyszerű eszmét, időtálló 
életcélt adott útravalóul, hanem valakit, aki által és akivel közösségben élve 
maga az élő Isten van velünk. fülöp annyi Jézussal töltött alkalom után is ez 
zel a kéréssel fordul hozzá: „Mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk.” 
jézus kissé szemrehányóan így válaszol: „Ennyi ideje vagyok veletek, és nem 
ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem látott, látta az Atyát.” (Jn 14,9–10) 

Bizonyára ennek az igének az alapján e mostani karácsonyon minde
nekelőtt magát Jézust kell exegetálnunk. Mi történik akkor, amikor benne 
maga isten szegődik mellénk? Jézusban elsősorban az lesz nyilvánvaló, hogy 
a távoli isten közelivé, elérhetővé lett. Ezért azon az ünnepen, amikor az 
egyedüllét különösen is fájdalmas, nem maradunk egyedül, isten életutunk 
társává szegődik. s ez vigasztaló, mert lehetne ellenünk is, hiszen ezt bőven 
kiérdemeltük. de nemcsak háttérbe vonult nézőként van velünk, hanem 
segítségünkre is van. Mindenekelőtt útmutatással, hogy Jézus követésében 
jól tudjunk választani és dönteni. ha pedig valami felülmúlja erőnket és 
lehetőségeinket, bátran elmondhatjuk: Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? 
Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem mindnyájunkért odaadta, 
hogyne ajándékozna vele együtt mindent minekünk? (róm 8,31b–32) isten 
Jézus által ott lesz majd végső magányunkban is. „Elszórt csontjaimat kezeid 
takarják” – vallhatjuk istenről Berzsenyivel (Fohászkodás). talán Pál előbb 
idézett szavait pontosabban kellene fordítanunk: „ha isten értünk van…” 
(J e;r hJmwn). Mert a velünk lévő isten értünk tenni kész isten. 

teljünk meg hát bizakodással, de ne legyünk elbizakodottak! Mindenben 
nem tudhatjuk magunk mellett istent. A német katonák övcsatjára ez volt 
felírva: „Gott mit uns.” Mégsem hiszem, hogy minden tettükbe belerángat
hatták a Mindenhatót. isten Jézusban ajándékoz meg minket önmagával. 
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Velünk van, amennyiben Jézussal vagyunk, de akkor bizonyosan. Máté 
számára nagyon fontos Jézus születésének ószövetségi háttere is. Mert így 
derül fény isten megbízhatóságára és szívósságára, jóakaratának minden 
bűnt és sötét hatalmat legyűrő, végső diadalára. 

Felhasznált irodalom 
Luz, ulrich: Das Evangelium nach Matthäus. 1–4. köt. Benziger – Neukirchener 

Verlag, zürich – Neukirchen-Vluyn, 1985–2001. /EKK 1/1–4./ 

2004. december 

karácSoNy 2. NaPja 

1Jn 1,1–4 

az alapigéről 

A 2. verset csak közbevetett mondatként foghatjuk fel. Az 1. vers a 3. vers 
ben folytatódik. A feltörő gondolat súlyával félresöpri útjából a szabályos 
gondolatmenetet. A szemtanúnak nem egy magasrendű elmélettel, hanem 
magával az örök élettel volt találkozása. és ez annyival több, amennyivel 
több a víz a víz képleténél. A mondat menetének megszakítása jelzi, hogy 
ennek tudatosítása mennyire szívügye a szerzőnek. 

a szemtanú azzal a nyomatékos céllal adja tovább, amit látott, hogy az 
olvasóknak közössége legyen a szemtanúkkal. A koinwniva értelme itt az 
együtt részesedés. Ahogy a szemtanúk részesültek az Atya és a fiú jelen
létének áldásaiban, úgy részesülnek mindazok is ebben, akik a szemtanú 
bizonyságtételét elfogadják. 

A legproblematikusabb a 4. vers. Az eredeti szöveg két típusa eltér abban, 
hogy kinek az öröméről van szó. Egy-két régi kódex a koiné szövegtípussal 
együtt a „ti örömötökről”, vagyis a címzettek öröméről beszél, s így fordít 
a revideált károli is. ebben az esetben a vers értelme az, hogy a szemtanúk 
bizonyságtétele teljes örömmel ajándékozza meg azt, aki hittel fogadja. A leg
régibb és legnyomósabb kéziratok többsége alapján a „mi örömünk” fordítás 
tűnik helyesebbnek. Eszerint a verset úgy kell értenünk, hogy az evangélium 
öröme akkor lesz teljessé, ha az evangéliumot továbbadjuk. A „teljes öröm” a 
jánosi iratokban ebben az összefüggésben szerepel Jn 15,11-ben és 17,13-ban. 

Az alapige a levél prológusa. szoros kapcsolat fedezhető fel benne János 
evangéliumának prológusával. Mindkettő a hellenisztikus zsidóság szellemi 
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fegyverzetében tesz bizonyságot arról, hogy jézus a krisztus. a két prológus 
abban is rokon egymással, hogy mindkettő sűrítve adja a levél, illetve az 
evangélium alaphangjait, vezérmotívumait. az 1. versben az érzékelés mód
jai között a legvaskosabb, a tapintás is szerepel. Ez jelzi, hogy a levél írója 
harcba indul azok ellen, akik tagadják, hogy a krisztus testben jelent meg 
(4,2–3), hogy a történeti Jézus lenne a Krisztus. (Modern teológiai irányzatok 
egész rajára kénytelen asszociálni az ember!) Käsemann joggal mutat rá, 
hogy „a jánosi iratokat a kezdődő, korai katolicizmussal való szembehelyez
kedésükből kell megértenünk”.1 a harc két fronton folyik, jános egyszerre 
küzd a mindent elborító gnózis és a vele szemben intézményekkel védekező 
egyház ellen. Az utóbbi veszélyét abban látja, hogy Jézus időben egyre tá 
volabb kerül, s egyre inkább megmerevedik, mert a tradíció és az egyházi 
hivatal Jézus és a hívő közé ékelődik, és így a kapcsolat áttételessé és me 
chanikussá válik. „tisztává az ember a Christus praesensszel való megújuló 
és közvetlen kapcsolat által válik, s ezt semmiféle tradíció nem pótolhatja, 
mert csupán maga jézus az út, az igazság és az élet.”2 innen érthető, hogy 
jános az alapigénkben tanúskodásának célját az olvasóknak az atyával és 
az ő fiával való közösségben jelöli meg. Azért adja tovább azt, amit látott és 
hallott Jézusról, hogy a gyülekezet megismerhesse élő és megdicsőült Urát. 

az igehirdetés elé 

Elöljáróban önmagunknak: 
a) János körülményesnek ható, spirálisan haladó mondatfűzése szerintem 
több puszta stiláris sajátosságnál. stílusában az a lényeges felismerés tükrö 
ződik, hogy a hit élő valóság, alkotóelemei feltrancsírozhatatlan, bonyolult 
egységben vannak. Az „egykor”, a „most”, az „elkövetkezendő”; az „eredet” 
és „következmény”, az „itt” és az „odaát”; az „isteni” és „emberi” egymást 
kölcsönösen feltételezik, s ezt a „struktúrát” nem lehet egyszerű felsorolásban 
vagy ellentétpárokban kifejezni. Az „ige”, „élet” és „közösség” ugyanarról a 
valóságról beszél más és más oldalról, s ezt az összefüggést érzékeltetnünk kell 
akkor is, ha az igehirdetésben kénytelenek vagyunk tagolni mondanivalónkat. 

b) Nem szabad ellepleznünk azokat a feszültségeket, amelyek szinte 
szétvetik textusunkat. Az inkarnációban a transzcendens isten jelenik meg 
a vaskos tapasztalat, a történelmi esetlegesség világában. Jézus nemcsak 
üzenetközvetítő, hanem maga Jézus személye válik üzenetté. Jézus egyszeri 

1 käsemann 1960–1964, 182. o. 
2 uo. 185. o. 
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megjelenése a történelem egy bizonyos pontján minden kor embere számára 
lehetővé teszi a vele való egyidejű kapcsolatot. 

c) A készülés során kemény küzdelmet kell majd folytatnunk azért, hogy 
dogmatikus általánosságok helyett a ma élő gyülekezetnek szóló üzenetté 
váljék a textus. A 4. vers azonban segítségünkre siet. Ebben ugyanis János 
közvetve azt is elárulja, hogy az, amiről tanúskodik, neki magának is öröm, 
amely – mint minden igazi öröm – azáltal válik teljessé, hogy másokat is 
megajándékozunk vele. de hogyan okozhat örömöt az az ige, amelyet idő 
szerűtlennek és használhatatlannak érzünk? ha nem fog örömöt jelenteni 
számunkra a karácsonyi igehirdetés, az csak annak a jele lesz, hogy nem 
látjuk vagy nem fogadjuk el egyházunknak azt az útját, amelyet a mai tár
sadalomban jelölt ki számunkra. Mert erre az útra tekintve telik meg igehir 
detésünk a valóság levegőjével, ezen az úton nyer újra értelmet és tartalmat 
a hit, az engedelmesség és a szolgálat. 

Igehirdetésünk csomópontjai 

a) A karácsonyi gyermekben isten szól hozzánk. Közös tapasztalatunk, hogy 
mennyire problematikussá vált számunkra az istenről való beszéd. isten
nek nem annyira a léte, mint a realitása vált bizonytalanná. nem találjuk 
helyét világképünkben, életünk eseményeiben. Úgy tűnik, hogy ennek a 
helyzetnek a magyarázata ismereteink rohamos tágulásában rejlik, pedig 
csupán isten megismerésének egy helytelen módja került csődbe. isten ma 
is a világ éltető Ura és gondviselője, de ha innen akarjuk megközelíteni őt, 
súlyos kérdések hálójába bonyolódunk, mert az érthetetlenség álarca mögé 
rejtőzik. Az a hely, ahol ő felfedte lényét és akaratát, elsősorban a kijelentés 
történetének csúcspontja: Jézus Krisztus. itt meríthetünk újra bizalmat isten 
gondviselő szeretete iránt. 

isten Jézusban mondta el magáról azt, amire szükségünk van. de lé 
nyegesen többről van itt szó, mint puszta ismeretterjesztő előadásról az 
isteni dolgokat illetően. Jézus kitaszítása életünkből a keresztre, a „városon 
kívülre” – ez a kitaszítottság már a karácsonyi történetre is ráveti árnyékát 
– mutatja, hogy a benne megismerhető isten nem kell nekünk. Mekkora el
lenállás van bennünk, amikor nem a mai élettől elhúzódva, hanem a kellős 
közepében akar minket a szolgálatnak arra az útjára állítani, amelyen Jézus 
járt! de istennek Jézusban testet öltött szava ugyanaz az isteni szó, amely 
minden kezdet forrása. jézus nem állít szembe azzal a világgal, amelybe 
isten teremtő akarata állított, hanem helyünkre tesz abban. 

Jézusban isten öltött testet. Nem szőrszálhasogatás Jánosnál, amikor 

423 



igehirdetéSi előkéSzítők 

 
 

       

           

 

 
 
 

   
 

            
 

   

 

 

 

 

ragaszkodik ahhoz, hogy isten nemcsak hallhatóan, hanem tapinthatóan is 
közöttünk volt. Ezzel is azt akarja aláhúzni, hogy isten szeretetének mun
katerülete az ember és világa. Az ő korában is nagy volt a kísértés, hogy a 
megváltást az anyag és a világ kötöttségei alól való felszabadulásként értsék s 
a lélek szférájára szűkítsék le. A jól megértett karácsonyi üzenet lehetetlenné 
teszi az emberiség sorsa iránti közömbösséget. 

isten tehát jézusban belépett a mi világunkba, hogy itt végezze el kegyes 
munkáját. Ez az inkarnáció titka. 

b) A karácsonyi gyermekben az életet ajándékozta nekünk. János az örök 
életről beszél, de ez az ő szóhasználatában nem korlátozódik a „túlvilági” 
életre. Az örök élet nem olyan csekk, amit majd csak a halálunk után vált
hatunk be. Arról az életről van szó, amelyet itt kell végigküzdenünk, de a 
Jézus Krisztusba vetett hitben, a bűn és halál bilincsei nélkül (Jn 3,14; 5,11). 

Az „örök” jelző az élet előtt tulajdonképpen azt jelenti, hogy az isten
től származó. isten Jézus Krisztusban olyan impulzusokat ad életünknek, 
amelyek nem fakadhatnak a saját vitalitásunkból. A mi természetes életünk 
abban telik el, hogy futunk az után, ami kielégíthetné az életszomjunkat. 
Az az élet pedig, amelyet Jézus ad, kicsordul belőlünk, s mások számára is 
forrássá válik (Jn 4,14). 

c) A karácsonyi gyermek által isten közösséget vállal velünk. Az örök élet 
is csak azért lehet a mienk, mert isten megbékült velünk, és részt ad abból, 
ami az övé. Annak a hírnek gazdag tartalmából, hogy „közösségünk van az 
Atyával és az ő fiával”, most a „van” szóra tegyük a hangsúlyt. igaz, hogy az az 
örömhír, hogy isten megbékült velünk, 2000 esztendővel korábbi eseményen 
alapszik, de ez az örömhír ma teremti meg a kapcsolatot isten és közöttünk. 
A történelem változásai között új ösvényeket nyit meg előttünk isten. hogy 
ezeken járni tudjunk, és isten nevében cselekedhessünk, ahhoz ma kell istent 
megértenünk, és ma van szükségünk erejére. A Krisztusban nekünk ajándéko 
zott élő kapcsolat révén függetlenné tudunk válni a megmerevítő tradícióktól, 
és szinkronba léphetünk a történelemben mindig előre törő Urunkkal. Egy
házunk örömmel tanúskodhat arról, hogy ebben a közösségben új látásokat, 
indításokat, és nem utolsósorban kegyelmes korrekciókat kap élő Urától. 

Az egyik alapvető felismerést éppen abban nyertük, hogy istennel csak 
az maradhat kapcsolatban, aki vállalja a szeretet közösségét embertársaival 
(1Jn 4,12–15). 

Felhasznált irodalom 
käsemann, ernst: Exegetische Versuche und Besinnungen. 1–2. köt. Vandenhoeck & 

ruprecht, Göttingen, 1960–1964. 

1970. november 
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óév eSte 

2Kor 4,15–18 

a textus megértéséhez 

A kijelölt igeszakasz szerves része egy hosszabb, nagyobb lélegzetű fejtege 
tésnek, amelyben Pál apostoli szolgálatának dicsőségéről és nyomorúságáról 
vall. Ennek megfelelően igénk értelme is csak ennek az összefüggésnek az 
ismeretében nyílik meg előttünk. 
15. vers: Az a „minden”, ami értünk van, ebben az esetben az apostol éle 

tet emésztő, de életet adó szolgálata az evangéliummal (10–12. vers). Az ezt 
követő célhatározói mellékmondat sokféleképpen érthető, aszerint, hogy az 
egyes mondatrészeket miként kapcsoljuk össze. A leghelyesebb fordításnak 
a következő látszik: „hogy a kegyelem megsokasodva minél több ember által 
bőségessé tegye a hálaadást isten dicsőségére.” 
16. vers: A „nem csüggedünk” kifejezés az eredetihez képest erőtelen, mert 

nemcsak lelki, hanem fizikai belefáradás is szóba jöhet. A „külső” és „belső 
emberünk” ellentétpár értelme rendkívül vitatott. Pál maga is ritkán él vele 
ember voltunk rejtélyének megvilágítására. Első hallásra az olvasó a görög 
filozófia (platonizmus, sztoicizmus) dualista, anyagi és lelki összetevőre osztó 
emberképére gondol. Nem valószínű azonban, hogy Pál az ember lelki oldalát 
magasabb rendűnek állítaná be. szerinte a bűn az ember pszichikumát is 
megrontotta. Bultmann egzisztencialista megoldása, amely szerint a „belső 
emberünk” az a lényünk, amely rákérdez „igazi valójára”, sem meggyőző. 
tanácsos ebben az esetben is először a szövegkörnyezetben körülnézni. 
A „külső emberünk” nyilvánvalóan a mi látható, megragadható „halandó 
testünk” (11. vers). A „belső emberünk” viszont az a rejtett lényünk, amely 
isten színe előtt tudja magát, és istenre hagyatkozik (lásd Ef 5,16; róm 7,22). 

Bultmann hívja fel arra a figyelmünket, hogy a „belső embernek ez a napról 
napra történő megújulása” nem értendő valamiféle tökéletesedési folyamatnak. 
Ez a „belső emberünk” naponként abból él, ami nem az övé, ami Krisztustól 
származik, s ahogy peregnek a napjai, egyre inkább erre hagyatkozik. 
17. vers: A külső és belső emberünk jelene és jövendője között is ellent

mondás feszül. A szövegösszefüggésből nyilvánvaló, hogy az apostoli szolgá 
lat viszontagságai életbevágóak, és korántsem könnyedén átvészelhető múló 
és jelentéktelen terhet jelentenek. Csupán az eljövendő élet dicsőségének 
súlyához mérten kell ilyennek tekintenünk. sorsunk megítélésének radikális 
áthangolásáról van szó! 
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18. vers: Az eredeti szövegben nem egyszerűen valamit szemlél az ember, 
hanem a szkopuszra tekint, vagyis a célhoz tartja magát. a láthatók és lát
hatatlanok ellentétét ismét felfoghatjuk a hellenista filozófia síkján. de nem 
valószínű, hogy Pál mindent időtállónak tekintene, ami nem érzékelhető 
valóság. ismét a közvetlen szövegkörnyezet ad eligazítást. ideiglenes az elha
lás folyamatának kitett „külső emberünk”, de maradandó a „belső, istenhez 
kapcsolódó emberünk”, aki az eljövendő lét reménységében él (5,1–10). Ez a 
most még nem látható cél határozza meg az életünket. A „belső ember” az, 
akiben él ez a reménység, és akit ez a reménység tart életben. 

Kapcsolópontok az igehirdetéshez 

az óév estét felfoghatjuk kazuális alkalomnak is, amikor az igehallgató 
szituációját fokozott mértékben figyelembe kell vennünk. A polgári év utol
só napján elemi erővel tör reánk a felismerés, hogy az idő ellenállhatatlan 
sodrásában vergődő emberek vagyunk. életünk minden pillanatát jellemzi 
ugyan ez a helyzet, ilyen értelemben minden „napunk gonosz” (ef 5,16), 
mert mulandó, és magával ragadja a lehetőségeinket is, de az év fordulóján 
tudatosodik bennünk, amiről hajlamosak vagyunk elfeledkezni. Pál szavai 
segítséget nyújthatnak nekünk ahhoz, hogy kétségbeesés vagy duhajkodás 
ba fojtás nélkül isten színe előtt nézhessünk szembe mulandó voltunkkal. 

Mindenekelőtt fel kell ismernünk, hogy nem egyedül, sőt nem is első 
sorban az idő múlása határozza meg az életünket. istennek legyen hála, 
belekerültünk egy olyan sodrásba, amelyben mindaz, amit Krisztus és az ő 
nevében az ő szolgái tettek, az örökkévaló Atya szeretetéhez vitt el minket. 
ha pedig az övéi vagyunk, akkor minden múló pillanat közelebb hozza azt 
az időt, amikor semmi sem választhat el minket tőle. 

Másrészt isten megbízásából vagyunk ebben a mulandó életben. éppen az 
idő mulandósága teszi a napjainkat hallatlanul érdekessé, hiszen feladata 
inkat csak addig végezhetjük el, amíg le nem jár az időnk. ezért az óév este 
a hálaadás és a lelkiismeret-vizsgálat kivételes alkalma is. 

ha istenbe kapaszkodva éljük át az idő sodrását, akkor ő segít nekünk 
kifogni az időn. Az évek mindannyiunkon elvégzik romboló munkájukat. 
Barázdát szántanak az arcunkra, elveszik egészségünket, elviszik szerette 
inket, beárnyékolják örömeinket. de ami megtörténik e múló világhoz kötött 
lényünkkel, nem feltétlenül következik be istennel való kapcsolatunkban. 
Ez megújulhat, sőt minél erőtlenebbé válunk a múló idővel, annál több hely 
juthat isten számára. ősz fejjel is megmaradhatunk isten gyermekének. 

ha isten ismeretében tesszük mérlegre gyorsuló iramban múló életünket, 
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akkor nemcsak a veszteségeinket emlegethetjük fel. Amit isten készít nekünk 
magánál, az minden várakozásunkat felülmúlja. Merjünk abban hinni, hogy 
az idő Isten akaratából és jóságából nekünk dolgozik! ahhoz képest, ami 
istennél reánk vár, minden csekélység, legyen az akár örvendetes dolog, 
amelynek elmúlása fájdalmasan érint minket, legyen az fájdalmas, amit 
magunkkal kell hurcolnunk a jövő esztendőbe is. 

Az, hogy miként éljük át az óév este kapuzárási pánikját, nagymérték
ben attól függ, hogy min tájékozódunk. Tartsuk hát szem előtt Isten dolgait, 
amelyek ugyan nem érzékelhetők, de hittel megragadhatók. Nem szükséges 
elfojtanunk mulandó voltunk tudatát. isten kezében a múló idő is javunkat 
szolgálja. így több mindenért adhatunk hálát, mint amit felpanaszolhatnánk. 
ha pedig hálásak vagyunk, akkor mindig isten válik jelentősebbé magunk és 
mások számára. 

1996. november 

újév 

Zsolt 105,1–5 

Van-e időszerűbb tennivalónk az év első napján, mint amire ez az ünnepi 
zsoltár biztat: Fedezzétek fel és ismerjétek el Isten nagyságát! A bölcs ember 
nem a jövőt firtatja – ezt isten bölcsen és jótékonyan eltakarta előlünk –, hanem 
felkészül reá. Embert próbáló eseményekre a következő esztendőben is számí
tanunk kell. ősi ikerellenségünk, a bűn és a halál a jövőben sem fog veszíteni 
erejéből. Lehet borba és féktelenségbe fojtani félelmünket, lehet nagy hetykén 
lebecsülni az ellenség erejét, de győzni csak az tud, aki egy, az ellenségnél is 
hatalmasabb szövetséges oltalmában vonul a küzdőtérre. Ez az ismeretlenbe 
vezető és mégis járható bibliai út: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?!” (róm 
8,31). A félelmetes és sötét erdőbe Atyánk kezét fogva indulhatunk el. Ezért 
újév napján „örüljön azoknak szíve, akik keresik az Urat!” (4. vers) 

Ne tekintsük tehát az egész zsoltárrészletet zsúfolásig megtöltő felszólí
tásokat megcsontosodott liturgikus fordulatnak! isten népének állandóan 
ösztökélésre van szüksége, mert rest a szíve isten nagyságának felismerésére, 
elismerésére és megvallására. ez a restség pedig tragédia. Ha hitünk nem tud 
felnőni Isten nagyságához, elkerülhetetlenül félelem és bénultság lopakodik 
szívünkbe. Már előre meghátrálunk az emberfelettinek tűnő feladatok előtt, és 
cinikus megállapításokkal igyekezünk felvértezni magunkat: ezen a világon 
úgysem lehet segíteni… amíg ember az ember, béke nem lesz a világon… 
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reménytelen vállalkozás felépíteni a közösségi társadalmat… Aki becsületes, 
annak felkopik az álla… nem érdemes egy szalmaszálat sem keresztbe tenni 
egyházamért… Utánam az özönvíz stb. röviden: „Együnk, igyunk, holnap 
úgyis meghalunk!” (1Kor 15,32) Eközben józan realistának gondoljuk magun
kat, pedig kicsinyhitűségünkről teszünk tanúságot. Bár a szélvihar nagyon is 
reális veszedelem volt, Jézus mégis azt mondta a remegő tanítványoknak: „Mit 
féltek, ti kicsinyhitűek?!” (Mt 8,26) Akadnak hívő keresztyének is, akik féltik 
istent a mai világtól, holott isten nem lett kisebb, csak a hitünk zsugorodott 
össze. igazat kell adnunk József Attilának, aki a Csöndes estéli zsoltárban a 
következőket írja: „Mert Neked nincs szükséged a mi csudálásunkra, meg 
zsoltárolásunkra.” Valóban, nem istennek, hanem nekünk van szükségünk 
az ő magasztalására. A zsoltár sem Isten dicsőségszomját igyekszik kielégíteni, 
hanem Isten népét szeretné felrázni kicsinyhitűségéből. 

Azzal a tudattal léphetünk tehát az új évbe, hogy isten hatalma nem fo 
gyatkozott meg, és nevének értéke nem változott. továbbra is övé a föld és an
nak minden lakója. de üresen kongók és semmitmondók lesznek számunkra 
a zsoltár emelkedett sorai, ha nem vesszük észre, hogy Isten nagysága rejtett 
nagyság, és igazi méreteit egyedül a hit képes felismerni. „elmélkedjetek 
minden csodatetteiről!” – int bennünket a zsoltár. A felszólítás két momen
tumra hívja fel figyelmünket: isten nagysága nem a közvetlen tapasztalat 
tárgya. felismeréséhez isten dolgai iránt fogékony következtetések révén 
jutunk el. Következtetéseinknek azonban isten „csodatetteiből” kell kiin
dulnia. ha tovább olvassuk a zsoltárt, kitűnik, hogy az elmélkedés tárgyául 
ajánlott csodatetteken az egyiptomi szolgaságból történt szabadulásnak és a 
megígért új haza elfoglalásának nagy történelmi eseményeit kell értenünk. 
izrael népe számára ezek az események jelentették azt a keskeny fénycsíkot, 
amely világosságot vetett a történelem kiszámíthatatlan, sötét útvesztőire. 
Ezekből értették meg, hogy az emberiség életét nem a vak végzet, hanem 
isten történelemformáló hatalma irányítja. Ezek tanúskodtak számukra arról, 
hogy istennek terve van, mégpedig kegyelmes terve ezzel a világgal, amelyet 
akadályokat legyőző törhetetlen hűséggel valósít meg. Ezekről emlékeztek 
a késői utódok is, mert ha az idők meg is változtak, tudták, hogy isten nem 
változott meg. Nincs tehát a zsoltár által említett emlékezésnek semmi köze 
a múltba révedő nosztalgiához. Ez az emlékezés a jelen történelmi helyzet 
helyes felismerését szolgálja. 

Mi az emlékezés fonalát már tovább szőhetjük, mint izrael népe. Isten 
„jelei” és „csodatettei” tovább folytatódtak, és Jézus Krisztus történetében 
jutottak a csúcspontra. Nekünk mindenekelőtt Jézus halálára és feltámadá
sára kell emlékeznünk, mert isten nagyságára és történelemformáló hatal
mára innen hull a legtisztább fény. A kereszt látszatra isten gyengeségéről 
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tanúskodik, hiszen azt ölték meg a kereszten, aki isten akaratát képviselte 
és cselekedte közöttünk. A feltámadás felől nézve azonban kiderül, hogy a 
kereszten isten hosszútűrő szeretete indítására rejtette hatalmát a gyengeség 
látszata alá, mert nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. 
Ebben a különös ellentmondásban pillanthatjuk meg isten hatalmának igazi 
nagyságát és dicsőségét. Ahogyan Pál mondja: „Isten erőtlensége erősebb az 
embereknél.” (1kor 1,25) A nagy és hatalmas Isten mindenekelőtt szeretet. 
Aki erről elfeledkezik, menthetetlenül meg fog botránkozni istenben, és nem 
lesz képes őszintén belekapcsolódni isten magasztalásába. 

Amikor tehát az esztendő fordulóján eszünkbe jutnak az elmúlt hónapok 
kicsi és nagy horderejű, szomorú vagy örvendetes eseményei, emlékezésünk
nek vissza kell nyúlnia mindahhoz, amit isten tett értünk a Jézus Krisztus 
által. innen kell kiindulnunk, hogy helytálló következtetésekhez jussunk. 
Jézus Krisztus egyszerre „jele” isten félreérthetetlen ítéletének minden bűn 
felett, de ugyanakkor felfoghatatlan kegyelmének is minden bűnös iránt. 
ha ebben a megvilágításban nézzük az eddig megtett utat, a prófétával 
együtt kell megvallanunk: „Az Úr kegyelme, hogy még nincsen végünk!” 
(jersir 3,22) Az Isten ítéletét ismerő és alázatosan elfogadó ember zúgolódás 
helyett most már bőségesen talál okot Isten magasztalására. hálás magáért 
a puszta tényért, hogy megérhette az újévet. hálás családjáért, munkájáért 
és előrehaladásáért. s mindezeken túl hálás azért, hogy az evangélium még 
most is hangzik ebben a világban, és a mai világban megtalálhatja a korszerű 
keresztyén életformát. 

de nemcsak a már megtett, hanem a még előttünk álló út is isten ítélete 
és kegyelme alatt fog állni. Ezért az ernyedt beletörődés vagy a konok ön
fejűség póza helyett figyeljünk a zsoltár szavaira: „Kutassátok az Urat és az 
ő erejét; keressétek orcáját állandóan!” Újév napja rádöbbent bennünket az 
időhöz kötöttségünkre, a múló idő viszont a történelem folyamának részévé 
tesz minket. az évszám változása nem érinti a folyam irányát. az a korábbi 
feltételek és áramlatok szerint ömlik tovább. Ezért bizonyul annyi újévi 
elhatározás kérészéletűnek. Mégsem tekinthetjük önmagunkat csupán az 
áradatban tehetetlenül sodródó faleveleknek. Nemeskürty istván az Önfia 
vágta sebét című történeti művének előszavában vitába száll azokkal, akik 
azt állítják, hogy ami megtörtént, az nem is történhetett másként, mint ahogy 
történt. „A megtörtént múlt – írja – hajdani jelenkorában cselekvő emberek 
által igenis több irányban is mozdítható, eleven élet volt.” igen, tudnunk kell, 
hogy az előttünk álló év eseményei is, még ha bizonyos határok között is, 
több irányban mozdítható események. Jövőnk attól is függ, hogy a történelem 
sodró árjában mihez ragaszkodunk, és mivel szegülünk szembe. számolnunk 
kell azzal, hogy isten a következő évben sem fog minden utunkra elkísérni. 
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isten nem Aladdin készséges szelleme, aki a lámpa megdörzsölésére azonnal 
szolgálatunkra áll. ő a jövőben is ítélő és kegyelmes isten marad. Megítéli 
hamis útjainkat, s talán nem fogja még megvonni tőlünk kegyelmét, az 
újrakezdés lehetőségét. Nincs tehát sürgősebb tennivaló újév napján, mint 
isten útjainak irányában mozdítani életünket. Merre vezetnek az ő útjai? 
Efelől nem lehet semmi kétségünk. „Én vagyok az út, az igazság és az élet” – 
mondta Jézus. ő pedig a szeretet útját járta. Ezen az úton minden bizonnyal 
velünk lesz „az Úr és az ő ereje” (3b). 

Ezenkívül a jövőben is feladatunk marad Isten nevének hirdetése. el kell 
mondanunk embertársainknak, hogy milyen erőt és szeretetet találhatnak e 
név viselőjében. de nem felejthetjük el: isten neve mennyire kompromittált 
név lett miattunk. ezért hitele csak akkor lehet szavunknak, ha mi magunk 
is meg tudunk alázkodni ítélete alatt, és meg tudunk újulni kegyelméből, s 
ha áldozatos szeretettel tanúsíthatjuk, hogy felismertük isten nagyságát az 
egész emberiség iránti szeretetében. 

A mi istent magasztaló zsoltárunknak újév napján még csak a kezdő 
hangja hangzott el. Fontos az intonálás is. „Ha bizonytalan a kürt hangja, 
kicsoda készül a harcra?” (1Kor 14,8) de hogy a dallam isten magasztalását 
vagy gyalázatát szolgálja-e, azon fog múlni, lesz-e bátorságunk isten igaz 
nagyságára, hosszútűrő szeretetére feltenni életünket és szolgálatunkat. 

1975. december 

újév utáN 1. vaSárNaP 

Mt 18,1–5 

Vetélkedő Isten gyermekei között 

Néhány észrevétel az alapigéről 
tanulságos utánanéznünk az evangélista szerkesztői szándékának. Az egész 
18. fejezetben olyan jézusi mondásokat állít egymás mellé, amelyek mind 
valamiképpen a tanítványi kör, az olvasó számára már a keresztyén gyüleke 
zet belső életrendjét világítják meg. alapigénk ugyan a „mennyek országába” 
való bejutásról beszél, de ez nemcsak a jövő gondja, mint ahogy nem egy 
magyarázó véli,1 hanem már itt a földön is ezek között a feltételek között 

1 Luz 1985–2001, 3: 12. o. 
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érvényesül isten áldott uralma az egyház életében. Nem mintha Máté isten 
országa és az egyház közé egyenlőségjelet tenne. A „búza és a konkoly” egye 
dül nála található példázatában (13,24kk) például az egyház olyan szántóföld, 
amelyen isten munkáján kívül a gonosz üzelmei is nyomot hagynak. Mégis 
az egyház isten országlásának kiváltképpen való helye, mert ott jézusról 
„tanítanak”. valamikor még gyermekkoromban az autóbusz ajtaján egy mé
ter magasságban egy vonás volt látható: aki elfért alatta, ingyen utazhatott. 
igénk tehát nem arról szól, hogy majd csak a mennyország kapuján lesz egy 
ilyen vonás. az evangélista éppen azt akarja tudatosítani, hogy az már most 
is ott van mindenütt, ahol isten munkája teret kér magának. 

érdemes megvizsgálnunk alapigénket szinoptikus összehasonlításban 
is. a mátéi elbeszélésben Márkkal és Lukáccsal szemben két ponton van 
hangsúlybeli eltérés. Máténál a tanítványok nem a közöttük megállapítható 
„helyezés”, rangsor iránt érdeklődnek Jézusnál, hanem az Isten országában 
érvényesülő, „objektívebb” sorrend iránt. Ennek megfelelően Jézus nem is a 
vetélkedést pellengérezi ki. a kisgyermek a mátéi elbeszélésben azt a célt 
szolgálja, hogy az isten uralma körében elérhető nagyság útját világítsa meg. 
A nagyság kérdése ebben az összefüggésben Máténál több ízben is szóba ke 
rül (5,19; 11,11; 20,26), de Jézus sehol sem nyilatkozik róla elítélően. Ezért is 
hiányzik a „nagyobb” középfok mellől az a görögben genitivusban álló szó, 
akivel vagy amivel az összehasonlítás történik. ilyen esetben a középfok a 
népnyelvben gyakran a felsőfokot helyettesíti. 

Ezek után most már próbáljuk meg kihámozni az alapul szolgáló szöveg 
gondolatmenetét. Mint minden vallásos teljesítményre orientált zsidó kegyes, 
a tanítványok is számoltak azzal, hogy isten ügyének szolgálatában elért 
eredményeik nem egyformák. ezért szeretnék tudni, ha nem is a sorrendet, de 
a megítélés szempontjait. ellentétben a márki és lukácsi változattal, a tanítvá
nyok nem maguk között tárgyalják a dolgot, hanem mint példás tanítványok 
magához Jézushoz fordulnak (18,1). Jézus szemléltető oktatás formájában adja 
meg a választ. Magához szólít egy kisgyermeket – a kicsinyítő képző ebben 
az esetben fontos –, és a tanítványi kör középpontjába állítja őt. Míg Márknál 
jézus oltalmazóan átkarolja, Máté szerint népe életének tengelyébe állítja. 
A gyermek képviseli a minden gyülekezetben megtalálható „kicsinyeket” (6. 
vers), legyenek ezek akár hitükben ingatagok (6., 10. vers), a gyülekezetből 
elmaradozók (12. vers) vagy súlyosan vétkezők (15. vers) (18,2). 

a tanítványi feladat azonban a mátéi megfogalmazás értelmében túl
megy a „kicsinyek” sorsának szem előtt tartásán. Aki Jézushoz tartozik, 
annak hasonlóvá is kell lennie hozzájuk, tehát nekik maguknak is kicsiny
nyé kell válniuk: „meg kell alázniuk magukat”. Különben nem lehet részük 
isten szabadító, újjáteremtő uralmában. Nehéz volna felsorolni, hogy az 
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írásmagyarázat története során mi mindent tekintettek példamutatónak a 
kisgyermekben.2 a legjobb a gyermekeknek a korabeli zsidóságban elfoglalt 
helyzetéből kiindulni. A rabbinizmus felfogása szerint a kiskorú gyermekek 
az asszonyokkal és a rabszolgákkal együtt vallási és társadalmi megbecsülés 
szempontjából hátrányos helyzetben voltak (vö. Mt 11,25; 21,16).3 az alázat 
tehát ennek megfelelően valakinek nem annyira a lelkületében, mint inkább 
a helyzetében nyilvánul meg. Ezt pedig igyekszünk mindenáron túlhalad
ni, kinőni. Jézus száznyolcvan fokos fordulatot kér a tanítványtól, valami 
hasonlót ahhoz, amit nikodémustól (jn 3,3), hogy egyre inkább kész legyen 
vállalni a kiszolgáltatottságot, a lekicsinylést, a mellőzést. E nélkül ugyanis 
képtelen volna egy szalmaszálat is keresztbe tenni isten ügyében (18,3–4). 
Mindez azonban csak akkor ér valamit, ha nem marad elmélet, hanem élet 
válik belőle, és nem találjuk rangon alulinak „befogadni”, azaz gondjainkba 
venni minden diszkrimináció nélkül azokat is, akik nehéz esetek, akikkel 
törődni nem sok előnyt jelent a magunk számára. Ahol ezt Jézus megbízásá
ból vállalják, ott ő, a feltámadott Úr sem fogja idegenül érezni magát (18,5). 

Néhány szempont az igehirdetéshez 
Alapigénk mindenekelőtt azt sugallja, hogy az eddiginél sokkal nagyobb 
igényűnek kell lennünk önmagunkkal szemben, és sokkal nagyobb céloknak 
kell nekifeszülnünk isten ügyében. Van a szerénységnek egy káros formája, 
amikor is háttérbe húzódunk, és elhárítjuk magunktól a feladatokat. isten 
Lelkének erejével bizonyára többre vagyok hivatott, mint amennyire ké 
pesnek tartom magam. Van isten akaratának megfelelő, nemes vetélkedő az 
egyházban: az nem baj, ha az ő akaratában elöl akarjuk vágni a rendet! Pál 
még azt is ki meri mondani, hogy a többieknél többet fáradozott az istennek 
vele levő kegyelme által (1Kor 15,10). Csakhogy ez a verseny valóságos teljesít
ményen alapuljon, és ne nemtelen eszközökkel, a munkatárs becsmérlésével 
és elgáncsolásával folyjék. 

ha valóban isten szolgálatába akarunk szegődni, akkor az ő céljait kell 
szolgálnunk. ő pedig nem akarja, hogy egy is elvesszen a kicsinyek – a 
tévelygők, a bukdácsolók, a selejtesek, a tehertételek – közül (18,14). Ezért 
nekik kell az egyházi munka előterében állniuk, és nem a legkiválóbbak
nak. ha az „elit” egyháza akarunk lenni, akkor már nem vagyunk krisztus 
egyháza! semmiféle társadalmi presztízs nem indokolhatja ezt. A „hulljon 
a férgese” jelszót nem tehetjük munkamódszerünkké. Ebben a kérdésben 
teljesen egyértelmű és világos alternatív életformát kell a világ elé élnünk. 

2 Luz 1985–2001, 3: 13. o.
3 biLLerbeck–strack 1982, 607., 854. o.
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Eszembe jut egy fiatalkori élményem. tanítás után nemegyszer össze 
verődtünk néhányan, hogy lúgjuk a labdát. ám az alkalmi társaságból két 
hozzávetőlegesen egyforma képességű csapatot kellett kialakítani. hogyan 
oldottuk meg ezt a meglehetősen kényes feladatot? Elénk állt hát a két legjobb 
játékos, akik azután felváltva választottak közülünk. természetesen először 
a legjobb játékosok „keltek el”, és a végére maradtak, akik már senkinek sem 
kellettek, s legfeljebb „tölteléknek” számíthattak. Az élet legtöbb területén 
nem is történhet másként. Például pályázatok igazságos eldöntésénél csak 
a „győzzön a jobbik” elve érvényesülhet. Ezzel szemben áll a jézusi mód
szer, amelynek lényege nemcsak az, hogy személyválogatás nélkül meghív 
mindenkit a csapatába, hanem az, hogy az övéi körének a középpontjába 
a legelesettebbeket állítja, hiszen éppen nekik van leginkább szükségük 
segítségre. tehát nemhogy nem alkalmaz diszkriminációt, hanem mai fo
galommal kifejezve pozitív diszkriminációt alkalmaz. jézus népe „másokért 
élő egyház, amely nem önmagával van elfoglalva” – idézte Prőhle Gergely 
államtitkár dietrich Bonhoeffert az idei reformációi kulturális esten mondott 
ünnepi beszédében. Akik tehát az egyház életének értelme, a Jézus kicsinyei, 
mindenekelőtt a saját körében lévők, de mindazok is, akik a „jerikói úton” 
útjába akadnak. „…a test gyengébbnek látszó részei nagyon is szüksége 
sek, és amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb 
tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb 
megbecsülésben részesülnek” – mondja pál is 1kor 12,22–23-ban. 

természetesen az önmaguktól elteltek, a bármi áron mások fölé kerekedni 
vágyók teljesen alkalmatlanok erre a tanítványi küldetésre. Ezek a „felfu
valkodott hólyagok” nemcsak képtelenek valamit is tenni isten uralmának 
érvényesítéséért, hanem még mérhetetlen károk okozóivá is lesznek. Mert 
az ilyen a nagyság bűvöletében „biciklista típussá” válik, aki miközben 
felfelé tekint, lefelé tapos. Önhittségében önmagán kívül mindenkit irgal
matlanul megkritizál. állandó sértődöttségben él, hiszen véleménye szerint 
nem ismerik el kellő mértékben. ha sokan vannak ilyenek, gyanakvástól 
és megszólástól lesz mérgezetté a légkör, amelytől leginkább a támaszra 
szorulók szenvednek. ezért olyan fontos jézus számára, hogy tanítványai a 
kicsinyek közé tudják lefokozni önmagukat. 

Egy ökumenikus találkozóra bibliatanulmányt kértek tőlem a keresztyén 
élet növekedéséről. sok vívódás után arra a megállapításra kellett jutnom, 
hogy a növekedés vagy a tökéletesedés biblikus értelmében csak egy mó 
don képzelhető el: az „alább szállásban” (Jn 3,30). Vagyis egyre kisebbnek 
kell látnom és megítélnem magam isten, önmagam és embertársaim színe 
előtt. Csak az ilyen kicsinnyé lett „bajtársak” tudnak segíteni a kicsinye 
ken anélkül, hogy megsértenék őket. Ennek a megalázkodásnak pedig nem 
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kell mesterkéltnek lennie, hiszen valóban isten szeretetének kiszolgáltatott 
gyermekek vagyunk. Ezért „…nem teszek semmit. / Csak engedem, hogy 
szeressen az isten” (túrmezei erzsébet: Nem teszek semmit). Mint a szülők 
a gyámoltalan szülöttüket. Akit így szeretnek, az lehet a gyámoltalanok 
gyámolításának specialistájává. 

ha egy keresztény közösség befogadóképessé válik, akkor Jézus is szíve 
sen tartózkodik közöttük, még ha „ketten vagy hárman vannak is együtt” 
(18,20). Különben nem vállal közösséget velük a szívtelenségben, és otthagyja 
őket. Mindig borzongva olvasom a maguk hasznára ügyeskedő papok, éli 
fiainak történetét. Mesterkedéseik legszörnyűbb következménye, túl az 
erkölcsi romláson, az volt, hogy „abban az időben ritkaság volt az Úr igéje” 
(1sám 3,1). Nagy baj a betegség, de még nagyobb, ha hiányzik a gyógyszer! 
Nincs hát időszerűbb tennivalónk az év első vasárnapján, mint megfordítani 
a dolgot, és vállalni önmagunk és egyházi közegünk „alább szállásának” 
keserves, de ígéretes útját. 

Felhasznált irodalom 
biLLerbeck, paul – strack, hermann L.: Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud 
und Midrasch. 1–6. köt. C. h. Beck, München, 1982. 

Luz, ulrich: Das Evangelium nach Matthäus. 1–4. köt. Benziger –Neukirchener 
Verlag, zürich – Neukirchen-Vluyn, 1985–2001. /EKK 1/1–4./ 

1999. december 

vízkereSzt üNNePe utáN 4. vaSárNaP 

Kol 1,15–20 

a textus értelme 

Monumentális ige Krisztus monumentalitásáról. Már maguk az egyes építő 
kövek is tömör, robusztus, súlyos sziklatömbmondatok. A modern írásma 
gyarázók egyetértésben és joggal állítják, az igeszakasz, beleértve a 13. és 14. 
verset is, egyike a Pál leveleiben szép számmal fellelhető himnuszoknak. 

Lohmeyer úgy véli, hogy a himnusz gondolatköre a zsidóságban, pon
tosabban az évi nagy engesztelési ünnep teológiájában van. Ezzel szemben 
Käsemann többekkel együtt gnosztikus eredetűnek gondolja a himnuszt, 
amely azután, persze módosításokkal, a keresztyén gyülekezetek keresztelési 
liturgiájába került. Van olyan is, aki a szerzőséget Pálnak tulajdonítja arra 

434 



vízkereszt ünnepe után 4. vasárnap (kol 1,15–20)   

 
           

 

  

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

hivatkozva, hogy pál himnuszalkotó készségét – lásd 1kor 13; róm 8,31–39 – 
nem lehet kétségbe vonni. sok közös vonást lehet felfedezni az igeszakaszunk 
és a hellenisztikus zsidóság ún. sophia-költészete között is (salBölcs 7). 
Kétségtelen, hogy Pál felhasználja a körülötte levő szünkretisztikus világ 
fogalmait és szókincsét, talán egy kész himnusz is lebegett a szeme előtt, 
mondanivalóját elsősorban mégis az az aktuális lelkipásztori feladat ha 
tározza meg és alakítja ki, amelyért az egész levél íródott. a szóban forgó 
himnikus rész nem áll elszigetelten a levél gondolatmenetében, hanem mint 
a tévtanítók elleni küzdelem evangéliumi alapja, a levél szerves része. 

A Kolosséban fellépő tévtanítás jellege még rendkívül vitatott. Az való 
színűnek látszik, hogy itt nem a Galata-levélből ismert tévtanítókról van szó, 
bár a levélben van utalás a tévtanítók törvényeskedő előírásaira (2,16; 2,20kk). 
A tévtanítás gerince azonban szünkretisztikus filozófiai (2,8), amely a világ 
elemeiről tanít és ezek kultuszát propagálja. A világnak ezek az elemei min
den bizonnyal azok a „fejedelemségek és hatalmasságok”, amelyek az emberi 
sorsot, a heimarmenét intézik. nincs arról szó, hogy a tévtanítók elutasítanák 
Krisztust, csak nem találják elég hatalmasnak arra, hogy a sors erőin ural
kodhatna. Elfogadják Krisztust mint szabadítót a bűntől és a halálból, de úgy 
gondolják, hogy a világ sora és az ember élete a sorshatalmak kezében van. 

pál nem igazítja helyre a tévtanítók tudományos tévedéseit, a világot moz
gató erőkről ugyanolyan korhoz kötött, mitikus elképzelései vannak, mint 
ellenfeleinek, de hirdeti, hogy ezek az erők Krisztusnak vannak alárendelve. 

Mit jelent Krisztus a világ számára? ő a láthatatlan isten képe. Az „isten 
képe” a hellenisztikus zsidó irodalomban a megszemélyesített Bölcsesség 
vagy a Logosz. Pál 2Kor 4,4-ben ezen a vonalon halad, amikor is a kinyilat
koztatás mozzanata kerül előtérbe az „isten képe” kifejezésben. A Krisztus 
méltóságának tehát egyik legdöntőbb vonása, hogy isten csak általa ismerhető 
meg. Valószínű, hogy a kifejezés használatában 1Móz 1,26–27-re való utalás 
is található. Eszerint Krisztus szolgált mintául az ember teremtésekor, ő tehát 
a humánum foglalata is. A következők azonban világosan mutatják, hogy 
istennek ez a „képe” nem passzív minta, mint a szobrász modellje, hanem 
teremtő, formáló és alakító kinyilatkoztatás. 

Krisztus méltóságának rendkívül tömör megfogalmazása a 15. vers má 
sodik fele. A Károli-fordítás és az 1952-es revízió szövege úgy oldja fel ezt 
a tömörséget, hogy az „elsőszülöttből” Krisztus születésének mindeneket 
megelőző idejéről tett kijelentés válik. A születés gondolata azonban itt talán 
fel sem merül, mert az „elsőszülött” szó Krisztusnak az Atyához való párat
lan viszonyát jelzi. Az „elsőszülött” már az Ótestamentumban sokkal több, 
mint az a szó szerinti jelentésből kitűnik. Az „egész teremtés” genitivusból 
áll, s ez nemcsak az „elsőszülött” mindenek felett való nagyságának – a „pro” 
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nemcsak idői, hanem minőségi különbséget is jelenthet – kiemelését szolgál
ja, hanem az elsőszülöttnek és az egész teremtésnek „testvéri” kapcsolatát is. 

a 16. versben az apostol indokolja krisztusnak ezt a nagyságát. Benne 
teremtetett minden! A „benne” többet jelent, mint általa. Pál sajátos szóhasz 
nálatában egyaránt jelentheti a Krisztussal való közösséget és a benne való 
meggyökerezést is. Eszerint a „benne” jelentheti azt, hogy isten a Krisztus 
ban nyilvánvalóvá lett szeretettel teremtette a világot, de ugyanakkor azt 
is, hogy a teremtett mindenségnek benne van a létalapja (vö. ApCsel 17,28). 

A 16. versben váratlanul felenged a fogalmazás eddigi tömörsége. A terem
tett világot több irányból is körülírja. 1Móz 1,1 cseng vissza a „menny és föld” 
kifejezésben. a „láthatók és láthatatlanok” ellentétpár a görög világszemléletet 
tükrözi. A „trónusok”, „uralmak”, „kezdetek” (fejedelemségek), „hatalmak” 
angyali lényekként megszemélyesített sorsformáló erők, s a mindenségnek már 
azt a körét érintik, amely a kolosséi tévtanítók spekulációiban nagy szerepet 
kap. Nemcsak az angyalok között való különbségtevésnek nincs értelme tehát 
– az „akár…, akár…” kötőszóval való szerkesztés mutatja, hogy Pál ebbe az 
irányba is vág egyet –, hanem értelmetlen a tőlük való félelem is, hiszen ezek 
a lények is Krisztusnak köszönhetik létüket, s tőle is függenek. 

A 16. vers végén figyeljünk fel arra, hogy mennyire dinamikussá válik 
a Krisztusról szóló bizonyságtétel! A ta; avnta a sztoikusok által kedvelt 
megjelölése a teremtett világnak. Ezt a mindenséget nemcsak Krisztus által, 
hanem reá nézve is teremtette. ez a „reá nézve” pedig azt jelenti, hogy a világ 
nem befejezett alkotás, hanem a történelem drámai eseményein keresztül 
jut el a Krisztusban adott tökéletességig. 

a 17. vers a himnusz fordulópontja. summázza az eddig mondottakat 
Krisztus kozmikus jelentőségéről azzal, hogy ő minden előtt van – és nem 
volt! –, és a mindenség benne találja meg egzisztenciáját. Ugyanakkor azon
ban – s ezzel válik az ige evangéliummá –, ő a feje a testnek, ami az egy
ház. A világ ura és az egyház ura ugyanaz a Krisztus! Aki a teremtő akarat 
megvalósítója a világban, az az új teremtés megvalósítója is az egyházban 
és az egyház által. 

A 18b–20. versig terjedő rész Krisztusnak ezt az újjáteremtő munkáját 
bontja ki. ő a „kezdet”, de a hellenisztikus gondolkodásmódban a „kezdet
nek” meghatározó szerepe van a folytatásban is. valóban új kezdet, hiszen 
elsőként törte meg a halál egyeduralmát. „Elsőszülött” a halottak között, s ez 
azzal a kiváltsággal jár, hogy – mint a 15. versben az egész teremtés elsőszü
löttének – neki jut a mindenkit megelőző hely, vagyis az uralkodói méltóság. 

Ez a méltóság nem üres cím. Alapja egyrészt az a tény, hogy isten őt vá 
lasztotta ki lakóhelyéül, és ami csak isteni, azt mind ő foglalta magában. ha 
2,8–9-re gondolunk, akkor világossá válik, hogy az apostol már itt a kolosséi 
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tévtanítás elevenébe vág; hiszen eszerint a világ elemei is az isteni szférába 
tartoznak. Másrészt azért illeti meg Krisztust a legfőbb méltóság, mert az 
ő kereszthalála kiengesztelte istent a világ iránt, és ezzel megteremtette az 
egyetemes megbékélés lehetőségét. róm 8,19 a tanújele annak, hogy Pál a bűn 
rontását kozmikus méretűnek látja. Ennek megfelelően kozmikus méretű a 
megváltás is. Úgy tűnik, hogy az apostol abban megegyezik a tévtanítókkal, 
hogy a kozmikus megrázkódtatásokat mögöttük rejlő szellemi erőkkel magya
rázza, viszont szembeszáll velük akkor, amikor azok ezeket a szellemi erőket 
kivonják krisztus fennhatósága alól. ezért záródik ez a monumentális ige 
azzal, hogy Krisztus keresztfán kiontott, engesztelő vére nemcsak a földön 
szerez békességet, hanem az egekben lakók között is. 

igénk mondanivalóját így summázzuk: bátran élhet és szolgálhat krisztus 
népe széles e világban, mert nincs olyan terület, amely ne Krisztusé volna, 
s nincs oly erő, amely ne volna Krisztus hatalmában. 

a textus üzenete 

Az az ige, amellyel ezen a vasárnapon fel kell mennünk a szószékre, komoly 
próba elé állítja az igehirdetőt: vajon tud-e egyszerre modernül keresztyén
ként gondolkodni világunkról? Pál korának legfrissebb világképét használja 
fel arra, hogy Krisztus kozmikus méretű jelentőségéről tanúskodhasson. 

fel kell mérnünk azt a változást, amely a kolosséi gyülekezetéhez képest 
a mi gyülekezeteink gondolkodásmódjában beállt. Az antik ember félt a 
természettől, mert tele volt megfoghatatlan és elháríthatatlan veszedel
mekkel. Ezeknek a természeti erőknek isteni jelleget adott, s tiszteletükkel 
próbálta leszerelni őket. Ennek a kozmikus félelemnek a jelentősége a mai 
ember életében csökkent, mert az emberiség a matematikai formulákban 
megtalálta a kulcsot a természethez, az irreális spekulációk helyét elfoglalta 
a tudomány, s így nagyobb eséllyel veheti fel az ember a küzdelmet a ter 
mészet erőivel. A tudomány eredményei optimizmussal töltik el az embert 
(különös módon ugyanakkor a régi világképből élő asztrológia is feléled, jó 
keresetet biztosítva a horoszkópkészítőknek). Az ige a tudománnyal együtt 
arra tanít, az égitestek nem abszolút urai sorsunknak. ahogy az ember egy
re jobban belelátott a világ titkaiba, úgy apadt a természettől való félelme, 
de a világ ma semmivel sem ad nagyobb biztonságérzetet, mint a kolosséi 
levél megírásának idején. 

ha a létünk bizonytalansága reánk nehezedik, akkor ez annak a jele, hogy 
csonka képünk van Krisztusról, mert amilyennek látjuk Krisztust, olyan a 
hitünk is. súlyos lelki örökséget hordozunk. Jézus Krisztust száműztük a 
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világból a lélek, a személyes problémák területére. Az ilyen „megcsonkított” 
Krisztus természetesen az élet legnagyobb területén erőtlenné vált. 

igénk egyik döntő mondanivalója az, hogy Krisztus munkaterülete nem 
korlátozódik az egyházra. igaz, krisztusnak ez a „profán” munkája el van rejtve 
előlünk. A keresztyén ember innen merít bátorságot arra, hogy az élet minden 
területét Krisztus hatalmában lévőnek lássa. Ez sohasem jelentheti azt, hogy 
az élet minden területének keresztyén irányítás alá kell kerülnie. ha a világ 
krisztusban teremtett, akkor ez azt jelenti, hogy a mindenség akkor szolgál 
krisztusnak, ha az megfelel teremtésbeli céljának. a tudománynak tudomá
nyosnak kell lennie, a jognak az igazságosságot kell szolgálnia, s így tovább. 

Krisztus megváltó munkája sem korlátozódik az egyházra. A bűnbocsánat 
helye, Krisztus keresztje olyan erőforrás, amely kiegyenlítheti e világ ártó 
feszültségeit is. Ez történik meg mindenütt, ahol a békét akarják és meg 
valósítják. A kozmosz sorsa az ember magatartásától függ, ez a mi korunk 
egyik legfontosabb felismerése. igénk nem a végső pusztulás, hanem a nagy 
kiengesztelődés perspektíváját vetíti a világ elé. Az egyház pedig azoknak a 
közössége, akikben folytatódik Krisztus földi szolgálata, az eljövendő újnak 
a kiábrázolása. 

igénk Krisztus arányait a végtelenbe növeli, de azok számára, akik isme 
rik őt. Nem lehet a kozmikus méretű Krisztus az evangélium kezdete. Pál is 
arról a Krisztusról beszél először, akiben van bűneink bocsánata. Azután 
beszél arról a háttérről, amely a történeti Jézus mögött van. A mi feladatunk 
sem az, hogy a kozmikus krisztussal toborozzunk híveket, nevében vitába 
szálljunk tudományos tételekkel, hanem az, hogy azoknak, akik ismerik a 
Krisztusban nyert bűnbocsánat erejét, látókörét kitágítsuk, és ezzel hitük 
ereje is megnövekedjék. 

az igehirdetés elindítása 

Elképzelhető a következő bevezetés: 
Keresztyén Gyülekezet! 
A magas hegycsúcsoknak nemigen van lakója. ott, ahol ritka a levegő, gyér 
a növényzet, nehéz megélni. időnként azonban nagy élmény egy-egy ilyen 
hegycsúcsot megmászni. onnan óriásivá tágul a horizontunk, eltűnnek az 
apró részletek, s átfogó képet kapunk az alattunk elterülő vidékről. A szent
írásnak egyik hegycsúcsa a mai igénk. ritka, nehezen befogadható a leve
gője, hideg, tömör kőszálmondatok vesznek körül. Mennyivel több az élet 
egy evangéliumi történetben! Mégis fel kell küzdenünk magunkat ezekre 
a csúcsokra. Lent a síkságon megvan az a veszély, hogy a dolgok elveszítik 
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igazi arányukat, a mindennapos gondokban leszűkül a világunk. Pedig 
keresztyén életet csak úgy lehet élnünk, ha messzire ellátunk. igénk tekin
tetünket visszairányítja a kezdetre, feltárja a jelen hátterét, és felcsillantja 
a célt, hogy hitünk megnövekedjék, reménységünk megerősödjék, és szere 
tetünk kitartóvá váljék. 

Mert hitünk, szeretetünk és reménységünk ereje attól függ, hogy mennyit 
látunk meg krisztusból. Így volt ez kolosséban is. 

1967. december 

vízkereSzt üNNePe utáN utolSó vaSárNaP 

Mt 17,1–9 

A Jézus megdicsőüléséről szóló történet mind a három szinoptikus evangéli
umban szilárd hagyomány. Különösebb eltérés nincs a három változat között. 
Mégse engedjünk a kísértéseknek, és ne mossuk el az elbeszélések közti különb 
séget. talán éppen egy sajátos vonás fog inspirálólag hatni reánk. „Márknál 
az előadás elevensége és elfogulatlansága, míg Máténál az ünnepélyessége és 
áhítata érzékelteti a történet jelentőségét” – írja Lohmeyer kommentárjában.1 

érdemes elgondolkodnunk azon, hogy miért volt fontos az első gyüle 
kezetek számára megőrizni Jézus megdicsőülésének hagyományát, holott 
Jézus feltámadásának nagyszerűsége mindenképpen felülmúlta tábor-he 
gyi dicsőségét. A megoldást, mint oly gyakran, most is az összefüggésből 
következtethetjük ki. A tanítványok nemrég hallották első ízben Jézust a 
reá váró szenvedésről és halálról beszélni (Mt 16,21–28). Mesterük kiszol
gáltatottsága pedig sehogysem fért bele a felőle táplált reménységeikbe. ha 
mindaz, amiről Jézus szól, megtörténhet vele, akkor nincs is vele az isten. 
Múlhatatlanul szükségük van tehát arra, hogy ha csak átmenetileg is, de 
felvillanjon előttük Jézus dicsősége, és megtudják, hogy a szenvedés útjára 
induló Jézus Isten oldalán áll, Isten pedig az ő oldalán, minden ellenkező 
látszat ellenére. „Minden ezért történik – mondja Luther egy 1538-ban tartott 
prédikációjában –, hogy Jézus az ő tanítványait a kereszthalál miatt reájuk 
váró megbotránkozástól megóvja” (Luthers Ev. Auslegung, 575. o.). 

de annak a felismerésére, hogy kihez is tartozik valójában az, aki tuda
tosan megy a gyalázat fája felé, húsvét után is változatlanul szükség van. 

1 Lohmeyer 1967. 
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Enélkül ugyanis mindazt, amit vele művelnek, a fájdalmas, de gyakran 
megtörtént emberi tragédiák közé sorolhatjuk. Ellenben, ha ez olyan va 
lakivel történik, aki istenhez tartozik, akkor kereszthalála Isten és ember 
konfliktusának és egyúttal megbékélésének alkalmává lesz. Mindehhez még 
azt is hozzá kell tennünk, hogy a menny visszfénye Jézuson húsvét után is el 
van rejtve a gyarló emberi tekintet elől, és legalább annyira szükségünk van 
nekünk is a teljesebb Krisztus-ismeretre, mint a tanítványoknak. Amint a 9. 
versből is kitűnik: Jézus akarata értelmében a történtekről csak húsvét után 
szabad beszélni, mert akkor válik igazán érthetővé és időszerűvé. 

Jézus rejtett dicsősége a történetben két szálon futva tárul fel előttünk. 
Mindenekelőtt abban mutatkozik meg, ami vele történik. Létformája megvál
tozik, vagyis a földi lét feltételei megszűnnek számára, anélkül, hogy felismer 
hetetlenné válna. Lényéből és ruhájából isten dicsőségének a fénye sugárzik 
ellenállhatatlan erővel, amint ez egykor Mózessel is történt (2Móz 34,29kk). 
ilyennek látta látomásában a megdicsőült Urat János is Patmosz szigetén. Az 
Ószövetség isten világába elragadott két legjelentősebb alakja, Mózes, a tör 
vény és illés, a próféták képviselője beszél vele, majd pedig maga isten jelenik 
meg, fénylő ködbe takartan, mint egykor a sínai-hegy felett (2Móz 24,12kk), 
és mennydörgésszerű hangja most is megszólal, mint Jézus keresztségénél, és 
tanúskodik mellette: ő a szeretett fiú, s amit ő mond, az Isten eszkatologikus, 
végérvényes szava. Nyomatékosabb a törvény és a próféták szavánál is. 
Nem kevésbé árulkodó az is, ami a tanítványokkal történik: a tapasztal

tak porba sújtják őket, mint egykor ézsaiás prófétát is a templomban (ézs 
6,1kk). Pedig először Péter még szívesen élvezné a biztonságos mennyei 
környezetet, de a bűnös ember számára isten közelsége elviselhetetlen. ám 
Uruk érintése, mint oly gyakran a betegek esetében, az életet és a félelemtől 
való megszabadulást jelenti a tanítványok számára.2 

Ami megnyílt az övéi előtt, alig pár pillanat múltán ismét bezárult. de ve 
lük maradt Jézus, úgy, ahogy azelőtt is volt, elviselhető, meghitt közösségben. 
Most már azonban rejtett, mennyei dimenziója ismeretében. Lohmeyer szerint 
megismerhették „leplezetlen valójában”. Ez monofüzita kijelentésnek hangzik, 
mintha embersége nem volna valódi. Pedig egyszerre áll Isten oldalán és a mi 
oldalunkon, akire nemcsak rábízhatjuk magunkat, hanem akit szerethetünk is. 

Felhasznált irodalom 
Lohmeyer, ernst: Das Evangelium des Matthäus. szerk. schmauch, Werner. kek 

sonderband, Göttingen, 1967. 

1998. január 

2 Lohmeyer 1967, 263. o. 
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hetveNed vaSárNaP 

1Móz 22,1–14 

megjegyzések a textus szövegéhez 

Az 1. versben a történet értelmét megjelölő nászóh igét károli „megkísérteni”
vel, a próbafordítás „próbára tenni”-vel fordítja. Javasolom, hogy a textus 
felolvasásánál is az utóbbi fordítást használjuk, mert a „megkísértés” fogal
mában az utóbbi évtizedekben eltolódás történt. Bár a héber ige a próbára 
tevés és a megkísértés fogalmát egyaránt magában rejti – az Ószövetség 
ebben a tekintetben nem olyan differenciált, mint az Újszövetség –, arra, 
ami ábrahámmal történik, ma már csak a próbatétel illik. 

hangsúly esik a történetben arra, hogy isten ábrahámtól égőáldozatot 
kíván. Az égőáldozat teljes egészében az oltárra került, s vele az áldozó 
vallást tett arról, hogy mindenestül isten tulajdonának tudja magát. 4Móz 
28–29. fejezetei szerint az égőáldozatot elsősorban engesztelésül kellett 
bemutatni. Az Ura ellen vétkező nép a teljesen elégő áldozatban adja vissza 
magát istenének. 

A 2. versben szereplő „Mórijjá földje” minden valószínűség szerint nem 
azonos a 2Krón 3,1-ben szereplő heggyel, amelyen salamon a jeruzsálemi 
templomot felépítette. a Lxx fennsíkról, a szír fordítás pedig emóreusok 
földjéről beszél. A két helyet a zsidó hagyomány azonosította, Gerhard von 
rad szerint azzal a céllal, hogy a templom helyének szentségét ábrahám 
nevével is emelje. 

A próbafordításban a 14. vers így hangzik: „Azután így nevezte el ábra 
hám azt a helyet: »Az Úr látni fog.« Viszont ma azt mondják: »Az Úr hegyén 
megláttatja magát.«” Az eredetiben a „látni” ige aktív és passzív alakjával 
űzött szójátékot találunk. Nem világos, hogy az ábrahám által adott név 
mire utal. Lehet arra gondolni, hogy isten látja ábrahám istenfélelmét, de 
arra is, hogy isten gondoskodik az áldozati állatról. a szójáték második 
fele viszont egyértelmű. A szerző elárulja, hogy a maga korában az ábra 
hám által adott nevet a jeruzsálemi templomra vonatkoztatják, ahol az Úr 
kinyilatkoztatja magát. 
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a textus értelme 

ábrahám próbára tevésének története szemléletes példája az Ótestamentum 
formatörténeti kialakulásának. A történet magja az állatáldozattal helyet
tesített gyermekáldozat. A 14. versben található névmagyarázat arra utal, 
hogy a történet eredetileg egy kultuszhely hagyományanyagához tartozott. 
A könyv szerzője azonban az ősatyák történeteit a sínai-hegyen kapott ki
nyilatkoztatás fényében interpretálja, s így azok a kiválasztó és ígéretet tevő 
isteni szeretet s a reá felelő hit történeteivé válnak. „Nem lehet kétséges, 
hogy az ábrahámról szóló elbeszélések mögött a hit problémája áll. A hit 
a héberben annyit jelent, hogy az ember »szilárddá teszi magát Jahvéban«. 
ábrahám hitének tárgya 1Móz 15,6 szerint – mint legtöbbször az Ótesta 
mentumban – a jövőre vonatkozik. Jahve megmutatta ábrahámnak tervét a 
történelemben, s ezt ábrahám reálisnak fogadta el, ebben a perspektívában 
»szilárddá tette magát«. Ez volt az ő hite” – írja Gerhard von rad. 

Az elohista szerző súlyos teológiai gondolatait mesteri elbeszélőtechnikával 
domborítja ki. A balladai elhallgatás és részletezés eszközeivel valósággal 
résztvevőjévé teszi az olvasót az elbeszélt történetnek. de a szerző számá
ra mindez csak eszköz a történet drámai magvának érzékeltetésére, arra 
tudniillik, hogy ami isten felől nézve próba, ábrahám számára halálosan 
komolyan vett feladat. 

A történetnek – úgy, ahogy az ma végleges formában előttünk van – az 
értelme tehát az, hogy isten próbára teszi ábrahám hitét. a hit próbája az 
engedelmesség, mégpedig az áldozatot vállalni tudó engedelmesség. 

Az áldozat súlya kettős. ábrahámnak fiát kellett odaadnia, akihez az 
öregkorban kapott egyetlenre irányuló hatványozott szülői szeretet fűzte. 
de a próba igazi nagysága még mélyebben rejlik. ábrahámnak az ígéret gyer
mekét kellett odaadnia. Azt, akiben az istentől kapott jövendő realizálódik. 
ábrahámnak vállalnia kellett az engedelmességet akkor is, amikor így isten 
önmagával kerül szembe, s ábrahámnak a visszavett ígéretektől sötétté vált 
jövővel kell szembenéznie. 

isten hűségének és szabadságának konfliktusa a bárány feláldozásában 
oldódik fel. a bárány halálának dialektikus értelme van. egyrészt kifejezi 
isten szuverén jogát az egész emberre, hiszen életet kíván, másrészt kifejezi 
isten kegyelmes döntését, hiszen nem az ember halálát kívánja. így lesz 
világossá, hogy az ember élete isten ajándéka. Ennek a kegyelemből visz
szakapott életnek az értelme pedig csak az istennek egész szívvel végzett 
szolgálat lehet. izrael népe ebből a történetből megtanulhatta, hogy nem 
bizakodhat el kiválasztottságának tudatában. isten megtehette volna, hogy 
izsák halálában megsemmisüljenek ígéretei, s a választott nép fel se lépjen a 
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történelem színpadára. hogy mégsem ez történt, az isten hálára és szolgálatra 
kötelező szabad és kegyelmes döntésének köszönhető. 

az egyház választott népe sem feledheti el, hogy isten választottságát 
bármikor áldozatul kívánhatná. Mégsem veszi el jövőjét, mert az áldozatot 
meghozta érte az ártatlan Bárány. az istenhez tartozás mindig ajándék ma
rad, amit csak azzal lehet megbecsülni, hogy teljes odaadással szolgáljuk 
istent. 

a textus és a szószék között 

Az istennel való közösséget nem képzelhetjük el zavartalan nyugalomnak. 
Amikor isten megszólít bennünket, és szava a hit visszhangját váltja ki 
belőlünk, akkor elkezdődik egy különös történet, amelyben a hit nyugal
ma a hit konfliktusaival váltakozik. Jönnek olyan élére állított helyzetek 
életünkben, amelyekben isten szeretetét nehéz megtalálni, s amelyekben 
nehéz isten akaratához igazodni. isten szükségesnek látja olykor ezeket a 
próbákat, „hogy nyilvánvaló legyen, mi van a szívben” (5Móz 8,2). Mint ahogy 
a konstruktőr a kialakított új autótípust a legnehezebb útviszonyok között 
terhelési próbának veti alá, hogy előjöjjenek az új konstrukció rejtett hibái. 

A hit nem a próbákban születik. A próbát mindig megelőzi isten megfog
hatatlan, kiválasztó szeretete. a hit ennek a szeretetnek hálás elfogadása, 
de hogy ez a hitünk igaz színarany-e, az a próbák tüzében válik el. A hit 
valódiságát nem a hit érzelmi hőfoka árulja el, hanem az isten akaratának 
való engedelmesség. 

Az isten iránti igaz szeretetről árulkodó engedelmesség egyik legfontosabb 
jellemvonása a készség isten akaratának cselekvésére. Még mielőtt ábrahám 
megismerné isten parancsát, kimondja a készség szavát: „itt vagyok!” Az 
engedelmesség nála nem mérlegelés eredménye, hanem az ige hallgatását 
megelőző készség, amely abból a bizalomból fakad, hogy isten akarata min
den körülmények között jó. Pedig ennek a készségnek nagy ára volt ábrahám 
életében. vállalnia kellett a vándorút bizonytalanságait az otthon megszokott 
nyugalma helyett, s most egyetlene életét követeli. Bár a szolgálat és szeretet 
alkalmai elsősorban annak a hivatásnak a területén vannak, amelyben élünk, 
az istennek való engedelmesség sokszor kénytelen áttörni a megszokottság 
nyárspolgári kereteit. az egyház útja egy rohamosan változó világban nem 
járható az ábrahámi „itt vagyok” mindenre készsége nélkül. 

A hit próbája aránylag könnyű akkor, amikor az isten akarata iránti en 
gedelmesség a jó és rossz közötti választás elé állít bennünket. igen gyakran 
azonban isten akarata olyasmit érint, amit jó lelkiismerettel szerethetünk. 
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ábrahám szeretete izsák iránt igaz emberi érzés, s isten mégis áldozatul 
kívánja a fiút. Ugyanez a radikális igény jelentkezik Jézus követésre hívó 
szavában. Annak, aki a szülők iránti tisztelet jegyében apjának még meg 
akarja adni a végtisztességet, azt mondja jézus: „Hagyd, hogy a halottak 
eltemessék halottaikat!” a gazdag ifjútól azt kívánja, hogy vagyonát ossza 
szét. éppen ezeken a pontokon derül ki, hogy istent mindennél jobban 
szeretjük-e. 

A hit akkor kerül a legsúlyosabb próbatétel elé, amikor isten ígéretei elle 
nére kell vállalnunk az engedelmességet. Ezért rendülnek meg a tanítványok, 
amikor jézus haláláról beszél. az uralkodás helyett vállalni a szolgálatot, 
a dicsőség helyett a háttérbe szorítottságot, isten igaz szeretetének a jele. 
hűnek maradni istenhez a halállal szemben is, szeretni őt az érthetetlenség 
kietlenségében is, ez az a hit, amely mindent legyőz. 

A hit próbájára nem istennek van szüksége, hiszen ő jól ismeri hitünket. 
Nekünk van szükségünk arra, hogy a próbákban fény essék életünk rejtett 
alapjaira. keserves volt ábrahámnak végigjárnia az utat Mórijjá hegyéig, de 
azon a hegyen isten lénye minden eddiginél tisztább fényben mutatkozott 
meg előtte. Aki kitart a próbákban, nem veszít, sőt gazdagabbá lesz általuk. 

1968. december 

hetveNed vaSárNaP 

Mt 13,14–46 

mindent megér! 

Az alapigéről 
Megszívlelendő: példázattal van dolgunk, és nem allegóriával! Elhibázott 
dolog volna a példázat minden vonását kiaknázni. például azon elmélkedni, 
hogy tisztességes eljárás volt-e a napszámos részéről elhallgatni a tulajdonos 
előtt felfedezését. figyeljünk inkább a Jézus által elhelyezett hangsúlyokra! 
Kettős példázattal van dolgunk. a jézus példázataival foglalkozó magya

rázók nem térnek ki ennek a sajátos irodalmi formának az eredetére, még 
Joachim Jeremias sem! 

A példázatok megkettőzésére két indoka is lehetett Jézusnak. A zsidó 
joggyakorlatban két tanú egybehangzó tanúbizonysága erősítette meg az 
igazságot. Még valószínűbbnek látszik azonban, hogy Jézus a kettős pél
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dázatok megalkotásánál a parallelismus membrorum szabályait követte. A 
zsidó költészet ugyanis a kettős gondolatrímre épült. A gondolatrímpárban 
a második az első gondolat megerősítését vagy kiegészítő továbbvitelét szol
gálta. Az alapigénkben szereplő példázatpárban is felfedezhetjük az egymást 
erősítő tendenciát, de ugyanakkor az árnyalatnyi eltérést is. A két példázat 
két szereplője egyaránt váratlanul bukkan a nagy értékre. de míg az egyik 
„véletlenül”, a másik hosszas keresés után. Végül is Jézus így teszi igazán 
hangsúlyossá a megtalált érték meg nem érdemelt ajándék voltát. 

Jézus mondanivalóját az elrejtett kincs váratlan megtalálásának már az ő 
korában is népszerű motívumába öltözteti. de amikor a hallgató azt várná, 
hogy a kincs segítségével a szerencsés megtaláló pazarul berendezi az életét, 
és megmenti azt a rablók kezéből, vagy kegyes, jótékony életének jutalmát 
és igazolását veszi, az elbeszélés fonala megszakad. ,,a hangsúly valami 
egészen másra kerül, mint amire a hallgatók számítanak” (Jeremias). Jézus 
tehát tudatosan él az elidegenítés brechti módszerével, nehogy a figyelem 
magáról a kincsről elterelődjék. Mert az igazi „szerencse” ennek a kincsnek 
a birtoklása. 

a példázat „az isten országáról” szól. a hasonlítási pont azonban nem 
vagy nem csak a kincsben rejlik. ha így volna, akkor a második példázatban 
isten országa ahhoz a kereskedőhöz hasonlítana, aki mindent kész feláldozni 
a legszebb gyöngyért, azaz érettünk. Az isten országa maga az a folyamat, 
amelyet az egész kettős példázat ábrázol. Nyelvünkre lefordítva: Jézus szerint 
ez és így történik ott, ahol Isten maga veszi kezébe a dolgokat. 

Az igehirdetésben minden azon fog múlni, hogy legalábbis megközelítőleg 
jól értjük-e, mit takar az „isten országa” kifejezés. Az „isten országa” mindazt 
magában foglalja, amire jézus korának apokaliptikus váradalmai irányultak. 
a jelennek életet torzító nyomorúságai és igazságtalanságai ellenében egy 
jobb kor reménységébe kapaszkodtak. Ez a jobb kor pedig hitük szerint akkor 
fog eljönni, ha isten uralma nyilvánvalóvá lesz (ézs 52,7), és igazságát az 
egész világon érvényre juttatja (ézs 51,4–6). Ennek a reménységnek tartalma 
tehát nem csupán egy földöntúli üdvösségre, hanem sokkal inkább a jelen 
világ viszonyainak gyökeres megváltozására vonatkozott. Jézus korának igen 
termékeny apokaliptikus irodalma isten országa eljövetelét úgy képzelte el, 
hogy a világ a gonoszokkal együtt drámai események közepette elpusztul, 
míg a megpróbáltatásokban is hűségeseknek bizonyuló igazak isten eljöven
dő új világának dicsőségében részesülnek. A szent mag átmentésének és a 
világ leírásának ez az apokaliptikus mozdulata kezdettől fogva kísértette a 
keresztyénséget is. 

a példázatokban egy egészen más apokaliptikus szemlélet jelentkezik. 
igaza van joachim jeremiasnak, amikor – Die Gleichnisse Jesu című művében 
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– a példázatok legjellemzőbb vonásának azt tartja, hogy azok isten vágyva 
várt uralmát jelen világunk tényezőjeként mutatják be. Mert minden példázat 
hátterében maga Jézus áll, aki által isten hűséges szeretete igazságot szerez 
ebben a világban. 

Ennek megfelelően az alapigéül szolgáló példázatpár is azt írja le, hogy 
miként gyakorolja isten jézus krisztus által szabadulást és igazságot szer
ző uralmát közöttünk. Erről a következőket tudhatjuk meg: isten áldó 
jelenlétének ez a minden más értéket felülmúló kincse bár el van rejtve a 
hitetlen emberi tekintet elől, az ige útmutatása nyomán mégis fellelhető. 
részünk akkor lehet benne, ha készek vagyunk mindent odaadni érte. 
Viszont mindannak a felismerése, amit Jézus hozott számukra istentől, 
olyan nagy örömmel jár, hogy érte a legnagyobb áldozat sem tűnik elvi 
selhetetlennek (vö. fil 3,7). 

igazán meggyőzően az tud majd prédikálni erről a kettős példázatról, aki 
maga is részesévé lett a példázott eseményeknek. 

Szempontok az igehirdetéshez 
jézus megmozgatja az ember fantáziáját. ki nem álmodott már váratlanul 
jött gazdagságról?! Úgy hírlik, Nyugaton detektorokkal felszerelt férfiak 
és nők tömegesen hódolnak a kincskeresés szenvedélyének. de nálunk is 
sokakban él a váratlan örökség vagy egy kiadós nyeremény reménye. Jézus 
olyan kincsről beszél, amelynek birtoklása nem tesz könnyelművé, nem nö 
veli mohóságunkat, nem kelt irigységet másokban, hanem igazi nyereséget 
és maradandó örömöt jelent mind magunknak, mind pedig másoknak. 

a) Az igazi kincset akkor találjuk meg, ha az élő Istenre találunk. termé
szetesen a kölcsönös szeretetnek ebből a kapcsolatából felbecsülhetetlen 
értékek özöne zúdul életünkbe. Bűnök oldódnak le rólunk. Erőt kapunk a 
talpra álláshoz. Új megvilágításba kerülnek a körülöttünk élők. tehertétel 
helyett teherhordó lesz belőlünk. halálra váltakból életre készülők. Mégis 
mindez csupán következménye annak, hogy Istenre találva helyére zökkent 
az életünk. A fa gyökerére talált, életünk épülete szilárd alapra lelt. Egy 
soha egészen el nem enyésző hiányérzet nyert feloldást. Aki tart istentől, 
aki azt hiszi, hogy ő az embert kifosztja, még nem talált rá a kincsre. Mert 
ha rátalált volna, olyan gazdagságra lelne, amelyet józan pillanatában nem 
adna oda semmiért. 

tévedés volna úgy beállítani a dolgot, mintha istenhez és az ő uralmához 
csak attól a pillanattól fogva lenne közünk, amikor őt Jézus Krisztusban 
megismerjük. hiszen hatalmával hívott létre mindent, hatalmával szabta 
meg az élet igazságos rendjét, s ezzel a hatalommal kéri tőlünk számon cse 
lekedeteinket. s mindezt akkor is megteszi, ha mi nem akarunk tudomást 
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venni róla. Mégsem akar igazságának nélkülünk és ellenünkre érvényt 
szerezni. Uralma csak úgy jelenthet örömöt számunkra, ha irgalommal és 
szeretettel közeledik felénk, hogy megbocsátva bűneinket újjáteremtsen 
minket. Istennek ez a kegyelmes beavatkozása életünkbe az a kincs, amelyre 
kivétel nélkül mindenki rátalálhat a Jézus Krisztusba vetett hit által. 

Jézus példázatai kettős nyomatékkal figyelmeztetnek minket: hatalmas 
lehetőség mellett megyünk el gyanútlanul. olykor egy életen keresztül pré 
dikálva és hallgatva az igét. vagy talán a teljes életre szomjazva mindent 
megpróbálunk, hogy végül is feladjuk a reményt. Kosztolányi szavaival: 
„Mert nincs meg a kincs, mire vágytam. / A kincs, amiért porig égtem. / 
itthon vagyok itt e világban. / s már nem vagyok otthon az égben.” (Boldog, 
szomorú dal) halljuk ki hát jézus szavaiból a boldogító hírt: vége a meddő 
várakozás idejének! 

b) Az Istennel való kapcsolat újjáteremtő gazdagsága csak az ő ajándéka
ként lehet a mienk. Nem az az igehirdető feladata, hogy a példázatpár alapján 
a hallgató számára kétségessé tegye, mintegy a kiszámíthatatlan véletlen 
művének állítsa be a kincs felfedezését – noha mindig meg nem érdemelt 
kegyelem marad. Ellenkezőleg: azt kell a gyülekezet elé tárnia, hogy miként 
lépett isten egyre közelebb az emberiséghez, legyőzve a méterben ki nem 
fejezhető „közbevetést” (Lk 16,26), míg Jézus Krisztusban a hit karnyújtásnyi 
távolságára nem került. 

Megtalálni ezt a kincset az segít, aki elrejtette. Előfordulhat, hogy a mi 
bűnünk és hűtlenségünk miatt nem találják meg az emberek (Mt 5,13–16). 
de Jézus most másról beszél. isten országának az ajándéka „az utolsó idők
ben” isten akaratából van elrejtve, s ezért ember azt a maga erejéből meg 
nem találhatja. Az önmegváltás útja zsákutca. pedig manapság ismét sokan 
próbálkoznak a misztikum, a meditáció vagy aszkézis révén (Krisna-hívők, 
jógaklubok) hozzáférni ahhoz a gazdagsághoz, amelyet egyedül isten adhat 
meg annak, akinek akarja, ott és akkor, ahol és amikor ő akarja. 

Nem valami titkos tanról van szó. „A háztetőkről hirdessétek!” – mondja 
Jézus. Csak a velünkszületett gondolkodásmód számára rejtett. isten hatalmá
nak nyilvánvaló jeleit keressük, s ehelyett a kereszt gyalázatára bukkanunk. 
a mindenek felett álló Úrra számítunk, és az alázatos szolga lép elénk. azt 
várjuk, hogy isten ékes szelencében nyújtsa át, s ehelyett az egyház dísztelen 
cserépedényében (2Kor 4,7) kínálja fel nekünk. Alacsonyra helyezte tehát, 
hogy mélyen le kelljen hajolnunk, hogy közben mi is kicsinnyé tudjunk lenni. 

c) Az Istennel való kapcsolat csak úgy lehet a miénk, ha érte készek va
gyunk mindent odaadni (lásd még: Lk 14,25; Mt 10,38). tévedés ne essék: 
nincs az a nagy ár, amiért megszerezhetnénk. hiszen csak isten fedheti fel 
a kincset ingyen, kegyelemből. de megtartani, élni vele nem lehet másként. 
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Ezen nem is csodálkozhatunk. ha az élő Úrral kerülünk kapcsolatba, 
csak ő lehet az egyetlen mérvadó fórum a számunkra. ha az övéi vagyunk, 
nem élhetünk idegen befolyás alatt. ha nem vagyunk szabadok Krisztus 
világméretű szeretete számára, hogyan is kóstolhatnánk meg isten orszá
gának erejét? Nem kell hátrahagyni mindent. Ez olcsó megoldás volna. De 
mindent Krisztus tekintetével látni és Krisztus szándéka szerint szolgálni 
egész embert kíván. Keresztyénségünk erőtlenségének jórészt abban van a 
magyarázata, hogy ezt az árat nem tudjuk megadni az istennel való kapcso
latunk érdekében. 

Pedig örömmel megtehetnénk. Amit istentől kapunk, mindent megér! 

1981. január 

böjt 1. vaSárNaPja (iNvocavit) 

Lk 9,37–45 

„Nincs ereje már…” 

Az alapigéről 
A megszállott fiú meggyógyításának története alapján nem is olyan régen, 
1978 őszén prédikáltunk, de akkor a történetnek Márk evangélista által 
megőrzött formája került elénk. ha nem akarjuk önmagunkat megismételni, 
tanácsos az ige üzenetét Lukács szerkesztői szándékára figyelve megkeresni. 
vagyis abban, amiben a lukácsi elbeszélés eltér a Márkétól vagy Mátéétól. 
ritka eset a szinoptikusoknál, hogy maga a történet részleteiben is annyira 
megegyezzék mind a három elbeszélésben, mint ebben az esetben. viszont 
annál nagyobb eltérés mutatkozik a történet értelmezése és a belőle levont 
következtetések terén. 

A lukácsi elbeszélés a legaszketikusabb, a legtömörebb. Csupán a fiú 
betegségének leírásánál részletezőbb a többinél. Lukács leírásából az a be 
nyomásunk támad, hogy epilepsziáról van szó, bár a roham kiújulása jézus 
jelenlétében pszichikus zavarra utal. a kor felfogása szerint a betegség 
hátterében Lukács is démoni erőket, megszállottságot lát. teljesen kimarad 
a lukácsi történetből a Márknál olyannyira hangsúlyos drámai szóváltás a 
hitről Jézus és az apa között, és nem szövi bele az elbeszélésbe Jézus igéjét a 
hegyeket mozgató hitről, mint Máté. szándéka nyilvánvaló. figyelmünket 
másra akarja terelni. 
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A legfontosabb eltérés Lukács és a másik két evangélista felfogása között 
azonban a fiú meggyógyításának története és Jézus szenvedéseinek másodíz
ben történő megjövendölése összekapcsolásánál figyelhető meg. Míg Máténál 
és Márknál a két esemény térben és időben elválik egymástól, Lukácsnál 
szorosan összekapcsolódik, és így egymást kiegészíti, megvilágítja. Ennek 
tulajdonítható az a zavarba ejtő tény is, hogy Lukács Jézusnak az előtte álló 
eseményeket jelentő szavaiból elhallgatja a feltámadás említését. Ez egyedül 
itt fordul elő, s a magyarázata csak az lehet, hogy Lukács a fiú betegsége által 
exponált helyzet megoldásának kulcsát elsősorban Jézus halálos kiszolgál
tatottságában látja. 

A szikárabb lukácsi elbeszélés következtében a történet kontrasztjai 
szembetűnőbbekké válnak. A fiú és az édesapa nyomorúsága láttán milyen 
kétségbeejtőnek bizonyul a tanítványok tehetetlensége! A tanítványok csőd
jének hátterében milyen megszégyenítően csodálatos Jézus gyógyító hatalma 
és szeretete! és milyen érthetetlen és titokzatos ennek az isteni hatalommal 
rendelkező Jézusnak isten által (adatott!) történt kiszolgáltatása az emberek 
kényének-kedvének! 

Az, hogy Jézus erőtlensége miért és hogyan válhat a Gonosszal szemben 
erőtlenek erejévé, félelmetes és érthetetlen titok volt a tanítványok számára, 
míg húsvét után a szentlélek fel nem fedte előttük. A titok nem kevésbé 
megfoghatatlan a mi számunkra is. Lukács bizonyára azért kapcsolta szo
ros egységbe a fiú meggyógyítása körül történteket Jézus keresztjével, hogy 
olvasói előtt is megvilágosodjék a szabadulás útja a Gonosz hatalmából. 

Az igehirdetéshez 
Alapigénk mondanivalóját hallatlanul keménynek érzem. Pörölycsapásai 
alatt összeroppan keresztyén önérzetünk, eredményeink feletti önelégültsé 
günk. de ez a Gonosszal szemben vívott harcunk sikerének egyik feltétele. 
ő mindaddig nem tágít mellőlünk, míg van miben bizakodnunk. Amikor 
pedig már semmit nem tudunk felhozni a magunk mentségére, előáll Jézus, 
és magára veszi ítéletünket. Az önbizalom helyébe így már az Istenbe vetett 
bizalom léphet, amelyen megtörik a Gonosz minden ereje. 

a) A tétlenség nem menthető. A történetben szereplő apa természetesnek 
találja, hogy bajában jézus tanítványaihoz forduljon. a benne lezajlott fo
lyamatokat így képzelhetjük el: valakitől azt hallotta, hogy Jézusnak van 
hatalma gyermekén segíteni, és szívesen is segít azon, aki bizalommal for
dul hozzá. de a Mestert nem találja, mert fenn van a megdicsőülés hegyén. 
Viszont ráakad a hegy tövében várakozó kilenc tanítványra, és tőlük kér 
segítséget. Nyilvánvalóan abban a meggyőződésben, hogy a tanítványokat 
ugyanaz az igyekezet tölti be, mint Mesterüket. Az apának igaza van, és min
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denkinek igaza van, ha elvárja Jézus népétől, hogy magáévá tegyen minden 
igaz, emberséges ügyet. Jézus magatartása erre feljogosítja őket. 

annyi mindenesetre javára írható a kilenc tanítványnak, hogy megpró
bálnak segíteni. Maguk is érzik, hogy jézus tanítványaiként a gonoszság 
és annak minden következménye ellen küzdők frontján van a helyük. Ne 
tévesszen meg minket az igénkben szereplő eset. A „nyavalyatörés” lát
ványos és ugyanakkor rejtélyes esete mögött hamarabb feltételezzük sötét 
és ördögi erők működését. ha azonban Jézus egész működésére tekintettel 
vagyunk, azt látjuk, hogy Jézus a test és a lélek, az egyén és a társadalom 
minden nyomorúsága ellen felvette a küzdelmet Az ő frontja a lehető leg 
szélesebb. Meggyógyította a beteget, megbocsátott a bűnösnek, kenyeret 
adott az éhezőnek, és pártfogásába vette a diszkrimináltat. Összefoglalva: 
küzdött minden ellen, ami isten áldott világát fonákjára fordítja, vagyis 
siralomvölggyé változtatja. Egyházunk ezt egyre inkább felismeri, és így 
akar jézus tanítványa lenni. 

jézus aktív szeretetének fényében megengedhetetlen nemcsak az, hogy 
az övéi a gyűlölet izzó fészkei, az embertelenség vak eszközei legyenek 
– és milyen gyakran így van ez! –, hanem az is, hogy belenyugodjanak a 
„megváltozhatatlanba”. Ebből a kapituláns lelkületből fakadnak az ilyen 
megejtő hazugságok: „így volt ez mindig, és nem is lesz soha másképp.” 
Vagy: „háború mindig volt, s ezután sem tehetünk ellene semmit.” hány
szor játszotta ki az egyház jelen világunkat a túlvilággal? hányszor adta 
fejét a meglevő igazolására a jobbért, igazabbért való küzdelem helyett?! 
Az ősegyház a keresztségre jelentkezőtől megkívánta az abrenuntiatiót, a 
Gonosz megtagadását, a vele való szembeszállást. ők jól értették azt, amit 
igénk is aláhúz: Jézus követése minden életrontó hatalommal szembeni 
küzdelem vállalását jelenti. 

b) A tehetetlenség sem menthető. a kilenc tanítvány nem futott el gyáván 
a feladat elől, „csak” eredménytelen volt a fáradozásuk. A szolgálat csődjéről 
bőséges tapasztalataink vannak nekünk is. Vigyáznunk kell azonban arra, 
hogy az ige alapján sem bennünk, sem a gyülekezetben ne támadjon olyan 
benyomás, hogy sikernek csak az azonnali és látványos eredmény számít. 
Néha évekig kell várni rá, és a legtöbbször nem egyéni akció eredménye. 
Nagyra kell értékelnünk azt is, amit az emberibb életért a tudományos 
kutatás és a társadalom erőfeszítése véghezvitt. de mindez nem változtat 
azon a tényen, hogy rengeteg terhet levehettünk volna a magunk és mások 
életéről, ha nem volnánk annyira tehetetlenek. Ki ne gyötrődött volna amiatt, 
hogy szolgálatunk hatásfoka rendkívül alacsony? rengeteget prédikálunk, 
látogatunk, miközben családok mennek széjjel, emberek kövesednek meg 
gyűlöletükben, maradnak vigasztalás nélkül. Jellemző: én csodálkoztam 
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legjobban, amikor egy szórványhívem az igehirdetés hatására elment megbé
külni a testvérével. Pedig amit meghökkentő kivételnek tekintettem, annak 
kellett volna a szabálynak lennie. 

Mentséget hamar találunk kudarcainkra; nem kívánhat senki tőlünk 
emberfelettit. Arra azonban nem hivatkozhatunk, hogy a Gonosz ereje felül
múlja a miénket. Jézus hatalmat adott nekünk arra, hogy kígyókon és skorpi
ókon tapodjunk (Lk 10,19). Vele, aki a tanítványok kínlódását megszégyenítő 
könnyedséggel meggyógyítja a fiút, győzedelmeskedhetnénk mi is, még ha 
távol tőlünk, a megdicsőülés hegyén tudjuk is őt. Jézus felfedi görögtüzes, 
látványos, de oly kevés eredményt felmutató fáradozásunk valódi hátterét: 
hitetlen és fonák nemzedék vagyunk. Luther egyszer azt mondta: „annyid 
van, amennyit hiszel.” Ha bátrabban mernénk támaszkodni Isten erejére, 
nagyobb hatásfokkal segíthetnénk emberibbé tenni az életet. hát nem fonák 
dolog azt hinni, hogy a reánk váró feladatok meghaladják isten hatalmát 
és szeretetét? Jézus alázatossá tesz minket: minden, amit kárhoztatunk a 
világban, a mi hitetlenségünket is kárhoztatja. 

c) Jézus elindul, hogy megmentse a menthetetleneket. Micsoda ellentmon
dás feszül ebben a lakonikus kijelentésben: „Az embernek Fia az emberek 
kezébe adatik.” Mert ha ő is a tehetetlenek közé tartozna, megértenénk, hogy 
az emberek azt tehetnek vele, amit akarnak. de ő éppen most segített isten 
hatalmával a beteg fiún. Nem az volna az ésszerű, hogy ezután is éljen ezzel 
a hatalommal, még sok nyomorultat adjon vissza az életnek, és aki ebben 
akadályozza, azt félretolja az útból? 

ő mégis a keresztútra lép, mégpedig isten akaratára figyelve. segítő 
szeretete egészen a gyökerekig akar hatolni. ha az emberek kezébe kerül, 
az emberek felfedik igazi lényüket, s ha a hitetlen és fonák nemzedéket, 
amelyet olyan nehéz volt elviselnie, a végsőkig elhordozza, akkor egyszer
re lesz nyilvánvaló elveszett bűnös mivoltunk és Isten irgalmas szeretete. 
Az ősellenség ereje az önámításban és az isten iránti bizalmatlanságban 
van. Jézus keresztje halálos csapást mért reá, mert a bűnös ott újra istenre 
találhat. 

sok feladatot hagyott itt a keresztre menő? Lehet. de annak, aki reá figyel, 
visszás élete „színére” fordulhat, és felnőhet a feladatokhoz. Ezeket ugyan 
nem fogjuk sohasem fél kézzel megoldani. az áldozatos, keresztet is vállaló 
szeretet azonban nem marad eredménytelen. 

1980. január 
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böjt 1. vaSárNaPja (iNvocavit) 

Mt 16,21–27 

Exegézis 

Alapigénk két egységből áll: a) Jézus először szól tanítványainak keresztút
járól, amely heves tiltakozást vált ki Péterből (21–23). b) Jézus tanítványának 
is vállalnia kell a keresztutat. Mindkét rész már a hagyományozás korai 
szakaszában szorosan kapcsolódhatott péter Cézárea Filippinél kimondott 
hitvallásához. azzal nyelvi és tartalmi egységet alkot. ez a hármas egység 
fontos helyet kapott a szinoptikus elbeszélésben. Máténál és Márknál a 
mértani felezőponton, Lukácsnál az „úti beszámoló” előtt. 

Jézus első ízben hagyja jóvá, hogy valaki őt a megígért Messiásnak te 
kintse. de éppen ezért rögtön világossá is teszi az övéinek, hogy szabadító 
művét a kiszolgáltatottság, a szenvedés és a halál vállalásával viszi végbe. 
Mindezt nem valamiféle megmásíthatatlan végzet követeli tőle, hanem isten 
akaratából „kell” így lennie, aminek ő önként és engedelmesen veti alá magát. 
Nem egy kutató véli úgy, hogy itt a húsvét utáni gyülekezet vetíti vissza Jézus 
földi életébe a maga hitét (vaticinium ex eventu). pedig jézusnak számolnia 
kellett a prófétai sorssal (Mt 23,37–39), sőt ézs 53 alapján reménykedhetett 
az engedelmes halál szabadító erejében is. én magam bizonyos vagyok ab-
ban, hogy aki a Gonosz hatalmának megtörése érdekében tanítványaitól a 
rossznak jóval való viszonzását és az ellenség iránti szeretetet várja el, maga 
is tudatosan ezt az utat választotta. 

Péter megütközik Jézus bejelentésén, és erővel is vissza akarja tartani a 
keresztúttól. nem csak a Mester iránti szeretet dolgozik benne. alighogy 
Messiásnak vallotta jézust, máris elfogadhatatlannak tartja azt a módot, 
ahogyan Jézus a küldetését teljesíti. Elébb még istenre hallgatott Péter 
(17. vers), most emberi módon gondolkodik isten hatalmáról (23. vers). 
„a megígért szabadító nem eshet áldozatául az igazságtalanságnak. sok
kal inkább ő fog véget vetni minden igazságtalanságnak” (Goppelt). Isten 
akaratának erőszakos érvényesítését azonban Jézus sátáni kísértésnek 
minősíti és elutasítja, még ha a jó szándék leplébe burkolódzik is. péter 
tiltakozása „szkandalonná”, buktatóvá válhat jézus számára, mert péter 
ki akarja kerülni a kereszt „szkandalonját” (1Kor 1,23). 

Jézus választása meghatározza a tanítvány sorsát is. Nem kényszerű 
sors ez, a döntés rajtuk múlik. ha részesei kívánnak lenni (qevlei) a jézus 
által végbevitt eszkatologikus szabadításnak, nekik is jézus útját kell 
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választaniuk. Magukban kell látniuk az ellenfelet. szembe kell szállniuk 
jogosnak tűnő igényeikkel, fel kell venniük olyan szenvedések terhét is, 
amelyeket elkerülhetnének. hiszen aki nem tudja haszontalan és káros 
szemétként összetörni saját igazságát, mit tud kezdeni Krisztus igazságá 
val? (fil 3,7–9) Aki nem tudja elviselni az ellenséges indulatot, hogyan 
képviselhetné Krisztus keresztig elmenő szeretetét? A nyerés és vesztés 
mérlegelésénél ne emberi értékrend alapján döntsünk, hanem tanuljunk 
Krisztus keresztjéből (25–27. vers). 

1992. február 

böjt 1. vaSárNaPja (iNvocavit) 

1Jn 3,5–8 

„Bűnben élni ne legyen bátorságom…” 

A textus felé 
A kijelölt szakasz „és”-sel kezdődik. Már ez a körülmény is arról árulkodik, 
hogy egy nagyobb gondolati egységből kimetszett résszel van dolgunk. A 
levél 3. fejezetében jános „isten gyermekeinek” (2. vers) a bűnnel szemben 
kialakítandó magatartásáról beszél. Ezért nem is érthetünk egyet Balz vé 
leményével, aki szerint a 3,4 és következő versek „nem azokról a bűnökről 
szólnak, amelyek gyengeségből eredően a keresztyén gyülekezetben is elő 
fordulhatnak (lásd 2,1), hanem az istenellenes világ mindenestül bűnös 
életfelfogásáról”.1 inkább Veöreös imrére kell hallgatnunk, aki azt állítja, 
hogy ezek a gondolatok „a vétkező keresztyénekre vonatkoznak”.2 

Az igehirdetési alapige kimetszését az összefüggés eleven szövetéből bizo 
nyára az a szándék vezette, hogy a figyelmet a bűnnel való szembefordulásra 
fókuszálja, és ezzel megadja a böjti időszak alaphangját. Azonban igénkben 
olyan érvekkel történik ez, amelyek sértik teológiai beidegződéseinket, és 
ezért ellenkezést váltanak ki belőlünk. Különösen a 6. vers állítása: „Senki 
sem követ el bűnt, aki őbenne marad, senki, aki bűnt követ el, nem látta őt 
és nem ismerte meg őt.” ugyanez a gondolat szólal meg a 9. versben is, csak 
talán még végletesebb formában. Mintha a szerző a hívő ember bűntelen
ségének tévedését vallaná a korinthusi rajongókhoz hasonlóan (1Kor 4,8). 

1 baLz–schraGe 1993, 189. o.
2 Veöreös 1998, 130. o.
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Veöreös imre egy hosszú kitérőt szentel a megoldási kísérleteknek, amelyet 
tanácsos lenne készülésünk során elolvasnunk (A hívő ember és a bűn).3 

fejtegetései végül is ahhoz a végkövetkeztetéshez vezetnek, hogy a jánosi 
gondolkodást nem lehet azzal a páléval egybemosni, akinek az álláspontját 
ebben a kérdésben leginkább a lutheri jelmondattal lehet jellemezni: simul 
iustus et peccator.4 

A kérdésnek feltétlenül végére kell járnunk, különben az igehirdetésünk 
kürtszava bizonytalan zengésű lesz. Az én véleményem szerint a levél szer 
zője a gyülekezeteket megkörnyékező gnosztikus téveszmék elleni harcban 
kénytelen ilyen kisarkítottan fogalmazni a Krisztusban hívő ember és a bűn 
viszonyának kérdésében. Egyébként, amint ezt a levél 1,8–2,2 verséig terjedő 
szakasza tanúsítja, önmagát megcsalónak és az igazság ellen vétőnek tekinti 
azt a keresztyént, aki magát bűntelennek mondja (vö. 3,19k). 

Viszont a gnoszticizmus – világszemléletéből következően – közömbös 
volt a bűnnel szemben, főként ami a szeretetlenséget illeti (lásd 3,13kk). 
a gnoszticizmus alaptétele volt, és modern változataiban is mindmáig az, 
hogy az ember minden nyomorúságának forrása az anyagi világhoz kötött
sége, és ha valamitől meg kell szabadulnia, akkor ettől a kötöttségtől kell 
megváltottá lennie. Ebben pedig az részesül, aki igazi, nem e világi valója 
ismeretére eljut, s ha ez megtörténik, már semmi sem árthat neki. Legfeljebb 
a testiségtől kell tartózkodnia, de még ezt sem kívánta meg minden gnosz
tikus közösség. János ezzel a bűnnel szemben elnéző, azt megtűrő felfogás 
ellenében teszi nyilvánvalóvá, hogy Isten és a bűn összeférhetetlen, és ezért 
az, aki hozzá tartozik, szintén nem alkudhat meg a bűnnel. 

azért fontos mindezt végiggondolnunk, mert ezen a ponton ragadható 
meg az első böjti vasárnapon az igehirdető feladata: el kell érnünk, hogy 
igehirdető és gyülekezet szakítson végre keresztyénségének és a bűnnek 
istenkísértő szimbiózisával, eredjen az akár hazug hitbeli önteltségből, akár 
hitbeli renyheségből. 

Az igehirdetés felé 
természetgyógyászok ajánlják, hogy időnként bizonyos teák fogyasztá 
sával és szigorú diéta betartásával méregtelenítésnek vesse alá az ember 
a szervezetét. ugyanis annyi káros anyag halmozódik fel benne, hogy az 
már akadályozza normális működését. Nem szeretném kétségbe vonni 
egy-egy ilyen erős elhatározást és önfegyelmet kívánó kúrának a szüksé 
ges és hasznos voltát. rendszerint későn ébredünk az egészséges életmód 

3 uo. 136. kk. 
4 Uo. 140. o. 
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fontosságának felismerésére. ám szánalmasan vakoknak bizonyulnánk, 
ha nem döbbennénk rá arra, hogy bűneink legalább annyira mérgezik és 
károsítják a saját életünket, de általunk másokét is, mint az egészségtelen 
életmód. A böjti idő meggyőződésem szerint istentől ajánlott alkalom egy 
gyökeres kúrára a bűn felhalmozódott mérgétől való megszabadulás ér 
dekében. Az elszántság erősítése érdekében még nekünk, az evangéliumi 
szabadság híveinek sem árt böjti, aszketikus testi és lelki gyakorlatokat 
beiktatni életünkbe. 

ha valamitől meg szeretnénk szabadulni, tudnunk kell, hogy mitől kell 
megszabadulnunk. azaz szükségünk van a bűn ismeretére. nem annyira 
arra az együgyű félreértésre gondolok, amely a bűn jelenségét a köztörvényes 
bűnözés területére korlátozza. sokkal ravaszabb módszereink is vannak az 
önáltatásra, lelkiismeretünk megnyugtatására. ilyen az, amikor tökéletesen 
tisztában vagyunk a bűn mibenlétével, de csak mások életében vesszük 
észre. az „észrevenni más szemében a szálkát is, a magunkéban pedig a 
gerendát sem” jézus által említett klasszikus esete ez. de ha már magunk is 
kénytelenek vagyunk belátni, hogy rossz útra tévedtünk, akkor is találunk 
mentséget a magunk számára valahogy úgy, ahogyan a régi sláger giccses 
sora sugallja: „Mások vittek rossz utakra engem.” sajnos a lelkiismeret 
sem bizonyul megbízható jelzőrendszernek. Mert sok mindent meg tudunk 
bocsátani magunknak, amíg nem kerül napfényre, és csak akkor kezdünk 
nyugtalankodni, amikor már közbotrány fenyeget. Mintha nem is a bűntől 
félnénk, hanem a megszégyenüléstől. Nyugodtan alszunk súlyos bűnnel 
lelkünkön, de egy kis szeplő is idegesítővé válik, ha mások is észreveszik. 
Bűn tekintetében bizony nem vagyunk tárgyilagosak. Az öndiagnózis ezen 
a téren ugyanolyan megbízhatatlan, mint betegség esetén. Hogy mi a bűn, 
és mi a tarthatatlan az életünkben, annak egyedül Isten a megmondhatója. 
De ő igéjében szemünkbe is mondja. 

Amivel azonban alapigénk elsősorban le akar számolni, az a bűneinkkel 
való megalkuvás, a bűneinkbe való beletörődés. Mert lehet, hogy isten által 
élesre állított bűntudattal rendelkezünk, ám bűneinktől mégsem riadunk 
vissza, mégsem menekülünk. talán éppen arra a kétségbevonhatatlan 
igazságra hivatkozva, hogy halálunk napjáig kegyelemre szorult bűnös 
emberek maradunk. Viszont amikor elnézőek vagyunk bűneinkkel, nem 
ártalmatlan gyarlóságokat tűrünk meg. sok igazság van abban a görög 
tanmesében, amely szerint egy spártai fiú rókát lopott, de hogy ne vegyék 
észre, köpenye alá rejtette. A róka pedig addig karmolta és marta a hasát, 
míg el nem vérzett. félreértés ne essék: „Jézus nem azért jött”, hogy ártal
matlanná tegye bűneinket. „Nem tudjátok – kérdezi tőlünk a levél írója –, 
hogy ő azért jelent meg, hogy a bűnöket elvegye?” Úgy veszi el valóban, 
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hogy bocsánatot szerez nekünk, bűnösöknek. de a bocsánat nem menlevél 
a bűnökre! Alapigénk azt akarja belénk sulykolni, hogy Krisztus és a bűn 
nem fér össze, és ezért „Nem szereti Krisztust, / Aki még bűnt szeret, / 
Bárha viseli is / A keresztyén nevet” (Eé 440,2). így ha nem is leszünk tö 
kéletesek, amíg csak pislákol bennünk az élet, mindvégig késhegyre menő 
harcot kell folytatnunk mindazzal, amire isten nem adhatja áldását. az 
istennel való kapcsolat ezért hasson oda, hogy „Bűnben élni / Ne legyen 
bátorságom” (eé 202,1). 

A harci felállás tehát a következő: isten oldalán, Krisztus követésében 
végsőkig elszántan, szemben – mindenekelőtt – a saját bűneimmel. de a 
lehangoló tapasztalat akkor jön, amikor komolyan nekifogunk a „méreg 
telenítésnek”, bűneink eltakarításának. Úgy járunk, mint ahogy diákko 
runkban bátyámmal, akivel apánk kérésére nekifogtunk „rigolírozni” 
a kertünkben, vagyis hetven centiméter mélyen megtisztítani a talajt 
a kövektől, hogy szőlőt ültethessünk bele. Egy ideig ment is, sok követ 
sikerült kidobni oldalra, de egyszer csak tömör sziklához értünk, amely 
magával a heggyel függött össze. itt már hiábavaló volt minden erőfeszítés. 
Valahogy így vagyunk életünk megtisztításával is. Előbb-utóbb rá kell 
jönnünk, hogy nálunk erősebb ellenféllel van dolgunk, mert „aki a bűnt 
cselekszi, az ördögtől van” (8. vers). Az ördög pedig nem engedi ki az ál 
dozatot a markából, amíg egy nála erősebb erre nem kényszeríti (vö. Mk 
3,27). Egyedül a Kísértő felett diadalmaskodó Jézus képes megtisztítani 
a bűntől, mi pedig „benne maradva”, hatókörében élve vívhatjuk sikerrel 
a bűn elleni harcunkat. 

Felhasznált irodalom 
baLz, horst r. – schraGe, Wolfgang: Die Katholischen Briefe. Die Briefe des Jakobus, 
Petrus, Johannes und Judas. 4. kiad. Vandenhoeck & ruprecht, Göttingen, 1993. 
/das Neue testament deutsch 10./ 

Veöreös imre: János levelei. teológiai irodalmi Egyesület, Budapest, 1998. 

2001. február 
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böjt 2. vasárnapja (reminiscere) (mt 20,20–28)   

 

 

 
           

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

      
 

 

      
 

böjt 2. vaSárNaPja (remiNiScere) 

Mt 20,20–28 

Exegézis 

Jézus a tanítványait tanítja a tanítványi közösség belső rendjéről. Még 
sem ezoterikus tanítás ez, mert belőle a kívülálló is megtudhatja, hogy 
mire számíthat jézusnál. jézus szavait a tanítványok magatartása váltja ki. 
A zebedeus-fiak – Máténál anyjukkal együtt – a legbefolyásosabb pozíciókat 
kérik Jézustól eljövendő országában. Ez a nagyra törő kívánság kiváltja a 
többi tanítvány bosszankodását, hiszen őket is ugyanabból a fából faragták. 
A versengés bűne már kezdettől fogva sok baj forrása lett Krisztus népében 
(1kor 1,10–13; Fil 2,3 stb.). 

Meglepő, hogy Jézus nem szerénységre inti a kérelmezőket. Nem tudjuk, 
tisztában volt-e a két tanítvány azzal, hogy krisztus uralma alatt a pozíció 
mindig feladatot is jelent. A feladatok vállalásában pedig nincs helye a 
szerénységnek (vö. 1Kor 15,10). Vágyakozhat-e komolyan valaki egy olyan 
világ után, amelyben isten akarata megvalósul, ha ezért nem akar minden 
tőle telhetőt megtenni? Nagynak lenni az isten országában a legigazabb 
életprogram arasznyi létünk számára. 

Csakhogy valóban nem sejtjük, mire adjuk a fejünket. Mert nagyon kü 
lönös, ellentmondásos út az, amelyen valami érdemlegeset tehetünk isten 
ügyében. A két tanítvány, mint annyi kegyes abban a korban, szentül meg 
volt győződve arról, hogy igazságosabb világot tudna teremteni, ha isten 
az ő kezébe adná a hatalmat. Jézus viszont ráébreszti őket, hogy a Gonosz 
hatalmát csak egyféleképpen lehet megtörni, és ennek nagy ára van. Ez 
csak akkor lehetséges, ha mind ő, mind pedig a tanítványai készek a „po 
harat” kiinni. Az ószövetségi párhuzamok szerint (Jer 25,15; ézs 5,1–17; 
zsolt 75,8) ez a pohár nem csupán szenvedéssel, hanem sokkal inkább isten 
haragjával van tele (vö. Mk 15,34). Jézus és a tanítványai tehát nem Isten 
ítéletének végrehajtói, hanem az elhordozói. hogy ebből a hatalomból ki 
milyen helyen és mértékben részesül, az üdvösséget szerző isten szuverén 
döntésén múlik (Jn 3,27). 

Az önmegtagadásnak (lásd az előző vasárnap textusát) és a „pohár kiürí
tésének” végső értelme nem a kegyes teljesítmény, hanem mások, a felebarát 
szolgálata. Jézust, isten „szenvedő szolgáját” is ez vezette a keresztúton (28. 
vers = ézs 53,10kk). figyeljük meg: Jézus most sem akarja letörni tanítványai 
ambícióit (26. vers). de anélkül, hogy kárhoztatná az alá- és fölérendeltségnek 
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az emberi társadalomban kialakult rendjét, világossá teszi, hogy Isten nagy 
szabadító offenzívájában fordított hierarchia érvényesül. nem azok viszik 
sokra, akik sok embert tartanak a hatalmukban, hanem azok, akik sokaknak 
szolgálnak. Ezért vallhatjuk Jézust legfőbb Urunknak. 

1992. február 

böjt 3. vaSárNaPja (oculi) 

1Pt 1,17–20 

Útközben 

A textus összefüggésére figyelnünk kell. A keresztyéneknek a mennyben 
fenntartott és őrzött öröksége van: az üdvösség. Ez a levél első mondata a gyü
lekezethez. a másodikat ennek a fényében mondja: ezért szentek legyetek. 

A levélnek ebbe a részébe iktatódik bele a mai textus. Keresztyén életünk 
egészen különleges helyzetben zajlik. Úton vagyunk. A „jövevénység” idejét 
éljük, két ország polgáraként. Kísértésünk, hogy megálljunk útközben és 
szentségtelen életünkkel elveszítsük az örökséget. 

ilyen szorongató helyzetben nem segítenek rajtunk erkölcsi buzdítások. 
Megmaradni csak akkor tudunk, ha komolyan vesszük azt, hogy útközben 
vagyunk. az út végén vár mennyei atyánk, akihez ugyan teljes bizalommal 
fordulhatunk, de aki ugyanakkor nem elnéző öregúr, hanem szent, bűnt meg
ítélő isten. Ezért a keresztyén útjában bizalmas az Atyához, de bizalmatlan a 
bűn iránt. Van bátorsága vele szóba állani, de fél a bűntől. A keresztyén ember 
útközben van, és ezért azt sem felejti el, honnan jött. Nem természetes, hogy rá
került az útra, ezért vérnek kellett folynia. Krisztus nem szentimentális, kedves 
bárány, aki a képzeletünkben él, neki életet kellett életért adnia. ő nem akárki, 
hanem időben és térben az egyetlen, akinek a halála eredményesen tudott életet 
menteni. semmi mással nem pótolható. áldozatát tesszük eredménytelenné, 
ha szentségtelen életünkkel mindezt könnyelműen megvetjük. 

A textus üzenete tehát röviden: Útközben vagyunk hazafelé. Magatartá 
sunk ehhez igazodjék. 

A levél ebben a textusban az Újtestamentum szívébe jut. igaz, hogy míg 
a levél a keresztyén reménységre teszi a hangsúlyt, addig jános amellett ta
núskodik, hogy aki hisz a fiúban, annak már örök élete van. de mi más ez, 
mint a reménység által megelevenített élet? Ez a hegyi beszéd, a mennyek 
országa etikája. pál is ugyanezt mondja az ejn Cristw/ kifejezéssel. 
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Milyen papok milyen gyülekezetnek prédikálnak erről az igéről? Jól fel 
vagyunk vértezve, lepattog rólunk isten akarata. Komolytalanul vesszük 
keresztyénségünket. Nem okoz főfájást hátat fordítani neki, ha ez így kifi
zetődőbb. Megnőtt a környezet szuggesztív vonzása, s jó talajra talál minden 
kísértés. itt-ott egészségtelen kegyesség kapott lábra. Vagy nyűg isten akarata, 
vagy nem vesszük figyelembe, hiszen jószívű Atyánk van. Mindez azért, mert 
nem céltudatos az életünk. hiányzik az örökkévalóság távlata. számunkra 
a józan keresztyén élet az, amely megtalálja a helyét és számítását az élet
nek halálig terjedő szakaszában. félünk a mennyre függesztett szemektől, 
pedig ez, ha nem képmutatás, akkor az egészséges keresztyén élet forrása. 
A textus súlya a helyes magatartásra esik. A mi igehirdetésünknek inkább 
a jövevénységünk tényét kell kihangsúlyoznia, mert eleszkatológiátlanított 
hitünk számára az ige csak moralizálás lenne. 
Az igehirdetés témája: akkor lesz egészséges a magatartásunk ez életben, 

ha nem veszítjük el Krisztustól kapott reménységünket. 

Vázlat 
1. Az örök élet reménységében élni az egyetlen megbízható út. Minden ember 
úton van. Nem állhatunk egy helyben, az idő sodor bennünket. A tegnapból 
a ma küszöbén keresztül megfellebbezhetetlenül lépnünk kell a holnapba. 
hiába kedves a perc számunkra, azonnal kifolyik ujjaink közül. életünk 
egyre inkább emlékké válik, mint a robogó vonat ablakkeretében az elsuhanó 
táj. sok zavart tanácstalanságnak, életfilozófiának ez a tény a szülőanyja. 
Ezért nincs tartás, gerinc az életünkben. Úgy érezzük gyakran, hogy reng 
a föld alattunk. Jajgatunk minden kis baj miatt, s nem ismerjük fel az igazi 
nagy lehetőségeket. Ezért tiszteljük és követjük a céltudatos embereket. de 
vajon melyik célnál fékez és áll meg irgalmatlan vonatunk? Csak az a vég, 
csak azt tudnánk feledni! Pedig az igazi cél: a vég. Mert isten akarata szerint 
az a teljes élet kezdete. honnan merítjük azt a bátorságot, hogy ezt a valószí
nűtlennek látszó célt tegyük életünk céljává? Abból a tényből, hogy Krisztus 
élete árán el van készítve számunkra az örök élet. Ezért nem bizonytalanra 
futunk. Ezért lehetünk kiábrándulás nélkül céltudatos keresztyének. 
2. Rá kell döbbennünk utunk komolyságára. ha nagy fagyban az úton lévő 

honvágyát a fáradtság elnyomja, elveszett. Ez nagy veszély életünk útján. 
Már isten országának polgárai vagyunk, de még csak külföldön. A magunk 
fogékonysága a bűnre és környezetünk igézete állandó kísértés arra, hogy 
megálljunk, és megfeledkezzünk jövevénységünkről. Ezért hagyjuk fel ide 
jekorán a hitünkért és a szeretetért vívott harcot. Megmaradás csak abból 
születik, ha józanul felmérjük azt a tényt, hogy útban vagyunk az Atyához. 
Célba érés azonban Krisztus bírói ítéletén keresztül történik. Nem termé 
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szetes az sem, hogy bizonyosra futhatunk. ezért krisztusnak kellett nagy 
áldozatot hoznia. Könnyelműségünkkel mindent elrontanánk. így függ össze 
a bűnbocsánat komolysága életünk komolyságával. A keresztyén életnek 
határozott iránya van, ezért határozottan ellensége a bűnnek. 
3. Magatartásunk utunkhoz igazodjék. életünk értelmét a céljától nyeri. ha 

nem értelmetlen a nagy cél: az örök élet, akkor a halálig terjedő földi életünk is 
megtelik kisebb-nagyobb célokkal. Már kiszabadultunk a hiábavaló életből, és 
tudjuk, hogy a bíró elé kell állnunk. ezért hamis minden olyan vélemény, amely 
az örök élet ürügye alatt felelőtlenül él a világban. Ezt a hamis kegyességet 
nem úgy tudjuk meggyógyítani, hogy lemondunk a reménységünkről, hanem 
úgy, hogy megerősödünk benne. ha él bennünk ez a reménység, akkor ez az 
irányzékvétel életünk legapróbb részletéig meghatároz bennünket. Nem szűkül 
le életünk egyes igaz cselekedetekre, hanem magatartásunk szívből fakadó 
lesz, hiszen szívünk ott van, ahol a kincsünk, vagyis az elkészített üdvösség. 

1954. február 

böjt 3. vaSárNaPja (oculi) 

Jn 1,35–40 

a Bárány tanúi 

A textusról 
Az evangélista rendezői szándéka szerint Jézus első dolga megkeresztelése 
után a tanítványi kör kialakítása vagy jánosi terminológiával: gondoskodás 
a tanúkról. A kör kialakulásának ilyen hangsúlyos helyen történő szerepel
tetése jelzi, hogy János milyen nélkülözhetetlennek tartja a tanúkat Jézus 
ügyében. A tanúk szolgálatán keresztül folytatódik a történelemben Jézus 
örök életet ajándékozó fáradozása. 

Az is tudatos, teológiailag átgondolt döntésre vezethető vissza, amikor a 
jánosi iratok a tanítványi feladatot szinte kizárólag martüriaként emlegetik. az 
örök élet titka a jánosi hangsúlyok szerint ugyanis Jézus személyében, szemé 
lyének eredetében, a vele történtekben, illetve mindezek indítékaiban rejlik. 
János nem ismer olyan igazságot istenről és rólunk, amely önmagában, Jézus 
személyétől és művétől elvonatkoztatva is megállna. A dolog természetéből 
adódóan tehát a hit és hitetlenség permanens perében „tárgyi bizonyítékok” 
híján csak a szemtanúk szólhatnak Jézus mellett, akik „látták” őt (Jn 1,14; 
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1jn 1,2), vagyis felismerték valódi személyazonosságát, és megértették tettei 
indítékát. János figyelmeztet minket arra, hogy örök élet nem terem a puszta 
közlésből, hacsak nem társul hozzá az ügyre önmagát is feltevő tanúskodás. 

A tanítványi kör kialakulásáról szóló jánosi tudósítás jelentős mértékben 
eltér a szinoptikusokétól. Csak itt olvasunk arról, hogy az első tanítványok 
Keresztelő János köréből csatlakoztak Jézushoz, mégpedig Júdeában és nem 
Galileában. A tanítványok mások közvetítésével és nem Jézus közvetlen 
elhívása révén lesznek Jézus követőivé. Maga Péter is testvére, András biz 
tatására csatlakozik jézushoz. (Mindez jános szerint sem változtat azon a 
tényen, hogy tanítványait jézus választotta ki; lásd jn 15,16.) jános szerint a 
tanítványok már a kezdet kezdetén „látják” jézust, vagyis felismerik benne a 
Messiást, míg a szinoptikusok szerint először Cézárea filippinél vallják meg 
ezt a hitüket. sőt Márk szerint Jézus egész földi működése alatt értetlenül 
állnak Jézus titka előtt. Melyik leírás hitelesebb történetileg? több kutató 
– így J. schneider is – azon a véleményen van, hogy az első tanítványok és 
Keresztelő János között feltételezett kapcsolat történetileg helytálló lehet.1 

A többi eltérés viszont már az evangélista kérügmatikus szándékára vezet
hető vissza. Úgy írja le a tanítvánnyá létel folyamatát, ahogyan az húsvét 
után a keresztyén gyülekezetben végbemegy. Az első tanúk döntő szerepét 
a tanúskodás láncolatában azonban jános sem vonja kétségbe. 

A Jézushoz való csatlakozás a leírás szerint bizonyára tudatos szerzői 
szándékból, a leghétköznapibb módon történik. A beszélgetés nem megy túl 
azon, ami egy rabbi és a tőle tanulni akarók első találkozásánál elhangozhat. 
Az, ami a Jézusnál töltött órák alatt történt, és ami az ismerkedést a tanítvá
nyok számára életük döntő alkalmává avatja, rejtve marad előttünk. Mégis 
a jánosi kifejezőeszközök ismeretében megkockáztathatjuk azt az állítást, 
hogy a földi, immanens viszonyokban kézenfekvő, leghétköznapibb szavak is 
„jellé” válnak, azaz túlmutatnak önmagukon. annál is inkább, mert minden 
egyes elhangzott szó a későbbiek során fontos teológiai tartalmak hordozójává 
válik. Az exegéták véleménye eltér egymástól a tekintetben is, hogy a pontos 
időmegjelölést szimbolikusan, a számmisztika alapján kell-e értenünk, vagy 
sem. Véleményem szerint a pontos idő megadása (10 óra = nálunk du. 4 óra) 
is közvetett utalás az esemény emlékezetes, meghatározó voltára. 

Meditáció a textus felett 
a) Mit vall a tanú Jézusról? Az önmagában még senkit nem tesz Jézus tanú 
jává, hogy róla beszél. A Názáretből származó, jelentéktelen vándortanító 
működése állandó beszédtéma volt a saját korában, és az maradt azóta is. 

1 schneider 1978, 74. o. 
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de róla nem lehet beszélni anélkül, hogy állást ne foglalna az ember. sok
féle várakozás kereszttüzében élt, ám őt ez nem befolyásolta: határozottan 
és következetesen ment azon az úton, amelyet isten jelölt ki számára. A hit 
és hitetlenség permanens perében olyan tanúkra van szüksége, akik vele 
együtt az általa képviselt ügy mellett is hitet tesznek. A szinoptikus tradíció 
szerint Keresztelő János sem azt tapasztalja Jézusnál, amit vár tőle. Ezzel 
szemben János evangéliumában a Keresztelő isten ószövetségi igéjének 
megtestesítőjeként helyes irányba mutat, és tartalmilag igaz, hamisítatlan 
keresztyén tanúvallomást tesz Jézus mellett. ezt igazolja vissza az a tény, 
hogy útmutatása nyomán András és a többiek meg is találják a Messiást. 

hogy félreértés ne essék, amikor Jézushoz akarja küldeni tanítványait 
Keresztelő János, minden későbbi tanúvallomás őstípusául megismétli koráb 
bi bizonyságtételét: „Íme, az Isten Báránya.” Az előzővel kiegészítve: „…aki 
hordozza a világ bűnét.” (1,29) e tanúvallomás szerint tehát Isten a Bárány 
által segít a világon. Mégpedig úgy, hogy a bűn terhét veszi le róla, azt az 
isten elleni lázadásból és az emberek egymás ellen fordulásából keletkezett 
gubancot, amely rákos szövetként ette bele magát az emberiség testébe. 
Minden más elemzéssel szemben a tanúvallomás tehát a bűnt tekinti a fő 
nyomorúságnak, amely minden más természetű bajt elviselhetetlenné tesz. 
ha minden mást orvosolni tudunk is, a bűn nyomorúságával csak a Bárány 
Jézus tud boldogulni. természetesen erről a bajról nem beszélhetünk a kí
vülálló hűvös tárgyilagosságával. Valamiképpen mi magunk is megtettük 
a magunkét, és felelősek vagyunk a történtekért. ha nem így volna, nem 
igyekeznénk olyan agyafúrt leleményességgel tisztára mosni magunkat, 
és a vádat áthárítani másra (lásd 1Móz 3,12–13). de magunkat áltathatjuk, 
másokat becsaphatunk, egyedül istent nem téveszthetjük meg. 

a báránytipológia jézusra alkalmazása nyilván arra a módra utal, ahogyan 
isten segíteni akar a bűn nyomorúságában vergődő világon. Vajon melyik 
bárányszerep adja kezünkbe a kulcsot? A tanúságtétel megfogalmazása azok 
mellett szól (h. W. Wolff; j. schneider), akik szerint az evangélista jézusban 
az isten szenvedő szolgáját látja ézs 53-ból. ő az, aki a prófécia szerint né 
mán szenved, mint a vágóhídra hurcolt bárány (7. vers), és aki mások bűnét 
hordozza (11. vers). de az evangélium néhány célzása alapján (pl. 19,36) az 
a lehetőség sem zárható ki, hogy Jézus szolgálata a páskabárány szerepének 
megvilágításába kerül. Bárhogyan is döntünk, a lényegen nem változtat, mert 
mindkét lehetőség Jézus halálának helyettesítő funkcióját állítja előtérbe. 
Jézus tehát isten nevében úgy segít a világon, hogy a bűn terhét halálában 
magára veszi és hordozza (folyamatos jelen idő!), és így el is veszi, vagyis 
megszabadít tőle. A bűnnek ez az elintézési módja szöges ellentétben áll a mi 
történelmi tapasztalatainkkal: az erőszakot csak erőszak, az igazságtalanságot 
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csak igazságtalanság, a bűnt csak bűn árán lehet, ha nem is megszüntetni, 
de legalább megfékezni. A Jézusról szóló hiteles tanúságtétel azonban nem 
nélkülözheti azt a meggyőződést, hogy minden ellenkező tapasztalatot meg
hazudtolva a védtelen Bárányé a járható út, az övé a győzelem. 

b) Jézus tanújának meg kell tanulnia a háttérben maradni. Bármennyire 
pótolhatatlan is a tanú szolgálata a hitre jutás folyamatában, jézust magát nem 
helyettesítheti. A tanú Jézusra irányíthatja a figyelmet, de meggyőzni a hozzá 
fordulót arról, hogy csak nála és benne találhat örök életet, egyedül maga 
Jézus tudja. A közvetett kapcsolat helyébe közvetlen kapcsolatnak kell lépnie. 
Új történetnek kell elkezdődnie a Jézussal való ismeretségben, a vele folyta
tott dialógusban. Amikor már neki tesszük fel kérdéseinket, ő igazítja helyre 
azokat, és válaszolja meg, ha nála maradunk, és készek vagyunk kivárni, majd 
elfogadni feleleteit (38–39. vers). jános nagy súlyt fektet arra, hogy magához 
Jézushoz kötődjünk, mert csak ez segíthet rajtunk. „Már nem a te beszéded
nek hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ 
üdvözítője” – mondják a földijei a samáriai asszonynak (4,42). ha valaki nem 
tud leválni a hitbeli köldökzsinórról, rendkívül kétes helyzetbe kerül, mert 
keresztyénsége az egyház vagy annak képviselője hitbeli állapotától fog függni. 

Ez a leválás nehéz folyamat. A tanú részéről alázatot és őszinteséget, a 
reá hallgató részéről pedig önállóságot és felelősségtudatot igényel. 

c) Jézus mindannyiunkat beállít a tanúk sorába. Az alapigéből is kitűnik, 
de különösen szembetűnővé válik, ha a következő szakaszt is figyelembe 
vesszük, hogy az első tanúságtétel nyomán megindul a tanúságtételek láncre 
akciója. akit jézushoz irányítottak, és nála maradt, maga is utat mutat hozzá 
másoknak, elsősorban a közvetlen környezetéhez tartozóknak. s mindezt 
szinte spontán természetességgel. ha valakinél ez a lépés kimarad, az egész 
folyamat lefékeződik. Mert isten ugyan elvégzi a talaj-előkészítést, sárgulóvá 
érleli a búzatáblát (4,35), de neki úgy tetszett, hogy a tanúk takarítsák be 
a termést. ha egy gyülekezetben kevesen vállalják ezt a szolgálatot, kevés 
éhező jut az élet kenyeréhez. ha a mi generációnk nem tesz hitet szóval és 
élettel Jézus mellett, ki meríthet a jövőben az örök élet vizéből? 

tulajdonképpen nagyon kevés, ami rajtunk múlik. Nem szükséges ki
merítő értekezést tartanunk Jézusról. Csak színt kell vallanunk arról, amit 
tőle kaptunk. személyes vallomásban. s ez az, ami nagyon nehézzé teszi 
a dolgunkat. Mert minden tanúskodás egyúttal a hitelképesség próbája is. 

Felhasznált irodalom 
schneider, johannes: Das Evangelium nach Johannes. evangelische verlagsanstalt, 

Berlin, 1978. 

1988. február 
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böjt 3. vaSárNaPja (oculi) 

Jn 1,29–30 

Exegézis 

Mind a négy evangélium feljegyzi Keresztelő János Jézusról szóló tanúságté 
telét. János evangéliuma azonban többek között ebben is eltér a másik három 
evangéliumtól. Eltér az időpont tekintetében, mert Jánosnál Jézus keresztsé 
gét követi (32–34. vers). de eltér tartalmi szempontból is. A szinoptikusoknál 
Keresztelő rejtélyesen szól az utána jövőről, aki nála jelentősebb lesz, és aki a 
Lélek erejével viszi végbe azt a fordulatot, amit a jánosi keresztség jelképez. 
A Q-forrás ezen kívül még az Eljövendő ítélő funkciójára is hangsúlyt helyez 
(Mt 3,11b–12; Lk 3,16b–17). János evangélista viszont a Keresztelőt a bárány
szimbolika alkalmazásával Jézus engesztelő szolgálatának tanújává teszi. 

A kutatók jelentős része a szinoptikus tudósítást tartja történetileg hite 
lesebbnek. szerintük a jánosi megfogalmazásban már a húsvét utáni gyü
lekezet hite szólal meg. j. jeremias, h. W. Wolff és j. schneider azonban 
lehetségesnek tartja, hogy a „bárány” szó mögött az arám talia kifejezés áll, 
amely egyaránt jelenthet bárányt és szolgát is. nem elképzelhetetlen tehát, 
hogy már a Keresztelő meglátta a keresztségének magát alázatosan alávető 
jézusban az ézs 53-ban megígért szolga-Messiást. 

Veöreös imre a bultmanni felfogást követve azt állítja, hogy a bárány
szimbólumban jelentkező engesztelő funkció „nem jellemző János teológi
ájára, hanem egyszeri az evangéliumában” (Diakónia, 1991/2. 74. o.). holott 
a kereszt gyógyító, életet adó, gyümölcsöt termő (ézs 53,1k) erejéről szóló 
tanúságtétel át- meg átszövi az evangéliumot (Jn 3,14; 6,51; 10,11; 12,23–24; 
17,19 stb.). Jézus keresztre emeltetése az ő megdicsőülése. éppen azért, mert 
az ő értünk hozott áldozatában tört be Isten irgalmas szeretete a világba. 
Nem pedig az utolsó lépcsőfok a mennyei dicsőségbe, mint ahogy Bultmann 
gondolja. jézus nemcsak „transzparens”, hanem szabadító Úr is. 

A Keresztelő tanúságtételének jánosi megfogalmazása olyan, mint egy apró 
lékosan és tökéletesen kicsiszolt gyémánt. igazi meditációs anyag. Az evangélis
ta a feltámadott, élő és közöttünk munkálkodó Úrról szól evangéliuma minden 
mondatával (20,31). De ez az Úr mindörökre a Bárány marad, aki önmagát adta 
értünk, bűnösökért. A görög ajmnov" (amnosz) szó csak ritkán jelöli az Újszövet
ségben ezt a négylábú háziállatot, s mindig olyan esetben, amikor engesztelő 
áldozatként szerepel (1Pt 1,19). Nem kétséges az összefüggés ézs 53,7-tel, ahol 
a Lxx ugyancsak amnosszal fordítja a héber asam szót (vö. ApCsel 8,32kk). 
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Bizonyára közrejátszik a szabadulást szerző páskabárány-szimbolika is a több 
jelentést szívesen egy képbe sűrítő evangélistánál. A Bárány istené. tehát 
isten hozta meg ezt az áldozatot, és nem az emberek. azt adta oda, „aki jános 
előtt lett”, a preegzisztens igét, az isten fiát. Benne Isten vette magára a bűnt. 
A bűnről van szó, egyes számban. Ezt érthetjük minden bűn foglalataként. de 
tekinthetjük az alapbűnnek is, amely abban áll, hogy a világ elutasítja a felé 
szeretettel közeledő istent (1,5.10). Ezt a bűnt a Bárány elveszi? Vagy hordozza? 
A görög ai[rw (airó) ige jelentésébe mindkettő belefér. Bizonyára úgy veszi el, 
hogy hordozza. Meglepő, hogy a szó imperfectumban áll: a Bárány folyamatos 
funkciójáról van szó! A Bárány a „világ” bűnét hordozza. Műve egyetemes 
jelentőségű. Isten ezzel az előjellel látta el a bűnnel megvert világfolyamatot. 
Nyilvánvaló, hogy a Bárány műve azoknak jelent szabadulást, akik hittel élnek 
belőle (1,12). de számomra ez csak azért jelenthet szabadulást a bűn és minden 
következménye alól, mert a lehetőség kivétel nélkül mindenkié. 

1992. február 

böjt 4. vaSárNaPja (laetare) 

2Móz 16,13–15 

Istenadta útravaló 

izraelnek az új haza felé vezető úton élelmezési nehézségei adódnak. Az 
Egyiptomból való kivonulás minden előkészület ellenére is olyan hirtelen 
történt, hogy útravalót nem vihettek magukkal (2Móz 12,39). A jórészt ter 
méketlen sínai-félsziget pedig nem volt alkalmas „hadtápterület” ekkora 
embertömeg számára. Minden emberi számítás szerint az éhhalál réme 
fenyegeti őket. A nép ezért zúgolódni kezd, s megbánva az egész vállalko 
zást, visszakívánkozik az egyiptomi „húsosfazekak” mellé. ott, ha nem is 
voltak szabadok, legalább jóllakhattak. Ez a kivonulást refrénszerűen kísérő 
zúgolódás leleplezi a nép nagy részének jahve iránt táplált bizalmatlanságát 
s a kapott feladattól való idegenkedést. 

isten megszégyenítő szeretettel gondoskodik lázongó népéről. fürjeket 
és mannát ad nekik eledelül. Minden valószínűség szerint nem termé 
szetfeletti csodáról van itt szó – akárcsak a tengeren száraz lábbal való 
átkelés esetében –, mert fürjek ősszel és tavasszal ma is nagy csapatok
ban vonulnak keresztül a sínai-félszigeten. Ezen a vidéken találtak egy 
tamariszkuszcserjét, amely mézszerű cseppeket izzad ki magából. Ennek 
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a cserjének váladékát sokan azonosítják a textusunkban szereplő manná 
val. Bármennyire elfogadhatóvá tesszük is azonban értelmünk számára 
a fürjek és a manna csodáját, a hit számára nem a természet és a véletlen 
összjátéka, hanem isten gondoskodó hatalmának és szeretetének megnyi
latkozása marad. izrael népe számára a fürjek és a manna nemcsak az 
élelmezési nehézségek megoldódását jelentik, hanem jelei annak, hogy „Én 
az Úr vagyok, a ti Istenetek”. Egy nagy lépés a számukra még meglehetősen 
homályos és ismeretlen isten megismerése felé. 

ha ennek a szakasznak az igei üzenetét keressük, szembetaláljuk ma 
gunkat az ótestamentumi hermeneutika ma is élő, legégetőbb kérdésével. 
hogyan tesz bizonyságot az Ótestamentum Krisztusról? Mi köze van a pusz
tai eledelnek Krisztushoz? Krisztussal volt találkozásuk? Vagy a fürjek 
és a manna csupán utalnak Krisztusra? Úgy tűnik, hogy Pál apostol 1Kor 
10-ben azon az állásponton van, hogy izrael népe a pusztában krisztussal 
vándorolt együtt, s „lelki eledelt” evett. ha azonban Jn 6-ból indulunk ki, 
Pál apostolnál sem kell többre gondolnunk annál, hogy az ótestamentumi 
gyülekezet az újtestamentumihoz hasonlóan istennek Krisztusban meg
nyilatkozó szeretetének jelei közt járta vándorútját. Ennyiben volt „lelki” 
az az eledel. Jn 6-ban ugyanis Jézus azt a különbséget hangsúlyozza, amely 
a manna és az élet kenyere, azaz őközötte van. „Atyáitok a mannát ették a 
pusztában, és meghaltak.” (Jn 6,49) Viszont: „Én vagyok amaz élő kenyér, 
amely a mennyből szállott alá: ha valaki eszik ebből a kenyérből, él örökké.” 
(Jn 6,51; Károli-ford.) Az ótestamentumi és újtestamentumi gyülekezet tehát 
ugyanannak az üdvtörténeti folyamatnak részese, mégis más-más pontján. 
Akkor az istentől kapott eledel lehetővé tette a vándorlás folytatását, most 
az istentől kapott eledel sokkal nagyobbat ad, az örök életet. 

itt vetődik fel az a kérdés is, hogy textusunk mennyivel jelent többletet 
Jn 6-tal szemben. Mi indokolja azt, hogy az evangéliumi textus helyett a ki
jelölt ótestamentumi szakaszról prédikáljunk, anélkül, hogy ez utóbbi csak 
ugródeszkául szolgáljon Jn 6-hoz? Úgy gondolom, hogy textusunk megőriz 
attól, hogy Isten életadó szeretetét elspiritualizáljuk. Isten népének ma is 
vannak materiális nehézségei, s ezekben is számíthatunk Isten szeretetére 
és hatalmára. 

meditáció 

Ez a textus nem isten egyetemes gondviselő szeretetéről beszél. A „légből ka 
pott” eledellel való élés nem a táplálkozás természetes módja. isten életünket 
rendes körülmények között az emberi munka eredményeit felhasználva, azok 
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szeretetében történő elosztásán keresztül tartja fenn. isten gondoskodásának 
rendkívüli módját izrael népének rendkívüli helyzete tette szükségessé. ha 
izrael Egyiptomban marad, nincs szükségük fürjekre és mannákra. isten 
azonban kihívta őket a „szolgaság házából”. isten hívása a nép sorsává lett, s 
ezt a sorsot vállalva tapasztalhatta meg isten szeretetét, amely a természetet 
is népe szolgájául adja. 

isten elhívása jézus krisztusban teljesebb értelmet és szélesebb távlatot 
kap. A gyülekezet, az ekklészia is a kihívottak vándorcsapata, amely faji 
korlátokat lebontva minden népből regrutálódik isten hívására. Ez az el
hívás a mi számunkra sem csupán valami lelki folyamatot jelent, hanem 
mint izrael számára is, az egész sorsunkat új irányba terelő erőt. isten hív 
a vele való örök kapcsolatra, terveinek és jóakaratának szolgálatába. Ez az 
elhívás kihívás is. el kell hagynunk, ki kell indulnunk mindabból, ami 
isten ellenére volt életünkben. Emberi biztosítékainkat, önigazságunkat, 
önzésünket, hazug megoldásokat és kapcsolatokat, megoldatlan kérdéseket, 
a múltba visszahúzó erőket, megrögzött elveket és életmódot kell a szemétbe 
dobnunk. izrael sorsa figyelmeztet bennünket arra, hogy hívő élet lehetet
len engedelmesség nélkül. Csak az istennek való engedelmesség útján járva 
nyerhetünk tapasztalatokat isten szeretetéről és hatalmáról. Ha az egyház 
nem vállalja az egész világra, a teljes életre vonatkozó küldetését, bezárul 
előtte Isten világa is. viszont ha vállalja, akkor még a legreménytelenebb 
helyzetben is számíthat ura erejére. 

Az isten küldetésében járó egyház legelemibb gondjaiban is számíthat 
ura segítségére. ez a segítség azonban mindig csak ráadás mindarra, amit 
Krisztusban kaptunk. Amikor Jézus Jn 6,49-ben azt mondja, hogy a zsidók 
a pusztában a manna fogyasztása ellenére is meghaltak, nemcsak a testi 
halálra gondol, hanem a lélek halott állapotáról beszél. a manna nem adott 
örök életet. Bűnből való megelevenedést, istennel való közösséget, új életet 
csak Krisztusban nyerhetünk. Elkezdője, éltetője és befejezője egyedül 
ő lehet keresztyén egzisztenciánknak, vele élni kell, mint a naponkénti 
kenyérrel. ha isten népe azt hiszi, hogy valamit is tehet anélkül, hogy 
egész magatartását színe előtt újra ne gondolná, s kegyelmére ne szorulna, 
elvágta magát az élet forrásától. 

1963. január–február 
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böjt 4. vaSárNaPja (laetare) 

Jn 6,30–40 

Exegézis 

Alapigénk a kenyércsodát követő vitabeszéd egy részlete. Mondanivalóját 
csak ebben az összefüggésben érthetjük helyesen. 

jézus vitapartnere a vallásos embereket is magában foglaló, hitetlen embe
riséget megtestesítő „zsidóság”. az ember alapjában véve hitetlen. Gondolatai 
és szándékai „más srófra járnak”, mint istenéi. ez nyilvánul meg jézus kije
lentéseinek földhözragadt „félreértéseiben” (6,34; vö. 4,15). „A sötétség nem 
fogadta be őt.” (1,5) jézus nem a hitetlenség ellen folytatja kiélezett, sokszor 
késhegyig menő vitáját velük, hanem azon fáradozik, hogy megnyerje őket 
Isten számára. természetesen, mint mindig, jézus igéje polarizál. egyesek 
hitre jutnak, mások hitetlensége pedig nyilvánvalóvá lesz (6,60). 

jános a kenyércsodát nem spiritualizálja el. viszont a testi éhséget kielé
gítő jézusi csodát „jelnek” tekinti, amely túlmutat önmagán. jézus nemcsak 
egy időleges és esetleges problémán akar átsegíteni, hanem alapvető megol
dást kínál. Mert nemcsak az a baj, hogy problémákkal kell megküzdenünk, 
hanem főként az, hogy az egész létünk problematikus! A transzcendencia 
– amely jánosnál a személyes isten aktív jelenléte – hiányától szenvedünk, 
s mindaddig „éhezünk és szomjazunk” (35. vers), amíg ezen a téren változás 
nem történik. A korabeli zsidóság számolt azzal, hogy a messiási üdvkorban 
megismétlődnek majd az exodus csodái. Manna hull újra az égből (syr Bar 
29,8). de ez nem az igazi „mennyei kenyér”. Mert a „menny” nem felettünk 
van, hanem ott, ahol isten jelen van. Jézus az, aki tőle jött, aki valóban nem 
e világból való. 
„Én vagyok az élet kenyere”, válaszol jézus a csodaváróknak. Benne az 

„én vagyok”, az élő isten titokzatos önmegjelölése az Ószövetségben (2Móz 
3,14; ézs 42,8). A feltétlen és értünk Létező van közöttünk. tőle ered min
den élet, és ő teszi Jézus által élni érdemes életté. A kenyér fogyasztva válik 
életté. A transzcendens éhség és szomjúság megszűnéséhez ezért nem elég a 
jézussal való személyes kapcsolat, hanem halálának javaiból is részesednünk 
kell (6,54: a[rto" th" wh" = genitivus objectivus!). 

A Jézusban felkínált élet ajándéka azoké, akik „látnak és hisznek” (36., 40. 
vers), vagyis akik hittel fogadják mindazt, amit a „testté lett ige” e világban 
elvégzett. ilyen hit azonban senkitől sem telik. Ez istenen múlik (37. vers). 
Ebből azonban senki se következtessen helyzete reménytelenségére. sokkal 
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inkább a vigasztalást hallja ki: akit Isten Jézushoz vezet, az megbízható ke 
zekbe kerül. Már most örök élete van, amelynek a halál sem árthat, hiszen 
ő „feltámasztja majd az utolsó napon” (40. vers). 

1992. február 

böjt 5. vaSárNaPja (judica) 

Jn 2,13–22 

Exegézis 

A templomtisztítás fontos mozzanata Jézus működésének, mert mind a négy 
evangélista szükségesnek tartja megemlíteni. Csakhogy amíg a szinopti
kusok az utolsó hét eseményeként közlik, János Jézus fellépésének korai 
időszakára teszi. Karner Károly számos érvet hoz fel amellett, hogy a jánosi 
időzítés látszik a hitelesebbnek. Magam azon az állásponton vagyok, hogy 
János teológiai érdekből hozza az eseményt evangéliuma elejére. Az egész 
evangéliumra jellemző a zsidó ünnepek és a kultusz iránti érdeklődés, és az 
esszénus gyakorlatnak megfelelően éles kritikát gyakorol felettük. de nem 
elégszik meg formális kifogásokkal, a prófétai hagyományt követve, istván 
vértanúhoz hasonlóan (ApCsel 6,13–14) a tartalom felől teszi őket kérdésessé. 
A tét Isten igaz imádása (Jn 4,21kk). 

a templom megtisztításának egyes mozzanatai lényegében megegyeznek a 
szinoptikusoknál leírtakkal. Eltér viszont Jézus feltűnő és megütközést keltő 
cselekedetének indoklása. a szinoptikusok szerint a gátlástalan haszonszerzés 
zavarja az imádságot, az isten felé fordulást. jánosnál viszont jézus szavaiból 
az tűnik ki, hogy maga a kultuszt éltető vallásosság alapjaiban elhibázott. az 
istenhez való viszony kereskedelmi ügyletté, alku tárgyává vált. Pedig az igazi 
kultusz „egyirányú utca”, ahol isten halmoz el meg nem érdemelt ajándéka
ival (4,23). János közli a tanítványok reakcióját is. szerintük Jézus indulatát 
az Atyja háza iránti buzgóság indokolja. tette abból a páratlan és különleges 
kapcsolatból ered, amely őt az Atyához fűzi. Neki nemcsak joga, hanem kül
detése is az áldatlan templomi viszonyokon változtatni. de ez a féltő szeretet 
isten ügye iránt végzetessé válik a számára. A „megemészt engem” kifejezés 
Bultmann szerint belső őrlődésre utal. zsolt 69,10 azonban, ahonnan az idézet 
származik, arról szól, hogy az Úr háza iránti szeretet hozott a zsoltáros fejére 
gyalázatot, szerzett számára ellenségeket. A kultusz alapjának megkérdője 
lezése és Jézus keresztje között tehát szoros összefüggés van. 
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Jézus nem azért tisztítja meg isten házát, hogy azután üresen hagyja. reá 
nem hivatkozhat semmiféle ateista purifikátor, aki elvesz valamit, de nem ad 
helyette semmit. a régi helyébe felállítja „testének templomát”, az igaz isten
imádat helyét. jános ebben a kifejezésben – szemben pállal – nem az egyházat 
jelöli meg, hanem azt a testet, amelyet Jézus odaszánt értünk. Isten szerete
tének ez az értünk hozott áldozata az igaz istenimádat meghatározó és éltető 
eleme. jézusnak a templomról mondott szava a szinoptikus hagyományban 
mint hamis tanúvallomás szerepel jézus perénél. tehát jézus valóban mon
dott ilyesmit. János azonban ferdítés nélkül őrzi azt meg. A templomot nem 
ő, hanem a templomot tőle féltők fogják lerombolni. a templom felépítésének 
háromnapos határideje gonosz: tréfa volna, ha nem az ő feltámadására utalna. 
Feltámadása által viszont időtálló helyet kapott isten igaz imádata. 

1992. február 

böjt 6. vaSárNaPja (Palmarum) 

Fil 2,5–11 

a textusról 

textusunk összefüggéséből kiragadott igeszakasz. A fejezet első négy verse 
parainézis, intelem a gyülekezet egységére, amelynek alapja az alázatos, 
egymást különbnek tartó szeretet. Ennek az intelemnek az alátámasztására 
írja Pál a megjelölt igéket. Mivel az első négy vers nem került a textusba, a 
következő versek veszítenek etikai jellegükből. 

Lohmeyer nyomán egyébként is igen egyöntetűvé vált az az álláspont, 
hogy a megjelölt résznek a levél írásba foglalása előtt is önálló élete volt. 
Az eredeti szöveg ritmikus tagozódása mutatja, hogy itt Pál egy hatstrófás, 
strófánként háromsoros őskeresztyén himnuszt őrzött meg számunkra, nem 
etikai, hanem krisztológiai tartalommal. ha pál apostol nem készen kapta 
volna az egész megjelölt részt, akkor paradigmaként az első négy vers alátá
masztására elég lett volna a krisztus alázatáról szóló, 5–8-ig tartó szakasz, 
s nem lett volna szükség a 9–11. versekre, amelyek az 1–4. versek irányától 
egészen elütnek. tehát annak ellenére, hogy gondolatmenete szempontjából 
Pálnak nincs szüksége a 9–11. versekre, s mégis leírja őket, ez mutatja, hogy 
az egész szakasz szorosan összetartozik, s nem magától Páltól származik. 
Ezek szerint perikóparendünk egykori készítői nem jártak el helytelenül, 

470 



böjt 6. vasárnapja (Palmarum) (fil 2,5–11)   

 

 

 
 

 

 

 

            

  

 

 

 

amikor így vágták ki textusunkat a levél testéből, s ez felbátoríthat bennün
ket arra, hogy ezen a vasárnapon az előző négy verstől függetlenül keressük 
meg az ige mondanivalóját. 

A textus helyes értelmezése nem könnyű. sok nehezen érthető és könnyen 
félreérthető szót tartalmaz, és ha ezeket nem helyezzük keletkezésük mili
őjébe, akkor tág teret nyitnak korok és egyének önkényes értelmezésének. 
így lett ez a szakasz az óegyház Krisztus két természetéről szóló vitáinak 
porondjává, s így lett a liberalizmusban Krisztust mint követendő erkölcsi 
életideált propagáló bibliai idézetté. Lohmeyer úgy véli, hogy a himnusz 
eredete azok között a keresztyének között keresendő, akik a hellenisztikus 
zsidóságból kerültek ki. Ezért a himnusz tartalma az Emberfia gondolatkö 
réből és az Ebed Jahve gondolatköréből kapja meg értelmét. A két gondo 
latkör szerinte itt is, mint a szinoptikusoknál, gyakran összefonódik. Ezt a 
véleményt támasztaná alá a himnusz végén ézs 45,23-ból vett és átalakított 
idézet. A magyarázók többsége azonban a hellenisztikus keresztyénség 
körében találja meg a himnusz eredetét, hiszen a himnusz felépítésében az 
anthróposz mítoszának mitikus sémáját – preegzisztencia, alászállás, meg
dicsőülés – követi, s a használt szavak és fogalmak a vallásos hellenizmus 
szóhasználatában találják meg logikus értelmüket. 

Az 5. vers a magyar fordításban, a próbabiblia szövegében is félreértésre 
adhat alkalmat. Az „az az érzület legyen bennetek” intelem arra inspirálhat, 
hogy Krisztust etikai ideálnak tekintsük. ha nem a koinérecenzió szövegét 
követjük, akkor a mondat így hangzik: „így alakuljon gondolkodásmódotok, 
mint ahogy annak a jézus krisztusban alakulnia kell.” itt is az a jellegzetes 
páli terminus technicus, az ejn Cristw/ jelentkezik, amely krisztus aktivitá
sának körét jelöli meg. 

a 6. versben a morhv szó a klasszikus görög nyelvben formát jelent. Ez a szó 
a hellenizmus idején azonban jelentős jelentésváltozáson esett át. értelme a 
dovxa értelmét súrolja, s az istenséggel kapcsolatban annak erőterét jelöli meg. 
ezek szerint ez az igevers ugyanazt mondja, mint a jános evangéliumának 
prológusa, hogy Krisztus az istennél volt, isten dicsőségének részese volt. 
A „nem tekintette zsákmánynak” kifejezést nem kell szó szerint értenünk. 
ennek a szólásformának az eredeti jelentése immár elhalványult, s csak azt 
fejezi ki, hogy Jézus nem használta ki istennel való egyenlőségét, vagy még 
inkább: nem élt vissza vele. ennek a kifejezésnek a párját Fil 3,7-ben találjuk 
meg. azok, akik ennek a kifejezésnek markáns értelméhez ragaszkodnak, 
utalást látnak benne Krisztus preegzisztens megkísértésére, amelyben ő 
nem bukott el, ellentétben ádámmal, aki az istennel való egyenlőség után 
nyúlt. Mindez azonban csak okoskodás, hiszen az, hogy krisztus „az istennel 
egyenlő”, nem mond többet, mint az, hogy ő „isten formájában”, azaz isten

471 



igehirdetéSi előkéSzítők 

 
 

  
 

 
  

           
 
 

     

 

 

nél volt, csak istennél betöltött méltóságát jelöli meg, hogy ezzel meghúzza 
a kontrasztot a következő versek számára. A 7. versben szereplő ellentétes 
kötőszó, a „hanem” hangsúlyos. Jelzi azt az érthetetlen csodát, hogy aki az 
istennel egyenlő volt, mégis megüresítette magát azzal, hogy emberré lett. 
Az „önmagát” szó még egyszer visszatér majd, és ez a tény jelzi, hogy a him
nusz fontosnak tartja Krisztus lemondásának önkéntességét. Az „önmagát 
megüresítette” kifejezés egykor hatalmas vihart kavart az egyházban, mert 
úgy érezték, hogy itt a testté lett isten Fia istenségének és ember voltának 
viszonyáról találnak kifejezést. pedig itt nem arról van szó, hogy kicsoda 
krisztus, hanem, hogy mit tett. oepke utal 2kor 8,9-re: „[Krisztus] szegénnyé 
lett értetek, jóllehet gazdag…” hogy miben áll ez a szegénység, azt igénk így 
fejezi ki: „szolgai formát vett fel”. itt arra lehetne gondolni, hogy jézus ézs 
53 értelmében életével és halálával nekünk szolgált. Az eredeti szövegben 
azonban rabszolgai formáról van szó. az emberi létet a hellenisztikus gon
dolkozás fogta fel rabszolgaságnak. az ember ki van szolgáltatva a sorsnak, 
az anyagnak, a csillagoknak, a hatalmasságoknak. Mivel a „forma” szó a 6. 
versre rímel, itt sem puszta megjelenési formáról van szó, s ezért a mondat 
értelme ez: az Isten hatalmi körét otthagyva e világ erőinek szolgaságát ma
gára vette (lásd Gal 4,3–5). Azáltal, hogy hozzánk hasonlóvá lett. A oJmoiovma 
minden látszat ellenére ismét nem formai megjelölés. itt róm 8,3-ra kell 
figyelnünk. ott Pál arról beszél, hogy isten az ő saját fiát küldte el a bűnös 
test hasonlóságában. krisztus tehát hozzánk hasonlóan savrx volt, ám ez 
mégsem jelent teljes azonosságot, hiszen bűn nem találtatott benne. A oJmoiovma 
szót tehát itt sem azért használja pál apostol, hogy doketista módon jézus 
emberségét csak mint egy külső burkot tekintse, hanem hogy ezt a finom 
distinkciót megtehesse. 

A 8. verset a Nestle-szöveg egy mondattal később kezdi, mint a próbabib 
lia. a fordítás logikusabb, mert a nestle számozása szerinti 7. vers harmadik 
része már új gondolatsort kezd. Amikor pedig valóban embernek találták őt, 
akkor megalázta magát, engedelmes lévén haláláig. a „megalázta magát” 
kifejezés egy új lépcsőfokot jelöl Krisztus mélybe vezető útján. Ember lett 
a végső következményekkel együtt. A qavnato" szó nemcsak a test elhalását, 
hanem a halált mint az istentől való elhagyottság állapotát is megjelöli. 
Valószínűleg Pál egészíti a himnuszt azzal a megjegyzéssel, hogy ez a halál 
a gyalázat fáján, botránkoztató módon következett be. Mindez azonban 
Krisztus engedelmességéből fakadt. A hangsúly az engedelmességen van, 
hiszen a szöveg nem említi, hogy Krisztus kinek engedelmeskedett. itt ismét 
nem egy követendő egyéni teljesítményről van szó, hanem eszkatologikus 
eseményről. „Az egynek engedelmessége által igaziként állíttatnak Isten elé 
sokan…” (róm 5,19) 

472 



böjt 6. vasárnapja (Palmarum) (fil 2,5–11)   

 
 
 

  
 

    
 
 
 
 
 

  
 
 
 

         

 
 
 

         
 

 

 

        
             

 
 
 
 
 
 

Ezt támasztja alá a fordulatot jelző „ezért” szócska a 9. versben. Mivel 
engedelmes volt, ezért emelte őt isten minden méltóság fölé. itt is töretlen 
az egész himnusz belső erővonala. Ezt a méltóságot sem Krisztus ragadta 
magához. Az alany a himnusz második részében megváltozik! Ezt az isten
től kapott méltóságot a minden név felett való név jelenti. Ez a név pedig 
a kvrio" név. Az egész befejező rész ézs 45,23-ra épül fel. ott isten magára 
esküszik, hogy minden térd előtte hajlik meg, minden nyelv rá esküszik, 
vagyis a Lxx nyelvén magát küriosznak proklamálja. a himnusz tehát 
arról zeng, hogy isten a maga küriosz voltát Jézusra ruházza. Ez a locus 
nyomós érv amellett, hogy az első keresztyének elsősorban a görög nyelvű 
Ószövetség istennevét és csak másodsorban a hellenisztikus uralkodók 
titulusát ruházták Jézusra, amikor kürioszként tisztelték őt. A név az an
tik ember számára nem csupán megkülönböztetésül szolgál, hanem a név 
hordozójának lényegét jelöli meg, s azt kinyilvánítja. Amikor Jézus isten 
nevét hordozza, akkor azt kijelenti, s ennek a névnek érvényt is szerez. 
Méltóságát az jelenti, hogy isten rajta keresztül cselekszik a világban. Ezért 
hajol meg minden előtte. Az idézett ézsaiási igét a himnusz tipikus helle 
nisztikus szemlélettel realizálja. Az égiek, földiek és föld alatt valók nem 
a már mennybe jutott vagy még a földön élő vagy éppen a sírban nyugvó 
emberek, hanem a világot irányító hatalmak. a himnusz tehát jézusnak, a 
kozmokratórnak a magasztalásában csendül ki. Mert ő volt az engedelmes, 
a parancsoló, akinek hatalmát minden hatalmasnak el kell ismernie. Így 
lesz istennek dicsősége. 

az alapigében megszólaló himnusz tehát nem pusztán az engedelmesség 
példaképét állítja elénk, nem is a testet öltött isten fia paradoxiáját dom
borítja ki, mint Barth állítja, hanem a megváltás ésszel fel nem érhető ese 
ménysorozatát. ezt az eseménysorozatot pedig egy minden emberi megoldás 
irányát keresztező gondolat vezeti: per crucem ad lucem. 

meditáció 

Nem könnyű erről a textusról prédikálni, mert hiányzik belőle a reális 
élet ugródeszkája. Nem az emberből indul ki, hogy azután erre építse fel a 
megváltás szükségességét, hanem Krisztusból s a benne testet öltő isteni 
szándékból. de lehet-e egyáltalán logikussá tenni azt, aminek egyetlen 
logikája isten érthetetlen szeretete? Ez az ige színtiszta krisztológia, még a 
hit és a gyülekezet is hiányzik belőle, de ebből a krisztológiából lelkedzik 
minden, ami elpusztíthatatlan a keresztyén igazságban és életben. Egyedül 
a krisztológiából kiindulva válik plasztikussá az ember elesettsége, hiszen 
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istennek önmagát meg kellett üresítenie, hogy velünk együtt lehessen. 
innen telik meg reménységgel tekintetünk, amikor az emberre nézünk, 
hiszen azért vállalta krisztus a halálig való engedelmesség útját, hogy a 
maga szegénysége által gazdaggá tegyen. innen kapunk biztatást arra, hogy 
hazugságokkal gondosan összerablott önigazságunkat bátran szétszór 
hatjuk, mert nem omlik össze emiatt emberségünk, hanem újjászületik. 
Nem kell hát ürügyet keresnünk, hogy Krisztusról beszéljünk, mert ha jól 
prédikálunk Krisztusról, ezer ürügy adódik arra, hogy igehirdetésünk az 
ember életébe vágjon. 

Ez a himnusz annak is bizonysága, hogy Krisztust csak önmagához mér 
hetjük. élete és halála emberi, földi mértékkel legfeljebb az emberiség hegy
csúcsai között jelöli ki helyét. innen nézve talán egy fejjel magasabb volt 
nálunk türelemben, hősiességben, megértésben. de ahhoz mérve, amit ott 
hagyott, ez a tőlünk való távolság eltörpül, s isten meg nem mérhető szere 
tetének tanújelévé válik az ember jézus, egészen a keresztfa haláláig. innen 
nézve alig követhető példakép, de az isten világával maga mögött megtelik 
isten emberségének, hozzánk való ragaszkodásának jelentőségével. A nagy
hét előtt vagyunk. sok szó fog esni ezen a héten Krisztus keresztútjának 
gyötrelmeiről. A testi és lelki kínokról még lehet elképzelésünk, de arról, 
amit igénk Jézusnak a maga megüresítéséről, a maga megalázásáról mond, 
arról a szegénységről, amely mögött mérhetetlen, de elhagyott gazdagság 
van, az „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?” kiáltás tátongó 
örvényeiről csak egyedül isten tudhat, s mi csak egy előttünk örökre lezárt 
titok reánk nehezülő súlyával mondhatjuk: „soha én ezt nem tudom / Meg
hálálni, jézusom.” 

tudom, hogy súlyos titkokat érintek, de a 9. vers „ezért” szócskája elke
rülhetetlenné teszi, hogy hozzá ne nyúljak. A felmagasztalás a halálig való 
engedelmesség következménye. Nem csupán egy isteni menetrend megva 
lósulása történt, mert mindez történhetett volna másképpen, ha Krisztus 
engedetlenné válik. Krisztus útja nem volt „előre lefutva”, az az engedet
lenség lehetőségének szakadékai között vezetett. Krisztus ebben is szolgai 
formát vett fel, s itt is legyőzte a végzetet, az engedetlenség végzetét. Az az 
engedetlenség, amely a mi engedetlenségünket áthúzta, nem egy kockázat 
nélküli színpadon folyt le, annak aranyfedezete van. 

Ne felejtsük el, hogy ez az ige virágvasárnap hangzik el. Az evangéliumi 
textus ott érintkezik igénkkel, ahol az Krisztus halálig való engedelmessé 
géről beszél. Jézus virágvasárnap lép abba a városba, amelyben már ácsolják 
a keresztjét. Bevonulása tele van az erről a halálról szóló rejtett utalások
kal. igénk ezeket a szem elől elrejtett utalásokat domborítja ki. Az a Jézus, 
aki ott szamárháton lovagol, nem fogja isteni könnyedséggel megúszni a 
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reá váró szörnyűségeket, mert valóságos emberként halad a megalázkodás 
legmélyebb pontja felé, az engedelmesség legsúlyosabb próbája elé. de az 
a Jézus mégsem csupán az emberi gonoszság prédája, hiszen az első lépés 
erre az útra már istennél megtörtént. Nem emberek tervei, isten terve van 
megvalósulóban. Ami történik, az nem minden jó szándék kényszerű csődje, 
hanem az ő szabad elhatározásából történik. ő adja ki magát elleneinek, mert 
engedelmes akar maradni isten iránt, aki az ő vállára rakta a világ bűnét. 
Abban a nagyon emberiben, ami vele történik, minduntalan megvillan egy 
otthagyott világ fénye és egy eljövendő világ reménysége. Mert aki ott halad 
alázatosan és védtelenül, szamárháton ülve, egyedül az tétetik majd méltóvá 
arra, hogy rajta múljon ítélet és irgalom, mulandóság és maradandóság. Per 
crucem ad lucem! 

1966. február 

böjt 6. vaSárNaPja (Palmarum) 

Fil 2,5–11 

az értelmezés keskeny útján 

Alapigénk az 5. vers kivételével egy őskeresztyén himnusz, amelyet Pál a 
diakóniai lelkületet sürgető intelmei nyomatékául iktat levelébe. A himnusz 
tehát már a levél megírása előtt önálló életet élt a gyülekezetek ajkán, önálló 
teológiai rendeltetéssel, ezért tanácsos a himnuszt először önmagában meg 
érteni, és azután elhelyezni a levél gondolatmenetében. 
A himnusz Krisztus győzelmét hirdeti az emberi életet gúzsba kötő égi, 

földi és föld alatti hatalmak fölött (10. vers) így tesz bizonyságot Krisztusról 
a gyülekezet a hellenizmus korának legnyomasztóbb kérdésében a végzet 
súlya alatt nyögő embereknek. Krisztus nem valami keresztyén herkules 
ként, mitikus küzdelemben aratott győzelmet az emberfeletti hatalmakon, 
hanem isten ajándékozta azt neki iránta tanúsított, végsőkig menő engedel
mességéért. Engedelmessége pedig abban nyilvánult meg, hogy töretlenül 
hű maradt isten akaratához az emberi lét kötöttségei között is. A „szolgai 
forma” ebben az esetben nem jézus szolgáló életére utal, hanem arra, hogy 
ő velünk azonos feltételek között élt, elutasítva magától az „isteni követ” 
területenkívüliségének lehetőségeit. A hatalmak territóriumában élt, és 
mégis isten akaratának engedelmeskedett. Ez nem is végződhetett másként, 
csakis a kereszthalállal. Így fedte fel kereszthalála a világ valódi arculatát, 
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és így lett ugyanakkor a döntő győzelem helyévé, mert még a kereszthalál 
sem tudta eltántorítani az engedelmesség útjáról. azóta az emberi sorsot 
markukban tartó erők elvesztették egyeduralmukat. 

Előkészületünk során azonban nem feledkezhetünk meg arról a tény
ről, hogy a 20. században már másként tekintünk a világra, mint az első 
századok emberei. korunkban – legalábbis az élenjárók – nem a végzet
ben hisznek, hanem a világ formálhatóságában. isten és ember elleni vé
tek volna, ha az igehirdető pesszimizmusa hallgatóit „szolgai formába” 
kényszerítené vissza, holott isten uralkodásra rendelte embergyermekeit. 
A keresztyéneknek, akik Krisztus győzelméből meríthetik reménységüket, 
kellene a legszívósabban küzdeni minden életet torzító igazságtalanság és 
embertelenség ellen. Milyen messzire került Krisztustól az a keresztyénség, 
amely legfőbb mondanivalójának a belenyugvást tartja! Ahelyett tehát, hogy 
a haladás kerékkötőivé lennénk, az igehirdetésnek ma az a feladata, hogy 
életet és világot formáló törekvéseinket a gyakorlatias szeretet medrébe 
terelje. A tartalmatlan aktivitás önmagában még nem jelent szabadulást a 
„hatalmak” bűvköréből. 

tartózkodnunk kell a diakóniai teológia felszínes, rövidzárlatot okozó 
alkalmazásától. a hagyományos fordítás – „Az az érzület legyen bennetek, 
mint ami a Jézus Krisztusban is volt” (5. vers) – arra csábíthat, hogy jézust 
csupán mint az alázatos szolgálat ideálját állítsuk a gyülekezet elé. Pedig az 
eredeti szöveg a jellegzetesen páli alapállást követi: az a törekvés (a ronein 
az egész élet irányát jelöli) legyen bennetek, ami a Krisztusban élő, tehát a 
tőle megragadott és benne gyökerező ember számára természetes. Az evan
gélium alapigénkben is megelőzi az elkötelezést. 

Végül: most is a teljes Krisztust kell prédikálnunk. A himnusz Jézus 
életútjára koncentrál, és nem árulja el annak belső célját. Azt ugyanis, hogy 
mindez érettünk történik. de egészen bizonyos, hogy a himnusz ismeretlen 
alkotóját nem egy öncélú mutatvány, hanem Krisztus szabadítása indítja 
dicsőítő énekre. 

„másokat megtartott…” 

a virágvasárnapi esemény, jézus bevonulása jeruzsálembe a nagy kontrasz
tok eseménye. a nincstelen, a fegyvertelen, a kevesek Mestere a szeretet 
igazságának képviseletében belép abba a városba, ahol a hatalmasok, a 
vagyon urai és a tömeg már elhatározta likvidálását. Nincs-e már ele 
ve reménytelenségre kárhoztatva ez a don Quijote-i vállalkozás? Már az 
evangéliumi történet megformálásában is jelentkezik a gyülekezet húsvéti 
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hite, de ami az evangéliumokban még a háttérben marad, az alapigénk
ben uralkodóvá válik. semmi kétség nem fér hozzá, hogy a hatalmaknak 
védtelenül kiszolgáltatott istenfia lett mindenek urává. Jézus vállalkozása 
nem volt szélmalomharc. Milyen bátorítást jelentett ez mindazoknak, akik 
egy-egy jó ürügynek sokszor kilátástalannak tűnő harcát vállalják, s talán 
már bele is fáradtak? Van értelme a szolgálatnak, mert Jézus nyitottá tette 
a világot a jóra? 

Jézus győzelme isten válasza volt földi életére. Az egyedülálló győzelem 
egy egyedülálló élet következménye lehetett csupán. Jézus élete emberi 
léptékben is rendkívüli teljesítmény volt. de ha csak ebből a nézőpontból 
vizsgáljuk, akkor az eredmény lehangoló. akkor halála arról tanúskodik, 
hogy nem érdemes értünk még egy szalmaszálat sem keresztbe tenni. A him
nusz isten világához viszonyítja Jézus földi útját. Jézus élhetett volna isten 
hatalmával, hiszen hozzá tartozott. Ez a lehetőség ott lebeg már a megkí
sértés története felett, de ismételten felbukkan a szenvedéstörténetben is. 
jézus azonban azzal, ami benne isteni volt, sohasem élt a maga javára, azzal 
mindig csak másoknak szolgált. „Másokat megtartott, magát miért nem tudja 
megtartani?!” – találja fején a szöget az egyik gúnyolódó a keresztje alatt. 
a himnusz ezt így indokolja: „Önmagát megüresítette.” Önként vállalta az 
emberi létet annak védtelenségével együtt. Miért? A titok teljességében ki
meríthetetlen, de annyit tudhatunk, hogy ilyen lemondásra egyedül istennek 
értünk égő szeretete indíthatta, aki nem a hatalmát, hanem mindenekelőtt a 
szeretetét akarta éreztetni velünk. de az is nyilvánvaló, hogy Jézus, amikor 
vállalta a mi életünket, belülről, a történelembe ágyazottan akarta létünk 
bilincseit széttörni, s ezzel már itt, az esendő emberi életben szegődik tár 
sunkká, lesz szabadítónkká. 

Jézus, bár kiszolgáltatta magát az emberi élet körülményeinek, még 
is maradéktalanul engedelmeskedett istennek. Más is roskadozott már a 
szenvedés súlya alatt, de ő „másképp hordta a koronát”. soha nem alkudott 
meg a körülményekkel, az embertelenséggel, és soha nem tért le a szolgáló 
szeretet útjáról. Még halálában is reánk gondolt, nem önmagára. Végtelen 
öröm és megkönnyebbülés, hogy ő, a szeretetben engedelmes, isten expo 
nense ebben a világban. 

aki elfogadta ezt a szeretetet, nem tekintheti zsákmánynak mindazt, 
amit jézustól kapott. az is természetes, hogy az ilyen ember nemcsak a maga 
hasznát nézi, hanem a szeretet szolgálatában keresi érvényesülését. 

1974. március 
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böjt 6. vaSárNaPja (Palmarum) 

Jn 18,33–38 

Exegézis 

A kijelölt szakaszban ugyanaz a kérdés feszül, mint a jeruzsálemi bevonulást 
idéző óegyházi perikópában. Názáreti Jézus, „nem vagy te mégis király?” (37. 
vers). Csak amíg ott a kérdés izrael zavarát tükrözi, itt egy pogány ember, 
aki ráadásul a tényleges politikai hatalom birtokosa, válik tanácstalanná. 

Pilátus volt annyira jól értesült, hogy tudja, Jézus nem jelent közvetlen 
veszélyt a római uralom számára. Ezért szeretné elkerülni a nyílt állásfog 
lalást, és Jézus ügyét vissza akarja utalni a szinedrium hatáskörébe, amely 
tudvalevőleg nem hozhat halálos ítéletet (31. vers). A zsidó vezetők konoksága 
azonban arra kényszeríti, hogy jézust személyesen is kihallgassa (33. vers). 

pilátus kérdése arra vonatkozik, hogy jézus a zsidók királyának tartja-e 
magát, vagyis hogy a politikai uralmat igényli-e népe felett. Mert ha így 
lenne, akkor feltétlenül likvidálnia kellene Jézust. A jánosi elbeszélés idáig 
együtt halad a szinoptikusokéval. A pilátusi kérdés azonban alkalmat ad az 
evangélistának arra, hogy tovább szője a dialógust Jézus és Pilátus között. 
A kérdésre ugyanis nem lehet egyértelmű nemmel felelni. Jézus igénye 
valóban királyi, uralmát mégsem lehet politikai kategóriák közé szorítani. 
a kihallgatottból észrevétlen fordulattal vallató lesz, amikor jézus pilátust 
a róla kialakított véleménye felől faggatja, és állásfoglalásra készteti. Pilátus 
azzal tér ki ez elől, hogy ő nem zsidó, s nem kíván csak reájuk tartozó vallási 
kérdésekben állást foglalni. de szeretné tudni, hogy mivel adott jézus okot 
a zsidó vezetőknek erre a bőszült támadásra (35b). 

Jézus nem válaszol közvetlenül a kérdésre. továbbra is ő tartja kezében a 
párbeszéd fonalát. ő olyan király, akinek az uralma nem e földről való. Nem 
túlvilági uralom tehát, itt hat a mi világunkban – ezt érzékelik a zsidó vezetők –, 
mégis más természetű, mint minden földi uralom. ha úgy uralkodna, mint a 
földi hatalmasok, akkor az erőszak eszközeivel gondoskodna a biztonságáról. 

„Nem vagy te mégis király?” – szakad ki Pilátusból a kérdés. Már nincs 
meggyőződve Jézus teljes ártalmatlanságáról. Jézus nem is igyekszik meg 
győzni őt erről. ő olyan király, aki az igazságot képviseli, s az igazság fölé 
még pilátus sem helyezheti magát. „Így vált az igazságosztó pilátus maga 
is megkérdezetté”, jegyzi meg j. schneider. az „igazság” (ajlhqeia) jános
nál nem azonos a mi görög filozófiában gyökerező igazságfogalmunkkal. 
számunkra az az igaz, ami megfelel a tárgynak és a valóságnak. de karner 
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megfogalmazását sem találom kielegítőnek: „igaz az, aki nem csal meg, (…) 
aki a maga igazi valóját adja.”1 ha így lenne, akkor maga isten is az igazság 
mértéke alatt állna. jános szerint maga Isten az, aki lényével és cselekvé 
sével meghatározza, mi az, ami megbízható (az Ószövetségben: emet), és 
mi az, ami álságos, tarthatatlan. ezért az igazságot csak az tárhatja fel, aki 
az istentől „jön a világba”, és ezért ezt az igazságot nem lehet logikai úton 
megragadni. Erről csak „tanúskodni” lehet. Akit maga isten hangol erre 
az igazságra, el is fogadja jézus tanúságtételét (37. vers). 

Alapigénk Pilátus sok fejtörést okozó híres válaszával zárul: „Mi az 
igazság?” Kérdésében őszinte érdeklődés, de cinizmusba fúló relativizmus 
is rejtőzhet. Grammatikailag legvalószínűbbnek – véleményem szerint – 
mégis az látszik, hogy kérdésével a politikailag dörzsölt Pilátus leértékeli 
az igazságot: számít is valamit az igazság? Kérdése megválaszolatlan marad. 
aki így nyúl az igazság dolgához, zsákutcába keveredik. 

Felhasznált irodalom 
karner károly: Testté lett Ige. Magyar Luther társaság, Budapest, 1950. 

1992. február 

1 karner 1950, 35. o. 

NagyPéNtek 

2Kor 5,14–21 

az egymásra találás alkalma 

Az alapige mindenekelőtt az igehirdető legsajátosabb feladatát akarja tuda
tosítani ezen a nagy ünnepek sorából is kiemelkedő szent napon a szószékre 
lépőben. hivatalának éppen az a legfőbb rendeltetése (lásd 19. vers), hogy 
azon a bizonyos gyászos pénteken történtek korszakos jelentőségét minden 
időben, fáradhatatlanul meghirdesse. A gyülekezet valamikor a nagyhét 
folyamán minden bizonnyal szembesül Jézus passiójának szívszorító törté 
netével. Most, az ünnepi alapigében viszont a történtek belső oldala, indítéka, 
isteni értelme tárul fel. A textus kiválasztása tehát igen szerencsés. Alkal
mas arra, hogy olyan mondanivalót helyezzen szívünkre, amely hozzásegít 
rendeltetésünk betöltéséhez. Mindeközben azonban ne veszítsük szem elől: 
ami a Golgota hegyén történt, alapja és nem illusztrációja igehirdetésünknek. 
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a szöveg néhány tisztázást igénylő mozzanata 

14. vers: Vitatható, hogy a „Krisztus (szorongató) szeretete” az ő irántunk való 
szeretetére vagy pedig a mi iránta való szeretetünkre utal. (Nyelvtanilag: 
genitivus subiectivusról vagy obiectivusról van-e szó?) Mivel a következők
ben az kerül előtérbe, amit Krisztus tett értünk, aligha lehet kétséges, hogy 
az elsőként említett lehetőség mellett kell döntenünk. 
16. vers: Miként kell értelmeznünk „Krisztus test szerinti ismeretét”? 

nevezetes ugyanis Bultmann felfogása, aki szerint itt Pál apostol „a törté 
neti Jézusra” vonatkozó ismeretek teológiai jelentőségét teszi kérdésessé.1 

Valójában azonban ez Krisztus téves, gyarló megítélését jelenti, függetlenül 
attól, hogy halála előtti vagy utáni kilétét érinti. 
17. vers: az, hogy valaki „krisztusban” új teremtés, nem csupán a „ke

resztény” megjelölés szinonimája, mint sok magyarázó véli. Arra a befo 
lyásra utal, amelynek nyomán valaki „új teremtéssé” válik. a ktivsi" szó 
sem egyértelmű. Mutathat magára a teremtés aktusára, de az eredményére 
is. A kijelentést követő megjegyzés az „újak létrejöttéről” inkább az első 
lehetőség mellett szól. 
19. vers: a „reánk bízta” a békéltetés szolgálatát (új protestáns fordítás) 

kissé halványan adja vissza az eredeti értelmet. A görög szövegben ugyanis 
qevmeno" van, ami tulajdonképpen intézményesítést jelent. helyesebb tehát 
itt „elrendelésről” beszélnünk. 
20. vers: a katallavghte igealakot nemigen tudjuk magyarul más formában 

visszaadni, mint ha azt mondjuk, hogy „béküljetek meg” (istennel). Pedig 
passzív aorisztosszal van dolgunk, ami pontosabb, de kissé nehézkes fordí
tásban így hangzik: „hagyjátok, hogy isten kibéküljön veletek!” 
21. vers: itt azt az állítást olvassuk, hogy „Jézus nem ismert bűnt”. Nyil

vánvalóan nem jézus naivságáról szól ez az állítás, mintha fogalma sem 
lett volna az ember bűnös természetéről. Valójában ismét a „megismerés” 
ószövetségi értelme jelentkezik, vagyis a szó olyan ismeretszerzésre utal, 
amely személyes részvétel, érintkezés útján jön létre. Jézus tehát, jóllehet 
mindenkinél inkább tisztában volt a bűn hatalmával, maga nem keveredett 
bűnbe, nem vált bűnössé. 

ugyancsak szokatlannak találhatjuk éppen jézussal kapcsolatban a meg
fogalmazást, miszerint őt isten „bűnné tette értünk”. érthetőbb volna a 
kijelentés, ha így hangozna: helyettünk őt tekintette bűnösnek. A különös 
fordulat feltehetően azt kívánja kifejezésre juttatni, hogy isten Jézus halá
lában a bűnt ítélte el, és nem a bűnöst. 

1 buLtmann 1959, 294. o. 
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isten mindezzel – Luther szavaival – egy „áldott cserét” vitt végbe: jézust 
„bűnné tette”, hogy a bűnös pedig „isten igazsága legyen őbenne”. Az ember 
itt is más megfogalmazást várna az apostoltól: hogy a bűnös a csere révén 
igazzá legyen isten előtt. Valójában azonban isten igazságáról van szó, és 
nem a kegyelmet nyert bűnöséről. tehát magának istennek a „minősítése” 
forog kockán. A bűnössel való kibékülésben önmagához, szeretetéhez való 
hűsége mutatkozik meg (lásd róm 1,17). 

Jézus kereszthalálának indítéka Isten részéről 

isten és ember kapcsolatának történelmet átívelő, eseménydús története 
van. A legdöntőbb fejlemény ebben a folyamatban egyszer s mindenkorra 
Jézusnak a golgotai kereszten elszenvedett halála. ha ez nem is tűnik ki az 
alapigéből első olvasásra, mégsem lehet kétségünk efelől. Jézus földi élete és 
működése sem tekinthető az evangélium szempontjából elhanyagolhatónak, 
mert tudnunk kell, hogy nem akárki vállalta a kereszthalált. jézus feltámadá
sának híre sem nélkülözhető, mert különben hiányozna isten tanúságtétele 
a Megfeszített mellett. de Isten és ember viszonyában meghatározó szerepe 
a kereszthalál eseményének van. 

felfoghatnánk a kereszten történteket isten és ember végzetes összeütkö 
zésének és szakításának is. isten azonban, ahogyan pál itt és róm 5,8–11-ben 
megfogalmazza, meglepő módon a kibékülés alkalmává tette a kereszthalált 
közte és a vele meghasonlott ember, sőt az egész embervilág (lásd 19. vers) kö
zött. Nem lehetünk elégedettek az új protestáns fordítás megoldásával, amikor 
régi hagyományt követve „megbékélésről” beszél. A szó ma már megnyugvást, 
beletörődést sugall. Ennél Jézus keresztje sokkal többről beszél. A katolikus 
fordítások „kiengesztelésnek” veszik a görög szót. Ez pedig az elégtétel gondolat
körére szűkíti le a katallavsswn fogalmát. Ajánlatos a hétköznapibb változatot, a 
„kibékülést” előnyben részesíteni, mert Pál ugyanezzel a szóval él más összefüg
gésben, mégpedig korábban elvált házastársak összebékülésével kapcsolatban is. 

ha pedig mindkét esetben alkalmasnak találja a szót, akkor isten és ember, 
valamint házastárs és házastárs kibékülésében közös vonások lelhetők fel. 
Mindkettőben személyes döntést igénylő személyes kapcsolatról van szó, és 
nem elégszenek meg a másik létezésének puszta tudomásulvételével. ha az 
ilyen természetű viszony isten és ember között jön létre, akkor mondhatjuk 
el: „közösségük” van egymással (lásd 1Kor 1,9; 1Jn 1,3), amelyben isten gyer 
mekeként tartja őt számon, az ember pedig így szólítja meg istent: „Abbá, 
Atya!” (róm 8,15) tehát kölcsönös bizalomban és szeretetben élt élet indul 
meg közöttük. de abban is hasonlít a kibékülés isten és ember, valamint 
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az elváltak között, hogy az ehhez szükséges egymásra hangolódás csak sok 
zavaró tényező kiiktatása révén lehetséges. 

hogy egyetértés jöhessen létre isten és közöttünk, ahhoz Krisztuson 
kell tájékozódnunk, mégpedig mint megfeszítetten (lásd 1Kor 2,2; Gal 6,14), 
különben csak „test szerint”, azaz gyarló, emberi módon, felszínesen ismer 
jük istent vagy bárki emberfiát. Amíg nem állunk a kereszt világosságába, 
távol tudhatjuk magunkat istentől, szembeszállhatunk vele, leírhatjuk az 
életünkből, sőt még neheztelhetünk is reá. de ha azt nézzük, ami Jézus osz 
tályrésze lett az emberek között, akkor elnémul minden istenre szórt vád, 
és visszahull nemcsak jézus kortársaira, hanem minden kor emberére, akik 
semmivel sem értetlenebbek és hitetlenebbek amazoknál. valóban, krisztus 
halála halottnak minősít mindenkit, még ha egyébként él is (lásd 14. vers). 

de ha krisztuson, mégpedig mint megfeszítetten tájékozódunk, akkor 
képesek leszünk ráhangolódni isten szeretetére is. Mert ami a keresztha
lálban történt, félreérthetetlenül tanúskodik erről a szeretetről, hiszen az 
ítélet nem arra sújtott, aki rászolgált, hanem arra, „aki bűnt nem ismert”. 
Nehogy azt higgyük azonban, hogy olyan magától értetődő istennek ez a 
szeretete. igazán azok kételkednek benne, akik rádöbbentek bűnös voltukra. 
vajon isten túltette-e magát jogos haragján? – kérdezik. Ezért olyan fontos 
pálnak az a felismerése, hogy isten a keresztnél önmagával is kibékült (lásd 
18. vers). A bűnbocsánatnak ugyanis – mert erről van szó – ára van. Áron 
vétettünk meg – fogalmazza meg az apostol másutt (1kor 6,20; 7,23). ezt az 
árat Krisztus fizette meg a kereszten hulló vérével, mert a bűnösök terhét 
az hordozta, aki „bűnt nem ismert”. Ez az a vér, amely „szebben beszél ábel 
vérénél” (zsid 12,24), mert nem vádolja a bűnöst, hanem felmentéséért kiált. 

Mindez benne rejlik a nagypénteki eseményekben. isten egyszer s min
denkorra, visszavonhatatlanul kibékült a bűnös emberrel. Nincs akadálya 
annak, hogy isten vele legyen, ő pedig fenntartás nélkül az övé legyen. de 
előfordulhat az is, ami a második világháború befejezése után a fülöp-szi
geteki őserdőben egy japán katonával történt: még évtizedekkel később is 
hadban állt, mert nem jutott tudomására a békekötés híre. hogy ez ne tör 
ténhessen meg a Krisztus keresztjénél megkötött békességgel, isten „elren
delte közöttünk a kibékülés igéjének hirdetését”. Ezért „mint amikor isten 
kérlel általunk: Krisztusért kérünk, velünk együtt béküljön ki istennel” a 
nagypénteki alkalom minden résztvevője. 

Felhasznált irodalom 
buLtmann, rudolf: Theologie des Neuen Testaments. evangelische verlagsanstalt, 

Berlin, 1959. 

2007. március 
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NagySzombat 

Ézs 26,19–20 

Nagyszombat homiletikuma – tudomásom szerint – meglehetősen kiforratlan. 
Két nagy ünnep között húzódik meg szerényen, s vagy nagypéntek árnyéka, 
vagy pedig húsvét fénye akadályozza a sajátos nagyszombati üzenet megraga
dását. hogyan prédikáljunk ezen a napon, hiszen ilyenkor jószerével csak azok 
jönnek a templomba, akik nagypénteken és húsvétkor megjelennek? Agendánk 
szerint nagyszombaton az „élők és elhunytak üdvözítőjéről” kell beszélnünk. 
ez azonban minden igehirdetés témája is lehetne. nagyszombativá akkor lesz, 
ha ennek a napnak a nagyheti eseményekben, Krisztus sorsában betöltött sze 
repére tekintettel a halálra, mégpedig mint elmúlásra és enyészetre kerül a 
hangsúly. Jézus sírba tételének evangéliumi közléséhez fontos teológiai érdek 
fűződik. Gnosztikus beállítottságú keresztyének minden korban igyekeztek 
Jézus halálából szimbolikus, Jézust lényegében nem érintő eseményt faragni. 
pedig jézus éppen azáltal lett egészen sorstársunkká, és itta ki utolsó cseppig a 
„keserű poharat”, hogy vállalata még az enyészet borzalmait is. Nem úgy győzte 
le a halált, hogy kikerülte, hanem úgy, hogy magára vette. így lett halála való 
ban „halálunknak halála”, és így adhat élő reménységet az enyészet rabjainak. 

ragadjuk meg ezen a napon az alkalmat arra, hogy egyszer minden kertelés 
nélkül szemébe nézzünk az elmúlásnak. erre inkább csak temetéseken van 
alkalmunk, de ott már ezzel a szembesítéssel, legalábbis a halott számára, 
elkéstünk. A legtöbbünkre jellemző, hogy nem szeretünk az elmúlás gondo 
latával foglalkozni, és igyekszünk is kikerülni azokat az alkalmakat, amelyek 
erre késztetnének. Mint xiv. Lajos francia király, aki megparancsolta a kocsi
sának, hogy sohase válasszon olyan utat, amely temető mellett vezet el. A mai 
temetési gyakorlat megkönnyíti azoknak a dolgát, akik szeretnék elkerülni 
a halállal való szembenézést. nem is olyan régen még a halálos vívódás a 
család színe előtt zajlott le, igen gyakran gyermekek halálos ágyánál kellett 
a halál rideg valóságával találkozni, és ez arra késztette az embereket, hogy 
feleletet keressenek a haldokló és a vigasztaló számára egyaránt az életnek 
erre a végső kérdésére. Ma viszont legtöbbször a családtól távol, kórházi ágyon 
következik be a halál, az exitus, s ha egy családtag mégis odahaza hal meg, a 
temetkezési vállalkozó emberei rövid idő alatt elviszik a holttestet a szemek 
elől. tudnunk kell azonban, ha a mai tapintatos gyakorlat sokáig elkerülhető 
vé is teszi a szembesítést, végleg elkerülni senki sem tudja, s minél felkészü
letlenebbek vagyunk, annál megrázóbb lesz ez a kikerülhetetlen találkozás. 
itt is érvényes a pszichológiának az a figyelmeztetése, hogy a problémákat 
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nem elásni, hanem leküzdeni kell. Különben mérgezik az életünket. hogyne 
volna ez így a legfontosabb kérdéssel, a lét és nemlét kérdésével. 

Felelni az elmúlás által felvetett kérdésekre nemcsak a „szép halál” ér
dekében kell. Élet és halál elválaszthatatlan, dialektikus kapcsolatban van. 
A halálról vallott nézeteink akaratlanul is formálják életvitelünket. Elég, 
ha csak arra a pánikszerű élethabzsolásra gondolunk, amely annyi embert 
fog el, amikor rádöbben a visszahozhatatlanul elmúlt ifjúságára. „Együnk, 
igyunk, holnap úgyis meghalunk!” – idézi ézsaiás próféta az ősi jelszót 
(22,13). de fordítva is igaz: önző, üres élet után rettenetes meghalni, mert 
mindenki úgy hal meg, ahogy élt. 

Nem tudom, észrevettük-e, hogy a mai magyar irodalom közelmúltban 
elhunyt vagy még élő „nagy öregjei” milyen tiszteletre méltó becsületességgel 
vetnek számot elmúlásuk gondolatával. elég, ha devecseri Gábor A mulandóság 
cáfolatául, illyés Gyula Charon ladikján vagy déry tibor Újabb napok hordalé
kai című művére gondolunk. Mindhárman meg vannak győződve arról, hogy 
az embernek nem adhat megnyugvást a minden élővel közös sors, a természet 
körforgásába való visszatérés. Az emberi tudat, a természetnek ez a legmagasabb 
rendű alkotása nem lehet áldozata az enyészetnek. Milyen reménysége maradhat 
hát annak az embernek, aki tudata révén még életében át tudja élni az elmúlás 
képtelenségét? Válaszul hadd idézzem illyés Gyula pár megrendítő sorát: 

oda az élet. s mi lettem? Ami voltam?! 
Munkám: mit sóváran egy életen 
behordtam, az – bár nélkülem –
tovább él s élet? – fagyban, szélben, hóban?!
Non omnis moriar!… Akad majd ifjú kéz, mely
megütögeti, letolván havát,
szavaim mély álomra gyűlt hadát…
(illyés Gyula: Hosszú tél – a Minden lehet című kötetből)

Bár a keresztyén reménységet nagyobb ígéretek táplálják, a költő szavai két 
ponton mégis összecsengenek a szentírás üzenetével. Mindkettőben az élet 
igenlésével találkozunk. valóban, isten nem halálra, hanem életre teremtett 
bennünket, s ezért nem adhatjuk át magunkat semmiféle beteges halálvágy
nak. a keresztyén reménység a halál után az élet kiteljesedését várja. de a 
költő és a szentírás összhangban van a tartalmas élet igenlésében is. Külö 
nösen Jézus hangsúlyozta nyomatékkal, hogy az örök életre szolgálatunk 
hűséges betöltésével kell készülnünk. életművünket nemcsak az utókor, 
hanem isten is mérlegre fogja tenni. 

Ma egy olyan ige alapján hirdetjük isten üzenetét az elmúlásra ítélt em
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bernek, amely a feltámadáshit legrégibb megnyilvánulásai közé tartozik. 
a próféta istennek szóló háladal formájában nyújtja a vigasztalás pásztori 
szavát a babiloni sereg által letaposott és a nemzethalál szélére került nép 
nek. 26,14 szerint a nép vigasztalhatatlan, mert odaveszett tagjai már nem 
kelhetnek életre, és arra sincs remény, hogy a nép régi nagyságában fog 
tündökölni (18. vers). A próféta nem úgy vigasztal, hogy kétségbe vonja a 
halál visszavonhatatlan és radikális pusztítását. Istenre mutat, aki a vilá
gosság, vagyis az örök élet. ez a világosság, mint a leszálló harmat a kiaszott 
földön, életet teremt, és akkor életre kelnek a porban lakók, a föld visszaadja 
az árnyakat. Csírájában megtalálhatjuk tehát itt a feltámadáshit leglénye
gesebb elemeit. természetesen ami ebben az igében csírájában található, az 
jézus feltámadásában bomlott ki teljes pompájában. az igehirdetésben sem 
rekedhetünk meg a kezdetnél. A beteljesedést kell hirdetnünk. E nélkül az 
igéink által megszólaltatott reménység erőtlen maradna. 

A mi feltámadáshitünk tehát azon alapszik, hogy Jézus legyőzte a halált. 
a bibliai látásmód megegyezik a tudomány mai álláspontjával a tekintetben, 
hogy az ember test nélkül nem létezhet. de még ha ki is tudnánk mutatni az 
emberben valami maradandót, a kiteljesedett életet csak isten feltámasztó 
hatalma adhatja meg számunkra. Ezt a reménységet erősítette meg isten Jézus 
feltámasztásával. Az elmúlás azonban nemcsak átmenet, hanem szükséges 
átmenet is. Jézus az értünk vállalt úton nem kerülte ki az enyészet stádiumát 
sem. A földbe esett gabonamagnak el kell halnia, hogy gyümölcsöt teremhes 
sen. Vállalta az elmúlás ítéletét, hogy a mulandót elnyelhesse az élet. Nekünk 
is vállalnunk kell, hogy az örök élet részesei lehessünk. A bocsánatot és ke 
gyelmet nyert embert sem kíméli meg isten az enyészettől, mert ez szükséges 
számára. Jézus legyőzte a halált, de még nem semmisítette meg. szolgává tette. 
Már nem árthat a fullánkjával, a bűnnel. A halálban nem a fizikai elmúlás 
az igazán nehéz, hanem a megtérés lehetőségének a megszűnése, az igaz Bíró 
színe elé kerülés. ha ettől nem kell félnünk, mert van szószólónk az Atyánál, 
akkor nyugodtan hajthatjuk örök álomra fejünket az ébredés reményében. 
De a Krisztussal való közösségben a halált már jóval az utolsó óránk 

előtt megízlelhetjük. Meghaltunk a keresztségben, a bűnbánatban isten íté 
lete következtében. ha az életet szolgálatnak tekintjük, akkor naponta meg 
kell öldökölnünk önző önmagunkat. de megízlelhettük isten életre hívó 
hatalmát is az új életben. az, hogy isten halottakat támaszt fel, nem újság a 
számunkra. Aki Jézus Krisztus által a bűneinkből meg tudott eleveníteni, 
hogyne tudna életre hívni haló porainkból is! Vessünk hát számot bátran 
az elmúlás gondolatával! de az új élet felől az örök életre tekintve. 

1976. március 
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húSvét üNNePe 

Lk 24,1–12 

Nem zárhatta a sír magába 

Figyelve az alapigére 
tudatosan választottam ezt az alcímet, mert különösen a nagyünnepi igehir 
detéseink előtt nem felesleges intenünk önmagunkat: az alapige nem szolgál
hat pusztán ugródeszkául. A húsvét egyértelmű homiletikuma is könnyen 
arra csábíthat minket, hogy valamiféle évenként visszatérő húsvéti dogmati
kát tálaljunk fel a szószéken. érdemes ebből a szempontból is meggondolni: 
négyféle evangéliumi híradás szól ugyanarról a húsvéti eseményről. Vajon 
miért? A források különböző volta nem ad kielégítő magyarázatot. Az ok 
magukban a történetekben rejlik. Jézus feltámadása többsíkú, kimeríthe 
tetlen jelentésű esemény, amelynek más és más dimenziója bontakozik ki a 
különféle evangéliumi híradásokból. Ne feledkezzünk meg a formatörténeti 
kutatás felismeréseiről sem. Az evangéliumi hagyományokra nagymértékben 
hatott az a közeg is, amelyben megszólaltak. Jelen esetben azok a reakciók, 
amelyekkel az első század igehallgatói a húsvéti hírt fogadták. ha tehát nem 
siklunk el túl hamar a textus sajátosságai felett, plasztikusabbá és egyúttal 
gyülekezetszerűbbé válhat ajkunkon a húsvéti örömhír. 

rég volt, amikor utoljára prédikáltunk húsvét hajnalának eseményeiről 
a lukácsi híradás alapján. használjuk is ki az alkalmat mind magunk, mind 
a gyülekezet számára, és ömlesszünk friss vért húsvéti igehirdetésünkbe! 
Mert bár Lukács magának a ténynek a közlésében tökéletes összhangban 
van a többi evangélistával, részletkérdésekben jelentősen eltér tőlük. A töb 
biekkel együtt vallja Jézus valóságos, testi feltámadását, és hogy ez egyedül 
isten cselekvésére és hatalmára visszavezethető, páratlan üdvtörténeti for 
dulat. de az események közlésében a saját forrását követi, olykor egy-egy 
márki fordulatot is beleszőve az elbeszélésbe. Lukács önállóságát jelzi az 
ún. jeruzsálemi tradíció érvényesülése, szemben az első két evangéliumra 
jellemző galileai tradícióval. Még a legtöbb rokon vonás a jánosi híradásban 
mutatható ki. ami azonban ennél is fontosabb: a Lukácsnál található húsvéti 
történetek egységes kompozícióba illeszkednek. schlatter szerint Lukács egy 
napba sűríti az eseményeket, hogy így húsvét vasárnapját párhuzamba vonja 
az „Úr napjával”, a gyülekezet vasárnapjával. Mindenesetre alapigénkben a 
húsvéti üzenet töredékes marad, és csak a későbbiekben jut el a csúcshoz: a 
feltámadott megjelenéséhez és a húsvéti hit megszületéséhez. 
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Melyek most már azok a színek, amelyekkel a lukácsi hagyomány gaz
dagítja a húsvét hajnaláról szóló híradást? Az üres sírhoz fűződő angyali 
kommentárhoz szemrehányás kapcsolódik: „Mit keresitek a halottak között az 
élőt?” ezzel a korabeli szólással leplezi le az elbeszélés a jézus iránti kegyelet 
elhibázott voltát. Egyedül Lukács idézi ebben az összefüggésben Jézusnak a 
reá váró eseményeket bejelentő szavait, és ezáltal Jézus feltámadását össze 
kapcsolja életével és halálával, sőt istennek az egész világra néző terveivel 
(vö. Lk 24,26). igen hangsúlyos Lukácsnál az is, hogy a húsvéti hír milyen 
nehezen talál hitelre a Jézushoz tartozók körében. igen erős szóval jellemzi 
tamáskodásukat: az asszonyok által hozott hírt „üres fecsegésnek” minősítik. 

A szószékre készülve 
az ember az adria jugoszláv partvidékén jártában gyakran bukkan egy 
kőkeresztre és közvetlen közelében egy különös építményre, amely nagyon 
hasonlít a néha még nálunk is fellelhető út menti kegyképtartó oszlopokra. 
Azzal a különbséggel, hogy az Adria menti tömzsi kőoszlop üregében még 
a nyomát sem találtam annak, hogy valaha is képet rejtett volna magában. 
sokáig nem tudtam mire vélni a dolgot, míg végül rá nem jöttem: a kereszt 
mellett a kőoszlop a húsvéti üres sírt ábrázolja. tisztelettel kellett megha
jolnom a horvát kegyesség biblikus bölcsessége előtt! 

Jézus halála és feltámadása eltéphetetlenül összetartozik. 
a) Ezért mit keressük a holtak között az élőt? a kérdés ma is elevenbe vág. 

Nemcsak gyülekezeten kívül élők állíthatják, hogy Jézus és az ügye felett 
is, mint minden halott felett, eljárt az idő. Lehet nagyon kedves, tiszteletre 
méltó, visszavágyott, de halott, akire számítani már nem lehet. élhetnek a 
gyülekezetünkben olyanok, mint Johanna, heródes tisztviselőjének felesé 
ge, akinek valamikor nagyon sokat jelentett jézus, vagy mint Mária Mag
daléna, akit egykor „hét ördögtől” szabadított meg (Lk 8,2–8), de most már 
mindennek csak emléke maradt meg bennük. Új hajtás, új remény már nem 
fakad hitük fáján. Akadhatnak egykor neves igehirdetők szavához kötődők, 
akik bizalmatlanok minden „újmódi” igehirdetővel szemben. számukra az 
elnémult prédikátorokkal együtt Jézus is elnémult. Vannak – vagy inkább 
vagyunk? – szép számmal olyanok is, akik az egyház életét csak a letűnt 
társadalmi rend feltételei között tudják elképzelni, és nem hisznek abban, 
hogy jézus utat tud nyitni népe számára a szocializmusban is. ha így gon
dolkodunk, nem a halottak között keressük az élőt? 

isten nem törődött az asszonyok kegyeletes szándékaival. életre szólította, 
akit halottnak hittek. Nem mi vagyunk ügyének hordozói, hanem ő maga. 
Ezért életképes. Minden más tan túlélheti alkotóját, de Jézusé vele együtt 
halt volna meg. isten országa az ő személyében jelent meg, a szolgáló sze 
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retet parancsa nélküle elhordozhatatlan teherré válna. tanítása azért lesz 
mindig eleven erő, mert mögötte a feltámadott és élő Úr áll. Mennyi oktalan 
félelemtől, aggodalomtól, erőtlenségtől szabadít meg húsvét igazsága! Luther, 
amikor kétségei, a vállalt feladat kilátástalansága, a halálfélelem gyötörték, 
asztalra, ajtóra felírta: vivit! ő él! ha pedig ő él, akkor nem számít az, mit 
tapasztalok, mit érzek. Mennyi egyházmentő gyötrődés és fáradozás bizonyul 
feleslegesnek! A dolgunk rendkívül leegyszerűsödik: nyitva kell lennünk az 
élő Úr számára, és engednünk kell neki. 

b) Ennek így kellett történnie. Ami húsvét hajnalán történt, minden rend
kívülisége ellenére sem tekinthető váratlan fordulatnak. Nem kellett volna az 
asszonyoknak a halottak között keresniük Jézust, ha emlékeznek a szavára. 
jézus pedig azért tudta, hogy mi vár reá, mert ismerte istent. Feltámadása 
nem a természet rendjéből fakadó szükségszerűség – a télre tavasznak kell 
következnie –, hanem Isten szeretetéből fakadó. Abból az ember bűnös ko 
nokságán el nem kedvetlenedő, ki nem hűlő szeretetből. 

isten mentő szeretete úgy lett teljessé, hogy feltámasztotta azt a Jézust, 
aki vállalta értünk a kereszthalált. A két esemény csak együtt, egymást meg
világítva vall igazán Isten szeretetéről. isten jézus feltámasztásával igazolta, 
hogy az uralkodás helyett a segítő, szolgáló szeretet útját választó Jézus az 
ő útját járta. húsvétkor lett nyilvánvalóvá, hogy isten elfogadta Jézus legna
gyobb szolgálatát, ítéletünknek a kereszthalálig menő elhordozását. ha isten 
jézust a sírban hagyta volna, a kereszt nem volna más, mint reménytelen 
bűnösségünk kiábrándító bizonyítéka, így azonban minden bűnét bánónak 
végső és biztos menedéke. 

de nem kevésbé fontos, hogy krisztus feltámadásának a tényét a kereszt 
felől közelítsük meg. A számonkérés riasztó túlvilági jelensége volna az élő 
Úr, ha nem viselné magán a kereszt sebeit (Lk 24,39). A feltámadott Jézus meg 
őrizte identitását. Ugyanaz a Jézus, aki a végsőkig elmenve szolgált azoknak, 
akik ezt kérték és elfogadták tőle, csak most már levetve tér és idő korlátait. 

Csak akkor lesz a húsvéti hír szívet dobogtató, hallatlan örömhírré, ha 
az események mögött felismerjük Jézus Krisztus Atyjának döntését. Kü 
lönben nem mondana többet annál, hogy egyvalakinek sikerült túlélnie a 
halált. Ugyanez megtörtént az írás szerint énókkal és illéssel is, mégsem 
jelent vigasztalást számunkra. Annak viszont, ami Jézussal történt, istennek 
irántunk való szeretetéből kellett megtörténnie. Mindnyájunknak köze van 
hozzá, hiszen értünk történt. Minden szónál világosabban beszél nekünk 
arról, hogy „Isten nem kívánja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és 
éljen” (ez 33,11). 

c) El lehet-e hinni mindezt? félre ne értsük: bár az asszonyok a halott 
Jézust keresik, és a tanítványok üres fecsegésnek minősítik a húsvéti öröm
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hírt, ez mit sem változtat azon a tényen, hogy jézus feltámadt. Életünknek 
szilárd bázisává, Isten szeretetének garanciájává azonban csak akkor válhat, 
ha személyes meggyőződésként tudjuk vallani: hiszem, hogy Jézus feltámadt. 

Valljuk meg, hogy ezen a ponton nagy a bizonytalanság bennünk. Nem 
is csoda, ha az asszonyokkal együtt úgy érezzük, mintha egy hermetikusan 
lezárt szobában élnénk, amelyben lassan elfogy a levegő, mert nincs belőle 
kivezető út. Nézzünk egyszer őszintén szembe magunkkal! A kételyeink 
leplezéséből, tudatunk alá szorításából nem származik semmi jó. Lukács 
híradása őszintén feltárja, hogy még Jézus követőinek lelki erejét is felül
múlta a húsvéti hírnek hittel való elfogadása. 

nem is lehetett másképp. hiszen jézus feltámasztása is, mint isten min
den cselekvése, nem e világ feltételeihez igazodik, és ezért emberileg nem is 
bizonyítható. de nehéz megemészteni azt is, hogy minden várakozás ellenére 
a húsvét utáni világ ugyanolyan maradt, mint a húsvét előtti, amelyben Jézus 
népére a teljes erőbevetést kívánó szolgálat megszámlálhatatlan feladata vár. 
Nem Jézus nélkül ugyan, de nem is nélkülünk. 

Az emberileg jogosnak tűnő bizonytalankodásunkat csak maga az élő 
Úr győzheti le, aki a hirdetett igében közeledik hozzánk. de ha az ige jelent 
nekünk valamit, ismerjük fel mögötte az élő Urat. Mert csak általa győzhe 
tünk életben és halálban. 

1979. március 

húSvét üNNePe 

1Kor 5,6–8 

ami húsvét fényében tarthatatlan 

Az alapige megértéséhez 
A kijelölt szakaszt megelőző versekből megtudhatjuk, hogy a korinthusi keresz
tyének között még pogány környezetben is hallatlannak számító eset fordul elő: 
egy férfi a gyülekezetből (!) mostohaanyjával él együtt, legalábbis az apostol 
szűkszavú közléséből a legtöbb magyarázó erre a helyzetre következtet. de 
bármit takarjanak is a számunkra ismeretlen részletek, magán a tényen mit 
sem változtat, hogy ez az illető megengedhetetlen viszonyba került az apjához 
tartozó asszonnyal. Ami igazán megdöbbenti Pált, az az a közönyös légkör, 
amellyel a gyülekezet napirendre tért az eset felett. ezért azután a mondani
valóját nemcsak a tett elkövetőjének, hanem a gyülekezet egészének címezi. 
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A botrányos eset, illetve az ezt elnéző magatartás hátterében a gyülekezet 
éles szemű atyja és lelkipásztora „helytelen dicsekvést” vél felfedezni. Való 
színűleg nem arról van szó, hogy a korinthusi keresztyének a szégyenkezés 
helyett még dicsekednek is a történetekkel. A „dicsekvés” a páli szóhasz 
nálatban általában azt a bizakodást jelenti, amely eltölti az embert, amikor 
kiteszi magát isten vagy az emberek ítéletének. A levél megjegyzéseiből 
pedig arra következtethetünk, hogy a gyülekezetben sokan a hitre jutásuk és 
a Lélek ajándékaiban való részesedésük fordulatában bizakodnak. Mindezt 
ugyanis perfekcionista módon értelmezik. Úgy tekintik magukat, mint akik 
már túl vannak minden veszélyen, és akiknek már a bűn sem árthat (vö. 4,8). 
Ez azonban már nem helyes dicsekvés, nem üdvös bizakodás, hanem ön- és 
közveszélyes elbizakodottság. 

pál ezt a gondolkodásmódot teszi tarthatatlanná a kovász hasonlatával, 
valamint a páskarituálé felidézésével és tipologikus használatával. a ko
vász közmondásosan kicsiny hatóanyag, amely azonban nagy hatást vált ki 
(lásd még Gal 5,9), s így nagyon alkalmas a bűn dinamikusan poshasztó és 
fertőző természetének érzékeltetésére. innen már csak egy lépés, hogy ezt 
a nyomasztó képet összekapcsolja a páskaünneppel összefüggő és a kovász 
kitakarítására vonatkozó paranccsal. Bár a kovásztalan kenyerek hete, va
lamint a páskabárány feláldozásának és elfogyasztásának napja eredetileg 
egymástól független ünnep volt,1 idővel mégis mind naptárilag, mind pedig 
tartalmilag összefonódtak, és ez utóbbi alkalom a kovásztalan hetek nyitá 
nyává lett. így amikor a kovásztalan hét előtt minden kovászost ki kellett 
takarítani a házból, ez a művelet egybeesett a szédereste és a páskavacsora 
előkészületeivel. Az apostol éppen ezt az egybeesést ragadja meg és használja 
fel arra, hogy tipologikusan alkalmazza a korinthusi gyülekezetben kiala 
kult tűrhetetlen helyzetre. Vagyis amiképpen a páskabárány nem fér össze 
semmi kovászossal, úgy bizonyul összeegyeztethetetlennek a bűn minden 
megnyilvánulása a bűnösökért önmagát áldozó Krisztushoz tartozással. 

Az eredeti szövegben húsvét tulajdonképpen nem kerül szóba. Megté 
vesztő, hogy a fordítások általában, így a magyar fordítások is „a mi húsvéti 
bárányunkról” beszélnek, holott ez így anakronizmus. a húsvét kimondottan 
keresztyén ünnep, amelyen Jézus feltámadásáról emlékezünk. tehát győ 
zelmi és nem áldozati ünnep. A „húsvéti bárány” esetleg csak mint később 
gyökeret vert ünnepi étkezési szokás jöhet szóba. Ennél is fontosabb, hogy 
Pál szerint a bűn igazán Krisztus halálának megértése nyomán válik tart
hatatlanná. „áron vétettetek meg!”– tudatosítja a korinthusiakban éppen 
ebben a levélben (6,20; 7,23). Ne felejtsük azonban el: Pál Jézus feltámadása 

1 thWNt 2: 904. o. 
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felől néz vissza Jézus halálára. E nélkül a legelcsüggesztőbb tapasztalat, a 
bűn diadalának bizonyítéka lenne, de éppen mivel isten kihozta Jézust a 
halálból, halála mindennél ékesebben szól isten bűnbocsátó szeretetéről. 
Minden bűnnek tett engedmény tehát ennek a meg nem érdemelt szeretetnek 
a megcsúfolása. 

Az alapige üzenete 
Aligha férhet hozzá kétség, hogy ezen az ünnepen nem térhetünk ki isten 
nyilvánvaló igazsága elől: aki a feltámadott Krisztushoz tartozik, nem ke 
zelheti nagyvonalú elnézéssel sem a maga életében, sem az egyház életében 
jelentkező bűnt. Vaknak és érzéketlennek kell lennie annak, aki nem szenved 
a közöttünk is halmozódó bűnnek tett engedmények következményeitől. 
valóságos istenkísértés továbbra is fenntartani ezt az állapotot. Meg kell 
tanulnunk végre, hogy Krisztus szabadulást szerezhet ugyan bűneinkből, 
de védettséget nem ad. Úgy kell tehát ezen az ünnepen isten igéjét hatásta
lan dörgedelmek és mások háza előtt való söprögetés nélkül megszólaltat
nunk, hogy megérjen bennünk és hallgatóinkban az elhatározás a bűneink 
kiebrudalására. Vannak meddő évfordulóink. születésnap, amelyen nem 
születtünk újjá. házassági évforduló, amelyen nem temetjük el a viszályt. 
templomszentelési évforduló, amelyen nem szentelődik meg a gyülekezet. 
isten őrizzen meg minket attól, hogy ilyen legyen a húsvétunk is: feltámadás 
ünnepe a bűn halálából való feltámadás nélkül! 

ünnepi igehirdetésünk csak akkor érheti el ezt a célt, ha Pálhoz hasonlóan 
az evangéliumból indulunk ki. Erőtlen moralizálásba fulladna, ha a „ko 
runk emberének” erkölcsi kórlapjában vájkálva próbálnánk a gyülekezetet 
elriasztani bűneitől. Az apostol felhasználja ugyan a páskahagyományt, de 
önhatalmúan az evangélium igazságához igazítja. A kovászt a kovásztalan 
kenyerek hetének közeledtével a háziasszonynak kellett gondosan eltávolíta
nia a házból és a ház környékéről. A bűn esetében az ilyen emberi erőfeszítés 
teljesen hiábavaló. furcsa módon a bűn kitakarítására akkor kerülhet sor, 
amikor már megtisztultunk tőle. Ezért mondja: „Takarítsátok ki a régi ko 
vászt, hogy új tésztává legyetek, minthogy kovásztalanok vagytok!” (7. vers) 
A bűntelenség ajándéka, és nem emberi jó szándék és igyekezet eredménye. 
Nincs is semmiféle feltétele, mert az egyetlen feltétel teljesült: „Krisztus, a 
mi páskabárányunk megáldoztatott.” krisztus feltámadása hitelessé teszi az 
általa szerzett bűnbocsánatot, és diadalra segíti az új életet. „Ezért ha Krisztus 
nem támad fel, semmit sem ér a mi hitünk, még bűneinkben vagyunk” – ol
vashatjuk 1kor 15,17-ben. „Ámde Krisztus feltámadt” (1kor 15,20), és azzá 
lehetünk, amivé lettünk Jézus Krisztus által. A bűnösökért halálba ment 
Krisztus feltámadásában tehát benne rejlik az erkölcsi megújulás, a bűntől 
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megtisztult életre való feltámadás nagyszerűsége. éppen ezért ünneplésünk 
méltatlan lenne az ünnephez, ha „a régi, a rossz és gonosz énünk kovászát” 
őrizgetve tennénk ezt. Ez nem megy határozott és gyökeres szakítás nélkül. 
Aki már megismerte, hogy milyen nagyszerű dolog egy kiadós fürdés ál
tal megszabadulni a reánk tapadó mocsoktól, nem fogja tűrni a legkisebb 
szennyet sem a testén. A bűn bármilyen formájában Nesszusz-inggé változik 
rajtunk, amelyet le kell tépnünk és el kell hajítanunk, különben reánk ég és 
csontig megemészt minket. 

az elszántság mellett tiszta szívből eredő őszinte szándékra és minden 
kibúvót kereső hamisság feladására is szükség van. Mert annak kárhozta
tását, hogy valaki mostohájával él együtt, ósdi előítéletnek is lehet minő 
síteni, amely önmegvalósításunk útjába áll. Pedig a szeretet nézőpontja 
sohasem a kor ízlésének vagy ítéletének függvénye. A felebarát szempont
jainak semmibevétele mindig elfogadhatatlan volt és az is marad isten 
számára. Nem járható út bűneink eltitkolása sem. Nem igaz, hogy amíg 
környezetünk semmit sem vesz észre, minden rendben van. Úgy járhatunk, 
mint az a spártai ifjú, aki rókát lopott, és ruhája alá rejtette. a róka úgy 
szétmarcangolta testét, hogy hamarosan belehalt. „Míg hallgattam, kiszá
radtak csontjaim” – fogalmazza meg a zsoltáros a bűneit magába temető 
ember tapasztalatát (zsolt 32,3). Attól sem leszünk fehérebbek, hogy má 
sokat feketítünk be. Bűn dolgában ugyanis nem vagyunk elfogulatlanok. 
Képmutató módon a szálkát nézzük más szemében, míg a magunkéban 
a gerendát sem vesszük észre. Nem takarózhatunk megtérésünkkel sem. 
Erre ismételten szükségünk van, mert igaza van Luthernek, amikor azt 
mondja, hogy a szentek és a szentségtelenek életében egyformán megtalál
ható a bűn. A különbség közöttük az, hogy a szentek Krisztusban vannak, 
és azért a kovászt nem tűrik el életükben, és kitakarítják azt (igehirdetés 
1544 húsvétján). 

Jézus feltámadása a halál utáni léten kívül kihat már a földi életünkre is. 
Nyomában új élet támadhat bennünk és közöttünk is. Az alapige alkalmat 
ad arra, hogy félreérthetetlenné tegyük: nem lehet húsvétkor a régi kovásszal 
ünnepelni. de ami igazán örvendetes: nem is kell! 

Felhasznált irodalom 
thWNt = Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. 1–10. köt. szerk. Kittel, 

Gerhard. kohlhammer, stuttgart, 1932–1979. 

1999. április 
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húsvét ünnepe után 1. vasárnap (Quasi modo geniti) (jn 21,1–14) 

húSvét üNNePe utáN 1. vaSárNaP 

(QuaSi modo geNiti) 

Jn 21,1–14 

Tanítványok a Feltámadott gondozásában 

A szöveg értelme 
A kijelölt igeszakasz helye és szerepe az evangéliumban rendkívül vitatott. 
Az nem lehet kétséges, hogy a 21. fejezetet a mű lezárása után toldották az 
evangéliumhoz, valószínűleg az evangélista tanítványi köréből valók (vö. 
21,24). Kérdéses viszont a galileai hagyományban szereplő eseményeknek 
Jézus Jeruzsálemben történt megjelenéseihez fűződő viszonya, a bennük 
található tanúságtételnek az evangélium teológiai mondanivalójával való 
kapcsolata, s nem utolsósorban a csodálatos halászatról szóló leírás hagyo
mánytörténeti helyzete a Lk 5,4–11-ben található elbeszéléshez viszonyítva.1 

az én álláspontom, amely nagymértékben meghatározza az igeszakasz álta
lam képviselt értelmezését, a következő: az evangélium szóban forgó tolda 
léka stílus és mondanivaló tekintetében szorosan kapcsolódik az evangéli
um testéhez, és hasonlóképpen a csodálatos halászat jánosi elbeszélésének 
körvonalai is csak a lukácsi történet hátterén válnak igazán szembetűnővé. 
1. vers: A „megjelent Jézus a tanítványoknak” fordulat (vö. protestáns 

új fordítás, farkasfalvy, Bolyki) kevesebbet mond az eredeti szövegnél 
(ejanevrwsen). a karner károly által javasolt forma („kinyilatkoztatta magát”) 
pedig más irányba viszi az értelmet. A „kinyilatkoztatás” elsősorban szóbeli 
eseményre utal, holott a történet szerint a feltámadott, aki új létformájában 
emberi szem számára láthatatlan volt, „megláttatta magát” a tanítványokkal. 
hasonló módon értelmezi pál apostol is jézus húsvét utáni megjelenéseit, 
amikor az w[qh szóval fejezi ki azokat, a szenvedő alakkal feltehetően isten 
cselekvésére utalva. János evangéliuma szerint az elrejtőzés és a megnyilat
kozás a Feltámadott hatalmában van (eJato;n). 
2–3. vers: hét tanítvány van együtt Galileában, akik közül nem feltétle 

nül tartozik mindegyik a tizenkettő közé. többségükben az evangéliumból 
már név szerint ismert emberekről van szó. Nátánaélről meg egyenesen 

1 Azoknak, akik szeretnék a felmerülő kérdéseket alaposabban tanulmányozni, figyel
mükbe ajánlom karner 1950, 323. kk.; farkasfaLVy 1986, 178. kk. és boLyki 2001, 528. k. 
idevágó megjegyzéseit. 
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csak Jánostól tudhatunk (1,45kk). Mivel az összefüggés szerint a titokzatos 
„szeretett tanítványnak” is közöttük kell lennie (21,7.20), személye nagy 
valószínűséggel az egyik zebedeus-fival, mégpedig Jánossal azonosítható. 

A történetben szereplő tanítványok hetes számában és azután más rej 
télyesnek tűnő mozzanatban is – például a kifogott hal mennyiségében – a 
magyarázók mélyebb, szimbolikus értelmet keresnek. véleményem szerint ha 
az elbeszélésben mögöttes értelmet kell keresnünk, akkor az a tanítványok 
Jézus földi működése során történt elhívásának körülményeiben fedezhető fel 
(Lk 5,1–11). ha figyelünk a hangsúlyokra, akkor ez nem lehet vitás. A múltból 
már ismerős csodás eseményekkel ugyanis a feltámadott tapintatosan bár, de 
félreérthetetlenül tudtára adja a tanítványoknak, hogy különleges hivatásuk 
húsvét után is érvényben van. ők ugyanis nyilvánvalóan korábbi foglalkozá
sukhoz akarnak visszatérni, mert ahogy Farkasfalvy enyhe gúnnyal megjegyzi: 
talán csak „nem akarja feltételezni valaki, hogy az első századi Galileáben 
»sporthorgászat« is volt”, és ennek kedvéért szálltak csónakba? Valóban túl 
messzire megy-e stibbe, amikor úgy gondolja, hogy az eredménytelen halászat 
miatt „a kísérlet a lelkükben tátongó űrnek a betöltésére lehangolóan elhibázott 
volt”?2 ha tehát a történetben szimbolikát keresünk, akkor az egyértelműen a 
missziói tevékenységnek a halászattal történő ábrázolásában található. 
4. vers: Az eseményeknek a hajnali időpontra történő rögzítésével kapcso 

latban szintén érdemes stibbe észrevételére figyelnünk. szerinte ugyanis ez 
finom utalás a szerző részéről arra a napkeltére, amikor Péter megtagadta Urát.3 

5. vers: A parton álló feltámadottnak a meddő fáradozás után még a 
tavon tartózkodó tanítványokhoz intézett szavai az eredeti szöveghez hű 
fordításban így hangzanak: „Gyermekeim, ugye nincs kenyérrevalótok?” 
ha ugyanis mh-vel kezdődik egy kérdés, akkor a kérdező a görög nyelvtan 
szerint nemleges választ vár. ha a kérdést így értjük, akkor lehetetlen észre 
nem venni a benne rejlő szelíd szemrehányást és megszégyenítést a tulaj
donképpeni küldetésük feladása miatt. 
7. vers: az elbeszélés a Feltámadott megjelenésének péterre és a szeretett 

tanítványra gyakorolt hatását emeli ki. Ebben nyilván tükröződhet kettejük 
kiemelkedő jelentősége az őskeresztyénség életében. Ugyanaz az eltérő vi
selkedés nyilvánul meg részükről itt is, mint amely a húsvéti versenyfutás 
alkalmával jellemezte őket (20,3–10). a szeretett tanítvány gyorsabb a felis
merésben, péter pedig a cselekvésben. az utóbbi ugyanolyan szenvedélyes 
most is, mint a lábmosáskor (13,9) vagy jézus elfogatásakor (18,10) volt. a jé
zushoz tartozók nem vesztik el egyéni jellegzetességüket húsvét után sem. 

2 stibbe 1994, 210. o. 
3 uo. 
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8. vers: A szerző több apró részlet mellett korabeli mértékegységben meg 
adja a csónak távolságát a parttól. Kétszáz könyöknyire voltak, azaz hozzá
vetőlegesen száz méterre. A könyök ugyanis a kar hosszúsága a könyöktől a 
középső ujj hegyéig, ami felnőtt embernél megközelíti az ötven centimétert. 
9. vers: A parton, már mielőtt a tanítványok odaérnének, faszénparázson 

sül a kenyérre való halszelet (ojyavrion), és mellette ott van a kenyér is. a lu
kácsi hagyományban is szó esik arról, hogy a feltámadott Úr eszik, de ott ő 
kér ennivalót a tanítványaitól, hogy azután szemük láttára elfogyassza (Lk 
24,41kk). Jánosnál viszont maga Jézus készíti el az ételt, talán azért, mert 
nyilvánvalóvá akarja tenni, hogy a nagy zsákmányra nem neki van szüksége. 
11. vers: a csodálatos módon kifogott halak száma (153) élénken foglal

koztatta minden időben a magyarázók képzeletét.4 Még a legvalószínűbb 
nek hieronymus feltételezése látszik, aki egy ókori szerzőre hivatkozva 
153 halfajtáról tud. ezért hieronymus szerint az evangélista az emberiség 
teljességét kívánja a rejtélyes számmal kifejezésre juttatni. Fontos a halak 
nagy számához fűzött megjegyzés is: a háló a megterhelés ellenére sem 
szakadozott. Nem úgy, mint az első csodálatos halászat alkalmával (Lk 5,6). 
13. vers: a „vette a kenyeret és nekik adta” fordulat az úrvacsora szerez

tetésére emlékeztet, és ennélfogva sok magyarázó az úrvacsorára történő 
utalást lát benne. a kenyérre helyezett hal azonban sehogy sem illik bele 
a képbe. inkább maga a gondoskodó mozdulat a lényeg, mint az emmausi 
tanítványok esetében is, amellyel a feltámadott fordul az övéihez. igaz, az 
úrvacsorában is, de ezen kívül még ezernyi módon. 

Az alapige kibontása 
stibbe azt írja, hogy a felidézett történetben a reflektorfény Péterre esik.5 

Valójában azonban ez a fény a feltámadott Úrra vetül, s csak róla hull Péterre. 
Mert a mondanivaló súlypontja, hogy a feltámadás páratlan eseménye után 
folytatódik Jézus életműve, ám kiterjedése ugyanakkor határtalanná válik. 
való igaz, amit az evangélium toldalékának zárszavában olvashatunk: „Ha 
mindazt, amit Jézus tett, megírnák egytől egyig, (…) maga a világ sem tudná 
befogadni az erről szóló könyveket.” (21,25) 

A feltámadott Úr viszont az ember érzékszervei számára rejtetten műkö 
dik, alkalmanként rövid időre mégis felfedte önmagát néhány kiválasztott
nak, hogy tanúi legyenek. nem ellenségeit kísérteni, rajtuk bosszút állni tér 
vissza néhány pillanatra isten világából, hanem az övéihez jön, hogy őket 

4 Aki kíváncsi a különféle találgatásokra, nézze meg karner 1950, 268. k. vagy boLyki 

2001, 535. o. kommentárját. 
5 stibbe 1994, 209. o. 
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talpra állítsa, és általuk foganatosítsa isten mentő szeretetét. tisztában van 
azzal, hogy mi történik velük, hol vannak, mire van szükségük, és a célnak 
megfelelően bánik velük, amint erről történetünk is meggyőzhet minket. 

Különös kettősség vonul végig az elbeszélésen. A tó partján megálló alak 
egyszerre tűnik a tanítványok számára ismerősnek és ugyanakkor ismeret
lennek. Közöttük van az Úr, mint régen, s most mégis annyira más, annyira 
isten világának atmoszféráját árasztja, hogy megszólítani sem merik. túl 
van már a mi világunk hatókörén, senki nem befolyásolhatja őt, nem szorul 
senki gondoskodására, a rengeteg halra sem neki van szüksége. ha ennie 
kellene, akkor már sül a parázson az a hal, amelyet ő készített elő, ő azzal 
mégis tanítványait vendégeli meg. Ugyanakkor, amikor földi törvények és 
hatalmak nem uralkodhatnak felette, neki van hatalma szolgálatába állíta
ni még a tibériás-tenger halait is. Ember már nem tehet vele semmit, de ő 
mindent megtehet velünk és értünk. 

a látszat azt mutatja, hogy húsvét után is úgy folyik az élet, mint annak 
előtte. Változatlanul szükség van a betevő falatra és a fáradozásra is, amellyel 
előteremtjük azt. Nem csoda, hogy a tanítványok is áldozatul esnek a látszatnak, 
s visszatérnek egykori kereső foglalkozásukhoz. ha Krisztus feltámadásának 
örömhíre nem talál hitelt az ő népében, és nem ver gyökeret szívükben, ok
vetlenül a sivár anyagiasság lesz úrrá felettük. hiszen ha Jézus ott maradt a 
múltban, akkor nem érdemes egy szalmaszálat sem keresztbe tenni az ő nevé 
ben. A meghátráló tanítványoknak azonban élő Uruk van, aki úgy alakítja az 
eseményeket, hogy ráeszméljenek és ráismerjenek: aki elhívta őket, és akivel 
együtt jártak földi életében, az most, halála után is utánuk megy, és felkeresi 
őket. ha kell, újra sikertelenné teszi félresiklott életüket, mint régen, és újra 
eredményessé teszi a szavának engedelmeskedők fáradozását, mint egykor tette. 

Mert az az Úr, akivel egykor dolguk volt a tanítványoknak, élő ura és szabadí
tója minden időben minden embernek. Az az Úr pedig, akivel nekünk dolgunk 
van, nem más, mint az, akit földi életében megismerhettek az ő tanítványai. Ezért 
ma sem lehetetlen, hogy az ő nyomdokaiban járjunk, míg haza nem érkezünk. 

Felhasznált irodalom 
boLyki jános: Igaz tanúvallomás. Kommentár János evangéliumához. osiris kiadó, 

Budapest, 2001. 
farkasfaLVy dénes: Testté vált szó. Evangélium Szent János szerint. prugg verlag, 

eisenstadt, 1986. 
karner károly: A testté lett Ige. János evangéliumának fordítása és magyarázata. 

Magyar Luther-társaság, Budapest, 1950. 
stibbe, Mark W. G.: John’s Gospel. routledge, London – New york, 1994. /New 

testament readings./ 

2003. április 
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húsvét ünnepe után 2. vasárnap (misericordia domini) (jn 10,27–29) 

húSvét üNNePe utáN 2. vaSárNaP 

(miSericordia domiNi) 

Jn 10,27–29 

megbízható kezekben 

Az alapigéről 
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a textus környezetét. Alapigénk beletartozik 
Jézus válaszába, amelyet a zsidó vezetők által felvetett örök krisztológiai kér 
désre adott. „Ha te vagy a Krisztus – tehát az eljövendő Messiás –, mondd meg 
nekünk nyíltan” – kényszerítik színvallásra Jézust (24. vers). szavaik mögött 
kimondatlanul egy kérdés is rejtőzik: kinek a nevében szól és cselekszik? 
Mert ezen dől el minden. ha csak a maga szakállára cselekszik, akkor nem 
kell törődni vele. ha pedig valóban isten áll mögötte, akkor Jézus minden 
időben, mindenki számára az egyetlen „út, igazság és élet” az Atyához. Jézus 
erre a ki nem mondott kérdésre válaszol azzal, hogy maguk a cselekedetei 
bizonyítják: az atya megbízásából cselekszi azokat. a zsidók azonban ennek 
ellenére sem tudnak hinni benne, mert egészen más várakozás él bennük. 
ők az uralkodó és nem a szolgáló Messiást várták. így kerít sort Jézus az 
övéinek nyájára. Mert ők viszont azok, akik éppen az alázatosan szolgáló 
Messiásban ismerték fel Isten küldöttét, és ezért hallgatnak a szavára. ez a 
hit jézus nyájának az életalapja. 

a pásztor és a nyáj képe a szentírásban korántsem hangulatos, bukolikus 
idillt idéz. de nem is csupán a pásztorkodás akkortájt meglehetősen veszélyes 
voltára emlékeztet. a pásztor már a suméroknál az uralkodót jelenítette meg, 
a nyáj pedig a gondos vezetésre szoruló népet. ilyen értelemben szerepel a kép 
Ez 34-ben is, ahol már megszólal az ígéret, hogy maga az Úr fogja pásztorolni 
nyáját. A 100. zsoltár pedig hitet tesz amellett, hogy a teremtő isten irányító 
és gondviselő pásztora legelője juhainak, az ő népének (3. vers). Ebből a hát
térből kell megértenünk Jézus pásztori igényét. Mivel ő egy az Atyával (Jn 
10,30), benne öltött testet isten pásztori szeretete „kezének alkotásai” (zsolt 
100,3) iránt. Amikor tehát igénk Jézust a gyülekezet pásztoraként állítja 
elénk, akkor az ő úr voltára teszi a hangsúlyt. Jézus azt kívánja az övéitől, 
hogy egyedül őt tekintsék vezetőjüknek, és neki engedelmeskedjenek. de 
Jézus ezt a kitüntetett helyét a gyülekezetben – miként a jó Pásztor – életét 
kockára tevő és életet adó, gondoskodó szeretettel vívja ki magának. 

Úgy tűnik, hogy János evangélista Jézus nyájában egy lezárt kört lát. 
A zsidók vezetői azért nem tudnak hinni Jézusban, mert nem az ő nyájába 
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tartoznak (26. vers). a nyájba viszont csak azok tartoznak, akiket az atya 
adott jézusnak (29. vers). a nyájat leíró kijelentések is azt a benyomást keltik, 
hogy egy meghatározott csoportról van szó. az írásmagyarázók általában úgy 
vélik, hogy János az ő körének, illetve a hatása alatt levő gyülekezeteknek ír, 
és az ő öntudatukat igyekszik erősíteni az egyháznak a korai katolicizmus 
egyre erősödő szellemiségét követő többségével szemben. Valóban, a jánosi 
iratokban világosan felismerhető az egyház elintézményesedése, a papi ura 
lom és a törvényeskedésbe visszasüllyedő erkölcsiség ellen fellépő tendencia. 
de az már vitatható, hogy Jánost szektás, elkülönülő szándék vezetné. in
kább az egész keresztyénségért érzett aggodalom szólal meg benne. Szeretné 
megóvni az élő Úrral való kontaktus elvesztésétől. a pásztorról és a nyájról 
szóló szavai sem az egyházon belül megmaradt igaz maghoz szólnak, hanem 
az egész keresztyénséget hívja az élő Úr pásztori szeretetébe és oltalmába. a 
nyájról tett megállapításokat tehát bátran tekinthetjük felhívásnak is. 

Az említett jánosi tendenciával függ össze az eszkatologikus hangsúly 
eltolódása is a „majd”-ról a „most”-ra. Ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül 
alapigénkben sem! Az örök élet ajándéka már ebben az életben osztályrészül 
jut a nyájnak (vö. 5,24). A pásztor kezéből addig sem ragadhat ki senki, míg 
itt a földön élünk. 

a jó pásztorról szóló fejezet egyes szakaszairól az elmúlt évtizedben már 
többször is prédikáltunk. 1973-ban Jn 10,1–6, 1975-ben pedig Jn 10,11–16 
volt soron ugyancsak a húsvét utáni második vasárnapon. Mivel mind a 
három szakasz – beleértve a mostanit is – jézust mint a jó pásztort állítja 
elénk, elkerülhetetlenek az átfedések. érdemes azonban ügyelnünk arra, 
hogy mindhárom szakaszban az üzenet más-más oldalára esik a hangsúly. 
jn 10,1–6-ban jézus szembeállítja magát a béresekkel, akik nem pásztorok. 
10,11–16-ban a jó pásztor áldozatos szeretetére irányítja a figyelmünket. 
10,27–29-ben pedig a pásztor és a nyáj kapcsolata kerül előtérbe. 

Igehirdetésünk elé 
a) A gyülekezet rászorul Jézus pásztori szolgálatára. a pásztor és nyáj ké
pében rejlő üzenet súlyát akkor értjük meg, ha nem feledkezünk meg arról 
a terepről, amelyen isten népének élnie kell. János nem Palesztinában élő 
gyülekezetekhez ír. Jézus földi életének viszonyai is már régen a múltéi. A 
megváltozott kor zavart és félelmet kelthet a keresztyénekben. elveszíthetik 
hitüket, feladhatják szolgálatukat. Mi tudjuk, hogy a történelem terepének 
változásai milyen tétovává tehetik Krisztus nyáját. Ugyanakkor a történelem 
változásai, bár kikerülhetetlenek, mégsem végzetszerűen nehezednek ránk. 
nagyon sok múlik a nyáj állapotán is. ha nincs hite, szeretete, reménysége, 
ha nem érti és nem vállalja feladatát, akkor a kor változásai szétszélesztik 
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még az évszázados gyülekezeteket is. A nyáj elé meredő nehézségek és a 
nyáj belső erőtlensége egyaránt pásztor után kiált. amikor jézus látta népé
nek sok testi és lelki nyomorúságát, az okot elsősorban az irányt adó és az 
összetartó erő hiányában kereste: „Olyan meggyötörtek és elesettek, mint a 
juhok pásztor nélkül.” (Mt 9,36) 

Ezért boldogító örömhír, hogy a nyájnak nem kell nélkülöznie pásztorát. 
Olyan gondviselőt ajándékozott nekünk az Isten, akit „kihozott a halálból” 
(zsid 13,20), és ennélfogva egyidejű lehet velünk és minden kor keresztyén 
emberével. Aki tudja, hogy az egyházat a történelme során mennyi bűn és 
tévelygés szélesztette, hogy jelenét is erőtlenség és ugyanakkor isten akara
tával szembeni konok ellenkezés jellemzi, felismerheti, hogy már az egyház 
puszta léte mögött is az élő Úr pásztori fáradozása rejtőzik. de szolgálatából 
még ennél is többre telik. hitet ébreszt, új látásokat, indításokat ad, és meg
erősít a ránk bízott szolgálatban. 

b) A gyülekezetnek vállalnia kell pásztorát. Bármennyire örvendetes is 
a jézus által pásztorolt nyájban élni, mégsem áltathatjuk magunkat azzal, 
hogy könnyű a pásztor keze alá adnunk magunkat. Jézus juhai ugyanis hall
gatnak a szavára, és követik őt. Tehát készek feladni a maguk elképzeléseit, 
törekvéseit, és életüket egyedül az ő szavához igazítani. készek úgy szolgálni 
embertársaikat, ahogy jézus vállalta a szolgálatot. „Aki nekem szolgál, engem 
kövessen” – mondja jézus jn 12,26-ban. Csak az maradhat jézus keze alatt, 
aki nem válogat az igében vagy a szolgálatban. nem arról van szó tehát, 
hogy nekünk kell valamiről meggyőznünk az Urat. Neki kell meggyőznie 
bennünket. igaz, hogy Jézus sohasem erőszakolja ránk az akaratát, de még 
ha önkéntes döntésünket várja is, az engedelmesség kívánalmán ez mit sem 
változtat. ezért a pásztor kezébe simulni önmagunkkal vívott állandó és 
kemény küzdelmet jelent. 

de semmivel sem jelent kisebb küzdelmet megbarátkozni magával a pásztor 
személyével. Bennünket ugyanúgy megbotránkoztat az, ahogy Jézus a külde 
tését értelmezi, mint kortársait. nem uralkodni akart, hanem szolgálni. nem 
törekedett mindenkit meghódítani, viszont kész volt mindenkinek szolgálni. 
Ebben a gyülekezet Ura és Pásztora mit sem változott. nem ad más hatalmat 
a nyájnak a világ felett, bárhogyan is kívánná ezt a nyáj, mint a szolgáló sze
retet hatalmát. Nem ad neki mást, mint önmagát az igébe és a szentségekbe 
rejtve, segítségének ígéretét a nevében vállalt szolgálathoz, és ez bizony sok 
keresztyénnek kevés. de csak úgy maradhat a nyáj a pásztor keze alatt, ha 
ott van, ahol ő van, és abba az irányba tart, amelyben a pásztor előtte lépdel. 

c) A gyülekezet Jézus pásztori szeretetéből él. a kétpólusú élet hatalmas 
követelmény elé állítja a nyájat. Jézust kell vállalnia és követnie az adott 
kor viszonyai között. de Jézus valóban jó pásztor: gazdagon megajándékozza 
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nyáját, mielőtt bármit is elvárna tőle. ismeri az övéit. tehát minden egyes 
bárányát személyes törődésére érdemesítí (vö. Jn 21,17). Örök élettel ajándé 
kozza meg az övéit. Már itt a földön istennel és az ő világának erőivel élhet
nek (vö. Jn 17,3). Megoltalmazza az övéit. Mindazok, akik követik a pásztort, 
célba is fognak érkezni. Nem mintha a külső és belső kísértések (Jn 10,12) 
jelentéktelenek volnának. de a pásztor egy azzal az atyával, aki hatalmasabb 
mindennél (vö. róm 8,31). ilyen életre hív minket isten a Pásztor keze alá. 

1978. március 

húSvét üNNePe utáN 4. vaSárNaP (caNtate) 

Jel 14,1–5 

Új nép – új ének 

Exegetikai megjegyzések 
Alapigénk csak akkor adja meg magát, ha tekintetbe vesszük az apokaliptikus 
irodalom sajátos történelemszemléletét és azt a szimbólumrendszert, amely 
rejtjelezi a mondanivalót. A műfaj nehéz időkben alakult ki, hogy rávilágít
son isten történelmi szándékára, s a többnyire régi nagy nevek mögé rejtőző 
szerzők koruk eseményeit érintő utalásaikat jelképekbe és látomásokba bur 
kolták, hogy csak a beavatottak érthessék meg, akiknek „van fülük a hallásra” 
(Mt 11,15; 13,43; Jel 2,7.11; 13,9 stb.). A legtöbb félreértés a Jelenések könyve 
magyarázatánál abból adódik, hogy mi olyan „füllel” hallgatjuk üzenetét, 
amely már nincs otthon az apokaliptika világában. 

több magyarázó is úgy véli, hogy János látomásában a megdicsőült egy
házat látja. ezt a véleményt látszik alátámasztani a száznegyvennégyezres 
szám, amely a tizenkétezer tizenkétszerese, tehát kerek szám, és az új izraelt 
alkotó tizenkét törzs (lásd 7,4–8) csorbítatlan egészét jelképezi. Ennek ellenére 
Karner Károly és Jürgen roloff álláspontját kell elfogadnunk, akik szerint 
a szöveg közvetlen környezete, de a szövegben leírt látomás szerkezete is 
amellett szól, hogy ezen a ponton a földön küzdő egyház jelenik meg. a 13. 
fejezetben és a 14. fejezet 6. versétől a történelem hullámverését megidéző ké 
pekkel találkozunk. A látomásban pedig a mennyből hallatszik le a hatalmas 
dallam, amelyet a száznegyvennégyezernek még meg kell tanulnia (2–3. vers) 
Ebben az esetben viszont nem kerülhetjük ki a kérdést: hogyan egyeztethető 
össze a látomás ideális egyházképe az egyház történeti valóságával? 
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Komoly értelmezési nehézséget okoz a 4. vers megjegyzése: „ők – tudniillik 
a száznegyvennégyezer – azok, akik asszonyokkal nem szennyezték be magu
kat. szüzek ugyanis.” ha ezt a kijelentést szó szerint vesszük, akkor arra kell 
gondolnunk, hogy már ebben a korai időszakban az az egyház történelme során 
egyre inkább általánossá váló felfogás jelentkezik, hogy a nemi élettől való 
tartózkodás valamiféle magasabb rendű, istennek igazán tetsző erkölcsiséget 
képvisel, míg a „testiség” a bűn melegágya. Valóban, már a kezdet kezdetén 
jelentkezik olyan hang, amely a házasságtól való tartózkodást tanácsolja (1kor 
7,8.40; Mt 19,10–12), de ezt isten országának közelre várt eljövetele indokolja, 
és semmiképpen sem tekinti kizárólagos keresztyén életformának. 

textuson belüli érvek is amellett szólnak, hogy az aszketikus életideálnak 
hangot adó, szó szerinti értelem tarthatatlan. Mivel egyoldalúan férfiak szűzi 
tartózkodására történik utalás, következésképpen a száznegyvennégyezret 
számláló új izraelnek is csupán férfiakból kell állania. ez pedig nyilvánvaló 
képtelenség. Ezért sokkal valószínűbb, hogy a szóban forgó kijelentést is 
szimbolikusnak kell tekintenünk. A paráznaság már az Ószövetségben az 
isten hűtlen elhagyásával együtt járó bálványimádás megbélyegző képévé 
vált (4Móz 25,1–15; hós 2,4–15 stb.). Ez a szimbolika a Jelenések könyvében 
is lépten-nyomon érvényesül (2,14.20–21; 9,20–21; a „Nagy Parázna” [róma]: 
17,1–18; 18,1–3). végeredményben tehát azokról van szó, akik nem vettek 
részt az intézményesített császárkultuszban, s nem voltak hajlandók az 
uralkodót mindenható istenségként imádni. ezt az értelmezést támasztják 
alá a 4. és 5. versnek a zsidó áldozati terminológiából kölcsönzött kifejezései 
is. (Egyébként Karner Károly és Jürgen roloff kommentárjai is e mellett az 
értelmezés mellett foglalnak állást.) 

Meditáció 

a kórus 
szemünk nem lát mindent. érzékszerveinkkel nem tudjuk megragadni a 
teljes valóságot. isten emberének a maroknyi gyülekezet istentiszteletén 
(1,9–10) a Lélek által megnyílnak a szemei, és látja a világ négy tájára szét
szóródott keresztyéneket, mindazokat, akik a keresztségben krisztus és az 
ő Atyja tulajdonává lettek (14,1). 

hatalmas sokadalmat lát, amely mégsem nyüzsög, kavarog, hanem tömött 
sorokban, fegyelmezetten és várakozással tekint a közép felé. Ez a tömeg 
énekelni gyűlt egybe. Egy soha nem hallott művet kell előadnia úgy, hogy az 
egész földkerekség felfigyeljen reá és beteljen vele. ez az énekkar egységes, 
rendezett. Mindenki tudja a helyét, senki nem késik, senki nem hiányzik, 
senki nem foglalkozik mással: az előadandó műre koncentrál. 
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a sokaság figyelmének tengelyében a Bárány áll, amint a sion hegyén 
lábát megveti. azon a hegyen, amelyen egykor a templom állt, ahová mesz
sziről is felzarándokolt isten népe, hogy vele találkozzék és meggyógyuljon 
nála. Nagyszerű ígéretek fűződnek ehhez a hegyhez: isten itt ad majd talál
kozót a hitetlenség vakságában tévelygő, a bűn nyomorúsága alatt roskadozó 
embervilágnak (ézs 2,1–5; 60,1–5; jer 3,17 stb.). Most a templom helyett a 
Bárány áll ott, a feltámadott és megdicsőült Jézus Krisztus, de aki ebben a 
létformában sem tagadja meg magában azt, aki meghalt a bűnös emberért a 
keresztfa oltárán, és bűnbocsátó, irgalmas szeretettel „uralkodik”, vonzza 
az Atyához a tőle elfordult, vele meghasonlott embervilágot. 

Ebben a Bárány köré gyűlő impozáns kórusban aligha ismerhető fel a 
saját gyarló gyülekezetünk, szeplőkkel csúfított egyházunk, a széthúzó ke 
resztyénség. talán a névleges tagokat is magába foglaló „látható egyházban” 
rejtőző, igaz keresztyénekből álló „láthatatlan egyházat” láttatja a látomás, 
amelybe magamat feltétlenül besorolom, és amelyből könnyedén leírom a 
padban mellettem ülőt? Vagy az egész egy szép álom, amelyből itt a földön 
nem lesz valóság soha? Ne feledjük: a látomást látó nem vak, hiszen jól ismeri 
annak a hét gyülekezetnek a fogyatékosságait, amelyeknek könyve elején 
Ura nevében ír. de éppen nekik akarja megmutatni önmagukat, úgy, ahogy 
a hit látja az egyházat. Az egyházat Isten felől nézve. Mert ez a nép istennek 
kiválasztott, a Bárány érdemébe felöltöztetett és az egész emberiség számára 
nélkülözhetetlen szolgálattal megbízott népe, amelyet isten oltalmaz és tanít 
meg arra az énekre, amelyet magától megtanulni képtelen (3. vers). 

A nehéz időkben nem rostálásra van szükség. Ezt bízzuk csak istenre 
és az ő igéjére. hitben kell vállalnunk az egyházat, hogy meg ne inogjunk. 
isten szándéka felől közelítsünk e felé a szociológiailag oly emberinek tűnő 
közösség felé, amely felett már nem egyszer húzták meg a lélekharangot. 
józanul számolnunk kell a valóságos egyház valóságos fogyatkozásaival. de 
a reménytelen kétségbeesést ne a vak elbizakodottság ellensúlyozza, mert 
mindkét állapot életveszélyes. Bizakodva nézzünk isten népére. A bizakodás 
pedig azért nem elbizakodottság, mert az egyházat isten szántóföldjének, 
isten templomának, Isten művének tekinti, amelyben részt kapni az ember 
számára a legnagyobb öröm és legnagyobb kiváltság. 

a mű 
Ez a nép a történelem szorításában – énekel. Csak így tudja magát hitéhez 
illően kifejezni, mert egész valója, szíve túlcsordul. Nem lehet véletlen, hogy 
Krisztus népe a közé a néhány vallási közösség közé tartozik, amelynek élete 
át meg át van szőve énekkel és hangszeres zenével. és éppen akkor énekel, 
amikor minden oka megvolna arra, hogy elnémuljon. de hallgassunk oda! 
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a hatalmas kórus nem bosszúzsoltárt, panaszdalt, siratóéneket, még csak 
nem is bűnbánati korált próbál, hanem győzelmi himnuszt. Az előbbieket 
magától is tudná, csak az utóbbit kell a mennyre figyelve tanulgatnia. 

A himnusz, amelynek be kell töltenie a földet, kétségkívül a Bárány 
éneke (5,8kk). ez az az „új ének”, amelyet isten népe énekel majd a végső 
szabadítás idején (zsolt 96,1; 98,1; ézs 42,9–10). A menny lakói már látják a 
végső diadalt, ünneplik a Bárány győzelmét, a földön küzdő egyház pedig 
belekapcsolódik énekükbe abban a reményben, hogy amiképpen a mennyben 
van, azonképpen lesz a földön is. 

Milyen hitet próbáló, merész látomás ez! Végül is az áldozatul esett, szelíd 
Bárányé lesz a győzelem, akinek „ereje erőtlenség – türelem, áldozatvállalás 
és szeretet – által ér célhoz” (2kor 12,9). tapasztalataink mást sugallnak. az 
erősek, az erőszakosak és a könyörtelenek kerekednek felül, és ragadják ma
gukhoz a föld javait. A nagy tülekedésben a szerények, a másokra tekintettel 
levők a tömeg peremére sodródnak, ha le nem gázolják őket. isten népét is 
nem egyszer megkísértette az a gondolat, hogy ha kell, fegyverrel, ha kell, 
kultúrharccal biztosítsa helyét a nap alatt, ahelyett, hogy tette volna dolgát 
csendben ott, ahol arra szükség volt. Csak a Bárányon tájékozódók mertek 
és mernek hinni abban, hogy „a szelídek öröklik a földet”. Csak bennük ol
dódik fel a méltánytalanság keserűsége, s csak ők, akik a történelem felszíne 
mögé tudnak látni, énekelhetik felszabadultan a Bárány győzelmi énekét. 

tiszta hangzás 
az egyház népének még tanulnia kell az új éneket. azzá kell lennie, fel kell 
nőnie ahhoz, amit hitben felismert önmagáról. A nehéz sors önmagában még 
senkit sem igazít meg isten előtt. ha szenvedünk, az még nem ok arra, hogy 
ártatlannak higgyük magunkat. A hamis hang nem a billentyűt leütő kéztől, 
hanem az elhangolódott hangszertől származik. Előfordul, hogy isten népe 
a történelem viharos eseményeire nem a Bárány énekével reagál. Ebben az 
esetben viszont fel kell hagynia a panasszal, önmagába kell néznie és meg 
kell térnie. hajlamosak vagyunk arra, hogy a Jelenések könyvében csak a 
mártíregyházat vegyük észre. Pedig mielőtt a nagy párviadal megkezdődne 
a sárkány és a napba öltözött asszony között, a megdicsőült Úr a gyertyatar 
tók közé lép, és elmozdítja azokat, amelyek nem világítanak tiszta fénnyel. 

isten népének mindenekelőtt a hazugságtól kell őrizkednie. élete nem cáfol
hat rá vallástételére. énekét kedvetlenné, erőtlenné és disszonánssá sohasem a 
külső körülmények, hanem a belső meghasonlottság teszi. Nem hiszem, hogy 
a tökéletes életvitel „feddhetetlenségét” kéri számon rajtunk az isten. de azt 
igenis, hogy ne nyugodjunk bele életünk kettősségébe, hazugságába. Nem lehet 
egyszerre istenhez is tartozni és bálványok oltáránál áldozni. azok a célok 
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– anyagi jólét, hatalom, érvényesülés, vágyaink kiélése –, amelyek elérésére 
konok dühvel pazaroljuk el életünket, nem ismernek kompromisszumokat. 
olyan erők befolyása alá kerülünk, amelyek megakadályozzák, hogy szabaddá 
legyünk Krisztus számára, a nevében végzett szolgálatra. Pedig ő drága áron 
vásárolta meg szabadságunkat, és mentett meg a zsákutcába vezető, hiábavaló 
élet nyomorúságából. Az igazi élet „primőrjeinek” kellene lennünk, és nem 
ellenreklámnak. olyannak, aki kész belátni és megbánni hazug kettősségét, 
és kész megújulni őszinte és egyértelmű hitre és szeretetre. 

Mit válaszol isten népe a történelem kihívásaira? Ezt kérdezi ma tőlünk 
alapigénk. Kétségbeesik, vagy ellenséges indulat fogja el? A Bárány népéhez 
méltó válasz csak a Bárány éneke lehet, az áldozatos szeretet egy szívvel és 
teljes élettel vállalt győzelmi himnusza. Bárcsak egyszer el tudná nyomni 
a vajúdó világ jaját (róm 8,22)! 

1987. április 

húSvét üNNePe utáN 5. vaSárNaP (rogate) 

1Kir 8,28–30 

Imádság az imádságért 

Az alapigéről 
a szentírásnak nem mindegyik kijelentése rendelkezik ugyanazzal a helyi 
értékkel, súllyal. Magán a Biblián belül is megfigyelhető egy kritikai folya 
mat, amely új és teljesebb megvilágításba helyezi isten akaratát. Elegendő arra 
utalnunk, hogy a két testamentum időszakában mekkora változáson ment át 
az isten ügyében alkalmazott erőszak megítélése. de ugyanezt mondhatjuk 
a jeruzsálemi templomnak isten népe életében betöltött szerepéről is. A 
„was Christum treibt” reformátori kritikai elvének alkalmazása nélkül nem 
tudunk alapigénkről sem helyesen prédikálni. 

amikor jézusnak a jeruzsálemi templommal kapcsolatos álláspontja 
felől kérdezősködünk, a templomtisztítás jelenetében mondott szavaira 
szoktunk hivatkozni. pedig az imádság háza rablók barlangjává tételének 
vádja még nem megy túl a prófétai kritikán. nem a templom létét, hanem a 
benne kialakult gyakorlat jogosultságát vonja kétségbe. Lényegbevágóbb a 
templom lerontásáról és három nap alatt történő felépítéséről szóló, Jézusnak 
tulajdonított kijelentés. igaz, hogy ez jézus perében ellene felhozott vádként 
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szerepel, mégis lehetett valami alapja. jános már jézus szájába adja ezeket a 
szavakat (Jn 2,19). A hellenista zsidó istván is ebben a szellemben működött 
(ApCsel 6,13–14). sőt Pál már nemcsak Jézus testét tekinti templomnak, mint 
János (2,21), hanem magukat a Jézusban hívőket is (1Kor 6,19). 

Mindezt azonban még utólagos keresztyén értelmezésnek tekinthetnénk, 
ha maga Jézus nem mondta volna a szombatnapi kalásztépés körül kialakult 
vitában: „A templomnál is nagyobb van itt.” (Mt 12,6) a „templomnál is 
nagyobb” az eredeti szöveg tanúsága szerint (semleges nem) nem lehet más, 
mint istennek Jézus által világunkba betört országa. 

számunkra tehát érvényét vesztette az a salamon templomszentelési 
imádságában még erőteljesen érvényesülő szempont, amely szerint a je 
ruzsálemi templom az istennel való találkozás kiváltságos helye. de ha ez 
így van, akkor van-e értelme erről az alapigéről prédikálnunk? A válasz 
nem egyszerű. A textus sajátos vonásai akkor tűnnek elő, ha felfigyelünk 
a szövegnek a deuteronomium szellemében fogant megformálására, illetve 
az ebben rejlő kritikára. 

Már amikor felmerült a gondolat dávidban, hangot kapott Náthán próféta 
által a Jahve-vallás híveiben meglevő és a központi kultuszhellyel szemben 
táplált ellenérzés (2sám 7,4–7), s hogy a felépült templom valóban kísértések 
forrásává is válhatott, azt bizonyítják a próféták, mindenekelőtt Jeremiás 
kemény szavai (Jer 7). A központi kultuszhelyek abban az időben minden
ütt a király uralmi igényének alátámasztását szolgálták, és így izraelben 
is megvolt a reális veszélye annak, hogy az oltár a trón támaszává válik. 
Vagyis a népével sátorozó isten a királyi felügyelet alá tartozó jeruzsálemi 
templomhoz kötődik, és így Jahve szabadsága csorbát szenved. 

A templomszentelési imából határozottan kiérezhető ezzel a teurgikus 
gondolkozással szembeni polémia. jahve a szentek szentjének homályában 
kíván lakni (1kir 8,12). tehát megmarad titokzatos megfoghatatlanságában. 
Jelenlétét a szövetség ládája jelzi (8,8–9), és ezzel biztosítva van a konti
nuitás a templomban tisztelt isten és az atyáknak önmagát kijelentő és 
népét szuverén szeretettel kiválasztó Jahve között. Nem szabad istennek a 
szentek szentjében való lakozását sem félreérteni: őt ugyanis az egek egei 
sem fogadhatják magukba (27. vers). Csupán a neve lesz a templomban (29. 
vers), azaz itt lesz megismerhető az őt keresők számára. Nem léphet elébe 
senki követelődzve, mert csak bocsánatában, irgalmában, kegyelmében 
bízva (az eredeti szó jelentésköre tágabb a bocsánatnál!) számíthat meg 
hallgatásra (30. vers). 

Összefoglalva: isten alkalmat teremt az ő megismerésére, hogy így alá 
zattal és bizalommal vihessük elé imádságainkat. 
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Az igehirdetéshez 
imádság az imádságért. Ebben a rövid tőmondatban foglalhatjuk össze alap 
igénk más hasonló témájú textustól elütő, sajátos vonását. salamon lelki 
szemeivel máris látja az életük terheivel, betegségeikkel, kilátástalan hely
zetükkel, bűneik átkával a templomba zarándoklók végtelen sorát, és kéri 
imádságaik meghallgatását. Mert bár tudja, hogy az imádság isten segítségének 
kiapadhatatlan forrását nyithatja meg, tisztában van azzal is, hogy az imádság 
meghallgatása nem magától értetődő. isten Lelkének segítségére van szüksé 
günk az eredményes imádkozáshoz: „Mert azt, amit kérnünk kell, nem tudjuk 
úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan 
fohászkodással.” (róm 8,26) ha nincs bennünk készség imádságos életünk 
felülvizsgálatára, előbb üresjárattá válik, majd később abba is marad. Mindig 
időszerű a tanítványi kérés: „Uram, taníts minket imádkozni!” (Lk 11,1) 

a) Kihez fordulunk imádságainkban? Minden a kérdésre adott válaszon 
múlik, hiszen isten ismerete nélkül az imádság joggal tűnhet értelmetlen, 
babonás megnyilvánulásnak. imádságra serkentő szavaink elerőtlenednek, 
ha nem előzi meg azokat hiteles tanúságtétel istenről. Nem a nyomorúság, 
hanem Isten ismeretének gazdagsága tud igazán térdre kényszeríteni minket. 

Az imádkozónak mindenekelőtt tisztában kell lennie Isten mindent meg
haladó nagyságával és hatalmával. „Őt az egek egei sem fogadhatják be” – 
hangzik salamon imájában. Felette áll tehát a fizikai lét korlátainak. hogyan 
is remélhetne meghallgatást az, aki azt hiszi, hogy isten a szentek szentjé
nek földrajzi pontjához van kötve? értelmetlen dolog volna az ok és okozat 
béklyóiba vert istent kéréseinkkel ostromolni. év elején fiatalok körében a 
következő kérdést tettem fel: „Véleményük szerint az imádság befolyásolhat
ja-e a bekövetkező eseményeket?” Az egyik így válaszolt: „imádságainkban 
csak a helyzet helyes felismerését kérhetjük, mert a dolgok és események 
szigorúan következnek egymásból.” Nem egy keresztyén imádkozó életét 
bénítják meg hasonló meggondolások. 

amikor imádkozunk, bíznunk kell abban is, hogy isten „szemei rátekin
tenek” a hozzá fordulóra, vagyis ismeri helyzetét és törődik sorsával. Vajon 
észreveszi-e az ember az útjába tévedt hangyát? isten szédítő dimenziói 
között olyan elveszettnek hiheti magát az ember, mint a nagyváros forgata 
gában. az imádkozónak meg kell bizonyosodnia arról, hogy Isten szeretete 
kitüntető, figyelmes szeretet. 

Erre az imádkozó élethez szükséges istenismeretre ott tehetünk szert, 
ahol isten lehetővé teszi. imádkozni mindenütt lehetséges, de az ő ismeretére 
eljutni csak kinyilatkoztatásának helyén tudunk. izrael népének fel kellett 
kerekednie, hogy erre a helyre, a jeruzsálemi templomba eljuthasson. Szá
munkra Jézus lett azzá a „hellyé”, ahol Istent megismerhetjük és szeretete 
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kiáradhat a szívünkbe. Nekünk nem is kell kilométereket megtennünk azért, 
hogy őt felkeressük, ám a hitetlenség távolságát nekünk is le kell győznünk. 

b) Milyen alapon fordulhatunk Istenhez? sok imádkozó nem méri fel a 
helyzetét, amikor isten elé járul. Az adós nagy ívben elkerüli hitelezőjét, 
nemhogy kéréssel hozakodna elő. Aki istent ismeri, tudja, hogy nem lélek
telen automatával van dolga, amely bárkinek kiadja az árut, csak a megfelelő 
érmét dobja bele. isten személyes isten, aki elhalmoz javaival, és akarata 
cselekvésére kötelez minket. Ennek megfelelően ha vétünk ellene, elfordul 
tőlünk, s ha megbocsát, segítségünkre siet. Az istennel való kapcsolatunknak 
fordulatokban gazdag története van, és imádságaink sorsa ettől a történettől 
függ. Ezért int Jézus: mielőtt az oltárra vinnénk ajándékainkat, béküljünk 
meg azzal, akinek panasza van ellenünk (Mt 5,24). Tehát csak a számláját 
Istennel és embertársával rendező imádkozó számíthat meghallgatásra. 

ezért kéri salamon, hogy isten legyen irgalmas a templomban hozzá 
fordulóhoz. az sem véletlen, hogy az imádság háza egyúttal az áldozatok 
bemutatásának a helye is. Az áldozat mindenekelőtt a haragvó isten kien
gesztelését szolgálta. de a jeruzsálemi templomban bemutatott áldozatok 
halvány előképei csak az egyetlen igaz áldozatnak. Mert mit adhatna az 
ember istennek, ami nem volna amúgy is az övé? Az egyszer s mindenkorra 
adósságunkat eltörlő és békességet szerző áldozatot maga isten hozta Jézus 
Krisztusban érettünk. A bűneit megbánó és Jézusért bocsánatot nyert meg
igazult ember már odamerészkedhet kéréseivel Isten elé. aki viszont ennek 
tudatában van, nem élhet vissza az imádság nagy lehetőségével. Nem teheti 
a gyűlölete eszközévé. 

c) Miért imádkozzunk? sok ember azért nem tekinti becsületes dolognak 
az imádságot, mert a cselekvés pótlékának hiszi. Valóban megtörténhet, hogy 
az imádságunk azzá a szeleppé válik, amelyen a hajtóerőt szolgáltató gőz meg
szökik. Nem kérhetjük azonban istentől azt, aminek megtételét tőlünk várja. 

Gondoljunk viszont a gyűrűgyakorlatát elkezdeni akaró tornász esetére. 
A gyűrűt magasan kell elhelyezni, különben a föld megakadályozná a tor 
nászt gyakorlata kivitelezésében. hogy a tornász mégis elérje a gyűrűt, az 
edzőjének kell felemelnie őt. s ez nem szégyen számára! isten népe azért 
imádkozik, mert tudja, hogy Ura erejét és lehetőségeit felülmúló felada 
tokkal bízta meg őt. salamon izrael népét várja a templomba. Azt a népet, 
amelytől istene bűnös és gyarló volta ellenére is azt várja, hogy hitével és 
szeretetével róla tanúskodjék ebben a világban. hogyan is lenne erre képes 
isten segítsége nélkül? 

imádságunk nem lesz igaz anélkül, hogy mi megigazulnánk. de a meg
igazult ember sem lehet meg imádság nélkül. 

1980. március 
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húSvét üNNePe utáN 5. vaSárNaP (rogate) 

1Tim 2,1–3(4) 

Exegetikai előkeszítő 

Javaslat 
A 3. versnél nem fejeződik be a mondat. Ezért tanácsos még a 4. verset is 
hozzávenni. annál is inkább, mert itt tágul ki az imádságaink horizontja, 
hogy átfogja az egész emberiséget. istennek minden emberre érvényes üdv
akarata ad értelmet és reménységet imádságainknak. 

A szöveg a „pásztorlevelek” összefüggésében 
Megváltozik az eszkatológiai perspektíva. felmerül a lehetősége annak, hogy 
a vég kitolódik és a történelem megy tovább. hangsúlyok tolódnak el. Amíg 
eddig az egyház számára megfelelt egy „felvonulási épület” is, amellyel nem 
kell sokat törődni, most hosszabb távra kell berendezkedni, tartósabb épületet 
kell emelni. több figyelmet kell szentelni a környezetre, a társadalomra, a 
hatalmi struktúrákra, a földi hivatásra, a család szükségleteire. Az egyhá 
zon belül előtérbe kerül a hitvallás, a hagyomány, a szervezet és a liturgia. 

Az eredeti görög szöveg többlete 
az 1. versben a „kérlek” szó testesebb. Mivel hiányzik a „téged” személyes 
névmás, inkább az „elrendelem” fordítás látszik megfelelőbbnek. „tartassanak”: 
értsd: legyenek rendszeresek! A szinonimáknak nemcsak színező szerepük van. 
többféle. műfajú, rendeltetésű imádságról van szó: könyörgésekről, átfogóbb 
jellegű imádságról (semsey Klára), közbenjáró kérésről, végül pedig hálaadás
ról. ez utóbbira hivatkozik holtz, amikor ezeket az imádságokat az úrvacsorai 
liturgiában helyezi el.1 2. vers: „királyokéit”: p. Lampe szerint itt 1pt 2,13.17-hez 
hasonlóan a római császárról, illetve a császári ház tagjairól van szó.2 

A textus üzenete 
a keresztyének megbízatása, hogy rendszeresen járuljanak imádságban min
den emberért isten színe elé. Sokféleképpen nézhetett az első keresztyénség a 
körülötte nyüzsgő emberekre, az emberiségre: mint ellenséges közegre, mint 
vesztükbe rohanó tömegre, mint kevés reményt nyújtó missziói terepre. ha 
már imádkozni tudunk értük, a nehéz eseteket is beleértve, akkor oldódnak 

1 thWnt 13: 53. kk. 
2 EWNt 1: 494. kol. 
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húsvét ünnepe után 5. vasárnap (rogate) (1tim 2,1–3[4]) 

a fenntartásaink, és akkor már tenni is készek vagyunk értük. Csak pótcse 
lekvéssé ne váljon az imádság! 

az egész emberiségért rendszeresen elmondott imádságokat az a remény
ség élteti, hogy találkozik Istennek minden embert érintő üdvakaratával. ha 
isten akarja, akkor miért kell őt erre kérnünk? – okvetlenkedik az értelmünk. 
isten szándéka nyilván az, hogy mi az ő ügyét a magunk ügyévé tegyük, 
mint akik hozzá tartoznak. „istennek jóságos és kegyes akarata teljesül a mi 
kérésünk nélkül is, de mi azt kérjük ebben az imádságban, hogy közöttünk 
is teljesüljön.” (Luther: Kis káté) „Az imádság olyan eseménye a gyülekezeti 
istentiszteletnek, mint az ütközet a csatatérnek. A gyülekezet beveti magát 
azért, hogy a sötétség szellemi erőinek hatása alól felszabaduljon az ember, 
minden ember” – írja semsey klára timóteus-kommentárjában.3 

isten jóakaratába beletartozik a történelmi megrázkódtatások nélküli élet. 
A nyugodt és békés periódusokra az egyház népének is szüksége van, s erre 
csak akkor számíthat, ha a körülötte levő társadalom rendje is zavartalan. 
isten népe a nehéz időkben vall igazán színt, akkor derül ki, hogy mit ér 
istenfélelme és tisztességes szándéka minden ember iránt. de ilyen próbás 
időket kérni istentől istenkísértés lenne. Nem kisszerű, kispolgári vágy tehát 
az egyház részéről, ha „nyugodt és csendes életet” szeretne, amelyben zavarta
lanul gyakorolhatná magát az isten és emberek előtti kedvességben (Lk 2,52). 

A bibliai realitáshoz tartozik, hogy az ilyen mindenki számára kedvező 
történelmi idő nagymértékben a vezetőkön múlik. Abban az időben a római 
császár egyeduralkodó volt, tehát elsősorban az ő kormányzásán múlott a 
béke és a jólét. de az is nyilvánvaló, hogy a függőségi rendszerek felülről le 
felé az egész társadalmat átszövik. A csendes és nyugodt idő nagymértékben 
attól függ, hogy ezek a rendszerek jól működnek-e. hogy „a feljebbvalók” jól 
irányítanak-e, az alárendeltek engedik-e magukat irányítani. a hatalommal 
élnek-e, vagy visszaélnek vele. ha a gyülekezet imádkozik a felsőbbségért, 
akkor ezzel azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy nem istennek, hanem imádságra 
szoruló embernek tekinti, olyannak, aki nem feltétlenül isten csapása. 

Felhasznált irodalom 
EWNt = Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament. 1–3. köt.  szerk. Balz, 

horst – schneider, Gerhard. Kohlhammer, stuttgart–Berlin–Köln, 1980–1983. 
Lenkeyné semsey klára: A Timóteushoz írt első levél magyarázata. debrecen, 1988. 
thWNt = Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. 1–10. köt. szerk. Kittel, 

Gerhard. kohlhammer, stuttgart, 1932–1979. 

1997. április 

3 Lenkeyné semsey 1988, 48. o. 
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húSvét üNNePe utáN 5. vaSárNaP (rogate) 

Jn 16,23b–27 

jézus búcsúbeszédei, amelyeknek egy részlete alapigénk is, a húsvét utáni 
időre készítik fel az övéit. Ez az időszak a tanítvány számára egyszerre a 
húsvét előttinek a folytatása, ugyanakkor azonban gyökeresen más feltételek 
között. jézus elmegy az atyához, a tanítványok pedig továbbra is itt marad
nak a földi viszonyok között. Ez nagy cezúrát jelent a Jézussal való kapcso 
latban. Erre figyelmeztet a 24. versben olvasható és a búcsúbeszédekben 
többször is előforduló „eddig” vagy „mostanáig” fordulat (14,7; 16,12; 16,31). 

a változás fájdalmasan érinti a tanítványokat. de ezt a fájdalmat jézus egy 
gyönyörű hasonlattal, a vajúdó asszony kínjával világítja meg alig néhány 
verssel korábban (16,20–22). Átmeneti fájdalom ez, amelyet az új élet feletti 
öröm fog felváltani. igaz, húsvét után testi valójában jézus már nem lesz 
közöttük. Pál apostol szavaival kifejezve ez már „a hitben járás” korszaka 
lesz, nem a „látásé” (2Kor 5,7). Viszont időtől és tértől függetlenül közel lép 
mindenkihez. teljesen egyértelművé válik az is, hogy ki az, akit képvisel. 
halála és feltámadása után többé már nem rejtélyes és megkérdőjelezhető 
„példálózás” (25. vers) az atyáról szóló tanúságtétele. 

A búcsúzó Jézus szavaiból első pillanatra úgy tűnik, hogy húsvét után Jézus 
pártfogó szerepe a tanítvány életében háttérbe szorul. a szentlélek világosságá
ban már nem szükséges, hogy őt kérdezzék (16,23), és „kéréseikkel is közvetlenül 
az atyához fordulhatnak, és meghallgatásra találnak nála”.1 valójában meg sem 
tudnak mozdulni nélküle. imádságaik az ő nevében hangzanak el. ő lesz az 
is, aki nyíltan szól az atyáról, és az atyához való viszonyukat is a benne való 
hit határozza meg. ami új húsvét után, az a tanítvány felnövekedése Jézushoz, 
nagykorúvá válása, aki önálló imádságos életet él, és maga is megtelik az Atya 
iránti bizalommal. Mindez nem Jézus privilégiuma többé. Megosztja az övéivel. 

a húsvét utáni helyzetben, amikor jézus testi módon már nincs a ta
nítványai között, az imádság lehetőségére nagyobb szükségük van, mint 
eddig bármikor. Mert ha Jézust nem is látják, az imádság révén kapcsolat
ban maradhatnak vele. Nemcsak ő szólhat hozzánk igéjében, hanem mi is 

válaszolhatunk neki. Mintha mobiltelefonunk volna, amellyel bárhonnan, 
bármikor, bármeddig érintkezhetünk vele. 

az imádkozó életnek csak akkor van értelme, ha van mozgástere kéréseink 
megvalósulására. A vonat a vágányhoz van kötve, csak egy irányban haladhat. 

1 schneider 1978, 280. o. 
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Az imádkozó embernek azonban tudnia kell, hogy sok minden megtörténhet, 
még olyasmi is, amiről álmodni sem mert. Az imádság belesimulás isten kezébe, 
akaratába: igen, néha ennek kell lennie. ha viszont kitöltetlen csekket ad ke 
zünkbe: „amit csak kértek az Atyától (…), megadja nektek” (23b), egy fenntartása 
van: „az ő nevében kérjük”. Vagyis az ő jóváhagyásával. Úgy kérjünk tehát, ahogy 
ő imádkozott: „ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te!” (Mk 14,36 
par) ha történetesen kereszt keresztezi az utam, elfogadom, csak fordítsd jóra! 

az imádság feltételezi a bizalmat is az iránt, aki felé fordul. ha kérlel
hetetlen gazdának gondoljuk istent (Mt 25,24), ritkán fogjuk felkeresni. ha 
üzletfelet látunk benne, csak a haszon reményében. élő és megtérő kapcso 
latban azokkal vagyunk, akik szeretnek minket, és akiket mi is szeretünk. 
Jézus azzal bátorít fel minket bizodalmas kérésre, hogy nem az ő kedvéért 
megtűrt idegenek vagyunk istennél, hanem családtagként befogadott gyer 
mekei, „akiket maga az atya szeret” (27. vers). 

A húsvét utáni helyzetünknek tehát ne csak a hátrányait emlegessük fel, 
hanem éljünk nagyszerű lehetőségeivel is! 

Felhasznált irodalom 
schneider, johannes: Das Evangelium nach Johannes. evangelische verlagsanstalt, 

Berlin, 1978. 

1998. május 

meNNybemeNetel üNNePe 

Lk 24,50–53 

az út tovább vezet 

figyeljünk fel arra, hogy Jézus mennybemenetelének történetét a hagyomány
ból egyedül Lukács evangélista építette bele az evangéliumi történetbe. Márk 
evangéliumában is említés történik ugyan a mennybemenetelről, de csupán 
abban a toldalékban, amely eredetileg nem tartozott az evangéliumhoz. 

Nem arról van szó, hogy az őskeresztyénség ne tudott volna Jézus mennybe
menetelének a tényéről. Kezdettől fogva vallotta az egyház a 110. zsoltár szavai
val, hogy az ő Ura isten jobbján ül. de Jézusnak ezt a felmagasztalását a feltáma
dásával azonosította. Azért lehetett úrrá a halálon, mert isten az ő hatalmában 
részesítette őt. A feltámadott megjelenéseinek az evangéliumi hagyományban 
található leírása is arról tanúskodik, hogy Jézus már a feltámadáskor részesült a 
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mennyei létformában. A tanítványoknak a húsvéti történeteket fátyolos légkörrel 
megtöltő zavara és megilletődöttsége ennek a megsejtéséből fakadt. 

Lukácsnak határozott szándéka van azzal, hogy jézus eltávozását, feltá
madásától megkülönböztetve, külön aktusként írja le. Lukács nyomatékkal 
hangsúlyozza, hogy Jézus története nem ért véget. A Cselekedetek könyvében 
leírt eseményeket ismételten az élő Úr aktivitására vezeti vissza. „Az Úr pedig 
napról napra gyarapította az egyházat…” (ApCsel 2,47) Ez egyrészt azt jelenti, 
hogy a világtörténelem útja nem ért véget, amint azt sokan várták, hanem to 
vább halad az isten által kitűzött célok felé. de folytatódik isten népének útja 
is a történelemben, mert Jézus nem vitte magával tanítványait a dicsőségébe, 
amint azt feltehetőleg a tanítványok szívük mélyén remélték. Jézus története 
mégis minőségileg új szakaszba lépett. Jézus művének folytatói a mindenko 
ri tanítványok lesznek, akiknek úgy kell képviselniük Urukat a továbblépő 
történelemben, hogy sem ők maguk nem láthatják, s másoknak sem tudják 
megmutatni Jézust. ő azonban elrejtetten is velük marad. Ezt az utolsó napig 
tartó helyzetet szemlélteti Lukács a mennybemenetel történetével. 

Az eseményeket Jézus alakítja. ő viszi ki a tanítványokat Bethániába. A most 
következő korszak benne van isten terveiben. Az utolsó cselekedete is tele van 
szeretettel. A tanítványok utolsó benyomásként az áldó Jézust őrizhetik meg 
emlékezetükben. Az áldás a szentírásban sohasem üres jókívánság, hanem isten 
jelenlétének ígérete és az ebből következő bőséges eredmény. „Megáldalak, és 
áldás leszel” – ígéri isten ábrahámnak. Jézus áldásából kitűnik, hogy Jézus, 
ha el is rejtőzik az övéi szemei elől, mégis velük marad. sőt isten teljes hatal
mával felruházva marad mellettük. Az első keresztyénség a mennybemenetelt 
sohasem tekintette eltávolodásnak. imádata a Lélek által jelen lévő Úrnak szólt. 

Jézus mennybemenetelével nem veszítettünk, hanem csak nyertünk. Az a 
Jézus, aki értünk meghalt és feltámadott, levetette az idő és tér korlátait, s így 
az egész világhoz közel került. Ez magyarázza a tanítványok ujjongó örömét. 
„Nagy örömmel és istennek a Gyermek születéséért mondott dicséretével 
kezdődött Lukács evangéliuma. Most Jézus útját befejezte, engedelmessége 
teljességre jutott, keresztjét elhordozta, és mindennek az eredménye a nagy 
örömmel örvendező tanítványi gyülekezet…” – írja schlatter Lk 24,53-ról. 
Ez az öröm az utolsó idők még úton levő gyülekezetének öröme. 

félreértenénk igehirdetői feladatunkat, ha ezen az ünnepen erről az 
örömről prédikálnánk. Úgy kell tanúskodnunk a mi elrejtőzött és mégis 
valóságos és jelen lévő Urunkról, hogy a tanítványok öröme átragadjon gyü
lekezeteinkre. Meg kell égnie az elharapódzott lelkipásztori és gyülekezeti 
pesszimizmusnak alapigénk tisztítótüzében. Ehhez pedig éppen az az ün
nep kínál megfelelő alkalmat, amelyen valószínűleg – munkanap lévén – a 
szokottnál kisebb gyülekezet vár bennünket. 
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Krisztus a világ országútján 

Jézus elbúcsúzik a tanítványaitól. Ennek a búcsúnak máig hatóak a következ
ményei. Jézust nem láthatja többé földi szem, s nem tudjuk többé senkinek 
sem bemutatni őt: itt van! Nézzétek, ő a mi Urunk! sok bizonytalankodás és 
megátalkodottság forrásává vált ez a keresztyének között is. A tanítványo 
kat mégsem szomorítja el a búcsú. tudják, hogy a mennybemenetelt követő 
időszakon Jézus áldása nyugszik. „Jobb nektek, ha én elmegyek” – mondja 
jézus jános evangéliumában. a jézussal való kapcsolat nem szakadt meg, 
csak új és teljesebb formát öltött magára. 
Jézus az övéin keresztül jelen van most is a világban. őt nem köti már 

Palesztina földje, nem zárja magába az első fél évszázad. Velünk jön a törté 
nelem vándorútján. Jézus az egyetlen a történelem nagyjai között, aki korát 
elhagyva is az élet fényét sugározza magából. 

Az élő Úr azonban a benne hívők szolgálata mögé rejtőzik. Emberekkel 
találkozunk, akik róla beszélnek, s akiknek életén nyomot hagyott jézus 
szava. Ez könnyen félrevezethet bennünket. Mintha emberek őriznék a Jé 
zus-hitet. Pedig az élő Jézus teremti meg újra és újra a benne való hitet, bár 
erre bűnös természetünkben semmi fogékonyság nincs. Az élő Úr eleveníti 
meg számunkra és teszi hatékonnyá az igét és a szentségeket. 

A velünk vándorló Jézusban személyes urunkat ismerhetjük fel. Egy elv 
vagy tanítás mindig merev és személytelen. nincs tekintettel arra, hogy minden 
ember más, s minden embernek a helyzete is más. nemrég egy riporter meg
kérdezte egy juhásztól, hogyan tud eligazodni a rengeteg egyforma bárányon. 

– Nincs ezek között egyetlen egyforma sem, kérem – hangzott a válasz. 
– Az egyiknek a füle hosszabb, a másiknak a szőre göndörödik másképp, s 
én tudom, hogy melyiknek milyen bánásmódra van szüksége. – Jézus reánk 
maradt legrégibb ábrázolása egy pásztorszobor. aki megalkotta, ismerte a 
titkot: olyan urunk van, aki úgy osztja ítéletét és kegyelmét, ahogy arra ép
pen szükségünk van. Ezért szűnhet meg magányosságunk a Jézus Krisztusba 
vetett hitben. Ki ne jött volna még rá, hogy a legmelegebb emberi közösségben 
is végső soron teljes megértés nélkül maradt magányos emberek vagyunk?! 
Az élő Urat nem gátolhatják útjában még az övéi sem. igaz, hogy az egyház 

népe tanúskodik az élő Úr jelenlétéről ebben a világban, de az egyház Ura 
„nagyobb a mi szívünknél”. 

Pár héttel ezelőtt egy idős haldokló asszonyhoz hívtak. Nem sok lelkipász
tori teendőm maradt. idős testvérem derűs szívvel készült fel az Urával való 
találkozásra. Úrvacsoravétel után leányával átadatott nekem egy könyvet, 
majd töredezett mondatokban ezeket mondta nekem: 

– tisztelendő Úr! Ebben a könyvben szó van egy evangélikus lelkészről is. 

513 



igehirdetéSi előkéSzítők 

 

 

 

  

          
 

  
 
 
 

  
  

 

 
 

én ismertem. Amikor még aktív szülésznő voltam, elmentem hozzá, mert egy 
családban, ahol éppen egy újszülöttet segítettem a világra, meghalt az apa, 
és én segítséget kértem a számukra. az a lelkész azt válaszolta, hogy miért 
szül gyereket az, aki szegény. és én ezt azóta sem tudom elfelejteni. – ott, a 
haldokló ágya mellett meg kellett kérdeznem magamtól, hogy mi lett volna 
ennek az asszonynak a hitével, ha az élő Úr meg nem őrzi azt? 

de az is az élő Úrnak köszönhető, hogy nagy történelmi változások után 
is megtalálhatjuk a keresztyén élet és szolgálat útját. Minden korban meg 
kell találnia a keresztyén embernek azt az életformát, amelyben Jézust követ
heti. de a legtöbbször az történik, hogy gyülekezetek és egyes keresztyének 
mereven ragaszkodnak azokhoz az életformákhoz, amelyeket évtizedekkel, 
sőt évszázadokkal ezelőtt apáik alakítottak ki a saját koruk viszonyai kö 
zött, és el sem tudják képzelni, hogy lehet másként gondolkozni és élni egy 
keresztyén embernek. az élet szakadatlan változását azonban megállítani 
nem lehet, és akkor következik be az, hogy az addig konzervatív, a hit ru
galmasságát nem ismerő emberek a népviselettel együtt a hitüket is levetik, 
s a falujukkal együtt az egyházukat is elhagyják. Pedig élő Urunk van, aki 
a technika századában is otthon van, és úrrá tud lenni a gépek között vagy 
az új lakónegyedekben folyó életünkön is. 

egyházunk számára a legnagyobb terhet azok a keresztyének jelentik, akik 
még mindig a múlt egyházi viszonyait sírják vissza. Nyíljon fel a szemünk 
annak meglátására, hogy élő Urunk van, aki egy új társadalomban is utat 
tör az ő népe számára! hisszük, hogy az élő Úr késztet ma bennünket arra, 
hogy vállaljuk népünkért és a világért a felelős cselekvés útját, az ember 
testi-lelki javát néző és kiváltságokat nem igénylő szolgálatot. Egyedül a 
frissen tájékozódó és korszerűen engedelmeskedő gyülekezet lehet méltó a 
mennybe ment Úrhoz. 
Jézus eltávozásának célja az egész világ üdvössége. Egy falu vezetőjének a 

falu gondját kell magára vállalnia, de egy ensz-diplomatának az egész világ 
szempontjait szem előtt kell tartania. természetes, hogy aki „az isten jobbján 
ül”, tehát isten teljes hatalmában részesült, ezt a hatalmat az egész világ sorsa 
érdekében gyakorolja. a mennybemenetel éppen azt jelenti, hogy jézus palesz
tinai útja az egész világ országútjává szélesedett. ha szemünk elől el is rejti a 
hatalmát, földi életének megnyilvánulásai, minden illúzió nélküli szeretete 
a továbblépő történelem tartalma és végső célja. igaz, hogy az élő Úr a több 
milliárd ember hatalmas tömegében sem veszít el bennünket szeme elől, de 
azoknak, akik ebből a pásztori szeretetből élnek, a leghétköznapibb feladatukat 
is Uruk világméretű szeretetét szem előtt tartva kell vállalniuk és végezniük. 

A tanítványoknak üres kézzel, minden földi hatalom nélkül kellett az 
olajfák hegyéről visszatérniük a történelem zűrzavaros országútjára, és még
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is tele vannak örömmel, mert tudják, hogy nem egyedül kell azon járniuk. 
ha olykor reánk is szakad a magunkra hagyottság súlyos terhe, hitünkkel 
látnunk kell a mennybemenetel érmének másik oldalát is: íme, én tiveletek 
vagyok – mondotta az Úr – minden napon a világ végezetéig. 

1973. április 

PüNköSd üNNePe 

ApCsel 2,36–41 

Isten lelkének tisztító tüzében 

A textus felé 
Ezen a pünkösdön egy igehirdetés lesz igehirdetésünk alapigéje. Pontosab 
ban Péter igehirdetésének zárómondatai és a prédikáció hatásának tömör 
összefoglalása. de talán így még tanulságosabb számunkra, akik pünkösd 
emlékünnepén ugyanazzal a feladattal vagyunk megbízva, mint Péter. Le 
het, hogy igazuk van az Apostolok cselekedeteinek könyvével foglalkozó 
kutatóknak, és a pünkösdi beszédhez Péternél jóval több köze van Lu-
kácsnak. Ez azonban enyhén szólva túlzás. Az első keresztyén prédikáció 
annyi alkalom szülte vonást hordoz magán, hogy még ha Lukács – mai 
szakkifejezéssel élve – alaposan meg is szerkesztette, bizonyára megbíz
ható szájhagyományban gyökerezik. de legyen Péternek vagy Lukácsnak 
köszönhető, példásan felépített igehirdetéssel van dolgunk, amely „nem ül 
le” a végére, hanem itt ér el a csúcspontjához. olyan ez a beszéd, mint egy 
többlépcsős rakéta, amelynél az utolsó fokozatnak is van annyi ereje, hogy 
pályára állítsa, amit hordoz, hogy azután ez tovább keringjen a hallgató 
tudatában, szívében és életében. 

Maga a szöveg – véleményem szerint – nem okoz sok gondot. inkább 
néhány teológiai kérdés vár tisztázásra. Mindenekelőtt a prédikációban 
képviselt krisztológiai álláspont. Ennek a lényegét feltétlenül tisztáznunk 
kell, legalábbis a magunk számára, mert az elbeszélés szerint a pünkösdi 
hallgatóságot ez kavarja fel, és ez teszi számukra sürgetővé a feloldást. Péter 
tanúságtétele értelmében isten „Úrrá és Messiássá” – itt a „krisztus” szó még 
az eredeti értelmet hordozza! – tette Jézust, mégpedig azt a Jézust, akit a meg 
szólított gyülekezet megfeszített. Erről a kijelentésről állapítja meg roloff: 
„Lukács itt egy korai elképzelésnek ad teret, amelynek értelmében jézus 
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csak a felmagasztalása (Erhöhung) következtében lett Messiássá és Úrrá.”1 

ennek a felfogásnak még pálnál is nyomát találjuk a római levél bevezetésé
ben: „Krisztus Jézus (…) a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas 
Fiának bizonyult.” (1,1) de éppen ez az idézet vet fényt az alapigében megfo
galmazott krisztológia értelmére. jézus nem a feltámadásakor lett isten Fiává, 
hanem akkor bizonyult annak. isten ugyanis az ő feltámasztásával igazolta, 
hogy Jézus az ő képviseletében volt közöttünk. hasonló meggondolás vezeti 
Pétert is, mert különben nem vetné a szemükre, hogy éppen őt feszítették 
meg. Ez nem közönséges justizmord volt, hanem hitetlenség és elvakultság 
isten irányában. A megtérésnek is ezen a ponton kell bekövetkeznie. 

Különösen élesen vetődik fel a felelősség kérdése Jézus keresztre feszítése 
tárgyában. Az egyház történetét végigkíséri az a törekvés, hogy az emberek hol 
egyik, hol másik csoportjának a fejére zúdítsák az ódiumot. A pünkösdi beszéd 
a felelősség dolgában nem tesz különbséget a hallgatóság tagjai között, és maguk 
a hallgatók is kollektívan felelősnek érzik magukat, hiszen olyanok is magukra 
veszik a vérvádat, akik nyilvánvalóan nem voltak tevőleges résztvevői a keresztre 
feszítéssel végződő eljárásnak. isten Lelke munkájának egyik legfontosabb eleme, 
hogy a „kereszt igéje” által (1kor 1,18kk) minden ember igazi valóját leleplezze. 

péter igehirdetésének zárómondatait is izrael házának címezi, mintha a 
Krisztus-kérdést zsidó belügynek tekintené. sok minden szól amellett, hogy 
a keresztyénség a kezdet kezdetén még nem tudta látókörébe vonni a pogány 
világot. Bizonyára először a választott népet szerették volna a Messiás népévé 
tenni, hogy azután ez a nép képviselje istent a népek tengerében. az isten 
Lelkének még sokat kellett fáradnia e szemlélet megváltoztatásáért, és meg
győznie a Krisztusban hívőket isten személyválogatás nélküli szeretetéről. 
Az egyház népe a történelem országútján járva sem nélkülözheti a szentlélek 
vezetését és ösztökélését. roloff szerint azok, akik „távol vannak” (39. vers), 
a diaszpórába szakadt zsidóság,2 Lukács számára azonban kétségkívül már 
a pogányságból elhívottakra történő célzás. 

zavart okozhat az az ígéret, amely a keresztség által Krisztussal közös 
ségbe kerülteknek szól a Lélek ajándékáról. Mi joggal úgy gondolnánk, hogy 
a dolgok nem fejlődtek volna idáig a pünkösdi Lélek kiáradása nélkül. Péter 
nem vette volna magának a bátorságot a megszólalásra, nem tudta volna, mit 
kell mondania, és foganatja sem lett volna mondanivalójának, nem „találta 
volna szíven” őket (1Kor 14,24k), ha a szentlélek inspirációja mindezt nem 
teszi lehetővé. Akkor pedig mi az az ajándék, amit ezen felül ad a Lélek? ha 
az Apostolok cselekedeteinek könyvét nézzük át ebből a szempontból, akkor 

1 roLoff 1981, 60. o.
2 uo. 63. o.
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azt kell mondanunk, hogy ezek a szolgálat érdekében adott látványos vagy 
kevésbé látványos karizmák azoknak, akik már betagolódtak krisztus testébe. 

Az igehirdetés felé 
A pünkösdi eseménysorozat mindenekelőtt nekünk, igehirdetőknek szóló biz
tatás. Az igehirdetés a szentlélek elsődleges és kiváltképpen való mozgástere. 
tragikus lenne, ha leértékelődne a szemünkben, vagy esetleg az egyházi köz
véleményben. szeretnénk valami hatékonyabb eszközt alkalmazni az emberek 
megnyerése érdekében. isten Lelke azonban ehhez köti magát. Bizonyára azért, 
mert az igehirdetés szabadságot hagy a hallgatónak az önkéntes döntésre. Az 
okos molnár a szélmalmot „huzatos” helyre építi. pszichológiai jelenségeket 
produkálhatunk, de a Lelket megidézni nem tudjuk. a Lélek szele szabad, „fúj, 
amerre akar” (Jn 3,8), ő pedig már az első pünkösd óta az igehirdetésben akar. 

természetesen nem általában a szószéken felhangzó szóban, hanem abban 
az igehirdetésben, amely isten üzenetét tolmácsolja. Péter igehirdetése, főként 
a végkicsengése példaszerű. Nem eszmefuttatás, retorikai bravúr, hanem 
vallástétel arról a Jézus Krisztusról, aki mellett maga az élő isten állt ki. isten 
Lelkének munkája eltéphetetlenül össze van nőve az élő Úr személyével és 
művével. Ahogy Pál apostol írja: „Az Úr a Lélek.” (2kor 3,17) a Lélek nem 
kelleti magát, hanem krisztussal szembesít, mégpedig azzal a krisztussal, 
akit mi megfeszítettünk. Minden igehirdetésnek feladata, hogy tekintettel 
kemény, isten ellen lázadó szívünkre, meggyőzzön minket bűnrészességünk 
felől a kereszt gyalázatában. A Krisztussal történteket személyes ügyünkké 
tegye. „Ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt” – érvel pál is 
2Kor 5,14-ben. de nemcsak a felelősséget kell megállapítani. Jézus Krisztus 
ban isten Lelke a bűnbocsánat és az új kezdet ígéretét is megerősíti. 

Az isten Lelkének sodrásában megszólaló igehirdetés továbbgyűrűzik az 
igehallgató mindennapjaiba, az egyház szférájából a világba. a gondolatokat is 
rendbe kell tennie, de az egész élet irányának kell megváltoznia, mert nemcsak a 
fejünkkel van baj, az életünk „fajult el” (40. vers). Ez a változás pedig nem megy 
végbe határozott szakítás nélkül. Különüljetek el! – szólítja fel Péter a Krisztushoz 
térőket. Mintha a farizeusok és esszénusok gyakorlatát követelné tőlük is. Az első 
keresztyének nem így értették. továbbra is ott éltek népük körében. de életük 
irányát már Krisztus szabja meg, aki az egyház közösségébe fogadva, Lelkével 
vezeti és segíti őket. Pünkösd nem véletlenül egyúttal az egyház ünnepe is. 

Felhasznált irodalom 
roLoff, Jürgen: Die Apostelgeschichte. 17. kiad. Vandenhoeck & ruprecht, Göttingen, 

1981. /das Neue testament deutsch 5./ 

2001. május 
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PüNköSd 2. NaPja 

Lk 12,32–34 

lélek által gazdag élet 

A textusról 
szem előtt tartva igénk Máténál található párhuzamát (Mt 6), bizonyosra 
vehetjük, hogy Jézusnak ezeket az eredetileg talán más összefüggésben mon
dott igéit már az ún. „beszédforrás” a tanítványok és a megélhetést biztosító 
javak új kapcsolatának szempontja szerint rendezte. Lukács ezeket az igéket 
más sorrendbe állítja, mint Máté, és ezáltal a mondanivaló határozottabb 
profilt kap. Miután a „bolond gazdag” példázatában figyelmeztetett a ja
vak birtoklásának kísértésére (12,13–21), azokat az igéket hozza, amelyek a 
megélhetést biztosító javak elvesztésének vagy hiányának lehetősége miatt 
érzett aggódást ítélik el. A gondolatmenet végére kerül mintegy betetőzésül 
és feloldásul a megélhetést biztosító javak isten akarata szerint való felhasz
nálásának a bemutatása. ez utóbbi adja alapigénket. 

Lukács a Máté evangéliumában is megtalálható versek elé még egy külön 
forrásból merített jézusi igét helyez: „Ne félj, te kicsiny nyáj!” (32. vers) e nél
kül az igevers nélkül a továbbiak nem mondanának sokkal többet annál, amit 
a farizeusok is állítottak. A törvényhez hű zsidó kegyes meg volt győződve 
arról, hogy alamizsnálkodásával tőkét gyűjt magának isten országában. Leg
feljebb nem gondolt egész vagyonának felszámolására. Lukács azonban azzal, 
hogy a 32. verssel vezeti be ezt a már ismert követelményt, Jézus evangéliu
mának fényébe állítja, és így az egészen más értelmet nyer. Mert míg a kegyes 
farizeus csupán reméli isten országának eljövetelét, a tanítvány már abban a 
boldog tudatban élhet, hogy Isten országa Jézusban már el is érkezett hozzá. 
jézusnak a „kicsiny nyájhoz” intézett biztató szavai szorosan kapcsolódnak 
a korábban mondottakhoz. ott ugyanis arra intette őket, hogy az aggodal
maskodás helyett az isten országának keresése töltse be életüket. de ez így 
önmagában még félreérthető volna. Mintha a tanítványoknak a bizonytalan 
jövőben kellene keresniük isten országát. Pedig keresni az isten országát nem 
jelent mást, mint felfedezni jézusban isten jelenlétét és szeretetét. a kicsiny 
nyájnak tehát isten lett a létalapjává. Ezért adhatja oda minden félelem nélkül 
mások javára mindazt, ami létét biztosíthatná. 

Ezen a ponton kapcsolódik bele textusunk szólama a pünkösdi örömüze 
netbe, jóllehet – bizonyára sok igehirdető megütközésére – látszólag nincs 
semmi pünkösdi vonatkozása. Ahol azonban Jézusra terelődik a figyelem, 
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és ahol az ige hallgatói jézusban felismerik isten jelentétét és szeretetét, ott 
egészen bizonyosan a szentlélek munkálkodik. hiszen éppen ez az ő szolgá
lata. a tanítványoknak ajándékozott isten országa a szentlélek által tesz az 
egyház népévé. sőt bátran kimondhatjuk: éppen a Szentlélek munkájában 
nyilvánul meg közöttünk Isten országa. Mert a Lélek isten eljövendő világá
nak a „zsengéje” (róm 8,23) a mi világunkban, azaz már most megízlelhető 
előleg isten szeretete végső győzelmének még el nem érkezett idejéből. 
A Szentlélek ajándékával gazdagon megajándékozott nép vagyunk. isten 

népe sajnos gyakran szédeleg az elbizakodottság és a kishitűség végletei 
között. hol azt bizonygatja magának és másoknak, hogy különb mindenki
nél, és kezében tartja minden probléma megoldásának a kulcsát, hol pedig 
úgy érzi, hogy semmije sincsen, és lába alól is szép lassan kicsúszik a talaj. 
Milyen kijózanító és egyben vigasztaló jézus szava: „ne félj, kicsiny nyáj, 
mert tetszett az Atyának, hogy nektek adja az országot!” 

jézus tehát kicsiny nyájnak nevezi az egyház népét. igaz ez ma is, annak 
ellenére, hogy Jézusnak tizenkettőnél több követőjével számolhatunk. és 
egyre inkább így lesz, ahogy a keresztyénséghez tartozás fokozatosan meg
szűnik társadalmi kötelezettség lenni. de nagyon valószínű, hogy Jézus a 
„kicsiny” jelzővel nem annyira a tanítványok létszámára, mint inkább az 
állapotára akart utalni. jézus nem egyszer nevezte tanítványait „kicsinyek
nek” (Mt 10,42; Lk 17,2), és ezért tekinthetjük a „kicsiny nyájat” a kicsinyek
ből összeverbuvált közösségnek. olyan embereknek szól tehát Jézus ígérete, 
akik emberi nagyság, társadalmi helyzet, sőt erkölcsiség tekintetében nem 
tartoznak a legkiválóbbak közé. Jézus módszerével senki sem válogatna 
élcsapatot magának. Ne felejtsük el sohasem, hogy Jézus népe önmagában 
mindig alkalmatlan arra, amire hivatott. Nem a történelem tanúsága, hanem 
már a kezdet kezdetén maga Jézus hűti le a keresztyén önhittséget. 

isten azonban megmagyarázhatatlan kegyelméből éppen ennek a nyájnak 
adta országát. ha szedett-vedett is volt a kicsiny tanítványi kör, de közöttük 
volt jézus, aki által isten irgalmas jelenlétében élhettek. a pislogó gyertyabél 
isten világosságának hordozójává lett. a kicsiny nyájnak adott jézusi ígéret 
az egyház népe számára a pünkösdi Lélek ajándékozásában vált valóra. Mert 
mindenütt, ahol a Lélek szele fúj, Isten bűnt és halált legyőző uralma érvé 
nyesül. A Krisztusban hívő ember isten lakhelyévé, templomává válhat (1Kor 
3,16). Kimondhatatlanul nagy ajándék ez! igazán megbecsülni ezt mi, mai 
emberek tudjuk, akiknek olyan sok megingathatatlannak látszó igazságot 
kellett eltemetnünk, és olyan tétován vergődünk életünk új kérdései között. 
Bátran félretolhatjuk a mi gondolatainkat istenről, világról, emberről, mert 
az igében, a Léleknek ebben a nagyszerű eszközében maga isten tárja fel 
előttünk gondolatait önmagáról, a világról és rólunk, az ő gyermekeiről. de a 
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Lélek munkája nem áll meg az isten atyai arcát takaró fátyol fellebbentésénél, 
hanem újjá is szül bennünket, hogy alkalmassá váljunk isten szeretetének be 
fogadására és továbbadására. honnan van az, hogy annyi történelmi változás 
közepette, isten népének annyi bűne és mulasztása ellenére sem halványult el 
Jézus műve, sőt új korokban új ösztönzések kimunkálására is képes? Csupán 
jó alkalmazkodóképességről van szó? Jézus így válaszol: kicsiny nyáj vagytok 
ugyan, de isten mégis úgy látta jónak, hogy nektek adja az országát. 
A Lélek ajándéka adakozó életre indít. a kicsiny nyájnak adott ígérethez 

közvetlenül, minden indokolás nélkül kapcsolódik az alamizsnálkodás 
parancsa. ha a Lélek világosságában élünk, akkor magától értetődővé válik, 
hogy az, aki sokat kapott, sokat is adjon. „A Lélek mindenkinek azért adatik, 
hogy használjon vele” – mondja pál (1kor 12,3). ugyanakkor a Lélek fel is 
szabadít az odaadó, szolgáló életre. feleslegessé, sőt bűnössé válik az egyház 
létbizonytalanságtól való görcsös félelme és az ebből fakadó sok egyházmentő 
próbálkozás. az egyház létének egyetlen garanciája van, a Lélek munkája. 
ahol emberek elfogadják a Lélek ajándékait, és szolgálnak annak erejével, 
ott mindig volt és lesz is egyház. 

„Adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául!” A felszólítás mindkét 
tagjára hangsúly esik. Mert nemcsak arról van szó, hogy meg kell szabadul
nunk az anyagi kötöttségeinktől. Jézus nem aszkézist kér tőlünk, hanem 
szeretetet. Azért kell megszabadulnunk anyagiasságunktól, hogy segíteni 
tudjunk. Valódi segítségről van szó, s nem azokról a könyöradományokról, 
amelyek csak tüneti kezelést nyújtanak, és valójában csupán a lelkiismeret 
megnyugtatására szolgálnak. az igazi szeretet mindig hatékony és konkrét 
segítésre törekszik. Úgy, mint a példázatbeli samaritánus. számunkra ez azt 
jelenti, hogy a nélkülözhetetlen egyéni segélynyújtás mellett mindenekelőtt 
a közösség teherbíró képességéhez és a világ népeinek együttműködéséhez 
kell a magunk szellemi és fizikai javaival hozzájárulnunk. Mindezt a hitnek 
azzal a bátorságával kell tennünk, amely ennek a szolgálatnak az érdekében 
nem csak a felesleget tudja bevetni. Azok a keresztyének és gyülekezetek 
tapasztalják meg isten országának a csodáit, akikre nem csak akkor lehet 
számítani, amikor a saját létalapjuk biztosítva van. 

Jézus igen szorosra fonja a szálakat isten eljövendő világa és földi 
szolgálatunk között. Aki oda tekint, annak adakozó életet kell élnie. Aki 
pedig e földön végzi szolgálatát, bizonyos lehet abban, hogy az örökkéva 
lóságnak él. „ércnél maradandóbb emléket állítottam magamnak” – írja 
verseiről horatius. hisz abban, hogy a szellemi értékek is időtállóak 
lehetnek. Nekünk pedig abban szabad hinnünk, hogy az igazi szeretet 
másoknak juttatott kincseit megőrzi a mi mennyei Atyánk a földi lét 
határain túl is. 
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jól tudja jézus, hogy a hit bátorságával a szeretetben eltékozolt élet nem 
a belátáson múlik. Nem mi rendelkezünk a kincseinkkel, hanem a kincse
ink velünk. kinek-kinek mi a legdrágább, az vonzza éhesen, mágnesként az 
egész embert, hogy benne keresse üdvösségét. de ha „kiárad Isten szeretete a 
szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által” (róm 5,5), akkor nem lesz semmi 
sem drágább ennél a szeretetnél. Akkor ott lesz a szívünk, és azoknál, akiket 
az atya semmivel sem szeret kevésbé, mint minket. 

1977. április 

SzeNtháromSág üNNePe utáN 3. vaSárNaP 

Kol 1,21–23 

a textus felé 

Alapigénk nem önálló egység. szervesen kapcsolódik az úgynevezett Krisz
tus-himnuszhoz, amely arról tanúskodik, hogy krisztus az egész világot ki
békítette istennel (20. vers). A „kibékíteni” ige adja textusunk kulcsszavát is. 
Ezzel Pál egyrészt arra int bennünket, hogy a bűnbocsánat és az újjászületés 
ténye reménységgel töltsön el minket a világot illetően, másrészt meg akar 
óvni attól, hogy a 20. versben említett „kozmikus” kibékülést metafizikailag, 
kozmológiailag mintegy az egész világot egy csapásra megváltoztató aktusnak 
értsük. A természet törvényei nem változtak Krisztus halála és feltámadása 
után sem. A „kibékülés” az evangélium hirdetése és a reá válaszoló hit törté 
neti eseményében aktualizálódik. hogy isten békességét az egész emberiség
nek felkínálhassa, ezért lett Pál többek között az evangélium szolgája (23c). 

a szószék felé 

Mi, akik a szószékre készülünk, ugyanabban a szolgálatban állunk, mint 
az apostol: az evangéliumot kell hirdetnünk. hogy ezt az evangéliumot hi
telesen hirdethessük, világos különbséget kell tennünk isten fenntartó és 
megváltó munkája között. Az evangélium érdekében ugyanis hajlamosak 
vagyunk arra, hogy a világot teljesen feketére fessük, s a haladás irányában 
tett minden erőfeszítést eleve hiábavalónak bélyegezzünk. A haladás kétség 
telen tényei viszont bizonytalanná tehetnek az evangélium felől, mintha az 
ember a haladással megválthatná magát a bűn és halál bilincseiből. Ahogy 
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az új élet elnyeréséhez életben kell lennünk, úgy a megváltás ajándékának 
elfogadására is csak az alkalmas, akit isten megtartott az evangélium meg
hallására. A bűn nem rontotta meg annyira a világot, hogy az ember képtelen 
volna a benne rejlő értékekkel egy jobb világért küzdeni, és nem szabad 
keresztyén szkepticizmussal bénítani akár mások, akár a saját erőfeszíté 
sünket egy emberibb világért. Ez az álláspont olyan képtelen mezőgazdasági 
szemlélethez hasonlítana, amely a gaz kiirthatatlanságára hivatkozva hagyna 
mindent elgazosodni. de az is igaz, hogy a leghősibb erőfeszítés sem tud 
bűnös mivoltunkon változtatni, s ezzel számolnunk kell a világban éppúgy, 
mint az egyházban. rajongás volna a világot tökéletes emberekre számítva 
berendezni. A bűntől egyedül az evangélium tud megszabadítani, mert ez 
adja hírül, hogy isten Jézus Krisztusban kibékült velünk. Az evangélium 
hirdetésénél nagyobb szolgálatot nem végezhetünk embertársainknak. 

Az az örömhír, amelyet igénk alapján hirdetnünk kell, Jézus halálában 
van elrejtve. Jézus keresztje vezet a régiből az újba. A hittel fogadott evangé 
lium sokkal több holmi rafinált életmagyarázatnál, az evangélium valóságos 
életfordulat: az „egykor” a „moston” keresztül „azutánná” válik. Az evangé 
liumnak ez a cezúra jellege önként kínálkozik az igehirdetés felosztásául. 
Bevezetőül talán arról beszélhetnénk, hogy vannak olyan események az éle 
tünkben, amelyek éles határvonalat húznak életünk egy-egy szakasza között. 
a munkába állás, a házasság, a nyugdíjaztatás új tartalmat hoznak korábbi 
életünkbe. Jézus keresztje mindennél mélyebb és átfogóbb változást jelent, 
mert bűneink tekintetében egyedül ez hozhat fordulatot. hogy miben van 
Jézus keresztjének ez az ereje, erről kell most frázisok nélkül tanúskodnunk. 

Egykor… 
Bárcsak elmondhatnánk, hogy amit igénk a múltba utal, végképp a múlté! 
A sejtjeink hétévenként teljesen kicserélődnek, de a bűneink csak akkor 
maradnak el mögöttünk, ha Krisztus keresztje szembefordít velük, s felol
doz isten haragja alól. Enélkül már holnap, akár az életem végéig is csak a 
régi maradok. 

A meg nem váltott élet jellemzői a bűnös cselekedetek. Világosan meg 
kell mondanunk, hogy itt nem csak azokról a nyilvánvaló bűnökről van szó, 
amelyeket a közvélemény is elítél. Pedig a lelkiismeretünk akkor szokott 
nyugtalankodni, ha cselekedeteink botrányosakká válnak. A közvélemény 
bűnös emberek közmegállapodása, s ezért ítélete nem mindig egészséges. 
Volt olyan idő, amikor a nacionalista uszítás egyenesen dicséretes tett volt. 
a társadalmi tulajdon elleni vétek sokak szemében ma is enyhébb elbírálás 
alá esik, mint a magántulajdon elleni vétek. Az élettárs hűtlen elhagyását 
hamar megbocsátjuk, pedig a fronton küzdő bajtárs cserbenhagyására nincs 
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mentségünk. életünk egyetlen igaz mértéke isten törvénye: a felebarát szere 
tetében megnyilvánuló isten iránti szeretet. ha nem e szerint élünk, bűnösök 
vagyunk, s isten haragja alatt vagyunk, még ha tökéletesen ártatlannak is 
érezzük magunkat. Még a jó szándék, sőt az isten iránti rajongás sem biztosít 
minket arról, hogy az isten útján vagyunk. klasszikus példa erre pál esete. 
A buzgó egyháziasság, a mártíriumra való készség is bűnös lehet, ha ez aka
dállyá válik a felebarát, a világ hegyekké növő problémáinak megoldása útján. 

A félresiklott élet oka az istentől való elidegenedésünkben van. itt sem 
döntő, hogy mi át is érezzük-e ezt az eltávolodást. Lehet, hogy valaki sűrűn 
mondogatja: Uram! Uram! – de egyáltalán nem szereti, amit isten szeret, 
nem fogja fel, amit üzen, nem bízik abban, amit ígér. sokkal jobban tudjuk, 
hogy mire van szükségünk, mint az, aki alkotott minket. sokkal inkább úgy 
érezzük, hogy isten távolodott el tőlünk, s lett idegenné számunkra. Nincs 
már szükségünk reá mint ismeretelméleti jolly jokerre, akit bármikor elő 
vehetünk, ha valamit nem tudunk, ha valahol csődöt mondtunk. hányszor 
hívtuk segítségül hiába! de gondoltunk-e arra, hogy isten nem is segíthet 
abban, ami ellenére van? Milyen szeretet az, amely benne hagy bűnös té 
vedéseinkben? hogyan vádolhatom őt közönnyel, amikor nem törődöm 
akaratával?! isten isten marad, ő a bíró, övé az ítélet, s azt érvényesíti is. 
Várhatja-e isten áldását az az egyház, amely az áldást magára pazarolná? 

igénk a régi állapot rajzában még tovább megy. nemcsak passzív ide
genkedés jellemez bennünket, hanem aktív szembenállás istennel. Ez az 
ellenséges beállítottság mindaddig lappangó parázs lehet, míg isten igénye 
közelről nem érint bennünket. Ez az igény megalkuvás nélkül állt elénk Jézus 
krisztusban. nem is tudtuk elviselni. a kegyesek legkevésbé. nem lázadunk 
egy-egy szíven ütő ige ellen? Nem berzenkedünk, ha isten ebben a világban 
a vezető pozíciók helyett az asztal végére ültet? Erről az ellenségeskedésről 
nem feledkezhetünk el, amikor istenről beszélünk. Nemrégiben egy ifjúsági 
lapunk cikket közölt egy nyugati lapból. A cikk megállapítja, hogy a nyugati 
fiatalok nagy része nem tud hinni abban az istenben, aki vietnamban ilyen 
szörnyűségeket megenged. sok mindent lehetne erre válaszolnunk, de most 
csak azt szeretném aláhúzni, hogy mennyire félreértjük helyzetünket isten 
előtt. Mintha mi tiszta pozícióban tehetnénk fel számon kérő kérdéseket 
istennek! Lehet-e szava annak, akinek élete szembeszegül isten akaratával? 

Most… 
Krisztus halálának az ereje abban van, hogy ezt a szövevényes és bonyolult 
helyzetet végérvényesen múlttá teszi. arra, hogy magától vagy magunktól 
rendbe jönne a dolgunk istennel, az ítéletnapig is várhatnánk. isten irán
tunk való szeretetében más megoldást választott. igénk a zsidó engesztelé
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si hagyomány képeit használja fel a kereszt üzenetének megvilágítására. 
a kolosséi levél a 2. fejezetben egy jogi hasonlattal, az adóslevélnek a ke
resztre szegezésével visz közelebb a kereszt titkához. Mindkét hasonlatban 
az jut kifejezésre, hogy a bűn tényét nem lehet azzal megoldani, hogy elba
gatellizáljuk. isten miattunk nem alkuszik a bűnnel. de a bűn súlya nem 
arra zuhan, aki elkövette, hanem Jézusra. isten ezért tekinti elintézettnek 
az – emberileg – megbocsáthatatlant. Ma talán az otP-kölcsön felvételénél 
szükséges kezesség képével tehetjük plasztikussá a kereszt titkát. A kölcsönt 
ki kell fizetni, de ha mi fizetésképtelenek vagyunk, fizet a kezes, és a dolog 
elintézetté válik. 

Krisztus keresztjéről ne dogmatikai igazságokat hirdessünk, hanem bát
ran állítsuk bele a történelmi összefüggésekbe. Krisztusnak valóságos bűnök 
és valóságos érdekek miatt kellett a keresztre kerülnie, mert a kétezer év 
előtti kor nem akarta isten útját vállalni. isten mégsem torolta meg Jézus 
halálát. elfogadta halálát a békesség zálogául. 

Krisztus keresztje nem vetett véget egy csapással a bűnnek. isten a vele 
való megbékülésben sem kezel akaratlan bábként, hanem az igehirdetésben 
kínálja fel a keresztben szerzett békességet, hogy a hit döntésében mi is 
elítéljük múltunkat, s elfogadjuk isten békességét. Krisztus keresztje így 
válik határkővé az életünkben. Ezzel a békességel tekinthetünk egyházunk 
múltjára is. de Krisztus keresztje a reménysége mai egyházi életünknek is. 
Nem vagyunk mentesek bűnös múltunktól, de megszabadulhatunk tőle, 
s abban a bizonyosságban élhetünk, hogy Jézusért megmaradtunk isten 
szeretetében. 

Ezután… 
krisztus halála nem záróakkord, hanem az új élet nyitánya. ami utána 
következik, az is a kereszt jegyében áll. Megmaradni a hitben s erre a hitre 
támaszkodni nem jelent mást, mint továbbra is a kegyelem ismeretében élni. 
A Krisztus keresztjében bizonyosak lehetünk isten jóakaratában, s ezért meg
szabadulunk minden vallásos tehertől és kétségtől. így minden energiánk 
felszabadulhat felebarátunk szolgálatára. Lerakhatjuk az „isten-gondot”, s 
magunkra vehetjük felebarátunk gondját. A kereszt minden beképzeltsé 
günket összetöri, hiszen isten kegyelméből vagyunk, amik vagyunk. így 
vállalhatunk, egy szinten állva velük, szolidaritást minden emberrel. 

Krisztus keresztje győz meg arról bennünket, hogy isten végső szándéka 
az egész világ megváltása. Nem mozdíthat el semmi ellenkező tapasztalat 
ettől a reménységtől. Ez a távlat adhat erőt a türelmes, szívós szolgálatra. 

1971. május 
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SzeNtháromSág üNNePe utáN 6. vaSárNaP 

Kol 2,12–15 

Krisztus győzelmének részesei 

Alapigénk nem tartozik a magukat könnyen megadó textusok közé. ha nem 
találjuk meg a gondolatmenet fonalát, könnyen belegabalyodunk a monda 
nivaló útvesztőibe. Az egyes részletek akkor állnak össze értelmes egésszé, 
ha figyelünk az egész levél üzenetére. Kevés olyan bibliai iratot ismerünk, 
amelynek minden egyes mondata ennyire következetesen egyetlen célt 
szolgálna. 

a) Meddig ér el Krisztus karja? az a kérdés, amelyben pál állást foglal a 
kolosséi tévtanítókkal szemben, Krisztus uralmának hatókörét érinti. igénk 
alkalmat ad arra, hogy egyszer lelkész és gyülekezet őszintén végiggondolja: 
tud-e számolni az élet minden területén Urával, Jézus Krisztussal? Voltak 
ugyanis egyesek kolosséban, akik tagadták, hogy krisztus uralma a lélek, a 
gyülekezet körén túlmenően is érvényesülne. Noha Krisztuséi lettek, a világ 
mit sem változott, még mindig a körülmények hatalmában vannak, és ezért 
a keresztyén ember szabadsága csupán szűk térre korlátozódott. „fejedelmek 
és hatalmak markában vagyunk” – mondták. 

Nem írhatjuk ezt az életszemléletet mindenestül egy idejétmúlt mitikus 
világkép számlájára. igaz ugyan, hogy a régiek a világ jelenségei mögé sze 
mélyes szellemi hatalmakat képzeltek, és ez nem illik bele a mi tudomá
nyosabb világképünkbe, de az így ábrázolt igazság elől mi sem térhetünk 
ki. Ki ne tapasztalná, hogy olyan adottságokkal és erőkkel kell számolnia, 
amelyek meghatározzák életünket?! Viseljük a génjeinkbe oltott örökséget, 
élünk környezetünk hatásai alatt, elerőtlenedik a testünk, holott a lélek 
kész, még az időjárás is befolyásol bennünket, küszködünk betegséggel és 
nem utolsósorban az elmúlás hatalmával. Nem a bűn kényszere tehát az 
egyetlen, amely ellen küzdenünk kell. Ez mintha kiesne az igehirdetésünk 
látóköréből. Nem csoda, ha akad olyan igehallgató, aki azzal távozik a szó 
szék alól: mind szép, amit mondotok, de az élet más. Igen, hitünk darabokra 
törhet, szolgálatunk ellehetetlenülhet a reánk nehezedő és elháríthatatlan 
kényszerek súlya alatt. Az írás reálisan tekint helyzetünkre, és lépten-nyo 
mon felveszi a harcot a sors kínzó problémáival. A Kolosséi levélen kívül 
elegendő róm 8-ra utalnunk. 

Már az ókorban kialakultak a sors szeszélyei elleni védekezés különféle 
reflexei. A nagy többség megalkudott végzetével, legfeljebb kíváncsian ku
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tatta, hogy mit hoz számára a jövő. Az értelmiség a sztoikus és epikureus 
bölcseket követte, akik a rendíthetetlen lelkületre, belső függetlenségre 
törekedtek. A püthagoreusok újjáéledt közössége aszketikus életmóddal 
próbálta a lélek uralmát megszerezni a test felett. alighanem a kolosséi 
tévtanítók is ez utóbbiak befolyása alatt álltak. pál ezekkel a próbálkozások
kal szemben a közös keresztyén meggyőződésre hivatkozik (1,15–20), és azt 
vallja, hogy Krisztus Úr minden hatalom és erő felett. tehát számíthatunk 
reá az élet minden területén. Nem a körülményeink, hanem az ő hatalmában 
vagyunk. A levél megőriz minket minden rajongástól. A keresztyén ember 
sem lesz mindenre képes. hiszen hatalom alá vetett mivoltunk isten teremtő 
akaratában gyökerezik (1,15–17). Különben kaotikus állapotok lennének 
úrrá a világon. de Krisztus nem engedi, hogy az erők és hatalmak hitünk, 
szeretetünk és reménységünk előtt elháríthatatlan akadályokká váljanak. 

észre kell vennünk, hogy Pál nem intézi el a kérdést az eszkatológiával. 
Nem azt mondja, hogy ebben a világban tűrnünk kell a hatalmak önkényét, 
és ez alól majd csak „odaát” lélegezhetünk fel. tudja jól, ha nem számítha
tunk Krisztusra, oda sem jutunk el. Mert addig még ebben a világban meg 
kell harcolnunk a hit és szeretet harcát ezért a világért. ezért, ha nem is vész 
el Pál szeme elől az eszkatologikus látóhatár, a hangsúlyt mégis Krisztus e 
világban gyakorolt hatalmára helyezi. Ebből a nézőpontból világítja meg a 
keresztségnek és Krisztus kereszthalálának jelentőségét. 

b) Milyen mélyre hatol a keresztségben végbement változás? általános 
tapasztalat, hogy a mai keresztyén nem sokat tud kezdeni keresztségével. 
Legfeljebb keresztyén mivolta formális feltételének tekinti, nem pedig hite 
és élete alapjának. Nem tudja felfogni, hogy mi lényeges történhetett vele a 
keresztségben, hiszen semmi kézzelfogható változást nem észlel magában a 
keresztség előtti állapotához képest. ha az Újszövetség a keresztséget mégis 
döntő eseménynek tekinti, ennek okát nem abban kell keresnünk, hogy az 
első időkben a keresztségben többnyire a változás horderejét tudatosan átélő 
felnőttek részesültek. A keresztségben az Újszövetség látása szerint a döntő 
változás nem bennünk megy végbe, hanem Isten ítéletében. A keresztség által 
kapcsol össze bennünket Krisztussal, mindenekelőtt halálával és feltámadá 
sával. Amit Krisztus tett értünk, a keresztségben válik személyhez szólóvá. 
ha magunkra tekintünk, nincs semmi, amit a változás kétségbevonhatatlan 
bizonyítékának minősíthetnénk. ha viszont Krisztusra tekintünk, bizonyo 
sak lehetünk afelől, hogy átmentünk a halálból az életbe. A keresztség nem 
más, mint örökre szóló felhatalmazás erre az önértékelésre. 

de milyen változást jelent a keresztség annak az embernek, akit sorsa 
vasmarokkal szorongat? Pál alapigénkben erre a kérdésre keresi a választ. 
Mondanivalója akkor lesz plasztikussá, ha összevetjük a keresztségről róm 

526 



Szentháromság ünnepe után 6. vasárnap (kol 2,12–15)   

 

 
 

 

          
 

 
      

 
 

    

 
 

 
 

  

         

 

6,1–11-ben mondott szavaival. Első pillanatra úgy tűnik, hogy a két szakasz 
gondolatmenete hajszálra megegyezik egymással. de ha alaposabban a mé
lyükre nézünk, rájövünk, hogy a hangsúly mindkét esetben másra esik. Míg 
róm 6,1–11-ben a keresztség óemberünk halálát és az új élet megszületését 
rejti magában, Kol 2,12–13-ban a halál eljegyzettjei támadnak fel örök életre. 
a már halottak lesznek az enyészeté – beoltva krisztus sorsába –, hogy életre 
keljen az az ember, akin már többé nem fog a halál. tehát pál a sorsukba 
oly könnyen beletörődő keresztyéneket a keresztségükre emlékezteti, mert 
életüknek ebben a fordulatában vette ki őket isten a legnagyobb terhet jelentő 
hatalmasság, az elmúlás hatálya alól. igaz, ez a romolhatatlanság még rejtve 
van, mégis a Krisztust feltámasztó isten hatalmára tekintő hit számára már 
most valóság. ha Örkény istván szavaival élve úgy is érezzük, hogy ,,a halál 
nem vitapartner”, isten számára nem jelenthet leküzdhetetlen akadályt. 

c) Mi köze van a keresztnek sorsunk titkaihoz? Mindaz, amit eddig mond
tunk, üres gondolati játék maradna, ha Pál nyomán nem egészítenénk ki egy 
lényeges szemponttal. A mulandóság rabságából történik szabadulásunk, 
feltámadásunk a keresztségben krisztussal – a bűnbocsánat alapján vált 
lehetségessé. Mert a bűn és a mulandóság között szoros összefüggés van. Pál 
ebben az esetben nem a bűn és a sors között levő közvetlen összefüggésre 
gondol. Bűneink valóban tragikusan beleárthatják magukat sorsunk ala 
kulásába. Most azonban a bűnnek istennel való kapcsolatunkat megrontó 
hatására kerül a hangsúly. Azért vagyunk kiszolgáltatva az ember felett 
uralkodó erőknek, mert elengedtük annak a kezét, aki ezeknek az erőknek 
is ura. de ha isten velünk – mert a bűnbocsánatban helyreállt vele a békes 
ség –, akkor kicsoda ellenünk? – kiáltja boldog örömmel Pál róm 8,31-ben. 

így kerülnek az emberi lét gyötrő kérdései egészen új megvilágításba. 
az ember hajlamos volt minden nyomorúság forrását a matériában keresni. 
Ezért törekedett arra, hogy valamiképp lerázza magáról az anyagi lét bilin
cseit. e helyett a kilátástalan próbálkozás helyett az ige istenhez hív. Ha az 
övéi vagyunk, nem vagyunk többé kiszolgáltatva a sors erői kénye-kedvének. 

de hogyan vetheti magát a bűnös ember annak karjaiba, aki ellen vét
kezett? Pál, összhangban a közös keresztyén meggyőződéssel, a keresztre 
mutat, ahol Krisztus eleget tett bűneinkért. de úgy formálja bizonyságtételét, 
hogy újra csak a szóban forgó kérdésre adjon feleletet. azon az adóslevélen 
ugyanis, amelyet mintegy bírósági tárgyaláson a keresztre szegezve átszúr
tak, tehát érvénytelenítettek, nem a bűneink adóssága állt, hanem elkötele 
zésünk a hatalmak iránti engedelmességre. Jézus kereszthalála tehát felold 
az alól az alávetettség alól is, amelyre bűneink miatt ítélt isten. így tesz a 
bűnbocsánat szabaddá isten teremtett világában. 

d) Miféle győzelemben részesít minket Krisztus? talán játszi könnyedség
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gel lebegünk minden nehézség felett? Nem egy keresztyénben él az az igény, 
hogy isten kivételes sorsot biztosítson számára, s ha ezt nem kapja meg, 
megbotránkozik Urában. Jézus elutasítja az ebben az igényben jelentkező 
kísértést, amikor nem veti alá magát a templom párkányáról arra számítva, 
hogy istennek hatalma legyőzheti a nehézségi erőt is. igénk is kijózanítja azo 
kat, akik az előbb mondottakból esetleg hamis következtetésekhez jutottak 
volna. Mert figyeljük meg: Pál éppen ott, a kereszten villantja fel Krisztus 
győzelmét a hatalmak felett, ahol pedig ezek a hatalmak látszottak győze 
delmeskedni. igen, a fára felszegezhették, de szeretetében megrendíteni, 
az értünk vállalt küldetés betöltésében megakadályozni nem tudták. Ezért 
azután kénytelenek diadalmenetében megszégyenülten a győztes hadvezér 
után kullogni, elvesztve feltétlen hatalmukat felettünk. 

Az ilyen természetű győzelemben részesít minket is Krisztus. Nem kí
mél meg minket sem a fáradtságtól, a szenvedéstől, a bűn szívós erejétől, 
a hiábavaló próbálkozásoktól, az elkopástól, az elmúlástól. de bizonyosak 
lehetünk afelől, hogy a szolgálatra adott élet eredményességét mindez meg 
nem gátolhatja. a gabonaszem titka ez. ha meghal, százannyi terem. Félel
metes erők szorításában is örömmel vallhatjuk Pállal együtt: „Míg a halál 
bennünk végzi munkáját, az élet tibennetek.” (2Kor 4,12) 

1978. május 

SzeNtháromSág üNNePe utáN 7. vaSárNaP 

1Jn 5,11–13 

megjegyzések a textushoz 

11. vers: Mivel szövegünk „és”-sel kezdődik, nyelvileg is szoros a kapcsolat 
a megelőző versekkel. tartalmilag a martriva szó mutat vissza. a martriva 
a 7. verstől kezdődő szakasz kulcsszava. Az előzőekkel való összefüggés 
ellenére a kijelölt szakasznak önálló gondolati egységet ad a fejezet gondo 
latmenetébe belépő „örök élet”, illetve az örök élet és a hit összefüggésének 
megszólaltatása. 

a martriva szó jelentheti a tanúskodás aktusát, de olykor a tanúskodás 
tartalmát is. Mivel itt a szó abszolút helyzetben van, az előző versek szó 
használatával szemben itt a második jelentés lép előtérbe. 
12. vers: az e[cw igével történő párhuzamos szerkesztést nehéz visszaadni. 

A mondat második felében körülíráshoz kell folyamodnunk, s ez félreviheti 
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az értelmet. az „akinél nincs a Fiú” (1952-es ford.) vagy „akiben nincs a Fiú” 
(1908-as revízió) fordítás az eredetiből hiányzó szemléletet visz a szöveg 
be. ugyancsak nehéz az e[cwn participium és az e[cei praesens imperfectum 
viszonyát visszaadni a fordításban, de a textus értelmezésénél tekintettel 
kell lennünk rá. Az „akié a fiú, azé az élet” az eredetiben egy mondat, s 
tulajdonképpen így lehetne körülírni: amennyiben valaki birtokában van a 
Fiúnak, birtokolja az életet is. vagy: a Fiút birtokolva birtokolja az ember az 
életet. az e[cw ige itt a birtoklásnak nem abban az értelmében szerepel, hogy 
a birtokos hatalmában tartja azt, amit birtokol. itt nemcsak azt jelenti, hogy 
valaki kapcsolatban áll valakivel, hanem még inkább azt, hogy alá van vetve 
valakinek, mint ahogy ezt fejezi ki az ecete k
13. vers: a vers vége a legrégibb kéziratokból hiányzik. nagyobb probléma 

a megmaradt versanyag szerkezete. ha nem vesszük tekintetbe a későbbi 
szórendi változtatásokat, akkor a verset így kell fordítani: „ezeket írtam 
nektek, hogy megtudjátok, hogy örök életetek van azok számára, akik hisz
nek az isten Fiának nevében.” a toi" dativusnak ilyen értelmezése azonban 
kiesik a gondolatmenetből. inkább következetlen mondatszerkesztésről van 
itt szó, és akkor a mondat második felét a Jmin-hez, a „nektek”-hez kapcsolva 
a mondatfűzés így alakul: Ezeket írtam nektek (…), akik hisztek… stb. Úgy 
tűnik, hogy a levél írója a mondat első felének leírása után még szükségesnek 
látja a „nektek” pontosabb körülírását, nehogy félreértés essék: az örök élet 
azért a tietek, mert hisztek az isten Fiának nevében. 

a textus tartalma 

A kijelölt szakasz tele van jellegzetes jánosi kifejezésekkel. A sajátos nyelv 
magyarázata elsősorban a sajátos teológiai tartalom. János felismeri isten 
dolgainak dimenzionális voltát, mélységét, összefüggéseit és kölcsönösségét, 
és ezért az egysíkú szavakat szokatlan kapcsolatba hozza, hogy azok többet 
fejezhessenek ki. A gyülekezet számára ki kell bontanunk őket. 

A levél 5. fejezetének középpontjában a győzedelmes hit áll. de hogyan 
juthatunk el erre a hitre? Maga az isten tanúskodik Jézus mellett. A bizo 
nyíték magában Jézusban van, mert benne nyerünk örök életet. Jézus isten
fiúságáról tehát akkor tudunk meggyőződni, ha tőle életet kapunk. életet 
viszont akkor kapunk, ha hiszünk benne. 

krisztus ajándéka a whv, az élet. A szó már önmagában is minősítés: 
legtöbbször már önmagában is az istentől eredő, győzedelmes életet jelenti. 
a whv-n majdnem mindig felfedezhetünk valamit az örökkévalóság visszfé 
nyéből. textusunkban ezt az értelmét vitathatatlanná teszi az „örök” jelző. 

[ vrion – ’van uratok’ Kol 4,1-ben. 
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Bár a kontextus alapján úgy is lehet érteni, hogy ezt az örök életet a feltáma 
dáskor valóra váló ígéretként birtokoljuk. 1Jn 3,14-re és Jn 5,24-re gondolva 
mégis az a valószínűbb, hogy itt a jellegzetes jánosi szemlélet érvényesül, 
tehát az örök élet már a földi életben elnyerhető ajándék. élet és halál mezs 
gyéjén akkor lépünk át, amikor szavát meghallva hiszünk az élet Urában. 

Azzal, hogy a 12. versben a levél írója a mondat pozitív első felét szük
ségesnek látja negatív formában is megerősíteni, külön hangsúly esik arra 
a kijelentésre, hogy örök élete csupán annak van, aki a fiúhoz tartozik. 
A nyomatékos hangsúly és Krisztus fiúságának kiemelése valószínűvé teszi, 
hogy a levél írója azokra a tévtanítókra gondol, akik tagadják, hogy jézus 
istentől jött és testben jelent meg köztünk (1Jn 4,3–4). Akik tehát nem hisznek 
a történeti Jézus istenfiúságában, azok az örök életet is elvesztik. 

Bármennyire is Jézus istenfiúsága bizonyítékának tekintendő a tőle kapott 
örök élet, ez az örök élet mégsem olyan bizonyíték, amely felett rendelkez
hetnénk. Ez a már megkapott örök élet a hit tárgya marad. Nem a tapasztalat 
győz meg bennünket, hanem isten igéje. 

meditáció a textusról 

Jó, ha mi is felfigyelünk arra, hogy a szentírásban milyen nagy hangsúly 
kerül a bizonyságtételre. A hit számára megbízható alapra van szükség. Az 
igazi hit nem a hiszékenységből fakad, hanem a hit tárgya valódiságának 
bizonyosságából. A hitből olyan egzisztenciális változások következnek, 
amelyeket nem lehet „vaktában” vállalni. a kételkedés a hit másik oldala. 
A szentírás emberei is körül voltak véve meghiúsult hitekkel, nem csoda, 
ha megvizsgálták, hogy kellő alapja van-e hitüknek. 

Ezért nem kárhoztatható, ha a gyülekezetben nehezen hívő emberek 
vannak. A valóság igénye önmagában helyes, és ezért rá kell mutatnunk 
arra, hogy – bár az igehirdetés nagyon kevéssé tűnik egzaktnak – mégis 
valóságos dolgok ajándékát adja. ilyen ajándék az örök élet, és aki elnyerte, 
az tudja, hogy nem képzelődik. Csakhogy a meggyőződés útja isten dolga 
iban fordítottja az emberi megismerés útjának. az emberi megismerésben 
első a kísérlet próbája, amely ha beigazolódik, akkor a meggyőződés alap 
jává válhat. Az isten dolgaiban azonban az első a hit ráhagyatkozása isten 
szavára, amit azután követ az ige igazságának megtapasztalása. Valami 
hasonló történik velünk, mint ami Kolumbusszal történt. Először csupán 
az a hit élt benne, hogy a föld gömbölyű, s bár nem volt tapasztalata róla, 
mégis nekivágott a végtelen óceánnak. a hite akkor igazolódott be, amikor 
egy új világ partjaira érkezett. a keresztyén ember is valóságokra talál, ha 
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követi isten szavát, de előbb a hit kockázatos lépését kell megtennie. ilyen 
értelemben bizonyíték számunkra az örök élet is. A Krisztusba vetett hit 
valóságos ajándéka. 

tartok attól, hogy az örök élet üzenete nem kelt túlságosan nagy vissz 
hangot sem bennünk, sem a gyülekezetben. Lehet, hogy valamikor az életből 
menekülni vágyakozók kaptak az üzeneten. Ma már a közgondolkodás ré 
szévé vált az a felismerés, hogy a társadalom égető kérdései elől nem lehet a 
túlvilágba menekülni. Az élet a születés és halál között éppen elég feladatot 
jelent ahhoz, hogy a szószékeink alatt ülőket hidegen hagyja az örök élet 
üzenete. éppen ezért kell világosan kifejtenünk azt a bibliai látásmódot, 
hogy az élet és halál mezsgyéje nem a biológiai élet kihunytánál van, hanem 
azon a ponton, ahol hittel fogadjuk Jézus igéjét. Ezen a ponton szűnik meg a 
bűn kényszere, itt törik meg a halál ereje. A hívő ember már földi életében 
elpusztíthatatlan örök életet él. ide kívánkozik Blumhardt igehirdetésének 
néhány mondata: „A föld nem olyan kétségbeejtő talaj a lábunk alatt, mint 
sokan gondolják. itt sokat dolgozhat az ember, több történhet isten kedvére, 
mint százezer üdvözült ember halálával. Ki érti meg ezt? Aki magát a ha 
lálba adja, hogy jézus éljen. aki nem a halál halálát, hanem jézus halálát 
szenvedi el, hogy a feltámadott erejében is részesüljön.” Akkor válik ez az 
élet drága kinccsé, akkor tudunk igazán és helyesen nekilátni a földi élet 
feladatainak, ha elnyerjük az örök életet. 

Az örök életnek azonban nemcsak az élet voltára, hanem az örök voltára 
is hangsúlyt kell tennünk. Csak az örök élet perspektívájában nyerhetik el 
földi dolgaink helyes arányukat, csak ebben a perspektívában lélegezhet 
fel a szeretet. 

fel kell még figyelnünk arra is, hogy ezt az örök életet csak egy bizonyos, 
meghatározott krisztológiát valló hit nyerheti el. Maga az istenhit, vagy a 
történeti Jézus iránti szimpátia még nem jelent örök életet. Aki a közöttünk 
élt Jézust isten fiának, isten egyetlen reprezentánsának vallja, az kap örök 
életet. és ez természetes is. a relativizált jézusnak szava és igénye is rela
tívvá válik. Egy életet rátenni csak az isten fiára lehet. Az örök élet pedig 
azoké, akik a hitnek erre az egész életet kockára tevő lépésére rá tudják 
szánni magukat. 

1968. június 
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SzeNtháromSág üNNePe utáN 8. vaSárNaP 

1Kor 8,1b–6(7–13) 

Exegézis 

Mielőtt belemélyednénk az alapige mondanivalójába, el kell döntenünk, 
hogy az egész fejezetet szem előtt tartjuk, vagy csak a rövidebb változatra 
szorítkozunk. én ez utóbbi megoldás mellett vagyok, mert különben túl sok 
kortörténeti magyarázattal kellene megterhelnünk az igehirdetést. ha vi
szont kimetsszük az egész fejezetből a megjelölt részt, akkor az első versből 
feltétlenül bele kell vennünk a „mindnyájunknak van ismerete” kijelentést 
is, és ügyelnünk kell arra, hogy ne sikkadjon el a fejezet fő mondanivalója, 
a szeretetnek minden ismeretet meghaladó jelentősége. az ugyanis, hogy a 
szeretet mit kíván az adott esetben, a fejezet végén derül ki, sőt igazában a 
11. fejezetben. 

A gyülekezet a bálványáldozati hús evésének kérdésében fordul útmu
tatásért az apostolhoz. A gyülekezet ugyanis e tekintetben is megosztott. 
a nehézség abból adódott, hogy még a mészárszékekben árusított húsnak 
is volt valami köze a bálványkultuszhoz. Gerd theissen megjegyzi, hogy 
a gazdagabb keresztyéneknek ez azért okozott gondot, mert polgártársaik 
gyakran meghívták őket a kultuszhelyeken rendezett lakomákra, a szegé 
nyebbeknek pedig azért, mert jóformán csak a nagy városi ünnepeken felál
dozott és szétosztott állatokból juthattak húsételhez. A tágabb lelkiismeretű 
keresztyének nem törődtek az eléjük kerülő hús eredetével, de a szigorúbb 
felfogásúak rontástól tartva tartózkodtak a húsevéstől (lásd 7. vers).1 az 
előbbieket jellemzi Pál „erősekként”, akikhez magát is sorolja, az utóbbiakat 
pedig „erőtelenekként”, noha számunkra talán meglepő éppen ezeket a rigo 
rózusabbakat „gyengének” minősíteni. 

Az „erősek” az ismeretük alapján nem csinálnak ügyet a húsevésből. Az 
eredeti szövegben a gnósziszt találjuk, és éppen ezért sok írásmagyarázó 
feltételezi, közöttük is legszívósabban schmithals,2 hogy pál korinthusban 
már gnosztikusokkal találja szemben magát. 

Kétségtelen, hogy azokhoz szól, akik az ismeretet mindenek fölé helyezik, 
de elhamarkodott dolog volna őket ezért valódi gnosztikusoknak tartani, 
hiszen ismeretükkel Pál is egyetért, és textusunk rövidebb formájában fő 

1 theissen 1983, 278. kk.
2 Lásd schmithaLs 1956, 67. kk.
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Szentháromság ünnepe után 8. vasárnap (1kor 8,1b–6[7–13]) 

ként ezt fejtik ki. Mert a Krisztusban feltáruló ismeret – nevezhetjük akár 
teológiának is – nélkülözhetetlen és felszabadító. Az a keresztyén, aki tar 
tózkodik a bálványáldozati hús evésétől, még azt hiszi, hogy a bálványoknak 
hatalmuk van felettük. Pál nagyon körültekintően két oldalról világítja meg 
a keresztyén ember helyzetét. Egyrészt mint hithű zsidó a Sömá Jiszraél 
szellemében vallja, hogy a bálvány semmi (ézs 40,19–20; zsolt 115,1–8 stb.), 
és isten sincs más, csak egy. Másrészt tud a befolyásukról, hiszen különféle 
emberfeletti erők perszonifikációi. de aki Krisztus által megismerte istent, 
annak nem kell tőlük tartani. isten ugyanis – a 6. vers himnikus sorai erre 
utalnak – Krisztus által teremtette a mindenséget, s általa lettünk mi is is 
tenéi. a helyes keresztyén ismeret „felvilágosult”, s tudja, hogy annak, aki 
istenhez tartozik, semmi sem árthat. 

ez a felszabadító ismeret azonban rászorul a szeretet irányítására. az 
átfogóbb ismeret önhitté teheti az embert, s ami ezzel együtt jár, érzé 
ketlenné teszi a még aggályoskodó,[ botorkáló keresztyén testvér iránt. 
akit ismerete, teológiája, legyen az bármilyen helytálló is, ide vezet, még 
nincs tisztában az isten szerint való ismeret természetével (2. vers). Mert 
az istennel való kapcsolatunk nem az isten ismeretén nyugszik, hanem 
a szereteten. Minden azzal kezdődött, hogy az isten ismert meg minket, 
azaz a szó bibliai értelmében kiválasztott minket, és kapcsolatba lépett 
velünk az Úr Jézus Krisztus által. Másképpen: szeretett és szeret minket. 
Mi pedig szeretjük azt, aki előbb szeretett minket, noha nem ismerjük őt 
töviről hegyire (róm 8,28; 1Kor 13,13; Gal 4,90), de a szeretetnek ebben 
a kapcsolatában szemünk egyre jobban felnyílik titkainak felismerésére. 
Ennélfogva tekintettel vagyok a fogyatékosabb ismerettel rendelkező test
vérre, ahogy isten is elnézően bánik velem, aki csupán kezdő vagyok az ő 
megismerésének iskolájában. 

Felhasznált irodalom 
theissen, Gerd: Studien zur Soziologie des Urchristentums. J. C. B. Mohr, tübingen, 

1983. /Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen testament 19./ 
schmithaLs, Walter: Die Gnosis in Korinth. Eine Untersuchung zu den Korintherbriefen. 

Vandenhoeck & ruprecht, Göttingen, 1956. 

1997. június 
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SzeNtháromSág üNNePe utáN 9. vaSárNaP 

Zsid 3,12–14 

a textus szövege 

12. vers: Már az első szó elárulja az igeszakasz jellegét: vigyázzatok! Pa 
rainézis, intelem következik. A leein ige használata konkrét veszélyre 
utal, amit a gyülekezetnek el kell kerülnie. A veszély: a hitetlen (genitivus 
qualitatis) gonosz szív, amely az élő istentől való elszakadásban mutatko 
zik meg. 
13. vers: a arakalein ige az Újtestamentum egyik leggazdagabb tartalmú 

szava. Az eddigi fordítások legtöbbször a vigasztalás mozzanatát hangsúlyoz 
ták, pedig a jelentése a szóval történő ’intés’, ’bátorítás’, ’buzdítás’, ’kérlelés’ 
és természetesen a ’vigasztalás’ széles skáláján mozog. itt inkább az ige intő, 
bátorító jellegére kerül a hangsúly, s így közvetve utal az istentől való elsza 
kadás kísértésének okára, a keresztyén életút nehézségeire. nehézséget okoz 
a kaleitai, a ’hívni, nevezni’ ige passzív alakjának megértése és fordítása. 
Valószínű, hogy a passzív alak, mint az írásban annyi esetben, istent rejti, 
s azt fejezi ki, hogy a „ma” istentől adott és tőle függő alkalom. 

Ne kerülje el figyelmünket, hogy a „ma” és a „keményedjék” szavak va 
lóban idézőjelbe kívánkoznak, mert a kijelölt igeszakaszt megelőző részből 
vett idézetek, s részben már alkalmazza is őket a szerző. A megelőző rész 
a 95-ik zsoltárból vett idézet, s tulajdonképpen nem más, mint szakaszunk 
„alapigéje”. 

az ajavth/ th" aJmartiva" a bűn megejtő hazugsága, s nem a bűn élvezete. 
14. vers: a mevtoco" kettős jelentésű szó: olyan társakat, munkatársakat, 

útitársakat (Lk 5,7) jelöl, akik sorsukat és javaikat megosztják. A gegovnamen = 
’lettünk’ perfectuma egy máig kiható múltbeli eseményre utal, valószínűleg 
a keresztségre. 

" 

az elkezdőt, a kezdetet, de valaminek a főrészét is. A Jostavsi" a zsidókhoz 
írt levél jellegzetes szava. A magyarázatot a levél 5,11-től 6,6-ig terjedő része 
adja meg. a Jostavsi" a hitnek ott felsorolt alapvető, nélkülözhetetlen és 
eldobhatatlan elemeinek, a fundamentális keresztyén tanításoknak foglala
tát jelenti. vitatható, hogy az ajrchv-val összekapcsolva a keresztyén tanítás 
kezdetét vagy velejét jelenti-e. 

a tevlo" is sokrétű szó. Jelenti valaminek a végét, de egyúttal célját is. 
az út nem a vég szakadékához vezet, hanem az ígéretek beteljesedéséhez. 

Nehezen érthető kifejezés a th;n ajrch;n th Jostavsew". az ajrchv jelentheti 
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a textus tartalma 

Alapigénk a 95. zsoltárból veszi textusát, s ezt alkalmazza a gyülekezet 
helyzetére. de maga a 95. zsoltár sem más, mint korának szóló igehirdetés 
a pusztai vándorlás története alapján. Ennek a régi eseménynek ez a több 
szörös tükrözése egyszerre tanúskodik isten népének „állandójáról”, az élő 
isten kiválasztó hívásáról, és „változójáról”, isten népe vándorútjának új 
és új tartalmáról. A pusztai vándorlás idején az isten számára független és 
szabad létért kellett áldozatot vállalnia isten választottainak. a 95. zsoltár 
idején az élő isten jelenlétének helye, a templom és a nép élete között tátongó 
szakadékot kellett áthidalnia az ószövetségi gyülekezetnek. A zsidókhoz írt 
levél idején a diaszpórasorsban, kisebbségben élő keresztyéneknek kellett 
megküzdeniük a lemorzsolódás veszélyével. 

istennek vándorló népét minden időben megkörnyékezte a hitetlenség ve 
szedelme, amely nem tud lépést tartani az istennel. A jövendő ígéretei helyett 
az út nehézségeire tekint, s megkeseredik a szíve isten iránt (zsid 12,5). a levél 
igehirdetője nem isten terveit félti, hanem azokat, akik a bűn megtévesztő 
optikájában célszerűbbnek látják, ha istent nem követik nyaktörő útjain. 

Megmaradni az úton csak úgy lehet, ha a gyülekezet szíve nyitottá válik 
isten szava iránt. A gyülekezet ezzel a szóval nem bánhat tetszése sze 
rint, ez eszkatologikus, vagyis az isten által kiszabott időhöz kötött szó. Az 
eszkatologikus idő Lk 4,21 szerint, de az egész Újtestamentum meggyőződése 
szerint az a „ma”, amikor Krisztus jelen van közöttünk. Ez a „ma” a Krisztus 
feltámadásától az utolsó napig (zsid 4,7) terjedő időt foglalja magában. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy a kegyelemnek ezzel az idejével tetszésünk 
szerint élhetnénk. krisztussal találkozni csak az igében lehet, s az ige alkal
mait isten teremti meg és veszi el. ezért beszélhet a mai alapige a „máról” 
úgy, mint az igének visszahozhatatlan alkalmáról. 

isten vándorainak hűségesnek kell maradniuk hitük alapjaihoz. Az út vál
tozhat, de nem változhat a kegyelemnek az a viszonya, amelyet krisztus által 
nyújtott isten a keresztségben, a megtérésben, az úrvacsora közösségében, a Lélek 
ajándékában, a szeretet szolgálatában, röviden: a vándorló anyaszentegyházban. 

a textus üzenete 

Jó alkalom a kijelölt ige arra, hogy bizonyságot tegyünk az élő istenről. 
A múltnak különböző rétegei feküsznek benne egymáson, s mindegyik 
réteg arról tanúskodik, hogy isten az emberiség megváltásáért történelmet 
kezdett a történelemben. 
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Az isten élő isten, s ez mérhetetlenül többet jelent annál, hogy ő van. ta
lálóan világít rá erre thomas Mann regényének, a József és testvéreinek egyik 
jelenete. Józsefet a kereskedők Egyiptomba viszik, s egyik este a szfinx lábánál 
táboroznak le. józsef az éjszaka csendjében felnéz a hatalmas szoborra, kutatja 
titokzatos, változatlan mosolyának értelmét, s megborzad tőle. boldogan ismeri 
fel azt a különbséget, amely az időtlen és változatlan isteneszme és atyáinak 
élő istene között van. Arra az istenre, aki kiválasztó szeretetével belenyúlt 
családja életébe, számítani lehet életének új és nehéz fordulatában is. 

Az élő isten valóságos és igazi partnere az embernek. Nem az emberi gon
dolatok visszhangja, hanem megszólító, akaratát tudtul adó isten. őt nem lehet 
saját céljainkra felhasználni, de igénybe vesz a maga számára. kegyelmes terve 
van ezzel a világgal, s ezt a tervét lépésről lépésre viszi előre a megvalósulás felé. 
Ezért nem azt kérdezzük, hogy van-e isten, hanem azt, hogy merre tart az isten. 

Az élő isten célratörő isten. terve az, hogy a világ azzá legyen, aminek 
megteremtette. tervét úgy valósítja meg, hogy embereket gyűjt maga köré. 
ezeket az embereket megajándékozza szeretetének szabadító erejével, hogy 
ezzel az erővel és szeretettel szolgáljanak embertársaik között. istennek ez a 
megbízatása az egyház létének értelme. igénkben nagy hangsúly kerül a meg
maradásra. Vigyáznunk kell azonban, hogy az igehirdetésünk tendenciája ne 
az egyház „állagának” megóvása, mentése legyen. az egyház megmaradása 
mindig attól függ, hogy lépést tud-e tartani Urával a szeretet szolgálatában. 
az egyházra is áll, hogy ha meg akarja tartani életét, elveszti azt. 

Mivel isten nem változatlan, hanem élő isten, népének életformája a 
vándorok életformája. a vándor mindig búcsúzik, és mindig kitárja szívét 
a jövendő felé. Az egyház vándorló csapatának mindig készen kell lennie 
a megítélt múltat „húsosfazekaival” együtt otthagyni, és isten ígéreteinek 
megvalósításában részt venni. Ezért idegen az egyház lényegétől minden 
konzervativizmus. isten népe együtt vándorol az emberiséggel a történelem 
stációin át, s ebben az állandó menetelésben régi megbízatását a történelem 
adott pontján kell megértenie és vállalnia. A megkeményedett szívű ember 
nem tud lépést tartani istennel, mert régi önmagához konokul ragaszkodik, 
miközben azt hiszi magáról, mint Jézussal szemben a farizeusok, hogy ő is 
tennek igaz tisztelője. Vigyázzunk, hogy ne a keserűség és a reménytelenség 
legyen úrrá rajtunk, mert akkor máris elszakadtunk az élő istentől. 

Mi az, amit isten ma vár az ő vándorló népétől? Még sok minden vár az 
ige tisztázó erejére, de annyi már kezd megvilágosodni előttünk, hogy isten 
mai népének nyitottá, szolidárissá kell válnia a körülötte lévő világgal. ha 
az ember figyeli a világ minden táján élő keresztyének megnyilatkozásait, 
észreveheti, hogy isten igéjével hogyan rajzolja ki egyre nyilvánosabban a 
jövő keresztyénségének kontúrjait. 
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de megkísérthet az az elképzelés, hogy az egyháznak jövője érdekében a 
keresztyén hit lényeges tartalmait is fel kell áldoznia, hogy meg kell tagad
nunk mindent, ami nehézséget jelent a modern ember számára a keresztyén 
hitben. isten vándorló népe a jézus krisztusban kapott kinyilatkoztatásból, 
kegyelemből él, és ezt a hitét, még ha olykor tehernek is érzi, fel nem ad
hatja. jézus krisztus azonban nem rejtekhely, ahová elbújhatnánk az élet 
elől, hanem támaszpont, ahonnan újra és újra megerősödve indulhatunk el 
végezni azt, amit az élő isten bízott reánk. 

1968. július 

SzeNtháromSág üNNePe utáN 9. vaSárNaP 

2Tim 2,19–21 

Mint annyi más esetben, az igeszakasz értelme most is csak a környezetének, 
a kontextusnak ismeretében nyílik meg előttünk. timóteus gyülekezete a 
gnosztikus tévtanítók bomlasztó hatása alá került. hümenaiosz és filétosz 
olyan tanítást képvisel, amely a görög gondolkozású keresztyének számára 
elfogadhatóbbá teszi a feltámadásról szóló üzenetet. Ennek a tévtanításnak 
a lényegéről most ne essék szó, mert a találgatások ismertetése messzire ve 
zetne, és a kijelölt igeszakasz magyarázatában amúgy sincs szerepe. igénk 
két hasonlatban mutat rá a helyes keresztyén gondolkodásra és magatartásra 
az egyház kebelén belül fellépő tévtanítás szomorú tényével szemben. 

Noha a hasonlatoknak éppen az a szerepük, hogy valamit plasztikussá 
tegyenek számunkra, ezek a hasonlatok maguk is magyarázatra szorulnak. 
Ez kétségtelen páli vonása a levélnek. Pálra jellemzőek anehézkes, a képzavar 
határát súroló hasonlatok (pl. 2kor 5,1kk). ezek korántsem olyan kicsiszoltak 
és kihegyezettek, mint Jézus hasonlatai, és meglehetősen nehéz a kulcsot 
megtalálni hozzájuk. 
19. vers: Az első hasonlat az építkezés köréből való. A fundamentum – 

egyébként gyakori kép a Bibliában – itt önmagában, a felépítmény nélkül 
szerepel. nehéz magyarázatot találni a pecsét szerepére a fundamentumon. 
azt tudjuk, hogy a római légiók pecsétes téglákat használtak az építkezé
seikhez, de hogy a fundamentumot külön is pecséttel látták volna el, arra 
nincs kortörténeti bizonyíték. A Bauer-szótár szerint a sravgi" (szfragisz) szó 
jelentheti a pecsét lenyomatát, s így a pecsétre vésett tömör mondatokat is. én 
ezt az utóbbi lehetőséget tartom valószínűnek. A pecsét itt nem a tulajdon 
jogot vagy a hitelességet hangsúlyozza, hanem egyszerűen a fundamentum 
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jellegét kifejező két tömör, vésetszerű mondatra utal. Egyes magyarázók 
lehetségesnek tartják, hogy a „pecsét” a keresztséget takarja. valóban, a 
második században a keresztséget gyakran nevezik „pecsétnek”, de nem 
valószínű, hogy a sokkal korábbi pásztorlevelek már ebben az értelemben 
használnák a szót. Nem valószínű ez a feltevés azért sem, mert nem volna 
logikus a keresztséget tekinteni megingathatatlan fundamentumnak, amikor 
a tévtanítók is nyilvánvalóan megkeresztelt tagjai a gyülekezetnek. 

Mi az a fundamentum, amelyet nem tud kikezdeni a tévtanítás? Jézus 
Krisztus – mint 1Kor 3,11-ben? A fundamentális keresztyén tanítások – mint 
1Kor 15-ben? schlatterrel együtt azt hiszem, hogy a fundamentum képe itt 
komplexebb tartalmat takar. istennek az egyházban végzett munkájáról van 
itt szó. Erre mutat a két mondat, amely az Ószövetségben jártas olvasót Kóré 
csoportjának esetére emlékezteti, vagyis isten akarata közvetítőjének tartja, 
mint Mózest és áront. Mózes nem bocsátkozik vitába, mert az Úr úgyis ismeri 
azt, aki az övé, s a mellett ki is áll. A népet viszont felszólítja Mózes, hogy 
„különüljön el” azoktól, akik nem bizonyultak isten választott vezetőinek. 

a hasonlat vigasztalást és egyben intést ad a tévtanítás bomlasztó tevékeny
sége és veszedelme közepette élő timóteusnak és a gyülekezetnek. Nemcsak 
a tévtanítók, hanem isten is dolgozik. Maradandó az egyházban csak az lehet, 
ami isten igazságát tartalmazza. Előbb-utóbb elválik, hogy ki tanít az Úr nevé 
ben. nincs tehát az igaz és hamis tanítás dolgában megbízható egyházi fórum. 
isten azonban szüntelenül végzi igazságtevő munkáját. A gyülekezetnek pedig 
késznek kell lennie arra, hogy elforduljon attól, bármilyen testre szabott is 
legyen az, amiről kiderül, hogy nincs köze isten igazságához. 
20–21. vers: a második hasonlat megértését megnehezíti, hogy a kép 

nem egészen töretlen. Az világos, hogy egy háztartásban különféle anyagú 
edények vannak, de abban már eltérnek a fordítások, hogy a különbsé 
get az edény anyagában vagy a rendeltetésében látják. az 1952-es és az új 
próbafordítás szerint az arany- és ezüstedények tisztességre, míg a fa- és 
cserépedények gyalázatra valók. ebben az esetben nehéz elképzelni a 21. 
versben hangsúlyossá váló „megtisztítást”. Mert akkor – ha valaki tisztán 
tartja magát – fa- vagy agyagedényből arany- vagy ezüstedénnyé kell válnia. 
ez pedig a hasonlatot elviselhetetlenné tenné nyilvánvaló képtelenségével. 
szerintem – és a kommentárok is ezen a nyomon haladnak – a károli-fordítás 
helyesebben adja vissza a szöveg értelmét. A róm 9,21-el való párhuzam is 
lehetővé teszi, hogy az eredeti szöveget 20b-ben így olvassuk: „…az egyik 
[ti. edény] tisztes tartalom [hordozására], a másik pedig gyalázatos tartalom 
[hordozására] való.” így nem az edény anyagára kerül a hangsúly, amely a 
hasonlatot a predestináció irányába tolná el, hanem a tartalmára. ebben 
az esetben érthetővé válik a hasonlat második fele: még a szemétládából is 
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válhat megbecsült „edény”, ha megszabadul tartalmától, s becsesebb tarta
lom hordozójává válik. 

A háztartás képe az egyház helyzetét tükrözi. Az ige világosan szembefordul 
az egyház donatista felfogásával. az egyház nem tiszta, hanem corpus mixtum. 
Megtalálhatók benne az igazi kincset, de a szemetet tartalmazó edények, 
emberek is. az igaz tanítók és tévtanítók egymás mellett élnek, s teljes bizton
sággal nem lehet őket különválasztani. Ezzel igénk ugyanarra figyelmeztet, 
mint Jézusnak a búzáról és konkolyról szóló példázata. Az egyházban betöltött 
szerep azonban nem végzetszerű. ha valaki a hamis tanításoktól elfordul, 
akkor szolgálata – az edény létének ez az értelme – értékessé válik, mert a he
lyes tanítás mindig jó cselekedetekre készít fel, ahogy a hamis tanítás mindig 
gátjává válik a szolgálatnak. A textus vége ismét Jézus tanítását csendíti meg: 
„Gyümölcseikről ismeritek meg a fát…” (Mt 7,16) itt jézus is a tévtanítókról, 
illetve azok felismeréséről beszél. A szeretet vagy szeretetlenség árulkodik a 
tanítás igaz vagy hamis voltáról, mert a tanítás és az élet között eltéphetetlen 
kapcsolat van. az egyházban hallható nagy hangzavarban ez nyújt eligazodást. 

meditáció 

korunk hajlik a prakticizmusra. a használhatóság szempontja gyakran 
nagyobb súllyal esik latba, mint az igazságé. az életet nem vagyunk hajlan
dók alávetni az elveknek. ez a prakticizmus az egyházi gondolkodásban is 
érezteti hatását. hol vannak ma a késhegyre menő teológiai viták! sokkal 
inkább leköt annak a sok gordiuszi csomónak a bogozgatása, amelyet a mai 
élet produkál az egyház számára. de a goethei elv: „szürke minden teória, de 
zöld az élet arany fája” – az igazságnak egyik oldala csupán. A tanítás és az 
élet között mély összefüggés van. A helytelen élet helytelen elméletből fakad. 
s fordítva is áll – oh, emberi körmönfontság! –: helytelen gyakorlatot hamis 
elmélettel támogatunk meg. Gondoljunk csak arra, hogy a keresztyén tanítás
nak a polgári gondolkodással történt összefonódása milyen közömbösséget 
szült az egyházban a közösség ügyeivel szemben! éppen ezért nem aludhat 
el az igazság szenvedélye az egyházban. egyáltalán nem mindegy, hogy mit 
tanítunk. talán azért félünk az igaz tanítás kérdésének felvetésétől, mert 
úgy érezzük, hogy ingoványos talajra tévedünk. Nem kell az egyháztörténet 
kétezer esztendős múltját megbolygatnunk, elég csupán egy mai gyülekeze 
tet megfigyelnünk, hogy észrevehessük azt a nagy és kaotikus hangzavart, 
amely a keresztyén tanítás tekintetében jellemez ma is bennünket. igazán 
messze vagyunk attól, hogy a keresztyén tanítás impozáns egyöntetűséggel 
állhasson a kereső ember elé. 
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kétségtelen, hogy ebben a tanításbeli sokféleségben nagy szerepe van az 
emberi bűnnek. A féltékenység, a dicsőségvágy már az Újszövetség korában 
sok tévtanítás mozgatórugója volt. Nem árt, ha egyszer világossá tesszük 
magunk és a gyülekezet számára, hogy nézeteinket, főleg a keresztyén ember 
nek az aktuális tennivalóira vonatkozó nézeteit mennyire meghatározzák az 
érdekeink – sokkal inkább, mint az érdekeinket a nézeteink. ilyenkor nem vi
tatkozásra van szükség, hanem az érdekek lelepleződésére és megtérésre. Nem 
véletlen, hogy a tévtanítás veszélyének kitett gyülekezetnek nem a tévedéstől, 
hanem a „hamisságtól” (ajdikiva) kell elállnia. A tanításbeli különbségeknek 
azonban oka lehet az is, hogy az evangéliumot a változó korok változó em
bereinek kell továbbadnunk. isten népe új történelmi feladatok elé kerülhet, 
amelyekben a régi „patronokkal” már nem lehet boldogulni. hümenaiosz és 
filétosz abban nem hibáztatható, hogy a görög emberek számára akarta az 
evangéliumot megfogalmazni. a hiba abban volt, hogy a „modernség” ked
véért magát az evangéliumot áldozták fel. Bőven találunk példát ma is erre 
az eljárásra, amikor a keresztyén tanításból nem marad más, mint a szeretet 
üres fogalma. Egyházunk nem így akar modern lenni. Vállalja a kereszt bot
rányát. de mindannak a következményét, ami Jézus Krisztussal történt, ma 
akarjuk megérteni. ha igaz az, hogy nem minden helyes, ami újszerű, igaz 
az is, hogy nem minden tanítás helyes csak azért, mert a múltban szentül 
hittünk benne. A mi korunkban már téves tanításnak kell látnunk például a 
szeretetszolgálatnak a nyomor enyhítésében kimerülő felfogását. figyeljünk 
fel igénk világos útmutatására: bár szembeszáll az evangéliumtól elszakadó 
új tanítással, nem kötelez el bennünket a régi mellett sem! 

a sokféle tanításnak a keresztyénségben tapasztalható sokszor disszonáns 
hangzavarában ki képviseli az igazságot? A keresztyénség minden időben lá
zasan kereste azt a „pecsétet”, amely hitelesítheti a tévedhetetlen keresztyén 
tanítást. volt, amikor az apostolokban, a hitvallásokban, a pápai tekintélyben 
vagy magában a szentírásban vélte ezt a biztosítékot megtalálni. nincs arra mó
dom, hogy bizonyítsam: hányszor éppen azok hordozták a keresztyén igazságot, 
akiket az előbbiek mérlegén eretnekeknek bélyegeztek. Be kell látnunk, hogy mi 
nem „ismerjük fel”, vagyis nem tudunk százszázalékos bizonyossággal dönteni 
arról, hogy ki az „övé”, azaz ki az, aki isten akaratát képviseli és cselekszi. 

ne gondoljuk azonban, hogy ezért azután az egyházban minden cseppfo
lyós és bizonytalan, s a tévtanítók az egyházat büntetlenül szabad vadászte 
rületüknek tekinthetik. ha mi, emberek tévedhetünk is emberekről alkotott 
ítéletünkben, isten azonban nem. Az egyház elsősorban isten munkaterülete, 
s ha mi nem is tudjuk a búzát a konkolytól elválasztani, isten ítéletének 
rostáján csak az marad fenn, ami tőle van. Nekünk állandóan készen kell 
lennünk arra, hogy isten jobb belátásra vezessen. Az igaz tanítás egyetlen 
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keresztyén közösségnek sem zsákmánya, az csak az isten iránti engedelmes 
ségben kristályosodhat ki mindaddig, míg a „rész szerint való el nem múlik”. 

Az egyház sem tanításában, sem tagjaiban nem tekinthető befejezett
nek, beérkezettnek, tökéletesnek. Nem ecclesia triumphans, hanem ecclesia 
militans. olyan háztartás, amelyben mindenfajta és mindenféle rendeltetésű 
edény van. Az edény hasonlata arra utal, hogy életünk értelme és célja a 
szolgálat. valamit mindig hordozunk és továbbadunk, csak az a kérdés, hogy 
az visszataszító szemét-e, vagy éltető kenyér. Az edény tartalma az alapige 
összefüggésében elsősorban a tanítás, a teológiánk, de ez szoros kölcsönha 
tásban áll az egész életünk tartalmával. A hamis tanítást el kell utasítanunk 
magunktól, mert az bénítólag hat szolgálatunkra. az „egészséges tanítást” 
viszont éppen az jellemzi, hogy felszabadít a szeretet cselekedeteire. Így ad 
isten kezünkbe egy használható próbakövet a sokféle tanítás megítélésére. 
ahogy jézus is mondta: „Gyümölcseikről ismeritek meg őket.” (Mt 7,16) 

ha növekszik a felelősség, az áldozatvállalás, a személyválogatás nélküli 
szeretet hatóköre, akkor jól tanítunk, akkor valamit megragadtunk isten 
akaratából, akkor sikerült az evangéliumnak találkoznia korunkkal. 

1970. június 

SzeNtháromSág üNNePe utáN 9. vaSárNaP 

Lk 16,1–9 

Átok vagy áldás? 

Elöljáróban vessünk egy pillantást önmagunkra mint igehirdetőkre: ez a 
példázat is alkalmat ad arra, hogy megszégyenülten csodáljuk Jézus igehir 
dető művészetét. Milyen kevés szóval tud sokat mondani! és milyen mesteri 
„fogásokat” alkalmaz a mondanivaló célba juttatására! Mi hamis teológiai 
alapállásból elhanyagoljuk az igehirdetés technikai oldalát. jézus azonban 
tudja, hogy hatékony eszközök kellenek az igehallgató értetlenségének és 
érdektelenségének leküzdéséhez. Nincs helyén az öncélú bűvészkedés sem, 
de egy esztergályosnak vagy egy sebészprofesszornak is ismernie kell mes
tersége fogásait feladata jó elvégzéséhez. természetesen igen gyakran a mon
danivaló tisztázatlansága vezet az igehirdetés technikai fésületlenségéhez. 
Mai igénk „nem példa, hanem példázat” (Prőhle). Az anyagiakat hűtlenül 

kezelő és Ura bizalmával visszaélő gondnokot nem állíthatjuk követendő példa
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ként a gyülekezet elé. A példázat a gondnok magatartásának egy mozzanatára 
helyezi a mondanivaló súlyát. Jézus mégsem öncélúan foglalkozik annyit a 
gondnok hitványságának bemutatásával. Ez az ő „mesterfogásai” közé tartozik. 
Jézus példázatával egy bizonyos ponton meg akarja szégyeníteni a „világosság 
fiait”. de a megszégyenítésnek „második fokozatát gyújtja be” azáltal, hogy 
egy hitvány ember példáját állítja eléjük. így kétszeres a megszégyenülés. Jézus 
kárhoztatja a „mindent mindig jobban tudás” kegyes gőgjét, amely oly gyak
ran jellemzi a keresztyén embert. ha még a hitványtól is van tanulnivalónk, 
mennyivel inkább tanulhatunk a tisztességes, de nem hívő embertől! 
A hitvány gondnoktól mindenekelőtt előrelátást tanulhatunk. isten az 

embert azzal is kiemelte a teremtmények közül, hogy olyan értelmet adott 
neki, amellyel cselekedeteinek következményeit is ki tudja számítani. Az 
előrelátás képessége tette lehetővé, hogy az ősember csapdát készíthessen, 
és vele a hatalmas mamutot is tőrbe ejthesse. de nem mindig élünk ezzel 
a képességünkkel. Gyakran nem látunk az orrunkon túl, mert „ködevők” 
(Ady), álomvilágban élők vagyunk. A realitás iránti érzék különösen belő 
lünk, magyarokból hiányzott a történelem folyamán. ha a manapság divattá 
lett futurológiával csínján is kell bánnunk, a józan előrelátásra igen nagy 
szükség van. A népesség rohamos növekedése, a nyersanyagok végessége, az 
emberiség öntudatra ébredése mind a közösségi társadalom számára készítik 
elő a talajt. Ennek előre látása nélkül hazug illúziókba ringatjuk magunkat, 
és nem találjuk meg a helyes cselekvés fonalát. Nem élhetünk a pillanatnak, 
mert minden pillanat a jövővel terhes. Minden pillanat a következő felé so 
dor bennünket. A hitvány gondnok ezt ismerte fel, és eszerint cselekedett. 
Nem jövendölgetésekre van tehát szükségünk – ez is divatossá kezd válni 
–, hanem józan előrelátásra. A népi bölcsességből is tanulhatunk. „Ki mint 
veti ágyát, úgy alussza álmát.” 
Különösen is előrelátónak kell lennie a keresztyén embernek, mert az ige 

világosságának birtokában van. Ebben a világosságban a földi élet látóha 
tára kitágul, és felismerjük, hogy minden perc a gondunkra bízott javakról 
számot kérő isten felé visz közelebb. A jól értett keresztyén reménység nem 
tesz felelőtlenné, sőt földi életünk és javaink hűségesebb kezelésére ösztö 
nöz. Az igazi baj nem abban van, hogy túlságosan mennybenézők vagyunk. 
sokkal nagyobb baj, hogy nem vesszük elég komolyan: a számon kérő istent 
nem kerülhetjük ki. Egyházunk már földi vándorútján is sok tapasztalatot 
gyűjthetett erről. ha előrelátóbbak lettünk volna, és a pillanatnyi előnyökért 
nem utasítottuk volna el az ige intését, kevesebb volna a késő bánat rossz 
választásaink és a szolgálat elszalasztott alkalmai miatt. 

jézus ebben az igében arra teszi a hangsúlyt, hogy az anyagi javainkkal 
is előrelátóan kell gazdálkodnunk. jézus az anyagi javakat hamis mammon
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nak nevezi. hamis mindenekelőtt azért, mert életünk rákfenéjévé válhat. 
tengernyi vér, igazságtalanság, kizsákmányolás, embertelenség és gyűlölség 
tapadhat hozzá. de hamis azért is, mert elhiteti velünk, hogy vele mindent 
megszerezhetünk, ami után vágyódik a lelkünk. A közmondásosan gazdag 
Krőzus halálos ágyán így kiáltott fel: „Ó, szolón, ó, szolón!” A körülötte 
levők nem értették szavait. Erre a király a következő magyarázatot adta: 
„szolón volt az a görög bölcs, aki már régen megmondta nekem az igazat: 
senki nem boldog a halála előtt.” A halál nyomorúságában már nem tudott 
vigasztalást találni összeharácsolt kincseiben. 

Az anyagi javak hamissága megvetést is válthat ki belőlünk. Ez az egyik 
oka annak, hogy a keresztyének viszonya az anyagi javakhoz mindig egy kissé 
zavaros. szennyes, a hívő ember figyelmére méltatlan dolognak tartják, de talán 
sehol sem vétkeznek annyit, mint ezen a területen. A lelkipásztori beszélgeté 
sekben, gyónásban fehér holló a pénzzel kapcsolatos bűnök megvallása. Jézus 
álláspontja világos: az anyagi javak nem válhatnak „disznófejű Nagyúrrá” (Ady), 
megszerzésük nem lehet öncéllá, de nem is tekinthetjük életünk jelentéktelen 
vagy megvetendő tényezőjének őket. Az anyagi javak eszközök. a hamis gond
nok ennek tekintette őket, és ezzel megszégyenítő példát adott nekünk. Nekünk 
azonban az anyagi javakat az ige világosságában istentől kapott bizománynak 
kell tekintenünk, amellyel akarata szerint kell sáfárkodnunk. 

ha az anyagi javak eszközök, akkor nem felhalmozni, hanem forgatni kell 
őket. A dunnahéjban őrzött holt tőke nem tölti be rendeltetését. A hamis 
gondnok arra használta fel anyagi lehetőségeit, hogy barátokat szerezzen 
magának. Ezért illeti őt ura dicsérete. A pénz igen gyakran ellenséges 
kedést támaszt. Nem igaz, hogy Jézus közömbös a társadalom gazdasági 
berendezkedésével szemben. ha a tőke érdekellentétekhez vezet, akkor az 
anyagi javakat nem a rendeltetésüknek megfelelően használjuk. A pénzünk 
arra való, hogy barátokat szerezzünk vele, de természetesen nem a hamis 
gondnok módján, aki megvesztegetésre használta a rábízott javakat, hanem 
Isten akarata szerint. isten azt fogja számon kérni tőlünk, hogy a tőle kapott 
szeretetet továbbvittük-e embertársainknak. Ennek a szolgálatnak pedig a 
„piszkos anyagiak” nagyszerű, áldott eszközei lehetnek. 

szavaink csak akkor nem fognak a levegőben lógni, ha a példázat mon
danivalóját az adott társadalmi rend keretei között értjük. egy olyan társa
dalmi rendben, amelyben a javak többsége a közösség tulajdonában van, 
leginkább úgy szerezhetünk magunknak barátokat a hamis mammonnal, 
hogy az egész közösség boldogulását szolgáló javakat gyarapítjuk. „A vilá 
gosság fiainak” nem lankadhat a munkakedve akkor sem, ha fáradozásuk 
a közös célokat szolgálja. de nem tekintik a közösből nekik jutó részt sem 
„zsákmánynak” (fil 2,6). A keresztyén ember örül az egyéni életszínvonal 
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emelkedésének, meglátja azonban a kispolgári gondolkodásmód veszélyeit is. 
Mert a társadalmi gondoskodás kiterjesztése ürüggyé válhat az önző emberi 
szív számára. Nincsenek már szegények! – ezzel a felkiáltással könnyítve 
lelkiismeretünkön bezárhatjuk szívünket egy igen fontos ügy elől. 
Jézus szavának megvilágításába kell helyeznünk azokat a javakat is, ame 

lyeket egyházunk javára fordítunk. Jézus arra tanít, hogy szeretetünk legyen 
ezen a téren is mérvadó. Egyszer nagyobb munkák elvégzéséhez rendkívüli 
adományt kértünk a gyülekezettől. Az egyik presbiterünk azzal indokolta 
ellenvetését, hogy a híveink adománya rontani fogja az egyházi járulék 
összegét. Mert – érvelt a presbiter – senki sem fog többet adni az egyházá 
nak, mint amennyit a büdzséjéből erre a célra félretett. hála istennek, nem 
minden hívünk gondolkozik így, de azért nem ritka az ilyen mentalitás sem. 
pedig a feladatainknak kellene meghatároznia az adakozásunkat, és nem 
fordítva. sokkal többet tehetne egyházunk, ha a szolgálat lelkülete elhatolna 
egészen a pénztárcánkig is. 

„pecunia non olet” – a pénznek nincsen szaga, mondta Claudius császár. 
Valóban, a pénz és minden javunk azzá lesz, amivé tesszük. Lehet átok és 
lehet áldás is a kezünkben. jézus azt mondja, hogy a mi „világosságunk” 
mértékévé is válhat. 

1975. július 

SzeNtháromSág üNNePe utáN 10. vaSárNaP 

ApCsel 20,17–38 

Forgácsok az előkészítő munkából 

Nehézséget jelent, hogy a textus más szituációhoz kötött, mint amelyben 
mi prédikálunk. Pál gondolatait az a szándék irányítja, hogy annak a gyü
lekezetnek a vezetőit, amelybe számítása szerint többé nem tér vissza, a 
gyülekezet iránt érzett felelősségben és az ige szolgálatában megerősítse. 
A mi mondanivalónknak nemcsak a gyülekezet vezetőit, hanem az egész 
gyülekezetet kell érintenie. ha hűek akarunk maradni a textushoz, tulaj 
donképpen magunkról, az ige szolgáiról kell beszélnünk ennek az igének az 
éles fényében, még akkor is, ha ez a fény az árnyékunkat is láthatóvá teszi. 
A textust azonban átszövi egy másik szál is. Pál minden mondatából az az 
istentől kapott meggyőződés izzik, hogy a gyülekezetnek élnie kell, hogy 
még sokaknak életet adjon. én ezen a nyomon indulok el. 
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az eisenachi evangéliumban jézus vádja hangzik el népe felé, amely nem 
akarja befogadni az igazi prófétákat. ha van logika a választásban, akkor 
az evangéliumi textus ráirányítja az epistolában figyelmünket a hamis 
prófétákra, akiket viszont nem szabad befogadnia isten népének. a gonosz 
farkasok kifejezés nem a kívülről jött veszedelmeket illeti, hanem a hamis 
tanítók és tanítások belső veszedelmét. 

azokról van itt szó, akik mindig pál nyomában jártak, és konkolyt hin
tettek az evangélium vetésébe. ezek nem elégedtek meg az evangéliummal, 
fonák módon hozzátettek vagy elvettek belőle. 

Pál úgy beszél a gyülekezetről, mint isten nyájáról. Jézus igehirdetésében 
is gyakran visszatérő ótestamentumi motívum isten népének megjelölésére. 
A nyáj a juhok sajátos életközössége. A vadak magukra utaltságának állandó 
életveszedelméből kiragadja őket a pásztor, s őrzője és gondviselője lett a 
védtelen juhoknak. A nyáj olyan életközösség, amelyet a pásztor és a juhok 
szereteten alapuló viszonya alakít ki. Amikor az ige a gyülekezetről mint 
isten nyájáról beszél, akkor a gyülekezetnek azt a nagy kiváltságát rajzolja 
elénk, hogy a gyülekezet az isten szeretetének védelmet nyújtó és bizalmat 
ébresztő légkörében élhet. 

Pál gyakran beszél a hitben erőtlenekről, akiket a hitben erőseknek nem 
szabad eltaszítaniuk maguktól, hanem a szeretet tapintatával kell mellé
jük állniuk. A 35. versben azonban az összefüggés szerint az „erőtelen” 
kifejezés a kereset nélküli és munkaképtelen gyülekezeti tagokra vo 
natkozik. Ezekről kell becsületes munkával a gyülekezet többi tagjának 
gondoskodnia. 

ez az ige búcsúbeszéd. egy ember szolgálata az egyház szolgálatának 
csupán egy kis töredéke, még ha Pál felbecsülhetetlenül nagy szolgálatáról 
van is szó. Egy ember élete csupán töredéke az egyház életének. Egy ember 
csupán csak láncszem az egyház szolgálatában és életében. de láncszem, 
amely ha nem tölti be feladatát, az egész lánc hasznavehetetlenné válik! 
Ennek a tudata izzik abban a felelősségben, amely az egész textus alap 
hangját adja. 

Vázlat 

Mint láncszemek… 
ha a kertünket nem gondozzuk, azzal, hogy a természet tegye meg a magá 
ét, felveri a gaz. A gyülekezet élete állandó gondozás nélkül csak romlani 
tud. Ezért köti lelkünkre isten: vigyázzatok! A „valahogy majd csak lesz” 
mentalitás a gyülekezet öngyilkossága. 
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Vigyázzunk a gyülekezetre, mert az Isten soha eléggé meg nem becsül
hető ajándéka. értéke nem önmagában van, hanem abban az áldozatban, 
amelyet Krisztus hozott érte. Ebben az áldozatban nyertünk békességet 
istennel, ebben kaptunk bűnbocsánatot, ebben nyílt meg az új élet kapuja 
előttünk. Ennek az áldozatnak a foglalatává lett a gyülekezet minden idők 
élő vízre szomjas emberei számára. Amikor közel áll hozzánk a gyüleke 
zet leértékelésének kísértése, meg kell tanulnunk ebből a szempontból 
becsülnünk egyházunkat. Emberek bűneikkel kompromittálhatják, isten 
szeretetének ezt az érthetetlen nagy áldozatát azonban mindez nem teheti 
meg nem történtté. Amikor a gyülekezetről gondolkodunk, azt vezetjük, 
benne élünk és szolgálunk, soha nem veszíthetjük el a szemünk elől, hogy 
nem a magunkéban dolgozunk. itt az isten „szeme világáról” van szó. isten 
előtti felelősséggel kell gondoznunk a gyülekezetet a jövendő generációk 
számára. 
Vigyázzatok az igére, mert ez a gyülekezet éltető ereje. ha ez megmarad, 

a regenerálódás, a „felépítés” feltétele adva van. Az ige szó. A szó könnyen 
elvesztheti súlyát. ez alól az ige sem kivétel, ha nem hitelesíti az evangélium. 
A „kegyelem igéje”, vagy ahogy Pál foglalja össze bizonyságtétele tartalmát: 
„Az Istenhez való megtérés és a mi Urunk Jézus Krisztusban való hit.” (21. 
vers) Az életünk romjaiból ott van felépülés, ahol ehhez az igéhez tartjuk 
magunkat. Ahol hűtlenekké válunk ehhez az igéhez, ott az, ami megvan, 
szintén romlásra van ítélve. sokszor nem tudjuk megmondani, hol is hibáz
tuk el az életünket, mert nincs is más oka, csak elszakadtunk az ige erejétől. 
Ezért Pál egyetlen veszedelemtől félti a gyülekezetet. Azoktól a farkasoktól, 
akik „fonák dolgokat” beszélnek az igehirdetés ürügye alatt. hozzátehet
jük: azoktól is, akik fonákul, a maguk elveinek és indulatainak a szűrőjén 
keresztül hallgatják az igét. Ezek azok, akikből hiányzik az istenre figyelő 
alázat, mert önmagukat akarják előtérbe tolni. 
Vigyázzatok a gyengébbekre, mert Isten reánk bízta őket. itt vannak kö 

rülöttünk azok, akik az életben a rövidebbet húzták. sohasem lehet termé 
szetes egy gyülekezetben, hogy azok, akik egy asztalnál ülnek az ige körül, 
el tudják nézni, ha a másik testiekben hiányt szenved. a szeretetszolgálat a 
hit próbaköve. A keresztyén közösség létkérdése. 

isten ügye nem embereken dől el. Egyszer el kell búcsúznunk nekünk 
is. jaj volna, ha ezzel megállna az egyház szívverése is. Csak láncszemek 
vagyunk. de megszakad a lánc, ha a magunk helyén kilazul a láncszem. 
isten ügye nagyobb nálunk, túlél bennünket, de boldog az a szolga, akinek 
élete ebbe az örökkévaló folyamba torkollott bele. 

1958. május–június 
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SzeNtháromSág üNNePe utáN 11. vaSárNaP 

1Jn 2,1–2 

Exegézis 

Bultmann formatörténeti analízissel azt igyekszik kimutatni, hogy 1,5–10 
gnosztikus eredetű textus, amelyet egy keresztyén redaktor átdolgozott, s 
hozzácsatolt egy intelmet, a 2,1–2-t.1 ezt azért látom fontosnak megemlí
teni, mert felhívja a figyelmet arra a nehézségre, amelyet az előző fejezet 
végének és textusunk elejének összekapcsolása okoz. Ennek a nehézségnek 
a feloldásában rejlik igénk üzenete. Az első fejezet azzal záródik, hogy aki 
tagadja bűnösségét, hazuggá teszi istent, és nincs isten igéje abban. Erre 
következik a kijelölt ige első verse, amely az előzőekből azt a követelményt 
vonja le a gyülekezet számára, hogy ne vétkezzék. ha Bultmannra hall
gatunk, és 1,5–10-et gnosztikus betétnek fogjuk fel, akkor ezek a versek 
csupán az isten világosságának és az ember sötétségének áthidalhatatlan 
ellentétét hangsúlyozzák, amelyből kiút nincsen. ha azonban az 1,5-től 
2,2-ig tartó részt szerves egésznek vesszük, akkor János üzenete a keresz 
tyén élet feszültségét tárja fel. isten világosság, s ezért a bűn sötétségének 
semmi köze nem lehet hozzá. Aki istenhez tartozik, az ne vétkezzék tehát. 
de azt sem mondhatjuk, hogy bűn nincs bennünk. Ezért van szükségünk 
a krisztusban kapott engesztelésre. 

ha a szöveg egységét megtartjuk, akkor a gnosztikus hatásokat mutató 
levél a gnosztikus tévelygések leleplezésévé válik. a gnosztikust istenisme
rete fölébe emeli a bűn problémájának. Ezért a gnoszticizmusban mindig 
benne rejlik a perfekcionizmusnak és a libertinizmusnak a kísértése. a lélek 
istenhez tartozik, s hogy mi történik a testtel, az többé már nem számít. Ezzel 
a felfogással fordul határozottan szembe a levél szerzője, s hazugságnak bé 
lyegzi, ha valaki azt mondja, hogy közössége van istennel, de életfolytatása 
bűnös, s ugyanígy hazugság az is, ha azt mondjuk, hogy nincs bűn bennünk. 
a keresztyén élet valósága a lutheri simul justus et peccator feszültségében 
van, vallja minden gnosztikus tévelygéssel szemben kijelölt igénk. 

A zsidókhoz írt levél 6. fejezete mutatja, hogy az első keresztyének állás 
pontja a már megkereszteltek bűneivel kapcsolatban nem volt teljesen egységes. 
textusunk nagy jelentősége abban van, hogy bár reálisan ítéli meg a keresz
tyén embert, mégsem oldja fel egy lapos tétellel az isten világossága és a bűn 
sötétsége között levő feszültséget, hanem odaszorít az egyetlen megoldáshoz. 

1 buLtmann 1927, 138–158. o. 
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meditáció 

igénk azt a kétségbevonhatatlan tényt állítja elénk, hogy a keresztyén ember 
is bűnös ember. Ezzel a ténnyel lehet úgy szembenézni, hogy belátásától 
mozgásba jön, dinamikussá válik keresztyén életünk, de lehet úgy is, hogy 
elcsüggedünk, és belekérgesedünk bűneinkbe. Lehet élni vele, de könnyen 
vissza is lehet élni vele. 

A bűn! ha ezt a szót így pusztán önmagában halljuk, sötét, fekete, alak
talan tömeg jelenik meg lelki szemeink előtt. A legtöbbször gyülekezeteink 
előtt sem bontakozik ki elvontságából. fantom, amellyel riogatjuk a „kiskorú” 
hallgatóságot. Az első dolgunk az, hogy a bűnt mitológiátlanítsuk. A legjobb 
volna, ha a prédikációban nem is hangzana el ez a szó, s helyette rátapinta
nánk arra, amit takar. hiába értjük mi, igehirdetők, hogy teológiailag mi a 
bűn, a legtöbb igehallgató büntetőjogi kategóriákban fogja érteni. 

A bűn nem egy örök és emberfeletti erkölcsi ideál megsértése. A hazug
ságban például nem azt kell kárhoztatnunk, hogy az sérti az igazság eszmé
jét, hanem hogy embereket vezet félre, emberi kapcsolatokat kuszál össze. 
A paráznaság nem azért bűn, mert az ember elveszíti tisztaságát, hanem 
mert hiányzik belőle az igazi szeretet kölcsönös felelőssége. isten akaratá
nak biblikus értelme mindig az élet emberséges rendje, s nem valamiféle 
öncélú teljesítmény. Jézus azért tudott annyira függetlenül ítélni erkölcsi 
kérdésekben a sérthetetlennek vélt erkölcsi hagyományokkal szemben is, 
mert az egyetlen helyes, isteni erkölcs mértékét alkalmazta, a szeretetet. 
A bűn az embert torzítja el, s ezért jóvátehetetlen. Mivel az ember isten féltett 
teremtménye, istennel kerül szembe, aki azt megrontja. 

ha belátjuk, hogy isten akaratának egyetlen mértéke a szeretet, akkor 
végre le kell számolnunk azzal, hogy helyette a polgári erkölcs mértékével 
mérjünk. A polgári erkölcs jellemző vonása, hogy lényegtelen dolgokat he 
lyez a lényegesek elébe. Még ma is nagyon sok olyan gyülekezeti tag van, aki 
számára a bűn netovábbja a kártyázás, a cigaretta vagy a tánc. A jó polgár 
szenvedélyektől mentes. A jó polgár számára nagy érték a tisztesség, s ezért 
minden megengedhető, ha társadalmi botrány nem válik belőle. A jó polgár 
legfőbb gondja önmaga nemesítése, szűk kis világa nyugalmának megőrzése 
s a maga jólétének biztosítása, aminek érdekében egy kis ügyeskedés igazán 
nem nevezhető bűnnek. A polgári erkölcsből hiányzik annak a tudata, hogy 
a társadalom tagjai egymásra vannak utalva. hiányzik belőle a szociális 
felelősség. szeretetéből legfeljebb a jótékonykodásra telik. Ami érdekkörén 
kívül esik, az iránt teljesen közönyös, az már „nem az ő asztala”. 

igénk tud a hívők bűnéről is. Ennek a ténynek is komolyan szemébe kell 
néznünk, s le kell vonnunk belőle a következményeket. A perfekcionizmus 
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jó protestáns tudatunkban ritkán jelentkezik, annál gyakrabban magatartá
sunkban. ha bűnről van szó, akkor mindjárt a gonosz világ jut az eszünkbe. 
ha kritika éri az egyházat, méltánytalan sérelemnek érezzük. ha az egyház 
állapotával nem vagyunk megelégedve, akkor az egyházon kívül keresünk bűn
bakot. ha valakinek változnia kell, akkor nem nekünk kell, hanem a világnak. 
Az egyház múltját, a magunk régi álláspontjait körömszakadtáig védelmez
zük. Magunkat ajánljuk a világ problémáinak csodaszeréül, mintha mindig 
feddhetetlen lett volna a keresztyénség. Nem vesszük észre, hogy tragikus 
módon a keresztyénségünket tettük Jézus helyébe. isten népe simul peccator, 
s ezt őszintén vállalnunk kell az emberek előtt is. Vagy nem hitetlenség az, 
ha azt hisszük, hogy isten előtt könnyebb vállalni a bűneinket, mint emberek 
előtt is elismerni azokat? szavunk hitele ma attól függ, hogy tudjuk-e vállalni 
bűneinket, a világ sebeiben való bűnrészességünket, és így teljes szolidaritást 
tudunk-e vállalni minden bűnössel. sőt a mi ítéletünk súlyosabb, mert isten 
igéjéből tudnunk kellene, hogy mi a bűn, és mi mégis cselekesszük azt. 

A bűn jelenléte a keresztyén ember életében nem jelentheti azt, hogy 
beletörődik abba. „Azért írok nektek, hogy ne vétkezzetek.” (1jn 2,1; Cs. s. 
ford.) A bűn akkor is rombol, ha azt keresztyén ember követi el. A bűn akkor 
is elválaszt istentől, ha az egyház közösségébe tartozunk. A liberalizmus 
veszélye azokat környékezi meg leghamarabb, akik vallásos kötelességüknek 
eleget tesznek. Ez a kettősség egészen betegessé is válhat. Nemrég kérte tőlem 
gyülekezetemnek egyik tagja, hogy csak prédikáljak jó keményen, mert olyan 
jólesik, ha megmossák a fejüket. Nyilván az óember kedélyállapotának is 
jót tesz egy kis lelki masszázs. 

isten és a bűn összeférhetetlen. Nem az isten haragjától való félelem 
az, ami igazán szembe tud fordítani bűneinkkel. Az egész Újszövetség, de 
különösen János hangsúlyozza, hogy a keresztyén ember bűnnel szemben 
való kérlelhetetlensége isten szeretetének felismeréséből fakad. „Mi szere
tünk, mert ő előbb szeretett minket” – írja 1Jn 4,19-ben. A „ne vétkezzetek” 
parancsa ma az egyházunk számára elsősorban azt jelenti, hogy végérvé 
nyesen szakítania kell az önző, befelé fordult, a kisemmizettek, az éhezők, a 
háborútól szenvedők, a népünk felemelkedéséért folyó erőfeszítés, a nagyobb 
társadalmi igazság iránt közönyös magatartással. 

az ige hatalmas vigasztalása, hogy a keresztyén ember életében uralkodó 
bűn terhétől is meg lehet szabadulni. isten kész haragjának zárlata alól fel
menteni népét, ha őszinte bűnbánat ébred benne. Újra van bocsánat! Milyen 
hosszútűrő isten szeretete! hogy ez mennyire nem természetes, mutatja az a 
tény, hogy ennek a bocsánatnak nagy ára van: jézus halála. Mintha azokat 
akarná nyomós érvvel biztatni, akik nem mernek bízni abban, hogy isten 
újra megbocsát. nem természetes az sem, hogy az atya visszafogadja a tékozló 
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fiút, mintha mi sem történt volna. Az viszont már igazán hihetetlen, hogy az 
egyszer már visszafogadott fiút újra visszafogadja, miután az ismét visszatért 
a disznók vályújához. Mi nem azon csodálkoznánk-e, ha egyszer zárt ajtókra 
találnánk, mert annyira természetessé vált számunkra, hogy isten megbocsát? 
hiszen „ez a mestersége” – mondta voltaire. érdemes Bonhoefferre figyel
nünk, akit azt mondta, hogy az egyház legnagyobb betegsége, hogy az ingyen 
kegyelmet olcsó kegyelemmé tette. „Az olcsó kegyelem a bűn megigazulása, 
nem pedig annak a bűnösnek a megigazulása, aki elhagyja bűneit és megtér. 
Az olcsó kegyelem nem az a bűnbocsánat, amely elválaszt a bűntől. Az olcsó 
kegyelem az a kegyelem, amelyet mi adunk önmagunknak” – írja a Krisztus 
követéséről írt könyvében. ha az isten bennünket keresztyén múltunk ellené 
re még mindig megtart, életünk és szolgálatunk számára ha csak a legkisebb 
lehetőséget is biztosítja, az nem lehet ürügy az elbizakodásra, hanem csak 
hálára és radikális megújulásra sürgető kegyelem. 

de ez a kegyelem sem a keresztyének kizárólagos birtoka. jézus engesz
telés az egész világ számára. Ez a lehetőség nyitva van mindenki számára. 
senkire sem tekinthetünk úgy, mint istentől eltaszítottra. isten népe sem a 
bűn, sem az isten szeretetének tekintetében nem kapott megkülönböztetett, 
kiváltságos helyet. éppen ezért kell isten felismert szeretetének erejével 
együtt szenvednie, együtt vívódnia, együtt bánkódnia a világgal. 

Felhasznált irodalom 
buLtmann, rudolf: analyse des ersten johannesbriefes. in: Bultmann, rudolf – soden, 

hans von (szerk.): Festgabe für Adolf Jülicher zum 70. Geburtstag. tübingen, 1927, 
138–158. o. 

1969. július 

SzeNtháromSág üNNePe utáN 11. vaSárNaP 

Lk 18,9–14 

a megigazulás háromszögében 

Mesteri pillanatkép! ha nem a könyörületes szívű Mester szájából származna ez 
a példázat, azt mondhatnánk, hogy találó, vesékbe látó, leleplező karikatúrával 
van dolgunk. A példázat éle a farizeus ellen fordul, de ez az él a mentő szeretet 
operálókésének az éle. Jézus textusunkban a megigazulás titkát tárja elénk. Nem 
dogmatikus elvontsággal, hanem úgy, ahogy az életünkben találkozunk vele. 
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Ez az életközelség mindenekelőtt abban mutatkozik meg, hogy a megigazulást 
nem szűkíti le isten és az egyes ember kapcsolatára, hanem belevonja abba a 
felebarátot is. A megigazulásról helyesen csak abban a háromszögben beszélhe 
tünk, amelynek három sarkán isten, az egyén és a körülötte élő emberek állnak. 
A háromszög három sarka ugyanis kölcsönösen meghatározza egymást. 
Az önbecsülés könnyen átfordulhat önhittségbe és önelégültségbe. az 

önbizalom észrevétlenül is elbizakodottsággá válhat. Az evangélista a ke 
retversben (9. vers) általánosítja a példázat mondanivalóját, s ezzel arról 
tanúskodik, hogy jól megértette Jézus szándékát. A hitről beszél, de nem a 
hitvallás szavaiban, hanem a bizalomban kifejeződő hitről. Amikor pedig 
ennek a bizalomnak a tárgyát önmagunkban nevezi meg, kiemeli a hitet a 
vallásos terminológiából, és általános emberi tartalommal ruházza fel. 

Bár a példázat vallásos miliőben mozgatja szereplőit, általuk Jézus mégis 
az emberi egzisztencia egyik legfontosabb és legkényesebb pontjára helyezi 
gyógyító kezét. A létfenntartási ösztön erejével jelentkezik minden ember 
ben az önbecsülés igénye. Elviselhetetlen „senkinek” lenni, s ezért sokszor 
hajmeresztő, sőt nevetséges mutatványokra kényszerítjük magunkat, hogy 
„valakik” lehessünk mások szemében, ami a legtöbbször egyet jelent azzal, 
hogy a magunk szemében. nem mindig kotrunk magunk alá nemes anyagokat. 
sokszor a szemét is jó arra, hogy egypár milliméterrel magasabbra kerüljünk. 
Még a visszaeső tolvaj is „dicsekedni” (páli terminológia!) akar valamivel. 
ha mással nem tud, akkor azzal, hogy ő a többinél is ügyesebb tolvaj. 

Az egészséges önbizalom életszükséglet. E nélkül elássuk az istentől 
kapott talentumainkat. A határ azonban az önbecsülés, az önbizalom, va 
lamint az önhittség, az elbizakodottság és az önelégültség között igen kes 
keny és elmosódott. igen könnyen átbillenhetünk egyikből a másikba, és 
így az, ami eddig tartást adott, most már megszédít és megbénít. példaként 
emlékezzünk arra, hogy a nemzeti öntudat – „egy nemzetnél sem vagyunk 
alábbvalók” – miként csapott át tespesztő nemzeti elfogultságba, amikor 
fennen hangoztattuk a szállóigét: „Extra hungariam non est vita, si est vita, 
non est ita.” Pedig de sok magyarnak volt keserű ettől az élettől a szája íze! 
Mielőtt azonban más háza tája előtt kezdenénk seperni, jusson eszünkbe, 
hogy Jézus templomos emberekről beszél, jelezve azt, hogy az elbizakodottság 
mindenekelőtt kegyes köntös mögé rejtőzik. A fenti latin szállóigét hízott 
gőggel nem egyszer így idézzük: „Extra ecclesiam non est vita!” 

Az önbizalom elbizakodottságba csaphat át, az elbizakodottság viszont 
igen könnyen kishitűségbe. Mert minden a mértéken múlik. Aki az egy 
méterre emelt lécet büszke győztesként ugorja át, szégyenszemre leverheti 
a két méterre emeltet. Jézus ebben a példázatban szeretettel hív bennünket, 
tántorgó önbizalmú embereket isten tárgyilagos mértéke alá. 
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Isten előtt nem mérhetjük magunkat emberekhez. A példázat két szereplője 
imádkozik, tehát isten elé áll. a farizeus szavai ebben a szituációban válnak 
hamissá. ellaposítjuk jézus szándékát, ha a példázatban a látszatkegyesség 
és az őszinte alázat ellentétét véljük felfedezni. A farizeus valóban buzgó, 
derék ember. Ma így mondanánk: „jóakaratú ember”. (Kortörténeti adalékok 
bőven találhatók Prőhle Károly Lukács-kommentárjában.) Minden lelkész 
ilyen gyülekezeti tagokról álmodik. Jézus nem ködösíti el azt a tényt, hogy 
magatartás és megbízhatóság tekintetében nagy különbség van ember és 
ember között. s nem csak istenfélők között. Mindnyájan ismételten átéljük 
Bonhoeffer meglepődését, aki az ellenállási mozgalomban a hitetlenek között 
is igazi erkölcsi nagyságokat fedezett fel. hányszor kell megszégyenülnünk 
ma is az egyházon kívül élők igazi embersége és szolidaritása előtt! 

A baj ott kezdődik, amikor isten előtt állva emberekre vetett oldalpillan
tással építem fel igazamat és önbizalmamat. Lehet, hogy emberi mértékkel 
mérve igyekeztünk, és teljesítményünk az átlag fölé emel bennünket, de 
– ahogyan pál is mondja – „…nem ebben vagyok megigazulva. Aki ugyanis 
engem megítél, az Úr az.” (1Kor 4,4) isten pedig nem emberi szempontok 
szerint ítél. isten egészen a sajátjának tekint, s mit számít, ha a milliós nagy
ságrendű adósságból nem ötezret, hanem – mondjuk – tízezret törlesztek! 
„De még ha mindent meg is tettetek, ami nektek parancsolva volt, mondjátok: 
Haszontalan szolgák vagyunk, csak azt tettük, amivel tartoztunk.” Mi mégis 
körömszakadtig bizonyítgatjuk kiválóságunkat. Lelkészi látogatásaim során 
hányszor kellett szégyellnem magam, mert olyan makulátlan házaspárokkal 
találkoztam, akik hosszú életük során soha egy rossz szót nem mondtak egy
másnak! Aki isten irgalmához méri magát, az mindig kevésnek találja, amit 
tett, s minél mélyebben ismeri meg isten irgalmát, annál nagyobbnak találja 
hiányosságait. Minél nagyobb a távcső, annál tágasabbnak tűnik a világűr. 

ha az isten irgalmába helyezett bizalom helyett önmagunkba vetjük bi
zalmunkat, akkor az feltétlenül megrontja a háromszög harmadik sarkán álló 
embertársunkkal való viszonyunkat is. sőt, hogy mi lapul meg a legkegyesebb 
szív rejtekén, itt kerül napvilágra. A farizeus korrekt hívő. Amivel különb má
soknál, azt istennek tulajdonítja. Amikor azonban a vámszedőt összehasonlítási 
alapul használja, ahelyett, hogy megesne a szíve rajta, akkor kiderül, hogy a maga 
igazába és nem isten irgalmába veti bizalmát. Így válik logikusan a kegyes ke
gyetlenné. Nem használni akar, hanem felhasználni. olyan jól jön egy kipattanó 
botrány, s milyen szívesen terjesztjük! Mert ezzel is hízik az önigazságunk. igen, 
a törvény vagy evangélium soha el nem avuló, életet meghatározó alternatíva. 
Egyedül Isten irgalmából leszünk igazak. tévedés ne essék, a vámszedőt 

nem a bűne predestinálta a megigazulásra. Bizonyára volt olyan vámszedő 
is, aki talált mentséget hitványságára. ez az ember azonban megadta magát 
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kegyelemre. A farizeus önigazsága még nem morzsolódott össze, s ezért nem 
is kellett neki a kegyelem. ez nem lett igazzá – hozza meg ítéletét jézus –, 
amíg amaz megigazulva ment haza. A vámszedő szélnek eresztette önigaz
ságát, és így lett belőle „valaki”: isten gyermeke. 

1974. július 

SzeNtháromSág üNNePe utáN 11. vaSárNaP 

Lk 17,7–10 

Szolgáló életünk rugója 

Az alapige megütközést keltő vonásai 
Az eredeti szöveg megértése nem okoz sok nehézséget. fordításban is hűen 
visszaadható a példázat minden fordulata. talán csak arra kell külön is 
felfigyelnünk, hogy a 9. versben Lukácsra jellemzően (8,23) nem a szolgának 
kijáró jutalom (mivsqo"), hanem a köszönet, illetve a hála lesz kérdésessé. Ez 
utóbbi jóval több, mint az előző, mert már nemcsak a gazda pénztárcáját, 
hanem a szívét is érinti. 

nehézséget okoz viszont a példázat anyaga és alkalmazása. jézus a pél
dázat anyagát a rabszolgatartó társadalom embertelen viszonyaiból meríti, 
és ami igazán meghökkentő, a példázatot úgy építi fel, hogy a végletekig 
kizsákmányolt és kiuzsorázott szolgával szemben a gazdának ad igazat. ha 
a mai gyülekezet ezen nem ütközik meg, baj van a szociális érzékével. ha 
pedig megütközik, akkor hogyan vigyük közel hozzá az ige üzenetét? Azt 
hiszem, a kérdés tisztázása elől nemcsak a készülésben, de az igehirdetésben 
sem térhetünk ki. 

Az első pillanatra kézenfekvőnek látszik a feszültség oly módon történő 
feloldódása, hogy jézus nyilvánvaló szándéka szerint a példázatot nem em
ber és ember, úr és rabszolga viszonyára, hanem isten és ember kapcsolatára 
értjük. de ebben az esetben sem könnyű a helyzetünk. Vajon kimerülhet-e 
Isten és ember kapcsolata a rabszolgatartónak és rabszolgának abban a rideg 
viszonyában, amelyet a példázat megrajzol? összefér-e ez azzal a képpel, 
amelyet Jézus az Atyáról állított elénk? Az igehirdető számára ez a kérdés 
így vetődik fel: eleget tettünk-e Jézus szándékának, ha a prédikációban isten 
maximális követeléseinek a korbácsát suhogtatjuk meg? 

A nehézségek akkor oldódnak meg, ha nem hagyjuk figyelmen kívül 
jézus példázatainak a természetét. jézus nem egy olyan példázatot mondott 
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el – és ez elsősorban a Lukács által megőrzött példázatanyagban figyelhető 
meg –, amelynek szereplői nem tekinthetők példaképnek és a bennük vázolt 
viszonyok ideálisnak. ilyen például a tolakodó barátról (Lk 11,5–8), a hamis 
sáfárról (Lk 16,1–12) vagy a hamis bíróról szóló példázat (Lk 18,1–8). ezekben 
jézus mesteri módon – ma így mondanánk – az elidegenítés írói eszközét 
használja helytelen álláspontok leleplezésére és megszégyenítésére. rend
szerint úgy, hogy a hibás tételt látszólag vállalva azt az abszurdumig viszi. 

A jelen esetben is erről van szó. Jézus a tanítványoktól szolgálatot vár. Az 
előző versekben arról beszél, hogy még a mustármagnyi hit is nagy teljesít
ményekre képes. A hitből fakadó szolgálat lendületét azonban megtörheti a 
zsidó kegyességben oly nagy szerepet játszó jutalomszemlélet. ez a szemlélet 
az istentől remélt jutalommal igyekezett a kegyes embert érdekeltté tenni a 
jó cselekvésében. sőt a jutalmat egyenesen járandóságnak, bérnek (mivsqo") 
tekintette. ez a szemlélet természetesen a „minél kevesebb munkával minél 
nagyobb bér” törvényének érvényesülését hozta magával. Jézus is ebből a 
szemléletmódból indul ki. példázatában isten és ember viszonyát a mun
kaadó és munkavállaló kapcsolatával rajzolja meg. de azonnal felteszi a 
kérdést: mekkora az a teljesítmény, amellyel kiérdemelhetnénk isten háláját? 
ha mindent megtennénk, akkor sem érdemelnénk jutalmat, mert egészen 
Istenéi vagyunk. ahogyan a rabszolga is egészen az uráé. aki tehát elvárja 
a jutalmat, ezt a választ kapja jézustól. nem vagyunk abban a helyzetben, 
hogy bármit is követelhetnénk istentől. 

Miről prédikáljunk textusunk alapján? 
Jézusnak ez a példázata alkalmat ad nekünk arra, hogy ne csak szolgála 
tunkat, hanem a szolgáló élet indítékait is igehirdetésünk témájává tegyük. 
ebben az igében ugyanis jézus olyan szolgákról beszél, akik nem tagadták 
meg ugyan a szolgálatot, de azt helytelen indítékból végezték. nem vitatha
tó, hogy a példázat éle a korabeli zsidó kegyesség ellen fordul, illetve ettől 
akarja a tanítványok szolgálatát megóvni. jézus is vallotta, amit minden 
kegyes zsidó is szem előtt tartott: az istenhez tartozás feltétlenül együtt jár 
akaratának cselekvésével. de nem értett egyet cselekedeteik mozgatórugóival. 

Elképzelhető egy olyan álláspont is, amely szerint felesleges szőrszál
hasogatás cselekedeteink rugóit firtatni. fő a végeredmény. Lehet Pálra is 
hivatkozni, aki az igehirdetésre vonatkozóan írja a következőket: „Mert 
miről is van szó? Egyedül arról, hogy bármily módon, akár színlelésből, 
akár meggyőződésből: Krisztust hirdetik.” (Fil 2,18) nem szabad azonban 
kiforgatnunk Pál szavait. Nem azt állítja, hogy a színlelésből vagy pedig 
szívből végzett szolgálat között nincs különbség. Csupán leszögezi, hogy a 
színlelésből végzett szolgálat is jobb, mint a szolgálat megtagadása. hogy nem 
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mindegy, ki milyen lélekkel végzi feladatait, mindennapos tapasztalataink 
bizonyítják. szívesebben dolgoztatunk azzal, aki szereti a munkáját, mint 
azzal, aki csak a kereseti lehetőségeket nézi. A helytelen indítékból végzett 
szolgálat eltorzul. Önigazzá, válogatóssá, örömtelenné tesz. 

Végül is Jézus akarata szerint milyen indítékokból végezzük szolgálatun
kat? A példázatban adott válasz: szolgálatunk nem érdem, hanem kötelesség. 
istenéi vagyunk. tőle van mindenünk, egész életünk. Ezért minden képessé 
günkkel, erőnkkel, időnkkel és javunkkal rendelkezésére kell állnunk. Nem 
áll módunkban istennel szemben szerződéses munkaviszonyban állónak 
tekintenünk magunkat. Nem is élhetünk kikötésekkel, és nem szabhatunk 
feltételeket. Jó, ha tisztázzuk végre magunk és a gyülekezet számára, hogy 
szolgálatban állni és szolgálatot végezni nem tetszésünkre bízott „hobbi”, 
amelyért dicséretet érdemelnénk, hanem istenhez tartozásunk velejárója, 
ember voltunkból fakadó kötelesség. 

A példázatnak ez a fő mondanivalója. Mert Jézus olyanokat tart szem 
előtt, akik túl hamar érzik azt, hogy eleget tettek istennek. Jézusnak azonban 
más mondanivalója is van szolgálatunk indítékairól. Mivel pedig mi nem a 
textust prédikáljuk, hanem Krisztust, erről is szólnunk kell. Bár lehetséges, 
hogy jézus a példázat utolsó mondatában említett „tartozásunkkal”, amelyet 
az egyik fordítás a „kötelesség” szóval ad vissza, már túl akar mutatni a pél
dázatban megrajzolt úr–szolga viszonyon. jézus más alkalmakkor sokszor 
hangoztatta, hogy mi nem csak „teremtési alapon” tartozunk szolgálattal 
istennek. „Mert ki a nagyobb?” – kérdezi tanítványaitól Lk 22,27-ben. „Az, 
aki az asztalnál ül, vagy az, aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül? Én 
pedig olyan vagyok köztetek, mint aki szolgál.” nagyon téved az, aki azt hiszi, 
hogy isten csak követel. Jézus szolgálatában irgalmas, mentő szeretetével 
vesz körül. Szolgálatunk indítéka a szeretetadósság, amely Isten megelőző 
szeretetéből halmozódott fel. Az egyház történelme során gyakran nem merte 
etikai követelményeit erre alapozni. Más módon kívánta érdekeltté tenni 
tagjait a jó cselekvésében. nagyrészt ennek tudható be, hogy szolgálata oly 
sokszor eltorzult. ha szeretnénk, hogy az egyház szolgálata kiteljesedjék, 
nem az evangéliumi alapot kell elhagynunk, hanem még erősebben kell 
megragadnunk, és következményeit még bátrabban kell vállalnunk. 

Az igehirdetés fonala 
Isten tevékeny életet kíván tőlünk. figyeljük meg Jézus példázatának kép 
anyagát: Jézus isten országát szinte kivétel nélkül az ünnepi étkezés vagy 
a mezei munka motívumaival rajzolja meg. igen gyakran a kettőt együtt 
használja, mint alapigénkben is. ez nem véletlen. jézus szerint isten orszá
ga ott valósul meg, ahol isten szeretetének ajándékai kiáradnak, és ahol az 
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emberek ezért örömmel lesznek isten munkatársaivá. Csak a munkás élet 
lehet értelmes emberi élet. Egyik ismerősöm mondta nemrég: „rosszul van 
berendezve az élet. amikor még tudnánk élvezni az életet, dolgoznunk kell. 
Amikor pedig nyugdíjas korunkban volna időnk rá, már nem tudjuk élvezni 
az életet.” Csábító, de hazug gondolat. Az élet igazi ízét az alkotás öröme adja 
meg. ha felebarátaink életét széppé akarjuk tenni, mindenekelőtt a munka 
örömét kell visszaadnunk nekik. Meg kell szabadítanunk a lélekölő egyhan
gúságtól. A munkanélküliség nemcsak a dolgozó ember gazdasági létalapját, 
hanem emberi méltóságát is kikezdi. Újra és újra figyelmeztetnünk kell a 
gyülekezetet: a tevékeny keresztyén élet alfája a hivatásunk, munkakörünk 
hűséges betöltése. Az ómegája azonban az irgalom szempontjainak érvénye 
sítése tevékenységünkben. nemcsak a magunk részét kell vállalnunk a nagy 
munkamegosztásban, hanem helyt kell állnunk azokért, akik akár alkati, 
hitbeli vagy erkölcsi okokból csak kevesebbet tudnak teljesíteni. Még egy 
házasságban sem tud megvalósulni a teljes kölcsönösség, hát még nagyobb 
közösségekben, a gyülekezetben, a munkahelyen vagy az emberiség életében. 
így inti Pál gyülekezeteit az erősek kötelességeire a gyengékkel, erőtlenekkel 
szemben. jézus ezt így mondja: „Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, 
és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.” (Lk 12,48) Jézus, aki a 
legtöbbel rendelkezett, mindent, még az életét is odaadta nekünk. „Gazdag 
létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagod
jatok.” (2Kor 8,9) Ezért a bűnbocsánatot nyert bűnös sohasem nyugtathatja 
meg magát azzal, hogy ő „megtette a magáét”. tartozunk egymásnak azzal, 
amink van: az evangéliummal és a hézagpótló szeretettel. 

Milyen jutalmat várhat az, aki többet vállal a terhekből, mint az átlag? 
A közgazdaságtan tudja, hogy a dolgozót érdekeltté kell tenni a nagyobb 
hatásfokú munkában. de még a társadalom sem mondhat le az áldozatkész
ségről, hiszen sok olyan munkaterület van, amelyet nem lehet megfizetni 
(betegápolás, éjszakai műszak stb.). Még kevésbé maradhat meg a jutalomra 
spekuláló tanítvány jézus szolgálatában. Legyen ez az elvárt jutalom az 
emberek hálája, a társadalom elismerése, kiváltságos sors vagy akár az örök 
üdvösség. Az evangéliumtól megérintett ember tudja, hogy nem a lelki taka 
rékbetét-állományát gyarapítja, hanem Isten érdemtelenül elnyert megelőző 
szeretetét törlesztgeti. „aki a szeretetben marad, istenben marad” – olvassuk 
1Jn 4,16-ban. Ennél többet sem itt, sem az örök életben nem kaphatunk. 

ha ezt felismerjük, sohasem mondhatjuk, hogy már eleget tettünk. Ak
kor nem állhat meg a vakolókanál a kezünkben, amikor megszólal a déli 
harangszó. váci Mihály Nem elég című, mesteri fokozással felépített versét 
korbácsütésnek érezhetnénk, de Jézus szorongató szeretetében örömmel 
egyetértünk vele. igen, a szolgálat akkor szolgálat, ha nem áll meg a szerette 
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inknél, a gyülekezet határainál, sőt népünk határainál sem, és nem elégszik 
meg fél- és álmegoldásokkal. Van szent elégedetlenség is! 

nem túlzás hát, hanem igazság: sohasem mondhatjuk el, hogy mindent 
megtettünk. szolgálatunk fogyatékossága pedig mindig odakényszerít ahhoz 
a kegyelemhez, amelyből minden igazi keresztény szolgálat táplálkozik. 

1976. július 

SzeNtháromSág üNNePe utáN 12. vaSárNaP 

Róm 3,28–31 

a megigazulás hit alapján és Isten törvénye 

A szöveg megértéséhez 
Az alapigéül kijelölt levélrészlet fontos eleme a gondolatmenetnek. Kap 
csolatot létesít a Krisztusért ingyen megigazító kegyelemről szóló alapvető 
mondatok (3,21–26) es az ezeket ábrahám példájával alátámasztó ószövetségi 
hivatkozás között. tehát egyszerre összefoglalás és indítás. Amint az előző 
ekben, úgy a továbbiakban is majd fontos szerepet kapnak a szövegünkben is 
megtalálható „dicsekvés”, a „cselekedetek”, a „törvény” és a „megigazulás” 
fogalmak. Käsemann jellemző módon ennek a szakasznak az „élére állított 
polémia” címet adta.1 

a 28. versben található állítmány (logiovmeqa) jelentéstartalma szerint 
súlytalanabb gondolati tevékenységet, mint például ’vélekedést’ is kifejezhet. 
de igazat kell adnunk käsemann-nak, aki szerint ebben az esetben a szóban 
forgó igének ’vitás kérdésben dönteni’ értelmet kell tulajdonítanunk.2 Mivel 
az ige alakja imperfectumi, tehát befejezetlen cselekvésre utal, az új protes
táns fordításban szereplő „azt tartjuk” forma kielégítő megoldásnak tűnik. 

A „hit által” (történő megigazulás) viszont ebben az összefüggésben a gö 
rög ivstei pontatlan értelmezése. Másutt valóban előfordul a megigazulással 
kapcsolatban a dia; ivstew" vagy az ejk ivstew" változat (Gal 2,16; róm 3,30), 
itt önmagában álló dativust találunk, amely többek között respectivus is 
lehet. Vagyis „az ember a hitre tekintettel igazul meg”. A „hit által történő 
megigazulás” félreérthető, hiszen ebben az esetben arra is gondolhatnánk, 

1 käsemann 1974, 95. o. 
2 uo. 97. o. 
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hogy a hit igazítja meg az embert, és nem isten, aki tekintettel a szóban forgó 
ember hitére teszi ezt. 

vita van afelett, hogy pál milyen súllyal szól a 28. versben „az ember-
ről” (a[nqrwon). Míg G. klein szerint pál itt az egész emberiséget – zsidókat 
és pogányokat beleértve – nevezi meg,3 addig käsemann például nem lát a 
kifejezésben többet, mint határozatlan névmást.4 A kérdés eldöntése függ 
attól is, hogy miként ítéljük meg a következő szövegértelmezési problémákat. 

A „törvényben megkívánt cselekedetek nélkül” (28) fordítás pontosabban 
adja vissza az eredeti szöveget, mint a „törvény cselekvése nélkül” (új for 
dítás). érdemes ügyelnünk erre, mert minden látszat ellenére a kettő között 
jelentős különbség van. Ugyanis nemcsak fáradozni kell jószándékkal eltelve 
a törvény megvalósításán, hanem eredményt is fel kell tudni mutatni. 

Pál az olvasót a zsidóság hitvallására, a sömá Jiszraélre emlékezteti, ami
kor a megigazulással összefüggésben az egyedüli Istent hozza szóba (30a). 
Ennek a körülménynek a megigazulás következményeinek tekintetében 
messzemenő jelentősége van. 

az apostol szavai szerint mind a zsidók, mind pedig a pogányok megiga
zulásához köze van a hitnek, mégis ezt a megállapítást a két embercsoportra 
nézve eltérő módon fogalmazza meg: a körülmetélteket isten hitből (ejk 
ivstew"), a körülmetéletleneket viszont hit által (dia; ivstew") igazítja meg 
(30). käsemann ebben az eltérésben csupán olyan stiláris meggondolást lát, 
amely a szóismétlés elkerülése érdekében született.5 Valószínű azonban, 
hogy Pál – mint más esetben is (róm 1,16; 2,9; 9,4k) – az egyistenhitre és 
az ebben a hitben átélt múltra tekintettel más előfeltételekkel számol a 
zsidóság esetében, mint a pogányokéban. érdemes j. C. Beker szavait meg
fontolni: „Pál soha nem veszítette el szeme elől azt a tényt, hogy a zsidóság 
és a pogányság két külön népcsoport, amelyeket éppen Krisztusban nem 
lehet »az univerzális ember« kategóriájában egybeolvasztani.”6 az egyik 
a már meglévő hitének, míg a másik a frissen elnyert hitének indítására 
fogadja el a megigazulást. 

Az alapige kibontása 
Pál apostol a római gyülekezetbe való első látogatására készül, hogy segít
ségükkel megvalósíthassa nagyigényű missziói terveit. ha nem is járt még 
rómában, a gyülekezet belső viszonyaival bizonyára tisztában volt, hiszen 

3 kLein 1966, 149. o.
4 käsemann 1974, 97. o.
5 uo. 98. o.
6 beker 1991, 329. o.
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a 16. fejezet üdvözleteiből kivehetően sok ott élő hittestvérrel személyes 
kapcsolatban állhatott, többek között meghitt munkatársaival, Akvilával és 
Priszkával (16,3). így tudomása lehetett arról is, hogy a római gyülekezetben 
a zsidó eredetű keresztyének csoportja meglehetősen nagy létszámú volt, 
akik értesülhettek az apostol ellen Keleten indított judaista agitációról, és 
maguk is bizalmatlanokká válhattak az általa képviselt evangéliummal 
szemben. érthető hát, hogy a levélben előtérbe kerülnek a zsidó és pogány 
eredetű keresztyénség együttéléséből adódó kérdések. 

Véleményem szerint a korai egyháznak ebben a belső vitájában érlelődött 
meg a megigazulásról szóló páli tanítás. Megfigyelhető ugyanis, hogy csak a 
későbbi levelekben, amikor a vita Pál és a judaista keresztyének között javá
ban dúlt, kerül előtérbe az evangéliumnak ez a megfogalmazása. Korábban 
pál teológiájának tengelyében a „kereszt igéje” állott (1kor 1,18kk; 2,2), és 
Gal 6,14 tanúsága szerint ezt alkalmazta a megigazulásról szóló tanításban 
a törvény betöltésével és a saját kegyes teljesítményeikkel dicsekedni kívánó 
teológiai ellenfeleivel szemben. 
28. vers: Az apostol tiszta vizet akar önteni a pohárba, és a római gyü

lekezettel megalkuvás nélkül közölni kívánja az igazságot a megigazulás 
kérdésében. az igazságosság (dikaiosvnh) a pogány görögök számára is fontos 
erénynek számított. A hithű zsidó azonban a maga igaz voltának elismerését 
istentől várta, és így ez az Isten színe előtt elnyert igazság vált az Istenhez 
tartozás feltételévé. 

tulajdonképpen pál is ebben a forenzikus értelemben, tehát isten ítéle
tében megszerezhető kedvező minősítésként veszi igénybe a megigazulás 
fogalmát. Csak míg ellenfelei „a törvényben megkövetelt cselekedetek” meg 
tétele alapján, végeredményben tehát a saját teljesítményükben bizakodva 
remélik elnyerni isten kedvező ítéletét, addig ezt Krisztusért ingyen kapja 
az, aki bizalommal elfogadja. ezek szerint a megigazulás valójában istenben 
és nem az emberben végbemenő folyamat. Elintéznivalója neki van önma
gával. Kibékül velünk (róm 5,11; 2Kor 5,18k) és megbocsát nekünk (róm 
4,25; 2Kor 5,21). Csak erre és nem önmagunkra nézve vagyunk megigazulva 
(1Kor 4,4). Még azon a körmönfontabb módon sem, amely az evangélium 
által bennünk végbement változásra hivatkozik, ahogyan ezt osiander a 
reformáció idején javasolta. 
29–30. vers: Az egyedül hit alapján történő megigazulás Pál számára 

egyenes következménye isten kizárólagosságának. „A sola gratia elválaszt
hatatlan a solus Deus valóságától.”7 Mivel egyedül ő az isten, egyedül ő a 
teremtője is minden embernek, akinek az egész emberiségre és nem csak 

7 käsemann 1974, 98. o. 
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a kegyesekre van gondja. ha azonban az istenhez való viszony a törvény 
teljesítése alapján szerzett érdemeken dőlne el, isten az emberek többségét 
eleve nem fogadhatná el igaznak. de hitből, illetve hit által mindenkinek, 
„jóknak és gonoszaknak” egyaránt esélyük van erre. 
31. vers: Az ember önérzete ágaskodik az ilyen minden feltételt nélkülöző 

megigazulás ellen. sőt a törvény nevében is perbe szállhat vele, hiszen ha 
nincs kizárva senki belőle, akkor összeomlik minden erkölcsi világrend. 
pál viszont azt állítja, hogy éppen így szilárdítjuk meg. a magyarázók sok
féleképpen próbálják feloldani ezt az ellentmondást. talán Bornkammnak 
van igaza, aki szerint istennek az Ószövetségben lefektetett akarata így lesz 
nyilvánvalóvá.8 Valóban az a feltétel nélküli szeretet, amely isten részéről az 
elveszett bűnös megigazításában nyilvánul meg, a veleje minden törvénynek 
(5Móz 6,5; Gal 5,14; róm 13,9k). 

Néhány szempont az igehirdetéshez 
Az alapige arra csábíthatja az igehirdetőt, hogy elvont tanítást adjon a meg 
igazulásról. az apostol azonban nemcsak tanít róla, hanem meg is hirdeti, 
hogy olvasói megigazult emberekké váljanak. Ennél alább az igehirdető 
sem adhatja. 

Lehet, hogy a textust eleve elvontnak és életidegennek érezzük. Pedig az 
önigazolás szűnni nem akaró kényszere, mások könyörtelen méricskélése 
árulkodik a megigazulás ma is életbevágó fontosságáról. a rossz bizonyít
ványt nagyon nehéz elviselni. istennek a megigazulásról szóló igéit igazság 
szerint nem megérteni, hanem elfogadni keserves. 

ennek az igének a megszólaltatása gyökeres szemléletváltást is igényel. 
Mert inkább isten tisztára mosását, igazolását tekintjük feladatunknak, 
mintsem a mi megigazulásunkkal való törődést. Pedig nem az a perdöntő, 
hogy mi mit szólunk istenhez, hanem hogy ő mit szól hozzánk. Még az sem, 
hogy mi elfogadjuk-e őt, hanem hogy ő hajlandó-e elfogadni minket. igazán 
izgalmassá így válik a dolog. 

Ne feledjük el azt sem: felfogásunk az isten előtti megigazulásról tör 
vényszerűen kihat emberi kapcsolatainkra is. A törvény alapján szerzett 
– vélt vagy valós – érdemek felosztják az embereket jókra vagy gonoszokra, 
igazakra vagy hamisakra, s ennélfogva szembeállítják őket egymással. 
Míg a Jézus Krisztusért, kegyelemből magukat igaznak tudók a másik 
emberben legrosszabb esetben is ugyanannak a kegyelemnek a kandidá
tusát látják. 

8 rGG 5: 183. o. 
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Felhasznált irodalom 
kLein, Günter: heil und Geschichte nach römer 4. New Testament Studies, 13. (1966) 

43–47. o. 
käsemann, ernst: An die Römer. 3. kiad. Mohr siebeck, tübingen, 1974. /handbuch 

zum Neuen testament, 8a./ 
beker, j. Christian: the Faithfulness of God and the priority of israel in paul’s Letter 

to the romans. in: The Romans Debate. szerk. donfried, karl p. hendrickson, 
peabody, 1991. 327–332. o. 

rGG = Religion in Geschichte und Gegenwart. 1–6 köt. 3. kiad. Mohr siebeck, tü
bingen, 1956–1962. 

2002. augusztus–szeptember 

SzeNtháromSág üNNePe utáN 13. vaSárNaP 

Mk 12,41–44 

minden áldozatot vállaló hit 

Az alapigéről 
Az özvegyasszony két fillérjéről szóló történet a Biblián kívüli irodalomban 
is megtalálható ún. vándormotívum. a benne kifejezésre jutó igazság tehát 
az emberiség humánus örökségéhez tartozik. Ezért az áldozatnak a történet 
szellemében fogant értékelése és vállalása nem tekinthető keresztyén pri
vilégiumnak. Jézus azonban azáltal, hogy ő is az özvegyasszony áldozatát 
értékeli többre, a bölcs emberi belátást isten akaratával megegyezőnek nyil
vánítja ki: „Bizony mondom nektek…” 
Isten előtt állunk tehát, amikor a történet üzenetét megszólaltatjuk és 

hallgatjuk. 
A történet sok rokon vonást mutat Jézus példázataival. Mindenekelőtt a 

kiáltó ellentétek alkalmazásában. a gazdagok által adott nagy adományokhoz 
mérten az özvegyasszonyé elenyészően csekély. de míg a többiek felesle 
gükből adnak, az asszony mindenét a perselybe veti. Ezt a Jézusnál lépten-
nyomon megfigyelhető kontrasztos szerkesztést nem tekinthetjük pusztán 
ügyes szónoki fogásnak. Alapja Isten bánásmódjában rejlik, amellyel ő az 
emberek között kialakult viszonyokat és értékrendet felborítja. „Nézzétek 
a ti elhívásotokat, testvéreim – írja pál 1kor 1,26–28-ban –, (…) mert Isten 
a semmiket választotta ki, hogy a valamiket semmivé tegye.” (Cs. s. ford.) 

A textus megértéséhez Márk szerkesztői szándékát is figyelembe kell 
vennünk. Az özvegyasszony esetét Jézusnak az írástudók hamisságát lelep 
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lező szavaihoz kapcsolja, és ezzel a történeten belüli ellentétekhez egy új 
ellentétet társít. Míg a történetben az özvegyasszony áldozatát Jézus csupán a 
feleslegükből adókéval állítja szembe, addig a történetet megelőző szavaiban 
az írástudóknak kegyes álarc mögé rejtőző önzését és védtelen özvegyeket 
álnokul kifosztó mohóságát ítéli el. a két fillér ebben a megvilágításban 
nemcsak az özvegy áldozatkészségéről tanúskodik, hanem egész életstílu
sáról: nem másokból – másokért akar élni. 

Az adakozás tehát egy eset a sok közül, amely egész életfelfogásunkról 
árulkodhatik. de Jézus nemcsak a két fillér mögött meghúzódó áldozatos 
szeretet miatt minősíti az asszony adományát „többnek” a többiekénél. Az 
asszony a két fillérrel minden anyagi alapját a perselybe vetette. dóka zoltán 
Márk-kommentárjában felhívja a figyelmünket arra, hogy az asszony adomá
nya nem egy darab kétfilléres volt, hanem két pénzdarab. tehát az egyiket 
megtarthatta volna. ha csak az egyiket dobta volna a perselybe, akkor sem 
a feleslegből, hanem a szükségesből adott volna, és áldozata így is többet ért 
volna a feleslegükből adókénál. Jézus valójában azért értékeli az özvegyét 
mindenkiénél többet érő adománynak, mert ő a jövőjének még a minimális 
biztosítékát is feladva hozta meg áldozatát. Nem maradt számára más, csak 
Isten. de ez elég volt neki. 

Ezen a ponton érinti textusunk a vasárnap témáját: a hit cselekedetek 
nélkül halott. hit és cselekedet történetünk szerint is elválaszthatatlan. 
olyannyira a cselekedetben ölt testet a hit, hogy még csak szó sem esik 
róla. de történetünk mintha megfordítaná a jakabi tételt: az igazi nagy ál
dozat olyan kockázat, amelyre csak az igazán nagy hit képes. szeretetünk 
fogyatékosságai, önmagunk kímélete, a „józan” mérséklet pedig hitünk 
elégtelenségéről is árulkodik. 

Az igehirdetés elé 
a) Jézus áldozatos életre hívott el minket. Az áldozat szó különös, kétértelmű, 
ambivalens szó. hiszen egyszerre fejezheti ki az emberi élet legszörnyűbb 
tragikumát, de a szeretet legmagasabb rendű megnyilvánulási formáját is. 
Az ember lehet áldozata a természet erőinek, a körülményeknek, de sokkal 
gyakrabban a terrornak, a kapzsiságnak, a meg nem értésnek, a rosszindu
latnak és közönynek, tehát embertársának. de az ember áldozatot is hozhat 
embertársáért. idejét, képességeit, erejét, egészségét, sőt életét áldozhatja önző 
célok helyett másokért. Mindkét esetben valaminek vesznie kell. de milyen 
nagy a különbség! Míg az ember áldozatot szed, a halál szolgálatában áll. Ha 
viszont áldozatot tud hozni, áldozatából élet fakad. Csak akkor lesz kevesebb 
a világon az értelmetlen áldozat, ha sokan lesznek olyanok, akik meg tudják 
hozni a maguk értelmes áldozatát. ennél olcsóbb megoldás nem járhat sikerrel. 
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Mai életünk jobb szemű megfigyelői, újságírók és szociológusok gyakran 
panaszkodnak arról, hogy az áldozatvállalás szükségességének tudata je 
lentős mértékben elhomályosult a közgondolkodásban. Ezzel magyarázható 
többek között a húzódozás a több gyermek vállalásától, a házastársak tűrő 
képességének csökkenése, a mellékfoglalkozásnak a főfoglalkozás rovására 
történő túlhajtása, fontos, de nehéz szakmák elnéptelenedése, és nem utol
sósorban – a mi portánkon – az egyházi szolgálattól, tisztségek betöltésétől 
való idegenkedés. természetesen elvárni senkitől nem lehet, hogy nagyobb 
áldozatot hozzon a másiknál. Arra kell törekednünk, hogy a nagyobb áldo 
zatot hozó nagyobb megbecsülésben is részesüljön. Mégsem hiszem, hogy 
valaha is lesz olyan idő, amikor nem lesz szükség áldozathozatalra. Mindig 
lesznek kárvallottjai az igazságosság alapelve kiforgatásának: csak annyit 
adok másnak, amennyit én is kapok. Az életet továbbra is az áldozatra ké 
szek fogják előrevinni. 

Jézus leül a persely közelében, és figyel. A perselyt nem sepri ki a temp 
lomból a többi haszontalan vagy káros tartozékkal, mert az, ha nem is az 
egyetlen, de jellemző alkalma az általa megkívánt életstílusnak. A persely 
mindig valami saját érdekeimen túl levő cél szolgálatára szólít fel. ugyan
akkor rám bízza, hogy akarom-e és milyen mértékben akarom azt a célt 
szolgálni. így szívünk átvilágításának nagyszerű alkalmává válik. Az a Jézus 
figyeli az adakozást, aki mindent odaadott értünk, és ezért neki mindenkinél 
nagyobb joga van arra, hogy mérlegre tegye áldozatkészségünket. 

b) Jézus fenntartás nélküli áldozatot kíván tőlünk. azt akarja, hogy a 
kegyes köntös ne rejtsen haszonleső, könyörtelen, áldozatokat szedő szívet, 
hanem ehelyett szívesen hozzunk áldozatot másokért, életbevágó ügyekért. 
Mindezzel azonban még csak a történet felszínét érintettük. Még mindig 
nem feleltünk arra a kérdésre, hogy Jézus miért emeli az özvegy adományát 
a többi fölé. hiszen a többiek is adakoztak, és adományuk sokkal többet 
lendíthetett az adakozás célján, mint az özvegy nyomorult két fillérecskéje. 
Mit lehet kezdeni két fillérrel? 

Nyilván nem az összeg nagyságán van a hangsúly. Jézus azért tartja több 
nek az özvegyasszony két fillérét a többi adománynál, mert ez a két fillér 
az asszony számára többet jelentett, mint a többi adakozó számára a maguk 
jóval nagyobb summája. Neki ez volt az összes vagyona, és amikor ezt is 
a perselybe dobta, mindenét odaadta. Önmagával nem törődve adakozott. 
Végeredményben nem valamit adott, hanem önmagát adta. jézus ítélete 
szerint ez az igazi adakozás. az a szeretet, amelynek fenntartásai vannak, 
amely nem képes mindent feláldozni, nem hatékony szeretet. 

Nagyon becsülöm azokat, akik vállalják a tizedet. Mint azt a névtelen 
német adakozót, aki jövedelmének egytizedét kész felajánlani a „Kenyeret a 
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világnak” akció javára abban az esetben, ha még legalább ötszázan hajlandók 
megtenni ugyanezt (Evangélikus Élet, 1979. április 22.). de még a tized sem 
válthatja meg lelkiismeretünket: „És még ha az egész vagyonomat szétosztom 
is (…), szeretet pedig nincs énbennem, semmi hasznom abból.” (1kor 13,3) 
Nem pótolhatja a gyermekekre ömlesztett minden földi jó magát a szülőt, 
a négy számjegyű egyházi járulék a nem látványos szolgálatra is kész gyü 
lekezeti tagot, sem a milliókra rúgó segély a fejlődő országokkal való teljes 
szolidaritást. Jézus nem a feleslegre, hanem egész, osztatlan önmagunkra 
tart igényt. 

c) Jézus nem kíván mást tőlünk, csak amit ő is tett velünk. az özvegyasz
szony nem volt meggondolatlan vagy őrült, de nem is volt az önzetlenség 
hősnője, amikor a perselybe vetette mindenét. Bizonyára hálás volt annak, 
aki az özvegyek és árvák Atyja, és rá merte bízni jövőjét arra, aki támogat
ja az árvát és az özvegyet (zsolt 146,9). természetesen vállalnia kellett a 
„nincs tovább” kockázatát. a hit emberileg sohasem mehet biztosra. Luther 
szavaival: sötétbe ugrik. Az özvegyasszony is hallhatott nyomorultul elpusz 
tult sorstársakról. ő mégis hitte, hogy a bizonytalan jövőben ott lesz isten. 
Fenntartás nélküli áldozata ebből a nagy, fenntartás nélküli hitből fakadt. 

Vagyis az a hely, ahová „ugrik” az, aki önfeledten adja magát a szeretet 
szolgálatára, mégsem olyan sötét. Arra bízzuk magunkat, aki a legnagyobb 
áldozatot hozta meg értünk. „Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mind
nyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” 
(róm 8,32) Ezért nem lehet helyünk az áldozatot szedők között, és ezért nem 
tartjuk túlzottnak azt a jézusi igényt, hogy fenntartás nélkül adjuk életünket 
áldozatul másokért. 

1979. július 

SzeNtháromSág üNNePe utáN 13. vaSárNaP 

Lk 10,(23–24)25–37 

A perikóparend lehetővé teszi, hogy a 23–24. versekkel nagyobbat markol
junk Lukács evangéliumából. igaz, nem jó visszaélni a gyülekezet idejével 
és türelmével, de időre menő versenyfutást se csináljunk az istentiszteletből. 
Mindig elegendő időt kell szánnunk arra, ami az üzenetet világossá és átütő 
erejűvé teszi. ha a perikópa hosszabb változatát történetesen nem is olvassuk 
fel, mindenesetre vegyük figyelembe. A 23. és 24. vers ugyanis mindazt, amit 
az irgalmas samáriai példázata tesz hangsúlyossá, az evangélium fényébe ál
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Szentháromság ünnepe után 13. vasárnap (lk 10,[23–24]25–37) 

lítja. Jézus boldogoknak mondja azokat, akik olyan korban születtek, amikor 
már tapasztalatokat szerezhetnek Jézus működéséről: próféták és királyok 
szerették volna ezt megérni. 

Lukács szemléletében a Jézussal bekövetkezett korszakváltás nagyszerű 
eseményei közé tartozik, nyilvánvalóan isten akaratának a szeretet kettős 
nagy parancsolatában történt meghirdetése is, mert feltárul benne az az örök 
életre vezető út, amelyen járva olyan emberek lehetünk, amilyennek isten 
szánt minket: őt és az embertársat szerető emberek. A törvénytudó ebben 
az esetben magáénak vallja, ami a párhuzamos helyeken (Mt 22,34–40; Mk 
12,24–34) Jézus szájából hangzik el, pedig a rabbinizmusban egyes törvények
nek a másik fölé helyezése nem volt általános gyakorlat.1 de jézus szerint a 
helyes felismerés önmagában nem elég. Valóra is kell váltani, az úton járni 
is kell. Ezt a törvénytudó nem is vonja kétségbe, viszont éppen a gyakorlat 
érdekében tisztázni akarja, hogy kinek is tartozik felebaráti szeretettel. az 
evangélista ebben az önigazolás szándékát véli tetten érni, mint 16,15-ben 
vagy 18,9-ben, hiszen ha valakit jogosan zár ki a szeretetéből a törvénytudó, 
akkor még eleget tehet isten akaratának. A baj ott van, hogy a szeretet kettős 
nagy parancsolatában a megigazulás útját látja, és nem a megigazult ember 
útját. ezért igyekszik a lécet alacsonyabbra tenni, lealkudni isten akaratából. 

Jézustól tulajdonképpen azt akarja megtudni, hogy „népének közössé 
gében hol húzódik a felebaráti szeretet határa”.2 jézus pedig erre a kérdésre 
válaszol egy sarkítottan, erős kontúrokkal megfogalmazott példázatban. 
olyan történetet mond el, amelyben már nem példálózik, hanem valóban 
példát állít elénk.3 

találóan jegyzi meg Bornkamm, hogy ennek a bűnesetnek az elbeszélése 
a bajbajutott nézőpontjából történik. A többi szereplő annyiban és addig van 
a színen, amíg vele van dolguk.4 olyan helyen fekszik, ahol a lejtő miatt már 
messziről észrevehető. Eichholz szerint a felebarát szó eredeti értelmében 
térbelileg is közelivé lesz,5 olyan kihívássá, amelyet nem lehet kikerülni. 
Erre a kihívásra ketten is úgy válaszolnak, hogy nagy ívben kikerülik a 
szerencsétlent. Nem lehet véletlen, hogy mindkettő templomi szolgálatot 
végző ember Jézus elbeszélésében. A segítségnyújtás elmulasztását ahány 
magyarázó, annyiféleképpen indokolja: féltek attól, hogy tisztátalanná vál
nak, bár valószínűleg most Jeruzsálemből hazafelé tartottak.6 vagy kegyes 

1 biLLerbeck–strack 1982, 1: 904. o.
2 Jeremias 1984, 201. o.
3 eichhoLz 1971, 149. o.
4 bornkamm 1956, 103. o.
5 eichhoLz 1971, 163. o.
6 Prőhle 1966, 180. o.
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megfontolás vezette őket, mivelhogy a bajt isten büntetésének tekintették. de 
az is lehet, hogy a saját bőrüket féltették. szerintem Jézus olyan embereket 
akar bemutatni nekünk, akik eleget akarnak tenni az első nagy parancso 
latnak, a másodikat viszont nem gyakorolják. 

Velük szemben a harmadik, a népies elbeszélésben a példát adó nem egy 
zsidó laikus, akire a papi emberekkel szemben a példázat hallgatója számí
tana, hanem egy samáriai, akinek népe és a zsidóság között ősi gyűlölség 
parázslik. ő nem kerüli ki a félholtat, noha mint kereskedő joggal tarthatna 
a rablóktól. Segítsége nem formális. Elsősegélyt nyújt azzal, amije van. Vál
lalja a gyaloglást, hogy öszvérére ültethesse a magatehetetlent. Nem végez 
félmunkát. Gondoskodik ellátásáról felgyógyulásáig. 

Úgy tűnik, hogy Jézus, amikor a példázat tanulságát levonja, nem a törvény
tudó kérdésére válaszol. Mintha igazuk lenne azoknak, akik szerint a két tör 
ténet eredetileg nem tartozott össze. Valójában az igazi kérdés mindig az, hogy 
én magam tudok-e Isten szeretetét visszatükröző felebarátja lenni másoknak. 

Felhasznált irodalom 
biLLerbeck, paul – strack, hermann L.: Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud 
und Midrasch. 1–6. köt. C. h. Beck, München, 1982. 

bornkamm, Günther: Jesus von Nazareth. kohlhammer, stuttgart, 1956. 
eichhoLz, Georg: Gleichnisse der Evangelien. Form, Überlieferung, Auslegung. 

neukirchener verlag, neukirchen-vluyn, 1971. 
Jeremias, joachim: Die Gleichnisse Jesu. Evangelische Verlagsanstalt, Berlin, 1984. 
Prőhle károly: Lukács evangéliuma. evangélikus sajtóosztály, Budapest, 1966. 

1998. szeptember 

SzeNtháromSág üNNePe utáN 14. vaSárNaP 

Gal 5,16–24 

az alapige értelme 

Alapigénk egy nagyobb, az 5,13-tól 6,10-ig terjedő szakasz része. Ebben a 
szakaszban fejti ki az apostol, hogy mit jelent az evangélium által elnyert 
szabadság a keresztyén életben, az etika területén. A galáciabeli tévtanítók 
legerősebb érve a törvény mellett éppen az lehetett, hogy a törvény fegyel
mező ereje nélkül a keresztyén ember visszasüllyed az erkölcsi zabolátlan
ságba. Pál válaszának alaphangja a 13–15. versben csendül meg: Krisztus 
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által szabadok vagyunk a törvény nyűgétől, de ez a szabadság csak addig 
szabadság, amíg tartalma a szeretet, a felebarátnak végzett szolgálat. alap
igénk a szolgálatra felszabadult ember életének alapjait világítja meg. 
16. vers: a legwv de; fordulattal szokta pál apostol jelezni azt, hogy a továb

biakban az előző mondanivaló elmélyítése következik. Míg a 13. versben a 
savrx-szal szemben a szeretet által végzett szolgálat áll, a 16. versben a savrx 
és a nema közötti ellentétre kerül hangsúly. Világos tehát, hogy a Lélek és a 
szeretet között ok és okozati összefüggés van, mert mind a kettő a savrx ellen 
van. aki „Lélekben jár”, a szeretetben szolgál. a eriatein (jár) ige a héber 
hálakh ige tartalmát adja vissza, s tulajdonképpeni jelentése: ’él’. természe
tesen nem az élet biológiai oldalára, hanem a fordulatokkal és eseményekkel 
teli jellegére kerül a hangsúly. A „Lélekben” kifejezés rokon a „Krisztusban” 
kifejezéssel. Finom érzékeltetése ez annak, hogy a Lélek nem azonosítható a 
mi lelkünkkel, énünkkel, hanem mintegy körülvesz bennünket, azaz kívül
ről, a kegyelmi eszközök útján hatol életünkbe. Külön fel kell figyelnünk a 
„járjatok-éljetek” jellegzetes páli imperatívuszára. olyan parancs ez, amely 
nem törvény. A Lélek jelen van a Krisztusban hívő gyülekezet és keresztyén 
életében, de nem automatikusan, hanem az akaratunkon keresztül hat. olyan 
lehetőség, amelyet vagy kihasználunk, vagy nem. Ugyanígy az akaratunkra 
van szükség a „test” vágyainak megfékezéséhez is. Az ejiqmiva az Újtesta
mentumban általában a bűnös vágyat jelenti, azt az ösztönzést, amely végül 
is cselekedetekben érik meg. A következő vers értelméből azonban arra 
lehet következtetni, hogy van Lélektől indított vágy is. Azt talán most nem 
kell különösebben hangsúlyoznom, hogy a „test” nem az ember testiségét, 
hanem az embernek istentől elszakadt állapotát jelenti. 
17. vers: a Lélek és a „test” mint két ellenséges tábor áll szemben egymás

sal (ajntikeitai). a két tábor a keresztyén ember személyiségében, akaratában 
csap össze. ha az ember enged a „test” vágyainak, akkor a Lélek szándéka 
nem érvényesülhet, ha pedig a Léleknek enged, akkor a „test” vágyainak nin
csen helye. a vers második fele az 1952-es próbakiadás fordításában súlyos 
teológiai kérdésekbe bonyolít. Legalább öt változatban lehetne válaszolni az 
akaratszabadságnak, az akarat és cselekvés hasadtságának a fordítás által 
felvetett problémájára. Ez a mellékmondat azonban nem a főmondat célját, 
hanem eredményét fejezi ki, mert a i{na kötőszónak mondattanilag itt ez a 
szerepe. A helyes értelem tehát: „[a Lélek és »test«] egymással szemben áll, 
vagyis nem tehetitek azt, amit csak akartok.” Így ez a mellékmondat visz
szautal a szabadságnak a 13. versben felvetett problémájára, és azt mondja, 
hogy a Krisztusban nyert szabadság nem azt jelenti, hogy azt tehetjük, amire 
éppen kedvünk szottyan. Ez a libertinizmus nem számol a „test” hatalmával. 
Ezt egyedül a Lélek törheti meg. 
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18. vers: a Lélek munkája a másik oldal felé is elhatárolja a keresztyén 
életet. „Ha a Lélek hajt benneteket, akkor nem vagytok a törvény alatt.” róm 
6,14–15 szerint az ember számára két állapot lehetséges: a törvény alatt vagy a 
kegyelem alatt élhet. Annak számára, aki a törvény alatt él, az igazság olyan 
cél, amelyet a törvény betöltése útján érhet el. Aki a kegyelem alatt él, annak 
számára az igazság nem cél, hanem kegyelemből kapott kezdet. A törvény 
alatti élet rabság, mert a törvény a célt ugyan megmutatja, de erőt nem ad az 
eléréséhez. A törvény a „test” hatalmát nem töri meg, sőt fokozza erejét és 
ravaszságát. A Lélek viszont megvalósítja azt, amit a törvény el nem érhet, 
de ami a törvény célja, a szolgáló szeretetben folyó életet. 
19–21. vers: pál a „test” erejének illusztrálására felsorol néhányat a 

„test” cselekedeteiből. Ezek anera; ejstin, azaz nyilvánvalók, tapasztalha
tók. ezt lehet úgy is érteni, hogy az ember „test” volta rejtve van, de ennek 
a sötét háttérnek konkrét esetek a következményei. A gonosz cselekedetek 
tehát nem véletlen esetek, hanem ugyanannak a gyökérnek látható hajtásai. 
a anera; ejstin másik jelentése az lehet, hogy ezeknek a cselekedetek
nek a gonoszsága közismert. itt gondolhatunk a törvény bűnt megnevező 
funkciójára, de gondolnunk kell az egyetemes erkölcsi érzék megnyilvá 
nulására, ami ha nem is töretlenül, de valamiképpen mégis funkcionál 
az emberiség életében. erre annál is inkább gondolnunk kell, mert a test 
cselekedeteinek felsorolásánál pál nem a Tízparancsolat sorrendjét követi, 
hanem inkább a korabeli vándorfilozófusok, erkölcsprédikátorok felsoro 
lásait. pál felsorolásában nehéz valamilyen rendszert felfedezni. inkább 
hangzásbeli asszociációkat követ. Mindenesetre a „romlás virágaiból” 
a hasonlókat egymás mellé szedi. Először a nemi élet eltévelyedéseiről, 
azután a bálványkultuszról és az ahhoz kapcsolódó varázslásról, majd a 
közösségi élet bűneiről, végül pedig a mértéktelenségről szól. Némelyik 
bűn nevét érdemes elemeznünk. Az ajkaqarsiva itt nem kultuszi tisztáta
lanságot, hanem a nemi élet természetellenes hajtásait jelöli meg (róm 
1,24). Az ajsevlgeia a nemi életben való ’féktelenséget’ jelenti. a armakeiva 
tulajdonképpen a gyógyszer szóból származik, s gyógyszerekkel való 
gyógyítást jelent, de később a ’méregkeverés’ és az ezzel együtt járó ’fe 
kete mágia’ megjelölése lett. A dicostasiva ’egységbontás’, a aiJrevsi" pedig 
’pártoskodás’. ez utóbbinak eredetileg nem volt rossz értelme, csupán 
egy szellemi irányzat követését jelentette. A mevqai és kwmoi ikerszavak, s 
kezdetben a dionüszoszi ünnepek eszem-iszomját jelölték. Ma az ’orgia’ 
vagy ’tivornya’ szóval adhatnánk vissza a két szó jelentését. hogy ez a 
felsorolás nem teljes, azt maga az apostol is hangsúlyozza. érdemes még 
megjegyezni, hogy a felsorolásban olyan szavak is szerepelnek, amelyek 
jó értelemben is használatosak. a hlo" például a ’jóra való törekvést’ is 
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jelentheti. ez a tény arra utal, hogy a „test” az ember jó tulajdonságait is 
eltorzíthatja. az ember tulajdonságai általában labilisak, s hogy melyik 
irányba billennek, az beállítottságunktól függ. 

A 21. vers második felében kitűnik, hogy Pál mindezt elmondotta a 
galáciábelieknek már keresztyénné lételük előtt, de el kell mondania a már 
keresztyéneknek is, azzal a komoly figyelmeztetéssel, hogy a „test” cseleke
deteinek elkövetői nem kaphatnak részt (o; klhronomhvsosin) isten országá
ban. A futurikus ige arra utal, hogy itt Pál isten eszkatologikus, eljövendő 
uralmáról beszél. ez az ige nem mond ellent annak, hogy isten országában 
kegyelemből részesülünk, de rámutat arra, hogy a bűn a kegyelem alatt élő 
embert is elszakítja istentől. 
22–23. vers: Nem véletlen, hogy a Lélek „gyümölcsei” a „test” csele 

kedeteinek felsorolása után következik. A sötétségre a világosság felel, a 
Lélek erősebb a „test”-nél. A két felsorolás között tartalmi összefüggés is 
van. Míg a „test” cselekedetei megmérgezik az emberi kapcsolatokat, addig 
a Lélek gyümölcsei mind olyan tulajdonságok, amelyek az igaz embersé 
get, az igaz emberi együttélést teremtik meg. A sorok között Pál a galáciai 
törvényeskedőknek is válaszol, hiszen csupa olyan dolgot említ, amely túl
megy követeléseiken. A törvény igazi célját egyedül a Lélek ereje valósíthatja 
meg. figyelemre méltó, hogy Pál a Lélek gyümölcsei között nem a konkrét 
cselekedeteket, hanem a minden cselekedetbe belejátszó, az élet leghétköz 
napibb pillanatában is ható tulajdonságokat sorolja fel. 

Bár logikai sorrend a Lélek gyümölcseinek felsorolásánál sem mutatható 
ki, a szeretetnek az első helyre állítása 1Kor 13-mal csendül össze. A szere 
tet – s itt nyilván a felebaráti szeretetről van szó (lásd 13. vers) – az alapja, 
mértéke és éltetője az egész keresztyén életfolytatásnak. Az öröm az isten
nel való együttlét eszkatologikus ajándéka. A békesség itt nemcsak belső 
harmónia, hanem az emberi kapcsolatok jellemvonása is. a makroqmiva a 
türelmetlenség ellentéte, amellyel a nehéz emberekkel szemben is megőrzi 
az ember a közösséget. A makrov" távoli, tehát a makrovqmo" ember bírja a hosz
szú távot, akár időbeli, akár felfogásbeli távolságról is van szó. A crhstovth" 
’barátságosságot’, ’derékséget’ jelent. hasonló az értelme az ajgaqwsvnh-nek 
is, amely a rosszindulat, irigység ellentéte. a ivsti" itt ’hűséget’ jelent, a 
rath" pedig szelídségben megnyilvánuló ’alázatot’. az ejgkravteia ’önfegye 
lem’, ’mértéktartás’. Meg kell jegyeznünk, hogy ezek közül a „gyümölcsök 
közül” nem egy szerepel a görögök által nagyra becsült erények között is. 
24. vers: az apostol más oldalról is aláhúzza, hogy a keresztyén ember

nek nem lehet közössége a bűnnel. A Jézus Krisztusban való hit, a váltság 
művében való részesedés (keresztség – róm 6,6!) együtt jár azzal, hogy 
megtagadjuk azt, ami miatt krisztusnak meg kellett halnia. 
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a hit elfogadja azt az ítéletet, amelyet krisztus keresztje jelent a „test”, 
az istentől elfordult emberi természet felett, s így szembefordul mindazzal, 
ami ebből a „testből” ered. 

meditáció 

az alapige a keresztyén életfolytatás alapjait világítja meg. ezt az életfolyta
tást a szabadság és a szeretetből fakadó szolgálat jellemzi. A kettő logikailag 
egymást kizárja, a valóságban azonban ugyanannak az éremnek két oldala. 
Luther ugyanezt mondja A keresztyén ember szabadságáról szóló iratában. 
a keresztyén ember hite által mindennek szabad ura, szeretete által viszont 
mindenkinek szolgája. 

ha szabadság és szeretet elválik egymástól, a keresztyén élet többé már 
nem keresztyén élet. A szabadság önmagában önkénnyé válik. Krisztus által 
valóban szabadok lettünk, hiszen minden feltétel nélkül lettünk és vagyunk 
isten gyermekei, de ha azt gondoljuk, hogy most már tehetjük azt, amit aka
runk, csupán a szabadság illúziójában ringatjuk magunkat. Ez az önkény csak 
látszólag szabadság, valójában a megromlott természetünket követjük. A bűn 
bűn, életrontó hatalom marad a keresztyén ember életében is. Ez a szabadosság 
olyan helyzetekbe is bonyolíthat, amelyekben már nem tarthatjuk meg a cse
lekvési szabadságunkat. az ilyen értelemben vett szabadságnak legkiforrottabb 
filozófiai lecsapódása nietzsche hitvallása az Übermenschről. Az „emberfeletti 
ember” szabadsága nem más, mint gátlástalanság. Nincs semmihez kötve, csak 
önmagához. Valóban szabadságnak lehetne nevezni ezt a magatartást akkor, 
ha az ember nem volna kötve bűnös természetéhez. tudnunk kell azt is, hogy 
az ilyen szabadság elkerülhetetlenül együtt jár mások leigázásával. 

Ez az ige rávilágít arra, hogy a kegyelemmel vissza is lehet élni. ha a bűn
bocsánatra közönyösséggel, nemtörődömséggel és felelőtlenséggel válaszo 
lunk, kiestünk a kegyelemből, s újra szolgái lettünk a bűnnek. Ma újra nagy 
hangsúlyt kell tennünk kegyelem és szeretetlenség összeférhetetlenségére. 
Keresztyénségünk bajai az „olcsón” adott kegyelemre vezethetők vissza. 

szabadság nélkül azonban a szeretet is lehetetlenné válik. A törvény 
értelme a szeretet, de nincs olyan törvény, amellyel valakit szeretetre lehet 
kényszeríteni. szeretetlen mivoltunkat nincs hatalmunk megváltoztatni. 
ha a keresztyén élet bizonyos előírások megtartásában merül ki, elkerülhe 
tetlenül lelki gőggé, a másképp élőkkel való közösség megtagadásává válik. 

a szentírás a Lélek szabadságáról beszél. a Lélek az, aki úgy tud sza
baddá tenni, hogy ugyanakkor nem leszünk a megromlott természetünk 
martalékai. szabadság ez, mert a jó megszűnik kényszerré lenni, és mégis 
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szolgálat, mert a szeretet indulatát adja belénk a Lélek. a Lélek által kiárad 
isten szeretete szívünkbe, s ez a szeretet átformálja természetünket, amely 
termi a jó gyümölcsöket, mint a fa, kényszer nélkül, hiszen ez a természete. 

Felszínesség volna azt hinni, hogy ez csak úgy magától megy. a „test” és a 
Lélek egyaránt harcol értünk, még a keresztyén életben is. Ezért van szüksé 
günk arra az intésre, hogy a Lélekben járjunk. Újra és újra a Lélek ösztönzése 
mellett kell döntenünk. Enélkül a szolgáló élet hiábavaló programmá válik. 

1966. július 

SzeNtháromSág üNNePe utáN 14. vaSárNaP 

Róm 7,4–6 

a lélek képes rá 

Az alapigéről 
az írásmagyarázók véleménye eltér egymástól a tekintetben, hogy a fejezet 
első hét verse az előző fejezethez kapcsolódik-e, vagy pedig egy új gondolati 
szakasz, a 7. és 8. fejezet főtémáját intonálja. Pedig ettől függ, hogy merre 
jelöljük ki a mondanivaló irányát. Az első esetben a törvénynek való meg 
halásra kerül a hangsúly, vagyis a bűn és halál után a törvény a harmadik 
nagy ellenség, amelytől a Krisztus halálába és feltámadásába a keresztségben 
történt betagolódásunk révén megszabadultunk (lásd 6. fej.). A második 
megoldás viszont a 7. és 8. fejezet nagy mondanivalóját, a Krisztusban hívő 
embernek a szentlélek által inspirált új életét állítja előtérbe. 

Meggyőződésem, hogy ez utóbbi verzió jobban rátapint a lényegre. Pál 
valóban ellenségnek tartja a törvényt. Mégis másként ítéli meg, mint a bűnt és 
a halált. A törvény szent, igaz és jó (7,12), hiszen isten akaratát tükrözi. Csak 
„testi” mivoltunk, azaz bűnös erőtlenségünk miatt nem érheti el célját: nem 
tud új élettel megajándékozni minket. A zsidó ember viszont büszkén vallja, 
hogy a tóra az élet igéje, és Pál zsidókeresztyén ellenfelei is nélkülözhetet
lennek tartják az új életben. Pál nem kerülheti ki a kérdést. Világossá teszi, 
hogy a Krisztusba vetett hit nem erkölcsi nihilbe, hanem gyümölcstermő 
élethez vezet. Ezt azonban a legodaadóbb törvénytisztelet sem tudja elvégezni 
bennünk, csak a Krisztushoz vezető és Krisztus ajándékaiban részesítő szent
lélek. Mivel az új élet lebeg az apostol szeme előtt, a törvény vagy evangélium 
alternatívája helyett a törvény és Lélek ellentétét domborítja ki. 
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de vajon Pál nem csak a törvénynek egy idejétmúlt, eltorzított formáját 
utasítja-e el? Nem jut-e a törvény megváltozott, új szerephez a Krisztusban 
hívő ember életében? Másképpen: nem a lutheri elvi és radikális törvény
értelmezés felől közeledünk-e Pálhoz? tagadhatatlan, hogy Pálnak a tóra 
korabeli magyarázatával és gyakorlatával volt dolga, és ezt a tórát teszi mér
legre. de nem azért került szembe a törvénnyel, mert az rosszul interpretálja 
isten akaratát. A törvény szerepét az ember életében ítélte meg másként, 
mint sok zsidó és keresztyén kortársa. A törvény betű, rajtunk kívül álló 
követelmény marad még a legtisztább formájában, akár a szeretet kettős nagy 
parancsolatában is. tükröt tarthat elénk, de „testi”, istentől elszakadt, benne 
bízni nem tudó mivoltunk miatt megváltoztatni nem tud. sőt kihívja a bűnt: 
ellenkezésre sarkall, önigazzá tesz. sohasem válhat az új élet forrásává. Azt 
isten másként ajándékozza nekünk. 

sok függ attól, hogy miként értelmezzük a Pál eszkatológiájára oly jellem
ző „most” szócskát. Az összefüggésből a keresztség idejére történő utalásra 
következtethetnék, ha maga a keresztség is nem volna egy másik fordulatnak, 
jézus új korszakot nyitó halálának és feltámadásának realizálása a benne 
hívő számára (vö. 6,3–4). Valójában Pál eszkatológiájának megfelelően a 
„mosttal” egyszerre emlékeztet mind a két időpontra, mivel azok szoros 
összefüggésben vannak egymással. Az üdvösség kora beköszöntött ugyan, 
de csak hit által vehetünk részt benne. 

ha a „most” csupán erre a két időpontra vonatkozna, akkor a törvény
nek a keresztyén ember életében már nem volna semmi szerepe, hiszen a 
keresztségben egyszer s mindenkorra meghalt a törvénynek. de így érti-e az 
apostol? róm 6,12-ből kitűnik, hogy a keresztségben végbement halálos és 
felmentő ítéletet újra és újra realizálnunk kell. Ennek megfelelően ugyanúgy 
újra és újra meg kell halnunk a törvénynek, mint a bűn számára. 

Végső soron tehát a „most” az igehallgatás jelene, amikor isten Lelke 
annak alapján, amit Krisztus értünk és velünk tett, meg akar szabadítani a 
törvény meddő szolgálatától, hogy munkába vehesse életünket. Ezért – és 
nem kevesebbért – állít minket isten ezen a vasárnapon a gyülekezet elé. 

Az igehirdetés elé 
a) Terméskilátások. Pál ellenfelei meg voltak győződve arról, hogy az életvi
tel dolgában csak két választási lehetőség van. Vagy korlátok közé szorítjuk 
az embert, és jutalmazással, büntetéssel rákényszerítjük, hogy respektálja 
azokat, vagy pedig szabadjára engedjük, hadd élje ki magát. ők ez utóbbi 
lehetőséget végzetesnek találták, mert csak erkölcsi anarchia származna 
belőle. támadták is Pált a törvénnyel szemben elfoglalt álláspontja miatt. de 
ne intézzük el gondjaikat egy kézlegyintéssel. Melyik az a szülő vagy nevelő, 
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aki ne állt volna hasonló dilemma előtt? szigorral kellene-e ráncba szednie 
a rábízottat, vagy engedje szabadon kibontakozni egyéniségét? Úgy megnyo 
morítaná, így pedig veszélyes kockázatoknak tenné ki őt. A kötelesség és 
önkéntesség között vergődő embernek szól az örömhír: isten gyümölcstermő 
élettel akar megajándékozni minket. A fa természetéből fakadóan, nem pa 
rancsra hozza üdítő, hasznos gyümölcsét. Arról a szabadságról van itt szó, 
amely örömmel cselekszi a jót. 

Ezek a gyümölcsök isten kedvére hozott, neki tetsző gyümölcsök. iránta 
való szeretetből fakadnak, és céljait szolgálják. Nem függnek az emberek 
elismerésétől vagy nemtetszésétől, de az embereket szolgálják, mert ez ked
ves az istennek. Nem is egy-egy jócselekedetről van csupán szó, hanem az 
egyre gazdagodó életről, amely növekszik isten ismeretében, az ige jobb 
megértésében, a közösség vállalásában, a tehervállaló szeretetben, a próbákat 
kiálló reménységben. 

A mi keresztyén életünk nagy nyomorúsága, hogy beletörődünk termé 
ketlenségébe. Azt hisszük, alázatosak vagyunk, pedig csak igénytelenek. 
a simul iustus et peccator igazának csak a második felét fogadjuk el. pedig 
ha gyarlók és esendők is vagyunk, isten még sok mindent kihozhat belőlünk. 

b) Holtvágányon. ha azt kérdezzük, miként válhat gyümölcstermővé éle 
tünk, szólnunk kell a törvényről mint kézenfekvő lehetőségről. Ne gondoljuk, 
hogy ez csak a reformáció idején volt probléma, és nekünk, mai keresztyé 
neknek sokkal inkább a lazasággal és szabadossággal gyűlik meg a bajunk. 
ha keresztyénségünk lényegét csupán erkölcsi parancsok betartásában lát
juk, ha istenhez tartozásunk egyike a sokféle terhes kötelezettségünknek, 
máris a probléma kellős közepén vagyunk. A törvény szintjén megrekedt 
keresztyénnek azután a több gyümölcs nem is jelent mást, mint magasabbra 
emelt lécet, nagyobb igyekezetet, még több kötelességet. 

Ne értsük félre! istennek valóban igénye van életünkre, és nincs helye 
a megalkuvásnak. holmi polgári tisztességnél sokkal többet kíván tőlünk. 
igénye a másokért áldozatot vállaló, szeretetben szolgáló élet. De még a 
legmagasabb igény sem tud belőlünk gyümölcstermő életet kikényszeríteni. 
a bénának hiába parancsoljuk meg, hogy járjon. nem az a baj, hogy nem 
tudjuk, mit kellene cselekednünk, hiszen másoktól elvárjuk. A baj a bűnös 
természetünkben van. Ezzel szemben a legigazabb törvény is erőtlen. rajtunk 
kívül álló „betű” csupán, nem természetünk. 

Ezért aki a törvény alapján szervezi meg az életét, kénytelen megalkudni. 
A könnyebbet a törvényből megtartja, a nehezét elhagyja. Megelégszik a 
látszattal, a kitaposott útról nem mer lelépni. ami pedig a legvégzetesebb: 
vélt érdemei alapján kész elítélni és szeretetéből kitaszítani másokat. 

c) A Lélek munkája. Alapigénk örömüzenete: ha tőlünk nem is telik 
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istennek tetsző gyümölcstermés, isten az ő Lelke által mégis kihozhatja 
életünkből. 

amikor isten Lelkének munkájáról van szó, hajlamosak vagyunk azt 
napjaink pneumatikus mozgalmaihoz hasonlóan valamiféle emocionális 
viharnak gondolni. Valóban nem ártana több szív és buzgóság a mi elszürkült 
keresztyénségünkbe. de az extázis önmagában nem mond semmit. Extázisba 
eshet egy futballmeccs közönsége is. Ahol Isten Lelke dolgozik, ott Krisztus 
kerül előtérbe. halála halálunkká válik, és feltámadása új életünkké. Mert ha 
megvilágosodik előttünk halálának értelme, már nem találunk magunkban 
semmi jót, de ugyanakkor belekapaszkodunk isten bűnbocsátó szeretetébe. 
ha pedig a Lélek meggyőz minket arról, hogy Jézus legyőzte a halált, mi 
állhat életünkben isten akaratának útjába?! 

A Lélek munkája nem tesz akaratlan bábokká minket. Gyümölcseivel 
(Gal 5,22) azonban alkalmassá teszi természetünket istennek tetsző helyes 
lépésekre, döntésekre. A jó fa jó gyümölcsöket teremhet. 

1980. június 

SzeNtháromSág üNNePe utáN 17. vaSárNaP 

1Kor 1,10–17 

Az alapigéül kijelölt szakasz a korinthusi gyülekezet számos gondja közül 
az elsőt és talán a minden mást meghatározót fogalmazza meg. Az apostol 
szokása szerint úgyszólván az üstökénél ragadja meg a kérdést, és foglal 
állást vele kapcsolatban. a legfontosabbat már itt elmondja, de még négy 
fejezetet szentel a gyülekezeten belül támadt szakadások begyógyításának. 
Ez a körülmény józanítson ki minket. A viszály villámgyorsan kipattanhat, 
a békesség helyreállítása azonban hosszan tartó, gondos aprómunkát igényel. 

a rossz hírek eljutottak az efezusban tartózkodó apostolhoz. a rossz 
híreknek az egyházban szárnyuk van. de most ezt nem kárhoztatjuk, mert 
nem a botrányon való kérődzés, hanem a segítő szándék adja a hajtóerőt. 
Khloé emberei – kilétükön vitatkoznak a magyarázók – az első számú illeté 
keshez juttatják el a hírt, akinek felhatalmazása, de alkalmassága is megvan 
a közbeavatkozásra. 

pál sajnos nem minket akart tájékoztatni, és ezért kevés szóval vázolja 
a kialakult helyzetet. Korinthusi olvasói ennyiből is értenek, ha még fogé 
konyak maradtak isten szolgájának szavára. Mindenesetre hosszú történet 
volna elsorolni mindazt a végeláthatatlan sok elméletet a korinthusi viszály 
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mibenlétéről, amelyet a kutatók már eddig összehordtak és még ezután ösz
sze fognak hordani. Az értelmezési és vallástörténeti feltételezéseket most 
mellőzve, vegyük számba, hogy mi az, ami egyértelműen kitűnik a sorokból. 

a) A gyülekezet még nem hullt szét, de a kialakult csoportok között ve 
télkedés indult meg, amely mozgás zavarokat idéz elő a Krisztus testében, 
és felborítja annak egészséges működését (lásd 12. fej.). 

b) A csoportok egyes jeles keresztyén személyiségek körül csoportosulnak, 
de nem valószínű, hogy ők maguk szerveznék táborukat. (ilyen is előfor 
dulhat! Vö. fil 1,15.) Korinthusban ki-ki a maga ízlése és döntése alapján 
sorakozik fel valaki mögé (12. vers). 

c) A választásnak nagy valószínűséggel teológiai és kulturális indítékai 
vannak. A bölcsesség túlbecsülése (1,17.19kk stb.) legalábbis erre enged kö 
vetkeztetni. Valószínűleg sok igazság van theissen álláspontjában is, aki 
szociális tényezők hatásával is számol. 

d) a „krisztus-párt” – ha egyáltalán volt ilyen – jelenti a legnagyobb 
veszélyt a gyülekezet egységére. Nem azért, mert ultrajudaisták lennének 
(Baur) vagy ultragnosztikusok (schmithals), hanem mert a gyülekezeten 
belül maguknak sajátítják ki Krisztust, s ezzel diszkriminálják a többit. 

Bármi volt is a meghasonlást kiváltó ok, az apostol mindenekelőtt a hely
zet képtelenségét akarja tudatosítani olvasóiban. A gyülekezet, az egyház 
nem szakadhat részekre, mert ez azt jelentené, hogy krisztus szakadt ré
szekre! isten népét nem emberek, akármilyen értékesek legyenek is, tákolják 
össze áldozatukkal, rítusaikkal, kvalitásukkal, hanem „felülről”, Krisztus 
által épül a kereszthalálával szerzett engesztelés és ennek a keresztség 
aktusában történő alkalmazása révén. Abban, hogy Pál szűkre szabta az 
általa megkereszteltek körét, nem a keresztség lebecsülése, hanem éppen 
igen nagyra értékelése nyilvánul meg. A keresztségben egyedül Krisztus 
döntése és nem a keresztelő személye fontos! Más a helyzet az evangélium 
hirdetésével megbízottaknál. Könnyen engedhet a keresztnek minden em
beri kísérletet kudarcra ítélő, megütközést keltő beszédéből (1,18kk) emberi 
igények kedvéért, például úgy, hogy az isten megértésének rögös útjához az 
üdvösség ígéretét fűzi. A theologia gloriae mindig magában hordozza a sza
kadás veszélyét. A kereszt felől nézve azonban egyek vagyunk alkalmatlan 
és méltatlan voltunkban, de isten érthetetlen szeretetében is. 

ezért minden meghasonlásnak a krisztus testében elviselhetetlen, az 
abnormis helyzetnek kijáró rossz közérzettel kell járnia, amin valamiképp 
segíteni kell. Pál erre is jó példát mutat. Először nem a másét, hanem a saját 
nimbuszát tépi meg és a saját szekértáborát oszlatja fel! 

1997. július–augusztus 
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SzeNtháromSág üNNePe utáN 18. vaSárNaP 

1Jn 3,19–24 

Élő kapcsolat Istennel 

Alapigénk jó megértéséhez ismernünk kell a levélíró szándékát és gondolko 
dásmódját. Az egész levél ugyanis voltaképpen egyetlen kérdés körül kering: 
miben áll a valóságos, hamisítatlan keresztyén élet, és mi ennek az életnek 
az ismertetőjele? János a gnosztikus mételytől akarja megóvni gyülekezeteit. 
attól az igen virulens irányzattól, amely mély istenismerettel dicsekedett, 
ugyanakkor azonban közönyössé vált minden e világi iránt, mindenekelőtt 
az embertársak iránt. 

A levélíró gondolkodásmódjára jellemző, hogy a valódi keresztyén életet 
nem a tudat, hanem a lét síkján ragadja meg. számára az a döntő, hogy mi 
válik vérünkké, mit valósítunk meg, és nem az, amit gondolunk vagy mon
dunk. figyeljük meg alapigénkben a következő fordulatot: „Igazságból valók 
vagyunk.” (19. vers) Nem azt mondja, hogy ismerjük az igazságot, hanem azt, 
hogy létünk isten kijelentetett igazságán alapszik. Vagy: „ő [isten] bennünk, 
s mi is őbenne [vagyunk].” (24. vers) Azaz nemcsak tudunk istenről, hanem 
élő kapcsolatunk is van vele. a kapcsolatnak ez a hangsúlyos volta indo
kolja, hogy a keresztyén élet jánosi vízióját olyan áramkörhöz hasonlítsuk, 
amelyben az istentől ajándékba kapott új élet árama kering. A levél tehát 
azért íródott, hogy ez az áramkör valamiképpen meg ne szakadjon. 
1. Szeretet nélkül nincs élő kapcsolat Istennel. alapigénk mondanivalója 

a szeretet körül forog. A 19. vers elején álló vonatkozó névmás visszautal a 
cselekvő szeretetről szóló 18. versre. Ajánlatos volna ezt a verset is a textus 
körébe vonnunk, anélkül azonban, hogy az igehirdetésünk megrekedne a 
szólamokból álló és a cselekedetekben megnyilvánuló szeretet ellentéténél. 
Mert textusunkban ugyan a szeretet viszi a prímet, mégpedig abban az 
alázatos, áldozatos és készséges formában, ahogy az alapigénket megelőző 
versek tanúsítják, mégis textusunkban a hangsúly arra kerül, hogy a feleba
rát iránti szeretetnek döntő szerepe van az Istennel való kapcsolatunkban. 
a teológiának olyan oldala ez, amely ritkán jut szóhoz ilyen karakteriszti
kusan. ha az áramkörnek előbb említett hasonlatánál maradunk, akkor azt 
kell mondanunk, hogy az áramkör működéséhez nemcsak az áramforrás 
és a fogyasztó közötti szál épsége, hanem a fogyasztótól az áramforráshoz 
visszakapcsoló szál hibátlan összeköttetése is szükséges. Erről szól a 23. vers: 
„Isten parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak 
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nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk.” 
sajátos változata ez a mondat a szeretet kettős nagy parancsolatának. isten 
tehát azt akarja, hogy őt Jézus Krisztusban ismerjük meg, akiben irgalmas 
szeretete teljes fényében ragyog fel nekünk. általa kapcsolódunk bele isten 
szeretetének áramkörébe. de akaratának ugyanilyen hangsúlyos oldala az 
ember iránti szeretet parancsa. Bátran kimondhatjuk: a szeretet nemcsak 
következménye, hanem feltétele is Istennel való egészséges kapcsolatunknak. 
el kell gondolkoznunk azon, vajon nem azért lett-e isten sok keresztyén 
számára ha nem is „halott”, de megfoghatatlanul távoli istenné, mert egyol
dalúvá vált a kapcsolatuk istennel, azaz nem tudtak visszakapcsolni hozzá 
a felebaráti szeretet szálán. 

a levél írója egyenesen azt állítja, hogy a szeretet – s bátran mondhatjuk 
így is: a szolgáló életforma – ismertetőjele a valódi keresztyén életnek. ott 
van tehát az egyház, ahol a tagok szeretetben szolgálnak. az egyháznak ez 
az ismertetőjele hiányzik Luther és a hitvallási iratok teológiájából. Luther 
a következőket írja egy helyütt: „Milyen jelből ismerhetem fel az egyházat? 
Kell valami látható jelének lenni, hogy azon a helyen összegyűlhessünk az 
isten igéjének hallgatására? Erre azt felelem: a következő jelek szükségesek, 
s birtokában is vagyunk ezeknek: a keresztség, az úrvacsora és mindenek
előtt az evangélium.” János minden kétséget kizáróan hozzáteszi ehhez a 
szolgáló életforma jelét: „Erről tudjuk meg [ti. a cselekvő szeretetről], hogy 
az igazságból valók vagyunk.” (19. vers) 

tévedés ne essék! János nem cseréli fel a dolgokat. Nem azt állítja, hogy 
a mi aktivitásunk teremti meg a kapcsolatot isten és közöttünk. Ezt egyedül 
isten teheti meg a kegyelmi eszközök által. Erre következtethetünk magából 
az alapigéből is, de egészen világosan kivehető 4,10-ből. Ennyiben tehát 
összhangban van a lutheri állásponttal. de továbbmegy akkor, amikor az 
ismertetőjelek közé a szolgáló szeretetet is besorolja. Mert hinni ugyan nem 
fogunk a mi szeretetünk alapján, de megmaradni az Istennel való kapcsolat
ban és Lelkében részesülni csak így tudunk. felmerülhet azonban az a jogos 
kérdés, hogy megbízható és felismerhető jele-e ez az egyház jelenlétének. 
hiszen ha valóban éljük a szeretet életét, akkor Jézus szavaival: „Nem tudja 
a bal kéz, hogy mit cselekszik a jobb.” ám nem is arról van szó, hogy mi 
most lázasan regisztráljuk napi jótetteinket. hanem sokkal inkább arról, 
hogy szívünkben, azaz lelkiismeretünkben a szolgáló szeretetet istennel 
való kapcsolatunk elengedhetetlen következményének, megfizethetetlen 
adósságnak valljuk. hogy ez joggal elvárható az isten népétől, azt sokszor a 
kívülállók jobban számon tartják, mint maguk a keresztyének. Gondoljunk 
csak az irodalomban oly gyakran előforduló megbotránkozásra a gyilkos 
fegyverek, például az első atombombát vivő repülőgép megáldásán. 

577 



igehirdetéSi előkéSzítők 

  
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

  

  

 
 

Nem kerülhetjük ki azt a tényt, hogy a levél írója az egymás iránti, vagy 
is a gyülekezeti tagok egymás felé tanúsított szeretetére helyezi a hangsúlyt. 
Ez is a levél sajátosságai közé tartozik. semmiképpen sem tekinthetjük ezt 
a követelményt kizárólagosnak, mintha János valamiféle kasztszeretetre, a 
tűz közelébe kerültek véd- és dacszövetségére vagy egyházi sovinizmusra 
gondolna. Sokkal inkább a szeretet igazi próbakövének tekinti a keresztyén 
testvért. Mert ki az, akit testvérként kaptunk gyülekezetünk bármelyik 
tagjában? olyan botladozó keresztyén, mint én, hite ugyanolyan kérdéses, 
mint az enyém, ugyanannyira ellenszenves óember, mint én, ugyanúgy 
igényli a szeretetet, ahelyett, hogy nyújtaná, mint én. ne gondolja senki, 
hogy a testközelben élőt könnyebb szeretni, mint a távolit! „A komornyik 
számára nincsenek hősök” – mondta Goethe. Az állandó közellét felfedi 
lényünk szeplőit és redőit. ha a legkiállhatatlanabb gyülekezeti tagnak 
is tudok szeretettel szolgálni, akkor ez már nem lesz probléma a más 
hiten vagy meggyőződésen élővel kapcsolatban sem. A szeretet valóban 
egy és oszthatatlan, ahogyan a nap egyaránt sugározza fényét a közeli és 
távoli bolygóra. Gondja az egész világ, de nem csügged el akkor sem, ha 
olyannal kell bajlódni, akitől hite alapján egészen mást várhatna. Nem 
lehet véletlen, hogy jánosnak oly nagy nyomatékkal kell figyelmeztetnie 
„az első szeretet” lázában égő kortárs gyülekezetét a testvéri szeretetre. 
2. A szolgáló szeretet nélkül terméketlenné válik imádságos életünk. 

a maradandó kapcsolat istennel jános szemében nem puszta elmélet. olyan 
kapcsolat ez, amely nélkül sok minden nem történne meg és hiányozna az 
életünkben. Bizalomteljes nyíltsággal (arrhsiva!) fordulhatunk istenhez ké 
réseinkkel, s megkapjuk tőle mindazt, amit különben nélkülöznünk kellene. 
de kéréseinkkel csak akkor merészkedhetünk elébe, ha „a szívünk nem vádol 
minket”. szokatlan és meghökkentő ez a kijelentés. Mert mi általában azzal 
szoktuk bizalommal teli imádságos életre buzdítani az ige hallgatóit, hogy 
isten bűnbocsátó atyai szeretetére hivatkozunk. Alapigénk szerint azonban 
a tiszta lelkiismeretből fakad az imádkozó élethez szükséges bátor nyíltság. 
sok írásmagyarázó ezt a kijelentést a törvényeskedésbe visszahajló korai 
katolicizmus jelentkezésének tartja. 

Nem hiszem azonban, hogy a levél íróját az Újszövetség központi üze 
netétől való eltávolodással kellene vádolnunk. ő egyszerűen az imádság 
területén is csak azt az igazságot kívánja érvényesíteni, amelyet az istennel 
való kapcsolat más vonatkozásaiban is hangsúlyoz: a cselekvő szeretet nél
kül nem maradhatunk közösségben Istennel. jó lelkiismerettel ugyanis csak 
azt kérhetjük tőle, ami összhangban van az ő szándékaival is. Az imádkozó 
ember sohasem felejtheti el, hogy a szerető mennyei Atya egyúttal a szent és 
akaratát komolyan vevő isten is. Ugyanez az igazság szólal meg Jézus ajkán is: 
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„Keressétek először Isten országát és igazságát, és ezek is mind megadatnak 
nektek.” (Mt 6,33) de érdemes jakabra is figyelni: „Ha kéritek is, nem kapjátok 
meg, mert rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre akarjátok eltékozolni.” (jak 
4,3) János tehát azt mondja: élj a családodért, a gyülekezetedért, a népedért, 
és akkor bizalommal kérhetsz, amit csak akarsz istentől! 
3. Szűkkeblű keresztyének nem illenek a tág szívű Istenhez. a levél

író nem él álomvilágban, s egy pillanatig sem gondolja, hogy a szeretet 
követelménye maradéktalanul megvalósul isten gyermekeinek életében. 
ismeri a lelkiismerettől nyugtalanított szív gyötrelmes állapotát. s nem 
csak mások tapasztalatából! de a szívünk is csak akkor vádolhat minket, 
ha ismerjük és elfogadjuk istennek a szolgáló életre vonatkozó akaratát. 
ha elviselhetetlenül fájni kezd nekünk, hogy azok közé az emberek közé 
tartozunk, akikről József Attila így ír: „szívére veszi terhünk, gondunk / 
Vállára venni nem bolond” (vö. 18. vers). 

Kétségbeejtő helyzet ez! Emberileg nincs visszaút. szívünk nem talál 
mentséget. szeretetlenségünk miatt elvesztettünk minden jogot arra, hogy 
isten színe elé merészkedhessünk. Nem árt végre tisztáznunk magunk és a 
gyülekezet számára, hogy a szolgáló életforma vállalása nem evangéliumi 
tanács vagy egyházpolitikai kényszerűség, hanem istennek olyan szent és 
változhatatlan akarata, amelynek állandóan nyugtalanítania kell lelkiis
meretünket. 

ha mi magunk nem is tudjuk felmenteni magunkat, arra számíthatunk, 
hogy „isten mégis nagyobb a mi szívünknél”. Augustinus vagy Kálvin ezt a 
csodálatos mondatot a lelkiismeret vádját súlyosbító kijelentésnek értették, 
elsősorban a mondat folytatása miatt: „és mindent tud”. Ez emberileg érthető 
is volna. János azonban a mindent megértő kegyelem csodájával akarja vi
gasztalni a megrettent lelkiismeretet. Úgy gondolom, péternek a Genezáret 
tavának partján jézus harmadszori kérdésére adott válaszában találhatjuk 
meg igénk legtalálóbb párhuzamát: „Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy 
szeretlek téged.” igen, Isten látja, amit a vádoló szív nem tud felfedezni: azt 
az embert, akit Jézus Krisztuson keresztül néz, s aki ezért minden gyarló 
sága ellenére is szíve mélyén hozzá tartozik. hiszen éppen ezért fáj a szíve 
szeretetlen élete miatt. 

de ne felejtsük el, ha isten szíve olyan nagy is, hogy a nyugtalan lelkiis 
meretű ember is belefér, ez nem a régi szeretetlen élet folytatására, hanem 
az újrakezdésre nyíló lehetőség. Mert tudnunk kell, hogy isten nagy szívébe 
nemcsak mi, hanem minden felebarátunk belefér. 

1976. szeptember 

579 



igehirdetéSi előkéSzítők 

 

 

 

 

 

 

 
    

  
 

 
 

 

 

SzeNtháromSág üNNePe utáN 19. vaSárNaP 

Préd 4,8–12 

Közös fáradozás 

Előzetes 
ha valamikor, akkor most igazán szükségünk van az első számú igehirdetési 
alapelv alkalmazására: nem a textust prédikáljuk, hanem a textus alapján 
az ige teljességét, Jézus Krisztust. Nem is csupán azért, mert a versekből 
hiányzik minden vallásos vonatkozás, és megállnának a lábukon a Biblián 
kívül is, mondjuk egy népi közmondásgyűjteményben. Ettől még kifejezhet
nék istennek minden ember szívébe írt törvényét. A textus fogyatékosságát 
abban látom, hogy bár jó irányba indít, de nem juttat célhoz. Megáll az 
igazság előszobájában, pedig nekünk beljebb kell lépnünk. 

textusunk két gondolati egységre bontható. A 8. vers középpontjában 
a „fáradozás” áll. természetesen – a vasárnap jellegéhez kapcsolódóan is 
– elsősorban a munkára kell gondolnunk. A „fáradozás” szó azonban a 
szorosan vett munkakörünknél szélesebb területet ölel fel. Beletartozik az 
élet fenntartásához szükséges minden tevékenység. Egyúttal kifejezi ennek 
a tevékenységnek fárasztó, terhes voltát is. A vers megértéséhez közelebb 
jutunk, ha a Prédikátor könyvének egészét tekintjük. tulajdonképpen egy 
kérdésre keres választ: mi a mulandó emberi élet értelme? A választ a 8. 
versben nem egyszerűen a „fáradozásban” adja meg. Dolgozni, törődni csak 
akkor érdemes, ha van kiért. hiábavalóság önmagunkért fáradni. 

ez a gondolat átvezet a 9–11. versek tartalmához. Az ember nemcsak fára
dozásra, hanem közösségbe is teremtetett. a magány katasztrófa. társtalanul 
nem megy a munka, társtalanul védtelenek vagyunk a megpróbáltatásokban, 
társtalanul elviselhetetlenül rideg az ember élete. Meglepő, hogy a könyv 
szerzője, aki oly szuggesztíven tud beszélni minden emberi dolog hiábavaló 
ságáról, a közösség esetében következetlenné válik. Mintha a hiábavalóságok 
fagyos éjszakáján mégis találna egy meleg vackot, az egymáshoz húzódó 
emberek melengető közösségét. 

A textus gondolatvilágában azonban félreérthetetlenül kitapintható – 
elnézést a történetietlen kifejezésért – valami kispolgári látásmód. Vagy te 
ológusnyelven: a krisztusi szeretet nézőpontjának hiánya. Mert a prédikátor 
tanácsa a magányosnak a következő: ne törje magát az, akinek nincs kiért 
dolgoznia, hanem inkább élvezze javait. Ez összhangban van a Prédikátor 
nak az emberi élet gyötrő hiábavalóságra adott válaszával. „Rájöttem, hogy 
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az a jó és szép, ha az ember eszik és iszik, és élvezi a jót minden fáradozása 
nyomán…” (5,17) vagy: „Ha az ember magas kort érve meg, nem tudja élvezni 
javait (…), jobb az elvetéltnek, mint neki.” (6,3) ide vezethet a mulandóság 
tudata! A rezignációnak ma is lehetnek ilyen következményei: hiábava 
ló próbálkozás az augiász istállójának kitisztítása. inkább gondozzuk az 
ezen a trágyadombon kialakított kicsiny kertünket (dürrenmatt). A szeretet 
viszont azt sugallja, hogy a fáradozásnak akkor is van értelme, ha magam 
vagy a családom nem is élvezi annak gyümölcsét maradéktalanul. Pál így 
fogalmaz: „Megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az 
erőtlenekről gondoskodni.” (apCsel 20,35) Valóban, fáradozni csak akkor 
érdemes, ha valakiért történik. De ez a valaki lehet a magam és családom 
körén túlmenően minden rászoruló. Fáradozni nem csak addig érdemes, 
amíg a személyi tulajdon gyarapítása ezt indokolttá teszi. 

de a szeretetlen szűklátókörűség kihat a közösség fontosságáról szóló 
versekre is. ezek ugyanis két vagy három ember kapcsolatáról beszélnek. 
Véleményem szerint a számok itt nem a több vagy a sok illusztrációjaként 
szerepelnek, hanem szintén a rezignált óvatosság kifejezői. Az a tapasztalat 
húzódhat meg a kis számok mögött, hogy túl sok emberre nem számíthatunk 
az életben. Jézus a befogadóképességről másként beszélt. Be kell fogadnunk 
olyanokat is, akikből nem profitálhatunk. példaként a kisgyermekeket helyezi 
elénk (Mt 18,5). A közösség nemcsak segítség, hanem próbatétel is. 

ha túl is kell lépnünk a textus korlátain, nem hagyhatjuk azt mégsem 
figyelmen kívül. Nem beszélhetünk sem a munkáról, sem a közösségről ra 
jongó módra. A hiábavalóság férge reális veszélyt jelent mindkettőre (róm 
8,20). Meg kell fogadnunk Bonhoeffer tanácsát: hogy a végső szót kimond
hassuk, az utolsó előttinek is hangot kell adnunk (Ethik). 

A szószékre készülődve 
1. A munka az emberi méltóság tartozéka. elég elmenni egy ortopédiai 
vagy ideggyógyászati szakrendelésre, hogy látva a munkában deformálódott 
emberi testeket vagy felőrölt idegeket, hajlamosak legyünk a munkát ősi 
átoknak tekinteni, amelytől meg kell szabadítani az emberiséget. A mun
ka terhes volta különös élességgel veti fel a kérdést: miért is élünk? Azért 
dolgozunk, hogy éljünk, vagy azért élünk, hogy dolgozzunk? sokan az első 
kérdésre felelnek igennel. Úgy gondolják, hogy a szabadidő érdekében a 
munka kiküszöbölésére kellene törekedni. „Egész életemben dolgoztam, és 
még csak nem is éltem” – sóhajt fel gyakran az ember. eszembe jut egy fiatal 
értelmiségi javaslata: akkor kellene nyugdíjat kapnia az embernek, amikor 
fiatal. Amikor még képes élvezni az életet. dolgozni ráérne később is. 

Ezzel szemben hitünk és tapasztalatunk egyaránt arról tanúskodik, hogy 
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a munka belénk oltott isteni parancs, életünk nélkülözhetetlen tartozéka. 
A munkátlanság demoralizál, összekuszálja az emberi kapcsolatokat. Ezért 
ha törekednünk is kell a munka embertelen körülményeinek felszámolására, 
magának a munkának a felszámolása nem lehet célunk. 

tehát nem a szabadidőért, a nyugdíjban tölthető életért, sőt még csak 
nem is a fizetésért dolgozunk, hanem ember voltunk kiteljesedéséért. eb
ben rejlik az oka annak, hogy a nyugdíjazás olyan sokkszerű hatást vált ki 
idős testvéreinkből. Ezért tartjuk az ember egyik legfőbb, elidegeníthetetlen 
jogának a munkához való jogot, amelytől még munkanélküli segéllyel sem 
szabad megfosztani senkit. természetesen élhetünk munkátlanul akkor 
is, ha bejegyzett munkahelyünk van. Ennek a rejtett munkátlanságnak a 
felszámolásában a keresztyén embernek is részt kell vennie. 
2. A munka a szolgáló életforma megnyilvánulása. a munka nem lehet 

öncélú, nem lehet bálvánnyá. A munka értelmét az adja, hogy az embereknek 
szükségük van az én munkámra is. Ha a munka egyhangú, fárasztó, észre 
vétlen is, az emberekre tekintő szeretet segít hűséggel elvégezni azt. senki 
nem élhet meg a maga munkájából. rá vagyunk utalva a nagy társadalmi 
munkamegosztásra. ha valaki ebből kivonja magát, másoknak a vállára rak 
nagyobb terhet. nyilvánvaló tehát, hogy akit isten az emberek szolgálatával 
bízott meg, az ezt a szolgálatot csak munkája jó elvégzésével töltheti be. 
A szolgálatként felfogott munkának akkor is van értelme, ha történetesen 
nincs családtag, akiért dolgozzunk. Gyakori jelszó: az államnak nem dol
gozom! Mintha az állam valami misztikus képződmény lenne, és nem mi 
volnánk mindnyájan! Egy idegorvos házépítés utáni pszichózisnak nevezte 
azt a tünetet, amely a munkakedvnek a házépítés befejezését követő elvesz 
tésében nyilvánul meg (Moldova: Akit a vonat füstje megcsapott). 

az emberi élet értelme a szolgálat, és nem csupán a munka. Gyakran 
tapasztalom idős, beteg testvéreimnél, hogy emésztődnek a kényszerű tét
lenségben és kiszolgáltatottságban. aki egykor adott, annak tudnia kell 
elfogadni is. Most az a szolgálatuk, hogy a szolgálat tárgyai legyenek. 
3. A munka közösséget igénylő tevékenység. nemcsak emberekért, hanem 

az emberekkel együtt tudunk igazán dolgozni. A magára maradt ember 
életképtelen, szervezett együttesben azonban az ember már az őskorban le 
tudta győzni a hatalmas mamutot. Ezért a közösség építése, az egység ke 
resése legalább olyan fontos, mint a munka jó elvégzése. Ezt a gyülekezet a 
maga bőrén is megtanulja. Viszont azzal, amit megtanult, tartozik minden 
emberi közösségnek. 

igénkben sajátosan kapcsolódik a munka és a modern élet egyik nagy 
betegsége, az elmagányosodás. a magányosság egyik oka lehet a magányos
nak a munkája iránti érdektelensége. a munkában pedig mindig társakra 
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találhatna. Másrészt viszont arra kell törekednünk, hogy a magányos 
embert belevonjuk a közös feladatokba. Ezen a téren a gyülekezet is nagy 
szolgálatot tehet. 
4. A közösséget nem válogatni, hanem vállalni kell. a munkánk olyan 

emberekkel is összehoz, akikkel nem szívesen vagyunk együtt. Nem sza 
bad illúziókat kergetnünk. sem egyedül, sem együtt nem tökéletes az élet 
(lásd egypapos és többpapos szolgálati helyek!). schopenhauer mondta, 
hogy az ember csak sündisznó módra tud közösségben élni. ha túlságosan 
elhúzódnak egymástól, fáznak. ha pedig túl közel kerülnek egymáshoz, 
megszúrják egymást tüskéikkel. isten azonban egy másik, „kiváltképpen 
való” utat is mutat nekünk: elfogadom a munkatársam, mert mellém helyez
te Isten. Gyönyörűen fejezi ki ezt az utat egy néger családanya A napfény 
nem eladó című amerikai filmben, amikor leánya megtagadja bátyját, mert 
az elherdálta a leány taníttatására félretett összeget: „te most tagadod meg 
a bátyádat, amikor a legnagyobb szüksége van rád?! Mert senkinek nincs 
nagyobb szüksége a szeretetre, mint annak, aki mélyre süllyedt.” 

1977. szeptember 

SzeNtháromSág üNNePe utáN 24. vaSárNaP 

Zsolt 16,5–11 

osztályrészünk életben-halálban 

Az alapigéről 
Az egyházi esztendő eddigi rendje miatt legtöbbször kiesik ennek a vásár 
napnak a homiletikuma. Pedig lényeges üzenetet hordoz. rávilágít földi és 
eljövendő életünk megbonthatatlan kapcsolatára. Ebből a szempontból mér 
legelve a textust, örömmel állapíthatjuk meg, hogy keresve sem találhatnánk 
alkalmasabb igét ennek az igazságnak a megszólaltatására. 

Nem könnyű a zsoltár műfaját meghatározni. általában az engesztelési 
zsoltárok közé sorolják, de ehhez a szöveg vajmi kevés támpontot nyújt, 
inkább hitvallásnak tekinthetjük, vagy még inkább Jahve mellett tett hűség 
nyilatkozatnak. A személyes hangvétel ellenére is a gyülekezet hite jut benne 
kifejezésre. Ezért ez a zsoltár arra is alkalmas, hogy rávilágítson az élő hit 
összefüggéseire. istennek olyan fokú ismerete, mint amilyenről a zsoltáros 
ír, azok az igazságok, amelyek igazi emberi fájdalomérzettel, mindenkitől 
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elhagyatva tárulnak fel előtte, népének istentől kapott közös kincsei. Ez a 
gyülekezet közösségében elnyert hitbeli ismeret azonban csak akkor lesz 
megtartó erővé, ha személyes vallomástétellé válik. Ez a személyes vallomás 
tétel pedig újra beletorkollik a gyülekezet életébe, erősítve és gazdagítva azt. 

Gerhard von rad ezt a zsoltárt azok közé az ószövetségi megnyilatkozá
sok közé sorolja, amelyekben izrael népe feleletet keres a sors kínzó kérdé 
seire. Miért nem jár együtt az istenhez való hűség földi előnyökkel? Miért 
megy jól a gonoszok sora? – hallható a panasz nem egyszer a zsoltárokban. 
A sokféle lehetséges válasz közül meggyőződésem szerint a legszebbet és 
legigazabbat alapigénk adja meg: mindenkinél jobban jár az, akinek maga 
Isten jut osztályrészül. 

érdemes felfigyelni mindarra, amit az „osztályrész” említése a zsoltárt 
éneklőben felidézhetett. A honfoglaló zsidó törzsek sorsvetés útján kaptak 
osztályrészt az ígéret földjéből. Ez az osztályrész lett létük alapja. Egyedül 
Lévi törzse nem kapott osztályrészt, mert isten szolgálatára szenteltettek, 
és az istennek szentelt javakból kellett megélniük. több írásmagyarázó is 
lehetségesnek tartja, hogy a zsoltár írója ugyancsak ennek a törzsnek a tagja 
volt, annál is inkább, mert a léviták voltak megbízva az istentiszteleti ének
lés és muzsikálás szolgálatával. A szerző lévita származására vall a 4. vers 
utalása is az áldozat bemutatására, amelyben maga is részt vesz. 

a zsoltáríró azonban nem reked meg az isten szolgálatában állók meg
élhetési gondjainál. nem azzal akarja a gátlástalanul harácsoló gonoszok 
boldogulását vagy egyszerűen a világiak jólétét sanda, irigy tekintettel szem
lélőket észhez téríteni, hogy az isten tenyeréből is meg lehet élni, hanem 
személyes bizonyságtétellel arról, hogy milyen jó, semmivel fel nem érő sors 
Isten közelében és az ő szolgálatában élni. Jézus szava jut eszünkbe: „Az 
én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem.” (jn 
4,34) Ez az, ami osztályrészéül jut meg nem érdemelt ajándékként az egyete 
mes papság újszövetségi szempontja alapján nemcsak a főhivatású egyházi 
munkásoknak, hanem a gyülekezet minden szolgálatot vállaló tagjának is. 

a zsoltár 10., illetve 8–11. versei írásbizonyítékként szerepelnek a húsvét 
utáni apostoli bizonyságtételben (apCsel 2,25–28; 13,35). jézus feltámasz
tására vonatkozó isteni ígéretet véltek felfedezni ezekben a sorokban. az 
írás elsődleges értelméhez ragaszkodó mai exegetikai felfogás a zsoltárnak 
ezt az értelmezését önkényesnek tekinti, mondván, hogy a szerző nem gon
dolt Jézusra, sőt nem gondolt a halálon túli életre sem, hiszen ez a távlat 
hiányzott az ótestamentumi hívő hitéből, csupán istennek halálveszélyből 
kimentő hatalmáról tesz tanúságot. Gerhard von raddal együtt azonban 
bátran megkérdőjelezhetjük azt a szinte dogmává merevedett véleményt, 
hogy az ótestamentumi kegyes csak a sírig számíthatott istenére. ennek a 
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zsoltárnak is a lényeges mondanivalója sikkad el, ha figyelmen kívül hagy
juk, mint perel az elmúlással. Mert éppen ez a belső logikája: bizton nézek 
síromnak elébe, hiszen ott is az lesz osztályrészem, akinek jósága és ereje 
hordozott életem során. 

de erre az útra tanácsol másutt is a szentírás: isten felől közelíts a halál
hoz. itt tűnik ki, hogy az apostolok mégsem hivatkoztak alaptalanul erre a 
zsoltárra. igaz, nem ragaszkodtak a szöveg történeti értelméhez. de ők nem 
is a zsoltárírót, hanem Istent magát akarták interpretálni. azt az istent, 
akinek az életadó szeretetéből a zsoltáríró is felismert valamit, de amely 
jézus feltámasztásában lett teljesen nyilvánvalóvá. az apostolok látszólag 
önkényes igehasználata egyúttal ébresszen rá bennünket az igehirdető tu
lajdonképpeni feladatára. 

ez a zsoltár is a héber versforma, a gondolatpárhuzam szabálya szerint 
íródott. Előfordulhat, hogy ezek a párhuzamok erőszakoltak, csupán a vers-
forma kedvéért valók. itt azonban magából a mondanivalóból adódnak. isten 
cselekvő szeretetének egyes megnyilvánulásaira rímel az, amit mindez a 
zsoltáríróból kivált. De hát nem éppen ez a kölcsönös kapcsolat, ez az egymás 
felé áradó szeretet az, ami felbecsülhetetlen osztályrésze a hívő embernek?! 

A vasárnap jellegének megfelelően ez a zsoltárrészlet az istennel való 
élő és eleven, Jézus Krisztus által létrejött kapcsolat nagy ajándékára hívja 
fel figyelmünket. Ez az egyetlen kapcsolat, amely a halálban is megőrizhet 
az örök életre. 

Az igehirdetéshez 
a) Öröm Istenhez tartozni. Jól emlékszem egy évtizeddel ezelőtt elhangzott 
keserű kijelentésre: „ha tudtam volna, hogy ennyi problémát jelent keresz
tyénnek lenni, nem adtam volna rá a fejem.” valóban sokszor megkísért 
minket is az a gondolat, mint egykor jeremiást is, hogy istenhez tartozni 
elviselhetetlen terhet jelent, olyan igát, amelyet szívesen lerakna az ember. 
vajon nem emiatt hárítjuk el magunktól a szolgálat alkalmait, mondván, 
hogy az is éppen elég, ami eddig reám hárult? döbbentsen rá az ige bennün
ket arra, hogy ez a terhek alatt kifulladó élet nem természetes az Istennel 
kapcsolatban élő ember számára. Az istennel való közösség öröm és lendítő 
erő. ha nem így van, akkor rosszul ismerjük istent, baj van a hitünkkel. 

természetesen hazugság volna azt állítani, hogy az istennel való közösség 
sima és problémamentes ügy a mi számunkra. hogy mennyire nem az, azt bi
zonyítja a kereszt konfliktusa. hogy isten együtt lehessen velünk, Krisztusban 
magára kellett vennie bűneink súlyát. Amikor istennel kapcsolatba kerülünk, 
akkor a bűnünk bűnné válik. Felismerni és megbánni bűneinket valóban ke 
mény és nehéz feladat egy életen keresztül. Ezenkívül istennel közösségben 
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lenni csak úgy lehet, hogy hozzá hasonlóan mi is vállaljuk mások terheit. 
jézus azt mondta: „Aki egy ilyet a kisgyermekek közül befogad, engem fogad 
be.” (Mk 9,31) Tehát azok tudnak egyek lenni vele, akik egyek vele a másokért 
élő szeretetben is. Ennek érdekében megvívni önző énünkkel a harcot szintén 
terhes feladat. Mégis, mindennek ellenére öröm Istennel közösségbe kerülni. 
Olyan osztályrész, amelyet nem adhatunk cserébe semmiért. 

b) Maga Isten a mi osztályrészünk. Még az igehallgatók között is na 
gyon sok kisigényű ember van. Valamit, gyógyulást, megoldást, vigasztalást 
várnak istentől, holott isten ennél sokkal többet, önmagát kívánja nekünk 
ajándékozni. A kicsiny csecsemőnek sem ételre, italra, tisztába tevésre van 
elsősorban szüksége, hanem magára az édesanyára. „Őreá nézve teremtet
tünk” – olvassuk a Kolosséi levélben, és ezért nélküle hiányzik a legfonto 
sabb az életünkből. Nem a kigondolt isten, akit mi teremtünk magunknak, 
hanem az az Isten, aki tőlünk függetlenül is van, és aki elindult felénk Jézus 
Krisztusban, hogy megkeressen minket elveszett, hitetlen állapotunkban. 
Csak így, a személyes és élő istennel való találkozásban csillapul isten utáni 
szomjúságunk. 

de jó annak, aki istenre talált, azért is, mert benne igazi mesterére akadt. 
Az istennel való közösség nemcsak biztonságot adó menedékhely, hanem 
műhely is, amelyben más emberré formálódunk. igéjével tanácsol, sőt úgy 
átitatja vele bensőnket, hogy képessé válunk akaratának önálló felismeré 
sére. Nem simítja el előttünk minden esetben az utat, de alkalmassá tesz az 
akadályok leküzdésére. Az ő kezéből véve még a terheknek is lehet örülni, 
mert formálódásunk eszközeivé válnak. Az istennel való kapcsolat formáló 
erejéről és áldásáról tanúskodhatunk mi, a szocializmusban élő keresztyé 
nek, akikkel isten oly sok tanácstalanság és zavar után a szolgálat útjában 
„megismertette az élet útját” (11. vers). 

c) Ezt az osztályrészünket a halál sem veheti el. Ki az közülünk, akinek 
mindabban osztályrésze lehetett, ami után szíve vágyódott? de eljön a pil
lanat, amikor arról is le kell mondanunk, amit elértünk. A zsoltáríró a teste 
sorsáért aggódik, mert számára – és ebben mi, mai emberek hasonlóképpen 
gondolkodunk – a test nélküli lét elképzelhetetlen. de a sír mérhetetlen ma
gányára is azzal a meggyőződéssel tekint, hogy Isten, aki osztályrésze volt 
az életben, az marad a halálban is. Nem a fizikai lehetőségeket mérlegeli, 
hanem istennek a vele való kapcsolatban megismert szeretetére apellál. ha 
lehetetlennek is tűnik túlélni a halált, még nagyobb lehetetlenség feltételezni, 
hogy isten megtagadja önmagát, Jézus Krisztusban kijelentett, örök életre 
elhívó akaratát. és annak, akinek isten osztályrészül jutott az életben, ennyi 
is megbízható fogódzót jelent. 

1978. szeptember 
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SzeNtháromSág üNNePe utáN 25. vaSárNaP 

Jak 2,8–13 

megmérettetésünk szempontja – az alapige kontextusa 

aki jakab levelét, ezt a kétségbevonhatatlanul zsidókeresztyén szellemiség
ben fogant írást figyelmesen olvassa, meggyőződhet arról, hogy stílusa és 
mondanivalója sok tekintetben rokon a hegyi beszédével. Az alapigéül ki
emelt részben például isten akaratának ugyanolyan, a felebaráti szeretetre ki
hegyezett, radikalizált formájával van dolgunk, mint amott. de éppen ebben 
az egybevetésben támad az emberben bizonyos hiányérzet is. Mert bár jakab 
is a felebarát felé fordítja figyelmünket, nem mondja ki, hogy ez a minősítés 
a szegényeken kívül az ellenséges indulatú emberekre is vonatkozik. Az is 
igaz, hogy jakab jézushoz hasonlóan a gyakorlatias irgalmasságot tekinti a 
törvény végső lényegének és az ítélet mértékének, ám nem szól arról az etikai 
motivációról, amely erre sarkall minket: „Legyetek irgalmasok, mint ahogy 
a ti mennyei Atyátok is irgalmas!” (Lk 6,36) Nem eshetünk annyira a textus 
fogságába, hogy a jakabi mondanivalót el ne mélyítsük ebben az irányban. 

A levél magyarázói általában egyetértenek abban, hogy a textusunkat 
követő részben a hit és a cselekedetek viszonyának kérdésében Pál-ellenes 
polémia szólal meg. véleményem szerint ez a polémia, ha rejtettebben is, 
de már alapigénkben is jelentkezik. A törvénynek az a magasztalása, amely
lyel itt találkozunk, nem lehet véletlen. Bizonyára Pál törvénykritikájával 
szemben szólal meg. Mussner szerint a levél írója számára a törvény maga 
az evangélium. A levél maga ugyanilyen messzemenő következtetésre nem 
nyújt elegendő alapot, de az kétségtelen, hogy két szokatlan körülírás a 
törvénynek megkülönböztetett szerepet juttat a keresztyén ember életében. 
A „királyi” jelző a törvény mellett sok vitára ad okot. Van, aki szerint isten 
megfellebbezhetetlen királyi döntésére utal. G. Voigt úgy gondolja, hogy itt 
olyan törvényről van szó, amely isten királyi uralma alatt valósul meg. én 
azok véleményét osztom, akik szerint jakab Mt 22,36 értelmében ezzel a 
jelzővel csupán azt akarja érzékeltetni, hogy a felebaráti szeretet parancsa 
minden más törvénynél „előkelőbb”, előrébb való. Még rejtélyesebb Jakab, 
amikor a „szabadság törvényéről” beszél (lásd még 2,25). Ennek a meglepő 
kifejezésnek a megfejtésével talán csak akkor boldogulunk, ha pállal való 
tudatos szembefordulást feltételezünk nála. hiszen Pál az, aki különösen a 
Galata-levélben (2,4; 3,10kk; 23kk; 5,2 stb.) oly személetesen rajzolja meg a 
törvény rabságában élők nyomorúságát! 
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ez a polémia tipikus esete annak, amikor az ellentét abból támad, hogy a 
felek nem ugyanazt a nyelvet beszélik. A megigazító hit Pálnál mérhetetlenül 
több, mint Jakabnál; vagyis isten létezésének puszta elfogadásánál (2,19). de 
mást értenek a törvényen is. Pál elsősorban a törvénynek farizeusi alkalma
zásával viaskodik. jakab viszont, amint láttuk, a felebaráti szeretet jézusi 
értelmezését tekinti isten törvényének. de hát Pál is ebben látja a keresztyén 
szabadság medrét (Gal 5,13kk)! 

A két teológus között meglévő ellentét azonban a terminológiai kü 
lönbségnél mélyebben rejtőzik. igaza van Luthernek, amikor kifogásolja, 
hogy jakab nem szól világosan a megigazulásról, krisztusról, és ezért 
az Újszövetség fordításához írt előszavában „szalmalevélnek” titulálja 
írását. textusunkban is homályban marad az az alap, amelyre építve is-
ten akarata megvalósulhat életünkben. Viszont „keményen hirdeti isten 
törvényét” – mondja ugyancsak Luther. isten akaratából a hívő ember 
sem alkudhat le. Erre a jakabi korrekcióra ma is szükségünk van. Az 
evangélium csak akkor válik örömüzenetté, ha a törvény is tisztán és 
megalkuvás nélkül szólal meg. de mindez nem oldja fel azt a súlyos teo 
lógiai kérdést, amellyel mindenképpen szembe kell néznünk. A vasárnap 
jellege, az egyházi esztendőben elfoglalt helye megkívánja, hogy az ítélet 
momentumára hangsúly kerüljön. Újra rá kell döbbennünk, hogy isten 
számot vet életünkkel, és ennek eredményétől függ örökkévaló sorsunk. 
az ítélettel kapcsolatos legfontosabb tisztáznivaló tehát az, hogy minek 
alapján mérettetik meg életünk. Maga az írás sem ad erre egyértelmű 
választ, és a teológiatörténet is arról tanúskodik, hogy a kérdés mindmá 
ig nem jutott nyugvópontra. Mert hol arra kapunk biztatást, hogy isten 
bűnbocsátó kegyelmébe fogódzó hittel álljunk isten elé, hol pedig csele 
kedeteink minősítésére akar felkészíteni az ige intő szava, nemcsak Jézus 
ajkáról, vagy mint itt jakabéról, hanem a hit élharcosáéról, páléról is (2kor 
5,10). Ez a kettősség nem eltérő teológiai látásból fakad, hanem magában 
istenben gyökerezik, aki irgalmas irántunk, de akaratát is komolyan ve 
szi. Az írás két válaszából bármelyiket mellőzzük is, elhibázzuk a végső 
számadásra való felkészülésünket. ha az ítélet mértékéül egyoldalúan a 
hitet hangsúlyozzuk, ez könnyen isten akaratának semmibevevéséhez és 
a földi életre szóló megbízatásunk elhanyagolásához vezethet. ha viszont 
csak a cselekedeteinkre számítunk, vagy önáltatásba, vagy kétségbeesésbe 
sodródunk. Nekem Pál formulája segít feloldani a dilemmát: isten előtt 
nemcsak most, hanem a végső számadás óráján is csak a „szeretet által 
munkálkodó hit” fog számítani (Gal 5,6). s hogy ez valóban fellelhető 
legyen nálunk, istennek igéjével hol a bizakodásunkat kell erősítenie, hol 
pedig a szeretetünket élesztenie. 

588 



Szentháromság ünnepe után 25. vasárnap (jak 2,8–13)   

  

  

 

         

 

      

 

 
 

 
           

 
  

 
 
 

         
  

 

az alapige gondolatmenete 

az előzőekben arról van szó, hogy keresztyén gyülekezetben megalázó 
diszkrimináció éri a szegényt a gazdagokkal szemben. Ez tűrhetetlen két 
okból: nem fér össze isten kiválasztó szeretetével (5. vers), és nem felel meg 
isten törvényének (8. vers). 

Jakab istennek idevonatkozó kijelentett akaratát Jézus nyomán a tör 
vény lényege felől, a szeretet kettős nagy parancsolatának második tagjával 
szólaltatja meg. A szegényeket is megillető emberi méltóság tehát szerinte 
sem biztosítható kazuisztikus szabályozással. Ehhez az egész lényünket 
meghatározó felebaráti szeretet, a felebarát sorsában való elemi érdekeltség 
szükséges, és ebből következik. Egész lényünknek kell gyökeresen megvál
toznia, hiszen önző emberek vagyunk, akiknek rendkívül terhes tekintettel 
lenni másokra. éppen ezért sok vita folyik arról, hogy miként kell értelmez
ni a magunk szeretetét ebben a parancsolatban. talán úgy, hogy szeresd 
felebarátod, amint eddig magadat szeretted? A felebaráti szeretet parancsát 
megvilágító „aranyszabály” (Mt 7,12) viszont arról tanúskodik, hogy jézus 
nem kárhoztatja az önmagunk iránt tanúsított szeretetet. Csak azt kívánja, 
hogy a felebarátunk is legyen annyira fontos számunkra, mint önmagunk. 
Nem is hiszem, hogy a magát megvető, megkeseredett ember szeretni tudna 
másokat. 

a szeretet ugyan az egész embert meghatározza, mégis konkrét hely
zetekben nyilvánul meg. aki szeret, az nem személyválogató. vagyis nem 
korlátozza a szeretetét bizonyos emberekre, akik rendszerint valamilyen 
okból hasznosabbnak tűnnek számára. de az igazi szeretet mégsem merül 
ki lélektelen egyenlősdiben. Elsősorban azok felé fordul szeretetével, akik
nek nagyobb szükségük van rá. Például a szegénységük miatt jelentékte 
lennek minősített embereknek. Bizony, a státuszszimbólumokat hajszoló 
világunkban az egyház népét ma is megkísérti a személyválogatás bűne. Egy 
napszámos asszony panaszkodott nekem egyszer arról, hogy a konfirmációi 
ünnepélyen csak a fő utcai gyerekek kaptak külön szerepet, az övéi nem. 
pedig az igazi szeretet mindig elfogult. szolidáris az alulmaradttal. 

Lehet, hogy valaki a személyválogatást csupán emberi gyarlóságnak minő 
síti. isten törvénye azonban egy és oszthatatlan – figyelmeztet minket Jakab, 
és a legjelentéktelenebbnek tűnő bűnnek is akkora a súlya, hogy a törvény 
egészét sérti. Mert nem a törvény egy passzusa ellen vétkezünk, hanem azzal 
kerülünk szembe, aki akaratát a törvényben elibénk adta. Aki pedig az akara
tát kijelentette nekünk, számon is kéri rajtunk. ha előbb nem, akkor az ítélet 
napján. ott viszont csak az talál irgalomra, akinek szívét irgalomra indította 
isten iránta megnyilvánuló irgalma. Gondoljuk meg ezt jól, amíg időnk van. 
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az alapigénk mai kontextusa 

Etikai válságban vergődő társadalmunk nagy várakozásokkal tekint az egy
házakra. Nekünk meg is kell tennünk mindent azért, hogy újra szilárd 
erkölcsi alapokra épülhessen életünk. de tudnunk kell, hogy ez az etika 
csak az irgalmas szeretet etikája lehet, amely viszont csak az isten irgalmát 
megragadó hit gyümölcse lehet. több politikai mozgalom is a Tízparancso
latot tekinti etikai bázisának. Amennyire örülnünk kell ennek, annyira félő 
is, hogy ebből újra „fazonigazítás” lesz a polgárság igényeinek megfelelően. 

hála istennek, napirenden van nálunk az emberi jogoknak nemcsak a 
kodifikálása, hanem a biztosítása is. de vajon ugyanolyan érzékenységet tanú
sítunk-e a „másik” emberi jogaival kapcsolatban, mint saját jogaink esetében? 

Az egyház mozgásterének növekedésével párhuzamosan nem fog-e újra 
előtérbe kerülni az egyéni üdvösségre koncentráló kegyesség, amely közöm 
bössé válik a fokozódó versenyben lemaradók sorsa iránt, az egyre nagyobbra 
nyíló „szociális olló” kárvallottjai iránt? Kivel lesz szolidáris isten népe a 
várható társadalmi változásokban? 

1989. október 

SzeNtháromSág üNNePe utáN utolSó 

vaSárNaP 

Mt 25,14–30 

az Úrnak tetsző hűség 

A textusról 
Az alapige megértéséhez nélkülözhetetlen a formatörténeti kutatás idevágó 
eredményeinek ismerete. a jézus ajkáról elhangzó példázat a keresztyén 
gyülekezetekben elhangzó igehirdetés, majd Máté szerkesztői munkája so 
rán a mindenkori szituációnak megfelelően új hangsúlyokat, új vonásokat 
kapott. Ez a folyamat ad magyarázatot a példázat mai alakjában fellelhető 
egyenetlenségekre és feszültségekre. Miért kap például az első két szolga 
jutalmul új és nagyobb feladatot, amikor már várja őket uruk örömlakomája? 
szabad-e minden további nélkül a példázat rideg, számító nagybirtokosát 
azonosítani az ítéletre eljövő Jézussal, mint ahogy Máté teszi? 

sok minden szól joachim jeremias véleménye mellett, aki szerint jézus 
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Szentháromság ünnepe után utolsó vasárnap (mt 25,14–30) 

eredetileg a konzervatív, beszűkült farizeusi kegyesség ellen mondotta el 
példázatát. A példázat első számú címzettjei azok a tanítványok voltak, akik 
az evangéliumok tanúsága szerint nem voltak mentek a hermetikus elzárkó
zás farizeusi kovászának kísértésétől. Az őskeresztyén igehirdetők viszont 
már a különféle karizmákból adódó problémákra (lásd 1Kor 3) alkalmazták 
Jézus példázatát. Az ő révükön kerülhetett a példázatba a parúzia késleke 
désének szempontja is (lásd: „hosszú idő múlva aztán megjött…” – 19. vers). 

Máté a példázatot evangéliumában úgy helyezi el, hogy azt félreérthetetle
nül Krisztus eljövetelének és az utolsó ítéletnek fényébe állítja. Ugyanakkor 
megtart a példázatban olyan mozzanatokat is, amelyek nem csak a végső 
számadásra utalnak. az „akinek van, annak adatik…” törvénye például 
általánosabb. érvényesül többek között az igehirdetés szituációjában is (Mt 
13,12). nyilvánvaló tehát, hogy itt nem egysíkú, futurikus eszkatológiával 
van dolgunk, hanem azzal a szemléletmóddal, amely már az egyháztörténet 
során számol urának a példázatban ábrázolt bánásmódjával. Még akkor is, 
ha ez rejtetten megy végbe, és az ítélete sem végleges. 

A formatörténeti kutatás eredményeinek szem előtt tartása azzal az 
előnnyel jár, hogy felbátorít minket a példázatnak a mi helyzetünkre való 
alkalmazására. De ez a szabadság mégsem lehet önkény. a példázat olyan 
jézusi álláspontot képvisel, amely más helyzetben is eligazító. ezért kell 
figyelnünk a példázat logikájára. Nem férhet hozzá kétség, hogy a főhang 
súly az egytalentumos szolga magatartásán, illetve az ezért kijáró ítéleten 
van. Az ő sorsában mondja ki Jézus, hogy elveszti Isten ajándékát az, aki 
nem haszonnal forgatja. 

Máté egy megjegyzéssel még konkrétabbá teszi ezt a magatartást. a gonosz 
szolga a reá bízott vagyont elássa, és ezzel a rabbinizmus felfogása szerint 
eleget tett a biztonság követelményeinek. Ezért a kincs eltűnése esetén nem 
vonható felelősségre. Eleget tett tehát a hű vagyonkezelés korabeli szabályai
nak. Ennek megfelelően a példázat a rosszul értelmezett hűséget veszi célba, 
és nem a felelőtlenséget. Nem csak a „maga bőrét akarja menteni”, mint ahogy 
Eduard schweizer feltételezi. Nem véletlen az sem, hogy a rossz megoldásra 
a szolgát a könyörtelennek hitt megbízójától való félelem ösztökéli. 

Végül a talentumok mibenlétét kell tisztázni. Kétségtelen, hogy nem 
a köznyelvbe is átment értelem adja kezünkbe a kulcsot. A példázatbeli 
gazda nem a bölcsőbe, hanem meglett emberek kezébe helyezi a hitbizo 
mányt. emberi adottságaink legfeljebb az elosztás mértékét befolyásolják. 
talán istennek bűnösökhöz lehajló kegyelme a talentum? A példázat lu-
kácsi változatában valóban erre gondolhatunk, hiszen ott minden szolga 
ugyanazt a mennyiséget kapja. Máténál a gazda más-más mértékkel mér, 
és ennek arányában várja a hasznot is. A legvalószínűbbnek tehát azt kell 
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tartanunk, hogy a példázatnak Máté által rögzített formája a talentumon a 
„lelki ajándékokat”, a különféle szolgálatra való képesítést érti. Nem vétünk 
azonban az alapige szándéka ellen, ha a „karizmákon” kívül talentumnak 
tekintjük magát a személyre szabott feladatot és a megvalósítása előtt nyíló 
lehetőséget is (Kol 4,3). (A talentum egyébként 45-50 kilogramm aranynak 
megfelelő érték.) 

Szempontok az igehirdetéshez 

Urunk felelőssé tesz minket a világért 
A szentháromság ünnepe utáni utolsó vasárnapokon isten igéje nyomaté 
kosan figyelmeztet minket e világban elfoglalt helyzetünk átmenti jellegé 
re. Nemcsak nekünk nem ígért isten földi öröklétet, hanem a körülöttünk 
levő világnak sem. Mintha szanálásra ítélt házban élnénk, s nem tudjuk, 
mikor kell kiköltöznünk belőle, vagy mikor bontják le a fejünk felől. Ezért 
a helyzetével tisztában lévő ember úgy él ebben a világban és úgy él ezzel a 
világgal, mintha nem benne és nem vele élne (1kor 7,29–31). 

Ez a furcsa, ambivalens magatartás egyszerűen azt jelenti, hogy Is
tennek felelős emberként élünk ebben a világban. a mulandóság tudata 
felelőtlenné is teheti az embert. „Utánam az özönvíz!” – gondoljuk, ha 
nem is mondjuk ki nyíltan. Nem feledkezhetünk meg azonban arról, hogy 
a mulandóság nem valami önmagában ható rejtélyes végzet, hanem isten 
döntése a világról s mindarról, ami a világban van. Ezért minden ideigvaló 
túlmutat önmagán az Örökkévalóra. Az elmúlás nem rejt el isten elől, sőt 
kiszolgáltat ítéletének. 

Mindezt szem előtt tartva, meghökkentő fordulatnak tűnik, hogy alap 
igénk, de az írás minden más idevágó passzusa szerint is az ítélet mértéke e 
múló világban tanúsított helytállásunk lesz. nem azt fogja kérdezni urunk, 
mennyire tudtunk elszakadni a világtól. sőt inkább azt, hogy mennyit tet
tünk meg érte. isten minden fogyatékossága ellenére is törhetetlen hűséggel 
szereti ezt a világot. Azért küldte el fiát, és azért ruházza fel speciális talen
tumokkal a benne hívőket, hogy segítsenek a világot isten szeretetét tükröző, 
emberhez méltó hellyé tenni. Bizonyára a parúzia is azért késlekedik, mert 
isten terve krisztus kovászával még nem jutott el céljához. de sokszor nem 
értette meg istent az ő népe! túlvilági kárpótlást ígért a siralom völgyében 
járóknak, s ezzel kezére járt embert nyomorító szándékoknak. pedig isten 
örökkévaló világa kimeríthetetlen erőforrása és végső jutalma mindazoknak, 
akik azon fáradoznak, hogy világunk völgyében minél kevesebb legyen a 
siralom. 
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Szentháromság ünnepe után utolsó vasárnap (mt 25,14–30) 

Az Istentől kapott javakat kamatoztatnunk kell a világban 
a példázat félreérthetetlenül leszögezi, hogy Urunknak e mulandó világ 
iránti szeretete szolgái által válik történelemformáló erővé. ő látható, e vi
lági tényezőként már és még nincs jelen a világban. de gondoskodik arról, 
hogy szolgái ne üres kézzel induljanak a világba. A belé vetett hit helyet ad 
a Léleknek, aki felhasználhatja képességeinket, és felruházhat számunkra 
addig ismeretlen adottságokkal. feladatokat helyez lelkünkre, és teret nyit 
a feladatok elvégzésére. Így tesz alkalmassá minket arra, hogy szeretetének 
tanúi és továbbadói legyünk a világban. 

a szolgák ura nem egyforma mértékkel méri ki a feladatot és a feladat 
elvégzéséhez szükséges képességeket. hogy kinek ad többet, kinek pedig 
kevesebbet, azt bízzuk az ő bölcs belátására. Ne vegye el senkinek a kedvét, 
hogy másnak több jutott. Akinek többet adott, attól többet is vár. Valamit 
azonban mindenki kapott, s valahol mindenkire szükség van. Azt se gondolja 
senki, hogy egymaga birtokolhatja ura minden talentumát. A feladatot csak 
az egész szolgahad egymás kezére dolgozó, jól összehangolt munkaközössége 
végezheti el. s lehet, hogy ebben az együttesben a legjelentéktelenebbnek 
látszó tag a legfontosabb (1Kor 12,24). 

de most kezd csak igazán forróvá lenni lábunk alatt a talaj: a gazda nyere
séggel akarja viszontlátni befektetett tőkéjét. Nem nyugszik bele abba, hogy 
csak az övéinek legyen hite, békéje, erőforrása, reménysége anélkül, hogy 
mindez mások életében kamatoznék. Mit ér a legtisztább diakóniai teológia 
diakónia nélkül? Bátran az élet piacára kell dobni kincseinket, akármilyen 
kevésnek is látszanak azok a mi szemünkben. A hatalmas Brit és Külföldi 
Bibliaterjesztő társulat egy walesi cselédlány Bibliát kereső vándorútjaiból 
nőtt ki. Vegyük őszintén számba, amit mások elől rejtegetünk! Mert az ön
magával törődő egyház, a magának élő keresztyén elveszti azt is, amije van, 
és nem állhat meg az ítéletben. 

Kockázatvállalás nélkül nincs hatékony szolgálat 
A talentum elásásának sokféle oka lehet: felelőtlenség, restség, önzés stb. 
érdemes azonban alaposan szemügyre vennünk a példázatbeli gonosz szolga 
indítékát. Attól félt, hogy a piaci körforgásba vetve magát a talentumot teszi 
kockára, s akkor mit fog visszaadni Urának? Mintha mai gazdasági életünk 
fő dilemmáját példázná az eset. Nyereségesen csak az gazdálkodhat, aki 
nem fél kezdeményezni. Az új megoldások viszont mindig együtt járnak a 
veszteség kockázatával. ám ha valaki erre fel megmarad a régi módinál – s 
ez egybevág a példázat tanulságával –, akkor tesz valóban kockára mindent. 

Arról már sok szó esett, hogy senki sem töltheti be szolgálatát egészsé 
gének, életének kockáztatása nélkül. Jézusnak is az életébe került ez, s mi 
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sem úszhatjuk meg áldozathozatal nélkül. Példázatunk éle azonban nem 
ebbe az irányba vág. Nem az önmagukat, hanem a rájuk bízott kincset féltő 
szolgák kerülnek most reflektorfénybe. talán olyan hajánál fogva előráncigált 
szituáció ez, amelyre kár szót vesztegetni? Nem kellett-e Jézusnak számolnia 
azzal, hogy kompromittálja küldetését, amikor vámszedőkkel és paráznákkal 
ült le egy asztalhoz? Nem az evangélium ügyét féltette-e ignatiosz, amikor 
leállította a gyülekezetekben megindult rabszolga-kiváltási akciót, nehogy 
kihívják maguk ellen a római hatalom haragját? Nem az egyház integritását 
féltették-e azok, akik ellenezték a szocialista állammal megkötendő egyez 
ményt? Nincs-e ma is félelem bennünk az új felismerésektől, a dialógustól, 
a politikai állásfoglalástól, az együttműködéstől, a világ dolgaiban való 
részvételtől? 

A veszélyes ebben a féltésben éppen az, hogy hűségnek álcázza magát. Jé 
zus azonban leleplezi az e hűség mögött rejtőző hűtlenséget, amely alapjában 
véve hitetlenségünkből táplálkozik. nem véletlen, hogy az egytalentumos 
döntött rosszul. Kevésnek találhatta a feladat nagyságához mérve. Urában 
sem tudott bízni, mert azt hitte róla, hogy olyasmit követel, amihez nem 
nyújt fedezetet. Végül is úgy bánt vele Ura, ahogy feltételezte róla. 

1980. szeptember 

reformáció üNNePe 

Gal 3,7–14 

a textusról 

Vissza az evangéliumhoz! Ebben a felszólításban foglalhatjuk össze a Galata 
levélnek ezt a nagyobb összefüggő szakaszát, amelyből textusunk származik. 

textusunkban pedig nagy szerepet kap az Ótestamentum. A kegyelem
ből hit által történő megigazulás gyökerei isten munkájának kezdeteihez 
nyúlnak vissza. az evangélium nem új találmány vagy közjáték, hanem 
isten legsajátosabb szava az emberhez. Jézus Krisztusban nem elkezdődött, 
hanem kiteljesedett az evangélium. 

Pál érvelésében és íráshasználatában kiütközik a volt rabbinövendék. Az 
íráshelyeket nem veti alá történetkritikai módszernek. Meg van írva! s ez 
dönt még akkor is, ha az íráshelyeket az összefüggésből kiszakítva idézi. 
kétségtelen, hogy az írásbizonyítéknak ebben a formális használatában 
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mi már nem tudjuk követni az apostolt. Mégis az idézetek kiválasztása és 
összefüggése az Ótestamentumnak egy sajátos szemléletét tükrözi. Az az 
ember idéz itt, akinek szeméről Krisztus ismeretében lehullott a lepel, s így 
képes kitapintani az Ótestamentum fő ütőereit. Alapigénk középpontjában 
tehát nem ábrahám vagy az ótestamentumi igaz ember, hanem krisztus áll. 
őt kell prédikálnunk. 

textusunknak három súlypontja van. Először azt bizonyítja az apostol, 
hogy az áldás a hit alapján és nem a származás alapján jut osztályrészül. 
Bizonyára pál ellenfelei is ábrahámra hivatkoztak, ezért mutat rá az apostol, 
hogy ábrahám a hitéért nyerte el az áldás ígéretét. 

A második súlypont a törvény problémája körül alakul ki. A törvény 
célja az élet, de mégsem vezet el az életre. vannak írásmagyarázók, akik 
azt állítják, hogy a törvény és az evangélium kibékíthetetlen ellentéte lu
theri belemagyarázás a páli teológiába, mert pál csupán a farizeusok által 
eltorzított törvény ellen hadakozott. igénk félreérthetetlen. A törvényről 
mint isten szent akaratáról van szó – torzítva vagy torzítatlanul, az ebben 
az esetben nem döntő, mert csak így van értelme annak, hogy aki cselekszi, 
élni fog általa. A törvény útja a legtisztább formájában, a szeretet kettős 
parancsolatának formájában is zsákutca a bűnös ember számára. 

harmadszorra Krisztus keresztje kerül előtérbe. Az evangéliumnak ez a 
konkrét tartalma, erre irányul az életet adó hit. A meg nem tartott törvény 
átkot szerez, azaz elválaszt istentől. Jézus magára vette ezt az átkot, s ezért 
aki ezt hittel fogadja, megszabadul a törvény átkától. 

Az egyháznak tovább kell lépnie! – hirdették a galáciai gyülekezetekben 
fellépő tévtanítók. Az egyháznak vissza kell térnie az evangéliumhoz, az 
ingyen kegyelemhez, amelynek mégis nagy ára volt: Jézus keresztje! – figyel
meztet az apostol. ezért nem lehet szó az egyházban „hitújításról”, hanem 
csak reformációról. igen, szükséges a megújulás, de az csak az evangéliumból 
s nem az evangélium ellenére valósulhat meg. a megigazulás, vagyis az út 
istenhez, de még inkább a Lélek ajándéka, vagyis az út istentől hozzánk 
ábrahám esetében, a galaták életében, a reformáció idején és így nyilván a 
mi korunkban is az evangéliumot elfogadó hit alapján nyerhető el. Nincs 
más alternatíva! 

az ünnepről 

A reformáció ünnepe emlékünnep. Mégsem maradhatunk az emlékezésnél. 
Nem emlékezhetünk a reformációnak az ige igazságáért folytatott szenve 
délyes küzdelmére anélkül, hogy mai egyházi életünket ne állítanánk az 
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ige mértéke alá. Különben az egész ünneplés képmutatás volna. tehát ha 
emlékezünk is ezen az ünnepen, szolgálja az mai egyházunk öneszmélését. 

olyan korban élünk, amelyben újra le kell ásnunk az egyház életének alap 
jaihoz, s meg kell vizsgálnunk, hogy lehet-e építeni rájuk. a szekularizmus 
következtében egyre kevesebben nőnek bele az egyházi életbe. Megváltozott 
az a társadalmi rend, amelyben egyházunk élete folyik, s ezért a régi egyházi 
receptek használhatatlanok. Az urbanizáció következtében gyülekezeteink 
tagjai állandó mozgásban élnek. a társadalmi kényszer, a tradicionalizmus, 
az egyházi öntudat mint az egyházi élet alapjai vagy megszűntek, vagy pedig 
alaposan megrendültek. ha gyülekezeteink élete ezeken alapult és alapul, 
nem csoda, ha pánik és pesszimizmus lesz úrrá rajtunk. vissza az evan
géliumhoz! Az egyház az evangéliumból él! Ez Pál üzenete a galatákhoz, s 
ezt vallotta Luther is: „az egyházban semmit sem kell olyan nagy gonddal 
ápolni, mint a szent evangéliumot, mert nincs drágább és üdvösebb az egy
házban.” egyházunk erre a bibliai és reformátori igazságra figyel, amikor 
az egyház életének megelevenedését nem a divatos teológiai és gyülekezet
politikai fogásoktól, hanem a hirdetett evangéliumtól várja. Hiszünk-e az 
evangélium erejében, és meg tudjuk-e azt fogalmazni korunknak? ez az a 
kérdés, amellyel ezen a reformációi ünnepen is szembe kell néznie minden 
igehirdetőnek. 

az igehirdetésről 

Bele kell állnunk abba a perspektívába, amelyet ábrahám kapott istentől. 
isten népét áldásul rendelte ebbe a világba. áldássá az válik, aki a jót elő 
remozdítja, a rosszat pedig fékezi. ha az egyház áldás helyett tehertétel a 
világban, megérett a helyzet az egyház reformációjára. A középkori egyház 
egyszerre vált gátjává a hitnek és a fejlődésnek. A kettős egybeesés nem 
véletlen. nem kell ahhoz kivételes éleslátás, hogy megállapítsuk, ismét 
korfordulón élünk. sokan az ugrásszerű technikai fejlődést tartják legjel
lemzőbbnek korunkra. Pedig többről van szó. Elnyomott osztályok, gyarmati 
sorban élő népek, másodrendűnek bélyegzett fajok küzdenek elemi erővel 
a nagyobb kenyérért, az emberi méltóságért, a békés életért. A szédületes 
iramban fejlődő technika nagy kérdése, hogy ebben a nagy küzdelemben 
milyen szerepet kap. ha a hitünk ebben a küzdelemben visszahúzó erővé 
válik, akkor a hitünkkel baj van. 

félre ne értsük! Nemcsak ábrahám utódai jelentenek áldást a világnak. 
egy kétkezi munkás, egy tanár, egy orvos, egy forradalmár akkor is az em
beriség jótevője lehet, ha nem keresztyén. igazán itt az ideje az alázat refor 
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mációjának! de az sem kerülheti el a figyelmünket, hogy az áldás ígérete 
Jézus Krisztusban teljesedett be. ő volt az, akiben isten bűnbocsánatával, 
kegyelmével fordult az emberiség felé. általa tört meg a bűn és halál hatalma. 
az egyház népe ezt az áldást kapta jézus krisztusban, és ezzel az áldással 
tartozik a világnak. nem konkurálhatunk társadalmi mozgalmakkal, ez 
mindig az egyház hűtlenségéhez vezetett, de belevihetjük az emberiség 
életébe azt a sajátost, azt a „sót”, amelyet az istenhez kötött, megalázott, 
megtisztított és megerősödött lelkiismeret jelent. Az egyháznak az embe 
riség életében az istennel való békesség evangéliuma hirdetésének szerepe 
jutott. Ezt nem végzi el senki más helyette. reformáció ünnepén ezzel is 
számadással tartozunk. 

Újra és határozottan tudatosítanunk kell magunk és a gyülekezet számára, 
hogy egyedül a hittel fogadott evangélium teremtheti újjá az embert. semmi 
más nem szüntetheti meg a zavart isten és közöttünk. Csak így lép be Lelke 
által isten életünkbe, hogy áldásává legyen környezetünknek. Nincs más út, 
és minden más út, amelyen a megújulást keressük, zsákutca. 

Ne tévesszük meg magunkat: azzal, hogy az igét hirdetjük, még nem 
bizonyos, hogy az evangéliumot is hirdetjük. Lehet, hogy azzal a tudattal 
vállaljuk az igehirdetés szolgálatát, hogy az embereknek szükségük van 
útmutatásra, s igénylik is az eligazítást az élet szövevényében. igaz, az élet 
törvényének hirdetése is feladataink közé tartozik, de ha csak ennyit nyúj 
tunk, rosszabbak vagyunk annál a kocsisnál, aki csak üti a lovat, ahelyett, 
hogy könnyítene a terhén. ha a szolgálatra csupán hajszoljuk híveinket 
anélkül, hogy Krisztus a bűnbocsánattal szolgálhatna nekik, elviselhetetlen 
terheket rakunk a vállukra. Ma könnyen megkísértheti a keresztyénséget, 
hogy a kételkedés hullámaiból legalább jézus emberi nagyságát mentse ki. 
„tévednek azok – mondta Luther –, akik azt hiszik, hogy csupán törvényadó, 
aki az erkölcsöket megtisztítja, és szókratészként a tökéletes erények példáját 
állítja elénk.” Nemcsak tévednek, hanem le is törnek, ha komolyan veszik 
Jézus példáját, mint az ugró a túl magasra emelt mérce előtt. „Jézus először a 
belső embert újítja meg – folytatja Luther –, és a hitet követik a cselekedetek, 
mint a testet követi az árnyék.” tulajdonképpen ez a sorrend az evangélium. 

Az evangéliumot nem tudjuk elmondani anélkül, hogy ne szólnánk is 
tenről. hiszen arról beszél, hogy isten Jézus Krisztus keresztjéért hajlandó 
közösséget vállalni velünk, a múltat elfeledni, hogy új életet kezdhessünk. 
Az evangéliumnak ezt a botrányát vállalnunk kell akkor is, ha úgy tűnik, 
hogy sokan elidegenedtek istentől. (tegyük fel magunknak a kérdést, hogy 
vajon nem a mi igehirdetésünk és magatartásunk diszkreditálta-e istent.) Az 
evangélium azonban nemcsak feltételezi a hitet, hanem meg is teremti azt, 
„ott, ahol istennek tetszik”. Mivel az evangélium sikere nincs a hatalmunk
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ban, ezért próbáljuk a gyülekezet életét és jövőjét mással biztosítani. Még a 
gyülekezet pénzkezelése is árulkodhat arról, hogy hiszünk-e az evangélium 
erejében. Milyen hitről árulkodik az igehirdetés, amely elhallgatja a felismert 
teljes igazságot, nehogy valaki kimenjen a templomból? 

Az evangéliumhoz nemcsak megérkeznünk kell, hanem onnan kell ki
indulnunk. A törvény nem tudja rendbe hozni életünket, ezért a törvényt 
igazítjuk megrontott életünkhöz. így válhatott a keresztyénség is egy-egy 
korszak mentalitásának áldozatává és képviselőjévé. A hittel fogadott evan
gélium azonban szabaddá tesz. A törvény mértéke alatt különbözünk, de az 
evangélium zsidót és pogányt, egyháztagot és egyházon kívülit egy szintre, 
a kegyelemre szorult bűnösök szintjére helyez. A törvény alapján állva 
kénytelenek vagyunk görcsösen igazolni az egyház múltját és jelenét, míg az 
evangélium megaláz, de fel is szabadít egy új kezdetre. az evangéliumban 
felkínált ingyen kegyelem feleslegessé tesz minden kegyes elfoglaltságot, 
mely isten megpuhítását szolgálja, és felszabadítja energiáinkat a felebarát 
szolgálatára. ez volt a reformáció nagy társadalmi vonatkozású hajtása, s a 
legtöbbet ma is ezzel tehetünk a világért. A törvény útjának egyik hagyo 
mányos velejárója, hogy egy más történelmi körülmények között kialakult 
kegyes stílust és életformát teszünk a hit mértékévé és feltételévé. Gyüleke 
zeteink nehézkességének itt van az egyik gyökere. Pedig ha üdvösségünk 
egyedül Jézus Krisztuson múlik, szabadok vagyunk a keresztyén élet mai 
formáinak kialakítására. 

Vissza hát az evangéliumhoz! Ellentmondásnak tűnik, s mégis igaz: csak 
így léphetünk előre. 

1971. szeptember 
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a fiatal keresztyénség hitvallásai (hitvallástól hitvallásig). Evangélikus Élet, 45. 
évf. 14. sz. 1980. április 6. 4. o. 

homiletikai előkészítő (szentháromság ünnepe után 14. vasárnap – róm 7,4–6). 
Lelkipásztor, 55. évf. (1980) 6. sz. 382–384. o. 

Úrvacsora az őskeresztyén gyülekezetben („írok nektek, ifjak”). Evangélikus Élet, 
45. évf. 28. sz. 1980. július 13. 2. o. 

homiletikai előkészítő (szentháromság ünnepe után utolsó vasárnap – Mt 25,14–30). 
Lelkipásztor, 55. évf. (1980) 9. sz. 572–575. o. 

homiletikai előkészítő (hetvened vasárnapja – Mt 13,44–46). Lelkipásztor, 56. évf. 
(1981) 1. sz. 38–41. o. 

Egyáltalán lehetséges az „egység”? (Kérdőjeles mondatok). Evangélikus Élet, 46. évf. 
19. sz. 1981. május 10. 5. o. 

Mire kaptuk a szolgálatok sokféleségét? (Kérdőjeles mondatok). Evangélikus Élet, 
46. évf. 20. sz. 1981. május 17. 5. o. 

fel lehet nőni Krisztushoz? (Kérdőjeles mondatok). Evangélikus Élet, 46. évf. 21. sz. 
1981. május 24. 5. o. 

és a „kis részeknek” nincs szerepük? (Kérdőjeles mondatok). Evangélikus Élet, 46. 
évf. 22. sz. 1981. május 31. 5. o. 

homiletikai előkészítő (Karácsony ünnepe – tit 2,11–14). Lelkipásztor, 56. évf. (1981) 
11. sz. 689–691. o. 

„Mindenkor mindenért” – nem túlzás? (Kérdőjeles mondatok). Evangélikus Élet, 47. 
évf. 18. sz. 1982. május 2. 5. o. 

Mi a feleség helyzete? (Kérdőjeles mondatok). Evangélikus Élet, 47. évf. 19. sz. 1982. 
május 9. 5. o. 

és a férjek? (Kérdőjeles mondatok). Evangélikus Élet, 47. évf. 20. sz. 1982. május 16. 5. o. 
„az ember tragédiája” szegeden. Evangélikus Élet, 48. évf. 37. sz. 1983. szeptember 11. 4. o. 
reménység útközben (Mt 27,31–40). Lelkipásztor, 58. évf. (1983) 10. sz. 577–580. o. 
Úr és szolga – az Újszövetség bizonyságtételében. Lelkipásztor, 58. évf. (1983) 11. 

sz. 666–675. o. 
A reménység diakóniai összefüggései az Újszövetségben. Lelkipásztor, 59. évf. (1984) 

1. sz. 32–37. o. 
imádkozzunk együtt Lutherral – ma is. (Könyvismertetés) Evangélikus Élet, 49. évf. 

8. sz. 1984. február 19. 4. o. 
„nyitott utak”. Evangélikus Élet, 49. évf. 28. sz. 1984. július 8. 2. o. 
Nem hiábavaló fáradozás! Evangélikus Élet, 49. évf. 42. sz. 1984. október 14. 1. o. 
Ki a felelős? Evangélikus Élet, 49. évf. 44. sz. 1984. október 28. 2. o. 
homiletikai előkészítő (Advent 4. vasárnapja – Jel 19,6–8). Lelkipásztor, 59. évf. 

(1984) 11. sz. 689–691. o. 
Emeljétek fel fejeteket! (Advent – útmutatás). Evangélikus Élet, 49. évf. 50. sz. 1984. 

december 9. 1. o. 
Böjt. (Böjti szótár) Evangélikus Élet, 50. évf. 8. sz. 1985. február 24. 1. és 4. o. 
akadémiánk új tiszteletbeli doktora – dr. kunchak rajaratnam. Evangélikus Élet, 

50. évf. 17. sz. 1985. április 28. 3. o. 
az efezusi levél magyarázata Balikó zoltántól. Lelkipásztor, 60. évf. (1985) 11. sz. 

674–677. o. 
homiletikai előkészítő (Karácsony ünnepe – Jn 1,14–18). Lelkipásztor, 60. évf. (1985) 

11. sz. 700–703. o. 
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A teológia feladat. dékáni székfoglaló előadás. Lelkipásztor, 61. évf. (1986) 9. sz. 514–517. o. 
Jézus és a szenvedő ember. Lelkipásztor, 62. évf. (1987) 4. sz. 210–216. o. 
homiletikai előkészítő (húsvét ünnepe után 4. vasárnap – Jel 14,1–5). Lelkipásztor, 

62. évf. (1987) 4. sz. 231–234. o. 
ránk nehezedő kéz. Lelkipásztor, 62. évf. (1987) 5. sz. 259–260. o. 
kánon a kánonban. Lelkipásztor, 62. évf. (1987) 5. sz. 267–276. o. 
dékáni jelentés az 1986/87. évi tanévről. Lelkipásztor, 62. évf. (1987) 8. sz. 450–456. o. 
halál az élet szolgálatában. Lelkipásztor, 62. évf. (1987) 12. sz. 709–715. o. és: 
Theologiai Szemle, xxxi. évf. (1988) 6. sz. 352–357. o. 

Miből fogunk élni? Evangélikus Élet, 53. évf. 3. sz. 1988. január 17. 1. o. 
homiletikai előkészítő (Böjt 3. vasárnapja [oculi] – Jn 1,35–40). Lelkipásztor, 63. 

évf. (1988) 2. sz. 104–107. o. 
a jézushoz tartozók és a világ. Lelkipásztor, 63. évf. (1988) 7. sz. 434–441. o. 
homiletikai előkészítő (szentháromság ünnepe után 25. vasárnap – Jak 2,8–13). 

Lelkipásztor, 64. évf. (1989) 10. sz. 586–588. o. 
Egy új bibliafordításról. Merítsünk az írás tiszta forrásából. Evangélikus Élet, 55. 

évf. 43. sz. 1990. október 28. 4. o. 
fejtő ferenc: érzelmes utazás (könyvismertetés). Diakónia, xii. évf. (1990) 2. sz. 86. o. 
A Vizsolyi Bibliáról újszövetségi megközelítésben. Lelkipásztor, 65. évf. (1990) 3. sz. 69–70. o. 
Mérlegen a diakóniai teológia. Lelkipásztor, 65. évf. (1990) 6. sz. 183–185. o. 
t. Gordon: t.E.t. (könyvismertetés). Lelkipásztor, 65. évf. (1990) 7–8. sz. 228–229. o. 
négyszáz éves a vizsolyi Biblia. Evangélikus Naptár 1990. evangélikus sajtóosztály, 

Budapest, 1989. 33–34. o. 
Két teremtés feszültségében. Újszövetségi szempontok a camberrai témához. Lelki

pásztor, 66. évf. (1991) 4. sz. 99–100. o. 
Karner Károly: Apokalipszis (könyvismertetés). Diakónia, xiii. évf. (1991) 1. sz. 79–81. o. 
scholz László laudációja. Evangélikus Élet, 56. évf. 27. sz. 1991. július 7. 3. o. 
szabad lehetek. Evangélikus Élet, 56. évf. 43. sz. 1991. október 27. 1. o. 
homiletikai előkészítő (Böjt 1–6. vasárnapja). Lelkipásztor, 67. évf. (1992) 2. sz. 63–65. o. 
Az ígéretes jövő egyetlen esélye. Theologiai Szemle, xxxvi. évf. (1993) 2. sz. 75–79. o. 
Gémes istván: hiszek (könyvismertetés). Evangélikus Élet, 58. évf. 45. sz. 1993. 

november 7. 3. o. 
Jézus népének közösségében Máté 18. alapján. Diakónia, XV. évf. (1993) 4. sz. 10–13. o. 
Jézus közöttünk – az úton. Evangélikus Élet, 58. évf. 52. sz. 1993. december 26. 4. o. 
Utószó az Újszövetség új fordításának javított kiadásához. Református Egyház, xLvi. 

évf. (1994) 3. sz. 57–59. o. 
isten válasza. Evangélikus Élet, 59. évf. 14. sz. 1994. április 3. 1. o. 
Mindent megtett üdvösségünkre. Evangélikus Élet, 59. évf. 22. sz. 1994. május 29. 1. o. 
Karácsonyi töprengések. Evangélikus Élet, 60. évf. 52–53. sz. 1995. december 24. 2. o. 
színgazdagság az Újszövetség teológiájában. reflexiók dr. h. c. Veöreös imre legújabb 

könyvéről. Lelkipásztor, 71. évf. (1996) 10. sz. 379. és 392. o. 
homiletikai előkészítő (Óév este – 2Kor 4,15–18). Lelkipásztor, 71. évf. (1996) 11. 

sz. 423–424. o. 
Mi az igazság Jézus körül? Hang – Országos evangélikus ifjúsági lap, iii. évf. (1996) 

10. sz. 4. o. 
A Jézus-kutatás jelentősebb fordulatai. Hang – Országos evangélikus ifjúsági lap, 

iii. évf. (1996) 10. sz. 4–5. o. 
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reménységen felül. Evangélikus Élet, 62. évf. 3. sz. 1997. január 19. 3. o. 
homiletikai előkészítő (húsvét ünnepe után 5. vasárnap – 1tim 2,1–3). Lelkipásztor, 

72. évf. (1997) 4. sz. 152. o. 
homiletikai előkészítő (szentháromság ünnepe után 8. vasárnap – 1Kor 8,1–6). 

Lelkipásztor, 72. évf. (1997) 6. sz. 235. o. 
homiletikai előkészítő (szentháromság ünnepe után 17. vasárnap – 1Kor 1,10–17). 

Lelkipásztor, 72. évf. (1997) 7–8. sz. 316. o. 
homiletikai előkészítő (Karácsony ünnepe – Lk 2,1–14). Lelkipásztor, 72. évf. (1997) 

11. sz. 435–436. o. 
homiletikai előkészítő (Vízkereszt ünnepe után utolsó vasárnap – Mt 17,1–9). Lel

kipásztor, 73. évf. (1998) 1. sz. 36. o. 
ámde. Evangélikus Élet, 63. évf. 15. sz. 1998. április 12. 1. o. 
homiletikai előkészítő (húsvét ünnepe után 5. vasárnap – Jn 16,23b–27). Lelkipász

tor, 73. évf. (1998) 5. sz. 134. o. 
homiletikai előkészítő (szentháromság ünnepe után 13. vasárnap – Lk 10,25–37). 

Lelkipásztor, 73. évf. (1998) 9. sz. 352. o. 
homiletikai előkészítő (Karácsony ünnepe – tit 2,11–14). Lelkipásztor, 73. évf. (1998) 

12. sz. 472–474. o. 
Elkülönülés vagy azonosulás – Mi őrzi meg az egyház identitását? Lelkipásztor, 74. 

évf. (1999) 2. sz. melléklete 7–10. o. 
Újszövetséggel foglalkozó új kiadványok. Lelkipásztor, 74. évf. (1999) 4. sz. 148–149. o. 
homiletikai előkészítő (húsvét ünnepe – 1Kor 5,6–8). Lelkipásztor, 74. évf. (1999) 

4. sz. 150–151. o. 
homiletikai előkészítő (Újév utáni vasárnap – Mt 18,1–5). Lelkipásztor, 74. évf.  

(1999) 12. sz. 477–479. o. 
Liberalizmus és konzervativizmus erőpróbája a korinthusi gyülekezetben. Lelki

pásztor, 75. évf. (2000) 7–8. sz. 245–248. o. 
A megtestesülés misztériuma. Ökumené, vi. évf. (2000) 3. sz. 19–22. o. 
horváth Barna: Utolsó idők (könyvismertetés). Theologiai Szemle, xLiii. évf. (2000) 

5. sz. 321–322. o. 
Felénk fordított hegyi beszéd. Evangélikus Élet, 66. évf. 5. sz. 2001. január 28. 4. o. 
szakavatott kalauz jános evangéliumához. Evangélikus Élet, 66. évf. 22. sz. 2001. 

május 27. 5. o. 
homiletikai előkészítő (Böjt 1. vasárnapja [invocavit] – 1Jn 3,5–8). Lelkipásztor, 76. 

évf. (2001) 2. sz. 74–75. o. 
homiletikai előkészítő (Pünkösd ünnepe – ApCsel 2,36–41). Lelkipásztor, 76. évf. 

(2001) 5. sz. 198–199. o. 
Példázat a túlélésről. Credo, Vi. évf. (2001) 3–4. sz. 14–18. o.
Eledel a próbára tevő útra. Evangélikus Élet, 67. évf. 13. sz. 2002. március 31. 6. o.
amire a szigetek várnak. Theologiai Szemle, xLiv. évf. (2002) 2. sz. 63. o.
Egy vitatott rész magyarázata a 2. korinthusi levélből i. Lelkipásztor, 77. évf. (2002) 

5. sz. 162–165. o. 
Egy vitatott rész kibontása a 2. korinthusi levélből ii. Lelkipásztor, 77. évf. (2002) 

6. sz. 202–204. o. 
homiletikai előkészítő (szentháromság ünnepe után 12. vasárnap – róm 3,28–31). 

Lelkipásztor, 77. évf. (2002) 8–9. sz. 342–344. o. 
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„Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj”. Evangélikus Élet, 68. évf. 1. sz. 
2003. január 5. 2. o. 

az Úr kedves esztendeje. Evangélikus Élet, 68. évf. 4. sz. 2003. január 26. 2. o. 
homiletikai előkészítő (húsvét ünnepe után 1. vasárnap – Jn 21,1–14). Lelkipásztor, 

78. évf. (2003) 4. sz. 153–155. o. 
halál az élet szolgálatában (2Kor 4,10–12). Lelkipásztor, 78. évf. (2003) 7. sz. 241. o. 
Féligazság nem igazság. Evangélikus Élet, 69. évf. 36. sz. 2004. szeptember 5. 2. o. 
A korinthusi gyülekezet úrvacsorai életének megreformálása i. Lelkipásztor, 79. 

évf. (2004) 6. sz. 202–206. o. 
A korinthusi gyülekezet úrvacsorai életének megreformálása ii. Lelkipásztor, 79. 

évf. (2004) 7. sz. 242–249. o. 
A korinthusi gyülekezet úrvacsorai életének megreformálása iii. Lelkipásztor, 79. 

évf. (2004) 8–9. sz. 282–284. o. 
homiletikai előkészítő (Karácsony ünnepe – Mt 1,20b–23). Lelkipásztor, 79. évf. 

(2004) 12. sz. 466–467. o. 
A szeretet mindent felülmúló útja i. Lelkipásztor, 80. évf. (2005) 6. sz. 202–207. o. 
A szeretet mindent felülmúló útja ii. Lelkipásztor, 80. évf. (2005) 7. sz. 242–244. o. 
A szeretet mindent felülmúló útja iii. Lelkipásztor, 80. évf. (2005) 8–9. sz. 282–288. o. 
homiletikai előkészítő (Nagypéntek – 2Kor 5,14–21). Lelkipásztor, 82. évf. (2007) 3. 

sz. 113–114. o. 
szempontok pál teológiájához. Lelkipásztor, 84. évf. (2009) 2. sz. 43–44. o. 
Némi sorsanalízis könyvbemutató ürügyén. Lelkipásztor, 85. évf. (2010) 5. sz. 214–215. o. 

Idegen nyelvű kiadványok 

der Versöhnungswerk Christi und der dienst für den frieden. (referat an der 
regionalkonferenz der Luth. kirchen) in: Bericht des LWB – KKZ. Bratislava 
13–20 Mai 1979. (Magyarul: Lelkipásztor, 54. évf. (1979) 10. sz. 595–604. o.) 

Unsere Verantwortung und Aufgabe in der Welt. Eine Bibelarbeit über Mt 5,13–16; 
5,17. anlässlich der Weltddiensttagung in neudittendorf. dokumente des LWB 
– Weltdienstabteilung, Genf, März, 1984. 

theologie der diakonie-dienst der kirche in der sozialistischen Gesellschaft 
ungarns. in: Informationsdienst. internationaler Verband für innere Mission 
und diakonie. 1986. 

„theologie der diakonie” und diakonische Praxis in der Evangelisch-Lutherischen 
kirche in ungarn. in: paul philippi – theodor strohm (szerk.): Theologie der 
Diakonie. Ein Europäischer Forschungsaustausch. heidelberger verlagsanstalt, 
heidelberg, 1989. 84–106. o. 

smrt’ v službe života (na základe J 12,24–25). in: Karol Nandrásky (szerk.): Teológia 
Života. Zbornik k 70. narodeninám dekana Slovenskej evanjelickej bohosloveckej 
fakulty professora Th. Dr. Karola Gábriša. Bratislava, 1989. 73–85. o. 

Bibelarbeit über hesekiel; 11,19–20. in: Informationsdienst des Europäische 
Verbandes der Diakonie. heft 1. 1993. 
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80Lélek által gazdag élet
ÜNNEPI KÖTET 

CSERHÁTI SÁNDOR 80. SZÜLETÉSNAPJÁRA

„Mivel pedig a nekünk adatott kegyelem szerint kü-
lönböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: 
[…] a tanító a tanításban…” (Róm 12,6–7)

Cserháti Sándort mint egyházunk immár több nemze-
dékének tanítóját köszöntjük. Ő volt talán az első a 
professzoraink között, aki nem a katedra mögött ülve, 
hanem egy pulpitus mögött állva tartotta előadásait. 
Ezáltal kicsit olyan is volt, mintha prédikálna. Mert 
számára a hitébresztés és az ismeretközlés összefüg-
gött, szószékké tudta tenni a katedrát is. Ezzel emlé-

keztette hallgatóit arra is, hogy az igehirdetéseknek soha nem szabad elseké-
lyesedniük, hanem kellő teológiai mélységgel kell rendelkezniük. Hallgatói 
nem egyszer úgy álltak fel az előadás végén, mintha az istentisztelet áldá-
sát vitték volna magukkal. Azt már csak ő jegyezte meg a tanszéki szobában 
maga előtt dörmögve, „még kopogtak is”.
Ő, aki állva szereti tartani előadásait és igehirdetéseit, példát ad a műhely-

munkára is. Amikor íróasztal mellett, könyvek fölé görnyedve kell egy-egy 
bibliai ige mélységét felszínre hozni, mai összefüggéseit megtalálni. Hány 
és hány éjszakai virrasztás kellett ahhoz, hogy előadásai szíven találják a 
hallgatót.

Nemcsak őtőle, hanem egykori gyülekezeti tagjaitól és tanítványaitól is 
tudjuk, hogy kezdettől fogva így készült a szolgálatokra. Csengődön, Pécsett, 
Szegeden vagy bárhol máshol megbecsülte a hallgatóit azzal, hogy igényes 
igehirdetéseket tartott. Teológiai munkásságát mindig meggazdagította a sze-
mélyes emberismeret. Egy-egy írásmagyarázati művét pedig a nyomtatott 
megjelenés előtt gyülekezeti bibliaórákon osztotta meg a tanulni kész hívek-
kel. Az évtizedek során nemcsak impozáns sorozatot alkotó kommentáro-
kat írt, hanem számos résztanulmányt is. Ezek folyóiratokban, gyűjteményes 
kötetekben szunnyadnak. Hála Istennek nem örök álmukat alusszák, hiszen 
kollégáinak és tanítványainak kis munkacsoportja most fölébresztette ezeket 
az írásokat, és egy kötetbe gyűjtve nyújtja át azok szerzőjének és egyházunk 
népének.
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