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MÉCSES A TE IGÉD

Kereszt és galamb
„Jézus így szólt hozzájuk: »Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek; 

nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.«” (Mk 2,17)

 ADY ENDRE:

Seregély és galamb
E mlékszel-e egy csúf madárra?
Hollók és varjak kósza népe
Így vallat éjről-éjre.
Emlékszel-e egy csúf madárra,
Egy véres, bűnös, vén seregélyre?

Nem láttam soha seregélyt én,
Gyönge, finom fióka-szárnyam
Úgy-e, hogy makulátlan?
Nem láttam soha seregélyt én,
Nem láttam én, jaj, sohse láttam.

Éjben, csókban, borban, szemétben
Tört szárnnyal én sohse loholtam,
Sebekkel, félig-holtan,
Éjben, csókban, borban, szemétben
Az nem én voltam, az nem én voltam

Nem emlékszem a csúf madárra,
Valaki itt galambnak vélten
Járt helyettem a vérben.
Nem emlékszem a csúf madárra,
Újszülött vagyok, nem is éltem.

Előttem egy vén seregély járt
Bizonnyal, gonosz, bűnös kedvben,
Dalolva, istentelen.
Előttem egy vén seregély járt,
De én, ime, újraszülettem.

Pihés, fehér, szűzi galambként,
Aki nem küzd, sorsot nem vállal
Egy csúf seregély-árnnyal,
Pihés, fehér, szűzi galambként
Halok meg szép galamb-halállal.



122

Csaknem másfél évezred legjobb teológusai fáradoztak hagyo-
mányos egyházi tanítás kialakításán a bűn lényegéről és ere-
detéről. Ez az értékes teológiai örökség azonban a világkeresz-
tyénség nyugati felében az elmúlt kétszáz év során erős kritika 
alá került. Nemcsak az egyházon kívül, hanem az egyház 
számos teológusa részéről is. A bűn kérdésében kialakult leg-
újabb vitáknak négy fő témaköréről lesz szó a következőkben.

VITÁK A BIBLIAI BŰNESET ÜDVÖSSÉGTÖRTÉNETI 
ÉS ÚJABB, EGZISZTENCIÁLIS ÉRTELMEZÉSE KÖRÜL

A 19. és 20. század során jelentős teológusok is éles kritikával 
támadták az ember egyetemes bűnösségének egy mögöttünk 
lévő, a történelem kezdetén végbement bűnesetre való visz-
szavezetését. Különösen is szembeszálltak azzal a naiv tör-
téneti szemlélettel, amelynek következtében keresztyén régé-
szek és történelem-kutatók még a bibliai Éden kertjét, Ádám 
és Éva bűnesetének a színhelyét is meghatározhatónak tar-
tották Kis-Ázsiában, az Eufrátesz folyó termékeny völgyében.

Paul Althaus, a neves német dogmatikus azt írja erről: 
„A bibliai elbeszélés az Éden kertjéről és a bűnesetről nem 
más, mint egzisztenciális fölismerésünk kifejezése a bűnről 
mint elbukásról és az »eredeti állapot«, lényegünk, visszá-

jára fordulásáról. Ez a fölismerés nem egy történelem előtti 
eseményre való visszaemlékezésen alapszik. Nem is annak 
természetfölötti – inspirált – megismerésén. Hanem a saját 
bűnösségünk végiggondolásán Isten igéje alatt… A bűneset 
ma történik, de ugyanakkor történelem is; nem én vagyok 
az első, aki vétkezik. Az emberiség bűnössége már meglévő 
valóság. Így hát a bűneset múlt és jelen egyszerre.”1

Ugyanezen az állásponton van Emil Brunner, a Barth mel-
lett legnagyobb újkori svájci református teológus is többkö-
tetes, nagy dogmatikájában: „A bűnt mi csak mint a saját 
magunk állapotát ismerjük meg; mint olyan valóságot, ami 
elválaszthatatlan jelenlegi létezésünktől. A »mikor« és a »ho-
gyan« a bűnesetre vonatkozóan azonban mind individuális, 
mind emberiség-történeti vonatkozásban megválaszolhatat-
lan kérdés marad számunkra.”2 A bűneset és az eredendő 
bűn történeti értelmezése, hagyományos teológiai tanítása 
fölött a legújabb, legélesebb és ma is legtöbbet emlegetett 
kritikát Paul Tillich gyakorolja nagy dogmatikájában.3

Kierkegaard és a későbbi, 20. századi egzisztenciálfilozófia 
nyomán Tillich is különbséget tesz a létezés két alapvető formá-
ja között. Az egyik a lét általában (németül: Essenz), a másik a 
személyes, tudatos létezési mód (Existenz). Ádám és Éva bűn-
esetének bibliai elbeszélését semmiképpen sem érthetjük szó 
szerint, vagyis mint rajtunk kívül, a történelem során előzőleg 
végbement egyszeri eseményt. A bűneset számunkra egyedül 
csak mint a saját hasonló és személyesen átélt létformánk kö-
zelíthető meg. „Szimbólum”, amely azonban ott van és végbe-
megy minden egyes bűnös gondolatunkban, szavunkban és 
cselekedetünkben, azok legmélyén. Egzisztenciális értelemben 
vett valóság bennünk és az egész embervilágban. Időileg véve 
azonban semmivel sincs közelebb az embervilág őseihez, mint 
mihozzánk. Ezért „teremtés és bűneset egybeesnek (Koinzidenz); 
egyetlen pillanat sincs az időben és térben, amelyben az erede-
ti teremtés lehetősége tényleges valósággá vált volna”.4

 1 Althaus, P.: Die christliche Wahrheit, 146–147. o.
 2 Brunner, E.: Die christliche Lehre von Schöpfung und Erlösung, 116. o.
 3 Tillich, P.: Systematic Theology. Vol. I–III. Chicago, 1951–1963. Német 
kiadás: Systematische Theologie. Bd. I–III. Stuttgart, 1956–1966.
 4 Tillich: Systematische theologie, II. 51. o.

TANULMÁNYOK

NAGY GYULA

Mai teológiai viták a bűnesetről 
és az eredendő bűnről*

 * Az itt közölt teológiai tanulmány újabb részlet Az egyház mai tanítása. 
Evangélikus dogmatika készülő második kötetéből. Az első közölt részlet a 
bűn lényegéről szólt és folyóiratunk 2002/6. számában, a 218–225. oldala-
kon jelent meg.

A második kötetben sorra kerülő, következő nagyobb fejezet címe: A bűn 
rontása Isten teremtett világában (hamartiológia). Ennek a fejezetnek a tel-
jes tartalma a következő: 25. § Az ember kezdeti állapota. 26. § Az erkölcsi 
rossz, a bűn végső gyökere: az elszakadás Istentől. 27. § Bűneset – eredendő 
bűn – tényleges bűnök (ebből közlünk itt egy részletet). 28. § Isten törvénye 
és a bűn. 29. § „Szolga-akaratunk” a bűn hatalmában. 30. § A bűn követ-
kezményei. 31. § „Istenem – miért?” (Az ún. teodiceai kérdés.) 32. § Az 
emberfölötti Gonosz. (A bűn végső eredete.)

A már elfogadott tervek szerint az új magyar dogmatika második köte-
tének elkészülő nagyobb fejezetei külön-külön is megjelennek majd – egy-
szerűbb és olcsóbb kiadásban – egy teológiai tanulmánysorozat keretében. 
A soron következő, a bűnről szóló fejezet előreláthatóan a 2003. évben kerül 
kiadásra a Luther Kiadó gondozásában.
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fel, akkor üres a mi igehirdetésünk, de üres a ti hitetek is. 
Sőt Isten hamis tanúinak is bizonyulnánk.” (1Kor15,14–15)

A bibliai bűneset egyoldalú, naiv történeti értelmezését, de 
ugyanilyen egyoldalú egzisztenciális értelmezését is elutasítva, 
a Szentírás igéje alapján – ebben a kérdésben egyébként az 
ortodox és a katolikus egyház „üdvösségtörténeti teológiájával” 
is teljes egyetértésben – valljuk az egész üdvösségtörténet ösz-
szetartozását és történeti valóságát; a bűnesettől Isten orszá-
ga reménységgel várt eljöveteléig, középpontjában Jézus Krisz-
tus megváltó, földi-történeti megtestesülésének csodájával.

AZ ELSŐ EMBERPÁR BŰNESETE 
– EGY „MÁSIK VILÁGBAN”?

Ezek a bűneset bibliai történetével kapcsolatos, legújabb 
teológiai viták nem újkori eredetűek. Más formában ugyan, 
de már az egyházi ókorban is találkozunk velük. Legelőször 
a 3. században élt nagy keleti egyházatya, Órigenész fejtet-
te ki azt a különös tanítást a bűnesetről, hogy nem ebben a 
földi világban történt, hanem egy ezt megelőző, „másik vi-
lágban”. A Paradicsom, az Éden kertje tisztára szellemi-
mennyei, teremtett világában. Ez a mi földi, anyagi és szel-
lemi világunk, a testben való élet, már büntetés, együtt jár 
a fáradságos munkával, a szenvedéssel és a halállal. „Ki-
űzetés a Paradicsomból”, az első teremtett világból.

A földi világnak, mint a Gonosz, a bűn és a halál uralma 
színhelyének a gondolatával már a keresztyénséget meg-
előző keleti vallásokban is találkozhatunk. A keresztyénség 
története során az ilyen tanítások mögött sokkal inkább az 
ókori görög filozófia, elsősorban Platón és a keresztyénség 
korában elterjedt újplatonizmus erős hatása jelentkezett.7

A földi világ, az anyagi és szellemi valóság, a test és a 
lélek kettőssége mint az első emberpár bűnesetének bünte-
tése – ennek az ókori gyökerű tévtanításnak felújításával 
az újkorban is lehet találkozásunk a teológia területén. Sőt 
egyes irányzatok még a 20. század közepén, hazai egyhá-
zunkban is képviselték ezt a nézetet.8

Ezek a régi és újabb vallási mítoszok és filozófiai elméletek 

 7 Platón, a klasszikus görög filozófia „atyja” és a későbbi újplatonikusok sze-
rint a tökéletes, igazi valóság a láthatatlan, szellemi létező és a szellemi „ideák 
világa”. Az anyagi valóság és az ember teste, ez a látható földi világ csak „látszat 
világ”, egyúttal minden rossz, a bűn, a szenvedés és a halál forrása. A földi élet 
vége, a halál pedig megváltás és szabadulás a halhatatlan emberi lélek számára.

Ez a filozófiai idealizmus igen erősen hatott nemcsak az ókori keresz-
tyén teológiára, hanem a középkor skolasztikus teológiájára is. A Szentírás 
igéjéhez visszatérő reformáció, elsősorban Luther, éppen ezért küzdött olyan 
erőteljesen az egyház tanításának a görög filozófia platóni-arisztotelészi 
eszmerendszerétől való megszabadításáért! Vö. Az egyház mai tanítása. I. 
199–200., 201. kk., 295. kk.
 8 A 19. századból megemlítjük itt az egyébként elismert német protestáns 
teológus, Julius Müller híressé vált teológiai művét a bűnről. A 20. századból 
pedig a nyugati keresztyénség területén is elismert orosz ortodox vallásfilozófus, 
Nyikolaj Bergyajev (1874–1948) nevét. Hazai egyházunkban is jelentkezett ez a 
nem-keresztyén eredetű tanítás a 20. század közepén, főleg Ágoston Sándor és 
követői táborában. Vö. Ágoston S.: Állj! Ki vagy? 1941. 64. o. (Szerinte így válik 
érthetővé ez az igehely is a bibliai teremtéstörténetben: „Az Úristen pedig bőrruhát 
készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket.” (1Móz 3,21)

Ez a számunkra „egzisztenciális értelemben vett bűneset” 
– tanítja továbbá – személyes életünkben, konkrét módon 
négyféle formában valósul meg. Egyfelől mint „elidegenedés” 
Istentől, emberi létünk alapjától és forrásától (1). Másfelől 
mint az emberi önző, önmagát a középpontba állító gőg (2). 
Továbbá mint korlátlan vágy a mindent tudás, a korlátlan 
szexualitás és a hatalom iránt (3). Végül mint nemcsak sze-
mélyes, hanem kollektív elidegenedés is Istentől (4).5

Ebből a Tillich szerint pusztán egzisztenciális, személyes 
értelemben veendő „bűnesetből” kikerülhetetlenül az következ-
nék, hogy a bibliai bűneset-történet nem valamilyen mögöttünk 
lévő, a történelemben megvalósult elszakadás a teremtő Istentől, 
hanem egyedül személyes, belső történés az emberben. Tillich 
kifejezésével pusztán „szimbólum”, tehát vallásos „mítosz” 
(költött történet). Ez azonban nyilvánvaló módon ellenkezik 
Isten igéjével, amely szerint Isten az embert jónak és igaznak 
teremtette (1Móz 1,31). Ha pedig a bibliai bűneset valóban csak 
„mítosz” lenne, személyes átélésünk valamiféle gondolati visz-
szavetítése a múlt ba, akkor honnan származik Isten „jó és igaz 
teremtésében, Isten képmásában”, az emberben az egyetemes 
és személyes bűnösség? Erre a kérdésre a bűneset egyoldalú 
egzisztenciális értelmezésével nincsen válasz!

Másfelől az „egzisztenciális” értelmezéssel nagyon közelivé 
válik ma is az a kísértés, hogy ne csak a „bűneset naiv elbe-
szélését”, hanem az egész bibliai történetet ilyen módon ér-
telmezzük át, tehát megszabadítsuk „mitologikus” külső 
formájától és belső tartalmától. Mindattól, ami ellentmond 
emberi tudásunknak, ami értelmünk „mindentudása” szá-
mára lehetetlen, mint például a bibliai csodák. Mindez – esze-
rint a „továbblépés” szerint – csupán a belső, személyes 
hitnek „külső, kétezer évvel ezelőtti, elavult ruhája”, amelyet 
ma minden vonatkozásában csupán belső, személyes, egzisz-
tenciális értelmezésben kell értenünk.

Tillich maga ezt az „egy lépést” nem tette meg. De annál 
inkább megtették később, a német protestáns teológia terü-
letén mások, így Rudolf Bultmann és követői a „Szentírás 
mitológiátlanításának” (Entmythologisierung) súlyos vitá-
kat kiváltó és ma már talán a múlt egyik alkalmazkodási 
kísérletének tekinthető programjával.6

A bibliai „üdvösségtörténet” azonban összetartozó és egy-
séges egész, a Szentírás első lapjától az Újszövetség befeje-
zéséig! Lehetetlenné teszi a bűneset bibliai történetének ki-
szakítását és „vallásos mítosszá” nyilvánítását éppúgy, mint 
Bultmann kísérletét az egész üdvösségtörténet olyan értel-
münkkel ellenkező – helyesebben gyarló emberi értelmünk 
számára föl nem fogható – eseményeinek hittel történő elfo-
gadására, amilyen Isten Fia testbeöltözése, minden bűnünk-
től megszabadító kereszthalála és testi feltámadása. együtt 
a pünkösdi csodával, a Szentlélek kiáradásával földi világunk 
történetében. „Hiszen ha a halottaknak nincs feltámadása, 
akkor Krisztus nem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt 

 5 Uo. 52–68. o.
 6 Vö. Rudolf Bultmann Neues Testament und Mythologie (Újszövetség és 
mitológia) című híres első tanulmánya (1941) és az ezt követő vihar a német 
protestáns egyházak teológiájában. Vö. Az egyház mai tanítása, I. 270–278. o.
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az ember bűnbeeséséről egy földi világunkat megelőző, te-
remtett „másik világban” azonban nyilvánvalóan idegenek 
az egész Szentírástól. Hiszen már a Biblia legelső mondata is 
így hangzik: „Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a föl-
det”. Tehát a kezdet kezdetén, ezt a földi világot is, együtt a 
mennyek láthatatlan, teremtett világával. Ha a földi világ és 
az ember testi-lelki alkotottsága, Ádám és Éva bűnbeesését 
követően, Isten büntetése lenne az emberen, akkor hogyan 
értsük az Ószövetség „teremtési zsoltárait”, amelyek Isten 
teremtő művének hálaadásra és magasztalásra indító szép-
ségét dicsőítik földi világunkban, ebben a látható, anyagi 
teremtett világban? Vagy jézus igéit Isten szeretetéről és gond-
viseléséről a természet csodálatra indító, földi valóságában?

Az ember bűnbeesése ugyan megrontotta, tönkretette ennek 
a földi, testi-lelki életnek a teremtésbeli jóságát és szépségét, 
de nem szüntette meg ennek a világnak mint Isten teremtésé-
nek a realitását, a kezdet után is folytatódó teremtését (creatio 
continua). Ez a mi világunk ezért egyszerre Isten jó teremtése 
és az emberi bűn világa, együtt és egymástól elválaszthatat-
lanul. Az ember is egyszerre bűnös ember és Isten teremtménye.9 
Isten ítélete alatt van, de ugyanakkor a megváltás és a szaba-
dítás realitásával már ebben a földi világban. Erről szólunk 
majd a következő nagy fejezetekben. Egyúttal pedig a teremtett 
világának a végső teljességre jutás reménységéről az „új ég és 
új föld”, Isten országa eljövetelekor (Jel 21,1).

Gyermeki egyszerűséggel, ugyanakkor tiszta teológiai 
látással szól Luther a földi világnak és emberi életünknek 
erről a szétválaszthatatlan kettősségéről a Kis kátéban, az 
első hitágazat magyarázatában: „Hiszem, hogy Isten terem-
tett engem minden teremtménnyel együtt. Ő adta testemet, 
telkemet, szememet, fülemet és minden tagomat, értelme-
met és minden érzékemet, és ezeket most is fenntartja… 
Testemet és életemet naponként mindennel bőven ellátja, 
táplálja… Mindezért én neki hálával és dicsérettel, szolgá-
lattal és engedelmességgel tartozom. Ez így igaz!”10

Összefoglalva: testünk és lelkünk kettőssége, földi életünk 
szellemi és anyagi javai tehát nem „Isten büntetése” rajtunk, 
a bűneink miatt szenvedéssel és halállal megrontott világban. 
Hanem – bűneink ellenére, Isten kegyelméből – teremtő és 
gondviselő mennyei Atyánk jó ajándékai, amelyekért napon-
ként hálás hittel, bizalommal és engedelmességgel tartozunk.

TEOLÓGIAI VITÁK A BŰN TESTI EREDETE 
ÉS ÁTÖRÖKLŐDÉSE KÖRÜL

Nemcsak Augustinus bűnről szóló, mély értelmű és biblikus 
tanításában, nemcsak a platóni-arisztotelészi idealista filo-
zófia erős hatása alatt álló középkori skolasztikus teológia 
nagy rendszereiben, hanem a reformáció utáni teológiai 
vitákban máig is találkozunk azzal a Szentírás igéjéből nem 
levezethető, idegen teológiai nézettel, amely szerint a bűn 

 9 Simul peccator et creatura. Formula Concordiae, Ep és SD, 1. cikk.
 10 Luther: Kis káté. In: Konkordia könyv. Budapest, 1957. II. köt, 59. o.

végső gyökere az emberben a testi-érzéki vágy és testi leszár-
mazásunk nemzedékről nemzedékre.11

Ebben a teológiai értelmezésben azonban az a Szentírás 
igéjétől idegen szemléleti mód jelentkezik, amely testisé-
günket és az emberi élet testi átszármazását, vele a családi 
életet és a gyermeknemzést teszi a bűn végső forrásává. 
Ennek logikus következményeként pedig az aszketizmust, 
tehát a házasság és család nélküli, szerzetesi életformát 
tette a férfi és a nő életének magasabb rendű keresztyén 
életformájává. A férfi és a nő teljes testi-lelki életközössége 
azonban a bibliai ige, a teremtéstörténet szerint magának 
a teremtő Istennek a jó rendelése és szent akarata (1Móz 
1,28.31; 2,18–24).

A reformáció ebben a kérdésben is gyökeres teológiai 
változást, a Szentírás igéjéhez való visszatérést hozott. Ta-
lálóan, mély értelműen fejtette ki ezt dogmatikájában Regin 
Prenter dán teológus, akit érdemes ebben a kérdésben szó 
szerint is idéznünk: „A bűn lázadás: elhagyni Isten félelmét, 
aki törvényében követel és megítél, és elhagyni az Istenben 
való bizalmat, amikor ígér és megbocsát. Sine metu Dei et 
sine fiducia erga Deum: ez az elfordulás Istentől, törvényé-
től és bűnbocsánatától azt jelenti, hogy az ember önmagát 
állítja az Isten helyére. Önmaga felé görbül vissza, a saját 
kívánságát teszi törvénnyé és a saját teljesítményét az evan-
gélium jó hírévé. A saját Énünk ilyen Isten-ellenes imádását 
jelöli a reformátor Luther a »concupiscentia« szóval. Ez a 
szó tehát mást jelent, mint a skolasztikában, ahol az érzé-
ki vágyat és kívánságot jelöli. Ez önmagában még nem a 
bűn, de azzá lesz, amikor az akaratunk engedelmeskedik 
neki. A »concupiscentia« szó a reformátoroknál a bűnnek 
mint az emberi személy Isten elleni rejtélyes lázadásának 
az értelmezése. A »concupiscentia« az ember olthatatlan 
vágyódása arra, hogy saját maga ura és istene lehessen.”12

Összefoglalva röviden az elmondottakat: testiségünk és 
életünk testi átszármazása nem hozható lényegi összefüg-
gésbe a bűn igazi valóságával. Mert valójában, a gyökere 
szerint az ember bűne is „lelki valóság”: belső lázadás Isten 
ellen, Istent megtagadó önzésünk és hitetlenségünk. Testünk 
és testiségünk pedig Isten jó rendjét követve, a családi élet-
ben a teremtés Urának éppen olyan jó ajándéka, mint szel-
lemi-lelki alkotottságunk, emberségünk lelki oldala.

AZ EREDENDŐ BŰN TEOLÓGIAI TANÍTÁSA 
ÉS A MODERN PSZICHOLÓGIA

A felvilágosodás emberközpontú és racionalista gondolko-
dásának kezdetén még lehetett érvelni az eredendő bűn te-
ológiai tanítása ellen „az egyház pesszimista és idejétmúlt 
nézeteivel”. Ma már ez szinte lehetetlen, mivel a modern 

 11 A közismert latin teológiai szakkifejezéssel az ókori és középkori teo-
lógiában: concupiscentia. Ez a szó ott elsősorban a testi, érzéki vágyat és a 
szexualitást jelöli.
 12 Prenter, Regin: Schöpfung und Erlösung, 267–268. o.
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pszichológiai kutatás is megdöbbentő felismerésekre jutott 
az emberről és lelki világa sötét mélységeiről.

A 19. században G. J. Mendel (1822–1884) osztrák Ágos-
ton-rendi szerzetes tudományos munkásságának köszön-
hetően tárultak föl előttünk az ember testi-lelki tulajdon-
ságai átöröklődésének szigorúan meghatározott és igazol-
ható törvényei. Korunkban a kromoszómák és a gének 
meg ismerése még közelebb hozta a tudományt ezeknek a 
tör vényeknek a megismeréséhez. Sigmund Freud (1856–
1939) bécsi pszichológus az ember tudatalatti ösztönvilá-
gának a mélységeit és a fajfenntartás, a szexualitás ösztö-
nének a szerepét írja le – sokszor egyoldalúan – szinte 
min den lelki, jelenség mögött.

A 20. században Freud tanítványa, Carl Gustav Jung 
(1865–1961) svájci pszichológus és filozófus – mestere „pán-
sze xu alizmusától” eltérően – belső lelki életünk hátterében 
a „kollektív tudatalatti” hatalmas szerepét kutatta, és erre 
építette fel tanítását az emberi lélek „ős-típusairól”. Külön is 
ki kell azonban emelnünk korunk pszichológiája területén 
Karl Jaspers (1883–1969) német-svájci pszichológus hatal-
mas munkásságát, akinek hatása – elsősorban az eredendő 
bűn körüli vitákban – a legközelebb állt a teológia tanításá-
hoz, és aki Barth professzortársa is volt a baseli egyetemen. 
Jaspers – Kant filozófiáját követve – a létezés háromféle alap-
formáját tanítja. Az egyik az „objektív valóság”, a külső tár-
gyi világ körülöttünk, amelyről érzékszerveink révén szerez-
hetünk ismereteket. A második a „szubjektív valóság”, belső 
lelki világunk, amelyet a személyes átélésen keresztül, eg-
zisztenciális megismerés útján ismerünk meg. De van a lé-
tezésnek egy harmadik alapformája is, mind érzékszervein-
ken, mind a belső átélés lelki világán túl: a végső és igazi 
valóság, a transzcendentális Létező, akit Istennek neveznek 
és aki sem értelmünkkel, sem érzékszerveinkkel nem köze-
líthető meg számunkra, emberek számára (ezt a valóságot 
nevezte el Kant így: „Ding an sich”, „a dolog, a valóság ön-
magában”). Jaspers szerint ezzel az „önmagában létező”, 
transzcendens valósággal kapcsolatban csak két lehetősé-
günk van: vagy belenyugszunk a teljes és igazi valóság em-
beri megismerhetetlenségébe; vagy pedig – főleg az emberi 
élet, a bűntudat átélése és a halál „határhelyzeteiben” – a 
kinyilatkoztatás Istene hívő befogadását, a hit útját választ-
juk. Jaspers mindkét magatartást, a filozófia és a hit megis-
merésének kétféle, egymástól gyökeresen különböző útját 
reális és elfogadható emberi döntésnek vallotta.

Végigtekintve a modern pszichológia új felismerésein – itt 
most különösen is az átöröklődés tudományosan igazolt 
törvényeire és tudatalatti-tudattalan lelki világunk hatal-
mas területére, az ösztönök megdöbbentő hatalmára gon-
dolunk – a pszichológiai tudomány új eredményei sokszor 
meglepően közel jutottak hozzá, vagy egyeznek a Szentírás 
igéje kétezer évnél régebbi kijelentéseivel; így a bűn lénye-
ge és az eredendő bűn tanítása vonatkozásában is. Ebből 
érthető az a különös megállapítás, amelyet Schopenhauer 
és nyomában egy ateista, neoliberális amerikai filozófus 
tett: ha van valami, ami kibékítené a vallással és a keresz-

tyénséggel, az az eredendő bűn tanítása ennek valóságáról 
és következményeiről az ember világában.

BEFEJEZÉSÜL

Önmagában kétségtelenül sötét, sőt a hit nélkül élő ember-
nek egyenesen kétségbeejtő az a kép, ami az előzőek során 
a bűn legbelső lényegéről és egyetemes átöröklődéséről 
elénk tárult. De soha nem szabad elfelejtenünk: mindez csu-
pán a sötét háttér, amely Krisztus evangéliumát a legna-
gyobb örömhírré teszi a bűn és a halál földi világában. Isten 
könyörülő, végtelen kegyelmének, szeretetének „jó híre” a 
bűn és halál rabjainak: Krisztus megváltó, szabadító eljöve-
tele világunkba és Isten Lelkének újjáteremtő hatalma sze-
mélyes és közösségi életünkben.
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FIGYELÕ

REUSS ANDRÁS

Non vi, sed verbo1

Hierarchia, kollegialitás, szolidaritás – evangélikus tapasztalatok*

TANÍTÁSBELI KÖZELSÉG

Az egyházi rendet vagy egyházi hivatalt, s ezzel együtt az 
egyházszervezet és a hierarchia kérdését elválasztó tannak 
szokták mondani, amely akadályozza, hogy olyan kérdések-
ben, amelyekben egyébként egyetértünk, közelebb juthas-
sunk egymáshoz. Így volt ez, amikor a Vatikán és a Luthe-
ránus Világszövetség közös bizottsága létrehozta az úrva-
csoráról szóló közös dokumentumot.2 Messzemenő egyetér-
tés mutatkozott az oltáriszentségről szóló tanításban, de 
kikerülhetetlen akadályt jelentett az egyházi hivatal.

Tanulmányozva a közös bizottság egyéb dokumentu-
mait is, megállapítható, hogy ugyanakkor mégis hallatlan 
közelségről, sőt számos ponton azonosságról is lehet és 
kell beszélni.

Az 1972-ben keletkezett első irat, Az evangélium és az 
egyház, megnyitotta az utat, amikor közösen állapították 
meg a felek, hogy az egyházi hivatal egyrészt történetileg 
alakult ki, másrészt az idők folyamán bizonyos formái elő-
térbe kerültek, mások háttérbe szorultak, és harmadszor, 
hogy mindez feljogosít a mai időben strukturális változá-
sokra, az új helyzetekhez való alkalmazkodásra.3

Az Utak a közösség felé című közös dokumentum 
(1980) szerint egyetértettek abban, hogy az egyház, mi-
közben az igéből és szentségből él, egyúttal ezek szolgá-
latában is áll. Az egyház külön hivatalának elengedhe-
tetlen szolgálata van, amelyre nézve a római katolikusok 
a Jézus Krisztus által rendelt apostolok szolgálatának 
folytatását, a püspöki szolgálatot hangsúlyozzák, míg az 
evangélikusok elismerik a püspöki tiszt szükségességét 
és Szentlélektől való voltát, bár a püspöki szervezetet nem 

 1 „Nem emberi erővel, hanem az igével.” Ágostai hitvallás 28. 21. o.
 * Elhangzott a 44. Pax Romana kongresszuson. Siófok, 2002. április 5.
 2  Das Herrenmahl. Gemeinsame römisch-katholische/evangelisch-
lutherische Kommission. Verlag Bonifacius-Druckerei, Paderborn; Verlag 
Otto Lembeck, Frankfurt am Main, 1978.
 3 Az evangélium és az egyház. Az evangélikus–római katolikus közös 
tanulmányi bizottság beszámolója. Ford. Hafenscher Károly. Theologiai 
Szemle, 16. évf. 1974/7–8. 231–241. o. 55–56. pont.

tekintik Krisztus minden időre és minden helyzetre vo-
natkozó parancsának.4

Az egyházi szolgálatról szóló irat (1981) olyan kérdések-
kel foglalkozott, mint az egyetemes papság, az egyházi 
hivatal és a gyülekezet viszonya, az egyházi rend szentsé-
ge, a letörölhetetlen papi jelleg (character indelebilis). Érin-
tette még a nők lelkészi ordinációjának kérdését is, amely-
ben természetesen nem volt egyetértés, de a római katolikus 
oldal mégsem tekintette ezt a nézeteltérést a többi kérdésben 
való konszenzus feltételének.5 Egyetértést fogalmaztak meg 
abban is, hogy az egyházi hivatal nem csak – úgymond – 
alulról jövő delegálás, megbízás, hanem Jézus Krisztus 
rendelése.6 Ezek szerint a külön egyházi szolgálat a gyüle-
kezettel szemben is van, meg a gyülekezetben is.7 Az elmúlt 
évszázadokban – állapítja meg az irat – az egyetemes pap-
ság gondolata, valamint a külön szolgálat szolgálat-jellege 
a korábbinál jobban előtérbe került.8 Mindkét felekezet az 
egyház fontos alkotó részének tekinti, amely ugyanakkor 
nyitott a mindig új aktualizálás előtt,9 amelynek nyomán 
még egymás egyházi hivatalainak kölcsönös elismerését 
– a nem túl távoli jövőben – annyira lehetségesnek és szük-
ségesnek tartották, hogy ennek konkrét, gyakorlati lépése-
it is közösen mérlegelték.10

Az az irat, amely a megcélzott vagy elérendő egységről 
alkotott képet rajzolta meg, odáig ment, hogy a két egyház-

 4 Wege zur Gemeinschaft. Gemeinsame Römisch-katholische/Evange-
lisch-lutherische Kommission. 1980. In: Dokumente wachsender Überein-
stimmung. Sämtliche Berichte und Konsenstexte interkonfessioneller Gesprä-
che auf Weltebene. 1931–1982. 1. köt. Szerk. Harding Meyer – Hans Jörg 
Urban – Lukas Vischer. Verlag Bonifatius-Druckerei, Paderborn; Verlag Otto 
Lembeck, Frankfurt am Main, 1983. 296–322. o.
 5 Das geistliche Amt in der Kirche. Gemeinsame römisch-katholische/
evangelisch-lutherische Kommission. 3. kiad. Verlag Bonifatius-Druckerei, 
Paderborn; Verlag Otto Lembeck, Frankfurt am Main, 1982.
 6 Uo. 21. o.
 7 Uo. 23. o.: „daß das Amt sowohl gegenüber der Gemeinde wie in der 
Gemeinde steht”.
 8 Uo. 19. o.
 9 Uo. 20. o.
 10 Uo. 53–55. o.
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nak az egyházi hivatalról vallott felfogását részben azonos-
nak, részben eltérőnek látva, aszimmetrikusnak nevezte.11

Mindezt azért szükséges ilyen, már-már a megértést is 
veszélyeztető tömörséggel elsorolni, mert ezek az iratok 
Magyarországon ismeretlenek, legföljebb egy-két szakember 
által ismertek. Kevesen lehetnek tehát igazán tudatában, 
hogy a címben szereplő szavakat – hierarchia, kollegialitás, 
szolidaritás – kimondva, nem lehet azokat csak az egyik 
felekezettel azonosítani.

A nézetek azonossága, de legalábbis közelsége és a prob-
lémák hasonlósága felől meggyőzhet a kongresszus rész-
vevői számára ajánlott irodalom is, amely a római katolikus 
teológusoknak a saját egyházuk struktúrájával való küsz-
ködéséről tanúskodik. Noha bizonyára nemcsak ilyen han-
gok vannak, az evangélikus teológust mégis arra sarkallják, 
hogy legalább ugyanilyen egyenesen és őszintén nézzen 
szembe saját egyházának és saját teológiai gondolkodásá-
nak hasonló kérdéseivel.

EVANGÉLIKUS TAPASZTALATOK ÉS KÍSÉRTÉSEK

Mivel a reformációban ezt igen nyomatékosan hangsúlyoz-
ták, ezért evangélikus – és protestáns – sajátosságnak szok-
tuk tekinteni, az egyetemes papságnak, pontosan: a minden 
megkeresztelt hívő papságának gondolatát. Sokfelől halla-
ni azonban a panaszt, hogy a helyes elv nem működik olyan 
szépen, mint ahogyan hangoztatják. Az egyház nem a szol-
gálók egyháza, hanem szolgáltató egyház, amely kielégíte-
ni igyekszik az emberek igényeit.12 Tanítjuk, hogy a lelkész 
nem a megkereszteltek fölött, a hierarchia magasabb fokán 
álló személy, hanem egy a megkereszteltek közül, a gyüle-
kezet tagja, aki sajátos elhívást és feladatot kapott,13 de nem 
nehéz példákat találni, amikor ez mégsem így funkcionál.

Németországban az elmúlt időszakban olyan sok új lel-
kész jelentkezett szolgálatra, hogy gondot okozott az elhe-
lyezésük. Mindenféle szolgálattal egyetemi képesítésű teo-
lógusokat bíztak meg.14 Ugyanakkor számos országból arról 
számolnak be, hogy növekedett a lelkészek túlterheltsége, 
melynek következtében kevesebb idő jut az emberekkel va-
ló foglalkozásra, a munkatársakkal való beszélgetésre, nincs 
idő a szolgálatok megbeszélésére, ezáltal megbecsülésükre.

A professzionalizálódás igénye az egyházi szolgálat számos 
területén, különösen is a lelkigondozásban, azzal a következ-
ménnyel jár, hogy a lelkészek mellett más képzett és fizetett 

 11 Einheit vor uns. Modelle, Formen und Phasen katholisch-lutherischer 
Kirchengemeinschaft. Verlag Bonifatius-Druckerei, Paderborn; Verlag Otto 
Lembeck, Frankfurt am Main, 1985. Angol kiadás: Facing Unity. Models, 
Forms and Phases of Catholic-Lutheran Church Fellowship. Lutheran World 
Federation, Geneva, 1985. 80. kk.
 12 Seitz, Manfred: Das Leben des Herrn in den Diensten der Gemeinde, 
the ologische Erwägungen zur Personalplanung in der Kirche. In: uő: Er-
neuerung der Gemeinde. Gemeindeaufbau und Spiritualität. 2., átdolg. kiad. 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1991. 9–28., 17., 26. o.
 13 Uo. 18. o.
 14 Uo. 17. o.

egyházi munkások is egyre nagyobb számban megjelennek, 
aminek következtében a hétköznapi és ünnepi szolgálatokból 
is kiszorulnak az egyszerű, normális gyülekezeti tagok.15 Lu-
ther a Schmalkaldeni cikkekben még úgy fogalmazott, hogy 
az evangélium az igehirdetésen, keresztségen és úrvacsorán 
túl, „kulcsok hatalma, a testvéri beszélgetés és a testvéri vi-
gasztalás” révén árad bőséggel erre a világra.16 Nem hiszem, 
hogy ez eltűnt volna, de biztos, hogy nem tulajdonítunk neki 
olyan jelentőséget mint kellene, és nem segítjük igazán gyü-
lekezeteink tagjait az erre való felkészülésben.

Miközben az egyetemes papságot valljuk, az egyházi 
szolgálat meghatározójának tekintjük az apostoli küldetést 
is. A lelkész nemcsak egy a hívők közül, nemcsak a gyüle-
kezet funkcionáriusa, aki valamilyen munkamegosztás 
szerint egész életére az evangélium hirdetésére és a szent-
ségek kiszolgáltatására kap megbízást, hanem egyúttal 
Jézus Krisztus küldötte, akinek Krisztus ügyét akár embe-
rekkel szemben is képviselnie kell. E tanításunk ellenére 
találkozunk azzal a jelenséggel, hogy valaki szolgálatának 
végzésével inkább a gyülekezetet szolgálja ki és nem meri 
vállalni, hogy emberek között Isten követe, s azzal is, hogy 
Krisztus nevére hivatkozva – valójában persze mégis Krisz-
tus nélkül – semmibe veszi a gyülekezetet.

A szó legrosszabb jelentésében vett hierarchia az evan-
gélikus egyházban is kísértés és valóságos veszély. Veszély 
evangélikus oldalon is, hogy a hivatal viselője csak az is-
teni oldal képviselőjének tekinti magát és így jelenik meg, 
Krisztus tisztéből csak a hatalmat igényli és nem az ő szol-
gálatában áll.17 Erősíti ezt a papközpontúság és kle ri ka li-
zá ló dás. Okai lehetnek a lelkészek, akik azt akarják, hogy 
minden jól végeztessék el és ezért maguk tesznek meg min-
dent, és rátelepednek a gyülekezetre. De okai lehetnek a 
gyülekezeti tagok is, akik magukra hagyják a lelkészt, aki 
így egyszemélyi vezetővé vagy az egyházközség egyetlen 
munkásává válik. Esetleg a döntéshozatalban részt vesznek 
a laikusok, de a kivitelezéshez már nincs idejük. (Jogos 
észrevétel a hívők alacsony részvételi száma miatt panasz-
kodó lelkész előtt, hogy ő az egyházi életet hivatásszerűen 
éli, míg a hívek napi kereső foglalkozásuk mellett!)

A hierarchia másik veszedelme abból fakad, hogy mivel 
– nem a központi vezetés, irányítás, hanem – a személy 
méltósága, szabadsága többre becsült, mint a közösség, 
kollegialitás vagy engedelmesség, sokan – talán azért nem 
mindenki – megfellebbezhetetlen, némi túlzással már-már 
tévedhetetlen vezetőnek tekinti magát. Ezért mondják néha, 
hogy a római katolikus egyházban csak a római pápa csa-
latkozhatatlan, az evangélikus egyházban minden segéd-
lelkész az. Luther pózában tetszelegni, nem engedni, kiál-
tani: „Itt állok, másként nem tehetek!” – ez sajátosan evan-
gélikus kísértés, de nem lutheri. Ő ugyanis azt mondta, 

 15 Uo. 21. o.
 16 „Quarto per potestatem clavium atque etiam per mutuum colloquium 
et consolationem fratrum.” AS III. 4.
 17 Seitz 1991, 18. o.
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hogy ha észokokkal és szentírási érvekkel meg nem győzik, 
akkor nem engedhet.

Az egyház életével kapcsolatos tapasztalatnak kell tar-
tanunk, hogy a Szentháromság Isten megújítja az egyházat. 
Evangélikusokként ilyen megújításnak tekintjük a reformá-
ciót, de sokkal jobban számon kellene tartanunk, mint tesz-
szük, hogy azóta többször, újra és újra megújította az evan-
gélikus egyházat is. Olykor mégis elfeledkezünk vagy nem 
akarunk tudomást venni erről, ragaszkodunk valami bib-
liai vagy reformátori tradícióhoz, mintha Isten csak ezekben 
az időkben lett volna aktív az egyháztörténet során. Meg-
becsülve a múltat, jobban kellene figyelnünk azokra a lelki 
ajándékokra, karizmákra, amelyeket az egyház Ura ma ad 
az ő egyházának. Nem azt kellene várnunk, hogy minden-
képpen ugyanazokat az ajándékokat kapjuk, amelyeket 
egykor a korinthusi vagy római gyülekezet, hanem azokat, 
amelyek Isten ma ad és amelyek ma szükségesek a mai 
egyháznak. A szükséges sokféle szolgálatot talán éppen 
azért nem tudjuk elvégezni, mert nem látjuk meg a sokféle 
ajándékot, amelyben a gyülekezet egészének része van.

Gyakori probléma, hogy nyugdíjba vonuló és ezért ide-
jükkel szabadabban rendelkező egyháztagok vagy újonnan 
bekapcsolódók valamilyen szolgálatot kérnek az egyház-
ban, de a lelkész nem tud adni, mert csak a napi feladatok-
ra gondol. Emberek jelentkeznek konkrét elképzelésekkel, 
de nem kapnak munkalehetőséget, mert elképzelésük nem 
találkozik a lelkészével. Vajon nem ilyen helyzetekre érten-
dő Pál apostol szava: „A Lelket ne oltsátok ki” (1Thessz 5,11)?

AZ EVANGÉLIUM HATÓEREJE

Gondosan tanulmányozva a Vatikán és a Lutheránus Világ-
szövetség közös tanulmányi bizottságának említett iratait, 
a kongresszusra ajánlott római katolikus irodalmat, nem-
csak az egyházaink tanításának a közelsége volt rám nagy 
hatással. Elgondolkodtatott az is, hogy a tanításbeli különb-
ségek ellenére mennyire hasonlóak a problémáink: hiszen 
nálunk nincs klérus, de veszedelem a klerikalizmus, nálunk 
nincs hierarchia, de van uralomvágy és vannak uralkodók, 
nálunk van egyetemes papság, de sokszor csak papíron, 
vannak szolgák, de nem engedelmeskednek, vannak veze-
tők, de nem vezetnek. Mégis leginkább azon csodálkoztam, 
hogy ezekben a – sokszor szinte reformátori hangvételű és 
evangélikusnak mondható krisztushitet sugárzó római ka-
tolikus teológiai fejtegetésekben alig találkoztam – de azért 
találkoztam! – ahhoz hasonlóval, ami az Ágostai hitvallás 
7. cikkében olvasható: „Tanítják továbbá, hogy az egy anya-
szentegyház minden időben megmarad. Az egyház a szentek 
gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják és 
a szentségeket helyesen szolgáltatják ki.”

Miért meglepő ez? Mert a kongresszus témája „a kölcsö-
nösség struktúrái – a kapcsolatokban megvalósuló egyház”. 
Az Ágostai Hitvallás pedig azt a forrást nevezi meg, amely-
ből az egyház születik, él és fennmaradhat: az evangélium, 

tehát a Jézus Krisztus művét hirdető jó hír és ennek Krisz-
tus által rendelt látható jelei, a keresztség és az úrvacsora.

Sem azt nem állítom, hogy ez idegen a római katolikus 
egyháztól, sem azt nem állítom, hogy ez ismeretlen volna. 
Hiszen a II. Vatikáni Zsinatnak a papi szolgálatról és élet-
ről szóló határozata például – nagyon hasonlóan – így fo-
galmaz: „Isten népét elsősorban az élő Isten igéje gyűjti 
egybe, éppen ezért joggal várhatják az igét a pap ajkáról.”18

Jó, hogy vannak ilyen mondatok római katolikus szöve-
gekben is. Örömmel olvastam Miloslav Vlk bíboros gondo-
latát, hogy új keresztyének sem kommunista nyomásra, 
sem az új szabadságból nem fognak maguktól kinőni, mert 
az egyház megújulása: nem struktúrák által, hanem Krisz-
tusban lehetséges.19 Ami meglep, hogy ez a mondat, vagy 
az ilyen mondatok mintha el lennének rejtve, felfogásom 
szerint nem kapnak megfelelő hangsúlyt.

Amikor az Ágostai hitvallás nem a szolgálatot tevők sze-
mélyét említi, amikor az egyházat nem velük kapcsolja ösz-
sze, hanem azokkal az eszközökkel, amelyekkel – természe-
tesen – emberek szolgálnak, akkor igen fontos dologra mutat 
rá: nem az elhívott és megbízott emberek minősége vagy 
hitelessége, hanem a hirdetett evangélium, a Krisztusról szó-
ló bizonyságtétel, vagyis a Szentlélek erejével maga Krisztus 
teremt egyházat a földön. Az evangélikusok az ige erejét 
hangsúlyozzák, az eszközöket pedig másodlagosaknak te-
kintik. A római katolikus egyházban sokkal inkább előtérben 
vannak a közvetítők. Nem hiszem, hogy római katolikus 
testvéreim vitatnák ezt az állítást. Azt sem tekintem felada-
tomnak, hogy meggyőzzem őket, ugyanolyan helyi értéke 
legyen ennek az állításnak, mint az Ágostai hitvallásban. 
Állítom viszont, hogy ebből a parányi eltérésből az egyház-
felfogásnak két, egymástól eltérő paradigmája következik.

A KÉT PARADIGMA

Azzal a kritikus megjegyzéssel kezdem, hogy az Ágostai hit-
vallás idézett egyházfelfogásából következően gyakran a 
szervezettel, a külső megjelenéssel, a szokásokkal szembe-
ni érdektelenség tapasztalható. Az evangélikus egyházak 
ugyan megőrizték hagyományos szervezetüket, esetleg mó-
dosították azt vagy létrehoztak egészen új szervezeteket, 
tehát szervezet nélkül sohasem léteztek. De ennek nem tu-
lajdonítottak nagy jelentőséget, szükségesnek, esetleg szük-
séges rossznak tartották. Így alakulhat ki másokban az a 
benyomás, hogy az evangélikusok találó karikatúrája lehet-
ne ez a mottó: Krisztus igen, egyház nem.20 A 19. században 

 18 Határozat a papi szolgálatról és életről „Presbyterorum Ordinis.” Ma-
gyarázat: Bán Endre. In: A II. Vatikáni zsinat tanítása. A zsinati döntések 
magyarázata és okmányai. Szerk. Cserháti József – Fábián Árpád. Szent 
István Társulat, Budapest, 1975. 221–253. o. 4. pont.
 19 Vlk, Miloslav: Egyház Kelet-Közép-Európában: uralkodni vagy szolgál-
ni? Mérleg, 34. évf. 1998/1. 24–35. o.
 20 Lovassy Attila: Krisztus igen, egyház nem? Lelkipásztor, 2001/7–8. 
259–264. o.
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feltehetően számos evangélikus elődünk nem tiltakozott 
volna e megállapítás ellen. Ma azonban azt mondjuk, hogy 
ez így nem igaz, mert a hitet és az igehirdetést mindig kö-
zösségben tartjuk lehetségesnek. A mottóban mégis van 
valami igazság, amennyiben a szervezetet nem tartják az 
igehirdetés szempontjából igazán szükségesnek: a szerve-
zetnek és a szervezettségnek az erejét mintha nem használ-
nák föl és nem vennék igénybe éppen a legfontosabb, az 
evangélium hirdetése érdekében.

Az evangélikus szemlélő számára pedig – elnézést a ka-
rikatúráért – a római katolikus egyházról az a benyomás, 
hogy katonásan megszervezett, jól működő közösség, csak 
éppen mintha nem az lenne az előtérben, amiért van ez az 
egész, ti. azért, hogy embereket a Jézus Krisztusnak meg-
nyerjünk és a benne való hitben megerősítsünk. A hagyo-
mány sok eleme és a rájuk épülő vallásos gyakorlat elho-
mályosítja Krisztus páratlanságát. Ha az evangélikusokra 
alkalmazott karikatúrához hasonlóan mottót akarnánk 
alkalmazni: egyház igen, Krisztus nem. Mintha a minden 
részletre kiterjedő katonás megszervezettségben nem lenne 
mindig egészen világos, hogy mi is a tulajdonképpeni fel-
adat és cél. El lehet fogadni, hogy az evangélium elsőbbsé-
gének hangsúlyozása mellett mi evangélikusok nem szer-
vezünk és szervezkedünk elég komolyan és hatékonyan a 
szent feladatra. S talán el lehet fogadni, hogy a jó szervezés 
közben esetleg a Krisztus evangéliumára koncentrálás csor-
bát szenved római katolikus testvéreinknél.

Evangélikus oldalon esetleg csalódást kelt a lelkész, mert 
a választ váró hívő nem a lelkész véleményét, hanem az 
egyház tanítását szeretné megismerni, római katolikus ol-
dalon pedig azzal, hogy csak a hivatalosat mondja, mert 
nincs bátorsága saját véleményt formálni.

Az evangélikus oldalon az állandó újítás és változtatás 
a kísértés, mert hiszen úgy gondoljuk sokszor, hogy egyéni 
belátásunkra vannak bízva a dolgok, és nem kell másokhoz 
igazodnunk. Ezért fenyeget az a veszedelem, hogy a kor-
szerűség foglyai leszünk, nem becsülve a múlt értékes ha-
gyományát. Katolikus oldalon pedig a mozdulatlanság, mert 
nem dönthetünk és minden elő van írva. A veszedelem itt 
az, ha a múlt foglyai maradnak, betakarva szemüket a jelen 
kihívásai előtt. Pontosan az ellenkezőjére is lehetne termé-
szetesen példákat mondani: az evangélikus merevségre és 
maradiságra éppúgy, mint katolikus hajlékonyságra és 
korszerűségre.

KÖLCSÖNÖSSÉGBEN, SZOLIDARITÁSBAN

Római katolikus oldalon a protestánsok szabadságába való 
vágyódás figyelhető meg, protestáns oldalon a római kato-
likusok rendjébe. Nem az egyiket kellene megszüntetni, ha-
nem egymást isteni ajándékainkkal gazdagítani.

Remélem, hogy nemcsak a kritika, hanem éppen olyan 
súllyal a saját oldal felé célzott kritika is hallatszik ezekből 
a mondatokból. Úgy, ahogyan van, ezt a földi egyházat nem 

tarthatjuk a célnak. Nem pusztán ökumenikus szellemből, 
hanem az evangéliumi hit lényegéből, a krisztushitből fa-
kadóan. Nem az egyház a mennyei Jeruzsálem, az egyház 
is megy a cél felé. Az egyház jelképe a hajó vitorlával és 
evezőkkel. A hitnek pedig a keresztet formáló horgony a 
jelképe, mert Krisztus a megoldás: benne lelhetünk kikötő-
re, békességre, hazára és otthonra. Ezért Krisztust nem 
tudjuk az egyház nélkül elképzelni, de az egyházat sem 
Krisztus nélkül, aki átváltoztat.

„Kérdezz meg száz katolikust, 
mi a legfontosabb az egyházban.
Azt fogják válaszolni:
A mise.
Kérdezz meg száz katolikust, 
mi a legfontosabb a misében.
Azt fogják válaszolni:
Az átváltozás.
Mondd száz katolikusnak, 
hogy az egyházban a legfontosabb 
az átváltozás.
Felháborodottan fogják válaszolni:
Nem, mindennek úgy kell maradnia, ahogyan van.” 
(Lothar Zanetti)

„Kérdezz meg száz reformátust, 
mi a legfontosabb az egyházban.
Azt fogják válaszolni:
A prédikáció.
Kérdezz meg száz reformátust, 
mi a legfontosabb a prédikációban.
Azt fogják válaszolni:
Isten igéjének megváltoztató ereje.
Mondd száz reformátusnak, 
hogy az egyházban a legfontosabb 
a megváltozás.
Energikusan fognak protestálni:
Csak semmi reform.
Mindennek úgy kell maradnia, ahogyan van.”
(Uli Stefan)21

Az egyháznak a hatalma és befolyása nem valami külső erő, 
nem az intézmény hatékony menedzsmentje vagy ügyes 
machinációi, hanem Istennek az egyház által is hirdetett 
igéje, amely megragad és megteszi azt, ami embereknél le-
hetetlen:22 átformál embereket.

Ezért a cím: „Non vi, sed verbo!” – „nem emberi erővel, 
hanem az igével.” Az evangélium ugyanis Istennek ereje.23

 21 Pfingsten katholisch und evangelisch. Leiterbrief (Junge Kirche Schweiz). 
39. Jahrgang, Mai 1977, 194. o. Reuss András fordítása.
 22 Mt 19,23–26; Jn 3,5–6.
 23 Róm 1,16.
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LEIF ERIKSON

A Biblia – a hit forrása 
és zsinórmértéke (Luther)*

Ebben az előadásban megkísérlem elmondani, hogy miért volt a 
Biblia a hit forrása és zsinórmértéke Luther számára. Mivel a 
téma rendkívül bőséges, megpróbálok három pontra szorítkozni.

Először vizsgáljuk meg, hogy miért volt Luther számára 
Isten igéje kegyelmi eszköz, amelyen keresztül nekünk adja 
ajándékát. Másodszor kérdezzük meg, miért volt Luther sze-
rint Isten igéje a legnagyobb tekintély az egyházban. Harmad-
szor figyeljük meg, hogy mi volt a reformátor szándéka, ami-
kor a Biblia középpontjáról beszélt.1 Futólag azt is megemlí-
tem, hogy mit mondanak a Luther-kutatók ezekről a témák-
ról. Az előadás végén előterjesztek három kérdést, amelyek 
az előadáshoz kapcsolódnak, és amelyekről beszélgethetünk.

Luther Márton nem írt saját dogmatikát, mint Me lanch thon, 
aki megírta a Loci Communest (1521) és Kálvin, aki megírta 

 * A szerző teológiai docens, a vaasai gyülekezetben és iskolában dolgozik, ku-
tatómunkát végez. Jelenleg a Svéd Lutheránus Egyesület körzeti lelkésze Észak-
Finnországban. Ezt az előadást a Finn Teológiai Intézetben tartotta 1998-ban.
 1 Auktoritet och nademedel. Nagra huvuddrag i Martin Luthers bibelsyn 
(1994) című könyvemben írtam erről a három témáról.

az Institutio Religionis Christianaet (1536). Sehol sincs össze-
gyűjtve vagy rendszeresen előadva a reformátor felfogása a 
Bibliáról. De anyagokban nincs hiány. Luther írásmagyarázó 
volt, akinek életfeladata a bibliai írások magyarázata. Nap 
mint nap a bibliai szövegek közt végezte munkáját. Rendsze-
resen előadott a wittenbergi egyetemen a Biblia több könyvé-
ről 1521-től 1546-ig. 1522-ben készült el német nyelvű Újtes-
tamentum-fordítása. Tizenkét évvel később, 1534-ben az 
Ótestamentum is megjelent német nyelven. Végül Luther igen 
sokat prédikált: életében legalább 2300 igehirdetést tartott.

A BIBLIA MINT KEGYELMI ESZKÖZ

Luther szerint a Biblia igéje élő, ható és újjáteremtő ige. Ezért 
az kegyelmi eszköz. A külső ige (verbum e xternum) és a szent-
ségek által teremt Isten a Szentlélek által hitet az emberek 
szívében. Isten ad a belsőnek (hitet) a külső (ige és szentsé-
gek) által.
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Megszentelődés

Luther a kátéjában Isten munkájáról beszél a három hitága-
zatban. Az első hitágazat az Atyáról szól, aki mindenek te-
remtője és fenntartója. A második hi tágazatban beszél Jézus 
Krisztusról, aki Megváltó. A harmadik hitágazat a Szentlé-
lekről és a megszentelődésről szól.

A Nagy kátéban Luther ezt írja: „Sohasem tudnánk meg-
ismerni az Atya jótetszését és kegyelmét másképp, mint az 
Úr Krisztus által, aki az ő atyai szívének tükre, amely nél-
kül nem láthatnánk mást, mint rettentő és elrémítő bírót. 
De Krisztusról sem tudnánk semmit, ha nem lenne szá-
munkra kijelentve a Szentlélek által.”

Krisztus nélkül tehát semmit nem tudnánk Istenről. 
Szentlélek nélkül nem tudnánk semmit Krisztusról. A hát-
térben ott van Krisztus egyszer s mindenkori váltságmun-
kája. Ez már elvégeztetett: Krisztus meghalt és feltámadt 
minden emberért. A váltságmű valóban elvégeztetett. Most 
azonban ennek az objektív történeti eseménynek el is kell 
jutnia az emberek tudatába.

Ez a Szentlélek munkája az ige által: „A munka megtör-
tént és beteljesedett: hiszen Krisztus nekünk szenvedésével, 
halálával és feltámadásával kincset szerzett és érdemelt ki. 
Ha ez a cselekedet titokban maradna, senkinek sem jutna 
tudomására, hiábavaló és haszontalan lenne: de Isten azért 
van, hogy ez a kincs ne maradjon eltemetve, hanem hasz-
nálatba vegyék és élvezzék, az adott igét elővegyék, hirdes-
sék, az adott Szentlelket odahozva és birtokba adva nekünk 
azt a váltságkincset. Tehát a szentség is egyszerűen csak 
elvezetés az Úr Krisztushoz, hogy elvegyük annak jóságát. 
De erre magunk nem tudunk eljutni.”

A folytatásban is beszél Luther az ige feladatáról. Azt 
mondja, hogy a keresztyén gyülekezet az anya, aki meg-
szüli és hordozza az egyes keresztyént Isten igéjével. „Ezt 
az igét ő hirdeti és gyakorolja be, s ő világítja meg és gyújt-
ja meg a szívet, úgy, hogy az befogadja, elsajátítsa és azon 
csüngjön és megmaradjon.”

A reformátor azt is mondja, hogy ő a gyülekezet része és 
tagja, annak birtokolt gazdagságában részes. Aztán így 
folytatja: „A Szentlélek vezetett engem ide, és így idekap-
csolt, úgyhogy meghallottam és továbbra is hallgatom Isten 
igéjét. Akkor ez most ideérkezésének kezdete.” Luther tehát 
különbséget tesz a kiengesztelődés és annak szétosztása 
között. A Szentlélek munkája a reformátor szerint az, hogy 
ő vezeti az embert az Úr Krisztushoz.

A zsinatokról és az egyházakról (Von den Konziliis und 
Kirchen) c. könyvében (1539) Luther azt mondja, hogy el-
lenfelei jó húsvéti, de rossz pünkösdi igehirdetők. Nyilván-
valóan arra céloz, hogy jól beszélnek Krisztus szenvedésé-
ről és feltámadásáról, de rosszul arról, amit a Szentlélek ad 
a megváltás ajándékául az embereknek. Ez a gyülekezetben 
az ige és a szentségek közvetítésével történik. Krisztus ki-
engesztelő munkája osztatik szét az igében. Krisztus ven-
dégeként igazság (iustitia aliena) adatik nekünk ajándék-
képpen. Amikor a megszentelődés a szó legteljesebb értel-

mében megtörtént, mondhatjuk: az, ami rajtunk kívül van 
(extra nobis), bennünk is van (in nobis).

Külső és belső

A Szentlélek az igét és a szentségeket használja kegyelmi 
eszközökként. „A hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus 
beszéde által.” (Róm 10,17) A „lelki és testi” Luther szerint 
nem képviselnek ellentétet. A Szentléleknek szüksége van a 
külső alakra, hogy valóságos és ható legyen.

Ulrich Zwingli (1484–1531) szerint lelki és belső egybetar-
tozik. Az a következtetés adódik ebből, hogy Isten egyenesen 
az ember szívéhez szól a külső ige és a  szentségek nélkül.

A reformátor sokszor hangoztatta a Lélek szuverenitását, 
ugyanakkor szilárdan ragaszkodott ahhoz, hogy a Lélek 
csak a külső ige felhasználásával munkálkodik. Külső dol-
gok járnak elöl, a belsők utána. Ez a rend Luther szerint 
fontos. Onnan származik, hogy a Szentlélek az ember saját 
munkálkodása előtt jár. Isten rendje visszájára fordul, ha 
azt állítjuk, hogy az ember „belső lelke” teszi az igét élővé. 
Így a rajongók cselekszenek.

A külső ige jön először, és ad hitet a szívbe. Ha a rend 
fordított, azaz belülről kezdődik, az elősegíti a rajongást. 
Amikor a belső „ige” kiszakítja a külső igét, éppenséggel 
rajongásról van szó.

Luther a Mennyei próféták című könyvében (1525) a ra-
jongók főhibájaként állítja, hogy ők feje tetejére fordítják 
az Isten rendjét. Azt óhajtják, hogy belső ajándékok jöjjenek 
először, a külsők csak azután. Ezenkívül megtartják belső-
ként azt, amit Isten külsőnek és ellenkezőleg rendelt.

A Schmalkaldeni cikkekben (1537) Luther a Szentlélek 
eljöveteléről a következőképpen ír: „Ezekben az élőszóbeli, 
külső igét illető pontokban szigorúan kell ragaszkodni ah-
hoz, hogy Isten senkinek sem adja Lelkét és kegyelmét más 
módon, mint előzetes ige közvetítésével és azzal kapcsolat-
ban. (…) Nekünk tehát ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy 
Isten nem akar velünk, emberekkel más módon cselekedni, 
mint a külső hirdetett ige és a szentség közvetítésével. Mind-
az, amit ezen ige és szentségek nélkül és a Lélekről dicsek-
szenek, az ördögtől van.”

Isten igéje élő és ható. A Szentlélek lakik az igében. Erről 
Ingemar Öberg így ír: „A reformátor itt a Biblia önbizonyí-
tásáról tanít. A Szent Biblia Isten teremtő és cselekvő igéje, 
amely bizonyítja és tanúsítja saját igazságát. Az ige előtt 
nem lehet elméleteket gyártani, mert abban az élő Istennel 
szembesülünk.”2 A megváltás Luther szerint tehát kívülről 
(ab extra) – Istentől – jön, és nem az embertől. Isten elküldi 
fiát a világ megváltására. Ő küldi az igét és a szentséget is. 
Így jön létre tehát közeli kapcsolat a testet öltés és a kegyel-
mi eszközök által. Mindkettőben az evangéliumról van szó. 
Ha semmibe vesszük a kegyelmi eszközöket, akkor semmi-

 2 Skriften allena – tron allena. Om Lutherns bibel syn. Svensk Pas to ral-
tidskrift, 1987, 330. o.
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be vesszük a Krisztust is! Ezért Luther állítja, hogy a rajon-
gók a törvényeskedést képviselik. A rajongó lelkiséggel kéz 
a kézben jár a törvényből való igazság. Ha Isten nem a 
külső ige és a Szentlélek által teremti a hitet az ember szí-
vében, akkor ő maga adja fel magát önmaga és teljesítménye 
helyett. Akkor eljutott a törvényből való igazsághoz.

Az élőszóbeli és az írott ige

Amikor Luther az Isten igéjéről mint kegyelmi eszközről be-
szél, gyakran hangsúlyozza, hogy ez a külső ige (verbum 
externum) hirdetett, élőszóbeli ige (viva vox evangelii). Az 
egyház nem „Federhaus” (az írótoll háza), hanem „Mund-
haus” (a száj háza). A hit hallásból van (fides ex auditu). Az 
ige elsősorban hallott ige (verbum vocale).

Igen világosan megjelenik ez a hangsúly a Biblia köny-
veihez írt előszókban. Ott Luther ismételten beszél az élő-
szóbeli hirdetett igéről, de így tesz a Schmalkaldeni cikkek-
ben és a Nagy kátéban is.

Amikor a reformátor az evangélium természetéről beszél, 
ezt mondja: „Az evangélium nem más, mint igehirdetés és 
hívás Isten kegyelméhez és irgalmához, amelyet Krisztus 
halálával kiérdemelt és megszerzett. Az evangélium tulaj-
donképpen nem az, ami könyve kben meg van írva, hanem 
az sokkal inkább élőszóbeli igehirdetés és élő ige. Hang, 
amely az egész világban hangzik: amit nyilvánosan kiálta-
nak, hogy mindenki meghallja.”3

Ez nem jelenti azt, hogy az írott ige ne lenne szükséges. 
Az Újtestamentum iratai Luther szerint az üzenet eredeti 
formában való megőrzésére születtek.

A Schmalkaldeni cikkekben Luther ugyanazzal a léleg-
zetvétellel beszél a szent iratokról és a hirdetett igéről, ami 
mutatja, hogy ezeknek ugyanaz az értéke. Mind az élőszó-
beli hirdetett, mind az írott ige Luther szerint Isten hozzánk 
szóló igéje.

Miikka Ruokanen ezt írja: „Így Luther szerint mind az 
írott, mind a hangzó ige »a Szentlélek járműve«. Az Isten 
igéje hathatós, akár olvassuk, akár hallgatjuk. A reformátor 
közvetítőként és »járműként« a prófétai-apostoli hirdetett 
igét mégis előnyben részesíti az írott bibliai ige előtt.”4

A BIBLIA MINT TEKINTÉLY

Luther Márton szerint a Biblia a legnagyobb tekintély is az 
egyházban. A Bibliáé az utolsó szó minden tudományos be-
szélgetésben. Luther számára a sola Scriptura alapelv igen 
fontos volt. A Szent Biblia a norma normans, míg a hagyo-
mány a norma normata.

 3 WA 12,259, 8–13.
 4 Ruokanen: Lutherin raamattukäsitys [Luther bibliaértelmezése], 1986. 
67. o.

A Biblia és más tekintélyek

Abban az egyháztörténeti helyzetben, amelyben Luther élt, 
a hagyománynak fontos szerepe volt a Biblia mellett. Az 
egyházi hagyományokhoz tartozott: a skolasztikus filozó-
fia, az egyházatyák, a pápa és az egyházi zsinatok. Luther 
már a Zsoltárok könyvéről tartott előadásaiban (1513–
1516) szigorúan kezelte az olyan tekintélyeket, mint az 
ész, a filozófia és a skolasztikus teológia. Luther vélemé-
nye szerint annak oka, hogy a római katolikus egyház hi-
bás útra tért a középkorban, az volt, hogy az észt (ratio) 
állították a kinyilatkoztatás (revelatio) elé. Luther számára 
tehát már igen korán világos volt, hogy a Bibliát kell az 
emberi ész és a filozófia fölé állítani. Az észnek és a filozó-
fiának fontos szerepe van a világi hatalom köreiben folyó 
ügyekben, de a hit lelki dolgaiban a filozófia és az ész té-
velygésbe jut.

A római egyházzal és a rajongókkal harcolva Luther min-
dig a Biblia igéjére mutatott. A reformátor a római egyház-
zal szemben hangsúlyozta  a sola Scriptura elvét, de elis-
merte, hogy a régi egyházi atyák, különösen Augustinus, 
sok jót írtak. Amikor Luther a zsinatokra utalt, megállapí-
totta, hogy azok is tévedhetnek, és hogy ez tapasztalható 
is volt már.

Végeredményben Luther számára minden emberi tekin-
tély alá volt rendelve Isten igéjének. A wormsi birodalmi 
gyűlésen (1521) észnek, filozófiának, skolasztikusoknak, 
egyházi atyáknak, pápának és leiratának meg zsinatok-
nak ki kellett térni a sola Scriptura alapelv útjából. „Ha 
Felségetek és Nagyméltóságotok egyszerű választ kíván-
nak tőlem, így ilyet akarok adni szarvak és fogak nélkül. 
Ha engem nem cáfolnak meg a Biblia bizonyságtételével 
vagy világos észokokkal, akkor én lelkiismeretemben köt-
ve vagyok azok által a bibliai helyek által, amelyekre 
könyveim utalnak, és Isten igéjéhez vagyok kötve. Mert 
nem hiszek a pápának, sem a zsinatoknak egyedül, mert 
nyilvánvaló, hogy azok gyakran tévedtek, és egymásnak 
ellentmondtak. Ezért nem akarok semmit visszavonni. 
Mert nem jó dolog az embernek lelkiismerete ellen csele-
kedni. Itt állok, mást nem tehetek. Isten segítsen meg 
engem. Ámen.”

Kaarlo Arffman könyvet írt Az ige nyomai – Egyháztör-
téneti értelmezés Luther Márton teológiájában címen (1993), 
amelyben tisztázza, hogy a reformátor hogyan viszonyult 
az egyházi tekintélyekhez. Könyvében Arffman megvilágít-
ja, hogy Luther miként érvelt a római egyházzal való vitá-
jában, és hogyan érvelt a tévelygőkkel szemben.

A végeredmény az, hogy Luther kiemelte a Biblia tekin-
télyét minden emberi tekintély fölött, de úgy, hogy nem 
hagyta figyelmen kívül az egyháztörténetet: „A Biblia, az 
atyák és a hívő emberek saját tapasztalata tanúsítja ugyan-
azt. Ezek egymással kölcsönhatásban voltak, ahol hit élt. 
A keresztyén hite egyedül a Biblián alapult. Az atyák ta-
pasztalatai mégis ugyanazt erősítették meg, mint »az evan-
gélium asztalán maradt morzsák«.” (180. o.)
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A Biblia születése

Luther számára a Biblia igéje nem kizárólag emberi szó, 
természetesen embereké is – próféták illetve apostolok írása, 
de eredendően Krisztustól és a Szentlélektől ihletett. A refor-
mátor gyakran hangsúlyozza, hogy Jézus tanítása szerint 
Isten Szentlelke volt jelen az ige teremtésében.5

Luther gyakran beszél Krisztusról, Lélekről és apostolok-
ról, amikor az Újtestamentum könyveinek születésével fog-
lal kozik. Ezzel kapcsolatban fontos igehelyek: Jn 16,26 és 
16,14. Ezeken a helyeken Jézus arról beszél, hogyan tanít 
a Lélek: ugyanúgy, mint ő maga tanított.

Miikka Ruokanen kijelenti, hogy Luther nem használta 
az „inspiráció” szót, amikor a Biblia eredetéről és születé-
séről írt. Ruokanen szerint az „inspiráció” szó 96-szor ta-
lálható Luther szövegeiben, de más összefüggésekben.6

Ruokanennek kétségtelenül igaza van, de – bár Luther 
nem használja az „inspiráció” szót, amikor a Biblia erede-
téről beszél, maga a téma jól kerül elő: „Az apostolok és a 
próféták az írásokat (korábban a Biblia szövegeit) nem ön-
maguk erejéből tolmácsolták, hanem a Szentlélek ihletésé-
re.”7 „A Biblia Isten igéje, vagy a Szentlélek saját külön 
könyve, írás és szó.”8 „Tehát a Szentlélek számlájára írha-
tó az egész Biblia.”9 „A Szent Bi blia a Szentlélek beszéde.”10

Luther a Bibliát „a Szentlélek könyvének”11 és „Isten em-
berekhez írt könyvének” nevezi.12 Hasonló utalások a Bib-
liára százával találhatók Luther irataiban.

Ebből az következik, hogy mivel a Biblia Szentlélektől 
született/ihletett, azért van isteni tekintélye. A Biblia isteni 
tekintélye Luthernél magától értetődő.

Bengt Hägglund: „Luther írásaiban hiábavaló keresni 
bár miféle részletekbe menő és teljes ismertetést a Biblia 
te kin télyéről, mivel az magától értetődően világos feltétele 
mindennek, amit ő gondolt és írt, úgyhogy mélyreható meg-
határozásokra még csak nem is volt szükség.”13

Ingemar Öberg: „Luther a bibliai szövegek körében vég-
zett minden munkájában vörös fonalként jelenik meg az, 
hogy ennek az igének azért van tekintélye, mert Isten beszél 
benne. Ez a szemléletmód jellemző Luther minden biblia-
magyarázatára, de általánosságban is látható a reformátor 
kiterjedt munkásságában, könyveiben, gúnyirataiban, vi-
tairataiban és igehirdetéseiben.”14

 5 WA 17I, 100:20, 396.
 6 Ruokanen 1986, 28. o.
 7 WA 39.I, 185,18.
 8 WA 54,474:42,2.
 9 WA 54,35.
 10 WA 54,39.
 11 WA 48,43.
 12 WA 42,629.
 13 Hägglund, Bengt: Problematiken i Luthers hävdande av skriftens 
auktoritet. Svensk Teologisk Kvartalskrift, 1961, 224–235. o.
 14 Öberg, Ingemar: Skriften allena – tron allena. Om Luthers bibelsyn. 
Svensk Pastoraltidskrift, 1983, 324–330. o.

A Biblia érthetősége

Luther számára fontos volt, hogy a Bibliát annak saját célja 
felől próbálja megérteni. Az embernek nincs joga kívülről 
rákényszeríteni a saját mércéjét és értelmezését a Bibliára. 
A Biblia egymaga kell hogy megszólaljon, önmaga tolmácsa 
és értelmezője. Csak a Biblia magyarázhatja a Bibliát, annak 
saját igéje lesz királynővé és bíróvá minden kérdésben.

A középkorban a Biblia adott szakaszának magyaráza-
tára szokásosan négyféle jelentést különböztettek meg:

1. betű szerinti vagy történelmi jelentés (sensus litte-
ra lis);

2. allegorikus vagy lelki jelentés (sensus allegoricus);
3. tropológikus vagy erkölcsi jelentés (sensus tro po-

lo gicus);
4. Aanagógikus vagy az utolsó időkre vonatkozó jelen-

tés (sensus anagogicus).
Ezt az értelmezési szokást nevezték négyesfogatnak 

(„quadriga”), és különösen az allegorikus értelmezési tudás 
volt nagy becsben az egyházban.

Luther ellenezte az allegorikus bibliaértelmezést, mert az 
bárhova vezethet. Hangsúlyozta a betű szerinti jelentést 
(sensus litteralis). A betű szerinti jelentés éppenséggel 
ugyanaz, mint a lelki jelentés (sensus spiritualis). A Biblia 
egyszerű, betű szerinti – nyelvtani – jelentését tartja Luther 
a Biblia főjelentésének.

A reformátor hangsúlyozza, hogy a Biblia külsőleg világos, 
és hogy azt ily módon megértheti bárki. A szolgai akaratról 
(De servo arbitrio, 1525) című fontos művében Luther a Bib-
lia érthetőségével foglalkozik néhány pontban. Ott elismeri, 
hogy a Bibliában sok homályos és titkos pont van. De az a 
 szavak jelentésében és a nyelvtanban való tehetségtelensé-
günkből ered és nem annak magasztosságából, amit ábrázol.

Állítja azt is, hogy minden, amit a Biblia tartalmaz és akar 
mondani, világos és tiszta, „bár ismert pontok homályosak, 
mert nem vagyunk tisztában a szavakkal.” Ha a szavak 
előszörre homályosak, másodszorra annál világosabbak.

Luther kétféle világosságról is beszél: belsőről és külsőről: 
„Ha te belső világosságról (claritas interna) beszélsz, úgy 
senki más nem érti a Bibliának kis mákszemnyi részletét, 
mint az, akié Isten Lelke. (…) Szükséges, hogy lásd a Lelket, 
azért, hogy megérthesd a Bibliát, mind teljes egészében, 
mind pedig minden egyes részét. Ha viszont külső világos-
ságról (claritas externa) beszéltél, akkor ott nincs hátra 
semmi más homály vagy a tisztázás óhaja, hanem mindaz, 
ami a Bibliában van, előjön az ige által megbízható vilá-
gosságra és az egész világnak hirdetve.”

Luther „bibliakritikája”

Luther előítélet nélkül olvasta a Bibliát, s ezért ugyanolyan 
problémákba és nehézségekbe ütközött, mint bármely más 
bibliaolvasó. A reformátornak nehézsége akadt több olyan bib-
liai hellyel, amely hibásnak vagy ellentmondásosnak látszik.
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1Móz 11,27-et például úgy magyarázta, hogy e szerint 
az időszámítás szerint „Ábrahámnak van 60 hiányzó éve”. 
Ugyanakkor megdorgálja azokat a merész embereket, akik 
a Bibliát okolják a kronológiai hibákért. Ő maga nem akar 
az ilyen embercsoportokhoz tartozni.15 Máté evangéliumá-
ról Luther azt mondja, hogy Mt 24 összekeveri Jeruzsálem 
pusztulását és a világ végét, de hozzáteszi ugyanakkor: „És 
a Szentlélek szokása ily módon beszélni a Bibliában.”16

Amikor Luther az úrvacsorai textusokban levő különbö-
ző változatokat tárgyalja, bírálja a római katolikus teoló-
gusokat, és ezt mondja: „Ők nem veszik észre, hogy a Szent-
lélek szándékosan úgy rendezte, hogy egy evangélium se 
vágjon össze szóról szóra a másikkal.”17

Okunk van elkerülni azt, hogy Luthert bibliakritikusnak 
nevezzük ezeknek és különböző más kijelentések az alap-
ján. Bevallja, hogy egyes bibliai textusokban jelentkezik 
probléma, mégis vigyáz arra, hogyan értékeli Isten igéjét. 
Luther számol a történeti pontatlansággal a Szentlélek cél-
jának érdekében.

Luther-kutatók mindig túlságosan nagy zajt csapnak 
Luther ezen kijelentései körül, és azokból hamis következ-
tetéseket vonnak le. Ez a fáradozás mégsem éri el azt, 
hogy ezek a lutheri nyilatkozatok összehasonlíthatók len-
nének azzal a számos ponttal, amelyekben a reformátor 
megmutatja a Bibliának a Szentlélek által való feltétlen 
ihletettségét, sőt éppen Isten tévedhetetlen igéjét, amely-
ben az isteni auktoritás van. Ez a bizalom a Biblia igaz-
ságát illetően – a történelmi részletekben is – látható Lu-
ther egész életművében. 1520-ban ezt írja: „A Biblia egy-
általán nem tévedett.”18 Hét évvel később ezt vallja: „Bi-
zonyos, hogy a Biblia nincs ellentmondásban önmagá-
val.”19 A galata be li ek hez írt levél nagy magyarázatában 
1535-ben kijelenti: „Lehetetlen, hogy a Biblia ellentétben 
lenne önmagával, csak értelmetlen, megátalkodott dicse-
kedők képesek ilyen érzületre.”20

A BIBLIA KÖZÉPPONTJA

Luther teológiája Krisztus-központú. Ez azt jelenti, hogy a 
Bibliában van a központi mondanivaló vagy középpont. Jézus 
Krisztus ez a középpont. Ő a Biblia királya és világossága. 
Luther a megigazulást mondja a „főcikkelynek” (der Haupt-
artikel), amin áll vagy bukik az egyház (articulus stan tis et 
cadentis ecclesiae).

Luther azonban első parancsról, kiindulópontról és elin-
dulásról is beszél, „ami túlnő minden más parancson, és 
azok mind visszavezetnek oda és attól függenek; így vége 
is meg kezdete is szorosan kapcsolódik és össze van kötve 

 15 WA 42,431.
 16 WA 47,566.
 17 WA 8,508.
 18 WA 7,316.
 19 WA 23,122.
 20 WA 401,318.

egymással.” Luther szerint a szentháromságtan és a máso-
dik hitágazat áll a Biblia középpontjában.

Már most mi a teendő a Biblia középpontjával? Egyesek 
állítják, hogy Luther a középpont segítségével kiselejtezett 
kevésbé fontos bibliai helyeket. E szerint a vélemény szerint 
Luther a középpont segítségével tudta a Bibliából kiválasz-
tani Isten igéjét. Juhani Forsberg így szól erről: „Krisztus 
mint a Biblia középpontja Luther szerint mégsem azt jelen-
ti, hogy a Bibliának lenne egy elkülöníthető lényeges »köz-
pontja« és egy lényegtelen »kerete«. A Bibliában minden 
kapcsolatban van ezzel a középponttal, és innen kap peri-
férikusnak látszó jelentőséget.”21

Így tehát Luther szerint a Biblia középpontjának pozitív 
hermeneutikai funkciója van. A középpont segítségével ért-
jük meg jobban a Bibliát. A középpont elsősorban értelme-
zési alapelv. Luther számára Krisztus „a Biblia csillagát és 
velejét” jelenti, vagyis értelmezési alapelv és nem kizáró 
alapelv. Amikor Luther a Nagy kátéban az első parancso-
latról beszél „középpontként”, kijelenti, hogy „az első pa-
rancsolatot tartja minden más parancsolat megvilágításá-
nak, és az teremt a többinek világosságot.”

Ebben az összefüggésben lehet rámutatni a reformátor 
beszédeiben arra, hogy mit jelent a „was Christum treibt” 
alapelv. Ez idézet Luthernek Jakab leveléhez írt kommen-
tárja előszavából az 1522. évből, és a kánon területét érin-
ti: „Ez is igazi próbakő, amellyel értékelni lehet a könyveket: 
valamennyi bibliai könyv Krisztusról tanúskodik (Róm 
3,21), és Pál nem is akar mást ismerni, mint Krisztust (1Kor 
2,2). Az, amit Krisztus nem tanít, az még nem apostoli, bár 
azután Pál vagy Péter tanítja is azt.”22

Azzal nincs probléma, hogy kiválogatná Isten igéjét a 
Bibliából, ellenben Luther itt szempontokat ad, hogy miként 
lehet a különféle bibliai könyvek kanonizálását elvégezni 
és megítélni. Luther azt mondja ezzel kapcsolatban: „Az 
egész Biblia Krisztusról tanúskodik.” A reformátor itt elő-
hozza azokat a döntő ismertetőjegyeket, amelyekkel arra 
lehet következtetni, hogy egyes újtestamentumi írás apos-
toli-e vagy sem. Luther alapelve ez: az olyan írás, amely 
nem tanúskodik Krisztusról, az nem apostoli.

Bengt Hägglund: „Ezt a gyakran használt igét hamisan 
fordítják, mintha abban értékelési alap lenne található, 
amelynek segítségével ki lehet válogatni és elkülöníteni a 
Bibliából azt, ami Isten igéje, azután ami ideiglenes és te-
kintély nélküli. Értékelve annak alapján, mi az, ami »Krisz-
tusról szól«, pozitív módon törekedni kell arra, hogy rámu-
tassunk arra, mi a Biblia alapja és szándéka.”23

Amikor Lutherről és a kánonkérdésről beszélünk, tisztá-
ban kell lennünk azzal, hogy az Luther idejében még nyit-
va volt. A trentói (tridenti) zsinaton (1545–63) a kánont a 
firenzei zsinat (1442) szerint határozták meg.

 21 Forsberg, Juhani: Lutherin raamattukäsitys ja raamattutulkinta sekä 
niiden merkitys tänään. [Luther bibliafelfogása és bibliaértelmezése és azok 
mai jelentése]. Teologinen Aikakauskirja, 1986/3. 226–234. o.
 22 WA 7,385.
 23 Hägglund 1961, 224–235. o.
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Amikor a reformátor a kánon határairól beszél, és a bib-
liai könyveket különféle csoportokba osztja, akkor csak azt 
ismétli, amit az ősegyházban mondtak. Ő a vita közepében 
volt, ami azután tovább folyt.

ÖSSZEGZÉS

Luther szerint Isten igéje kegyelmi eszköz is és a legmaga-
sabb tekintély is. Isten munkálkodik a gyülekezetben a kül-
ső ige által, és Krisztushoz vezet minket. Isten igéje mind 
élőszóban hangzó, mind pedig írott ige.

A Biblia Luther szerint a legnagyobb tekintély is az egy-
házban. Minden emberi tekintélynek, mint ész, filozófia, 
pápa és zsinatok, ki kell térnie a sola Scriptura alapelv 
útjából. A Biblia világos és tiszta, és annak betű szerinti 
jelentése ugyanaz, mint a lelki jelentés.

Amikor a reformátor a Biblia középpontjáról beszél, ab-
ban pozitív hermeneutikai feladat van, aminek a segítsé-
gével megérthetjük a Biblia homályos pontjait. A Biblia 
saját magát magyarázza (scriptura sacra sui ipsius in ter-
pres). Luther nem mondja, hogy csak „egyedül az Írás”, 
hanem azt mondja: „egyedül Krisztus/egyedül a hit”. Azt 
tanítja, hogy a formai alapelvet (sola scriptura) kiegészíti 
a tartalmi alapelv (solus Christus/sola fide).

A két alapelv nem ellentétből fakad, s nem áll egymással 
szemben, hanem szorosan összetartozik, és kölcsönösen 
feltételezi egymást. Így gondolkodott tehát Luther megta-
lálva „egyedül Krisztust” éppen a Bibliában. A Biblián ke-
resztül tanuljuk megismerni Krisztust és a hitet. Éppen 
Luther tett reformátori felismerést, amikor vívódott, hogy 

az értelmét felfogja „Isten igazságosságának”. Tapasztala-
tát így írja le: „Éjjel-nappal gyötörtem magam a vég miatt, 
mindaddig, amíg Isten nem könyörült rajtam, és észre nem 
vettem az összefüggést az igék között. Ez a következő: Isten 
igazságossága jelenik meg abban (az evangéliumban) úgy, 
amint meg van írva: az igaz hitből él. Most teljesen megta-
pasztaltam az újjászületésemet, belépvén a paradicsomnak 
nyitott kapuján. Az egész Biblia új arcát mutatta meg ne-
kem.”24 Az új fogalom, „az Isten igazságossága” jelentette 
a reformátornak egyfelől a személyes megváltáshoz, más-
felől a Biblia kellő megértéséhez vezető utat. Éppen a Biblia 
kutatása közben találta meg Luther Krisztust és az evan-
géliumot.

Ez érvényes fordítva is: éppen Krisztus és az evangélium 
magyarázza neki a Bibliát. A tartalmi és formai elv elvá-
laszthatatlanul össze van kötve Luther teológiai gondolko-
dásában.

KÉRDÉSEK

1. Mi fontosabb: Isten igéje mint kegyelmi eszköz (a hit 
forrása) vagy mint tekintély (a hit normája)?

2. Mondják, hogy Isten véleménye rólunk fontosabb, 
mint a mi véleményünk róla és az ő igéjéről. Így van 
ez?

3. Mit mond Luther, amikor ezt kérdezi: „Vedd el Krisz-
tust a Bibliából, mi mást találsz ott akkor?”

Fordította: Vető Béla

 24 WA 54,179–187. o.

HARMATI BÉLA

Az egyházak és vallások hozzájárulása 
az európai konfliktusok megoldásához*

A történelemről tudjuk, hogy az a konfliktusok története 
Európában és másutt is. Európa konfliktusait nem kívánom 
részletesen felsorolni, az első tételem viszont az, hogy az 
európai konfliktusok kialakulásába bőségesen belejátszot-
tak vallási tényezők. Ezért ezen konfliktusok megoldásába 
is bele kell szólniuk a vallási tényezőknek. Nem sorolom fel 
az európai történelem tényeit, de hangsúlyozom, hogy nem 
egyszerűen csak a vallásháborúkra gondolok, mint például 
a harmincéves háború volt 1618–1648 között, hanem más 

 * Előadás Budapesten 2002. december 19-én a Deák Téri Evangélikus 
Gimnáziumban tartott Európai uniós integrációnk és a hazai egyházak és 
vallási közösségek című konferencián.

tényezők, mint például a keresztény egyházak szerepére is. 
Gondoljunk arra, hogy 711-ben a mai Spanyolország, az 
egykori gót birodalom területén megjelentek az arabok, ki-
alakult a cordovai emirátus, azután pedig a kalifátusok. 
A reconquista után, amelynek során 1712-ben győztek az 
európai erők, ezen a területen konfliktus alakult ki moha-
medánok és keresztények között. Ez a mai napig is érezteti 
hatását Európa történelmében.

Hallottuk egy előző előadásban, hogy a francia állam 
és kormány igyekszik felvenni a kapcsolatot a Francia 
Katolikus Püspöki Konferenciával, mert „félnek a muzul-
mánoktól”. Valóban, Franciaországban, ha jól tudom, 
számarányát tekintve a legnagyobb vallási közösség ma 
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az iszlám közössége. Angliában, ha valaki Londonban 
jár, látja, hogy a régi angol világbirodalom területéről az 
anyaországba áradt sokféle vallás. Mecsetek épülnek, és 
jelen vannak az egyéb ázsiai, afrikai vallások és a belőlük 
eredő új vallási csoportok. Ma a múlt konfliktusain ter-
mészetesen szeretnénk átlépni, de nem kerülhetjük meg 
azt, ami Európában a legszégyenletesebb volt, maga a 
holocaust. Tulajdonképpen ez is vallási, valláshoz is kö-
tődő konfliktus volt.

Ma, amikor visszanézünk a világháborúk történeteire és 
arra, ami utánuk történt, akkor azt kell megállapítanunk, 
hogy Európában a konfliktusok mindig kötődnek bizonyos 
vallási tényezőkhöz is. Vegyük csak a mi környezetünket. 
Vajon nem úgy van-e, hogy ha egy-egy országban az orto-
dox egyház államvallás, illetve uralkodó egyház, ott a pro-
testánsok és a katolikusok csak megtűrtek vagy másodren-
dűek? Talán nem az alkotmány által kimondottan, de még-
sem olyan mértékig támogatott vallások, mint az ortodox. 
Nézzük Romániát, mi történik ott az államosított javak 
visszaadása terén! Mit kapott vissza az ortodox egyház ott 
mostanáig, és mit kaptak vissza a katolikusok vagy a pro-
testánsok? Ez a konfliktus bizonyos értelemben visszamegy 
a vallási és nemzetiségi tényezőkre. Figyelve a magyar és 
a környező államok történelmét, láthatjuk, milyen volt Eu-
rópa képe a 16. században és hogyan játszottak bele a val-
lásháborúk a változtatásokba. Az erdélyi fejedelemségre is 
emlékeztetnek a falon látható freskók azokról, akik ebben 
a harcban részt vettek, mint a magyar vallásháborúk ki-
emelkedő képviselői (Illésházy István nádor és Bocskai Ist-
ván fejedelem). Megállapíthatjuk tehát, hogy az európai 
konfliktusok kialakulásában mindig voltak vallási ténye-
zők, és ma hasonló tényezők más világvallások oldaláról 
is felléphetnek.

Második tételem az, hogy az egyházi és vallási közössé-
geknek a konfliktusok megoldásából is ki kell vennie ré-
szüket, és hozzá kellene járulni a megbékéléshez. Miért? 
Egyik utazásom alkalmával, amikor a rigai evangélikus 
püspök beiktatásáról jöttem vissza, olyan iszonyú köd volt 
Moszkvában, hogy a repülő nem tudott felszállni. Majdnem 
három napig ott maradtunk a repülőtéren. Nemcsak mi, 
hanem az éppen akkor lezajlott egyetemi világbajnokság 
összes sportcsapata is ott ült a repülőtéren. Természetesen 
naponta többször megkérdeztük, mi újság. Az ügyintéző 
nekem kezdett panaszkodni, uram, tessék nézni, ezek a 
sportolók nemcsak szállást és levest kérnek, hanem prog-
ramot is! Tehát nemcsak étel, nemcsak szállás, hanem prog-
ram is kell. Jézusi szóval úgy mondhatjuk, hogy „nemcsak 
kenyérrel él az ember”.

A régi római birodalomban is tudták, hogy nemcsak ma-
teriális oldala van az életnek („Panem et circenses”). Ma 
nem elég Európában csak a szén és az acél területein a 
kereskedelmi és gazdasági közösséget létrehozni, mint az 
Európai Unió kezdetekor, hanem olyan szellemi légkör kell, 
amelyikben az európai kultúra régi eredményeinek, az eu-
rópai vallásokhoz kötődő értékeknek az átadása is folyik. 

Aláhúzom, ez a „nemcsak kenyérrel él az ember” igazság 
azt jelenti a magyar egyházak számára, hogy ezt elsősor-
ban itthon kell megtalálni. Nekünk nem Belgiumban, Hol-
landiában vagy Angliában kell európainak lenni, hanem a 
Kárpát-medencében, idehaza. Olyan átalakulási korsza-
kokban, mint most, érdekes jelenségeket lehet megfigyelni. 
Egyrészt azt, hogy a legtöbb egyházban helyileg az a kér-
dés, mi a prioritás ma, mit csináljon ma a lelkész a gyüle-
kezetben. Mi a teendő ott, ahol visszakapják a régi iskola-
épületet? Ha hirtelen állami dotációt kap, régi vagyona, 
vagy épülete, egyéb kárpótlása fejében, mi legyen, mi tör-
ténjék ilyenkor? Azt szoktuk mondani, két rossz helyzet 
van. Az egyik, amikor az egyháznak nincs semmije, mert 
elvették azt, amije volt. A másik, amikor hirtelen megkap 
valamit, és akkor ebből adódóan ellentét jön létre a veze-
tésben a célok tekintetében, mire akarják fordítani a visz-
szajuttatott értéket. A helyi presbitériumban, egyháztanács-
ban szakadás támad: öregotthont építsenek-e, avagy isko-
lát? Nagyon sok helyen az a küzdelmes kérdés, mi az, amit 
tenni kellene. Sokszor helyben nem látszik az a távlat, amit 
ki lehet alakítani abból, ami van.

Szóba kerültek ma itt az ökumenikus mozgalmak, és 
örülök annak, hogy nekem nem kell ismételnem azok fon-
tosságát. Az ökumenikus mozgalomnak az az egyik nagy 
vívmánya, hogy újra ráirányítja a figyelmet arra a köve-
telményre, hogy az egyház legyen és maradjon egyház. 
Nem csupán kultúregyesület, vagy temetkezési társaság, 
nem politikai célok végrehajtója, humán vagy nemzeti fel-
adatok szószólója. Ez is lehet feladatunk! Hiszen emberek 
vagyunk, és össze vagyunk kötve népünkkel, történel-
münkkel, múltunkkal, környezetünkkel. Viszont akkor 
teszi az egyház, a keresztény közösség, egy-egy gyülekezet 
a legtöbbet és a legjobbat Európáért a maga helyén, ha 
valóban, igazán egyház, azaz a lelkiségben, spiritualitás-
ban, a régi bibliai jézusi értékek megtartásában viszi tovább 
azt a hagyományt, amelyikben él. Az egyik amerikai teo-
lógus úgy fogalmazott, hogy van tradíció és tra di ci o na liz-
mus. A tradíció a holtak élő hite közöttünk, a tra di ci o na-
liz mus pedig az élők halott hite. Jaj annak a tradíciónak, 
amelyik tra di ci o na lizmussá merevedik, és többé már nem 
az élő, nem a mostani időben szolgál, hanem múzeummá 
lesz a környezete számára.

Egy visszaemlékezésben olvastam, hogy a II. világhá-
ború után, amikor a világ újrafelosztására került sor, az 
egyik beszélgetésben felvetődött, mi lesz a szerepe a jövő-
ben majd Amerikának, Európának és Japánnak. A japánok 
azt mondták, „mi leszünk az ipar fellegvára”, az ameri-
kaiak kijelentették, hogy mi leszünk azok, akik a keres-
kedelmet és a javak szétosztását irányítjuk. Az európai 
azt kérdezte, nekünk milyen szerep jut? „Ti lesztek a mú-
zeum” – hangzott a válasz. Nagyon szép dolog a múzeum, 
mert igen gyönyörű dolgok maradtak ránk a múltból! 
Mégis, úgy gondolom, a keresztény értékek, ha csak mú-
zeumi értékeket képviselnek, az kevés. Ezeket inkarnálni 
kell, ezeknek testet kell ölteniük! A keresztény érték azt 



137

jelenti, hogy meg kell jelennie szóban, cselekedetben, gon-
dolatban egyénenként és egyházi közösségként is. Az öku-
mené azt jelenti, hogy csak együtt és egymásért élhetünk 
ebben a folyamatban.

Engedjék meg, hogy a konfliktusok megoldásáról szól-
va aláhúzzam azt, ami ma még nem hangzott el. Az eu-
rópai Ökumenikus Chartáról van szó, amely egyaránt 
katolikus és protestáns vonatkozású. A Charta, az egyhá-
zak nyilatkozata, ismerős közöttünk, mert nem olyan ré-
gen, a magyar ökumenében is foglalkoztunk vele. Ez olyan 
irányvonalakat jelöl ki, amelyek előremutatóak a konflik-
tusok megelőzésében. Jó volna, ha az Európai Alkotmány-
nak a kialakítása során valamilyen módon, ha máshogy 
nem, ezen keresztül nyomásgyakorlás történne az Európai 
Unióra. Egyszerűen nem tudom elfogadni, hogy éppen az 
Európai Alkotmány preambulumából kell kihagyni a val-
lások említését! Tiltakozzunk az ellen, hogy kihagyják azt, 
ami Európa számára fontos volt, és szerintem fontos ma 
is. De nyilván nem itt Magyarországon fogjuk eldönteni a 
dolgot. Vajon akik Strasbourgban és Brüsszelben vannak, 
megtesznek-e mindent annak érdekében, hogy a pream-
bulumba belekerüljön a vallási értékeknek az említése és 
vele a zsidóság európai szerepe is? Éppen hazánkban, nem 
olyan régen, két diplomatára, a svájci Carl Lutzra és a svéd 
Raoul Wallenbergre történő emlékezés kapcsán került elő-
térbe az a kérdés, mik azok a módszerek, amelyek konf-
liktusok megoldásához vezetnek. A konfliktust nem tétle-
nül kell várni, hanem előre kell látni és dolgozni a meg-
oldásért! Az egyik nemzedék azt hiszi, hogy már megol-
dotta a nemzetiségi kérdést, pedig szinte bizonyos, hogy 
a következő nemzedékben újra előjön. Ha az egyik nem-
zedék azt hiszi, hogy békét teremtett egy bizonyos törté-
nelmi kiengesztelődés révén, nem biztos, hogy az úgy 
marad mindig, és lehet, hogy a következő vagy a harma-
dik nemzedék újra előhozza ugyanazt.

Olyan állandó folyamatra, egymás megismerésére, dia-
lógusra van szükség, amelyikben a megértés, a másik meg-
értése, az információ sokat jelenthet. Az ökumené terüle-
téről szólva hadd mondjam, hogy konfliktus-megoldó volt 
például az, amit a magyar ökumené 1995-ben tett. Az egy-
házak és az Ökumenikus Tanulmányi Központ Kecskemé-
ten konferenciát hívott össze. A balkáni háború idején na-
gyon jelentős egyházi személyek jelentek meg, köztük 
va laki, akit utána országában államelnöki posztra is vá-
lasztottak. Amikor azután sikerült viszonylagos megoldást 
találni, vagy legalábbis elkezdték a megoldást keresni, 
akkor nem hittük ugyan azt, hogy mindez Kecskemét miatt 
volt, de a konferencia mégis hozzájárul ahhoz, hogy tör-
ténjék valami.

Az ökumenét illetően a jelenlévők közül többen hallották 
már azt a mondatot tőlem, amit egy kínaitól tanultam: „az, 
aki nem tudja elviselni Krisztus másfajta juhainak »birka-
szagát«, az önmagát rekeszti ki a nyájból”. El kell tudni 
viselni a másfajta juhok „bégetését”, liturgiáját, szokásait, 
környezetét, karámát és életét. Meg kell ismerni egymást. 

Azt gondolom, hogy egymás ünnepeinek, egymás értékei-
nek, egymás történelmének, egymás hőseinek a megisme-
rése sokat jelenthet. El kell kezdeni a hitoktatásban, a teo-
lógiai oktatásban, el kell kezdeni minden olyan összefüg-
gésben, ahol erre sort keríthetünk.

Befejezésül három eseményt hadd húzzak alá.
1991. augusztus 18-án együtt voltunk istentiszteleten 

Debrecenben, a református nagytemplomban a magyar egy-
házak közösségében a pápával. Aki ott volt, emlékszik arra 
is, hogy vita támadt előtte, vajon lesz-e megemlékezés a 
magyar protestáns gályarabok emlékművénél. Ott a hely-
színen, amikor az énekkar éppen egy szép darabot énekelt, 
megtörtént a pápa döntése: igenis, odamegyünk. Példamu-
tatóan előrevivő, konfliktusoldó volt az az imádság, ami 
ott elhangzott.

1993. január 20-án Esztergomban együtt álltunk meg 
katolikusok, protestánsok, ortodoxok a bazilikában a 
„kas sai mártírok” emlékműve előtt. Úgy tettük ezt, mint 
Ökumenikus Tanács, a többi működő ökumenikus szer-
vezettel együtt. Ez is olyan esemény volt, amelyik konf-
liktusoldó szerepet töltött be. Együtt mondtuk el imádság-
ban, mi nem érezzük magunkat, mint mai keresztények, 
felelősnek az akkori eseményekért. Kérjük az Úristent, 
hogy olyan lelkületet adjon, amelyik a megbékélés, a ki-
engesztelődés lelkülete, és többet ne kerüljön sor hasonló 
ellenségeskedésre.

Végül még egy jelentős eseményt említek. Ezen a jelen-
lévők közül többen ott voltak. Ez Csepregen, 1996. január 
6-án történt. Felejthetetlen maradt, mert nem volt egysze-
rű megszervezni. A helyi katolikus és a helyi evangélikus 
lelkész azon a véleményen voltak, hogy „talán erre nem 
volna szükség”. Nem tudom elfelejteni azt a segítséget, 
amit Seregély érsek úrtól kaptunk Egerből, aki a meghí-
vásra azonnal válaszolta: igenis, ott leszünk! Abban a 
templomban, amelyikben 1621-ben 1223 evangélikust 
gyilkoltak meg, együtt imádkoztak katolikusok és evan-
gélikusok. A vallásháborúk idején meghaltakért állított 
emlékművet katolikus, református és evangélikus püspö-
kök együttesen megkoszorúztuk, és együtt imádkoztunk 
a liturgiában. Ez olyan tény, konfliktusoldó, megbékélést 
elősegítő esemény volt, amelyik biztos, hogy helyileg és 
országunk számára is sokat jelentett. Vajon nem lehet-e 
éppen ez példa Európa számára? Amikor a határok men-
tén Erdély és Magyarország, Felvidék és Magyarország, a 
Vajdaság és Magyarország tekintetében nagyon sok ellen-
ségeskedésre emlékeznek az emberek, vajon nem kellene-e 
azon munkálkodni, hogy megbékélés legyen? Álljon itt 
erre egy példa.

Vannak közöttünk olyanok, akik Újvidéken (Novi Sad), 
Jugoszláviában ott voltak velem együtt 1990-ben, amikor a 
romániai egyházak és a magyarországi egyházak találkoz-
tak. A romániai egyházak elhatározták, hogy a Ceaus̨escu-
éra után új ökumenikus szakasz kezdődik Romániában. 
Híres az a nyilatkozat, amiben a romániai ortodox egyház 
kifejezte, hogyan fog szót emelni a protestánsok, katolikusok 
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és görög katolikusok érdekében. Ez 1990-ben Újvidéken 
történt. Konfliktusoldó nyilatkozat volt! Kérdés, hogy lett-e 
ebből valóság. Valószínűleg újabb biztatásra lenne szükség 
vagy újabb találkozásra, hogy ebbe az irányba menjünk to-
vább. Magyarországon még nem fenyeget az, ami Francia-
országban, hogy a kormány arra kérné a katolikus püspöki 
konferenciát, hogy jó viszonyt alakítsanak ki a muzulmá-
nokkal. Annyi azonban bizonyos, hogy előbb vagy utóbb a 
többi kisebb vagy nagyobb világvallási közösséghez való 
viszony is szóba kerül.

Végül szeretném a konfliktus szóra tenni a hangsúlyt. 
A konfliktus lehet jó és a konfliktus lehet rossz. Jó a 
konfliktus, ha például egy családban a szülő tapintatos 
határozottsággal mégiscsak ráveszi a gyerekét, hogy ta-
nuljon. Rossz a konfliktus, ha rosszra visz valaki valakit, 
ha keresztbe tesz valaki a másiknak, és feszültséget tá-
maszt. A konfliktusok többfélék lehetnek, annyi azonban 
bizonyos, hogy a jó konfliktusokat vállalni lehet a jövő 
érdekében.

Még egy dolgot szeretnék hangsúlyozni. Az európai 
konfliktusok közül kiemelem az egyik alapvetőt, a több-
ség-kisebbségi viszonyt. Nagyon sok országban, így ná-
lunk is, bizonyos körülmények között, egyházban vagy 
egyházon kívül és különböző testületekben előfordul, hogy 
a demokrácia jelszava alatt a többség diktatúrája érvénye-
sül. Az is előfordul és van olyan helyzet is, hogy a kisebb-
ség próbál diktatúrát gyakorolni, és zsarolja a többséget. 

A megoldás az lehet, ha egy közösség nem egyszerűen az 
egy százalékos, vagy tíz, vagy bárhány százalékos akara-
tát akarja minden áron keresztül vinni, hanem megpróbál 
úgy dönteni és úgy élni, hogy közben őrzi a fejében azt a 
gondolatot is, hol lehet helye, jelentősége a kisebbség vé-
leményének. Vajon hogyan lehetne ezt a gondolkodást 
beépíteni a rendszerünkbe?

A megbékélés útját, a megismerés útját, a dialógus útját 
kell keresnünk! Ez keresztény egyházi feladat, ami a konf-
liktusok megszelídítéséhez, ha nem is megoldásához, hanem 
kisebbítéséhez vezet. Elhangzott most is: Európa, illetve az 
Európai Közösség sem nem a pokol, sem nem a paradicsom. 
Mi az, ami vár reánk? Nem tudjuk. Annyit biztosan tudunk, 
hogy olyan úton megyünk, amire feltétlenül rá kellett lép-
nünk. Az egyházaknak és a vallásoknak csak egymás meg-
ismerésével, dialógussal lehet a globalizációt és a mon di a-
li zációt jó irányba előre vinni. Hozzá szoktam tenni a glo-
balizáció angolos fogalmazása mellett a franciás mon di a li-
zá ció kifejezést is. A mondializációban jobban benne van 
talán a kultúra, mint a globalizáció angol fogalmában, 
leg alábbis a franciák ezt állítják. Jó volna, ha egyházi vonat-
kozásban a nevelést, oktatást az ökumené terén úgy vinnénk 
előre, hogy mindez a konfliktusok feloldásához vezessen. 
Nem sikerül tökéletes Magyarországot, vagy tökéletes Eu-
rópát megvalósítanunk, mégis lehetséges a jelenleginél egy 
kevésbé rosszat elképzelni. Ez néha csak egy lépést jelent. 
De a leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik.

GÉMES ISTVÁN

Ahogy Pál apostol az erőtlenséget érti*

Pál apostol gondolatai erről a témáról három szinten mo-
zognak.

1. Minden valószínűség szerint saját magából indul ki, 
amikor általában az embert vallja erőtlennek. Nem is mon-
dott ellent, amikor ellenfelei a „testi megjelenését erőtlen-
nek” jelentették ki (2Kor 10,10). A korinthusiaknak őszin-
tén bevallotta, hogy „erőtlenség, félelem és nagy rettegés 
között” jött hozzájuk (1Kor 2,3). Erőtlenségével magya-
rázta azt is, hogy nem tudott uralkodni a gyülekezeteken: 
„Szégyenkezve szólok, minthogy ehhez mi gyengék vol-
tunk.” (2Kor 11,21).

S ahogy magát erőtlennek tartotta, ugyanilyennek látta 
embertársait is: „…erőtlenek vagytok” – írta Rómába (Róm 
6,19), s azt se hallgatta el, hogy Istennek már akkor csele-
kednie kellett, feláldozva Fiát, „amikor még erőtlenek vol-
tunk” (Róm 5,6). Így érthető a sóhajtása is: „Ki erőtlen, hogy 
vele együtt ne volnék én is erőtlen?” (2Kor 11,29). Nem 

 * Az írás a Missziói Magazin februári számának fő témájához kapcsolódik.

csoda, ha még a halálba is az „erőtlen” kerül, hogy Isten 
aztán rajta mutassa meg (feltámasztó) erejét (1Kor 15,43). 
Ezért fakad ki fájdalmában: „Ki szabadít meg ebből a ha-
lálra ítélt testből?” (Róm 7,24)

Összegezve. Pál bárhol cserefogalomként használhatja 
a három szót: ember (halálra ítélt, bűnös), test és erőtlen-
ség. Mind a hárommal ugyanazt mutatja be: ecce homo 
(ilyenek vagyunk)! Erőtlenek. Erőtlenségünket csak a Lé-
lek tudja ellensúlyozni, miközben „velünk együtt segít 
elhordozni” a terheket (Róm 8,26).

2. Viszonylag egyszerű áttekinteni a korinthusi és ró-
mai gyülekezetek „erősek-erőtlenek” témájában vallott 
állásfoglalását. Talán azért is, mert ezekkel a helyzetek-
kel – áttételesen – gyülekezeteinkben ma is bárhol talál-
kozhatunk. Korinthusban a pogány áldozati mészárszé-
kekben árult hús evésén vagy nem evésén tört ki a bel-
viszály a gyülekezeten belül. Voltak, akik ebből nem 
csi náltak ügyet, mert ők az egy Istenben hittek, ami ki-
zárta a más istenektől való félelmet. Ezért olyan erősnek 
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vélték magukat, hogy számukra nem volt érdekes, hogy 
honnan származott az asztalukra került hús. Ma azt 
mon danánk: ők liberális, haladó, modern keresztények-
nek tudták magukat.

Ám voltak másképpen gondolkozók is a gyülekezetben, 
akiknek lelkiismerete érzékenyebben reagált. Ők pontosan 
tudták, hogy a bálványáldozati oltárról hozott húsból a 
mészáros már „leadott” az isteneknek. Ha most ők is ab-
ból esznek, „részesei (…) az ördögök asztalának is” (1Kor 
10,21), s hogyan egyeztessék ezt össze azzal, ami az Úr 
vacsorájában történik? Az előzők ezeket természetesen 
erőtleneknek, azaz maradiaknak, mereveknek, kényszer-
lelkiismeretűeknek tartották és nevezték. Ők maguk pedig 
úgy érezték, hogy amazok elárulják a krisztushitüket, és 
méltatlanokká lettek a keresztény névre.

Rómában is ugyanilyen helyzet alakult ki: ott aszketi-
kus, húsevésről és borivásról lemondó hívek kerültek ki-
sebbségbe, mert a másik párt velük szemben „felvilágo-
sultnak” érezte magát. Pál mindkét esetben kijelenti, hogy 
Krisztus mindnyájukért meghalt, egyik párt sem kizáróla-
gos élvezője Ura érdemének (Róm 14,15). Aki pedig a ma-
ga állítólagos felvilágosodottságával, haladó voltával csak 
provokálja a másképpen gondolkodót, az tulajdonképpen 
Krisztus ellen vétkezik. De a testvért is megsérti, mert azt 
a lelkiismerete vádolja, ha ellene cselekedne. Az „erősek-
nek” odakiáltja saját példájával: mondjatok le inkább jo-
gaitokról, ha azt az erőtlen a lelkiismerete miatt úgy kí-
vánja (1Kor 9). Mérvadó végső soron mégis a „legkiválóbb 
út”, a szeretet (1Kor 12,31).

Összegezve. Hát nem kiáltunk-e túl gyorsan ma is „libe-
rálist”, „félpogányt”, „hitetlent”, „szabadelvűt” azokra, 
akiknek a lelkiismerete a mi véleményünk szerint túlságo-
san rugalmas? És nem nevezzük-e elhamarkodottan „tra-
dicionalistáknak”, „maradiaknak”, „fundamentalistáknak” 
azokat, akiket a hitük mindennapi döntéseikben is elköte-
lezettekké tesz, és nem sokat tudnak kezdeni a sokszor 
magasztalt, divatos „kompromisszumokkal”? Nem kellene 
mindenek felett a páli szabály szerint eljárni? „A hitben 
erőtlent (de az „erőset” is) fogadjátok be, de ne azért, hogy 
nézeteit bírálgassátok.” (Róm 14,1)

3. Külön tanulmányt érdemelne Pál személyes, mégis 
az apostolságával is összefüggő „erőtlenségének” vizsgá-

lata. Erre itt nincs lehetőségünk. Annyit azonban megte-
hetünk, hogy legismertebb mondatára vetünk rövid pil-
lantást: „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm 
erőtlenség által ér célhoz.” (2Kor 12,9) Ennek megértéséhez 
két kérdés feltétlenül megszívlelendő:

a) Kérdés, hogy a mondat első felében Pál megelégedett-
ségéről van-e szó? Biztosan nem, mert itt a kegyelem min-
dent túlszárnyaló, túláradó, meghaladó és kizáró nagysá-
ga áll a középpontban, mint Pálnál olyan gyakran (Róm 
5,15–21; 2Kor 4,15; 2Kor 9,8.14). Mivel a mondat az Úr 
válasza Pál imádságára, a kizárólagos jelleg hangsúlyos: 
neked sincs más választásod, Pál, mint ebből a kegyelem-
ből részesedni és élni, úgy is, mint betegség terhe alatt élő 
ember. Az apostol ezt vigasztalásként és erősítésként éli 
át és nem mint a maga megelégedettségét.

b) Csak Pál betegségére gondolhatunk, ha erőtlenségéről 
van szó? Semmiképpen nem. Számtalan „gyengeségi lis-
táját” (2Kor 11,23–29; Róm 8,35; 1Kor 4,11–13; 2Kor 4,8; 
6,4–10; Fil 4,11–12), amely apostoli munkája közben ért 
bajait sorolja fel, szintén be kell itt vonnunk. Maga is cso-
dálkozik: „Ki erőtlen, hogy vele együtt ne volnék én is erőt-
len?” (2Kor 11,29) Ez kölcsönzi neki azt a látást, hogy 
amikor ő gyenge, akkor is a Krisztus nyomában jár, s hogy 
az Isten elég hatalmas arra, hogy ne a mi emberi erőnket 
vegye igénybe. Az ő erőtlensége, ti. a kegyelmében megva-
lósuló műve (1Kor 1,25) semmissé tesz minden emberi 
erővel való dicsekedni kívánást (1Kor 4,10). Ezért nevet-
séges ellenfeleinek erejükkel, megnyerő fellépésükkel vagy 
éppen nagy tudásukkal (= bölcsesség) való dicsekedése. 
Krisztus az ő erőtlenségét is úgy veszi igénybe, hogy ben-
ne lakoztatja az erejét (2Kor 12,9). A gyülekezet így bizo-
nyosodhat meg az erőtlen szolga által szóló Krisztus ere-
jéről. Akinek megfeszítése ugyan Isten erőtlenségét mutat-
hatta, de (feltámasztó) ereje élteti mind az Urat, mind a 
benne hívőket.

Összegezve. Isten „erőtlensége” az erőtlen Krisztusban 
már célhoz ért. S akik ebben az erőtlenségben vele szoli-
dárisak, azok „élnek Isten erejéből” (2Kor 13,4). Tehát 
nem az erőtlenségünk az Isten ereje elnyerésének feltéte-
le – ez emberközpontú látás lenne – hanem az, hogy Krisz-
tussal meghaltunk, feltámadtunk, és él bennünk a Krisz-
tus (Gal 2,20).
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kal egyszerűbbek még. A kor mindig más feladat elé állítot-
ta. Háborús romok, üldözöttek, árvák a ’40-es években, 
ta nítás a ’60–70-es években. Azonban már a korai prédi-
kációkra is a logikus, világos szerkezet jellemző.

A Bevezetés tanúsága szerint az írások vázlatok, illetve 
elhangzott prédikációk lejegyzése alapján készültek. A váz-
latosság érezhető. Nem csorbul a gondolatmenet logikája, 
de hiányzik a sodró lendület és a beszédek teltsége.

Vannak igehirdetés-kötetek, amelyeket szerzőjük olva-
sásra szán. Ilyen pl. Túróczy Zoltán 1953-ban, kényszerű 
száműzetésében írt Posztillás könyve, vagy a Keresztmetszet és 
Tükörkép című gyűjtemények. Keken ezeket a prédikációit 
természetesen az igehallgatóknak szánta, élőszóban, ott és 
akkor. Akkor értjük szavait, ha ismerjük a helyzetet, amely-
ben hangzottak. Ebben segít a kötet hátlapján Keken And-
rás életének tömör kronológiája. Akkor értjük, milyen hite-
le volt 1945-ben felhívásának a háborús árvák befogadá-
sára, ha olvasunk hódmezővásárhelyi, majd Deák téri ár-
vaházáról és a Sztehlo Gáborral együtt alapított hadiárva-

KÉZDY PÉTER

Segítség
Keken András igehirdetései Dóka Zoltán visszaemlékezéseivel

A Keken András igehirdetéseiből álló gyűjtemény megjelen-
tetését Dóka Zoltán határozta el. Halála után a feldolgozás 
és a szerkesztés munkája feleségére maradt. A könyv Isten 
kegyelméből Keken Andrásné Bözsi néni halála előtt még 
megjelenhetett.

Keken Andrást 1941-ben választották meg Deák téri lel-
késznek, ahol hét és fél év kényszerű megszakítással 1974-
ben bekövetkezett haláláig szolgált. A második világhábo-
rú idején a zsidó származásuk miatt üldözötteket mentette. 
Keresztleveleket állított ki, és az épületben sokakat bújtatott 
el lakásokban, a pincében, a templomban. 1948-tól a kom-
munista hatalom egyre növekvő szorításában Keken számos 
cikkben, állásfoglalásban emelt szót először az iskolai hit-
oktatás védelmében, majd az evangélikus iskolák megmen-
tése érdekében. 1950. március 29-én az ÁVH (Államvédelmi 
Hatóság) letartóztatta. Az Andrássy út 60. börtöne után 
Kistarcsára internálták. Hat hónap múlva, 1950. október 
12-én engedték szabadon, de egyházi szolgálatot nem vé-
gezhetett. Először segédmunkásként dolgozott az építőipar-
ban, majd egy ipari szövetkezet irodáján kapott munkát. 
1956 őszén térhetett vissza gyülekezetébe, ahol haláláig 
szolgált. 1974-ben húsvét vasárnapján a szószéken lett 
rosszul, pár hét múlva, 64 éves korában halt meg.

Igehirdetései sokaknak jelentettek máig meghatározó 
lelki, szellemi táplálékot. Prédikációiban szabadon és bátran 
ismertetett tudományos eredményeket, filozófiai gondola-
tokat, irodalmi alkotásokat, és azokat ütköztette az ige 
üzenetével. Gondolatainak világos szerkezete tette lehetővé, 
hogy sokan 30 év távlatából, ma is fel tudják idézni egy-egy 
beszédét. Én Keken András halálakor kisgyermek voltam, 
személyesen nem ismertem őt. Néhány prédikációját azon-
ban magnószalagról hallgathattam. Hosszúak, 30-40 per-
cesek, mégis megragadnak, és figyelemre késztetnek. Keken 
András szelíd, meleg hangja és az a stílus, amellyel szinte 
beszélget, közös gondolkodásra hívja hallgatóit, szívre és 
értelemre egyformán hat.

A Segítség című kötetben olvasható írások csak részben 
adják vissza ezt az élményt. Ennek több oka van.

Akik személyesen hallgatták őt, elsősorban a ’60-as, ’70-
es évek igehirdetéseire emlékeznek. A fennmaradt hangsza-
lagok is ebből az időszakból származnak. A most megjelent 
gyűjtemény Keken különböző korszakaiból, a ’30-as évek-
től a ’70-es évekig tartalmaz prédikációkat, de elsősorban 
két időszakból, az 1945–48 és 1955–56 közötti évekből. 
Talán ezek voltak még fellelhetők, illetve nem jelentek meg 
a Látni és érteni (1985) igehirdetés kötetben. Keken régebbi 
igehirdetései igényesek, biblikusak, elkötelezettek, de sok-
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„Krisztusban mindnyájan életre kelnek” (1Kor 15,22)

KENDEH GYÖRGY

A szeretet soha el nem múlik (1Kor 13,8)*

Igehirdetés Peskó György temetésén

házról. 1956 decemberében, amikor a templomban ülők 
közül talán néhányan a kivándorlást tervezgették, micsoda 
ereje volt szavainak: „…milyen sokan kelnek útra és mon-
danak búcsút ennek a földnek. (…) Hova és mi elől futnak? 
Az rémíti őket, hogy ezen a szegény földön kereszt lesz a 
sorsuk? Végiggondolom Bibliánk tanítását. Semmi olyan 
tanítást nem találok, hogy a kereszt elől meg kell futamod-
ni.” 1948–49-es prédikációinak kontextusa Ordass püspök 
letartóztatása, házkutatás, állandó fenyegetettség.

Dóka Zoltánné bevezetőjében leírja, a Segítség cím azt a 
szándékot fejezi ki, hogy a kötet segítség legyen fiatal kol-
légáknak. Miben lehet valóban segítség? Abban nem, hogy 
előhúzzuk, ha egy prédikációra van szükségünk. Vázlatsze-
rűségük, korhoz kötöttségük miatt sem. De abban igen, hogy 
egy-egy igével kapcsolatban új szempontokra világítson rá, 
amely elkerülte figyelmünket. És abban is, hogy forgassuk, 
olvassuk, engedjük, hogy átjárjon Keken András szeretettel-
jes hangja, hűsége, igényessége, világos gondolkodása.

Gyászoló Testvéreim!
Megrendült szívvel vagyunk itt Isten házában Peskó György 
orgonaművész testvérünk hamvai körül. Eljöttünk, hogy 
földi életének végén búcsút vegyünk tőle a feltámadás re-
ménységével.

Eljöttünk, hogy földi életének végén hálát adjunk érte 
teremtő Istenünknek, mindazért a szolgálatért, művészi, 
zenei élményért, mindazért a barátságért, testvéri szerete-
tért, amit kaphattunk tőle, amivel megajándékozott mind-
annyiunkat.

Búcsúzunk Peskó Györgytől, aki 1933. április 16-án Bu-
dapesten Peskó Zoltán és Danhauser Olga elsőszülött fia-
ként született. Ketten voltak testvérek. Öccse is a zenei pá-
lyát választotta – családi örökségként is – hivatásának.

Alapfokú iskolái, valamint a Fasori Evangélikus Gimná-
zium elvégzése után a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főisko-
lán szerzett három diplomát, s mind a hármat sokak javá-
ra hasznosította, kamatoztatta. Volt karmester a Homérosz 
kórus élén 17 évig, tanított zongorát 25 éven át a Magyar 
Néphadseregben. Orgonaművészként végigmuzsikálta ha-
zánkat, evangélikus gyülekezeteinket, híres orgonákkal 
ren delkező templomokat, és több külföldi turnét is teljesít-
hetett olyan korban, amikor egyházi embert, zenészt nagyon 
nehezen engedtek nyugatra.

Hűséges, elkötelezett kántora volt a budavári evangélikus 
gyülekezetnek, ahol a vasárnapi és alkalmi istentisztelete-
ken mindig pontosan, felkészülten volt jelen. Éveken ke-
resztül játszotta Bach billentyűre írt csodálatos műveit.

Első házasságából egy fia született, akit elveszített. Két 
unokának is örülhetett. 14 éve kötött második házasságá-

 * Elhangzott 2003. január 18-án a Deák téri templomban tartott gyász-
istentiszteleten.

ban találta meg a nem könnyű, de végső nyugalmat szerző 
és gondoskodó szeretetet.

Búcsúznak tőle, és hálát adnak érte: felesége családjával 
együtt, testvére családjával együtt, menye, unokái, unoka-
testvérek, kiterjedt rokonság, a Budavári Evangélikus Gyü-
lekezet, a Magyarországi Evangélikus Egyház, barátok, 
hálás tanítványai, tarokkpartnerei, szomszédok, ismerősök, 
tisztelői és mi mindnyájan, akik itt vagyunk.

Ezt olvastuk: „A szeretet soha el nem múlik.”
Én – bevallom – nagyon szerettem Peskó Györgyöt. Bizo-

nyára sokan vannak most itt, akik ugyanezt el tudják mon-
dani őszinte szívvel. Szerettem, mert minden emberi gyen-
gesége, „fogyatékossága” ellenére szeretetreméltó ember 
volt, és nem egyszerűen tehetsége, hanem embersége miatt.

Az őt felületesen ismerők sokféleképpen ítélhették meg. 
A látszat nagyon sokszor kegyetlenül csal! S a kétségesnek 
tűnő látszat Peskó György esetében egy nagyon mélyen ér-
ző, Istenével ugyan vívódó, de hitben gazdag ember belső 
lényegét takarta. Nem kitárulkozó, befelé élő és égő ember 
volt művészetében és emberi kapcsolataiban is. Nagyon 
ritkán érezhetett rá egy barát, szolgatárs a belső lényegre.

Sok sikert könyvelhetett el magában, de a lényeg mégsem 
ez volt. Az Istentől kapott tehetségével – mely egy buta, 
gyerekes csíny miatt majdnem veszendőbe ment – szolgál-
ni akart. Istent dicsérni. Homérosz kórussal, orgonajáték-
kal, zongora és orgonatanítással, gyülekezeti istentiszte-
lettel. Igen sokan, sokféleképpen, sok mindenért szerettük. 
Egészen biztos, hogy ez az emlékező szeretet sokakban 
sokáig meg is marad. Tanítványaiban, sok-sok gyülekezet-
ben, sok pályatársában, egyházunkban és őszinte barátai-
ban a család mellett.

„A szeretet soha el nem múlik” – írja Pál. Nem arról a 
szeretetről vall, amit az előzőekben említettem, mely jogos 
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szeretet. Pál még többről vall, ír: azért szerethettük Peskó 
Györgyöt, azért emlékezhetünk rá szeretettel, mert valaki őt 
is korlátok nélkül, életre szólóan, maradéktalanul, nagyon 
szerette. Igénkben arról a szeretetről hangzik bizonyságtétel, 
mely független a mi teljesítményünktől. Szeret az Isten! Volt 
ilyen kérdése Peskó Györgynek: „Hol van? Szeret?” Életével 
kapcsolatban néhány dolgot el tudtam mondani, nehéz hely-
zetben lehet, hogy az ember kevésbé érti. De valahol sikerült 
bizonyságot tenni számára: bármi, egészség, egyéb gond 
jöhet az ember életébe, Isten szeretete soha el nem múlik! 
Ezt a páli bizonyságtételt Peskó György szíve mélyén, talán 
kimondatlanul is hitte és vallotta. Ezért tudok most hitem 
szerint békességgel és szeretettel búcsút venni Peskó György-
től. Isten szeretetébe ajánlom őt! Ámen.

Egy muzsikustárs emlékére

Mily sokszor zengett a vári orgonán
Isten dicsősége, a keze nyomán.
Korálok százait szólaltatta meg,
S vele énekelt kar és gyülekezet.

Művészi muzsika, szent liturgia,
Harsogó forték és pianók sora…

Tompán siklottak az emberi kezek:
A billentyűkön varázslat született.

A „Weinen-klagen” vigasztalása szólt,
Örömet, bánatot egyaránt dalolt.
A zárókorál felzúgott fényesen:
„Mit Isten tesz, mind jó nekem…”

Atyai örökségként vehette át
A „Ciacona” hullámzó, áldott dallamát.
Másokat is sokszor vigasztalt vele,
Legyen áldott mindig emlékezete!

Túl a sok örömön, szenvedésen át,
Isten hazahívta hű muzsikusát.
Elbúcsúzunk tőle, kik szerettük őt,
Az Úr adjon neki öröklét jövőt!

De tovább zeng majd a vári orgona,
Rajta marad mindig a keze nyoma.
A mennybolton szétárad az égi fény…
…És ő már ott van, Istennek kebelén.

Csorba István

CORRIGENDA

Előző számunkban Krähling Dániel írásából a 116. és a 117. oldalakon több görög szó értelemzavaró módon kimaradt. 
A helyes szöveget alább közöljük és a szerzőtől elnézést kérünk.

Jézus jelei párhuzamba állíthatók Isten jelenlétének jeleivel („teofánia”), azokkal a jelekkel, amelyeket az Exodus során 
adott. A „teofániának” Jánosnál az  igék felelnek meg, ezzel a hétköznapi profán használatból száműzött kifeje-
zéssel várták ugyanis a Messiás bemutatkozását.

A böjt szenvedés jellege a  (húsvét, tehát szabadulás, öröm) →  (szenvedni) népi etimológia révén kelet-
kezett.
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FÓRUM

SZIGETHY SÁNDOR

Az állami ateizmus országában*

(1977. július 2–5. Leningrád-Szentpétervár)

KAZÁN KATEDRÁLIS A NYEVSZKIJ PROSZPEKTEN

Ez volt utazásom egyik fő célja, legalábbis amire kíváncsi 
voltam. Mert ez a világ talán legnagyobb ateizmus-múzeu-
ma. Pontosabban: vallástörténeti és ateizmus-múzeum. 
(Tudtommal Rigában is van egy.) A napi csoport-programok 
után mindig túl későn álltam be a sorba, s fél-egy órás állás 
ellenére sem jutottam be két alkalommal. Utolsó nap, ebéd 
helyett, a délelőtti program után mindjárt beálltam. Másfél 
óra után be is jutottam.1

TEMPLOMRÉSZ

Kutuzov marsall sírja. Ikonok. Szobrok templomokból. Pla-
kátgyűjtemény vallásellenes témákról, az első időkből 
(eléggé bárgyúak). Festmények szocialista realista festők-
től, kör menetek, papok szedik a tizedet a szegény néptől. 
Piáló pa pok. Papi zabák. Függöny mögül lesi a pap, hogyan 
zabrál a nép. Nem sok, csak néhány ilyen kép van, a több-
ség templomi objektum (eredeti), többször a tan és világkép 
illusztrálására.

A falon odafestve, Károly és Iljics (Karl Marx, Vlagyimir 
Iljics Lenin, a szerk.) egy-egy ismertebb aranymondása (a 
vallás szerepéről). Alattuk – üveg alatt – neves szovjet val-
láskritikai művek a forradalomtól napjainkig egy-egy pél-
dányban. Ott van a Világosság testvérlapja, a Nauka i re li-
gi ja (= Tudomány és vallás) egyik tavalyi száma. Odébb a 
patriarchátus lapja is látható. A templom közepén, spanyol-
falszerű tákolmányokon, az orosz ortodox egyházból epi-
zódok: egyházvezetők különféle haladó mozdulatokban, pl. 
a metropolita tankra gyűjt pénzt (Leningrád, 1943), néhány 
püspök csodálva néz egy szputnyik-modellt (1960-as évek). 
Képek nemzetközi egyházi kongresszusokról, orosz részvé-
tellel, pl. Uppsala 1968, egy metropolita református szószé-
ken prédikál (1970). Az EVT központi bizottsága, csoport-

 * Ezzel az írással – ami egy 25 évvel ezelőtt történt látogatás naplórészlete, 
és megjelent a Koinonia 2002 karácsonyi számában – februári számunk két 
írására (Pintér Károly: Új reformáció?! Lelkipásztor, 2003/2. 57–64. o.; Szilas 
Attila: Ember és keresztény… Lelkipásztor, 2003/2. 72–73. o.) reflektál a szerző.

kép. A pátriárka kezet ráz a párttitkárral. A tudományt és 
a tudományos világképet a szputnyik képviseli.

KRIPTARÉSZ

Felvilágosodás-korabeli francia művek orosz fordításából 
kiállítás, a cári időkből valláskritika. A pápaság története 
– tulajdonképpen egyháztörténet ez is –, a „pártosság” égi-
sze alatt persze, de mégis igen szemléletesen, rengeteg kép-
pel, kultuszi tárggyal. Ezen belül külön kiállítás az inkvizí-
cióról. Kiállított kínzóeszközök, rajzok, festmények – s egy 
hatásosnak sikerült kínzókamra: félhomályban, embernagy-
ságú inkvizítorok vallatják áldozataikat. Akinek van egy kis 
fantáziája, az itt nem csak a régmúlt idők őrült spanyoljait 
idézi fel emlékeiben, az biztos! Külön részlegek a 19. és 20. 
századi egyház-, főleg papellenes szatírákból, képek formá-
jában (nagyobbrészt franciák): kövér, hájas papok (toka, 
po cak) különféle evilági gyönyörökben vannak elmerülve. 
A 20. századból több haladó és kevésbé haladó jelenetet áb-
rázoló kép, tárgy: „Evang. Feldgesangbuch” a 2. világhábo-
rúból, Bonhoeffer lelkész mártíromságának története arc-
képpel, a boldoggá avatott lengyel Kolbe szerzetes hasonló-
képpen, különböző dél-amerikai tumultuózus jelenetek 
prog resszív papi ábrázatokkal, a két legutóbbi pápa szim-
patikus beállításban, a kommunista párti híveket exkom-
munikáló XII. Pius megfeddve, Lourdes, vagy valamilyen 
más kegyhely létrejötte. A lezárt részleg tartalmazza – való-
színűleg – a görög-római mitológiai részt, amiről az egyik 
útikönyv említést tesz. A most látható rész kizárólag az egy-
háztörténet területét öleli csak fel, legalábbis a mi szóhaszná-
latunk szerint.

Az előttem járótól hallom, hogy nem szabad fényképezni. 
Jegyzeteket sem mertem készíteni az inkvizítori körömfe-
szegetők hatására. Kár! Kellő nyelvi ismeretek hiányában 
bizonyosan sok mazsolát elvét az ember, de hát a tárgyak 
és képek tömegei önmagukért beszélnek. Persze a sok „he-
lyes” (pártos) magyarázat elvétésének rizikójával. Benyo-
másaim? Az ötvenes évek emlékei alapján egészen mást 
vártam, sokkal vadabb dolgokat, mint amiket itt mutattak…
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Miután az ember a pártosság princípiumából adódó, ki-
lógó lólábon túltette magát – a legcsekélyebb történetkriti-
kai készség is elegendő ehhez –, a vallásos hit szempontjá-
ból is haszonnal töltheti idejét a világnak ebben a legna-
gyobb ateizmus-múzeumában. Csak sajnálni tudom, hogy 
nincs közelebb az iskolámhoz, mert hittanórákhoz kiváló 
szemléltető anyagot nyújtana temérdek dokumentációjával. 
No, de biztosan jobb szolgálatot tesz itt, a világ e legna-
gyobb (gyalogos) forgalmú utcáján!

Míg itt a látogatók részéről kíváncsiságot, érdeklődést 
figyelhettem meg, élő vallásossággal szombat este találkoz-
tam az egyik kisebb, de hagyományosan orosznak kinéző, 
közepes nagyságú templomban, nem messze attól a háztól, 
ahol Iljicsék 1900 körül a Szikrát (Iszkra) nyomták. A temp-
lom belül fel volt állványozva, kb. háromnegyed részig volt 
tele álló emberekkel, zömükben nyugdíjasok lehettek, de 
volt sok 20 év körüli fiatal is. A matuzsálemi korban lévő 
püspökfélének két egészen fiatal pap segédkezett. (Rajtuk 
kívül több papot nem láttam a négy nap során.) Járókelők 
is be-benéztek 3-4 percre, főleg fiatal párok. Ha nem is 
áhítat, de komolyság jellemezte ezeket a „röplátogatókat” 
is, gúnyos arckifejezést egyiküknél sem láttam. Az ortodox 
liturgia oly szép, a hívek, a kórus, a papság váltakozó éne-
kei annyira magával ragadók, hogy egy párperces jelenlét 
is megsejtet valamit a numinózumból, ami felé az egész 
irányul. (Nem hinném, hogyha valaki – a mi esetünkben 
– csak egy ugyanilyen rövid prédikációfoszlányban része-
sülne, hogy az is ilyen sokat vihetne magával az isteni 

gazdagságból.) El tudom képzelni, hogy itt annak idején 
vonalas prédikációkkal nem is lehetett távol tartani a népet 
e gyönyörű liturgiától, hanem leplezetlenül barbár módsze-
rekhez kellett folyamodni, mint templomok összedöntése, 
papok agyonverése és ezekhez hasonlók, hogy látható ered-
ményt érjenek el rövid időn belül…

Hát igen, az ortodoxia… Söderblom nyomán, aki a kele-
tieket jánosi keresztényeknek szokta nevezni, az járt az 
eszemben, hogy a szív-kereszténység centrumában járok. 
Talán ez az egyik legfőbb magyarázata annak, hogy a masz-
szív üldöztetések ellenére is fennmaradt, hogy semmiféle 
(nem erőszakra támaszkodó) érv nem tudta leteríteni. Úgy 
látszik, mintha a keletiek nem felejtették volna el – amit a 
teológusoktól uralt nyugati kereszténység rég elfelejtett –, 
hogy a vallás elsősorban a szív dolga és nem a rációé, s 
hogy benne nem az értés és érvelés, hanem a csodálat, az 
imádat, a misztérium a legfontosabb, és hogy ez a legmeg-
felelőbb módon a liturgiában, azaz istentiszteletben fejez-
hető ki. Ez itt mindig ünnepien felemelő, sőt fesztiválszerű, 
húsvét reggelét idéző, az élet halál feletti diadalát megjele-
nítő! És fizikai értelemben is aktivizáló, magával ragadó.

Egy másik karakterisztikum: időszerűség-szemléletünk. 
Számukra az időszerű, az mai, ami örök, „ami mindig így 
volt”. Ahelyett, hogy vallási igazságaikat újraértelmeznék 
és a teológusok egymást túllicitálva agyonkomplikálnák, a 
„most és mindenkor” – vitán felüli – egysége jegyében egy-
szerűen ismétlik őket, utalnak rájuk, sőt imádkoznak és 
éneklik őket. Ahogy mindig is tették…
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AZ IGEHIRDETÕ MÛHELYE

NAGYCSÜT ÖRTÖK

•Jer 31,31–34

Exeg ézis és átvezetés az Újszövetségbe

Igénk az Ószövetség egyik legismertebb, ha nem a legismer-
tebb próféciája, az új szövetség/Újszövetség ígéretéről. Jere-
miásnál a  nem egyszerűen a régi szép idők, a boldog 
„aranykor” visszaállítását jelenti, hanem új szakaszt. Jer 
32,37–41 tartalmilag megismétli igénket, ott azonban     

-ról beszél (40. v.). Annyiban szinonimának tekinthető, 
hogy újat kell kötni, de ez az új már örökké fog tartani. A szö-
vetséget különben (jelképesen) évenként megújították. A szö-
vetség Izrael egész népére vonatkozik, tehát az asszírok által 
Kr. e. 722-ben elfoglalt Észak-Izraelre is. A régi szövetséggel 
közös, hogy itt is Isten lesz a kezdeményező. Nem egyenran-
gú felek közötti, hanem hűbéri szövetségről van szó.

Az eredeti szövetséget azonban megszegték az izraeliek. 
Ennek súlyos, szomorú következményei lettek, de mindig 
akadt „maradék” (1Kir 19,14kk; Ézs 10,20kk stb.). Nem 
tartották be a törvényt, ezért Istennek sem kellett volna 
semmi újat felajánlania. Nem az ő akaratát kell megújítani, 
hiszen az nem változott. A népnek kell megváltoznia, hogy 
akaratát ne vegye semmibe, ez lesz az újdonság! A Tóra, 
vagyis a Tízparancsolat és a hozzá kapcsolódó rendelkezé-
sek nem lesznek érvénytelenek. Ami tehát új, az a nép szí-
vében való érvényesülése. Addig kőtáblákra volt írva a 
törvény (2Móz 31,18), és a szövetség ládájába helyezve, 
vagyis az embereken kívül: „Törvényemet a belsejükbe he-
lyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig né-
pem lesznek.” (Jer 31,33b) Nem lesz szükség arra, hogy 
(igazi, nem hamis) papok, próféták, írástudók felhívják a 
fiatal és idős választottakat a szövetség/törvény megszegé-
sével járó súlyos következményekre. Hanem az Istennel és 
egymással való szeretetközösség lesz egyre nagyobb.

Az ígéret mindenesetre feltételezi, hogy kérdésessé vált 
az ember képessége Isten akaratának betöltésére. Böhmer 
szerint a Deuteronomium még nem érzékeli a problémát a  

maga teljességében: a parainézisek arra hívják fel a hallga-
tóságot, hogy a -t teljes szívvel és teljes erővel kövessék 
(5Móz 6,6; 11,18). A Deuteronomium tudja, hogy az embe-
ri szív állandóan ki akarja kerülni Isten akaratát, de reméli, 
hogy a prédikáció ezzel szemben hat (5Móz 5,29; 8,14; 9,5; 
15,9). Jeremiás számára a Kr. e. 587. év a végső megerősí-
tése annak, hogy a nép nem képes Istennek tetszően élni.

El lehet gondolkodni azon, hogy a perikópa jelenlegi for-
májában származhat-e a prófétától, hiszen a deuteronomista 
szövetség-teológia jellemzi. Böhmer szerint a próféta minden-
esetre jelentősen befolyásolta a deuteronomista teológiát, és 
túl egyoldalú lenne, ha nem tételeznénk föl a próféta hatását. 
Hadd tegyem hozzá, hogy mivel a könyvet csak jelenlegi for-
májában ismerjük, egyes, ezért-azért „kilógónak” tartott ré-
szek szerzőségének megkérdőjelezése is spekuláció marad. 
Siegfried Hermann is megállapítja, hogy a későbbre datálás 
tendenciája erősödik, és Róbert Martin-Achard „elegáns” meg-
oldására hívja fel a figyelmet: nem tagadja a deuteronomiumi 
megfogalmazást, de a perikópa gondolatai annyira eredetiek, 
hogy csak Jeremiásra mehetnek vissza. Vagyis Jeremiás vá-
lasza a deuteronomiumi reform kudarcára.

Érdemes végiggondolni a Scofield-Biblia magyarázatát a 
szövetségről. A magyarázat megállapítja és bemutatja, hogy 
igénk különösen részletes leírást ad róla.

1. A szövetség időpontja (31. és 33. v.)
2. A szövetséget kötő felek (31. v.)
3. A különbség a mózesi és az új szövetség között (32. v.)
4.  A szövetség határozatai (33. v.)
5.  A szövetséget mindenki megértheti (34. v.)

A szövetség alapvető (jellem)vonásai (34. v.):
a) Isten megismerése,
b) a bűnök megbocsátása.

Mostani perikópánk után következik:
6. A szövetség népének fennmaradása (35–37. v.)
7. A szövetség biztosítéka (a város újjáépítése, 38–40. v.).

Zsid 8,8 magyarázatával pedig a Jeremiásnál megígért új 
szövetséget a teljes Szentírás összefüggésébe helyezi. Nem 
mindegyiknél szerepel kifejezetten a „szövetség” szó, kérdés, 
hogy a 2. és 6. pontra ugyanúgy alkalmazható-e, mint a töb-
bire, a bibliai üdvtörténet menetében azonban nélkülözhetetlen.
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1. Az édeni szövetség (1Móz 2,16) az ártatlanságban 
élő ember életfeltételeit adja meg.

2. Az ádámi szövetség (1Móz 3,15) az elbukott ember 
életét szabályozza, ugyanakkor megígéri a Megváltót.

3. A Nóéval kötött szövetség (1Móz 9,16) az ember ural-
kodó helyzetét szabályozza.

4. Az ábrahámi szövetség (1Móz 12,2) megalapítja Iz-
ra el népét, továbbá megerősíti és kibővíti az Ádám-
nak adott ígéretet.

5. A mózesi szövetség (2Móz 19,5) elítél minden embert.
6. A palesztinai szövetség (5Móz 30,3) biztosítja Izrael 

összegyűjtését és megtérését.
7. A dávidi szövetség (2Sám 7,16) biztosítja Dávid csa-

ládjának fennmaradását, ami Krisztusban teljese-
dett be, és végül

8. az Új Szövetség (Zsid 8,8) – szándékosan írtam így – 
Krisztus áldozatán alapul, és az ábrahámi szövetség 
alatt (Gal 3,13–29) biztosítja mindazok örök boldogsá-
gát, akik hisznek. Az ő áldozata az Új Szövetség alapja, 
Mt 26,28 és Mk 14,24 csak a „szövetség véréről” beszél, 
Lk 22,20 és 1 Kor 11,25 „új szövetség az én vérem által”.

Meditáció: az új szövetség az úrvacsorában, 
az úrvacsora az Újszövetségben

Eduard Lohse arra hívja fel a figyelmet, hogy Lukácsnál és 
Pálnál a szövetség fogalma az „új” említésével nagyobb 
hangsúlyt kap, bár itt is arról van szó, hogy a szövetséget 
Jézus halála alapozza meg. Mindenesetre nyilvánvaló az 
utalás Jer 31,31 beteljesedésére. Máté és Márk, továbbá Luk-
ács és Pál eltérő fogalmazása ellenére közös az alapgondo-
lat: az úrvacsora ünneplésekor a hívők átélik a Krisztus ha-
lálával alapított szövetséget, elfogadják az Úrtól a bűnbo-
csánatot. Az ő népe a hitben és a szeretetben való új életre 
gyűlik össze. Ellen Flesseman-van Leer jelentősebbnek ítéli 
a különbséget: Máténál és Márknál lehet utalás Zak 9,11-re 
vagy 2Móz 24,8-ra, de az ószövetségi utalás nem hozza kö-
zelebb sem a bűnök bocsánatát, sem a jeremiási új szövet-
séget. Lukács és Pál Jer 31,31-re utalva bizonyos szempon-
tokat hangsúlyoz: az Isten és a keresztyén gyülekezet kö-
zötti szövetség nem szakadhat meg, mert a törvény a ben-
sőjükbe van írva, és mert Isten megbocsátja bűneiket, továb-
bá Isten tökéletes ismeretével lettek megajándékozva, végül 
pedig megkezdődött az eszkatologikus üdvkorszak.

A fentiekhez annyit hadd jegyezzek meg, hogy az „új” 
szövetség nyilván Máténak és Márknak sem volt ellenére. 
Ha a -t nem is teszik hozzá a -hez, számukra 
is a napnál világosabb volt, hogy Krisztus és az előzmények 
között ég és föld a különbség. Mindenesetre gyakorlati, ha 
úgy tetszik, pedagógiai szempontból jobb, hogy az úrvacso-
rai liturgia a páli és lukácsi megfogalmazást vette át.

Prőhle Károly Lukács-kommentárjának megfelelő részét 
hadd ajánljam mindannyiunk figyelmébe. Itt csak arra sze-
retnék utalni, hogy a szövetség kiterjed Izraelen túl minden 

népre, Lukácsnál erre utal az „értetek”, aminek Máténál és 
Márknál a „sokakért” felel meg. Jézus „az Úr Szenvedő Szol-
gája”, aki „kiontja életét a halálba”, mert magára vette „so-
kak”, vagyis egész népének bűnét (Ézs 53,12). Az eltérés 
mégsem olyan nagy, mint Dóka Zoltán szerint: „A »soka-
kért« fordulatnak az egész emberiséget átfogó, márki pers-
pektívája a Pál/Lukács változatban ekkléziológiailag konk-
retizálódik s ezzel leszűkül (»érettetek«).” Mindhárom szi-
noptikus és Pál legszentebb meggyőződése az, hogy a Meg-
váltó minden embert szövetségébe, közösségébe hív. Az új 
szövetség és a róla tudósító Újszövetség erről szól.

Lehet, hogy némileg ünneprontásként hangzik, de ne fe-
ledkezzünk meg arról sem, hogy a „szövetség” szavunk nem 
igazán adja vissza sem textusunk, sem a szereztetési igék 
értelmét. A ThWAT egy szóval Verpflichtungnak fordítja, ami 
nagyjából megfelel a latin testamentumnak. Az Ószövetség 
nem ismer Isten és ember/nép között egyenrangú és kölcsö-
nösen felmondható, felbontható szövetséget, mint amilyen 
például Salamon és Hírám között volt (1Kir 5,26). Isten és 
ember között tehát nem beszélhetünk „partnerségről”.

Végül, de nem utolsósorban nem lehet eléggé hangsú-
lyozni 1Kor 11,26-ot: az Úr új szövetséget szerző halálára 
emlékezünk, de nem csupán felidézzük, hanem hirdetjük 
is. Addig hirdetjük, amíg el nem jön (magyarul, legalábbis 
irodalmi igénnyel így szólna a helyes megfogalmazás). Csak 
annak jövetelére lehet számítani, aki él. Csak akkor érdemes 
a jövetelére várni, ha az valami újnak, másnak, nagysze-
rűnek a kezdete lesz. De hiszen a , , 
novum testamentum, új… erről szól!

A szószék felé

Talán még ennél a textusnál sem árt megfogadni Horst Diet-
rich Preuß tanácsát: ószövetségi textus esetén kerüljük el a 
történelmi eligazító bevezetést. Az első percek túl fontosak 
ahhoz, hogy ilyesmivel töltsük ki őket. Különben a gyüleke-
zet bizonyos távolságba kerül, amit már nehezebb áthidalni. 
A történelmi hátteret inkább hagyjuk későbbre. Tehát:

Amíg el nem jön
1. Az úrvacsora: állandó kapcsolat a feltámadt Krisztussal. 
Halálára nemcsak emlékezünk, hirdetjük is. Miért addig, 
amíg el nem jön? Annyira nyilvánvaló, hogy éppen ezért kell 
hangsúlyoznunk! Csak azt lehet várni, aki él, és aki gondos-
kodik híveiről (és az egész emberiségről) a jelen világ hátra-
lévő idejében is!

2. Isten akarata változatlan, ezért ma is új szívre van 
szükségünk. Ki az, aki azt mondaná, hogy soha sincsen  
szüksége állandó megújulásra, Isten akaratának egyre jobb 
megismerésére? A rendszeres úrvacsorázók a legkevésbé… 
Krisztus nem tette érvénytelenné a törvényt, hanem helyet-
tünk is betöltötte. Ezért:

3. Az új szövetség jelentése, értelme nem változott. Mit 
jelent ma a gyakran hallott szó: „szövetség”, és összetételek-
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ben: „szövetség(es)i viszony”, „szövetség(es)i kötelezettsé-
gek” stb.? Keresztyénekként mit mondunk ezekre? Az ember 
önmagától nem képes Alkotójának akarata szerint élni. Ezért 
az Alkotó lép oda hozzá, és ajánlja fel a szabadulást. Az is-
tengyermekséget mint helyes „szövetségesi” viszonyt.

Felhasznált és ajánlott irodalom

Böhmer, Sigmund: Heimkehr und neuer Bund. Studien zu Jeremia 
30–31. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1976. (Göttinger 
theologische Arbeiten.) 74–79. o.

Dóka Zoltán: Márk evangéliuma. Budapest, 1977. 346–358. o.
Flessemann-van Leer, Ellen: Die Interpretation der Passionsge-

schichte vom Alten Testament aus. In: Conzelmann, Hans et al.: 
Zur Bedeutung des Todes Jesu. Exegetische Beiträge. Gütersloher 
Verlagshaus, Gütersloh, 1967. 79–96. o.

Hermann, Siegfried: Jeremia. Der Prophet und das Buch. Wissen-
schaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1990. 146–162. o.

Jenni, Ernst – Westermann, Claus: Theologisches Handwörterbuch 
zum Alten Testament. Kaiser, München, 1978. 339–352. o. (E. 
Kutsch)

Keveházi László: Ránk hagyott kincs. In: Keresztmetszet. Teológiai 
Irodalmi Egyesület, Budapest, 1997. 102–106. o.

Lohse, Eduard: Die Geschichte des Leidens und Sterbens Jesu Chri-
sti. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, 1979. 40–56. o.

Pálfy Miklós: Jeremiás próféta könyvének magyarázata. 1–2. köt. 
Evangélikus Sajtóosztály, Budapest, 1965–1968. II. 151–154. o.

Prőhle Károly: Lukács evangéliuma. Evangélikus Sajtóosztály, Bu-
dapest, 1991. 320–325. o.

Preuß, Horst Dietrich: Das Alte Testament in christlicher Predigt. 
Kohlhammer, Stuttgart, 1984. 166–190. o.

Rózsa Huba – Gál Ferenc: Jézus kereszthalála és feltámadása. Szent 
István Társulat, Budapest, 1982. 490. o.

Református jubileumi kommentár. Református Zsinati Iroda Saj-
tóosztálya, Budapest, 1967. 720–721. o.

Scofield, Cyrus Ingerson: Magyarázó jegyzetek a Bibliához. Evangé-
liumi Kiadó, Budapest, 1993. 136–137., 286–287. o.

Szentpétery Péter

NAGYPÉNTEK

• 4Móz 21,4–9

Jézus Krisztus kereszthalálára emlékező ünnepünkön a szó-
székről a rézkígyó története alapján hirdetjük Isten igéjét. 
Urunk megváltó művének tetőpontjáról: kereszten való 
szen vedéséről és kínhaláláról halljuk az evangéliumi tanú-
ságtételt az oltár előtt (Lk 23,33–49), az alapige azonban 
messze visszavezet bennünket az ószövetségi korba, a pusz-
tai vándorlás idejébe. A nagypéntek tartalmát jelentő evan-
gélium és a Számok könyvéből vett szószéki igeszakasz 
kö zött két ponton találjuk meg a közvetlen összeköttetést.

Először is maga Jézus kötötte a rézkígyó történetét saját 
kereszten vállalt szenvedésének és halálának értelmezésé-
hez, amikor a Nikodémussal folytatott éjszakai beszélge-
tésben ezt mondta: „…ahogyan Mózes felemelte a  kígyót a 
pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie.” (Jn 
3,14) Másfelől azonban – ezen a nyomon továbbhaladva 
– mindkét esetben az ember, a nép megmentésére siető 

Isten kegyelmének, életet ajándékozó cselekvésének jele 
tűnik fel a világban, hogy Isten iránti szívbeli bizalomra 
hívja az embert. Így tehát maga a kegyelmesen cselekvő 
Isten köti össze tartalmilag a két igeszakaszt.

A textus háttere

Magának a rézkígyónak a története is tanulságos. A pusz-
tában honos „tüzes kígyó”, amely lehet, hogy vöröses, „lán-
goló” színe, de lehet, hogy veszedelmes marása miatt kapta 
ezt a nevet, sokakat elpusztított Izrael vándorló népéből. 
Mózes Isten utasítására rézből képmást készített róla, s egy 
póznára tűzve ez lett a megmenekedés jelévé a halálos ve-
szedelembe került nép számára. Puszta spekulációnak tűnik 
a számomra, hogy az egyiptomi és kánaáni kultuszokból 
került volna át – az ott általában gyógyító erőket jelképező 
– kígyóisten képe a történetbe, hiszen Izrael számára a kígyó 
éppen a negatív erők szimbóluma volt. Isten inkább a konk-
rét helyzethez szabta a jelképes rézkígyót is (nem lenne he-
lyes a kígyó és a bűn allegorikus összekötését alkalmaz-
nunk!), amelyet azonban Izráel népe később nem Isten ke-
gyelmes szabadítására emlékeztető jelként, hanem önálló 
kultikus szoborként tisztelt. Ezért kellett azt később Ezékiás 
királynak eltávolítania a jeruzsálemi templomból és össze-
zúzatnia (2Kir 18,4).

A textus kifejtése

Negyven évi vándorlás után Izráel népe Kánaán földje felé 
közeledett. De a közeli honfoglalás előtt közvetlenül várat-
lan akadályba ütköztek: Edóm királya nem engedte meg, 
hogy országán átvonuljanak, így ismét kerülő útra kénysze-
rültek a pusztában. A nép erre türelmét veszítette, zúgolód-
ni kezdett. Már a megelőző fejezet (20) is arról tudósít ben-
nünket, hogy zúgolódtak Mózes és Áron ellen, mivel a Cin-
pusztában nem volt vizük. Ekkor Mózes és Áron az Úr elé 
mentek, könyörgésük nyomán pedig Isten azonnal a segít-
ségükre sietett, vizet fakaszthattak a sziklából. Viszont az 
itteni események nyomán döntött úgy Isten, hogy egyikük 
sem vezetheti be a népet az ígéret földjére. Áron rövidesen 
meghalt, Mózes pedig az Edómmal támadt feszültség miatt 
kitérő útra vezette Izráel népét.

4–5. vers: Ekkor tört ki az újabb lázongás Mózes és im-
már egyenesen Isten ellen: „Miért hoztatok el bennünket 
Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában?” A hé-
ber szavak érzékletesen adják vissza, hogy az újabb nehéz-
ségek láttán a nép „lelkébe nyugtalanság költözött”. Az 
aj kukon lévő vádaskodás azonban megdöbbentő, hiszen ez 
már nem az a nemzedék, amely negyven évvel korábban 
kijött Egyiptomból – mégis azt sírják vissza, letagadva az 
egyiptomi idő minden megalázó nyomorúságát és küzdel-
mét, és ócsárolva a jelenben megsegítő Istent (lásd a vízfa-
kasztást a sziklából!). A szülők nemzedékének hamis mon-
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datait szajkózzák tehát, amit ezek szerint gondosan a szí-
vükbe véstek őseik… (6) Az újabb lázongásnál azonban 
elszámították magukat: Isten nem segítséggel látogatja meg 
őket, mint Meribá vizeinél, hanem büntetéssel: mérges kí-
gyók pusztítják a népet, amely lebecsülte Isten addigi oltal-
mát és gondoskodását. Életüket a további vándorlással 
látták veszélyeztetve, s ezért szembeszálltak Isten tervével. 
Most meg kell tapasztalniuk, hogy életük éppen akkor kerül 
veszélybe, ha Istentől függetlenítik magukat, s maguknak 
kell szembenézniük a nehézségekkel.

7–9. vers: A csapás láttán megtérésre ébrednek az izrae-
liek, Mózes közbenjárását kérik. Feltűnő, hogy az egész tex-
tus hallgat Isten „érzelmeiről”, azaz sem arról nem olvasha-
tunk, hogy „haragra gerjedt”, sem arról, hogy „megengesz-
telődött”. Isten mindkét mozzanatnál cselekszik: azonnal 
utasítja Mózest a rézkígyó elkészítésére a megmenekülésre 
tett ígérettel kiegészítve: „mindenki, akit megmart a kígyó, 
életben marad, ha föltekint arra”. A történet szempontjából 
éppen ez az ígéret a lényeg, nem a megmentésre felhasznált 
eszköz: a rézkígyó az ember oldaláról a szívbeli bizalom je-
lévé válik, hiszen hogyan másként is tudna megmenteni a 
méreghaláltól bárkit is egy szobor? Isten oldaláról pedig a 
kegyelem, a megbocsátás és az életmentő szeretet jele volt a 
rézkígyó, amelyhez az életben maradás ígérete kapcsolódott.

A rézkígyó és Jézus felemeltetése

Közvetlenül az evangéliumok szíve előtt (Jn 3,16) utal Jézus 
Krisztus erre a történetre saját kereszthalálával összefüg-
gésben. „A tábor közepén póznára erősített rézkígyóban 
önmagát látja” – írja Bohus Imre. Miként a rézkígyónak fel 
kellett emeltetnie a nép előtt Isten megbocsátásának és bi-
zalomra hívásának a jeleként, úgy kell őneki is felemeltetnie 
– immár nemcsak egy adott veszedelemben, egy nép számá-
ra, hanem „hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne”. 
Az evangélium tudósítása világossá teszi a hasonlóságot, 
de egyben a különbséget is a két esemény között: a rézkígyó 
felemeltetése egyszeri szabadítást jelentett, míg Jézus Krisz-
tusnál az Emberfia felemeltetése ez a kereszt, s egyben a 
dicsőséges győzelem magasába. Az egyik megmenekedést 
és életet jelentett a megtérőknek a halálos veszedelemben, 
a másik viszont az örök élet kiapadhatatlan forrása minden-
kinek, aki hisz. Mindkettőben Isten életet jelentő kegyelme 
nyilvánul meg, de Jézus Krisztusban mindenek feletti erővel.

Meditáció

„Keresztfa titka tündököl…” nagypéntek ünnepén – ami 
számunkra életet jelent. Akárcsak egykor a pusztában, úgy 
Jézus Krisztus által mindennél világosabban tett tanúságot 
Isten arról, hogy életet akar adni az embernek. Az élet visz-
szanyerése azonban csak a megbocsátáson át lehetséges az 
embernek, amit szívből jövő bizalommal kell fogadnia Isten-

től. E nélkül a bizalom nélkül nem lehet miénk az élet. Ezért 
teszi próbára Isten a pusztában a segítségére hagyatkozás, 
azaz a megtérés komolyságát a rézkígyó „botrányával”. Is-
ten életmentő szeretete ugyanis nem hagy bizonytalanság-
ban, jelt ad magáról, de ez a jel sokakban kihívja a kételke-
dést: hogyan maradhat életben bárki is egy szobortól? Ho-
gyan jelenthetne Jézus Krisztus keresztje életet, örök életet? 
A hitetlenség, a bizalomhiány az igazi halálos veszedelem, 
míg az Istenben való bizalom elegendő a megmenekedésre 
– hiszen Istenen megfordulhat, megfordul minden: s ha Is-
ten velünk, ki vagy mi lehet ellenünk?

Terveink késlekedése, életpályánk módosulása nyomán 
milyen sokszor támad zúgolódás az emberi szívben! Új 
irányt kell venni, a cél előtt újra kell kezdeni – a régi „hit-
vány” kenyérrel kell beérni. Izráel népe nem volt képes be-
látni, hogy életének biztonságát szolgálja, ha nem bocsát-
kozik háborúba Edómmal. Isten nem mindig a vakmerő 
emberi tervek útján jár velünk, s ezt a magunk bőrén kell 
megtapasztalnunk.

Nem jó a hálátlanság, az elégedetlenség szavait eltanul-
nunk őseinktől, szüleinktől, vezetőinktől, mert keserű ke-
nyérre vezetnek bennünket. Aki könnyen megfeledkezik a 
múlt nyomorúságáról, könnyen esik Isten elleni hálátlan-
ságba. Az egyiptomi húsosfazekak hamisan párolgó emlé-
ke több bajt hozott Izraelnek, mint a manna hitványsága. 
Az Isten megbízhatatlanságáról nemzedékről nemzedékre 
átadott meggondolatlan beszéd halálos méreggé válhat.

Isten kegyelmes szeretetének a jelei, mint egykor a réz-
kígyó, de mindenekfelett a keresztfa az irgalom erejét hir-
detik. Hiszen irgalom nélkül sosem áradhatna belőlük élet 
– a keresztfa sem lehetne az örök élet forrása. Micsoda erő 
az irgalom ereje! Új élet támad a nyomában. Mennyi min-
dent kell sürgetően újragondolnunk és újrakezdenünk a 
világban és az egyházban, ahol élünk! Csak így nyerhetjük, 
nyerhetnénk vissza az életet.

Hiszen arról teszünk tanúságot, amire Isten irgalmas 
szeretetének a világban felállított e jelei tanítanak bennün-
ket: a kegyelem és a bizalom találkozásából új élet születik. 
Ennek az új életnek az olvasatában minden új értelmet nyer, 
íme, újjá lesz minden. Így történhet meg velünk is a nagy-
pénteki csoda: hogy „hittel fogadjuk és vállaljuk az életnek 
azt az értelmét, amelyet az ő keresztje mutat” (Prőhle).

További felkészüléshez ajánlom a Lelkipásztor korábbi 
előkészítőit: Prőhle Károly (1964) és Bohus Imre (1979).

Korányi András

NAGYSZ OMBAT

• Ézs 25,8–9

Rembrandt Pásztorok imádása című festménye jutott eszem-
be sokszor, amikor nagyszombaton ültem otthon a dolgo-
zószobámban, és készültem a nagyheti sorozat után a hús-
véti igehirdetésekre. Ezen az ünnepen sosem prédikáltam a 
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szokásos módon, „csak” délután elénekeltük a Lu the rá ni á-
val a János-passiót. A kép egy sötét holland istállót ábrázol, 
ahol az egyébként kidolgozott alakok csak halványan lát-
szanak. A festő eltérve az általános külső megvilágítási tech-
nikától, belső fényforrással dolgozott. Ez a felé fordított ar-
co kat megvilágító forrás a csecsemő Jézus. Nem világítja 
meg a belőle áradó fény az egész képet, csak azok látszanak, 
akik felé fordulnak, rá néznek. Nagyszombaton mindig arra 
gondolok, hogy ez a kép teljesen elsötétedik. A törékeny 
gyermek nem sugározza fényét másokra ezen a napon. Lát-
szólag a sötétség teljes diadalával ér véget a nap.

Azonban ez a sötétség, a mi újszövetségi látásunkkal fe-
szült, kirobbanásra kész csendet hordoz. Mert bár fekete az 
oltárterítő, talán az oltárkép is, a gyülekezeti tagok emléke-
iben felsejlenek szeretteik, akiket elkísértek már utolsó út-
jukra, és az óegyházi evangéliumban felolvassuk (Mt 27,57–
66), hogy „…elmentek, lepecsételték a követ, és őrséggel 
őriztették a sírt”, tehát látszólag teljes a megsemmisítettség 
érzése, mégsem felejthetjük el a másnap fénybe boruló gyü-
lekezetet, a gyönyörű virágokkal feldíszített oltárt, az ujjon-
gó énekeket. Nem prédikálhatunk a halálról, csakis Jézusról, 
aki a nagyszombati ünnepen eltűnik világosságával a sze-
münk elől. Most lesz csak igazán megdöbbentő tapasztalat-
tá, hogy az ember mennyire koldus, mennyire nem adhat 
semmit Istennek, hiszen a temetés néhány tanújának „tisz-
tessége” kevés (a tanítványok ott sincsenek), a főpapok 
intézkedéssorozata szánalmas. Ebben a helyzetben az ézsa-
i ási textus alapján az igehirdetésben az öröm, vigasság 
hang ját kell megszólaltatnunk, talán abszurd, de csak ez az 
egy lehetőségünk van. Hiszen ez a hit „abszurditása”.

A textushoz

Ézsaiás könyve első 39 fejezetének a harmadik főrészéből 
(24–35) a 24–27 fejezetek jól megkülönböztethető jelleget 
hordoznak. Ez a négy fejezet eszkatológiai jövendöléseket 
és himnuszokat tartalmaz.

Viszont kijelölt két versünk nem tartozik a szerkezet sze-
rint szorosan egymáshoz, a 25,6–8 eszkatológiai jövendö-
lés, a 25,9–12 pedig himnusz. A 8. vers reménységének íve 
végighúzódik a Szentíráson, és végpontja a Jel 21,4. A ha-
lál megsemmisítésére használt eredeti szó tulajdonképpen 
szó szerint elnyelést jelent. Széleskörű a használata az 
Ószövetségben, elnyelhet a föld, a mélység (2Móz 15,12; 
4Móz 16,32–34), Nebukadneccar lenyelte Júdát (Jer 51,34) 
vagy a nagy hal Jónást (Jón 2,1). A halál és az elnyelés 
ebben az alkalmazási körben szinte szinonimaként jelennek 
meg. Itt a halállal történik az elnyeletés, tehát mondhatjuk, 
ez a halál halála. Az ószövetségi gondolkodás szerint a 
halál nemcsak a földi élet tényszerű vége, hanem minden-
kit fenyegető hatalom is. Olyan erő, amely Istentől is elsza-
kít (Zsolt 6,6; 30,10; 143,7), ennek ellenére tudták, hogy ő 
ura a halottak világának is (Jób 26,6; Zsolt 139,8; Ám 9,2). 
Uralma tehát átfogja az élők és elhunytak birodalmát is, de 

ez csak a végső időkben („azon a napon”) fog kiteljesedni. 
Királyi hatalmát még a halál sem korlátozhatja.

A halál eltörlésével letörli az emberek szeméről a köny-
nyeket is. Azokat, amelyek az elmúlás megsemmisítő érzé-
sét kísérik. Ki ne tudná, miről is van itt szól! A könny és a 
haláltól való menekülés összetartoznak (Zsolt 116,8).

Végül a halál elnyelésével, a könnyek felszárításával el-
veszi a gyalázatot is népéről. Azt, ami mindig követte a 
népet, amely szégyent hozott önmagára és Urára egyaránt. 
Pl. Dávid és Góliát gyalázkodása (1Sám 17,26), Jeruzsálem 
eleste és a fogság szégyene (JSir 5,1; Ez 34,29). A gyalázat 
mindig a bűn következménye volt. Elvételével tehát Isten 
egyfajta belső megújulás lehetőségét adja népének. Bűn az 
Istentől eltávolító reménytelenség, elkeseredés…

„Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megválta-
ni Izráelt”, mondják az emmausi tanítványok (Lk 24,21). 
A gyalázatot elvevő, megújítást adó isteni törekvés lehet 
emberi voltunkban egyetlen valódi reménységünk.

A 9. versben, a himnuszban, jön azonnal a korábbi re-
ménységre a válasz: itt van a mi Istenünk. Ez a bemutatá-
si formula is többször előfordul az Ószövetségben. Az arany-
borjú bemutatása (2Móz 32,4); Jeroboám aranyborjúit így 
mutatja be (1Kir 12,28). Hasonló formát találunk – már az 
igaz Istenre vonatkozólag – Zsolt 48,15-ben: ez az Isten a 
mi Istenünk. Mindegyik önmagában hordozza az Istenre 
találás megrendítő felismerését. Itt tehát egyfajta általános 
megtérésről van szó. Az „azon a napon” bevezetéssel mind-
ez eszkatologikus értelmezésbe kerül. Ez a nap az, amelyért 
mi úgy imádkozunk, hogy „jöjjön el a te országod”.

Meditáció

A textus felé csakis a kereszt felől, a feltámadás fényében 
közelíthetünk. Hiszen az érzéseinkben mélyen ott van a ha-
lál, a sötétség mindent elnyelő hatalma, jelen van az élet 
mély kérdéseivel alig foglalkozó ember lelkében a félelem. 
Könnyen juthatnánk arra a következtetésre, hogy nagyszom-
bati együttlétünket a mindent elborító homályos, ködös 
„nyu galomnak” szenteljük. A díszlet adott, a templom sötét 
színei, az elmúláson búsongó énekek, a személyes emlékek 
mind arra irányíthatják figyelmünket, hogy egyfajta melan-
kolikus apátiába kergessük magunkat, gyülekezetünket. Az 
Istenbe vetett reménység azonban minden időben „kötelez”. 
A textus felolvasásakor az igéhez szokott nagyszombati gyü-
lekezet fel fogja kapni a fejét, Ézsaiás örömről, ujjongásról 
beszél. Ezt a figyelemfelkeltő döbbenetet ki lehet használni, 
hogy az életünk realitásai és az Istenbe vetett bizalom met-
széspontjaként beszéljünk a hit felszabadító erejéről. Meg 
kell láttatnunk az értünk halálig menő Urunk váltságművét. 
Őt, aki úgy veszi el tőlünk a halált, hogy egészen emberré lett 
a sírig, őt, aki maga sírta el bűneink feletti könnyeinket, őt, 
aki magára vonta a mi gyalázatunkat. És mindezt miért?

„Megy tehát a természeténél fogva emberszerető, hogy 
nagy hatalmával és bátorságával kivezesse azokat, akik a 
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világ kezdetétől meg voltak bilincselve, akik a sírok lakói 
voltak, akiket kérlelhetetlenül elnyelt a kegyetlen és zsarnok 
halál, és akiket Istentől elrabolva megkaparintott, kiket ő 
megszabadítva, a menny lakóihoz kívánt besorolni.” (Epi-
phaniosz egyházatya nagyszombati homíliájából)

A szószék felé

A meg nem értett ígéret
Jézus haláláról szóló jövendöléseit soha nem értették meg 
a tanítványok, soha nem akarták felfogni az emberségét 
értünk a halálig vállaló Jézus áldozatát. Kétségbeesésük-
ben még a végtisztességet sem adják meg mesterüknek. 
Önmagukat sajnálva szoronganak valahol, ahol talán nem 
kell olyan élesen szembesülni a ténnyel. Pedig az utolsó 
pillanatig reménykedtek, mint reménykedünk mi is a halál 
elkerülésében. Földi rendünk szerint azonban a halál elke-
rülhetetlen. Ezért kellett Jézusnak is elszenvednie azt, hogy 
teljesen átvállalja sorsunkat. Áldozatával végleg eltörölte 
a halált, a könnyet, a gyalázatot. Hogy ezt az áldozatot 
világosan lássuk, ahhoz át kell élnünk majd azt a napot, 
melyen minderre fény derül. Addig azonban sokáig kell 
vándorolnunk a hit útján, sokszor rettegünk a haláltól, 
sírjuk bűneink feletti könnyeinket, szégyenkezünk gyalá-
zatunkon hitetlenségünkben.

Örömre szólít Ézsaiás, arra a magatartásra, amelyet csak 
a megtalált hit reménysége adhat. Adjon erőt erre az örven-
dezésre az istentiszteleten felolvasandó zsoltár is: „Napja-
im olyanok, mint a megnyúlt árnyék, én pedig elszáradok, 
mint a fű. De te, Uram, örökké megmaradsz, nemzedékről 
nemzedékre emlegetnek.” (Zsolt 102,12.13) Bíznunk kell a 
kapott jézusi ígéretben: …de harmadnapon feltámadok.

„Itt van a mi Istenünk, benne reménykedtünk”
Valóban benne reménykedtünk? Kérdezzük a lezárt, lepe-
csételt, őrzött sírt szemlélve. A nagypénteki keresztfa meg-
rendítő csodája mellett a húsvéti elhengerített kő ereje mel-
lett mintha értelmezhetetlen lenne ez a remény. A sír csend-
jében aligha vigasz a hitvallás mondata: „…alászállt a 
poklokra.” Valóban ki tudjuk mondani a sírra tekintve: itt 
van a mi Istenünk? A próféta reménysége megszégyenít 
minket, az Újszövetség felől nézőket. Örömünk alapja ez, 
hiszen értünk, miattunk van ott, hogy letörölje rólunk azo-
kat a könnyeket, amelyeket magunkért, szeretteinkért, egy-
házunkért hullatunk félelmünkben, hitetlenségünkben. 
Mondjuk örömmel, ujjongva: a lepecsételt sírban levőben 
felismertük Urunkat, a szabadításunkra jött Jézust.

Hogy igehirdetésünk megfelelő mederben haladhasson, 
fontoljuk meg végül a János-passió 39. kórusának bizony-
ságtételét:

„Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine,
Die ich nun weiter nicht beweine,
Ruht wohl und bringt auch mich zur Ruh!

Das Grab, so euch bestimmet ist
Und ferner keine Not umschliesst,
Macht mir den Himmel auf und schliesst
Die Hölle zu.”

Felhasznált irodalom

Lelkipásztor, 1986/164. o. (Kertész Géza igehirdetési előkészítője.)
Az egyházatyák beszédei Krisztus-ünnepekre. 2. köt. Húsvéti ün-

nepkör. Jel Kiadó, Budapest, 2002.
Czanik Péter: Ézsaiás könyvének magyarázata. Iránytű Kiadó, Bu-

dapest–Gödöllő, 1997. (13–39. fejezet.)
Johann Sebastian Bach János-passiójának szövegkönyve.

Johann Gyula

HÚSVÉT ÜNNEPE

•  J ón 2,3–10

Mi a „Jónás jele”?

Luther jól ismert mondása szerint Isten három nagy és 
egyenrangú tettét tarthatjuk számon: megteremtette a vi-
lágot, feltámasztotta Jézust a halottak közül, és életre hívja 
a hitet bennem is. Mindhárom tett creatio ex nihilo, logika-
ilag ez köti őket össze. A harmadik cselekedet nem kevésbé 
megrendítő komolyságú, mint az első kettő, az első és a 
második nem kevésbé érint engem egzisztenciám mélyén, 
mint a harmadik, s végül a második, Jézus feltámasztása 
jelentőségében semmi máshoz nem hasonlítható, csak a 
világ semmiből való megteremtéséhez és az Istenbe vetett 
bizalmas hithez, amely pusztán emberi feltételek között 
nem születhet meg.

Ha húsvét teológiáját Luther mondása segítségével ra-
gadjuk meg, nem lesz számunkra könnyű húsvét vasár-
napján Jónás imájáról prédikálni. A „három nagy tett” 
szoros egymás mellé állítása ugyanis nem engedi, hogy 
Jézus feltámasztásának eseményével laza analogikus kap-
csolatba állítsuk azokat a halálszéli-halálközeli tapaszta-
latokat, amelyekről Jónás imájának szerzője is beszámol. 
Jónás imája hálaadás, mégpedig nem is csupán spontán 
felszakadó hálasóhaj, hanem – perspektívájában, de az is 
lehet, hogy az imádság valódi helyzetében – szabályos 
templomi hálaáldozat: Jónás szorult helyzetében fogadal-
mat tesz, amit a baj elmúltával annak rendje és módja 
szerint teljesít.

Jónás imája ennélfogva annak a számtalan hívő ember-
nek a tapasztalatával állítható párhuzamba, aki bajba ke-
rült és megmenekült. Világosan tükrözi ezt a jó néhány 
zsoltárral megmutatkozó közeli kapcsolat is. Tanulságos 
versről versre végigolvasni az új protestáns fordítás jegy-
zeteiben felsorolt párhuzamos zsoltárverseket, hogy meg-
győződjünk arról, hogy milyen messzemenően követi a 
szöveg a kultikus élesben szereplő imádságok kép- és szó-
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használatát. Az imádság szerzője nyilvánvalóan törekedett 
arra, hogy a sokat tapasztalt hívő, aki magáénak érezte a 
zsoltárok hangját, a maga tapasztalataira ismerjen azokban 
a szavakban is, amelyeket a hal gyomrában imádkozó Jó-
nástól hall. Ezek a szavak bizonyára mély visszhangokat 
vernek azok szívében is, akik húsvét vasárnapján szószé-
keink körül ülnek. Veszélybe került élet, visszakapott biz-
tonság, hálaadás: az igehirdető számára szinte a lehetősé-
gek végtelenjét felkínáló kapcsolópontok.

A kérdés, hogy mi köze van Jónás hal-élményének Jézus 
feltámadásához. Jónás kis híján meghalt, és Isten kegyel-
méből visszakapta életét, hogy újra elindulhasson elvé-
gezni azt a feladatot, amivel Isten megbízta és ami elől 
korábban elmenekült; Jézus pedig valóságos halált halt, 
és Isten kegyelméből nem a régi életét kapta vissza, hanem 
az új teremtés „első zsengéjeként” (1Kor 15,23) újjáterem-
tett életet kapott, miután betöltötte küldetését. A két tör-
ténet között csak az élet és halál feszültségének legtágabb 
általánosságai között vonhatunk párhuzamot, de sem a 
két konkrét élet, sem a két konkrét „halál”, sem a veszély 
oka, sem pedig a „megoldás” nem állítható egymás mellé. 
Az egymás mellé állítás mégis megtörtént, és nem is az 
Agenda B-so ro zatának szerkesztője volt az első, aki ezt 
megtette, hanem maga Máté evangélista kötötte össze a 
hal gyomrában imádkozó Jónás és a feltámadásra „váró” 
Jézus alakját.

„Mert ahogyan Jónás három nap és három éjjel volt a hal 
gyomrában, úgy lesz az Emberfia is a föld belsejében három 
nap és három éjjel.” (Mt 12,40) Az utalás pontosan idézi fel 
Jón 2,1-et, de szándéka ellenére nem harmonizál Jézus ha-
lálának és feltámadásának történetével, hiszen Jézus leg-
feljebb két nap és két éjjel feküdt a sírban. A mondat Jézus 
figyelmeztető beszédébe van beágyazva. „Ez a gonosz és 
parázna nemzedék [azaz a jelet kívánó írástudók és farize-
usok] jelt követel, de nem adatik neki más jel, mint a Jónás 
próféta jele. (…) A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor 
ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert 
ők megtértek Jónás prédikálására; ámde itt nagyobb van 
Jónásnál! Dél királynője feltámad az ítéletkor ezzel a nem-
zedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, mert ő eljött a 
föld végső határairól, hogy meghallgassa Salamon bölcses-
ségét; ámde itt nagyobb van Salamonnál!” (Mt 12,39–42) 
Ebben a gondolatmenetben a megtérést prédikáló Jónás és 
az Isten bölcsességével teljes Salamon állnak egymás mel-
lett, akiknek a szava Isten felé fordította a pogányokat. 
Mind Jónás, mind Salamon Jézusra, a náluk nagyobbra 
utaló jelek, akinek szavára, és különösen feltámadásának 
hírére, annak erejét megtapasztalva a pogányok hívővé let-
tek, hogy annál élesebben megmutatkozzék a vallási ha-
gyomány őreinek hitetlensége.

Máté evangélista szövegében tehát Jónás kétféle érte-
lemben is Jézusra mutató jel: mint aki három napig a hal 
gyomrába volt elrejtve, s mint aki Isten szeretetét hirdette 
a pogányoknak, hogy azok megtérjenek és éljenek. Az első 
jel puszta formális hasonlóságon alapul, amelyben a tar-

talmi elemek nem felelnek meg egymásnak; a második jel 
az ősgyülekezet meglepő tapasztalatában gyökerezik: a 
feltámadott Jézusra mutató és megtérésre hívó igehirdetés-
ből a pogányok megértik, hogy Isten szeretettel fordul fe-
léjük. A második jel esetében nagyon szoros a tartalmi 
párhuzam: Jónás szolgálata és története üzenetének lénye-
ge kerül kapcsolatba azzal, amit az ősgyülekezet a pogá-
nyok Jézus iránti váratlan nyitottságában és Izrael egyes 
köreinek merev és fájdalmas elzárkózásában megtapasz-
talt. Hogy ez az üzenet mit jelenthetett már a Jónás köny-
ve megírásának idején, azt sokatmondó lehet számunkra 
a részletek türelmes számbavétele révén ízlelgetni, akár 
Rózsa Huba szavai segítségével:

„A fogság idejétől kezdve a palesztinai zsidóság idegen 
népek uralma alatt élt, először a Perzsa Birodalom, majd 
Nagy Sándor rövid ideig tartó uralma alatt, s ennek fel-
bomlása után a Ptolemaioszok és a Szeleukidák fennha-
tóságához tartozott. Emellett állandóan súrlódásban éltek 
a fogság idején Júdában letelepedett idegenekkel s a kör-
nyező területek lakóival. Az edomitákkal és a sza má ri ai-
akkal fennálló ellentét végig rányomta bélyegét a fogság 
utáni időszakra. Ilyen körülmények között a palesztinai 
közösség a pogány népek hatalmában látta Isten végső 
uralmának legfőbb akadályát, és a prófétai jövendölések-
re tekintve várta a pogányokon beteljesedő biztos isteni 
ítéletet. Ezzel egyidejűleg kiemelték Izrael választottságát, 
az üdvösség rendjében birtokolt privilégiumait. Az idegen 
népektől való elzárkózás törekvése Ezsdrás és Nehemiás 
tevékenységét követően még erősebb lett. Ebben a háttér-
ben hirdeti különös bátorsággal Jónás könyve Isten egye-
temes üdvözítő akaratát, s a partikularizmus szellemével 
szembeszállva próbálja meggyőzni a közösség tagjait, 
hogy Isten Izraelre és a pogányokra egyaránt irgalommal 
tekint.” (Rózsa, 317. o.)

Nem nehéz belátni, hogy mennyire eleven volt ez a prob-
léma az első század során, s gyakran azóta is, amikor 
bármely nép az elzárkózás vagy a többiekkel szembeni 
nyitás válaszútja elé kerül. Ismerjük az ősgyülekezet vá-
laszát, amit éppen a Feltámadottal összhangban adott 
meg. Húsvét vasárnapi igehirdetésünk akkor lesz krisz to-
centrikus, ha rá tud mutatni arra, hogy Jézus erre gondolt, 
amikor Jónást jellé tette: az idegenhez odaforduló számá-
ra bátorító és megerősítő jellé, az elzárkózó számára pedig 
figyelmeztető jellé.

Ennek a mondanivalónak a kiemelésekor a Mt 12,40-ben 
megfogalmazott formális párhuzam inkább megzavarja, 
eltereli a figyelmet, semmint segítené. Bizonyára nem vé-
letlen, hogy Lukács evangélista Jézus ugyanezen szavainak 
elmondásakor (Lk 11,29–32) nem utal a „hal gyomrában 
– föld belsejében” párhuzamra, de szinte szó szerinti egye-
zésben közli Máté evangéliumának azokat a verseit, ame-
lyek felmutatják a tartalmi párhuzamot, a „másik” jelet. 
A mi megkerülhetetlen textusunk viszont Jónás imája a hal 
gyomrában; megkerülhetetlen kérdésünk pedig, hogy tu-
dunk-e ennek az igének az alapján úgy prédikálni, hogy 
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Jónás és Jézus egymás mellé állításakor ne a csupán formá-
lis, tartalmilag pedig nagyon kérdéses párhuzamra épít-
sünk, hanem eljussunk a valódi párhuzamig.

Úgy vélem, két utat követhetünk, egy radikálisabbat és 
egy óvatosabbat.

A radikális úton Jónás halál-közeli élményének, meg-
menekülésének és hálájának felidézésekor elmondhatjuk, 
1) hogy ez az általános emberi tapasztalat nem analóg 
Jézus feltámadásának az eseményével. Húsvét ünnepéhez 
amúgy is számos természeti analógia kapcsolódik: a ter-
mészet megújulása, a tél búcsúztatása és a tavasz kö-
szöntése, a tojás és a locsolkodás szokása mint termé-
kenységszimbólumok. El kell mondanunk, hogy Jézus 
újjáteremtése nem ezek közül egy, nem az élet ciklikus 
megújulása vagy bármilyen körülmények közötti újra meg-
erősödése. Innen továbblépve beszélhetünk arról, 2) hogy 
Jónásnak az Úr nem pusztán az életét mentette meg, ha-
nem az élettel együtt visszakapta azt a küldetést is, ami-
ben nem hitt, amitől menekült, aminek a sikerén ő maga 
is meglepődött és megbotránkozott, de aminek a vonako-
dó teljesítésével végül azzá a jellé lett, akire Jézus később 
úgy mutatott, mint a saját megtérésre hívó és újjáterem-
tő szolgálatának jelére. Végül pedig rámutathatunk: 3) 
Jónás (könyve) üzenete és Jézus feltámadása üzenete 
számunkra is meglepő, megbotránkoztató és mindig ak-
tuális tartalmára, akár abban a szellemben, ahogyan azt 
Péter apostol az első pünkösdi igehirdetésében aktuali-
zálta (ApCsel 2,38–39).

Az óvatos úton kihagyható a fenti gondolatsornak az 
ütköztető, húsvéti hiedelmeket megkérdőjelező, egyes 
tradicionális gyülekezetekben talán kezelhetetlen feszült-
séget keltő első lépése, helyette röviden elmondhatjuk 
Jónás történetét, majd hangsúlyozhatjuk az első gondo-
latmenet (2) pontja tartalmát. Innen lépünk tovább a 
fentiek (3) pontjához, majd visszatérünk Jónás imájához, 
amelyben a megszabadult ember hálájára tesszük a hang-
súlyt: hálásak lehetünk azért, amit a Feltámadott értünk 
tett, életutunk járása során értünk tesz, s hálásak lehe-
tünk annak, aki ígérete szerint a halál fogságából is ki 
fog bennünket szabadítani, hogy hozzá hasonlóan újon-
nan teremtve élhessünk.

Felhasznált irodalom

Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése. 2. köt. Szent István Tár-
sulat, Budapest, 1996.

Ajánlott irodalom

Baldermann, Ingo: A Biblia a tanulás könyve. A bibliai didaktika 
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Élet és halál, 99. kk.; A feltámadás, 300. kk.

Csepregi András

HÚSVÉT 2. NAPJA

•  Ézs 52,7–10

Van egy jó hírem…

Exegézis
Húsvét 2. napjának alapigéje az Ószövetség evangélistájának 
szájából hangzik felénk. Deutero-Ézsaiás a fogságban meg-
gyötört néphez szól, reménységet, örömhírt hirdet. Köny vét 
két részre bonthatjuk: 40–48. és 49–55. fejezetek.1 A második 
egység történeti hátterét Círusz Babilon felett aratott győzelme 
adja, és a fogságból való szabadulás után megteremtődött új 
közösségről szól. Tehát az 539. esztendőt követő időszakra 
vonatkozik.

Igénk műfajilag tekintve reszponzorium, a gyülekezet vá-
laszéneke az 51,9–52,3-ban található nagy költeményre.2 Úgy 
kell elképzelnünk, hogy jó hangosan énekelték! Az ujjongás, 
hálaének oka a bizonyosság: Isten megváltja Izraelt. Mondan-
dójában sok hasonlóság van a 40,9–11 versekkel. A próféta 
lírai eszközökkel fejezi ki az örömhírt a nép számára, amelynek 
lényege: Visszatér az Úr a Sionra. (8. v.) „A próféta evangéliu-
mot hirdet Isten kegyelmes tettéről, mely a Jeruzsálem romjain 
sarjadó új életről és a szétszóratás utáni összegyűjtésről szól.”3

7. vers: A reményt adó ének egy gyönyörű képpel kezdő-
dik: megjelenik a Jeruzsálemet körülvevő hegyeken a győ-
zelmi hírt hozó hírnök. Rögtön a lábára irányul a figyelem, 
ahogy szalad, egyre közeledik a jóhírrel (). Ez-
után az üzenet hangzik fel: Istened uralkodik! Ez jelenti a 
nép számára a békességet, szabadulást.

8. vers: Ennek az egyszemélyes hírvivő szolgálatnak a 
hangját erősítik fel az őrállók: kiáltanak, ujjonganak. Az ő 
ajkukon a hír már azt az értelmezést kapja, hogy a nép 
számára ez egyet jelent Isten visszatérésével a Sionra. Vele 
együtt térnek vissza a fogságban lévők is.

9. vers: Az ujjongó kórus egyre bővül, hangjuk fokoza-
tosan erősödik: az éneklők felszólítják Jeruzsálem romjait 
is a csatlakozásra. Ennek oka: Isten megváltói, szabadítói 
műve szorosan egybekapcsolódik irgalmával. A kép egyben 
a népet is jelenti. Ő vigasztalást ad a foglyoknak. A költői 
kifejezések mögött eltűnt a történelmi-politikai háttér, a 
próféta egyedül Isten cselekvését látja az eseményekben. 
Jeruzsálem romjai Isten irgalmáról énekelnek.

10. vers: Az eddig Jeruzsálemre fókuszált képek most 
hirtelen kitágulnak. Előttünk az egész világ: Isten szabadí-
tó tette minden nép számára nyilvánvalóvá válik. Az egész 
föld határa a lakott világot jelenti. Isten népének hazatéré-
se örökségébe jel lesz minden ember számára. Örömhír 
Isten szeretetéről.

 1 Soggin, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe. Kálvin Kiadó, Budapest, 
1999. 330. o.
 2 Westermann, Claus: Das Buch Jesaja Kap. 40–66. Vandenhoeck & Rup-
recht, Göttingen, 1986. 201. kk.
 3 Magassy Sándor igehirdetés előkészítője: Lelkipásztor 1970, 123. o.
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Meditáció

Húsvét örömhíre tipikusan keresztyén üzenet. A halált le-
győző Úr a benne bízóknak ad örök életet. Honfitársaink 
többsége számára húsvét eggyel több szabadnapot jelent, 
alkalmat rokonlátogatásra, netán lerészegedésre, szórako-
zásra. Van, ahol a konfirmáció ünnepe ez a nap. Az előző 
nap ünnepi tömege után hűséges templomba járó tagjaink-
ra számíthatunk csak. Nekik vajon mit üzen ez a régi ének?

Induljunk ki a képből: örömhírt hozó sietős lábak. Az evan-
géliumok húsvéti történeteit idézi fel bennem. Magdalai Má-
ria rohanó léptei, aki először viszi meg a hírt, de hitetlenség-
re talál (Mk 16,10). Aztán a többi asszony (Lk 24,10), majd 
az emmausi tanítványok sietős járása, akik miután találkoz-
tak vele, képesek voltak még este visszatérni Jeruzsálembe a 
jóhírrel, hogy ő él (Lk 24,13–35). A folytatás: az ujjongó je-
ruzsálemi gyülekezet, akik imádkozva várják a Lélek kiára-
dását. Az üldöztetés miatt szertefutó tanítványok, akik így 
lesznek az evangélium postásai Palesztinában. A világot be-
járó Pál apostolról nem is szólva. Örömhírt hozó sietős lábak.

Nem a személy a fontos – Jézus sokszor olyanokat vá-
lasztott követeiül, akiket mások elvetettek –, hanem az 
engedelmesség. Az öröm, a készség, hogy a többi „fogság-
ban lévőhöz is” eljusson az üzenet. A vigasztaló, békét, 
reményt adó ige Isten uralkodásáról. Birodalmak jönnek és 
mennek. Uralkodók váltják egymást. Isten uralmának azon-
ban nincs vége. Lehet, hogy sok minden romokban hever, 
de egyszer majd a romok is énekelni fognak: Lk 19,39–40!

Húsvét üzenetének szerves része a vigasztalás. Sokszor 
nem értjük Isten útjait, sötétben járunk, csak a romokat 
látjuk magunk előtt. A fagyot, ami megsemmisítette az ígé-
retes termést. Miért? Igénk üzenete az Ószövetségből, hogy 
eljön az idő, amikor minden szem meglátja az Úr szabadí-
tását. Válasz érkezik majd a miértre. Nagypéntek nélkül 
nincs húsvét. Nem értjük, Istennek mi a célja a tragédiákkal, 
de egy bizonyos: a bennünket ért fájdalmat, szenvedést 
felhasználja, hogy alakítson, formáljon minket, hogy kiáb-
rázolódjék rajtunk a Krisztus (Zsid 2,10 és 5,8).

A fogságot megtapasztaltaknak jó hír a szabadulás. Isten 
Úr a halál felett. Jézus feltámadása emberi közelségbe hoz-
za a halottaikat siratok számára is a reményt. Van tovább! 
Ha a Golgota mélységéből volt feltámadás, akkor nincs 
miért kételkednünk. Ő a halálból is kiszabadít minket.

Gondolatok az igehirdetéshez

Bár ószövetségi a textus, mégis hordoz húsvéti színeket és 
hangulatot. Az első az örömhír maga: Isten uralkodik. Ez most 
valóságos lett a feltámadásban a halál fölött is. Ami ott, akkor 
földi, politikai remény, Jézusban időn és téren felüli megta-
pasztalás lehet. A másik vonása a prófétai éneknek a hírnökök 
szolgálata. A harmadik lehet az ujjongó ének, ének a romokon.

Van egy jó hírem, meg egy rossz… ismerjük a mondást. 
Mi bátran mondhatjuk húsvét második napján, hogy van 

egy jó hírem – rossz pedig nincs! Ez pedig az, hogy uralko-
dik az Úr! Halált legyőző Urunk van! Talán mi sem érezzük 
már sokszor ennek a hírnek a hallatlan erejét, örömét, ami 
énekszóra késztette egykor a fogságból hazatérő népet. Meg 
kellene kérdezni magunkat: mi ebben nekünk a jó hír? Mi-
ért kopott meg számunkra? Emlékezetfrissítésre van szük-
ségünk, honnan szabadított meg az Úr.

A jó hírnek futárokra van szüksége, akik viszik tovább 
a sírók, reménytelenek felé. Előttünk sietős lábak hosszú 
sora vitte a jó hírt szerte a világba. Vajon beállunk-e ebbe 
a sorba? Levente Péternek és Döbrentei Ildikónak van egy 
szép meséje nyúlanyóról, aki telefont fog kapni, és ezért 
fájós lábával kész többször is elmenni unokáihoz, hogy 
megossza velük örömét. Mindig azzal érkezik hozzájuk, 
hogy van egy jóhírem, de útközben elfelejti, hogy mi az. 
Aztán a beszerelt telefonba mondja el nekik végül. (Égből 
pottyant mesék) Nem hasonlítunk mi is hozzá? Elfelejtjük, 
mi küldetésünk lényege. Ragyogunk-e az örömtől? Vonzó-e 
a keresztyénségünk a szomszédaink, barátaink számára? 
Vagy saját keserűségünkkel, széthúzásainkkal emésztjük 
erőnket? Mennyire tudatos az számunkra, hogy olyan evan-
géliummal rendelkezünk, amit a világ elől elhallgatni bűn? 
Isten mindenkinek tud munkát adni. Nála ismeretlen foga-
lom a munkanélküliség. Futárok kerestetnek.

Mi, lelkészek sokszor találkozunk gyászoló emberekkel. 
Tragédiákat, fájdalmakat hordoznak gyülekezeti tagjaink. 
Húsvétkor is felbukkannak a miértek. Választ adni nem 
tudunk, de fontos, hogy megszólaltassuk Isten együttérző, 
vigasztaló szavát. Isten tudja, mit jelent valakit, akit nagyon 
szeretünk, elveszíteni. A jó hír, az evangélium ezért soha 
nem lehet mások fölött győzedelmeskedő, fölényes, minden 
bajt megoldó ír, csodaszer. Helyette: ének a romokon, arról 
az Istenről, aki a pusztulás ellenére is tud reményt, értelmet 
adni életünknek. Aki mégis visszatér hozzánk, bár nem 
érdemeljük. Így kap távlatot, jövőt az emberiség, mert sze-
ret minket az Úr, azért nincs még végünk.

Végezetül hadd ajánljam ezt az írást Andorka Eszter lel-
kész testvérem emlékének. Eredetileg neki kellett volna 
elkészítenie ezt az előkészítőt. Tragikus halála ebben meg-
akadályozta. Hiszem, ami nekünk itt reménység, húsvéti 
hit, az néki már valóság, el nem múló öröm.

Gerőfi Gyuláné

HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁN 1. VASÁRN AP 
(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. fejeze-
tet a mű lezárása után toldották az evangéliumhoz, valószí-
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nűleg az evangélista tanítványi köréből valók (vö. 21,24). 
Kérdéses viszont a galileai hagyományban szereplő esemé-
nyek viszonya Jézusnak Jeruzsálemben történt megjelené-
seihez, a bennük található tanúságtétel kapcsolata az evan-
gélium teológiai mondanivalójával, s nem utolsósorban a 
csodálatos halászatról szóló leírás hagyománytörténeti 
helyzete a Lk 5,4–11-ben található elbeszéléshez viszonyít-
va. Azoknak, akik szeretnék a felmerülő kérdéseket alapo-
sabban tanulmányozni, figyelmébe ajánlom Karner Károly: 
Testté lett Ige, 323. kk.; Farkasfalvy Dénes: Testté vált szó, 
178. kk. és Bolyki János: Igaz tanúvallomás, 528–529. o. 
idevágó megjegyzéseit. Az én álláspontom, amely nagymér-
tékben meghatározza az igeszakasz általam képviselt értel-
mezését, a következő: Az evangélium szóban forgó toldalé-
ka stílus és mondanivaló tekintetében szorosan kapcsolódik 
az evangélium testéhez, s hasonlóképpen a csodálatos ha-
lászat jánosi elbeszélésének körvonalai is csak a lukácsi 
történet hátterén válnak igazán szembetűnővé.

1. vers: A „megjelent Jézus a tanítványoknak” fordulat 
(vö. újfordítású Biblia, Farkasfalvy, Bolyki) kevesebbet 
mond az eredeti szövegnél (). 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 Feltáma-
dott, aki új létformájában emberi szem számára láthatatlan 
volt, „megláttatta magát” a tanítványokkal. Hasonló módon 
értelmezi Pál apostol is Jézus húsvét utáni megjelenéseit, 
amikor az  szóval fejezi ki azokat, a szenvedő alakkal 
feltehetően Isten cselekvésére utalva. János evangéliuma 
szerint az elrejtőzés és a megnyilatkozás a Feltámadott ha-
talmában van ().

2–3. vers: Hét tanítvány van együtt Galileában, akik kö-
zül nem feltétlenül tartozik mindegyik a tizenkettő közé. 
Többségükben az evangéliumból már név szerint ismert 
emberekről van szó. Nathanaelről meg egyenesen csak Já-
nostól tudhatunk (1,45kk). Mivel az összefüggés szerint a 
titokzatos „szeretett tanítványnak” is közöttük kell lennie 
(21,7.20), személye nagy valószínűséggel az egyik Zebede-
us fival, mégpedig Jánossal azonosítható.

A történetben szereplő tanítványok hetes számában és 
azután más rejtélyesnek tűnő mozzanatban is – például a 
kifogott hal mennyiségében – a magyarázók mélyebb, szim-
bolikus értelmet keresnek. Véleményem szerint, ha az elbe-
szélésben 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 tapin-
tatosan bár, de félreérthetetlenül, tudtára adja a tanítvá-
nyoknak, hogy különleges hivatásuk húsvét után is érvény-
ben van. Ők ugyanis nyilvánvalóan korábbi foglalkozásuk-
hoz akarnak visszatérni, mert ahogy Farkasfalvy enyhe 
gúnnyal megjegyzi: Talán csak „nem akarja feltételezni 
valaki, hogy az első századi Galileában »sporthorgászat« 
is volt”, és ennek kedvéért szálltak csónakba? Valóban túl 

messzire megy-e Stibbe, amikor úgy gondolja, hogy az ered-
ménytelen halászat miatt „a kísérlet a lelkükben tátongó 
űrnek a betöltésére lehangolóan elhibázott volt” (John, 210. 
o.)? Ha tehát a történetben szimbolikát keresünk, akkor az 
egyértelműen a missziói tevékenységnek a halászattal tör-
ténő ábrázolásában található.

4. vers: Az eseményeknek a hajnali időpontra történő 
rögzítésével kapcsolatban szintén érdemes Stibbe észrevé-
telére figyelnünk. Szerinte ugyanis ez finom utalás a szer-
ző részéről arra a napkeltére, amikor Péter megtagadta Urát 
(John, 210. o.).

5. vers: A parton álló Feltámadottnak a meddő fáradozás 
után még a tavon tartózkodó tanítványokhoz intézett sza-
vai az eredeti szöveghez hű fordításban így hangzanak: 
„Gyermekeim, ugye nincs kenyérre valótok?” Ha ugyanis 
mh-vel kezdődik egy kérdés, akkor a kérdező a görög nyelv-
tan szerint nemleges választ vár. Ha a kérdést így értjük, 
akkor lehetetlen észre nem venni a benne rejlő szelíd szem-
rehányást és megszégyenítést a tulajdonképpeni küldetésük 
feladása miatt.

7. vers: Az elbeszélés a Feltámadott megjelenésének Péter-
re és a szeretett tanítványra gyakorolt hatását emeli ki. Ebben 
nyilván tükröződhet kettejük kiemelkedő jelentősége az őske-
resztyénség életében. Ugyanaz az eltérő viselkedés nyilvánul 
meg részükről itt is, mint amely a húsvéti versenyfutás alkal-
mával jellemezte őket (20,3–10). A szeretett tanítvány gyor-
sabb a felismerésben, Péter pedig a cselekvésben. Az utóbbi 
ugyanolyan szenvedélyes most is, mint a lábmosáskor (13,9), 
vagy Jézus elfogatásakor (18,10) volt. A Jézushoz tartozók 
nem vesztik el egyéni jellegzetességüket húsvét után sem.

8. vers: A szerző több apró részlet mellett korabeli mér-
tékegységben megadja a csónak távolságát a parttól. Két-
száz könyöknyire voltak, azaz hozzávetőlegesen száz mé-
terre. 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 lukácsi hagyományban is 
szó esik arról, hogy a feltámadott Úr eszik, de ott ő kér 
ennivalót a tanítványaitól, hogy azután szemük láttára el-
fogyassza (Lk 24,41kk). Jánosnál viszont maga Jézus ké-
szíti el az ételt, talán azért, mert nyilvánvalóvá akarja ten-
ni, hogy a nagy zsákmányra nem neki van szüksége.

11. vers: A csodálatos módon befogott halak száma (153) 
élénken foglalkoztatta minden időben a magyarázók kép-
zeletét. Aki kíváncsi a különféle találgatásokra, nézze meg 
Karner Károly (268–269. o.) vagy Bolyki János (535. o.) 
kommentárját. Még a legvalószínűbbnek Hieronymus fel-
tételezése látszik, aki egy ókori szerzőre hivatkozva 153 
halfajtáról tud. Ezért Hieronymus szerint az evangélista az 
emberiség teljességét kívánja a rejtélyes számmal kifejezés-
re juttatni. Fontos a halak nagy számához fűzött megjegy-
zés is: a háló a megterhelés ellenére sem szakadozott. Nem 
úgy, mint az első csodálatos halászat alkalmával (Lk 5,6).
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13. vers: A „vette a kenyeret és nekik adta” fordulat az 
úrvacsora szereztetésére emlékeztet, és ennélfogva sok ma-
gyarázó az úrvacsorára történő utalást lát benne. A kenyér-
re helyezett hal azonban sehogy sem illik bele a képbe. 
Inkább maga az 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 (John, 209. o.). Valójában azonban ez a fény a 
feltámadott Úrra vetül, s csak róla hull Péterre. Mert a mon-
danivaló súlypontja, hogy a feltámadás páratlan eseménye 
után folytatódik Jézus életműve, ám kiterjedése ugyanakkor 
határtalanná válik. Való igaz, amit az evangélium toldalé-
kának zárszavában olvashatunk: „Ha mindazt, amit Jézus 
tett, megírnák egytől egyig… maga a világ sem tudná befo-
gadni az erről szóló könyveket.” (21,25)

A feltámadott Úr viszont az ember érzékszervei számára 
rejtetten működik, alkalmanként rövid időre mégis felfedte 
önmagát néhány kiválasztottnak, hogy tanúi legyenek. Nem 
ellenségeit kísérteni, rajtuk bosszút állni tér vissza néhány 
pillanatra Isten világából, hanem az övéihez jön, hogy őket 
talpra állítsa, és általuk foganatosítsa Isten mentő szerete-
tét. Tisztában van azzal, hogy mi történik velük, hol van-
nak, mire van szükségük, és a célnak megfelelően bánik 
velük, amint erről történetünk is meggyőzhet minket.

Különös kettősség vonul végig az elbeszélésen. A tó part-
ján megálló alak egyszerre tűnik a tanítványok számára 
ismerősnek és ugyanakkor ismeretlennek. 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 állítani még a Ti bé-
ri ás-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 Krisz-
tus feltámadásának örömhíre nem talál hitelt az ő népében, 
és nem ver gyökeret szívükben, okvetlenül a sivár anyagi-
asság lesz úrrá felettük. Hiszen ha Jézus ott maradt a múlt-
ban, akkor nem érdemes egy szálat sem keresztbe tenni az 
ő nevében. A meghátráló tanítványoknak azonban élő Ura 
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 tanítványok-
nak, élő ura és szabadítója minden időben minden ember-
nek. Az az Úr pedig, akivel nekünk dolgunk van, nem más, 
mint az, akit földi életében megismerhettek az ő tanítvá-
nyai. Ezért ma sem lehetetlen, hogy az ő nyomdokaiban 
járjunk, míg haza nem érkezünk.

Cserháti Sándor (id.)

HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁN 2. VASÁRNAP 
(MISERICORDIA DOMINI)

• Jn  21,15–19

Péter  megbízatása: a pásztori szeretet tükre

A vasárnap scopusa – a pásztorolt gyülekezet – figyelmünket 
a pásztori szolgálatra irányítja, nemcsak a lelkipásztor, de 
a pásztoroltak szempontjából is. A készülés kezdetén jó el-
olvasni az óegyházi evangéliumot és a lekcióként szolgáló 
epistolát. Egy-egy mondatukkal képesek arra, hogy megmu-
tassák a probléma mélységét, ugyanakkor alapvető irány-
mutatással is szolgálnak: „Én vagyok a jó pásztor, én isme-
rem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem, ahogyan az 
Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát: és én életemet 
adom a juhokért.” (Jn 10,14–15) „Krisztus is szenvedett ér-
tetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait köves-
sétek…” (1Pt 2,21). Ez a két ige akár ki is jelölheti alapigénk 
magyarázatának kereteit: a pásztor ismeri a rábízottakat, és 
kész szenvedni is érettük.

A szöveg környezetének magyarázatakor elegendő visz-
szautalnunk az előző vasárnap igehirdetésére, a Jézus és 
Péter beszélgetését közvetlenül megelőző történetekre: Jézus 
megjelenése a Tibériás-tenger partján és a nagy halfogás. 
A bevezetéstani probléma, hogy a 21. fejezet eredetileg az 
evangéliumhoz tartozott-e, izgalmas teológiai kérdésekhez 
vezet (lásd pl. Karner, 323. kk.), ezzel azonban a szószéken 
most egyáltalán nem foglalkoznék, annyira elterelné a fi-
gyelmet az igehirdető (és az igehallgató!) előtt álló fő fel-
adatról, amely a pásztori szeretet tartalmának mélyebb 
megértése.

Az igehirdetés elején néhány szóval feleleveníthetjük Pé-
ter fogadkozásának és tagadásának történetét, s rámutat-
hatunk: ettől a Pétertől kérdezi Jézus, szeretsz-e engem? 
Elmondhatjuk, a bukás és a kérdés egymással szoros kap-
csolatban van, hiszen – János evangélista szerint – Péter 
közvetlenül azután mondta Jézusnak: „Az életemet adom 
érted!”, miután Jézus elmondta a tanítványoknak az „új” 
parancsolatot: „…ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy 
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szeressétek egymást!”. A második lépésben felhívhatjuk a 
figyelmet a görög szöveg sajátosságára, amelyről a rendsze-
res igehallgatók már valószínűleg többször hallottak, hogy 
míg az első kérdésben Jézus a szeretet azon kifejezésével 
kérdez,  amellyel az új parancsolatot is megfogalmazta, Pé-
ter más kifejezéssel válaszol; a harmadik kérdés és válasz 
során pedig nem az történik, amit várnánk, hogy Péter iga-
zodik Jézus szóhasználatához, hanem Jézus hagyja helyben 
Péter szóhasználatát. A szóhasználat ezen sajátosságának 
értelmezésével irányíthatjuk a figyelmet arra a kérdésre, 
hogy vajon jól értjük-e a pásztori szeretet lényegét?

A görög szövegben szereplő két ige az  és a , 
a Vulgata az előbbit (az új parancsolatnál is) a diligo, az 
utóbbit az amo igével fordítja, a német és az angol biblia-
fordítások a magyar fordításhoz hasonlóan nem érzékeltetik 
az igék különbségét. Mielőtt az igék különbségének magától 
értetődő, üzenet értékű jelentőséget tulajdonítunk, meg kell 
jegyeznünk, hogy a szövegben nem ezt az egyetlen „játé-
kosságot” találjuk. A három jézusi felszólításban – „Legel-
tesd az én bárányaimat!”; „Őrizd az én juhaimat!”; „Legel-
tesd az én juhaimat!” – a szavak hasonló szellemű változa-
tosságával találkozunk, amit a magyar, a német és az angol 
fordítások vissza is adnak. Ez utóbbi esetben nem tulajdo-
nítunk nagy jelentőséget a szavak váltakozásának. (Karner 
Károly hangsúlyozza, hogy mindkét bárányelnevezés ki-
csiny, gyenge, segítségre szoruló báránykákra utal, az igék 
között a másodikként előforduló  ige, a lel ki pász-
tor lás tan névadója pedig talán általánosabb gondoskodásra 
utal, mint az elsőként és harmadikként használt  ige, 
Karner, 273. o.) A párbeszéd három kérdése és válasza há-
rom kulcskifejezésénél is rokon értelmű szavakkal találko-
zunk, jogos tehát a kérdés, hogy ezek nem egyszerűen a 
tartalmilag monoton párbeszéd nyelvi gazdagítását szolgál-
ják-e csupán. S lehet-e egyáltalán fogalmunk arról, hogy 
Jézus és Péter eredetileg arám nyelvű párbeszéde a kulcs-
szavak változásainak ugyanezt a rendjét tükrözi-e?

A fenti óvást azért látom szükségesnek elmondani, hogy 
ha igehirdetésünkben a szeretet kifejezéseinek változásaira 
hangsúlyt teszünk, ne felejtsük el, hogy a tartalmi különb-
ség alapja valójában hipotézis, amit a szöveg és a szavak 
valószínűsíthető korabeli jelentése nem feltétlenül támogat. 
Igehirdetési gyakorlatunk viszont messzemenően épít erre 
a feltételezett különbségre, sőt, a különbségnek gyakran 
határozott tartalmat is ad.

Gyakori eljárás ugyanis – én is sokszor éltem vele –, hogy 
az  –  különbségbe az isteni és az emberi sze-
retet gyökeres különbségét olvassuk bele. E szerint az olva-
sat szerint a szavak váltakozása a párbeszéden belül azt 
jelenti, hogy Jézus először azt kérdezi Pétertől, hogy képes-e 
isteni módon, érdek nélkül és önzetlenül szeretni, amire 
Péter kitérő választ ad; ez még egyszer megismétlődik; vé-
gül pedig Jézus mintegy nyugtázza Péter emberségét, mint 
korlátot, s erre a korlátozott emberi szereteten alapuló pász-
tori szolgálatra ad neki mandátumot, amivel azt is érzékel-
teti, hogy az első főpásztor, így a továbbiak is, csak embe-

ri módon szerethetnek. Ebben az olvasatban, amely kivá-
lóan képes érzékeltetni, hogy a Feltámadott leckét ad az 
egykor hevesen fogadkozó és tagadó Péternek, s amely 
hall ga tólagosan csak az -val jelölt isteni, érdek nél-
küli szeretetet tartja keresztyén értelemben szeretetnek, a 
pásztori megbízatás alapjául szolgáló  hiányos, „má-
sod osztályú” szeretet lehet csak, híján minden mozgósító 
erőnek, aminek egyetlen hivatása, hogy újra meg újra fi-
gyelmeztessen: a pásztor csak ember, csak ember, csak 
ember. S ha az ige üzenete ebben a figyelmeztetésben éri el 
csúcspontját, akkor az igehirdető és az igehallgató, aki 
többnyire magától is ismeri ember volta korlátait, sovány 
útravalóval fog távozni az istentiszteletről.

Ahhoz, hogy ezt a csapdát elkerüljük, először meg kell 
kérdőjeleznünk az  és a  radikális különbsé-
gére alapuló olvasási módot. Én magam ehhez az első 
segítséget Karner Károlyról kaptam, aki kommentárjában 
ugyan ragaszkodik ahhoz, hogy az  jelöli a keresz-
tyén értelemben vett nem birtokló, hanem önátadó szere-
tetet, az  mellett viszont nem értékeli le a  
tartalmát: „Az az ige, melyet a görög szöveg Péter felele-
tében alkalmaz, elsősorban az érzelmi és akarati ragasz-
kodást fejezi ki s jelöli meg, a gondoskodó szeretetet, mely 
kedvességével körülveszi azt, akit szeret. Péter elbukott a 
lángoló odaadással, melynek rajongásával körülvette Mes-
terét és amellyel érte kardot rántott. Most az alázatos ra-
gaszkodás gondoskodó szeretetét ígéri, azt a szeretetet, 
amely nem tekint a másikra, nem fogadkozik, hogy túltesz 
a társán, és nem büszkélkedik: ezért nincs feleletében 
semmi olyasmi, hogy ő »jobban szeret« mint tanítvány-
társai. [Harmadszor pedig] feleletében mindent Urára és 
Mesterére bíz, aki isteni látással ismeri az ember legbel-
sőbb titkait is, »tudja, mi van az emberben« (2,25): ő min-
dent tud és ismeri a tanítványt, ismeri érzületét s ragasz-
kodását Mesteréhez, tudja, hogy szereti s ragaszkodik 
hozzá lelke egész hevületével, szíve minden szolgálatkész 
odaadásával.” (Karner, 272–273.)

A Karner Károly által nyitott résben tovább haladva elő-
ször azt figyelhetjük meg, hogy akár a konkordanciák (pl. 
Schmoller), akár a szótárak (pl. Varga Zs.) tanúsága szerint 
az  és a  újszövetségi előfordulásai nem utalnak 
arra, hogy – az újszövetségi szerzők szerint – a kettő között 
világosan megmutatkozó és következetesen alkalmazott 
különbség lenne abban az értelemben, hogy az egyik az 
isteni (és keresztyéni), a másik az emberi szeretetre utalna. 
Csak néhány példa János evangéliumából azokra a helyek-
re, ahol Jézus, vagy akár az Atya szeretetét a -szal 
jelzi az evangélista: Jézus barátainak mondja tanítványait 
(15,15); ez a szó áll Lázár nővérei mondatában: „Uram, 
íme, akit szeretsz, beteg” (11,3); ez a szó jelzi a szeretett 
tanítványt 20,2-ben; az Atyának a Fiú iránti szeretetét 
(5,20) és a tanítványok iránti szeretetét (16,27). Találunk 
er re példát János evangéliumán kívül is, például a Jelenések 
köny vében: „Akit én szeretek, megfeddem és megfenyí-
tem…” (3,19). Mindebből világos, hogy János evangélista 
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nem akarhatott a két szó váltásaival a szeretet értelmezé-
sének a fenti radikális különbségére utalni.

Ha az evangélistának volt egyáltalán célja azzal, hogy a 
Jézus első kérdésében szereplő  mellett megszólaltat-
ta, sőt a párbeszéd végére domináns helyzetbe hozta a 
-t (és hogy volt-e ezzel célja, az még mindig csak hi-
potézis), az sokkal inkább az lehetett, hogy a szeretet szó 
értelmét a pásztori szeretet tartalmának megfelelően mé-
lyítse el. Az  Jánosnál is áll az érdek nélküli, önzetlen 
szeretet értelmében (pl.: „Nincs senkiben nagyobb szeretet 
annál, mintha valaki életét adja a barátaiért.” [15,13]), s 
ez kétségkívül a szeretet csúcsa. A pásztori szeretet viszont 
nem állhat kizárólag abból, hogy a pásztor a szeretet csú-
csait járja, a rábízottak pedig mindezt álmélkodva nézik. 
A pásztori szeretet, még ha lehetnek is ünnepi, vagy élet-
veszélyben megbizonyuló kivételesen hősies pillanatai, a 
pásztori szolgálat derekas részét kitevő hétköznapok során 
sokkal inkább a nyájjal való szoros együttélésben, az egy 
út közös járásában valósul meg. Ennek az együtt járásnak 
két viszonyítási pontja van: a pásztor és a nyáj tagjai, mint 
az Atya teremtményei, ugyanazokat az igényeket és szük-
ségeket hordozzák magukban; s a pásztor és a nyáj tagjai, 
mint Krisztus megváltott népe, reménység szerint ugyan-
annak az üdvösségnek a részesei.

Bármelyik viszonyítási pontból nézzük a pásztori szere-
tetet, annak lényegét abban ragadhatjuk meg, hogy a pász-
tor azt ismeri fel és azt gyakorolja, hogy a „nyáj” tagjainak 
ugyanarra van szüksége, mint neki magának. Úgy szereti 
felebarátját, mint önmagát, a másik szeretetének a mértéke, 
„ősképe”: önmaga szeretete.

Ha a teremtés felől nézzük: Isten kezdetben kijelentette 
rólunk, hogy létünk, életünk íme igen jó; életünk során arra 
van szükségünk, hogy ezt sokan, újra meg újra, a lehető 
legszemélyesebb módon elmondják nekünk és rólunk. 
A pásztor is ezzel tartozik a nyájnak: segítse őket, hogy el-
higgyék, átéljék, hogy Isten igent mond életükre. Minden, 
amit a személyes figyelem, törődés, gondoskodás, empátia 
címén elmondhatunk, helyet talál ebben az egy mozzanat-
ban. Az „igen” természetesen nem kritikátlan helyeslést 
jelent, ha valakinek azt mondom, „jó, hogy vagy”, abban az 
a kívánság is benne foglaltatik, hogy „jó legyen az életed”, 
ezt a „jót” pedig a pásztor esetleg éppen harag és ellenállás 
révén építheti. De a harag sem hagyhat kétséget afelől, hogy: 
„jó, hogy vagy”, „érted haragszom, nem ellened”.

Ha a pásztori szeretetet az eljövendő üdvösség felől néz-
zük, ebben a pásztor kapcsolata a „nyáj” tagjaival, minden 
tagjával a realitás új dimenziójába lép. Ebben a perspektí-
vában nem létezik „közönséges (egyszerű) gyülekezeti tag”, 
csak „rendkívüli” ember, az ősi liturgia szavaival jellemez-
ve, „csodálatosan megteremtett és még csodálatosabban 
újjáteremtett”. Ebben, és csak ebben az új dimenzióban 
ala kulhat át – észrevehetetlen fokozatossággal vagy viharos 
gyorsasággal – a kiinduló helyzet önszeretete az életet is 
feláldozni kész önátadássá. Az eljövendő Isten országának 
vonzásában – amelyben pásztor és nyáj együtt halad – min-

den átértékelődik, az eljövendő életem fontosabb lesz, mint 
a teremtett (és bűnös) életem. A pásztori szeretet belső lo-
gikája nem változik: a pásztornak ugyanarra van szüksége, 
mint a nyáj többi tagjának. De eljöhet a pillanat, amikor a 
pásztor – Krisztus szeretete által, amely sokak szeretetének 
és a saját szeretetének alakjában is formálta őt – megérik 
arra, hogy csak előre tekintsen, s Isten országa vonzásának 
teljesen átengedje magát. „Innen” nézve ez az élet érthetet-
len, fokozatos ön-felmorzsolás, mint Teréz anyáé, vagy hő-
si tett, mint megannyi vértanúé, de „onnan” nézve nem 
más, mint annak a szeretetnek a beteljesedése, amit hét-
köznapi, emberi, személyes, érthető módon a „pásztor” kö-
zöttünk úgy gyakorolt, hogy talán észre sem vettük. Bon-
hoef fer jól ismert utolsó szavai: „ez a vég, de számomra az 
élet kezdete”, „onnan” nézve bizonyára nem mondanak 
semmi rendkívülit: józanok, mint a kétszer kettő.

Vázlat

1. Jézus a bukott Pétert szólítja meg, az élre állni vágyót, aki 
különbnek gondolta magát a többieknél. Kérdése egyszerre 
személyes, bensőséges, ünnepélyes, és az elbukott ígéretre 
visszautaló. Péter válasza spontán, őszinte, és azt tükrözi: 
már másképp szereti a Feltámadottat, a nagy halfogás szer-
zőjét, mint amikor harsányan az életét ajánlotta érte. A bu-
kásra utaló hangsúlyt nem látszik megérteni, csak a harma-
dik kérdés után, amellyel Jézus egyszersmind azt is értésére 
adja, hogy elfogadja tőle azt a szeretetet, amivel Péter felé 
fordult.

2. Nem értjük-e gyakran félre a keresztyén szeretet lehe-
tőségeit, lényegét? Az önfeláldozásról, a keresztyén szeretet 
csúcsáról gyakran úgy gondolkodunk, mint ami egyedül 
méltó a keresztyén jelzőre, egyszersmind alapvető köteles-
ségünk; minden olyan szeretetet pedig, amely kapcsolatba 
hozható az önszeretettel, kizárólag önzésnek, bűnnek bé-
lyegzünk. Az önfeláldozás, mint gyakran elérhetetlen cél, 
üres szóvá lesz az ajkunkon, s míg megállás nélkül köve-
teljük magunktól és másoktól is, elmulasztjuk keresni azo-
kat az utakat és eszközöket, melyek révén valóban jót te-
hetnénk a másikkal. Megértem-e, hogy a másik nem azt 
kívánja tőlem, hogy áldozzam fel érte magamat, hanem azt, 
hogy ismerjem meg, értsem meg, mire van szüksége, és se-
gítsem szükségeit betölteni? Megértem-e, hogy a másikhoz 
akkor kerülök közelebb, ha magamat is jobban megismerem, 
mint Isten segítségre, megerősítésre szoruló teremtményét?

3. Pétert Jézus követésére hívta, jelzi, hogy az ő követé-
sében másokért kiszolgáltatottá lesz, egészen a vértanúsá-
gig. Erre az útra már nem az egykori fogadkozó indul el, 
aki az önfeláldozás puszta ígéretével a többiek között akart 
kitűnni, kilátásba helyezett halálával magának akart dicső-
séget szerezni. Halálával Istent fogja dicsőíteni, halálában 
a Jézusnak ígért „baráti szeretet” fog beteljesedni. Halálával, 
valójában élete kiteljesedésével, így fogja szolgálni, búza-
magként, mások életét.
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Cserháti Márta

HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁN 3. V ASÁRNAP 
(JUBILATE)

• Mk 2,18–22

A háttér  és a szöveg

Kisebb eltérésekkel mindhárom szinoptikus evangélium fel-
jegyezte ezt a vitahelyzetből induló jézusi tanítást. „A sze-
mantikus mezőt” (Gnilka) a hétszer előforduló  = 
böjtölni kifejezés uralja. Tudjuk, hogy a böjt az ételtől, ital-
tól, esetleg a házastársi érintkezéstől való teljes vagy rész-
leges tartózkodást jelenti. Az Ószövetség „a lélek meghajlik” 
(Ézs 58,3; Zsolt 35,13) szép képies kifejezésével a böjt ere-
deti céljára, az Isten előtti megalázkodásra utal. A többnyire 
imádsággal együtt járó böjtölés különösen rendkívüli élet-
helyzetekben (haláleset alkalmával vagy kinyilatkoztatásra 
várva) jelenthetett nagy segítséget. A mózesi törvények ere-
detileg csak egy kötelező böjti napot írtak elő, az engesztelés 
napját (4Móz 29,7 vö. ApCsel 27,9), a fogság utáni zsidó 
vezetők azonban további böjti napokat is kijelöltek, nehogy 
a nemzeti nyomorúság feledésbe merüljön. A böjt túlbecsü-
lése és túlzásba vitele ellen már a próféták is felemelték sza-
vukat, a Jézus korabeli farizeusság aztán ismét rendkívüli 
jelentőséget tulajdonított neki.

Ez érződik a Márk által ábrázolt vitahelyzeten is. A fa-
rizeusok és követőik immár heti két böjti napot (hétfő és 
csütörtök) tartottak. Jézus ugyan maga is böjttel készült 
szolgálata elvégzésére (Mt 4,2; Lk 4,2), a Hegyi beszédben 
súlyos kifogással illeti a képmutató böjtölést (Mt 6,16–18), 
illetve a farizeus és a vámszedő példázatában is utal e 
régi hagyomány megüresedésére (Lk 18,12). A farizeusok-
hoz hasonlóan – bár alapvetően más indítékkal – Keresz-
telő János is böjtölt. Erre nemcsak igénk néhány szava a 
tanúság, hanem Lk 7,33 „nem eszik kenyeret, nem iszik 
bort” megjegyzése is. Az őskeresztyénség, ha jelentős mó-
dosításokkal is, de átvette a zsidó böjtölési gyakorlatot. 
Közvetve erre utal igénkből 2,20: „…amikor elvétetik tőlük 
a vőlegény, akkor azon a napon böjtölni fognak.” Ez nem 
egyszerűen Jézus halála napját jelentette (bár a pénteki 

böjtnap egyértelműen arra utal), hanem azt az ennél szé-
lesebb gyakorlatot is, ami Pálra (2Kor 6,5; 11,27) és pél-
dának okáért az antiókhiai gyülekezeti elöljárókra (ApCsel 
13,2) is jellemző volt.

Kommentárjában Dóka Zoltán – a redakció-kritika tala-
ján állva – arra hívja fel a figyelmet, hogy a perikópa hát-
terében a húsvét utáni egyház helyzete áll. Ezért éri a vád 
csupán a tanítványokat, és Jézus böjti gyakorlatáról nem 
is esik szó. Mégsem logikátlan, hogy Jézus válaszol helyet-
tük. Egyrészt a mester felelős a tanítványaiért, másrészt 
az ő jelenléte vagy éppen eltávozása döntő fontosságú a 
böjt szempontjából. A szellemes jézusi válasz a lakodalmi 
gyakorlatot idézi fel: a vőlegény jelenlétében nem szabad 
böjtölni. A vőlegény-metafora mögött természetesen Jézus 
áll, akárcsak a tíz szűz példázatában Mt 25-ben. (Mivel 
azonban e két elbeszélés egymástól teljességgel független, 
összekapcsolásuk vagy még inkább összemosásuk nem 
indokolt.) Dibelius és Bultmann szerint 2,19b és 2,20 vatiti-
ni um ex eventu (már bekövetkezett eseményen alapuló 
jóslat), amellyel az őskeresztyén közösség saját böjtölési 
gyakorlatát akarta igazolni. Való igaz, hogy a húsvét utá-
ni gyülekezet fent vázolt böjtölési szokásainak ismeretében 
már korántsem olyan kiáltó az ellentét – legalábbis a böj-
tölés terén – a farizeusok és a tanítványok között. Ezzel a 
gyülekezet kétségtelenül legitimálhatja saját helyzetét, 
ellentmondásba kerül azonban Jézus böjt-kritikát nyújtó 
tanításával. Ezt az ellentétet hidalja át szemléletesen a 
vőlegény jelen- vagy távollétének képe. Amíg jelen volt 
Jézus, nem gyakorolták a böjtöt, de halála után már böj-
tölnek a közösség tagjai.

Ezen a ponton kap nagy szerepet a 21–22. versekben 
megőrzött jellegzetes jézusi tanítás. Több kommentáríró 
tanácstalanul áll az előtt a tény előtt, miként kerül a folt és 
a posztó, illetve a bor és a tömlő metaforája e perikópa 
végére. Nem igazán értik, miként kapcsolódik ez a böjtölés 
témájához. Nézetem szerint azért érezték szükségesnek a 
teljesen autentikus jézusi logionok ideillesztését, mert ezzel 
egy esetleges félreértést tudtak tisztázni. A zsinagóga és az 
egyház közösségének egymásra immár ismét hasonlító böj-
tölési gyakorlatából nem szabad azt a következtetést levon-
ni, hogy akkor a keresztyénség zökkenőmenetesen folytat-
ja a zsidóság gyakorlatát. Az egyház tanítása és életformá-
ja – bizonyos böjtölési elemek visszaállítása ellenére – for-
mai és tartalmi szempontból is radikálisan újat hozott.

A 18–20. és 21–22. v. kétségtelenül két önálló gondo-
latkört képez a perikópában. Ám éppen az a tény, hogy 
igénkben szorosan egymás mellé kerülnek, jelentős üze-
netet hordoz. Ez pedig ebben foglalható össze: az üdvtör-
téneti helyzet átalakulása (vagyis Jézus halála) következ-
tében adódhatnak változások a kegyességi gyakorlatban, 
ám a Jézus által fémjelzett radikális változások érvényben 
maradnak. Félmegoldásokkal – vagyis az új posztónak 
régi ruhára való foltozásával, illetve új bornak régi töm-
lőbe való töltésével – nem szabad kísérletezni. Mindez 
ebben a radikális mondatban összegződik: „…az újbor új 
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tömlőbe való.” A keresztyén közösségeknek a zsinagógától 
függetlenedő, sőt el is szakadó szándékának dokumentá-
lása ez a mondat.

Hídverés

Az exegézis eredményeképpen legalább három csomópont 
is adódik, ahol meg lehet ragadni az ige mai üzenetét. Az 
egyik a böjt kérdése. Ha ezt helyeznénk igehirdetésünk kö-
zéppontjába, akkor egyrészt elszakadnánk a de tempore 
jellegtől, másrészt könnyen benne ragadnánk a korabeli 
böjti szokások ismertetésében.

A másik lehetőség a folt-posztó és tömlő-bor ellentét-
párok középpontba állítása, ami azonban nem fogja át a 
perikópa teljes üzenetét. (Adódhat olyan rendkívüli hely-
zet, amikor mégis indokolt ennek kiemelése. Magam így 
tettem 1989-ben, amikor ugyancsak ez volt az igehirdeté-
si textus. Valóban csak zárójeles megjegyzés keretében 
idézem fel akkori szkopuszomat, amellyel az ige aktuali-
zálhatóságára is utalni kívánok. 1989 ma már történe-
lemnek számító tavaszán – a „minden szombat: új párt, 
minden hétfő: új áremelés” idején nem lehetett elhallgat-
ni Mk 2,21–22 mellbevágó érvényességét. A levegőben 
vibrált az új és a régi feszültsége. Reformpártiak és fun-
damentalisták, megújulásra készek és konzerválni akarók 
álltak egymással szemben a társadalomban és az egyház-
ban egyaránt. A régi és az új harca megmutatkozott az 
eszmékben és a szemléletben is: egypártrendszer vagy 
többpártrendszer, tervgazdaság vagy szabad piac, cenzú-
ra vagy sajtószabadság, régi címer – új címer, ÁEH (Álla-
mi Egyházügyi Hivatal) vagy vallás- és lelkiismereti sza-
badság. Azonban kétszer nem lehet ugyanabba a folyóba 
lépni, kétszer nem lehet ugyanazt prédikálni. Különösen 
nem 14 év elmúltával.)

Marad hát a harmadik kínálkozó csomópont, a vőlegény-
metafora megragadása. Ezzel a krisztológiai tartalommal 
egyrészt össze tudjuk kapcsolni a 18–20. és a 21–22. ver-
seket, vagyis a textus minél teljesebb kiaknázására töre-
kedhetünk, másrészt természetes módon kapcsolódhatunk 
a vasárnap de tempore jellegéhez: Jubilate!

Gondolatok az igehirdetéshez

Sem falusi, sem városi gyülekezeti tagoknak nem szükséges 
magyarázni, mit jelent lakodalmon részt venni. A felszaba-
dult vidámság és öröm helye az. Még az amúgy szomorú 
emberek is félretehetik gondjaikat. (Persze ennek a veszélyei 
is megvannak. Az ünneplés könnyen felszínessé válik. Ezért 
szánalmasak a televíziók dáridó-jellegű műsorai: azt akar-
ják elhitetni a nézővel, hogy egy óriási lakodalomba csöp-
penve félreteheti gondjait.) A régi keleti világban nem a 
menyasszony, hanem a vőlegény érkezése számított az ün-
nepség egyik dramaturgiai csúcspontjának. Amilyen feszült-

séggel vártak rá, annyira nem volt illő, sőt nem volt szabad 
jelenlétében szomorkodni, böjtölni. Senki sem örülne annak, 
ha az ő esküvőjén valaki szomorkodni kezdene, gyászos 
ábrázattal ülne, bele sem kóstolna a finom falatokba. Az 
evangélium által megrajzolt menyegző ráadásul egyáltalán 
nem szokványos. Itt egészen különleges frigyről, Istennek 
és az ő népének szövetségéről van szó. A régi hasonlat értel-
mében az egyház a menyasszony, Jézus a vőlegény.

A várva várt Vőlegény érkezésével az öröm ideje érkezett 
el. A vasárnap jellege ezért az ujjongó örömre utal: jubilate! 
Ez már nem „laetare”, a böjti mégis-öröm, hanem a feltá-
madott Jézus jelenlétével megpecsételt ujjongó, felszaba-
dult öröm.

Jézus örömöt hoz. Nem földi siralomvölgyet akar. Nem 
fogcsikorgató magatartást. Sokan azt hiszik, a keresztyén 
élet tilalomfák között haladva, szükségképpen örömtelen. 
Árulkodó módon kérdezett egyszer valaki: „A maguk val-
lásában mit tiltanak?” Helytelen ez a megközelítés. Nem 
kell sajnálkozni az egyházon, sopánkodni a Jézus-követők-
re váró esetleges lemondásokon. Jézus éppen azért sajnálta 
a gazdag ifjút, mert ő nem lett tanítvány.

A Szentírás tele van az öröm legkülönfélébb ábrázolása-
ival. Csak néhány újszövetségi példa. A kincs és a drágakő 
példázatában a megtalálás öröme tárul elénk, hasonlókép-
pen Lk 15 csodálatos példázat-trilógiájából: a pásztor örö-
mében veszi vállára a megkerült bárányt („akinek” persze 
legalább annyira van oka örömre!), az asszony örömében 
összetrombitálja szomszédait, és túláradó öröm lesz úrrá a 
tékozló fiú apján is. Aki ráadásul nem engedi, hogy fiai 
örömtelenek legyenek, hiszen a nagyobb fiúnak ezt mond-
ja: „Vigadnod és örülnöd kellene…” Más helyen Jézus arról 
beszél, milyen öröm van a mennyben egyetlen bűnös meg-
térésén. A Galata-levél szerint az öröm a Lélek gyümölcse, 
és Pál apostol is tud „szomorú, mégis örvendező” lenni. Az 
őskeresztyének a Jézus halálát hirdető úrvacsorát is öröm-
lakomának tartották.

A lakodalom képében – amely a Jelenések könyvében is 
ábrázolt kozmikus menyegzőt is előre vetíti – Jézusnak és 
az ő gyülekezetének egymásra találásáról olvasunk. Az es-
küvő mindenkinek az életében radikális változásokat hoz. 
Változtatni kell addigi szokásokon, alkalmazkodni kell a 
másikhoz. A Biblia korának társadalmában ez egyértelmű-
en a vőlegényhez való alkalmazkodást jelentett: a meny-
asszonynak alá kellett magát rendelnie neki. A menyasz-
szony élete nem folyhat az addigi keretek között: radikális 
változások következnek be az életében.

„Senki sem varr foltot új posztóból régi ruhára, senki sem 
tölt újbort régi tömlőbe.” Ha mindezt a „menyasszonyra”, az 
egyházra vonatkoztatjuk, akkor mit is jelenthet ez 2003-ban?

Egyénre és közösségre egyaránt vonatkozik ez, hiszen 
az egyház népe az egyes hívőkből tevődik össze.

Vannak tehát egyéni és közösségi régi tömlők, egyéni és 
közösségi ruhák is.

Csak néhány példa az egyes emberre vonatkoztatva:
Az evangélium új borát akarom a meg-nem-tért ember 
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régi tömlőjébe tölteni. Szétrepeszti a bor a tömlőt, hiszen 
az illető talán nem tud élni a keresztyén szabadsággal.

Vagy: az óember régi ruhájára akarom a bizonyságtétel 
új posztóból készült foltját rávarrni. Hamar kiderül a tur-
pisság, hiszen hamisan cseng a bizonyságtétel, ezért köny-
nyen kárba vész ez is, az is.

Közösségben gondolkodva a régi tömlő lehet például a 
népegyházi keretek őrzése, amikor nem merünk missziói 
gyülekezeteket szervezni, nem tudunk változtatni a meg-
szokás uralmán, amikor istentiszteleteinkre öröm helyett 
komor méltóságteljesség jellemző.

Az öröm: felszabadít.

Az igazi öröm együtt jár a radikális megújulással.
Jubilate vasárnapján a hozzánk érkező vőlegény, Jézus 

mellett lehet teljes az örömünk. Ha igazán ragaszkodunk 
hozzá, vállaljuk vele az egyéni és közösségi megújulást.

Vázlat

Földi és mennyei lakodalom
a) az igazi öröm,
b) az igazi megújulás.

Fabiny Tamás

AZ EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORA 
SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT 2003. ÁPRILIS 9-ÉN, SZERDÁN 

AZ EGYETEM DIES ACADEMICUSÁRA

Az akadémiai napot egykori professzoraink emlékére, Jánossy Lajos születésének 100. 
és Muntag Andor születésének 80. évfordulója alkalmából rendezzük.

PROGRAM
9.30–10.00: Reggeli zsoltáros istentisztelet a templomban
10.00–10.20: Szabó Lajos: Kincseik a kincseink – Bevezető gondolatok
10.20–10.40: Fabiny Tibor (id.): A liturgikus megújulás úttörője – 100 éve született Jánossy Lajos professzor
10.40–11.10: Dobszay László: Liturgia és zene a 20–21. században
11.15–11.35: Hafenscher Károly (ifj.): A változó állandóság. Liturgia Isten erőterében
11.35–11.55: Szünet
11.55–12.15  Csepregi Zoltán: Luther-reneszánsz a bibliakutatásban – 80 éve született Muntag Andor professzor
12.15–12.45: Karasszon István: Muntag Andor és Jób könyve
  Ebédszünet
14.00–14.30: Kamarazene a templomban (Finta Gergely – orgona, Johann Gyula – harsona)
14.45–15.45:  Varga Gyöngyi és Béres Tamás doktorrá avatása. Habilitációs oklevelek átadása Fabiny Tibor (ifj.), Szabó 

István, Zsengellér József részére
16 órától  Fogadás

HELYSZÍN
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem díszterme
1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.
Tel.: 3636-451, 3834-537; e-mail: teologia@lutheran.hu

Az ebéden és/vagy a fogadáson való részvételi szándékukat kérjük legkésőbb április 2-ig postai úton vagy e-mailben jelezzék.

Hagyományt szeretnénk teremteni ezzel a nappal az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Fontosnak tartjuk, hogy hálával 
tekintsünk vissza elődeinkre, és tisztelettel gondolkodjunk együtt újra életükről, munkásságukról és tudományos eredmé-
nyeikről. Ebből a kapcsolódásból rajzolódik ki az a célunk is, hogy egy-egy fontos témát úgy dolgozzunk fel ezen a napon, 
hogy mélyebbre ássunk és távolabbra tekintsünk. Ünnepi órákat éljünk át együtt akkor is, amikor köszöntjük azokat, akik 
ebben az évben fontos állomást értek el a tudományos életpályán, és bátorítsuk őket a további kutatás és szolgálat útján. 
Mindazok a barátaink és támogatóink pedig, akik a teológia művelésében az egyházi élet egészét maguk előtt látják, talál-
kozzanak egymással. A beszélgetésekből és a közösség megélésének örömeiből megújult erőt kapjunk mindannyian Isten 
Szentlelkének ajándékaként.

Szabó Lajos
rektor


