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MÉCSES A TE IGÉD

SZABÓNÉ MÁTRAI MARIANNA

Igazságszilánkok*

Születésnapot ünnepeltünk. Egy barátunk hatvanöt éves 
lett. A köszöntésekre válaszolva arról beszélt, hogy az idő 
múlásával egyre kevésbé elhárítható módon támadnak kér-
dések az emberben: vajon amit tett, jól tette-e? A döntései 
helyesek voltak-e? És egyre súlyosabbak azok az emlékek, 
amelyek arról szólnak, hogy beszélt, amikor hallgatnia kel-
lett volna – és fordítva. Hogy rosszat tett és rosszul szólt. 
Ezek az évek terhei – fejezte be a gondolatot. Súlyosabbak, 
mint az apadó fizikai erő. Az esetleg megroppanó egészség. 
A fogyó útitársak. A rövidülő út. A végén tátongó sötét. 
Mindezek súlyos terhek. De az évek igazi terhét a „helyesen 
tettem-e?” kérdése és a „rosszul tettem” súlya jelenti. Ezt a 
tapasztalatot és ezt a kérdést a teológia nyelvén a megiga-
zulás kérdéseként szoktuk emlegetni.

Múlt vasárnap szentelték újra a helyreállított stuttgarti 
templomot, a Stiftskirchét. Az ünnepi istentisztelet igehir-
detője arról beszél, hogy a templom az a hely, ahol az igaz-
sággal találkozik a hívő. Akkor is, ha az igazság sötét tónu-
sú. Ha az életünk sötét oldalait fedi fel. A templom az a hely, 
ahol van bátorságunk szembenézni az igazsággal. Egyébként 
– mint tudjuk – szeretjük ma az életet úgy bemutatni, mint 
ahol erő, siker, szépség és eredményesség váltogatják egy-
mást. Ebben a világban nincs hely a kudarcok, hibák és 
gyengeségek számára. Ezért inkább eltakarjuk, letagadjuk, 
eltitkoljuk, mert attól félünk, gyengeségünk ismeretével visz-
szaélnének az emberek. Ez a világ nem kínál olyan helyet, 
ahol gyengeségeinket, vereségeinket letehetnénk. A templom 
azonban teret ad az igazságnak. A fájó igazságnak is. Hely 
van benne az igazság számára. Jel 21-ről prédikál a lelkész, 
és azt emeli ki, hogy ahol a könnyek letörlését ígéri Jézus, 
ott helye van a könnyeknek. Ezt a tapasztalatot a teológia 
nyelvén a megigazulás témájaként szoktuk emlegetni.

Egy egyházi folyóirat a tavaly novemberben szolgálatba 
lépett új anglikán érseket, Rowan Williamst mutatja be. Egy 
teológusok és újságírók számára rendezett konferencián be-
szélget vele a lap riportere. Minden bozontos rajta – írja le a 
külsejét –, a haja, a szemöldöke, a szakálla, még a kézzel 

kötött pulóvere is. Olyan tulajdonságokkal rendelkezik – 
jellemzi az újságíró a nem láthatókat amelyek látszólag ki-
zárják egymást: kegyes hívő és jól képzett tudós: tradíció-
tisztelő és liberális gondolkodású; markáns nézetei vannak 
és párbeszédképes; rendkívüli szellemi képességekkel és 
képzettséggel rendelkezik, ugyanakkor melegséget sugárzó 
személyiség, aki messzemenően tiszteletben tartja az övétől 
eltérő gondolkodást és véleményt. Így nyilatkozik: „Az ember 
csak akkor képes megismerni Istent, ha Jézus segítségével 
feladja saját tisztaságának és bűntelenségének illúzióját.” 
Ez valószínűleg nem akkor történik, amikor prédikációinkban 
hemzseg a bűn szó. Akkor sem, amikor egymás fejére olvas-
suk. És akkor sem, amikor dörgedelmesebbek vagyunk, mint 
Ézsaiás és kíméletlenebbek, mint Jézus korának farizeusai. 
Az illúziót ugyanis, amiről Williams beszél, jól tudjuk őrizni 
kemény, kioktató és leleplező nyilatkozataink közben is. Sőt! 
Ezek nyújtanak biztos rejtekhelyet önigazságunk illúziójá-
nak. Nem erről szól az a tapasztalat, amit a teológia nyelvén 
a megigazulás kérdéseként szoktunk emlegetni.

Egy a kivégzésben résztvevő római százados, aki látta 
az elítélt utolsó óráit, látta, hogy kigúnyolták, hogy szen-
vedett, hallotta őt ellenségeiért imádkozni, egy sorstársával 
beszélgetni, és mindenek ellenére legvégül bizalommal Is-
tenhez fordulni, így vonta le a tanulságot: „Ez az ember 
valóban igaz volt.” Azt az embert mondja igaznak, akinek 
életét egyenesen kártékonynak, büntetendőnek, sőt halálra 
méltónak ítélte a hivatalos hatóság. És hát mit számít egy 
egyéni vélemény a hivatalos verdikttel szemben? De vajon 
hányan lehetnek, akiknek ez a halvány kis magánvélemény 
sem adatik meg? Akiken rajta marad a bélyeg, ahogy Illyés 
Gyula írja zseniális versében: „…mert ott áll / eleve sírodnál, 
/ ő mondja meg, ki voltál, / porod is neki szolgál.”

Amit a teológia nyelvén megigazulásként emlegetünk, az 
Istentől száll alá. Nemcsak kiérdemelni nem lehet, elvenni 
sem. Semmilyen erő vagy tekintély nevében. Amit a teológia 
nyelvén megigazulásként emlegetünk, az személyes élmény 
és felszabadító tapasztalat. Róla csak akkor alkotunk fogal-
mat, ha nem osztjuk, hanem elfogadjuk az igazságot, amely 
Isten hozzánk hajló, minden képzeletet fölülmúló szeretete 
folytán nyitott és mindenki számára elérhető.

 * Az írás több gondolatát a székesfehérvári országos találkozó egyik cso-
portmunkájának anyagából merítettem.
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A KÉRDÉSFELVETÉS

A teológiatudományban az áldás gondolata és kérdésköre 
csupán a közelmúltban kezdett a tudományos érdeklődés 
homlokterébe kerülni. Az újrafelfedezés nyomán már áldás-
teológiák is napvilágot láttak.1 A tudományos munkák sor-
ra mutatják és igazolják is azt az egyházi praxisban régóta 
jelentkező igényt, hogy az áldás jelensége és üzenete, az 
áldott lét tapasztalata és vágya végre kellő figyelmet kapjon. 
Biztosan nem véletlen, hogy az első ökumenikus Kirchentag 
témája is ez volt: „Áldássá kell lennetek.”

Az Ószövetség összefüggésében az áldás témájával fog-
lalkozó munkák legtöbb esetben annak általános vonása-
ira, hangsúlyaira koncentrálnak, és átfogó módon vizsgál-
ják a fogalom, illetve jelenség Szentírásban való megjele-
nését és a vele összefüggő teológiai kérdéseket. Az áldás 
témakörével foglalkozó tudományos munkák körében is 
megfigyelhető a téma részterületeinek kidolgozatlansága: 
ma még ritka az olyan monográfia, amely az áldás egy adott 
aspektusára helyezi a hangsúlyt. A téma egy részterülete-
ként jelölhető meg az elsőszülöttnek szóló áldás, amely egy 
speciális áldásforma, és az Ótestamentum áldástradíciójá-
ban gyökerezik. Érdekes megfigyelnünk, hogy az elsőszü-
löttség () és az áldás () héber fogalmát csupán egy 
betű felcserélt helyzete különbözteti meg egymástól. Ez a 
szójáték a kettő közötti gondolati kapcsolatra is rávilágít.

Az elsőszülöttségi áldás témáját az ószövetségi kutatás 
spektrumába helyezve azt láthatjuk, hogy az elsőszülött-
áldás elsődlegesen az ősatyák/ősszülők narratívájához kö-
tődik. Szorosan kapcsolódik azonban az áldás átfogó té-
mája mellett az ígéretek témáját érintő kutatáshoz is. Mind-
ezeken túl pedig Izrael kiválasztottságának teológiai kér-
déskörét is érinti. A témának e kutatási területekhez fűző-
dő sokrétű kapcsolata az elsőszülött-áldás sokoldalúságá-
ra, teológiai összetettségére is ráirányítja a figyelmet.

 1 Lásd Frettlöh, Magdalene L.: Theologie des Segens. 3. Aufl., Gütersloh, 
1999. Greiner, Dorothea: Segen und Segnen. Eine Systematisch-theologische 
Grundlegung, 2. Aufl. Stuttgart, 1999.

Az elsőszülött áldása egyetlen és oszthatatlan áldás, 
amely az első fiúgyermeket, a családfő örökébe lépő idősebb 
testvért illeti meg. Az elsőszülött áldása tehát szorosan 
kapcsolódik a primogenitúra jog kérdésköréhez. Az ősatyák 
narratívájában megfigyelhető azonban, hogy egyetlen örö-
kösödési rend sem hozható összhangba az érvényben lévő 
szabályozással.2 Az örökség, amely az áldást és az ígérete-
ket is magában foglalta, az érvényben lévő jogi szabályozás 
ellenére szabad döntés és választás alapján lett az elsőszü-
löttekké előlépett gyermekek sajátja Izsák, Jákób, József és 
Manassé esetében. Ők négyen a pátriárkák elbeszélésének 
kompozíciójában az egymást követő négy generáció képvi-
selői, akik egyaránt elsőkké válnak hátrányos pozícióikból, 
és ezzel együtt az ábrahámi áldás örököseivé lesznek.

Az elsőszülött áldásának témakörében ilyen módon az 
alapvető teológiai kérdésnek tekinthető a következő: miért 
a második, a nem kedvezményezett státuszban lévő fiúutód 
válik az elsővé? Mit akar kifejezésre juttatni mindezzel az 
Ószövetség, amikor Izrael történetének kezdeteit ilyen mó-
don, az elsőszülöttség és áldás motívumaival rajzolja meg? 
Ezzel együtt pedig miben áll a Jákóbban/Izraelben kitelje-
sedő áldás jelentősége az Ószövetség, valamint a keresztény 
teológia számára?

A kérdés megválaszolásához véleményem szerint úgy 

 2 Az elsőszülöttségi jog Ex 13,2.13b–15 értelmében olyan státusz, ame-
lyet első renden a JHVH-hoz való tartozás fémjelez. Minden elsőszülött Isten 
tulajdona. Az első fiúgyermeket ezért minden esetben meg kell váltani. Is-
ten igényének, valamint az elsőszülöttek kiváltságos helyzetének teológiai 
megalapozását az exodus-történésben kell keresnünk, ahol a tizedik csapás 
kapcsán kerül elő az izraeli elsőszülöttek megkímélésének gondolata. Az 
elsőszülöttség a kultusz és ezen belül a páska ünnepének összefüggésében 
nyeri el „kitüntetett” pozícióját, és kap sajátos történet-teológiai hangsú-
lyokat. Az exodus-témán belül jelentkező, elsőszülöttséggel kapcsolatos 
jogi szabályozás ennek értelmében nem izoláltan, elméleti síkra helyezve 
jelentkezik, hanem egy adott történeti tapasztalat, egy, a későbbi Izraelt 
alkotó népcsoport történeti emlékezetének összefüggésében.

Az elsőszülöttség konkrét, kazuisztikus jogi szabályozását Deut 21,15–
17-ben találjuk. A speciális jogi probléma itt a két feleségtől származó két 
fiúgyermek jogállása, akik közül az első a „gyűlölt asszony” fia. A ren-
delkezés kimondja, hogy az elsőszülöttséget minden esetben a tényleges 
születésbeli meghatározottság, és nem az apa elfogult nyilatkozata dönti el.

TANULMÁNYOK

VARGA GYÖNGYI

Az elsőszülött áldása
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A narratíva keretét (A–A’) Izmael, illetve Ézsau személyére 
utaló egységek alkotják: Gen 25,12–18, valamint 36,1–43 
textusai. A szövegegységekben a két elsőszülött áll előttünk, 
akik a velük kapcsolatos elbeszélések értelmében elsőszü-
lött-pozícióikat fel kell, hogy adják. (Izmael: Gen 16,1–16; 
17,15–27: Ézsau: Gen 25,23.27–34: 27,1–45) Az A és A’ 
egység ezen túlmenően a narratíva egészének belső keretét 
adja: a cselekménysor nyitánya (Gen 25,19–34) és záradéka 
(Gen 35,1–29) az áldás-motívum összefüggésében egyrészt 
annak kiindulópontjára mutat (25,19–34), másrészt annak 
kibontakozását, beteljesedését beszéli el (35,1–29).

B és B’ ebben az elbeszélésívben bizonyos értelemben 
cezúrának tekinthetők: e két textus-egységben az „idegen 
nép” téma kerül előtérbe. E közjátékok azonban szintén az 
áldás kibontakozásának folyamatában kaptak helyet. 
A Gerár-történet (Gen 26,1–22) az Izsák-anyag részét ké-
pező egység, a Sikem-elbeszélés (Gen 34,1–31) pedig Jákób 
családjának „történetébe” illeszkedik bele. A két szövegegy-
ség a narratíva kompozícióját tekintve Jákób személyes 
életének egyrészt az előzményét: az előző generációt, más-
részt pedig utódait állítja az olvasó elé. Mindkét elbeszélés 
fókuszában – a Jákób–Ézsau–Lábán-ciklushoz hasonlóan – 
a konfliktus gondolata áll.

C és C’ az elsőszülöttségi áldás témáját hozza: figyelmünk 
középpontjában e két egység áll. Gen 27 és 33 történetei az 
áldás ívét hivatottak megrajzolni. Az első textusban az el-
sőszülöttségi áldás Ézsautól, „jogos tulajdonosától” Jákóbra 
száll át: ez a történet – mondanivalója jelentőségének tük-
rözéseképpen – drámai ábrázolást nyer. Nem kevésbé drá-
mai az áldás-téma „visszatérése” Gen 33-ban, amelynek 
története a feszültség feloldását jeleníti meg, amikor Ézsau 
és Jákób 33,1–16 elbeszélése szerint kibékül egymással. 
E két elbeszélés adja a narratíva gerincét, tartópillérét, mi-
vel a cselekményív tartalmi kiindulópontjának és lezárásá-
nak tekinthetők.

D E F és F’ E’ D’ egységei ehhez a kettős pillérhez szoro-
san kapcsolódnak, és a mozgás, az út, menekülés és meg-
érkezés gondolatát, motívumait hozzák be a kompozíció 
nagy egységébe. Gen 27,41–29,30-ban, valamint 31,1–
32,33-ban két, ellentétes irányú mozgás: a távolodás és 
közeledés áll előttünk, egymásnak megfeleltethető módon.

G és G’ az áldás manifesztációját mutatja be Jákób csa-
ládjáról és gazdagságáról szóló híradásával. Ez a két szö-
vegegység határolja a kompozíció középpontját: Gen 30,24–
25-öt, amely József születésére utal, és Jákób és családja 
hazatérését készíti elő.

E a szimmetria-tengely: Gen 30,24–25 már előre mutat 
a József-novellára, Gen 37–50-re, amely a szerkesztő inten-
ciója szerint a Jákób-ciklus, pontosabban: a Jákób–Ézsau–
Lábán-ciklus történéseit közvetlenül követi.4

 4 Abban egyetértés van. hogy Gen 37–50, a József-novella gyökerét tekint-
ve a Jákób-narratívához tartozik. Lásd H. Donner: Die literarische Gestalt der 
alttestamentlichen Josephsgeschichte. In: Sitzungsberichte der Heidelberger 
Akademie der Wissenschaften Philosophisch-historische Klasse. Jahrg. 1976, 
2. Abhandlung. Heidelberg, 1976; W. Dietrich: Die Josephserzählung als 

juthatunk közelebb, ha figyelmünket a Jákób-elbeszéléskör 
kompozíciójára, ezen belül is Gen 27 történetére irányítjuk.

AZ ALAPTEXTUS: GEN 27 ÉS KONTEXTUSA

A szövegek egzegézisét tekintve elsősorban a szinkrón (a 
szövegfelszínre koncentráló) megközelítési módot részesí-
tem előnyben, a strukturális analízis módszerét alkalma-
zom. Az alapszöveg kontextusa nem csupán tartalmát te-
kintve, amely az áldás nagy témáját járja körül, hanem 
nyelvi stílusára nézve is szoros egységet alkot.3 A stiláris 
összefüggés kiemeli és aláhúzza a tartalmi megfeleléseket.

A Jákób-ciklus történetei a Gen 25,12–36,43-ig terjedő 
egységben művészi egybeszerkesztettségről tanúskodnak. 
Az elbeszéléskor koncentrikus és szimmetrikus szerkesztést 
mutat, Gen 30,24–25 adja a szimmetriatengelyt, amely két 
egymással összefüggő, sőt, tükörképszerűen egymásnak 
megfeleltethető részre bontja fel a narratívát. 7–7 egységet 
különböztethetünk meg, amelyek a centrum – Ráhel József 
nevű fiának születése – köré rendeződnek.

Keret: Az első, de mégis második fiú: Izmael Gen 25,12–18

A
A kezdetek: orákulum, születés – a kon-
fliktus kezdete Jákób és Ézsau között

Gen 25,19–34 

B Idegen népekkel való kapcsolat (Gerár) Gen 26,1–22
C Az elsőszülött áldásának elkobozása Gen 27,1–40
D Jákób menekülése Ézsau elől Gen 27,41–28,5
E Találkozás Isten követével Gen 28,10–22
F Megérkezés Háránba: Ráhel és Lábán Gen 29,1–30

G Jákób és családja
Gen 29,35–
30,23

Centrum: József születése (Jákób vissza-
térhet Kánaánba)

Gen 30,24–25

G’ Jákób és gazdagsága (juhok) Gen 30,26–43
F’ Elindulás Háránból: Ráhel és Lábán Gen 31,1–55
E’ Találkozás Isten követével Gen 32,2–3
D’ Jákób békülési szándéka Ézsauval Gen 32,4–33
C’ Az elsőszülött-áldás „visszatér” (kibékülés) Gen 33,1–20
B’ Idegen népekkel való kapcsolat (Sikem) Gen 34,1–31

A’
Lezárás: Izsák halála, az áldás beteljesedé-
se, a Jákób és Ézsau közti konfliktus vége

Gen 35,1–29

Keret: Az első, de mégis második fiú: Ézsau Gen 36,1–43

 3 A Jákób-narratíva alaptextusunkhoz kapcsolódó, Gen 25,12–36,43-ig 
terjedő egységében az „elsőszülöttség”, az „áldás” és „Isten ígérete” kulcs-
szavak köré rendeződnek az elbeszélések. Gen 25,24–34, illetve 27,1–45 az 
elsőszülöttség témáját hozza, Gen 27-ben az elsőszülött-áldás motívuma 
dominál. Az áldás témája e fejezeten túl megjelenik 28,3–4.14; 30,27.30; 
32,27.30 és 35,9 szövegeiben: Gen 25,23; 26,3–4.24; 28,13–15; 31,3; 
valamint 35,11–12 pedig Isten ígéreteit fogalmazzák meg. Az Izsákkal, 
Jákóbbal és Ézsauval kapcsolatos történetek stilisztikai megformálásukat 
tekintve is a redaktor azon szándékát követik, hogy az ősatyák története te-
ológiai alapokon értelmezhető előzményét nyújtsa Izrael népe történetének. 
A narrativikus egység hagyományanyagai különböző korokból, forrásokból 
származnak, irodalmi műfajuk tekintetében is széles skálán mozognak a ge-
nealógiáktól az etiológiai mondákon át az epikus szövegekig. Mindenesetre 
jól látható az, hogy legnagyobbrészt a teológiai kifejezések jelenléte révén 
hogyan válik a profán elbeszélésekből, novellákból összefűzött elbeszéléskor 
„hitvallás-történetsorrá”. A szerkesztő kiforrott stílusát és kifejezőkészsé-
gének gazdagságát Gen 27 és kontextusa jól illusztrálja.
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Az elbeszélésciklus szimmetrikusan felépített elbeszélés-
vonalát alapvetően három fő gondolati egységre tagolhat-
juk. Az első témakör a két iker közötti konfliktus kialaku-
lása (Gen 25.27), a második Jákób és Ézsau egymástól 
való elkülönülése (Gen 28), illetve az áldás kibontakozása 
Jákób és családja életében (Gen 29–31); a harmadik nagy 
gondolati egység az elbeszéléskörön belül pedig a konflik-
tus feloldása (Gen 32–33), valamint Jákób és Ézsau kap-
csolatának rendeződése, amely szintén bizonyos „elkülö-
nülést” jelent: különböző birtokterületeken történő letele-
pedés (33,16–19) révén valósul meg.

Az elsőszülöttségi áldás kérdéskörét tekintve Gen 27 
tekinthető alaptextusunknak. A kontextuális összefüggések 
rámutatnak arra, hogy a Jákób-narratíva kompozíciójában 
kiemelt szerepet kap e fejezet, amelynek középpontjában 
Jákób és Ézsau küzdelme áll az elsőszülöttnek szóló áldá-
sért. A dráma műfaji sajátosságait magán viselő elbeszélés 
úgy fogalmazza meg mondanivalóját, hogy azzal az ere-
detét Jákób alakjában felismerő, illetve származását előd-
jének, ősének „megválasztásában” kifejezésre juttató Izra-
el számára választottsága, történelmi létjogosultsága bi-
zonyossá és ugyanakkor hitelessé váljon. A Jákób-Izrael és 
Ézsau-Edóm tematika kettősségében Izrael identitáskere-
sése és önazonosságának teológiai megalapozása jut tehát 
kifejezésre.

A szöveghagyomány tekintetében kimutatható, hogy 
Gen 27 egységessé formált, önálló elbeszélés, amelyet P 
előtti hagyományanyagok alkotnak,5 kivéve 27,46 P szö-
vegét, amely 28,1–5-ben folytatódik. A hagyományanya-
gok elkülönítése a szöveg végső formájában nem végez-
hető el, mivel a szerkesztés munkája több fokozatban, a 
textus egészét érintve történhetett. A szövegben találha-
tó egyenetlenségek kérdéskörét két oldalról közelíthetjük 
meg. Egyrészt ezek a törésvonalak, egyenetlenségek rá-
mutatnak az irodalmi tradíció összetettségére, másrészt 
arra is felhívják a figyelmet, hogy nem célravezető ezek 
mentén a szöveg mechanikus felosztásának kísérlete, 
illetve bizonyos „rétegek” azonosítása. Gen 27,23, vala-

Novelle und Geschichtschreibung. Zugleich ein Beitrag zur Pentateuchfrage. 
Biblisch-Theologische Studien 14, Neukirchen-Vluyn, 1989. A József-novella 
szoros értelemben véve nem tekinthető külön elbeszéléskörnek, már csak 
azért sem, mivel Jákób életének további eseményeivel találkozhatunk ebben 
a 13 fejezetben is. A Józseffel kapcsolatos történetek, amelyekben József a 
novella főszereplőjévé lép elő, a novella elbeszélőanyagának utalásai, kap-
csolópontjai révén a harmadik ősatya személyével fémjelzett hagyomány-
anyaggal összefüggést mutatnak. Minden bizonnyal a szerkesztő kompozí-
ciós törekvése áll annak a ténynek hátterében, hogy az ősatyák történetének 
vonalvezetésébe ezt a novellisztikus szövegegységet is integrálták, bár bizo-
nyos diszkrepanciák, hangsúlykülönbségek és feszültségek is jelentkeznek 
Gen 25–36 és 37–50 között, (lásd W. Dietrich: Die Josephserzählung als 
Novelle und Geschichtschreibung. Neukirchen-Vluyn, 1989, 45 kk o.)
 5 Véleményem szerint a „P előtti” szöveghagyományok (J és E) kikris-
tályosodási folyamatának kezdete a királyság korai időszakába tehető. 
A nagybirodalom és az azt követő időszak történelmi viszonyaira történő 
burkolt reflexiók magukban a szövegekben is nyomon követhetők (lásd pl. 
Gen 27,29-et), bár kérdés, hogy keletkezésüket tekintve ezek a reflexiók 
milyen megbízható támpontokat adnak. Úgy gondolom, hogy a „P előtti” 
hagyományanyagokat nagyjából a fogság előtti időre datálhatjuk.

mint 27,33–34 és 35–38 tekintetében megfontolandó, 
hogy ezek a gondolati törések a drámai cselekmény iro-
dalmi kifejezőeszközeiként a feszültség növekedésének 
is elősegítői.

A textus dinamikája az Ószövetség keretei között szinte 
egyedülálló példa a drámai elemekben gazdag, egységes 
elbeszéléssé komponált szövegstruktúrára. A történést az 
alapvető drámai elemek (expozíció/szituáció – konfliktus/
krízis – csúcspont/klimax – feloldás/katarzis) lineáris egy-
másra épülése juttatja kifejezésre. Gen 27 és szűk kontex-
tusa kapcsán ilyen módon jól megfigyelhető az egy szálon 
futó elbeszélés gyakorlata, amely lépésről lépésre vezeti az 
olvasót a dráma-történet kibontakozásán át a klimaxig, 
illetve a feloldásig.6

J. Fokkelmann az elsőszülött-áldás történetének drámai 
eseménysorát egy színházi előadás egymást követő jelene-
teiként juttatja kifejezésre.7 Fokkelmann felosztása nyomán, 
azt néhány ponton korrigálva a textus szerkezeti felépítését 
a következőképpen vázolhatjuk fel:

A Gen 26,34–35 Ézsau házassága
B 27,1–5 Izsák és Ézsau – a  /  fia
C 6–17 Rebeka színre küldi Jákóbot
D 18–29 Jákób megjelenik Izsák előtt

(D1: 18–23; D2: 24–29)
D’ 30–40 Ézsau megjelenik Izsák előtt

(D’1: 30–38; D’2: 39–40)
C 41–45 Rebeka elküldi a színről Jákóbot
B· 46 + 28,1–5 Izsák és Jákób – a  /  fia
A 28,6–9 Ézsau házassága

Az elbeszélés drámai karaktere nyilvánul meg a dialógusfor-
ma stíluselemének alkalmazásában is, amely jól illeszkedik 
az egy szálon futó cselekmény koncepciójába.8 A párbeszé-
deket a szerkesztő egymás után rendezi el, amelyek ilyen 
módon a drámai történés kibontakozásának egyes lépcső-
fokait alkotják.

A történet egyes jelenetei, „színei” Gen 27,1–28,5-ben 
mindig két-két szereplő közreműködésével valósulnak meg, 
így az elbeszélés szinte kizárólag dialógusokból épül fel. 
Gen 27,1–5: Izsák – Ézsau; 6–17: Rebeka – Jákób; 18–29: 
Izsák – Jákób; 30–40: Izsák – Ézsau; 41: Ézsau – Jákób 
(gondolati síkon); 42–45: Rebeka – Jákób; 46: nem dialó-
gusszöveg, Rebeka Izsákot szólítja meg. 28,1–5 sem hoz 
párbeszédet, itt Izsák fordul Jákóbhoz.

 6 E textus kapcsán azonban meg kell állapítanunk, hogy azon túlmenően, 
hogy a szöveg maga drámaként fogható fel, az egész Jákób–Ézsau–Lábán-
narratívát is drámai elbeszélésként kell értelmeznünk, hiszen a Gen 27-ben 
gyökerező és kibontakozó konfliktus végleges feloldása, a cselekménysort 
lezáró, nyugvópontra juttató katarzis mint drámai elem csak Gen 33-ban, 
illetve 35-ben jelenik meg.
 7 J. Fokkelmann: Narrative Art in Genesis. Specimens of Stilistic and 
Structural Analysis. SNN 17, Assen, 1975. 97. kk.
 8 A drámai dialógus Bókay szerint: „az éppen változó viszonyokat jele-
níti meg, azaz a jelen, és a jelenben feszülő elkerülhetetlen jövő ellentmon-
dásos összefüggéséből formálódik meg.” (Bókay Antal: Irodalomtudomány. 
1997. 230. o.)
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A dialógusokból felépülő történet számára ezek a párbe-
széd egységek az elbeszélés világos tagoltságát, a cselek-
mény követésének, megértésének megkönnyítését eredmé-
nyezik. A dialógus-sorozat jól egybeszerkesztett, novellisz-
tikus egységet alkot: a kohéziós erőt az áldás és az érte 
folytatott küzdelem jelenti.

GEN 27 ÁLDÁSMONDATAI

Az áldás rítusának elengedhetetlen tartalma a szó: az áldás-
mondás. Gen 27 kontextusában az áldás szövegének kimon-
dását megelőzi a cselekmény, amely előkészületét, valamint 
kísérő eseményét adja az áldás szavainak. A két oldal: a szó 
(ige) és a tett (cselekmény) összetartozik, szoros egységet 
alkot. Az áldás szakrális aktus, a kimondott szó ereje hatja 
át. Az áldás mint az elsőszülött privilégiuma a továbbadott, 
átörökített szóval éri el végcélját: a következő nemzedék 
képviselőjének életét.

Gen 27 prózai egységéből, amely az elsőszülött-áldásért 
folytatott küzdelmet írja le, kiemelkednek az áldásszövegek: 
Gen 27,27b–29 és a tartalmát tekintve áldásnak nem ne-
vezhető, Ézsaunak adott kijelentés 39b–40-ben. Ezek a köl-
tői megfogalmazású szövegek eredetileg nem tartoztak az 
elbeszélés összefüggésébe: ezt a megállapítást formai és 
tartalmi szempontok egyaránt alátámasztják.9 A kialakulás, 
átdolgozás stádiumait itt sem tudjuk rekonstruálni, azonban 
széles körű konszenzus van abban a tekintetben, hogy a 
szerkesztő Gen 27,27b–29 és 39b–40 szövegegységeit te-
kintve már kikristályosodott, tradicionális anyagot vett fel.

Az áldás szövege önmagában is összetett: 27b–29-ben, 
Jákób áldásában öt gondolati egységet különböztethetünk 
meg, míg 39b–40, az Ézsaunak szóló szöveg három gon-
dolati egységre bontható.

Gen 27,27b–29
27b   1
28   2
29   3

  4
  5

Gen 27,39b–40
39b   1
40   2

  3

 9 Az áldás szövege a maga költői kidolgozásában áll előttünk. A forma-
kritikai megközelítés értelmében a prózába beékelődő poétikus egység más 
forrásból jövő hagyományanyagot jelez. Erre a tényre már H. Gunkel (Gene-
sis. HK 1,1, 3. Aufl., Göttingen, 1910. 316. o.) is felhívta a figyelmet. A formai 
megfontoláson túl tartalmában, kortörténeti hátterét tekintve is más közeg-
ből származónak kell tekintenünk Gen 27,27b–29-et és 39b–40-et. Jákób és 
Ézsau kevésbé tűnik individuumnak az áldás szövegében. inkább törzseket 
jelölnek, népcsoportok közötti feszültségre utalnak a mondatok. Erre utal az 
!yja „testvér” kifejezés plurális alakja is 27,29-ben. A prózai részben ezzel 
szemben csupán két testvérről: Jákóbról és Ézsauról van szó. E tartalmi és for-
mai diszkrepanciák a történet összefüggésében belső feszültséget okoznak. 
A szerkesztő igyekezett összehangolni a narratív és a poétikus elemeket, ez 
azonban – elsősorban is a Jákób/Izrael- és Ézsau/Edóm-tematika számára – 
bizonyos tudatos döntésként e kettősség megláttatását is jelentette.

Gen 27 gondolati csúcspontját 27,27b–29 áldásmondatai 
jelentik, amelyek az elsőszülött-áldás verbális kifejeződé-
seiként az áldás rítusába illeszkednek. Gen 27,27–29 szö-
vegére koncentrálva a következőkben a textust alkotó gon-
dolategységeket vizsgáljuk meg.

Jákób áldásában 29b bevezető gondolata után a 28. versben 
egy termékenységi áldást találunk, majd a 29. vers egy három 
témára tagolható uralmi áldást (Herrschaftssegen) hoz.

27b Bevezetés „fiam illata” // mező illata

28 Termékenységi áldás
harmat, zsíros föld, gabona, 
must

29 Uralmi áldás

népek szolgálata, nemzetek 
hódolata
testvérek feletti uralom
átok és áldás

Az áldás cselekmény oldalát tekintve, a rítus aktusai és 
a felhangzó áldásmondatok közötti átmenetet a redaktor 
egy bravúros gondolatkapcsolással teremti meg Gen 
27,27a-ban. Az ünnepi öltözet mint a rítus elengedhetet-
len külső tényezője, itt kapja meg kulcspozícióját. Izsák 
az ölelés pillanatában Ézsau ruhájának illatát érezve az 
áldott termőföld képével kapcsolja össze az áldásra váró 
fiát, az ál-Ézsaut. A szabad természet, a gabonamező 
illata Isten áldásának „jó illatával” szoros összefüggés-
be kerül.

A 27. verstől ível át a gondolatsor az ígéret földjének 
gazdagsága felé. Az áldott mező itt, 27b-ben az élet jelké-
pévé és egyben garanciájává lesz. E versben a tulajdon-
képpeni áldásszöveg bevezetését találjuk. A szöveg kife-
jezésre juttatja, hogy a száraz éghajlat, a gyakran mosto-
ha időjárási viszonyok ellenére az áldás miatt lehet még-
is termés, gabona és must, és így nyílhat meg a jövő 
távlata. A zsíros szántóföld és az égi harmat, amelynek 
képét a következő vers kapcsolja az „áldott mező” motí-
vumához, a földművelő ember számára az Istentől jövő 
áldás megtestesülése.

A termékenységi áldás a 28. versben egy ősi áldásfor-
ma, amelyet a szerkesztő felvett és a szövegösszefüggés-
be ágyazott.10 27b tényszerű közlésével a mező illatát 
JHVH áldásával kapcsolja össze. Itt, a 28. versben Isten 
említését más összefüggésben látjuk: „Adjon neked az Úr 
égi harmatot…” A két mondat között nyilvánvaló a gon-

 10 C. Westermann: Genesis. BKAT I/2, 537. o. „Daß hier eine alte Segens-
formel nach der Niederlassung in Kanaan übernommen wurde, zeigt der 
gleiche Parallelismus in ug. Texten: »the dew of heaven and the fatness of 
the earth«.” Westermann S. Gevirtz és H. J. Zobel kutatásaira támaszkodik. 
(S. Gevitz: Patterns of the Early Poetry of Israel. III: Isaac’s Blessing over 
Jacob: Studies in Ancient Oriental Civilisation 32. o. 1963. 35–47. o. H. J. 
Zobel: Der Biblische Gebrauch von šmn im Ugaritischen und Hebräischen. 
ZAW 82, 1970. 209–216. o.). Hasonlóan vélekedik Boecker is. (Boecker: 
1Mose 25,12–37,1, 1992, 192. o.) K. Berge pedig a következőt írja: „In V. 28 
liegt zweifellos eine alte kanaanitische Segenstradition vor, und J hat seine 
Formulierungen sehr wahrscheinlich aus dieser Tradition entnommen.” (K. 
Berge: Die Zeit des Jahwiscen. BZAW 186. 1990. 122. o.)
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dolati törés. 27b Ézsaura tekintve a mezőről (  ) mint 
az ő vadászterületéről beszél; ezzel 25,27 gondolatát ve-
szi fel, ahol Ézsaut így jellemzi a szöveg: „Ézsau vadá-
szathoz értő, szabadban élő ember lett”, vagyis a „mező 
embere”. 28-ban azonban nem ez a fogalom szerepel; a 
termékenységi áldás szövege a földről (   – itt ’szántó-
föld’), és annak terméséről szól.

Az ég és föld fogalma:        ebben a mondatban is 
mint állandósult szókapcsolat jön elő. A termékenységi 
áldás az ég harmatától –         – teszi függővé a föld 
termékenységét. A harmat itt az esőt is magába foglalja. 
A „zsíros föld” (        ) motívum megjelenik többek 
között Num 13,20-ban is, a Kánaánba küldött kémek 
kiküldésekor feltett kérdésekben: „Milyen a föld: kövér-e 
(zsíros-e) vagy sovány?” A    főnév az olaj, továbbá 
„zsírosság”, „kövérség”, „velő” fogalmán túl általános 
értelemben termékenységet, bőséget jelöl. A zsíros, ter-
mékeny földön Isten áldása van: gabona és szőlő terem 
rajta. A kenyér (gabona) és bor (must) a teljes értékű 
táplálkozás két fontos alkotórésze. Nem véletlen, hogy 
az Ószövetségben is gyakran együtt szerepel a két kife-
jezés: Deut 7,13; 33,28. (Az utóbbi textusban az ég har-
mata motívumot is megtaláljuk.) Az áldozati előírások-
ban a gabonalisztből készült kenyér mint ételáldozat, és 
a borral történő italáldozat szerepel (például Deut 15,4–
12; Lev 2,1–16).

A termékenységi áldás tartalmában közel áll Gen 
49,25b–26-hoz és Deut 33,14–16a-hoz, a Józsefnek és 
József törzsének szóló két ígérethez, amelyeknek motívu-
mai párhuzamba állíthatók Gen 27,27–29-cel. Gen 49 
szerint a Mindenható megáldja Józsefet az ég áldásával 
felülről, és a lent elterülő mélység áldásával, az emlők és 
anyaméh áldásaival (25b). A következő versben, 49,26-
ban azt olvassuk, hogy Jákób áldása erősebb az örök 
hegyek áldásainál, az örök halmok gyönyörűségeinél. 
A továbbadott áldás ennek értelmében önmagában hor-
dozza JHVH hatékony, erőteljes, termékenységet hozó 
ajándékának valóságát. A Jákób-narratíva kompozíciójá-
ban a Jákóbnak adott elsőszülött-áldás – ennek termé-
kenységi áldás része – ilyen módon Józsefre szállt át. Őt 
a neki szóló áldás már bevezetésében „termő fa ágának” 
(    ) írja le (Gen 49,22). Mózes József házának adott 
áldásában visszacsengenek Gen 49,25k motívumai (Deut 
33,13–15a). József, a „testvérek között megszentelt” (Gen 
49,26b; Deut 33,16b) Jákób áldása nyomán vált áldottá: 
Gen 27,27–28-at tekinthetjük e folyamat – az áldás ge-
nerációk egymásutánjában nyomon követhető realizáló-
dása – kiindulópontjának a narratíva kompozíciójának 
összefüggésében.

A termékeny földdel összefüggő mezőgazdasági kultú-
ra Palesztina déli területein, így Beérseba vidékén, ahol 
Genezis történetei szerint Izsák élettere volt, nem volt 
annyira jellemző. Jákób áldása kapcsán arra kell gondol-
nunk, hogy az áldásszöveg Közép-Palesztina térségének 
viszonyaira reflektál.

Az elsőszülöttnek szóló áldásmondat kérésként, kíván-
ságként hangzik el Izsák ajkáról. Ebben az áldáskívánásban 
az a szemléletmód tükröződik, hogy az áldás egyedüli for-
rása Isten. Izsák csak kérheti, kívánhatja ezt az áldást fia 
számára, és nem „adhatja”, ellentétben azzal, amint Gen 
27,37b írja: „Gabonával és musttal is őt láttam el.” A prózai 
és a költői szöveg közötti különbség tehát ebben a tekin-
tetben is megmutatkozik.

Feltűnő viszont az a tény, hogy az eredetileg Ézsaunak 
szóló áldásnál a redaktor – és így rajta keresztül Izsák is 
– figyelmen kívül hagyja, hogy az elsőszülött vadász, és 
nem földművelő. Ebben a tekintetben meglepő az áldás 
szövege. Azonban ha arra gondolunk, hogy Jákóbban a 
textus Izrael földművelő népének ősatyját látja és láttatja, 
a feszültség feloldhatóvá válik.

Jákób áldásában, 27,27b–29-ben a klasszikus termékeny-
ségi áldáshoz (27,27–28) kapcsolódik egy hatalmat, felsőbb-
séget ígérő mondatsor 29a-ban. Népeket és nemzeteket em-
lít az áldás szövege: valamint a többes számban álló  
(anyádnak fiai) kifejezés szerepel itt, amely egyértelműen 
mutatja, hogy megszakad itt a familiáris viszonyokra utaló 
gondolatsor. Míg a termékenységi áldás nyelvezete, megfor-
máltsága miatt lényegében beleillik e családi, illetve kisebb 
közösségre vonatkozó áldás/ígéretkoncepcióba, 29a monda-
nivalóját tekintve egyértelműen törzsi, nemzeti irányultságú.

A dávidi-salamoni nagybirodalom idején kialakult poli-
tikai helyzetre utal az Izsák szájába adott „prófécia”, ami-
kor a szomszédos népek: ammoniták, moabiták, filiszteusok 
és ezekkel együtt Edóm, „Ézsau országa” is Izrael fennha-
tósága alatt álltak. Ez a vaticinium ex eventu utal Ézsau 
„áldásában”, 27,40-ben arra a történelmi változásra is, 
amely révén a salamoni birodalom végén Edóm elszakad 
Izraeltől.11

Az uralomra, politikai hatalomra vonatkozó áldás és 
ígéret három, egymástól jól elkülöníthető gondolatsort, té-
mát foglal magában. Az első és a második gondolati egység 
szövegét 1-1 pár parallelismus membrorum alkotja.

Az első pár Jákób-Izrael felsőbbségéről szól a népek, nem-
zetek körében. A kifejezések az Izraellel szomszédos orszá-
gokra utalnak. A   leggyakrabban költői fogalom-
ként használatos. Az    „szolgálni” kifejezés politikai 
terminus technicusként kerül elő a szövegben. A szolga és 
az úr helyzete, mindkét történelmi út és lehetőség az el-
sőbbségért folytatott politikai, katonai küzdelmekben Izra-
el számára is megtapasztalt élethelyzetet jelentett. Jákób 
áldása 27,29-ben, Genezis történeteibe ágyazva a palesztin 
térség feletti politikai uralom igényét fogalmazza meg. Ép-
pen emiatt Jákób mint individuum az áldás szövegében nem 
kap hangsúlyt: itt egyértelműen kollektívumként kell tekin-
tenünk rá. Feltűnő, hogy Gen 25 és 27 prózai szövegében 
a szolga, szolgál kifejezések nem jelentkeznek. Viszont e 

 11 Lásd erről a témáról V. Maag: Jakob – Esau – Edom című tanulmá-
nyát: Thz 13, 1957. 418–429. o.e helyen csak utalni szeretnék rá, hogy 
Gen 33,5b-ben és a 14. versben Jákób magát Ézsau szolgájának nevezi, a 8. 
versben pedig Ézsaut urának mondja.
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helyen csak utalni szeretnék rá, hogy Gen 33,5b-ben és a 
14. versben Jákób magát Ézsau szolgájának nevezi, a 8. 
versben pedig Ézsaut urának mondja.

Az első fogalompárral kapcsolatban egy másik igét is 
meg kell említeni:  ’megalázni magát’, ’leborulni’, vala-
mint passzív alakjában ’elnyomatva, leverve lenni’, átvitt 
értelemben ’szomorkodni’. A Hitp igealak a 29. versben 
kétszer is szerepel. Mindkét mondatpár második részében 
kerül elő, mintegy a szöveg belső rímét alkotva. Az első 
gondolatsorban az áldás szövege szerint nemzetek borulnak 
le Jákób/Izrael előtt. Ez a hódolat tulajdonképpen a hódító 
előtti meghódolást jelenti. Gen 33-ra itt is utalhatunk: 33,3-
ban Jákób Ézsau előtt hétszer borul le, majd 6–7-ben pedig 
egész háza népe is hódolatát fejezi ki Ézsau előtt.

A második mondatpár a testvérekre () fókuszál. A má-
sodik tagmondatban szereplő  kifejezéssel kapcsolat-
ban már korábban említettem, hogy itt, a textusban többes 
számú alakban találjuk. A narratíva prózai részében csupán 
egy ikerpárról olvasunk: az áldás szövegében úgy tűnik, 
hogy az elsőszülöttnek több testvére van: ezt sugallja mind-
két többes számban álló kifejezés. Ebben a versben nincs 
explicit utalás Ézsaura. Ezért gondolhatunk arra – igazat 
adva ezzel C. Westermann megállapításának12 –, hogy a 
vers Izrael törzseinek egymás közötti rivalizálását, küzdel-
meit, a törzsek között kialakult feszültségeket tükrözi. Te-
hát itt, 27,29-ben a költői fogalmazású tradicionális áldás-
mondatok láthatóan nem kötötték a szerkesztőt abban, 
hogy a törzsi és néptörténeti szempontok érdékében szaba-
don alkalmazza azokat Jákóbra. Gen 27,37 visszautal erre: 
„Már parancsolóddá tettem őt, és szolgájává tettem minden 
testvérét.” Érdekes módon a „testvér” kifejezés itt, a prózai 
szövegben is többes számban áll. A redaktor szándéka a 
két hagyományanyag, a próza és a poétikus egység tartal-
mi összehangolása, mondanivalójának egymáshoz közelí-
tése lehetett. Az is feltételezhető, hogy a szöveg szerkesz-
tője a „testvér-tematikával” Izrael és a szomszédos népek, 
népcsoportok, törzsek viszonyáról szándékozik kijelenteni 
számára fontosnak tartott „információkat”.

A  fogalma uralkodót, parancsolót jelöl: az ókori Kö-
zel-Keleten a „sejk” cím, illetve rang állítható párhuzamba 
a héber kifejezéssel, amely egy adott territórium gazdasági, 
politikai és katonai értelemben vett urát jelenti. Az említett 
szó a 29. versen kívül szintén a 37. versben jelentkezik 
ismét. A  fogalom ellentétpárja az , amely 29a-ban 
kerül elő, az első parallelizmus részeként.

Gen 27,29 harmadik gondolati egysége az áldás () 
és az átok ( ) összefüggésébe állítja az elsőszülött 
életét: áldottak, akik áldják, de átok sújtja mindazokat, akik 
átkozzák Jákób-Izraelt. A népek Izraelhez való viszonyuk 
alapján nyernek vagy áldást vagy átkot.

Az áldásszöveg utolsó témája: „Átkozott lesz, aki átkoz, 
áldott, aki téged áld!”, még két helyen fordul elő a Tórában: 
Gen 12,3-ban és Num 24,9-ben. A Bálám-orákulumban, 

 12 C. Westermann: Genesis. BKAT I/2, 537. o.

24,3–9-ben szintén megjelenik mind a termékenységi áldás, 
mind pedig az uralmat, elsőbbséget ígérő kijelentés. 24,5–
7a a föld természeti szépségét (völgyeit, vizét) és termé-
kenységét mutatja be, 7b–9a-ban pedig Izrael politikai és 
katonai dominanciájának gondolata kerül elő. 9b a már 
említett áldás- és átokformát hozza. Az orákulum témáinak 
sorrendje megegyezést mutat Gen 27,27b–29-cel.

Az Ábrahámnak adott ígéret: „Általad nyer áldást a föld 
minden nemzetsége”, itt kétpólusú kijelentéssé módosul: fenn-
áll az átok lehetősége is, abban az esetben, ha nem ismerik fel 
a szomszédos népek Izrael elsőbbségét, „áldottságát”. Ez az 
antitézis, az áldás és átok kettőssége gyakran jelentkezik az 
Ószövetségben. Jer 17,5–8 például az átkozott és az áldott 
férfi között Istenbe vetett bizalmuk tekintetében tesz különb-
séget. Ez a szemléletmód: istenhit, illetve a törvény iránti en-
gedelmesség és elkötelezettség áll Deut 30,15–20 mondaniva-
lójának középpontjában is, ahol Mózes intelmeiben az élet és 
a halál, vagyis az áldás és átok útját tárja a nép elé. Gen 27 
narratívájában is e két pólus közötti feszültség válik érezhe-
tővé Jákób és Ézsau sorsa és a nekik szóló ígéretek kapcsán.

Gen 27,29 három motívumot magában foglaló ígéret-
textusa a termékenységi áldásra épül, azt egészíti ki. A há-
rom mondatpár egymástól eredetileg függetlenül létező 
hagyományanyagát később szerkesztették egybe, megte-
remtve ezzel az elsőszülöttre vonatkozó komplex áldás- és 
ígérettextust.

A másik költői szövegegység: 27,39b–40, az Ézsaunak 
adott kijelentés. 39b követi a 28. v. gondolatmenetét, azonban 
a  prepozíció privatív használata révén a kijelentések taga-
dó mondatokká változnak. Jákób áldásában, a 28. versben a 
prepozíció partitív jellege az áldás pozitív tartalmát húzza 
alá. Itt, a 39. versben azonban – a szöveg kontextusából fa-
kadóan – a prepozíció privatív . Csupán egyetlen elsőszülött-
áldás létezik: mivel Jákób magának szerezte meg Ézsau elől, 
így az áldás ígérettartalma is Jákób személyéhez kapcsolódik.

Jákób elsőbbségét Ézsauval szemben úgy hangsúlyozza 
a redaktor, hogy a két testvér közötti ellentétet a nekik 
szóló ígéretekben is erősen súlypontozza. A kifejezések: 

 mindkét textusban ismétlődnek, azonban a 
mondat összefüggése mutatja meg, hogy milyen értelmezést 
kapnak.13 A khiazmus, amely 28-ban és 39b-ben előttünk 
áll, tehát a két szöveg közötti tartalmi ellentét alátámasz-
tását szolgálja:

13  27,28-ban a  ige a mondat elején meghatározza már a mondat értelmét, 
tehát az ígéret pozitív tartalmát. A héber szókapcsolatokat, amelyeket a  pre-
pozíció kapcsol össze, a magyar nyelvben leginkább birtokos szerkezettel ad-
hatjuk vissza: „ég harmata” és „föld kövérsége”. A prepozíció partitív jellege itt 
a kifejezések alá- és fölérendeltségi viszonyában nyilvánul meg. A 39. versben 
a szókapcsolatok más helyen találhatók, mint 28-ban: a  a mondat 
elejére kerül, amelyet a  ige követ, amely így a mondat centrumát alkotja 
a  kifejezéssel, mintegy beékelődve a két szókapcsolat közé. A másik,  
prepozícióval összekapcsolt kifejezés:  ezért a mondat végére kerül. 
A 39. vers a mondat összefüggéséből, valamint a prózai egység kontextusából 
következően a 28. vers oppozíciója. Ebben a versben a  és a  
szókapcsolatokban a  „valami nélkül”, „távol valamitől” magyar kifejezések-
kel írható le leginkább („harmat nélküli ég”, „kövérség nélküli föld”).
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28. vers   

39b vers   

Gyakran megfigyelhető, hogy a teológiai megfontolások 
nyelvészeti kérdésekből nőnek ki, és szorosan kapcsolódnak 
az exegetikai felismerésekhez. A kettős használattal rendel-
kező p prepozíció kapcsán is lényegbevágó különbségek 
jöhetnek létre a teológiai súlypontozások révén. A prepozíció 
kettős használatából azonban nem következik egyértelmű-
en a két szövegegység nyelvi és ezzel összefüggésben teoló-
giai szembeállítása: Jákób áldást, Ézsau pedig átkot kap. 
Mivel egyetlen és oszthatatlan elsőszülött-áldás van, ezért 
logikus módon e speciális áldás egy testvért – a másodikból 
lett elsőt –, Jákóbot illeti meg.

Véleményem szerint a prózai cselekménysor is arra mu-
tat, hogy az Ézsaunak szóló atyai mondatok, elsőrenden 
is 39b, egy, az egyetlen és oszthatatlan elsőszülött-áldás 
kontrasztjaként kapnak helyet a narratíva e pontján. Ezt 
a következő, a szövegben megfigyelhető utalások is meg-
erősítik: 33b utolsó gondolata a végérvényesen megáldott 
Jákóbra irányítja a figyelmet. A 35. vers szintén ezt a gon-
dolatot vezeti tovább: Izsák konstatálja Ézsau előtt, hogy 
Jákób elvette Ézsau áldását. A harmadik, Ézsau kisemmi-
zettségével kapcsolatos megállapítás a 36. versben az 
Ézsau szájába adott megjegyzés Jákób csaló voltáról, majd 
ugyanebben a versben Ézsau kérdése: „Nekem nem tartot-
tál meg valami áldást?” A 37. versben ehhez a kérdéshez 
szorosan kötődik Izsák válasza: az elsőszülött-áldás vég-
érvényesen Jákóbé lett. A versben szereplő rövid megálla-
pítás: „Gabonával és musttal is elláttam”, szolgálhat leg-
inkább alátámasztásául annak a széles körben elfogadott 
nézetnek és értelmezésnek, miszerint 27,39b-ben a   pre-
pozíció privatív, tehát jelentéstartalmában negatív irányult-
ságú aspektusát kell figyelembe venni a mondat fordítá-
sánál. Mindezeken a fent megnevezett szövegben lévő 
utalásokon túl Izsák és Ézsau az elbeszélésben bemutatott 
reakciója is ennek az értelmezési módnak a létjogosultsá-
gát támasztja alá. Az áldás kérdésével kapcsolatban ugyan-
akkor mindenképpen felvetődik, hogy nem tekinthető-e 
39–40 szövege negatív hangsúlyai ellenére mégis „áldás-
nak”, ha „megtört” áldásnak is?

39b–40 első gondolata kapcsán azt mondhatjuk el, 
hogy a szövegrész a Jákóbnak adott termékenységi áldás 
oppozíciója. 27,39b szerint Ézsau lakóhelye nem zsíros 
föld lesz, és égi harmat sem öntözi azt: az életlehetőség 
korlátozott. Edóm déli fekvése és a sivatagi területekhez 
való közelsége révén valóban nem volt túlzottan termé-
keny földű ország. Ez azonban természetesen nem jelen-
ti azt, hogy Edóm Izraelhez viszonyítva a teljes sivatag 
képét kell, hogy mutassa. Valószínű, hogy a szerkesztő 
szándéka e textus kapcsán Jákób kiemelkedő helyzetének 
hangsúlyozása volt, és ezzel Jákób-Izrael ígéretének és 
örökségének abszolút elsőrendű voltát akarta kiemelni 
Ézsauval szemben.

Ézsau „áldásának” második gondolatsora 40a-ban meg-
ismétli Jákób áldásának a 29. versben található motívumát: 
a népek, testvér-törzsek Jákóbnak alárendelt helyzetben 
vannak, így Ézsau is kénytelen öccsének szolgálni. A „test-
vér” kifejezés itt individuumot is jelölhet. Az alárendeltség 
helyzetében azonban a „fegyvered éltet” megállapítása, il-
letve bizonyos értelemben „ígérete” adhat távlatot, a füg-
getlenség kivívásának esélyét és reményét. A szöveg, bár 
nem hagyja figyelmen kívül az aktuálpolitikai viszonyokat, 
nem állítja azonban azokat – a helyzet idealizálásával, el-
torzításával – mondanivalójának szolgálatába.

A textus-egység záró gondolata: 40b, az iga letörésének 
témájával változtat a családtörténeti perspektíván. A test-
vérek viszonyát vázoló 40a gondolatára épülő „prófécia” 
már egyértelműen néptörténeti távlatba helyezi a két iker 
egymáshoz fűződő viszonyát. 40a ebben a tekintetben át-
vezető funkcióval rendelkezik, mivel ebben a mondatban 
még a testvérmotívum egyes számban szerepel. A követke-
ző gondolati egység „scopusa” (40b) azonban, terminus 
technicusait tekintve is (), egyértelműen a kol lek tí-
vum síkjára tevődik át.

Az elsőszülött áldásában, amint azt részletesen vizsgál-
tuk, együtt szerepel a föld termékenységére és az uralomra 
vonatkozó ígéret. Gazdasági, társadalmi, politikai hatalom 
egyaránt lényeges eleme egy népcsoport, illetve nemzet hosz-
szú távú létezésének a történelem viharos eseményei között. 
Az Ézsaunak szóló gondolatok is lényegében a hatalom, 
erőfölény e kettős garanciáját tartják szem előtt. A szöveg 
alapján a hangsúly nem annyira a gazdasági/mezőgazda-
sági síkon, inkább a politikai hatalom területén van.

Edóm 2Sám 8,13–14 szerint Dávid birodalmának részé-
vé vált: és ez az alattvalói státusza egészen a Kr. e. 9. sz. 
közepéig tarthatott. 2Kir 8,20–22 értelmében Jórámnak, 
Júda királyának (Kr. e. 850–845) idejében szakadt el Jú-
dától és vívta ki politikai függetlenségét. Széleskörű kon-
szenzus van a tekintetben, hogy Gen 27-nek és kontextu-
sának, a Jákób-narratívának történelmi háttere a salamo-
ni uralmat követő, újra kettévált ország. Gen 27 és kon-
textusa kapcsán északra, Izrael királyságába vezetnek 
minket azok az utalások, amelyeket a bételi szentély 
kapcsán olvasunk Jákób elbeszéléseinek sorában. Az iz-
raeli tradíciók közé tartozhat a Jákób-Izrael név összekap-
csolása, amelynek hátterében valószínűleg az északi or-
szágrész önállósulási törekvései állhatnak I. Jeroboám 
idején, illetve az ezt követő időszakban.

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy 27,27b–29 és 
27,39b–40 költői mondatai mint áldásszövegek értelmez-
hetők Gen 27 összefüggésében, még akkor is, ha az elbe-
szélés szerint az Ézsaunak szóló mondatok nem mérhetők 
össze Jákób áldásával. A szöveg alapján nem mondható ki, 
hogy az elsőszülötti áldás elvesztése ellenére Ézsau számá-
ra csak az átok marad: éppen ezért félreértelmezzük Gen 
27 mondanivalóját, ha a két szöveget minden tartalmi mo-
tívumukkal együtt élesen szembeállítjuk egymással. A tör-
zsek egymás közötti versengése és a „testvérek” között 
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kialakuló feszültség Jákób áldásában és az Ézsaunak szóló 
„áldásban”, 27,39b–40-ben áttevődik az Izrael-Edóm között 
elmélyült politikai szembenállásra: bár tény, hogy a két 
oldal, a két különböző téma közötti határvonal az áldás-
szövegekben erősen elmosódik.

Gen 27 mint alaptextus tekintetében ugyanakkor fontos 
azt is leszögezni, hogy az elsőszülött-áldás a cselekmény 
egészéből válik megragadhatóvá és meghatározhatóvá. Nem 
célravezető csupán 27,27–29 költői mondataiból kiindulni, 
mivel ez a szövegegység önmagában véve még nem mutat-
ja az elsőszülött-áldás sajátosságait. Tartalmát tekintve 
összemérhető más áldás-, illetve ígéret-textusok motívu-
maival, így „speciális áldás” volta csupán kontextusába 
helyezve, a szöveg egészének összefüggésében tűnik ki. 
A cselekmény – az áldás megszerzésének küzdelme – ha-
tározza meg e szövegegység teológiai hangsúlyait, értel-
mezve annak funkcióját az elbeszélés egésze számára, és 
mindez nem fordítva, az áldás-textus felől történik.

AZ ELSŐSZÜLÖTTSÉGI ÁLDÁS LÉNYEGE 
ÉS TEOLÓGIAI JELENTŐSÉGE

Az elsőszülöttség két aspektusa: jogi és teológiai vetülete 
együtt jelenik meg Genezis könyvének Jákób-történetében: 
összekapcsolódik Gen 25,29–34 és 27,1–45 egymásra épü-
lő két elbeszélésében. Az elsőszülöttségnek profán, jogi hát-
terén túl szakrális hangsúlyai is nyilvánvalóak: a választott 
első „szent”, Isten jelenlétében él, ígéreteinek birtokosaként. 
A család, közösség megszentelődése az ő életén keresztül 
valósul meg.

Az elsőszülöttnek szóló áldás sorsmeghatározó, végér-
vényes és visszavonhatatlan. A Jákób-ciklus szerkesztői 
szándéka annak felmutatása, hogy ez az áldás Isten által 
legitimált emberi tett, döntés, amely Jákób-Izrael számára 
Isten kiválasztásának tényét mutatja meg. Míg Ézsau meg-
áldott ember, addig Jákób az elbeszélésciklus tanúsága 
szerint az áldás embere. Ennek a megállapításnak a másik 
oldala ugyanakkor az a kijelentés, hogy Izrael áldás a vi-
lágnak: ő az elsőszülött, akinek áldása révén áldásban 
részesülhet az Újszövetség népe is. A kereszténység önma-
gát a „preparatio messianica” gondolatával kell, hogy de-
finiálja; a Krisztushit azt a küzdelmet jelenti, amely Isten 
igazságáért és igazságával folyik. Ebben a küzdelemben a 
zsidóság az egyetlen olyan vallási közösség, „hit-testvér”, 
amely a kereszténységgel nem kívülről, hanem belülről 
kommunikál.

Az áldás emberét az áldás nem csupán külső, materiális 
körülményeiben érinti és határozza meg, hanem szellemi-
lelki síkon is definiálja. Jákób áldott emberként kettős sze-
reppel bír: az áldás örököse és továbbadója is egyben. A pát-
riárka személyes sorsában megnyilvánuló és valósággá 
váló áldás egy belőle származó, kezdeteit vele azonosító 
áldott népre: Izraelre terjed ki. Jákób Gen 48–49 értelmében 
maga is áld: nem csupán passzív részese az áldás megnyil-

vánulásának, és nem csupán sorsának megélője „áldott 
ember”-ként, kiválasztottként, „elsőszülöttként”, hanem 
áldásközvetítőként tetteivel, szándékával az áldás megva-
lósulását segíti elő környezete életében is.14

Jákóbnak, mint az áldás emberének karaktere, annak 
sajátos teológiai hangsúlyaival Genezis elbeszéléseiben 
nem csak Ézsau, hanem Ábrahám alakjával összefüggésben 
is megmutatkozik. Jákób mint az áldás embere, Genezis 
koncepciójában a kapcsolópontot jelenti tehát a kiindulási 
pont: Ábrahám és a megérkezés: a létrejövő Izrael között. 
Ez az áthidaló funkció, amely Jákób személyében valósul 
meg, az áldás motívumával való szoros összefonódást is 
megmutatja.

Az Ábrahámmal Gen 12-ben elindult Izrael-történetet 
gyakran az áldás történeteként írják le. Ez a történet két 
síkon halad előre: partikuláris és univerzális történés egy-
szerre. Az ősatyák élete – Genezis könyvének tanúsága 
szerint – folyamatos nyitottságot, kapcsolódást, adott eset-
ben bizonyos integrációt is jelent környezetükkel. Ábrahám 
találkozik Melkisédekkel, Sálem királyával (Gen 14), köz-
benjár Sodomáért (Gen 18), szövetséget köt Abimelekkel 
(Gen 21). Izsákkal kapcsolatban is feljegyzi Gen 26 az Abi-
melekkel kötött szövetséget, és Gen 26,29 kifejezésre is 
juttatja, hogy Izsákot az Úr áldott emberének tartotta Abi-
melek és barátja. Jákób-Izrael, a genealógiai láncolatban 
harmadik ősatya élete is a szűk családtörténeten túl nyitott 
sorsot mutat: Lábán számára is áldást hoz (Gen 30,27), fia, 
József révén pedig egész Egyiptom számára áldást jelent 
(Gen 41,34kk). Az ősatyák története Genezis hagyománya-
iban, valamint azok szerkesztői számára nem önmagába 
zárt, a történeti kontextustól izolált történés, hanem kife-
jezésre jut benne az ábrahámi áldás univerzális dimenzió-
ja is – legtöbbnyire azonban indirekt módon. Az évszázadok 
távolából visszatekintő történelmi emlékezet számára egé-

 14 Jákób áldott ember: éppen ezért lehet áldás mások számára. Ebből 
a gondolatmenetből indulhatunk ki az Ószövetség Jákób-Izrael képének 
vizsgálatánál. Az áldott lét nem adottság, illetve egy bizonyos státusz kér-
dése, sokkal inkább küzdelemnek, a belső elhívásból fakadó létformának 
fogható fel. Genezis Jákób-történetének plasztikus, világos vonalvezeté-
sében Jákób mint „corporate personality” az áldás ilyen jellegű manifesz-
tációját jeleníti meg, és az elbeszélt történelmet mint Izrael történetének 
integráns részét. Másodikból lett elsőszülöttként az egykor Ábrahámnak 
adott ígéret Izsákon keresztül ért el hozzá a nemzedékek kontinuitásában, 
bár nem a tradicionális úton, az elsőszülöttség jogán. A narratíva szer-
kesztőjének koncepciójában az Ézsau haragja elől menekülő Jákób Bétel-
ben, Istennel való találkozásakor kapja meg elsőszülöttségének végleges 
legitimációját Gen 28,10–15-ben, a neki szóló áldásban. A hazatéréskor, 
Ézsauval való kibékülése előtt ismét Bételben hallja újra a föld és a nagy 
nép ígéretét Isten kinyilatkoztatásában (Gen 35,9–12). Ez a megerősített, 
hangsúlyossá tett ígéret Isten kiválasztását, szuverén döntését mutatja: 
az Ószövetség üzenete értelmében a csekélyebb, a méltatlan, a „férgecske 
Jákób”, maroknyi Izrael (Ézs 41,14) JHVH szemében mégis jogosult az 
elsőszülött pozíciójára. Az ember igazságról alkotott képe és értelmezési 
módszerei feszültségbe kerülnek a földi joggyakorlat és normák fölött álló 
Isten szabadságával. Genezis elbeszélései azt az üzenetet hordozzák, hogy 
végsősoron minden a Terv szerint, azzal összhangban történik: „Isten 
görbe sorokon is tud egyenesen írni”.
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szen bizonyos, hogy nem volt exkluzív jellegű eseménylán-
colat az ősök sorsából kirajzolódó „történelem”.

Jákóbnak, mint Izrael névadó ősatyjának személye vezet 
át a genealógiai láncsor kompozíciójában a néptörténet 
síkjához. Ábrahám Izrael történetének individuális érte-
lemben vett ősét jeleníti meg. Idegenként érkezik meg az 
ígéret földjére, hogy utódai majd birtokukba vegyék, és 
otthonuknak tekintsék azt. Jákób az ígéretek és az áldás 
örököseként erről a földről kényszerül elvándorolni, és 
idegenként Egyiptomban élni élete végéig. Utódaiból indul 
el majd az „exodus-csoport”, hogy az ígéret földjén újra 
otthonra találjon. Ebben a kétfókuszú történésben (Jákób-
József elbeszélés és exodus-történet) ábrázolt ellenmozgás 
a Tóra kompozíciójának fontos történetteológiai mozza-
nataként értékelhető.

Jákób Gen 32,23–33 szerint az Izrael nevet kapta a „ki-
könyörgött” áldás mellé. Izrael, az új név Jákób egziszten-
ciális meghatározottságára reflektál: Jákób küzdött Istennel 
és emberrel, és győzött (32,29). Izrael történeti valósága e 
küzdelem (hrc) mint centrális fogalom köré rendezhető el. 
Választott népként az alaphelyzetét meghatározó elhívás 
és az ebből következő hivatás kettősségének feszültségében 
él, és küzd Istenért és olykor Isten ellen. Az „ígéret” és 
„igény” (Zuspruch – Anspruch) Izrael számára együtt jelen-
ti létének biztosítékát és értelmét. A harcban, amelyet kül-
detésének realizálásáért folytat, a megélt áldás és a hozzá 
kötődő ígéretek motiválják. Izrael ebben a küzdelmében 
azonban nincs egyedül – ott tudja maga mellett Ábrahám, 
Izsák és Jákób Istenét, akiben felismerte a sorsában, törté-
netében Jelenlévőt és az áldás Forrását.

Az, hogy az ősatyák történetében az áldás gondolata 
mennyire lényeges elemnek tekinthető, széleskörű kon-
szenzussal megerősített megállapítás. Az Ószövetség teo-
lógiai üzenetét tekintve is igaz ez: amikor Izrael léte, ki-
választottsága, küldetése áll a szentírók figyelmének kö-
zéppontjában, gyakran az áldás gondolata is ott húzódik/
húzódhat a kijelentések hátterében. Az Ószövetségben 
kifejezésre jutó Jákób-tradíció alapvetően két témakörben 
kristályosodik ki: a második, a kisebb, a csekélyebb ki-
emelt szerepét, illetve Jákób-Izraelnek a népek világa felé 
szóló küldetését hangsúlyozza és fejti ki. A két témakört 
illetően az elsőszülöttség és az áldás gondolata szolgál a 
mondanivaló rendezőelveként, és ilyen módon az elsőszü-
lött-áldás gondolata véleményem szerint kíséri és értelme-
zi Izrael történetét.

Az elsőszülött-áldás sokkal több, mint egy csupán ön-
magában értelmezhető résztéma: az Ószövetség hitvallását 
tekintve olyan megmaradó alapként fogható fel, amely 
alaphang lehet Izrael számára, mint a nép történetében, 
történelemtudatában meggyökerezett és abban megnyilvá-
nuló áldás. Izrael hitvallása a kapott és kiküzdött áldásról 
szól. Az áldás elszámolási kötelesség, az elsőszülött-stá-
tuszból fakadó felelősség, képviselő szerepkör, amelyet 
tulajdonosa szűkebb és tágabb környezetében vállal fel és 
valósít meg.

Az áldás útja, amelyet Izrael jelenít meg, nem jelenti 
azonban, hogy a népek „egységnéppé” kell, hogy tömörül-
jenek Izraellel, amint azt Bábel története a népek összefo-
gásának motívumával ábrázolja. A népek és Izrael közötti 
viszonyt sokkal inkább az orientáció, illetve kapcsolódás 
fogalmai írják le. A kapcsolat, kapcsolódás gondolata egyik 
oldalon Isten választott népéhez, annak történetéhez való 
kapcsolódását, önelkötelezését fejezik ki, másik oldalon 
ugyanakkor a népek, a föld nemzetségeinek Izraelhez való 
„kötődését” jelenti. Ez utóbbi Isten Izrael iránti önelkötele-
zésének nyomán valósul meg, Izrael áldott voltának felis-
merése, elismerése, illetve e tényen történő orientáció, tá-
jékozódás révén. Ez a reláció: az orientáció és a kapcsolódás 
két alapmagatartása hozza el az áldásban való valóságos 
részesedés lehetőségét a világ népei számára.

Izrael léte és küldetése az áldás – az elsőszülött áldása – 
által meghatározott státuszából indul ki. Az áldott lét a bib-
liai megközelítésmód szerint sohasem jelent izoláltságot. Az 
az ember, a közösség, aki áldásban részesült, mindig hatást 
fejt ki a szűkebb és tágabb környezetére: az áldás lényegét 
tekintve nem önmagában ható erő, és nem is függetleníthe-
tő hatásától, hanem a maga valóságában a kontextuális 
összefüggés tér- és idődimenziójában ragadható meg.

A zsidóság a történelem folyamán tudatosan képviselte 
környezetében, így a kereszténységgel való párbeszéd során 
is, hogy Istentől kapott küldetését igyekszik teljesíteni, mint 
JHVH által megszólított, megáldott és elhívott nép: ez a 
választottságából adódó „másság” azonban mégsem exk-
luzivitás. Az integráció Izrael megbízatásának másik olda-
lát jelenti: az áldás kiszélesítése, közvetítése révén felvál-
lalja és kinyilvánítja, hogy van olyan értéke, amelyet ő 
adhat, ő oszthat meg a világgal. Ilyen módon környezetét, 
partnereit – a többi népet – integrálja az áldás hozzá kötő-
dő, létével összekapcsolódó valóságába.

Izrael és a kereszténység viszonyában az áldás kapcsán 
az az alapkérdés kerül elő, hogy miként viszonyulhat, illet-
ve viszonyuljon a kereszténység ahhoz az univerzális áldás-
hoz, amely Izrael egzisztenciájában gyökerező valóság, és 
általa jut kifejezésre. Izrael mint az áldás révén „elsőszülött” 
feladhatatlan alapot jelent a kereszténység számára. Minden 
olyan törekvés, amely arra irányul, hogy ignorálja ezt a 
tényt, egyben figyelmen kívül hagyja azt az újszövetségi 
intést is, amely Róm 11,18-ban így hangzik: „…nem te hor-
dozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.” A kereszténység 
önértelmezését tekintve az egyedül járható út a zsidóság 
áldásához való keresztény viszonyulásában a „Mitgesegnet 
mit Israel” pozíciója, amelyre Frettlöh mutat rá.15

 15 M. L. Frettlöh: Theologie des Segens. 1999, 271 kk o. Frettlöh az ál-
dás-teológia alapvonásainak megrajzolása során könyvében egy teljes fe-
jezetet szentel az Izraellel való áldásközösség gondolatának. „Mitgesegnet 
mit Israel” címmel az ábrahámi áldás összefüggésében vizsgálja Izrael és 
a kereszténység viszonyát. Arra a megállapításra jut, hogy az Izraelnek 
mint „elsőszülöttnek” adott áldás ténye a keresztény teológia számára is 
érvényben lévő igazság, ebben az áldásban azonban az Ábrahámnak adott 
univerzális áldás-ígéret révén részesülhet az egyház is, Izraellel áldáskö-
zösséget alkotva. (289. o.)
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Izrael „elsőszülöttségi joga” ilyen módon tehát az áldás 
tekintetében is jelentkezik: az először áldásban részesült 
feladata és küldetése ennek az áldásnak megélése, valóság-
gá válásának elősegítése és közvetítése a föld nemzetségei 
számára. „Mivel az elsőszülött szerepköre alapvetően csa-
ládján, illetve környezetén belül örökségének megosztásá-
ban ragadható meg – amely egyrészt a materiális javakkal 
való szolgálatban (családtagok, elsősorban nők, gyermekek, 
rászorulók támogatása) nyilvánult meg, másrészről a nem 
anyagi síkon, a szellemi dimenzióban is megmutatkozott 
környezete felé való elkötelezettségében ezért az áldás sem 
maradhat Izrael exkluzív, »belső használatra« szánt tulaj-
dona. Elhivatásából következő hivatása, hogy megossza az 
áldást, »elsőszülött-örökségét«. Maga az áldás fogalma 
mind a materiális, mind pedig a szellemi javakat magában 
foglalja: így válhat az egyes embert és emberi közösséget a 
maga teljességében megragadó és átfogó realitássá.”

Végül, zárógondolatként hadd jegyezzem meg, hogy az 
elsőszülött-áldás motívuma véleményem szerint medrét és 
keretét adhatja egy olyan teológiai vizsgálódásnak, amely 
az áldás oldaláról közelítve új szempontokkal egészítheti 
ki, és egyben új megközelítési módot felkínálva mélyítheti 
el az ószövetségi teológia, illetve biblikus teológia megfon-
tolásait. Izrael és a kereszténység kapcsolatának teológiai 
alapvonásaiban mint közös alap nyilvánulhat meg, illetve 
az Ószövetség és Újszövetség kettős távlatában az egységet 
juttathatja kifejezésre. Megfigyelhető, hogy az Újszövetség 
krisztusképében az elsőszülöttség és az áldás gondolatai is 
benne foglaltatnak. (Az áldó, az áldott Krisztus átokká lett 
értünk, és a feltámadása révén az elsőszülött/első zsenge 
a halottak közül.) A gyakorlati teológia területével való 
párbeszédben ugyanakkor e téma újabb impulzusokat is 
adhat az igehirdetői, lelkigondozói praxis, valamint a li tur-
gika számára is.

CSEPREGI ZOLTÁN

Jámbor volt-e Georg der Fromme?
Egy készülő Brandenburgi György-monográfia módszertani előfeltételei

ILLEDELEM – ISTENFÉLELEM – IGAZSÁG

„Nagyságos fejedelem, kedves, gonosz bátyámuram (poßer 
vetter), üdvözöllek. Édes, gonosz bátyámuram (pößer vet-
ter), azt hiszem, egészen megfeledkeztél már igaz nénédasz-
szonyról (die frume muem), hogy olyan régóta nem írtál. Én 
nem feledkeztem meg rólad áhítatos imámban: naponta 
szorgosan kértem Istent, hogy tegyen téged is olyan igazzá 
(frum machen), mint én vagyok. Kérlek, írd meg, segített-e 
az imám, vagy nem! Ha nem segített, végy tőlem egy-két 
fillérért igazságot (frumkait), szívesen adom, mert nekem 
túlontúl sok van belőle (fil zu fil frumkayt). Szerettem volna 
többet írni, de fivéred, Georg kertjébe kell mennem enni, s a 
küldönc nem akar tovább várni.

Kelt Budán, sebtében úrnapja utáni vasárnap az 1523. 
évben.

Igaz nénédasszony (euer frume muem), Mária saját-
kezűleg.”1

 1 1523. VI. 7. Staatsarchiv Nürnberg, Brandenburger Literalien 1193:11; 
Fraknói Vilmos: Magyarország a mohácsi vész előtt. Budapest, 1884. 119. o. 
1. j. Bunyitay Vince – Rapaics Raymund – Karácsonyi János (szerk.): Egyház-
történeti emlékek a magyarországi hitújítás korából (ETE). 1. köt. Budapest, 
1902. 85–86. o. (nr. 86); Stracke, Wilhelm: Die Anfänge der Königin Maria 
von Ungarn, späteren Statthalterin Karls V. in den Niederlanden. Göttingen, 
1940. 42. o. Más fordítás: Payr Sándor: Mária, a humanista magyar királyné. 
Budapest, 1905. 9. o. Csepregi Zoltán: „Ich wil alle ding wol erfaren.” Mária 
királyné és udvari papjai. Lelkipásztor, 2000. 202–208. o., 204. o. (a 37. 
jegyzetben az eredetivel).

A fenti levelet Mária királyné intézte Albrecht von Bran-
denburg nagymesterhez, a Luther-életrajzokból jól ismert 
mainzi érsek unokatestvéréhez, a Budán élő Brandenbur-
gi György öccséhez. Ekkor már Albrecht a reformáció hívé-
nek tekinthető, a következő hétről datálódik első fennma-
radt levele a wittenbergi reformátorhoz.2 Mária „frivol, 
enyelgő” mondataival3 Sólyom Jenő még „alig tud mit 
kezdeni”,4 az első használható megközelítés Ute Mónika 
Schwobnak köszönhető, aki rámutatott a pár soros levél 
nyelv- és teológiatörténeti dimenzióira, a továbbiakban az 
ő ötletét használom fel.5

Mint a fenti kiemelések is mutatják, ennek a rövid le-
vélnek a tengelyét a fromm és a böse fogalmak szembeál-
lítása képezi. Ez a két melléknév a középfelnémet óta 
fordul elő egymással összekapcsolva, egymásra vonatkoz-
tatva, miközben számos jelentésváltozáson mentek ke-
resztül. Elsőre ezért nem könnyű eldönteni, hogy az adott 
kontextusban megfigyelhető szembeállítás jogi, erkölcsi, 
vagy éppen teológiai, vallásos tartalmat takar. A fromm 

 2 Nürnberg, 1523. VI. 14. WABr 3. 86–87. (nr. 622).
 3 A szöveg felfedezőjének, Fraknói Vilmosnak a jelzői: Fraknói 1884. 119. 
o. Uő: Ungarn vor der Schlacht von Mohács. Budapest, 1886. 122. o.
 4 Sólyom Jenő: Luther és Magyarország. A reformátor kapcsolata hazánkkal 
haláláig. Budapest, 1933. 63. o. 45. j.
 5 Schwob, Ute Monika: Der Ofener Humanistenkreis der Königin Ma-
ria von Ungarn. Südostdeutsches Archiv, 17/18 (1974/75) 50–73. o., itt 
63–64. o.
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szócsalád személyre vonatkozóan a középkori városi kö-
zösségekben való elismertséget, párbajképes, partiképes, 
szalonképes „tisztes” polgári létet fejezett ki (azaz egyér-
telműen profán értéket), ennek a „tisztességnek” (Fromm-
heit) a kétségbevonása, amit többek között a böse szó 
alkalmazása is jelenthetett, általában a bíróság elé veze-
tett, amely helyreállíthatta a sértett megbecsülését (fromm 
machen).6 Ugyan már a 15. században előfordul szórvá-
nyosan a fromm szó vallásos vagy erkölcsös színezetű 
értelme is (ahogy egy adat a Frömmigkeit főnév „érdem” 
jelentéséről is szól7), a jelen irányába mutató jelentésfej-
lődés szempontjából mégis a fent leírt becsületbírósági 
eljárás játszott döntő szerepet.

Luther Márton már 1518–1519-ben is tudatosan nyúlt 
a fromm tő származékaihoz, hogy a latin iustus, iustitia, 
iustificare teológiai terminusok értelmét németül vissza-
adhassa (az addig használt megfelelők a gerecht és Ge-
rech tigkeit voltak), s ez a terminológiai újítás az 1520-
ban két nyelven is megjelent A keresztény ember szabad-
sága című műben következetesen érvényesül8 (a német 
szöveg párhuzamos latin nyelvű átdolgozása9 megóv 
bennünket a jelentéstani belemagyarázásoktól). A német 
hétköznapok elterjedt (ön)igazolási, becsületszéki gya-
korlata lesz a megigazulásról szóló tanítás illusztrációja. 
Luther szóhasználatának hatása 1523-ban már a züric-
hi reformációban is kimutatható,10 s a második nemze-
dékben (Philipp Melanchthon, Martin Bucer stb.) továb-
bi jelentésfejlődéshez vezetett: kialakult a „kegyes, is-
tenfélő” értelem, immár a latin pius, pietas megfelelője-
ként (az első adatok az Ágostai Hitvallásból, az Apoló-
giából, illetve ezekkel egykorú iratokból származnak11), 
mely máig érvényes domináns jelentéssé vált. Ehhez a 
je len tés el to ló dás hoz maga Luther is alkalmazkodott any-
nyiban, hogy az 1534-es német Bibliában már inkább 
visszatért a hagyományos gerecht terminushoz (az 1522-
es Újszövetségben még többnyire fromm a görög dikaios 
fordítása), jóllehet egyéni szóértelmezését egész életében 
megtartotta.12

 6 Müller, Ernst Erhard: Das mittelalterliche und das informatorische 
„Fromm”. BGDS(T) Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Li-
teratur (Tübingen) 95. 1973. 333–357. o., itt 336. kk. Wunder, Heide: „ius-
titia, Teutonice fromkeyt”. Theologische Rechtfertigung und bürgerliche 
Rechtschaffenheit. Ein Beitrag zur Sozialgeschichte eines theologischen 
Konzepts. In: Moeller, B. (ed.): Die frühe Reformation in Deutschland als 
Umbruch. Gütersloh, 1998. (Schriften des Vereins Jur Reformationsge-
schichte 199.) 307–332. o., itt 313. kk.
 7 Mechthild von Magdeburgnál: Moser, Hugo: „Fromm” bei Luther und 
Melanchthon. Ein Beitrag zur Wortgeschichte in der Reformationszeit. Zeit-
schrift für deutsche Philologie, 86. 1967. 161–182. o., itt 162. o.
 8 E. E. Müller 1973, 350. kk. Wunder 1998, 327. kk.
 9 A német változat elsődlegességéhez lásd Maurer, Wilhelm: Von der 
Freiheit eines Christenmenschen. Zwei Untersuchungen zu Luthers Refor-
mationsschriften 1520/21. Göttingen, 1949. 64. kk.
 10 Günther, Veronika: „Fromm” in der Zürcher Reformation. Beiträge zur 
Geschichte der deutschen Sprache und Literatur (Halle) 77. 1955. 464–489. 
o. Moser 1967. 178. o. E. E. Müller 1973, 353–354. o.
 11 Moser 1967, 167. kk. E. E. Müller 1973, 355–356. o.
 12 Moser 1967, 176–177. o.

Az idézett Mária-levél értelmezéséhez időrendi szem-
pontból az 1520-as traktátust érdemes segítségül hívni. 
Ennek két magyar fordítása is tanulságos: Masznyik End-
re a német változatból indult ki (1905), s a megfelelő 
helyeken a „kegyes, kegyesség” kifejezésekkel él (ha ezek 
nem Isten jelzői13). Prőhle Károly a latin szöveget vette 
alapul (1983), így könnyebb volt eljutnia a helyes meg-
oldáshoz: „igaz, igazság”. A következő részletek Masz-
nyikot követik, zárójelben figyelmeztetve az eredeti ter-
minusokra.

„Hát nem boldogító közösség az, mikor a gazdag, ne-
mes, kegyes (frummer, pius) vőlegény, Krisztus, a sze-
gény, megvetett rossz személyt (bößes hürlein, impiam 
meretriculam) házastársul veszi és megmenti minden 
baj tól, felruházza minden jóval.”14 „Így vagyunk az ember 
cselekedeteivel is: a szerint, a mint hívő vagy hitetlen az 
ember, lesznek cselekedetei is jók (gutt, bonum) vagy 
rosszak (boeße, malum). És nem megfordítva olyan for-
mán, hogy a milyenek cselekedetei, a szerint lesz ő maga 
is kegyes (frum) vagy hívő. A cselekedetek, amint hívők-
ké, úgy kegyesekké sem tesznek (machen frum, faciunt 
iustum) minket. Hanem igenis a hit, a mint kegyessé 
tészen (frum macht, facit iustum), úgy cselekedetekre is 
indít. A cselekedetek tehát senkit sem tesznek kegyessé 
(frum machen, iustificent) és az embernek kell elébb ke-
gyesnek lenni (frum sein, esse iustum), mielőtt működik. 
Azért nyilvánvaló, hogy egyes-egyedül a hit merő kegye-
lemből, Krisztus és az ő igéje által teszi elég sé ges ké pen 
kegyessé (frum machet, iustificet) és boldoggá az embert 
[…] Viszont annak, a kinek hite nincs, egy jó cselekedet 
sem lendít kegyességén (zur frumkeyt, ad iustitiam) avagy 
üdvösségén.”15

Nem szükséges felvetni azt a kérdést, ismerte-e Mária 
éppen ezt a traktátust, hisz a fent bemutatott szóhaszná-
lat a többi korabeli röpiratban is megfigyelhető,16 s tudjuk, 
hogy ezek megtalálták az útjukat Budára.17 A levél szö-
vegösszefüggésébe egyedül a fromm-böse ellentét reformá-
tori (megigazulásra vonatkoztatott) értelmezése fér bele, 
ráadásul azt ironikusan reflektálva. Több adat is van ép-
pen ebből az időből arra, hogy a lutheri fromm beszédté-
mává lett,18 ezt a képet egészíti ki a Mária-adalék. A ki-
rályné tudatosan alkalmazza a teológiaivá lett terminu-
sokat, hogy olvasottságát fitogtassa, egyben távolságtar-
tását érzékeltesse, ugyanakkor mégsem próbálja ezekkel 
szemben az érdemteológiát kijátszani. A levél csipkelődő 
játékosságához igen közel áll a következő, Hieronymus 

 13 Az O Gott, du frommer Gott / Isten, ó szent Isten kezdetű korál ismerői 
nem lepődnek meg a vizsgált melléknév ilyen, a többi jelentéstől független-
nek tűnő használatán.
 14 WA 7,26; 56; LM 2,330–331. o.
 15 WA 7,32; 61; LM 2,339–340. o.
 16 Moser 1967, 178. o.
 17 Planitz, Hans von der: Berichte aus dem Reichsregiment in Nürnberg 
1521–1523. Wülcker, E. – Virck, H. (ed.) Leipzig, 1899. Neudr. Hildesheim/
New York, 1979. 356. o. Csepregi 2000, 203. o. 24. j.
 18 WA 10 I 2,36; Moser 1967, 179–180. o. E. E. Müller 1973, 354–355. o.
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Emser egyik vitairatában (Wi der das unchristliche buch 
Martini Luthers Au gus ti ners an den Tewtschen Adel auß-
gangen) található szójáték:

„Luter: Denck doch bey dir selber Sie mussen bekennen 
das fromme (igaz) Christen vnder vns sein, Warumb wolt 
man den der selben wort vnd vorstand vorwerffen.

Emßer: Ist doch ein Esel ouch from (hasznos), man trawet 
ym aber dannocht nit vber die silber kamer, sonder stelt yn 
in ein stall.”19

Erre a terjengősnek tűnő magyarázatra azért volt 
szükség, hogy a hagyományosan Georg der Fromme-ként 
emlegetett Brandenburgi György őrgróf / Markgraf Georg 
von Brandenburg (a továbbiakban: Georg) megtisztelő 
epi the ton ját nehogy félreértsük. A szokásos magyarítás: 
„Jámbor György” – a fenti gondolatmenet értelmében – 
igencsak sántít. A 17. századi prepietista gothai herceg, 
Ernst der Fromme bátran lehet magyarul „Jámbor Ernő”, 
ez a fordítás itt a lényeget ragadja meg. A reformátor 
őrgróf esetében viszont ugyanez a megoldás elvéti a célt.

A felvilágosodás óta folyamatosan kérdőjelezik meg tör-
ténészek Georg jámborságát (alkoholista, szoknyapecér, 
templomrabló volt),20 nem véve észre, hogy a 16. századi 
ragadványnév (der Fromme) nem erkölcsileg, hanem teoló-
giailag értelmezendő, s ugyanazt jelenti, mint a másik el-
terjedt jelző: der Bekenner („Hitvalló”), amit eddig még 
senkinek nem jutott eszébe elvitatni az Ágostai Hitvallást 
benyújtó őrgróftól.

Mivel dolgozatomat nem „Ehrenrettung”-nak és „Cha-
rak ter beur tei lung”-nak szánom (ilyet írtak már eleget Ge-
org mellett és ellen a frank történészek), hanem történeti 
teológiai eszmefuttatásnak, a továbbiakban el fogok te-
kinteni Georg erkölcseinek elemzésétől, a többnyire törté-
netietlen vádak cáfolgatásától, vagy a bizonyítható fes-
lettségek mentegetésétől. Nem az őrgróf vélt vagy kétség-
bevont jámborsága érdekes számomra, hanem az, hogy 
mennyire befolyásolta őt döntéseiben a reformátori meg-
iga zulástan elfogadása.

AZ ÍRÁSTUDÓK ÁRULÁSÁNAK ÁLDOZATA?

Jóllehet az imént vitán felül állónak neveztem a „Hitvalló” 
jelző jogosságát, nem kerülhetem meg annak tárgyalását, 
hogy a frank reformáció katolikus történészei nemcsak az 
őrgróf jámborságát, hanem kezdeményezőképességét is 

 19 Idézi Moser 1967, 180. o.
 20 Karl Heinrich Langtól (Neuere Geschichte des Fürstenthums Bayreuth. 
1–2. köt. Göttingen, 1798–1801) Fraknói Vilmoson (Brandenburgi György, 
II. Lajos nevelője. Budapesti Szemle, 36. 1883. 337–356. o.) és Kurt Engel-
berten át (Die Anfänge der lutherischen Bewegung in Breslau und Schlesi-
en IV. Archiv für schlesische Kirchengeschichte 21. 1963. 133–214. o., itt 
211–214. o.) Adriányi Gáborig (Luthers Beziehungen zu Ungarn. In: Schäfer-
diek, K. (ed.): Martin Luther im Spiegel heutiger Wissenschaft. Bonn, 1985. 
159–182. o., itt 164. o.).

kétségbe szokták vonni.21 Azon kívül, hogy szabadulni 
igyekeznek az evangélikus epika hérósz-képétől, erre a 
forráshelyzet is indíthatja őket: Georg levelei és iratai a 
kor szokását követve saját kancelláriáján készültek, sok-
szor az őrgróf aláírása nélkül, annak távollétében mentek 
ki, amit akkoriban senki sem tartott aggályosnak.22 Csak-
hogy volt itt egy igen ambiciózus titkár, aki később a kan-
cel lár ságig vitte és nagy befolyással bírt magukra az őrgróf 
fivérekre is, Georg Vogler. Ez a mindenható tisztviselő 
kezdettől pártolta a reformációt,23 és mivel a legfontosabb 
dokumentumok az ő fogalmazásában, az ő kézírásával 
maradtak ránk, könnyen felállítható a tézis, hogy Vogler 
tekintendő frank reformátornak, aki gazdái háta mögött, 
ám az ő nevükben szőtte az egyházi reformok szálait.24 
A Nürnberg-Ansbach-i egyházi-politikai szövetség létre-
hozása talán tényleg így történt. Sajnos kevés olyan saját-
kezű irata maradt fenn Georgnak, ami egyértelművé tenné 
a képet, így csak szokásos elhatárolással élhetek: különb-
séget téve magánlevél és hivatalos levél között,25 az utób-
biak esetében azt kell szerzőnek tekintenem, akinek a 
nevében szól, fogalmazótól, másolótól, aláírástól függet-
lenül. Így feltételezem, hogy az ansbachi kancellária leve-
lei is az őrgróf mint szerző tudtával vagy utólagos egyet-
értésével íródtak.

BÚCSÚ A FEGYVEREKTŐL!

Ugyancsak Mária és Albrecht idézett levelezése nyújt alkal-
mat annak megfogalmazására, hogy nem tartom magamra 
nézve kötelezőnek azt a hazai történetírói ítéletet, mely 
minden baj okát a budai udvar németjeiben, elsősorban a 
királynéban és Georgban kereste. Bár az általam feldolgo-
zott források bizonyítják, hogy a Brandenburgi fivérek be-
folyása II. Lajosra, Máriára és politikájukra hihetetlen nagy 
volt,26 nem bocsátkozom annak mérlegelésébe, hogy ezen 
„kakukkfiókák” (Fraknói metaforája) felelőssé tehetők-e 
hazánk katonai kudarcáért. Jóllehet a magyar – mind a ka-
tolikus, mind a marxista – történeti irodalom feketére fes-

 21 Johann Baptist Götz: „Ein Heiliger war Georg trotz seines Beinamens 
der Fromme so wenig als ein Mann von besonderem Geist und besonderer 
Energie.” Idézi Müller, Konrad: Markgraf Georg von Brandenburg-Ansbach-
Jägerndorf. Jahrbuch für schlesische Kirche und Kirchengeschichte 34. 1955. 
7–31. o., itt 8. o.
 22 Wagner, Friedrich: Kanzlei- und Archivwesen der fränkischen Hohen-
zollern von Mitte des 15. bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. Archivalische 
Zeitschrift, 10. 1885. 18–53. o.
 23 Lásd Georg Vogler Johann Tettelbachnak, Worms, 1521. IV. 19. Deutsche 
Reichstagakten. Jüngere Reihe 2, 853. o. 1. j.
 24 Götz, Johann Baptist: Die Glaubensspaltung im Gebiete der Markgraf-
schaft Ansbach-Kulmbach in den Jahren 1520–1535. Erläuterungen und 
Ergänzungen zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes V/3–4. Freiburg 
i. B., 1907.
 25 Spengler, Lazarus: Schriften. 1. Ed. Hamm, Berndt – Huber, Wolfgang 
– Litz, Gudrun: Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte 61. 
Gütersloh, 1995. XIII–XIV.
 26 Vö. Csepregi 2000, 202. o.
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tette Georg alakját, nem feladatom őt sem hazafiként elma-
rasztalni, sem evangélikusként tisztára mosni. Hogy a 
fenti veszélyeket, a bűnbakkeresés és szerecsenmosdatás 
szélsőségeit elkerülhessem, nem az életrajz műfaját válasz-
tom Georg reformátori szerepének feldolgozására, személye 
inkább csak ürügy és keret egy közép-európai reformáció-
történeti vizsgálódáshoz.

További elkerülendő szélsőség a hazai protestáns egy-
háztörténet-írás Brandenburgi György-mítoszának adaptá-
ciója. Ennek atyja valószínűleg Haan Lajos békéscsabai 
lelkész, akadémikus volt, aki ugyan történészhez méltó 
óvatossággal fogalmazta meg hipotézisét:

„Aligha tévedek, midőn azt állítom, hogy mikor Gyula 
városa tanácsa által 1530. eszt. a protestans főiskola fel-
állíttatott, ezen czélra e klastromnak helyiségei fordíttattak 
s e klastrom jövedelmeiből tartatott fenn ezen tanintézet. 
[…] A világiak közül, kik mindjárt eleinte a reformatióhoz 
adták magokat, megemlítendőknek tartjuk ezeket. György 
brandenburgi őrgrófot, Gyulának és vidékének birtokosát, 
Nadányi Istvánt és Gyárfást, Massay Imrét, kikről azt 
mondják történetkönyveink, hogy nagy részök volt a gyu-
lai protest főiskola felállításában és fentartásában. […] 
1520 év körül kezdett Gyulán terjedni a reformatio. Nagy 
befolyással volt erre különösen az őrgróf, Luther tanításá-
nak ezen buzgó terjesztője. 1530 év táján már az egész 
város Luther tanait követte. Ennek következtében a városi 
tanács és némely előkelő családok által felállíttatott a 
protestans gymnasium.”27

Haan biztosan kézenfekvőnek tekintette, hogy az Ans-
bachban evangélikus egyetemet alapító Georg egy gyulai 
protestáns főiskola létrehozásában is kulcsszerepet játsz-
hatott, ennek a logikai konstrukciónak azonban nem kell 
nagyobb jelentőséget tulajdonítanunk, mint Thomas Faber 
szinte kortárs állításának, aki Severin Sculteti szerint Si-
mon Grynaeust és Veit Winsheimot megtette budai könyv-
tárosoknak,28 mivel nemcsak adatokkal nem támasztha-

 27 Haan Lajos: Békés vármegye hajdana. I. Történelmi rész. Pest, 1870. 
65., 68., 199. o.
 28 Hypomnema sive admonitio brevis ad Christianos regni Vngarici 
cives de asserenda et retinenda veteri seu auita vere Christiana doctrina in 
Confessione Augustana comprehensa. Bartphae MDXCIX. Vö. Régi magyar-
országi nyomtatványok (RMNy). 1. (1473–1600). Borsa Gedeon (szerk.): 
Budapest 1971. Nr. 854. „[fol. 17a] III. De controversaria sacramentaria 
hîc in Vngaria nostra aetate. Scribit quodam in loco D. Thomas Faber piae 
memoriae, successor D. Leonhardi Stöckelij in Ludirectoratu Bartphensi, & 

tóak alá ezek az elképzelések, hanem kronológiájuk is 
sántít. A Gryneusékra vonatkozó protestáns hagyományt, 
ha nem is minden tekintetben pontos ismeretek alapján, 
de joggal bírálta már Karácsonyi János, majd Borzsák Ist-
ván.29 Haan kombinációi azonban többnyire történeti tény-
ként kerültek a rá hivatkozók munkáiba, hogy csak a 
legolvasottabbat említsem, Révész Imre egyháztörténeté-
be:

„…főként pedig Brandenburgi György őrgróf rokon-
szenve vagy épp egyenes támogatása következtében meg-
zendült a tiszta ige; […] De kétségtelen, hogy már ma-
gyarországi tartózkodása alatt, a huszas évek elejétől 
híve lett Luthernek s elég közelkorú bizonyságok szerint 
mind az udvarban, mind a Corvin János özvegye, Fran-
ge pán Beatrix kezével együtt elnyert hatalmas birtokain 
igen erélyesen támogatta a wittenbergi tanítás maghin-
tőit.”30 Georg der Fromme kétségkívül a német reformáció 
hitvalló alakja, az evangélikus egyházi élet létfontosságú 
intézményeinek megszervezője volt, továbbá kapcsolatban 
állt több hazánkban működő reformátorral is, látványosan 
tartózkodott viszont attól, hogy magyarországi birtokain 
is a Luther által megindokolt tartományúri-szükségpüs-
pöki funkcióban lépjen föl.31 Tisztában volt ugyanis a 
birodalom határaival és hatalmának korlátjaival (ebben 
állt talán leginkább politikusi erénye és sikereinek ma-
gyarázata), melyekről az utókor nemigen volt hajlandó 
tudomást venni.

Praeceptor noster charissimus, quod audiuerit ex senibus fide dignis adhuc 
sub Ludouico 2. Rege Vngariae circa annum Christi 25 Budae cepisse doceri 
Euangelium. [fol. 17b] Sed inde pulsos esse Euangelij Professores, inter quos 
& Simon Grynaeus & Vitus Winshemius Viri excellenter Docti, qui Scholae 
Budensis, & fortassis etiam Bibliothecae relictae ibidem à Matthia Rege, 
praefecti fuerant, relicta Vngaria redierunt in Germaniam, factusque est 
Grynaeus Philosophiae Professor Basileae, Vitus autem Professor linguae 
Graecae Wittebergae. Haec Thomas Faber.” Vö. ETE 1. 550k o.
 29 ETE 1. 551–553. o. Borzsák István: Simon Grynaeus – a Corvin-könyvtár 
őre? 1964. (Antik tanulmányok 11.) 263–274. o.
 30 Révész Imre: Magyar református egyháztörténet. I. 1520–1608. Debre-
cen, 1938. (Református Egyházi Könyvtár 20.) 47., 50. o.
 31 Csepregi, Zoltán: Notbischof auf dem Rechtswege. Zur Reformation in 
den oberschlesischen Herzogtümern von Georg dem Frommen 1523–1543. 
Zeitschrift für bayerische Kirchengeschichte, 70. 2001. 28–42. o. Uő: A refor-
máció kezdetei Brandenburgi György gyulai és vajdahunyadi uradalmaiban 
1520–1530. Egyháztörténeti Szemle, 2. 2001/2. 35–45. o.
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ELVI TISZTÁZÁSOK

A kérdésfelt evés és a teológiai előfeltételek

A cím egyszerre ígéretes és provokatív. Ígéretes, mert nap-
jainkban az olyan fogalmakkal, mint európai integráció, 
Európai Unió vagy röviden EU mindent fel lehet címkézni. 
Közel a kísértés a társadalmi és egyházi köznyelvben egy-
aránt, hogy amiként szó esik napjainkban eurokonform 
polgárról, eurokonfrom jogrendről és gazdaságról, ugyan-
ezt elvárjuk az egyháztól és a teológiától is: eurokonform 
egyház, eukonform teológia? E megjelölés jól hangzik, de 
vajon nem inkább a „konformista” jelzőre szolgál rá egy 
olyan egyházi gyakorlat és teológiai tudomány, amely új-
ból időszerű, modern és alkalmazkodó akar lenni, az éppen 
aktuális politikai-társadalmi trendnek megfelelően? Itt 
jelentkezik a cím provokatív éle, legalábbis a „teológiai 
hallással” rendelkezők számára. Mert mennyiben adhat 
témát és szabhatja meg a teológia tárgyát egy politikai-
társadalmi-gaz da sági folyamat? Vajon nem a teológiai 
józanság és a mértéktartás hiányát jelzi a tény, amikor 
egy-egy társadalmi-politikai fordulatban Isten országának 
eljövetelét hirdetjük és ünnepeljük – ahogyan az gyakran 
megtörtént 1989 után, és az Európai Unióhoz való csatla-
kozás küszöbén? Török István szavai e vonatkozásban is 
aktualitást nyernek: „Azt senki sem kívánhatja tőlünk, 
hogy a népi demokráciának rendjét Isten Igéjével azono-
sítsuk (…) Meg kell gondolnunk, hogy még egy olyan szé-
leskörű és alapos bibliai indoklást nyert egyházi döntés 
sem azonosítható Isten Igéjével, mint amilyen a reformá-
ció. (…) Jézus Krisztusban következett be az emberi törté-
nelem páratlan és semmi mással össze nem hasonlítható 
fordulata. Ő az absolut novum a történelemben.”1

A kérdés a következő: vajon igényli-e az Európai Unió az 
egyház hozzájárulását az egységesülés folyamatához? 
Adam Smith aggodalma, miszerint isteni gondviselés és 
beavatkozás nélkül a gazdaság a káoszba zuhanna, már a 
múlté, de ha lenne is igény ilyen közreműködésre, vajon 
nem áll fenn a veszély, hogy az egyház nyílt vagy burkolt 
lobbitevékenységbe kezd, illetve teljes „teológiai komoly-
sággal” ismételgeti azokat a jelszavakat, amelyek a politikai 
retorikát uralják? A másik kérdés: szabad-e az egyháznak 

 * Nyilvános habilitációs előadás az Evangélikus Hittudományi Egyete-
men, Budapesten 2003. június 3-án.
 1 Török István: Kereszténységünk a szocializmus történeti korszakában. 
Előadás egy lelkészkonferencián. 1958. május 29. (kézirat)

mindebben véleményt nyilvánítani, vagy pedig engedje át 
a gazdasági-társadalmi-politikai folyamatokat és változá-
sokat az öntörvényűségnek? Vajon nem túl világi, nem túl 
ellentmondásos, nem túl zavaró az Európa-téma, nem kel-
lene-e megmaradni a sajátos egyházi élettevékenység meg-
hitt szférájában?

Mi lenne az egyház és a teológia hozzájárulása Magyar-
ország európai integrációjához? (Erre utal a cím is…) Sze-
rintem erre a kérdésre a válasz azért nem egyszerű, mert a 
hozzájárulás lényegének meghatározása tulajdonképpen a 
társadalom és a világ számára idegen tartalomban van: ez 
Isten kiválasztása, illetve Isten országának reménysége. Itt 
található a gyökere mindannak a félreértésnek, gyanúsít-
gatásnak és kritikának, amely a múltban az egyházat érte 
és ma is érheti, de innen ered az a belső differenciálódás is, 
amely az egyház világban való szolgálatának és politikai 
felelősségének megítélése körül alakul ki. Viszont ha az 
egyház kiválasztásának célja nem önmagában van, hanem 
Isten igazságának és békességének az emberiség számára 
való felmutatásában, akkor az egyház szolgálata nem vá-
lasztható el a társadalmi kérdésektől – még akkor sem, ha 
a „megváltás szociálpolitikai aspektusa”2 még nem kézzel 
fogható valóság, hanem a reménység tárgya. Az egyház 
eszkatológiai dimenziójának és szociálpolitikai elkötelezett-
ségének feloldhatatlan feszültségéből olyan nélkülözhetet-
len tapasztalatok születhetnek, amelyekre érdemes odafi-
gyelni. Ezek: kritikai valóságértelmezés, társadalmi prob-
lémák iránti nyitottság, a jelen iránti felelősségvállalás és 
a jövendőre tekintő perspektíva felmutatása.

Európa – mítosz és trend között

Az egységes Európa gondolata – és ezt határozottan le kell 
szögezni – nemcsak politikai vagy gazdasági jellegű. Ami 
viszont az európai tudatról és az európaiságról ma elmond-
ható és megragadható, az a politikai jelszó és a mítosz kö-
zött lebeg. Kétségtelen, hogy a politikai jellegű egységtörek-
vés látványosabb, és benne az a II. világháború utáni „po-
litikai projekt” látszik megvalósulni, amely Németország és 
Franciaország II. világháború utáni történel mi megbékélé-
sével vette kezdetét, és amelynek napjainkra már a „közös 

 2 Dietrich Ritschl: Zur Logik der Theologie. Kurze Darstellung der 
Zusammenhänge theologischer Grundgedanken. Chr. Kaiser Verlag, Mün-
chen, 1984. 174. o.
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gazdasági cselekvés kényszere” a mozgatórugója.3 Van 
azonban ennek egy kevésbé látványos, megfoghatatlanabb, 
de az öko nómiai kategóriáktól különböző dimenziója: a 
lelki, szellemi és kulturális alapon történő vágyódás a közös 
Európa iránt. E kettő keveredéséből jön létre az az Európá-
ról alkotott mitologikus kép, amely ellensúlyozni próbálja 
az egzisztenciális félelmek, a gazdasági-racionalizálási 
kényszerpályák, pénzügyi nyomásgyakorlások által kivál-
tott averziót Európával szemben. „Meg kell őrizni az euró-
pai örökséget!” – hangzik a jelszó.4 De mit kell megőrizni, 
ha az sem világos, hogy mit értünk e fogalom alatt: Európa? 
Egyes elemzések szerint arra a kérdésre, hogy vajon ponto-
san körülhatárolható-e Európa, egyértelmű nem a válasz. 
Földrajzi tekintetben talán meghúzhatok a határok, de kul-
turális-civilizációs értelemben a behatárolási kísérletek 
teljesen önkényesek.5 Az egyes régiók közötti különböző, 
történelmi fejlődéséből származó strukturális különbségek 
akkor látszódtak meg igazán, amikor feloszlott a hideghá-
ború politikailag és ideológiailag motivált kétpólusú rend-
szere (Kelet- és Nyugat-Európa). Nyilvánvalóvá vált, hogy 
a megosztottság sokkal mélyebb gyökerű, mint az ideoló-
giai szembenállás, és hogy az egységes Európa gondolata 
– legalábbis kulturális-civilizációs tekintetben – fikció. Vagy 
inkább mítosz? Kitekintve a földrajzi Európa határain túlra 
úgy tűnik, hogy pl. „az ame rikai mítosz” és ezzel együtt az 
amerikai identitás egy ér telműbb, körülhatároltabb. Ameri-
ka legendája a földrész Kolumbusz általi felfedezésével 
kezdődött (1492), és az idegen föld birtokba vételével foly-
tatódott. Azóta az amerikai kultúra egyet jelent a korlátlan 
lehetőségek szabadságával, és abban az álomban fejeződik 
ki, amely szerint a mosogatófiúból dollármilliárdos is lehet.6 
Nem kevésbé ideologikus, de egyértelműbb az afrikai mítosz 
is, amely a rabszolgaság végleges felszámolásáról és a po-
litikai függetlenségről szól. Az egykori gyarmatosító hatal-
makkal szemben a politikai és gazdasági autonómia meg-
teremtése évtizedek óta első számú törekvése az afrikai 
államoknak. Az „európaiság” lényegi meghatározása az 
előbbi példákkal ellentétben sokkal nehezebb, filozofiku-
sabb, a kezdetektől tragikusabb, és minden elmondható 
róla, csak az nem, hogy egyértelmű lenne. Dárius perzsa 
király álmától Platón politikai szabadságról szóló elmélke-
désein keresztül, Rotterdami Erasmus és Luther Márton, 
Stuart Mária és Napóleon, Goethe, Tolsztoj és Wagner stb. 
nevével összekapcsolt eszmeiség, szellemi tartalom vagy 
politikai gondolat mind azt bizonyítja, hogy Európára első-
sorban a sokarcúság a jellemző, az európai szellem globális 
igényének és a lokális realitásoknak a keveredése. De éppen 

 3 Ralf Hoburg: Der europäische Protestantismus zwischen 20. und 
21. Jahrhundert. In: Materialdienst des Konfessionskundlichen Institutes 
Bensheim, 5/99. 83. o.
 4 Például az Európa Tanács 50 éves fennállásának jubileumi ünnepségén, 
1999 májusában Strasbourgban. Idézi: Hoburg uo. 83. o.
 5 Rostoványi Zsolt: Identitás és integráció. Kulturális és strukturális tö-
résvonalak Európában. Világosság, 1999/12. 3–22. o.
 6 Ralf Hoburg: Protestantismus und Europa. Erwägungen für eine Kirche 
der Konfessionen. Wichern-Verlag, Berlin, 1999. 12. o.

a szellemtörténeti áttekintés bizonyítja: Európáról nem le-
het beszélni a kereszténység és a keresztény egyház meg-
határozó szerepének tudatosítása nélkül. A probléma ott 
válik akuttá, ahol Európa lelki-szellemi-kul turális egységé-
ről politikai kontextusban kezdenek beszélni. Éppen ezért, 
aki az európaiságot a politikai kategóriákon és a divatos 
jelszavakon túl meg akarja érteni, kénytelen szembesülni 
ezzel a mítosszal, kénytelen belevágni az egyház és a nem-
zet, az európai történelem és a kereszténység kapcsolatának 
tisztázásába – ha úgy tetszik, „mitoló gi át la ní tá sá ba”.

AZ „EURÓPA-TEOLÓGIA” TÉMÁI

A fentiek ismeretében most szeretnék néhány olyan kérdés-
re kitérni (a teljesség igénye nélkül), amelyek tárgyát képez-
hetik a teológiai eszmélkedésnek, előre bocsátva, hogy az 
Európa-téma eredetileg nem rendelkezett teológiai tartalom-
mal, hanem a politika világából származó „jövevényszónak” 
minősült. Napjainkban inkább a kihívás és a felelősség fo-
galmai határozzák meg az egyház „Európa-retorikáját”, 
bizonyságául annak, hogy a kérdés teológiai megközelítése 
többnyire a politikusok által felvetett metaforák és képek (pl. 
Európai Ház, Európa szíve és lelke) recepciójában mutatko-
zott meg, ennek alapján keresve a sajátosan protestáns te-
ológiai toposzokat és az egyházi aktivitás területeit az egy-
ségesülő kontinens lelki-szellemi arculatának megrajzolá-
sához.

Evangéliumhirdetés – az Istenről való beszéd 
nyilvánossága

Az első próbálkozás az Európa-kérdés teológiai reflektálá-
sára nézve Karl Barth nevéhez fűződik. 1946-ban megfo-
galmazott írásában („Keresztény igehirdetés a mai Európá-
ban”)7 az egyház központi feladataként az evangélium 
hir detését nevezi meg, rámutatva arra, hogy a II. világhá-
ború utáni világban az ún. keresztény nyugat mint „orien-
tációs és cselekvési keret” végérvényesen felbomlott, a nyu-
gat szelleme, jogrendje és vallási igényei iránti tájékozódás 
elvesztette minden jogalapját. Az Istenről való beszéd már 
nem hivatkozhat a keresztény tradíció kapcsolódási pont-
jaira – csakis a Szentírásra, mint az Isten és az ember meg-
ismerésének forrására. Az Istenről való evangéliumi beszéd 
Isten üdvakaratát hivatott közölni a világ számára – és 
szükséges, hogy ezt az üzenet a világ érthető és közölhető 
formában kapja. Európa pedig olyan teret, illetve keretet 
kell, hogy jelentsen, amelyben az Isten szabadító üdvaka-
ratának nyilvános hirdetése nemcsak elhangzik, hanem 
visszhangra is talál (Európa = Echorau m). Ezt a fonalat 
veszi fel Eberhard Jüngel, amikor 1992-ben Budapesten, az 

 7 Karl Barth: Die christliche Verkündigung im heutigen Europa. In: 
Teologische Existenz heute, 1946/3. Zürich, 1946.
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Európai Protestáns Nagygyűlésen arra emlékeztet, hogy a 
protestantizmus elsőrendű feladata a megváltozott és poli-
tikai-társadalmi felszabadulásokat megtapasztaló Európá-
ban az evangélium hirdetése lehet.8 Jüngel analógiát állít 
fel a vasfüggöny lehullása és Isten országa között, és azt 
mondja: a történelmi tapasztalatként megélt szabadulást a 
bibliai-reformátori szabadítástörténet felől kell szemlélni. 
A szabadulásról ott lehet beszélni hitelesen, ahol a „világ 
textusa” a Szentírás textusai által kerül betűzgetésre, és 
ahol az Európa-kérdés filozófiai, politikai és történelmi ér-
telmezésére az Isten jelenvalósága felől kerül sor. Európa 
(újra) felfedezése a protestáns teológiát arra kényszeríti, 
hogy átgondolja és továbbgondolja, mit jelent az Istenről 
való beszéd nyilvánossága.

Az Istenről való beszéd elsődleges helye az istentisztelet, 
ezen belül is az igehirdetés. Látszólag ennek nem sok kö-
ze van az európai integrációhoz, a társadalmi-politikai 
változásokhoz – de csak látszólag. Mert amit a világ (sőt 
a politika) vár és elvár az egyházaktól, az első renden nem 
a szakmaiság nyelvén megfogalmazott gazdasági-politikai 
útmutatások sora, hanem az, amit a világ máshol nem 
talál meg és önmagának nem képes megadni: Isten szaba-
dító kegyelmének igazságát. Nos, ezt az igazságot kell az 
igehirdető egyháznak lefordítania a közéleti felelősség, a 
kulturális diakónia, a vallásoktatás és az erkölcsi útmuta-
tás nyelvére. De ez a tényállás ad lehetőséget az egyháznak 
arra, hogy bizonyságot tegyen: Isten úgy szabadító, hogy 
közben a világ Ura. Az Istenről való nyilvános beszédnek 
nem lehet célja a valóság keresztény „uniformizálása”, sem 
pedig fundamentalista-önigazoló elzárkózás a világ dol-
gaitól. Viszont ez a bizonyságtétel nyilvánvalóvá teheti a 
következőket:

– az Istenről való beszéd detronizálja a gazdaság, a tőke 
és a pénz (vagy éppen a nemzet) isteneit és helyére teszi 
őket: használható és szükségszerű eszközökké „minősíti 
vissza”, amelyre szükség van az egységesülő Európa tár-
sadalmi jólétének és békéjének érdekében;

– az Istenről való beszéd nyilvánvalóvá teheti: nem egy 
ún. civil vallásosság, vagy kvázi vallási értékek iránti igény 
konszenzusa képezi a társadalmi együttélés alapját, hanem 
Isten örök törvénye;

– az Istenről való beszéd kilátásba helyezi a „végső íté-
letet”, amely előtt mindenkinek meg kell állnia, s számot 
kell adnia cselekedeteiről vagy mulasztásairól;

– az Istenről való nyilvános beszéd deszakralizálja a 
politikát és profanizálja a világot;

– Barth szavaival összegezve: az Istenről való beszéd 
felmutatja ennek a világnak (beleértve az integrálódó Eu-
rópát is) „istenei nem létezését” (amely a világnak tiltako-
zásba, könnyekbe és vérbe kerül) és megteremtheti a „jó-
zanságnak szigeteit” egy olyan világban, ahol társadalmi-

 8 Lásd: Europa und der Protestantismus Ein Arbeitsheft mit Dokumenten 
und Beiträgen. Szerk. Beatus Brenner – Eberhard Jüngel – Reinhard Frieling 
– Lothar Ullrich. Göttingen, 1993.

politikai változások, gazdasági döntések ideológiai köntös-
be öltöztetnek…

Ezzel tulajdonképpen az egyház „prófétai tisztének” és 
„őrállói szerepének” kérdése előtt állunk. Az egyház számá-
ra elengedhetetlen ez a prófétai dimenzió, nem azért, hogy 
Isten létét elméletileg bizonyítsa, hanem hogy Isten nevében 
megfossza hatalmától a világ hamis autoritásait.9 Sajnos a 
jelenlegi egyházi és társadalmi realitásokat figyelembe véve 
meg kell állapítanunk, hogy a „prófétai dimenzió” már nem 
meghatározó sem az egyházi tisztségek értelmezésében, sem 
az egyházak közszolgálatában.10 A „langymeleg”, ünnepi 
kereszténység és az egyházi „szolgáltatásokat” igénylő pol-
gári vallásosság a lelkipásztori-gyülekezeti egzisztencia 
jóváhagyó-bólogató gesztusaiban érdekelt. Pedig a történel-
mi folytonosság és legjobb keresztény-egyházi hagyománya-
ink pásztori őrzése mellett igen nagy szükség lenne az egy-
ház világgal való „kritikai szolidaritásvállalására” és az 
Isten igazságosságának „hirdetésére” – különösen egy olyan 
korban, amikor a „prófétai kritika” kivándorolni látszik az 
egyházból a kultúrába, s ezen belül is a média világába.

Nemzeti identitás – idegentől való félelem

Az egyesült Európa megteremtésének gondolata felerősítet-
te a nemzeti identitás elvesztésétől való félelmet. Főleg a 
kommunizmus bukásának talaján kialakult új nemzetálla-
mokban, de a bebocsátásra váró országokban is egyre erő-
sebb a nemzeti kultúrák védelmében való kiállás. A gazda-
ság iránya és a globalizáció az egységesüléssel ellentétes 
hatást indukál: a lokális identitások megerősödését, a nem-
zettudat elvesztésének félelmét.

Az a református egyház, illetve protestáns egyházak, 
amelyek a múltban nemegyszer a nemzeti identitás védő-
bástyái voltak, vagy ma is kénytelenek felvállalni ezt a 
történelmi feladatot, különösen veszélyeztetettek e kérdés-
ben. Úgy tűnik, aggasztó jelek is arra utalnak, hogy a trón 
és az oltár történelmi frigyének helyére a nemzet és a szó-
szék szövetsége lépett. Kérdés, hogyan építsük le az idegen-
től és a jövevénytől való félelmet, őrizzük nemzeti önazo-
nosságunkat, és egyengessük a békés egymás mellett élés 
vagy az egymással való közösséggyakorlás útját úgy, hogy 
közben ne kerüljön az egyház igehirdetésében és bizony-
ságtételében a Krisztus-központ mellé egy „mellékközpont” 
– ahogy Török István figyelmeztetése szól. Mert a „mellék-
központ” egy idő után növekedni kezd, és a főközpontot is 
szolgálatába állítja, vagy mint már túlhaladottat, egysze-

 9 Michael Weinrich: Kirche in der Säkularisation. In: Die Kirche im Wort. 
Arbeitsbuch zur Ekklesiologie. Szerk. Eberhard Mechels – Michael Weinrich. 
Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn, 1992. 244. o.
 10 Úgy tűnik, mintha a „prófétikus elem” kivándorolva az egyházból sze-
kuláris formát öltött volna, és a művészetek, az audiovizuális produkciók, 
„civil kezdeményezések” vagy éppen a politika köntösében szólaltatná meg 
az emberi egzisztencia veszélyeztetettségének és a teremtett világ fenyege-
tettségének vészharangjait.
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rűen elveti. Ilyen mellékszempont lehet a faji eszmére épült 
nacionalizmus vagy a diktatórikus szocializmus. Bukott 
háborúk után a „levert népek körében” – és tegyük hozzá, 
társadalmi változások idején – „egyik vagy másik izmus 
lesz a kapaszkodó, az újraéledés, a felemelkedés remény-
sége, s ez a remény vallásos szintre emelkedik. Mint val-
láspótlék, a vallás örökébe lép. Nekünk mind a két izmus-
ból kijutott. (…) Ol tárán embermilliókat áldoztak fel.”11 Ez 
az elvárható és elvárandó józanság még nem relativizálja 
a nemzettudat létjogosultságát, sőt azt is elismeri, hogy a 
leszakított nemzet- és egyházrészek sorsában (a trianoni 
határokon túl) a „nemzettudat edénye volt a hittartalom-
nak”,12 és ma is az. Sőt ki kell mondani: van minőségi 
nemzettudat, mint amely a reformáció terméke, és hogy az 
egyházi-teológiai, valamint a társadalmi-nemzeti lét síkjai 
nem választhatóak el egymástól. De nem a nemzeti eszme 
kell meghatározza az egyház mondanivalóját, hanem az 
evangélium szempontjainak kell érvényesülniük az élet 
valamennyi területén, a nemzet életében is.

De mi legyen az idegenekkel? A 2002 decemberében köz-
zétett közvélemény-kutatási eredmények arról tanúskod-
nak, hogy a felnőtt magyar lakosság 54%-a félelemmel te-
kint arra a nem kívánt, de várható állapotra, amikor az 
Európai Unióhoz való csatlakozás következményeként Ma-
gyarország migrációs célország lehet, 66% gondolja úgy, 
hogy a bevándorlás által növekedni fog a kriminalitás az 
országban, s mindössze 6% számít „idegenbarátnak”.13

Úgy gondolom, nem tévedek, ha azt állítom: az idegen-
gyűlölet és a jövevénytől való félelem újabb kori kihívásá-
nak teológiai reflektálásával mindeddig adós maradt a 
protestáns teológia és egyház. Az ilyen irányú próbálko-
zások14 viszont arra figyelmeztetnek, hogy bibliai-teoló-
giai és rendszeres teológiai alapon a kérdés taglalása nem 
lehetetlen vállalkozás. Már az egyes bibliai hagyomány-
körök fényében is megállapítható, hogy az idegentől való 
félelem és az idegengyűlölet megítélése nem egysíkú. Egy-
részt az ószövetségi Izrael történelmi tapasztalatai alapján 
az idegen népek kultúrája és kultusza fenyegetettséget 
jelent a monoteista Jahve-hit számára, az idegen az ellen-
ség kategóriájában kerül megítélésre – de már az Ószövet-
ség idején ismert az idegen átutazóknak kijáró vendégsze-
retet, sőt fokozatosan kialakul az idegenek jogállása a 
választott nép sorain belül, el egészen az idegenek és jö-
vevények szeretetének parancsáig („Szeressétek a jöve-
vényt, mert ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén” 
5Móz 10,19). Az Írás egészét szem előtt tartva viszont 
kiderül, hogy az idegentől való félelem – amely az ellen-

 11 Török István: A megújulás teológiai feltétele. Confessio, 1990/1. 122–
124. o.
 12 Kozma Zsolt: Magyarország az Európai Unió küszöbén, ennek követ-
kezménye református identitásunkra nézve. In: Önazonosság és küldetés. 
Tanulmányok. Kolozsvár, 2001. 165. o.
 13 A Tárki és a Migrációs Kutatás Nemzetközi Központjának felmérése. 
www.mti.hu/12.12.2002.
 14 Ulrich H. J. Körtner: Fremdenangst und Feindesliebe. Theologische Be-
mer kungen zur Xenophobie. Die Zeichen der Zeit, 2000/3. 6–8. o.

ségeskedésig is elmehet – nem pusztán antropológiai, ha-
nem elsősorban teológiai probléma. Nemcsak az ember-
ember kapcsolatáról van itt szó, hanem Isten és ember 
viszonyáról: jóllehet az ember Isten képére és hasonlatos-
ságára teremtetett – Isten az ember számára olykor meg-
közelíthetetlen, elérhetetlen, haragjában rejtőzködő, egy-
szóval idegen marad. Az „idegen Isten” képzetének az 
újkorban az ember önmagával szembeni elidegenedése 
felel meg, az a tapasztalat, miszerint az ember korántsem 
rendelkezik olyan hatalommal és képességekkel, mint ami-
lyenekkel szeretne – a kívülről támadó és elhárítandó „ide-
genség” pedig nem más, mint az „Én” önprojekciójának a 
produktuma, amelyet az ember legyőzhetetlennek és fé-
lelmetesnek tapasztal meg – elsősorban önmagában és 
önmagán. A Biblia ezt az idegen hatalmat a bűn hatalma-
ként ismeri. Az idegen és a jövevény elsősorban ezt a fé-
lelmet és szorongást testesíti meg az egyén számára – az 
idegen idegensége nem önmagában, hanem interperszo-
nális viszonyulásban mutatkozik meg. Ennek a szoron-
gásnak vallási dimenzióit Rudolf Otto ismerte fel, és a 
„numinózum” fogalmának újbóli bevezetésével kívánta 
leírni a „szent” megközelíthetetlen, megfoghatatlan, félel-
met keltő hatalmát. R. Otto ezt a titkot „az egészen más” 
kategóriájában kívánta rögzíteni. Ezt az gondolatvezetést 
követve és azt kritika alá vonva Karl Barth a Biblia Istenét 
illeti az „egészen más” jelzővel, aki felette áll minden is-
tenképzetnek, és kivonja magát minden olyan próbálkozás 
alól, amely ezt a távolságot, idegenséget, másságot, iste-
ni szuverenitást emberi oldalról relativizálni óhajtja. 
(Barth szerint minden vallás arra tesz reménytelen kísér-
letet, hogy az „egészen más” kiszámíthatatlanságát mér-
sékelje.) Viszont az ember természeténél fogva és félelmé-
ből kifolyólag hajlandó ezt az „egészen más idegent” el-
lenségesen szemlélni – vagy dogmatikusan fogalmazva: 
hajlandó az Istennel való ellenségeskedésre. A Jézus Krisz-
tus világból való kirekesztésével, a világ világosságának 
kioltásával az egészen más Istent taszítja el magától. Azt 
az Istent, aki hajlandó ezt az idegenkedést megszüntetni, 
a vele ellenségeskedő emberrel megbékélni (Róm 5). Az 
Isten emberré válásának következményeként, vagyis az 
inkarnáció fényében leszögezhető: az idegen emberrel va-
ló találkozásnak az Isten és a tőle elidegenedett ember 
találkozásához van köze, az idegentől való elfordulás pe-
dig az emberré vált Isten elutasításával lesz egyenlő (Mt 
25,40.45). Viszont ha egy jövevény vagy idegen befoga-
dásra sor kerül, az egészen más Isten kerül befogadására 
– nem csupán külsőleg. Ezáltal az egyén egy olyan új 
valóságnak lesz részese és megtapasztalója, amely legyő-
zi a félelmet és az előítéleteket. Ezzel a megállapítással 
még nem szegődtünk el valamely édeskés „idegenroman-
tika” szolgálatába, és az ellenségeskedés tényét sem ba-
gatellizáltuk. De a hívő ember felismerheti az idegenben 
és az ellenségben önmagát – önmagát, az Istennel ellen-
ségeskedő embert, aki rá van utalva a könyörületre. Ezen 
a ponton derül ki, hogy a sokat hangoztatott tolerancia 
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az új idők új kihívásai alatt nem elégséges. Pál apostol 
nemcsak egymás eltűrésére inti a különböző eredetű és 
származású hívőket, hanem megadja a Krisztusban való 
élet tartalmát: „Egymás terhét hordozzátok, és így töltsé-
tek be a Krisztus törvényét.” (Gal 6,2) Az egyház és a te-
ológia tehát bizonyságát adhatja az egységesülő Európá-
ban annak, hogy a toleranciától el lehet és el kell jutni a 
konvivenciáig – azért, hogy az idegenkedés ellenségeske-
désbe ne csapjon át, mert ez utóbbi nemcsak a másikat 
semmisíti meg, hanem a saját identitást is!

Emberi jogok

Ennél a kérdésnél nem az elsőbbségért folytatott harc kell, 
hogy lekösse az egyház és a teológia figyelmét. Jóllehet az 
ember istenképűségének és teremtet tségéből származó mél-
tóságának teológiai toposzai alapján azt gondolhatnánk, 
hogy az emberi jogok kérdése sajátosan keresztény gondo-
lat, ennek ellenére a protestáns teológia viszonylag későn, 
a ’70-es évektől kezdve fedezte fel a témát (bár az ökumeni-
kus mozgalom témái között kezdetektől ott szerepel az em-
beri jogok kérdése). Másrészt az is hozzátartozik a történel-
mi igazsághoz, hogy az egyházak a múltban nem mindig 
voltak képesek pozitív módon viszonyulni a kérdéshez, mert 
az egyházak befolyását relativizáló modernizmus szellemét 
sejtették benne. Az emberi jogok újkori értelmezése nem any-
nyira a kereszténységben, mint a francia forradalom eszme-
iségében és a pozitivista jogfilozófiában keresi gyökereit. 
Ennek ellenére kimutatható, hogy a társadalmi és vallási 
hovatartozástól független emberi méltóság gondolata éppen 
a humanizmus és a reformáció következményeként jutott 
korábban nem ismert érvényre. A reformátori teológia értel-
mezésében pedig szoros összefüggés van az ember üdvbizo-
nyossága és méltósága között: Isten bűnöst megigazító ke-
gyelme által az ember olyan méltóságra tesz szert, amely 
nem köthető semmilyen előzetes teljesítményhez, és sem-
milyen világi hatalom által nem kérdőjelezhető meg. Továb-
bá a hitgyakorlás és a lelkiismereti szabadság érvényének 
követelése szintén nem elhanyagolható hozzájárulás volt a 
reformáció részéről az újkori emberi jogok értelmezéséhez. 
Igaz, éppen a reformáció politikai következményei, a kon-
fesszionális színezetű polgárháborúk tették lehetetlenné e 
jogrend vallásos dimenzióinak és bibliai-teológiai megala-
pozásának későbbi elismerését (H. Grotius: Etsi Deus non 
daretur). Az emberi jogok előállásának és történelmi fejlődé-
sének további vizsgálatára e helyen nem kerülhet sor,15 de 
a teológiai dimenzióira való eszmélés hozzásegítheti az egy-
házat ahhoz, hogy keresztény-teológiai alapról korrektív 

 15 Lásd ehhez: Ulrich H. J. Körtner: Evangelische Sozialethik. Vandenhoeck 
& Ruprecht, Göttingen, 1999. 146–152. o. Fazakas Sándor: Der Dekalog und 
die Menschenrechte. Religion und Normativität. Interdisziplinäre Überlegun-
gen zum Dekalog damals und jetzt. Die dritte Konferenz der mittelsüdost-
europäischen und niederländischen Theologischen Fakultäten. Groningen 
29.4–3.5.2002. (Megjelenés alatt).

módon tudjon hozzászólni a kérdéshez. Ehhez a következő 
szempontokat kell figyelembe venni:

• Az emberi jogok nem előfeltétele a szabadságnak, ha-
nem annak következménye. A szabadság nem a poli-
tikai cselekvés következményeként áll elő, hanem Is-
ten szabadító tettének hitben való felismerése által.

• Az emberi jogok megléte antropológiai szükségszerű-
ség – az emberi jogok kérdésének megítélésénél nem 
az emberről alkotott absztrakt képet, hanem a konk-
rét embert kell szem előtt tartani: testi-lelki-szellemi 
valóságában, személyes és szociális kapcsolataiban.

• Az emberi jogok területe nem a kijelentés forrása, ha-
nem a hit megélésének a helye: a keresztény embernek 
tudnia kell, hogy az emberi jogok is az utolsó előtti 
dolgok kategóriáiba tartoznak, korrekcióra szoruló és 
korrigálható kell, hogy legyen mindaddig, amíg a meg 
nem váltott világ struktúrái között élünk.

• A hit ellenállhat az emberi jogok ideologizálódásának 
– ha az emberi együttélés még oly tökéletes is, nem 
igényelheti magának az „abszolút rend” titulusát. 
A bűn valóságára való emlékeztetés az ilyen igénye-
ket mitológiátlaníthatja, mert az emberi jogok kérdé-
se mindig az „egyszerre megváltott és bűnös” embe-
ri egzisztencia függvénye marad.

• Katalógusok felállítása helyett prioritások megálla-
pítása szükséges – balgaság lenne pl. sajtószabadsá-
got követelni egy analfabéta társadalom számára. Itt 
más a fontos. Ahol az ember puszta léte veszélyezte-
tett, ott másképp kell elhelyezni a prioritásokat, mint 
egy jóléti társadalomban.

Az emberi jogok kérdésének teológiai reflektálása – W. 
Huber szerint – „paradigma” lehet arra nézve, hogyan lehet 
teológiailag kezelni olyan problémákat, amelyek nem fel-
tétlenül teológiai eredetűek.16 A közös gyökerek felfedezése 
viszont nem legitimál, hanem motiválhat a kérdésben való 
állásfoglalásra.

Diakónia

A Maastrichti és Amsterdami Szerződések értelmében az 
egységesülő Európában egyre nagyobb hangsúly esik a 
szo ciális ellátás kérdésére: a szociálpolitika és az egész-
ségügy kérdése az Európai Unió három tartóoszlopán belül 
van számon tartva (1. Közös kül- és biztonságpolitika; 2. 
Európai Közösség; 3. Bel- és jogpolitikai együttműködés). 
A szociálpolitika és egészségügy internacionalizálódása 
viszont komoly kihívást jelent az európai egyházak diakó-
niai munkája számára, amely a különböző országokban és 
egyházakban különböző szinten és színvonallal van jelen 
(a profizmustól a helyi gyülekezetek próbálkozásáig). A kö-
zös projektek, a diakóniai munkaágak közötti együttmű-

 16 Wolfgang Huber – H. Eduard Tödt: Menschenrechte. Perspektiven einer 
menschlichen Welt. Stuttgart, 1978. 10. o.
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Európa megteremtése az elsődleges cél, hanem lehetővé 
kell tenni, hogy politikai, szociális, gazdasági és kulturális 
törésvonalakat áthidalva az evangélium központi üzenetét 
hirdessék, minél konkrétabban és közvetlenebbül – a kon-
tinens keleti és nyugati részén egyaránt, szolidaritást vál-
lalva az itt élő népekkel. Ehhez viszont arra van szükség, 
hogy a megbékélés és az igazságosság teret nyerjen. Kelet-
Közép-Európa egyházainak második világháború utáni 
tör ténelmét tekintve pedig értelemszerűen adódik a kérdés: 
hogyan lehet az egyház múltban megtett útját önkritikusan 
szemlélni, miként kapcsolódik össze az újrakezdés és a 
bűn bánat fogalma, hogyan lehet a „múlttal való szembe-
nézés” fájdalmas kötelezettsége és az emlékezé s közössé-
get gyógyító és identitásteremtő forrássá? Éppen az 1989-
es kelet-közép-európai rendszerváltozásokat követően a 
„történelmi bűnökkel” való szembesülés egyházi és társa-
dalmi igénye figyelmeztet arra, hogy nem a felejtés, hanem 
az emlékezés teheti jövőképessé az együttélést egykori ál-
dozatok és tettesek vagy társadalmi csoportok között. Ho-
gyan szembesüljön az egyén, illetve a szűkebb és tágabb 
közösség a tegnapi (ÁVH-s, stasis, securitatés) hatalom-
gyakorlók és kollaboránsok sorával vagy éppen a korábbi 
hatalmi struktúrákban való saját szerepvállalásával? Több 
mint egy évtized után sem vesztette aktualitását a kérdés, 
különösen akkor,

• amikor az erőszakmentes és vérontás nélküli átala-
kulások, forradalmak hozadékát kell újból mérlegre 
tenni: a jogállamiság és a demokratikus öntudat meg-
szilárdulásának feltételeit;

• amikor politikai-gazdasági érdekek tegnapi funkcio-
náriusokat újból hatalmi pozíciókba lendítenek;

• amikor tegnapi jogsérelmeket nem orvosoltak, amikor 
egykori tettesek és áldozatok ugyanolyan felállásban 
találják szemben magukat;

• amikor dokumentumokból nyert információk és rész-
igazságok újból politikai érdekek mentén inst ru men ta-
li zálódnak, és a bűnbakkeresés, illetve médiaszenzá-
ciót szolgáló „leleplezések” nehezítik a tisztánlátást.

A megbékélés fogalma napjaink politikai retorikájában 
már-már történelmet ír, de ökumenikus nagygyűlések is 
szívesen tűzik e fogalmat zászlójukra.18 Nekünk viszont 
különbséget kell tenni a megbékélés politika-etikai és teo-
lógiai értelmezése között. Politikai vagy általános etikai 
értelemben a megbékélés konfliktusmegoldást, politikai 
érdekellentétek közötti kiegyenlítést, az „árkok betemetését” 
jelenti, és a politikai önazonosság-kereséshez van köze a 
diktatúrából a demokráciába való átmenet útján. Ehhez a 
feltétel: a múlt rendszer bűneiért felelős személyek bünte-
tőjogi felelősségre vonása vagy átvilágítása, történelmi 
igazságtétel, rehabilitáció. A kedélyek általában akkor nyug-
szanak meg, amikor kiderül az igazság, a tettesek pedig 
elnyerik méltó büntetésüket. De éppen ezen a ponton mu-

 18 „Versöhnung” – Gabe Gottes und Quelle neuen Lebens. Graz ’97. Zweite 
Europäische Ökumenische Versammlung. In: EPD-Dokumentation. 1997/37.

ködés keresése jelzik: az egyházak kezdik megérten i, hogy 
a jövendőben, ha nem is lesz minden kivitelezhető (az egy-
re szűkülő anyagi források következtében), az új tár sa dal-
mi-gazdasági-politikai keretek között a segítő szolgálat az 
egyházak legalapvetőbb feladatai közé fog tartozni. Az egy-
ház politikai kompetenciák kifejlesztése és a lobbytevékeny-
ség elsajátítása mellett (amely szintén elengedhetetlen lesz 
a nonprofit tevékenységet végző szervezetek piacán) szük-
ség van azoknak az elvi-teológiai szempontoknak az át-
gondolására is, amelyek, ha nem is hoznak több „pénzt a 
konyhára”, az egyház önértelmezését és missziói felfogását 
átgondolásra késztetik. Minden örvendetes diakóniai kez-
deményezés és jól működő szeretetotthonok megbecsülés-
re méltó munkája mellett látnunk kell: az egyházi diakónia 
színtere a gazdaság, a piac, a verseny, a teljesítmény és a 
reklám által uralt világ. Olyan világ, ahol nemcsak a val-
lási és kulturális sokszínűség jellemző, hanem az egyes 
ember szociális izoláltsága, lelki-szellemi meghasonlott-
sága, egész népcsoportok peremre szorítottsága. Amikor 
egy-egy gazdasági-politikai eszme ideológiává torzul, ami-
kor az emberi gondolkodás gazdasági kategóriák rabja 
lesz, akkor az egyház szolgálatának, s ama sokat emlege-
tett missziónak ki kell lépnie beszűkült, hagyományos 
praxisából (pl. evangélizációk) a diakónia és a lelki gon do-
zás tapasztalatai felé. De fordítva is igaz: a lelkigondozás 
és a diakónia fel kell, hogy fedezze szolgálatának hitre 
hí vó és hitre segítő aspektusát.

A diakónia az evangéliumról való bizonyságtétel azon 
formája, amelyik egy pluralisztikus társadalomban a leg-
demonstratívabban képes átlépni a gyülekezet határait, 
hogy elérje a felebarátot és az idegent. Itt lesz nyilvánva-
ló, hogy a missziói egyház nem érheti be az „absztrakt” 
evangéliumhirdetéssel, hanem közösséget vállal az evan-
gélium címzettjeivel. De ha ez a szolidaritás nem hordoz-
za arcán Jézus diakóniáját és exkluzívan értelmezi man-
dátumát, nem lesz rá szükség a társadalom „szekuláris 
üdvösséget” kínáló intézményeivel szemben – pedig a 
jóléti társadalmak egyre inkább megmutatkozó krízise és 
a világ megosztottsága újabb lehetőséget adna számára, 
hogy bizonyítsa: a „másokért élő egyháznak” (D. Bon-
hoef fer) vagy a „másokkal élő egyháznak” (Th. Sun der-
meier) van létjogosultsága a világban.

Megbékélés

Teológiai tartalmát tekintve a legsajátosabb és leginkább 
protestáns hozzájárulás az egységesülés folyamatához a 
megbékélés lehet. Az európai integráció lehetőségének és 
következményeinek igazán teológiai síkon történő értelme-
zésére elsőként a Holland Református Egyház tett kísérletet 
1996-ban, amint azt zsinati dokumentumuk is bizonyítja.17 
A dokumentum megállapítása szerint nem egy keresztény 

 17 Hart en ziel voor Europa? Rapport van de Generale Synode der Ne dar-
landse Hervormde Kerk. Zoetermeer, 1996.



301

tatkozik meg a megbékélés politikájának határa és korlátja, 
és itt jelentkezik a teológiai értelmezés többlete.

A „megbékélés” teológiai értelemben az Isten-ember 
kapcsolatának, és ebből következően az ember-ember vi-
szonyának rendezését jelenti. Akkor, amikor az írott és 
elektronikus média a történelem ítélőszékének szerepében 
tetszeleg és a köz ítélete összetéveszti magát az Isten fó-
rumával, az egyház és a teológia számára elérkezett az 
idő, hogy újból átgondolja a bűn, bűnismeret, bűnbánat, 
irgalom és megigazítás fogalmak teológiai tartalmát, és 
felmutassa a világ számára a megváltás szociális-közéle-
ti relevanciáját. Az egyház csak az 5. kérésének összefüg-
gésében, a „megigazulás” bibliai-reformátori tanításának 
fényében szemlélheti a kérdést. A teológia e kérdésben két 
dolgot tarthat szem előtt:

• az áldozatok felemelését, méltóságuk helyreállítását;
• a bűnösök megtérését, társadalmi reintegrációját.

Ez nem jelenti azt, hogy a múlt vétkeinek büntetőjogi és 
politikai feltárására és a felelősség megállapítására ne ke-
rüljön sor. De igen, mivel olcsó az a kegyelem és hiteltelen 
az a megbékélés, amely szembehelyezkedik az általános 
jogrenddel. De azt az igazságot mégsem hallgathatja el, 
hogy az áldozatok méltóságának helyreállítása és a bűnö-
sök számonkérése csak a szabadság és a bűnbocsánat je-
gyében lehetséges.

A keresztény hit a megbékélés ügyét Krisztus keresztje 
alatt szemléli, a bűnöket pedig Isten előtt kívánja megis-
merni és megnevezni. Csak a kereszt felől éri el a bűnről 
való beszéd azt a szintet, amely nem öl, nem csak elma-
rasztal, nem csak elszámoltat, hanem felmutatja a kegye-
lemből való élet lehetőségét.

A megbocsátás – teológiailag nézve – az egyetlen lehe-
tőség a bűn további terjedésének meggátolására. A meg-
bocsátás megszakítja a bűn „pro-cessus”-át, továbbgyű-
rűzését, a gonoszság beláthatatlan láncolatának sorát 
– hisz az el nem intézett múlt és történelmi bűn további 
igazságtalanságokhoz vezet. Ezzel a tettes és az áldozat, 
a megbocsátásra ráutalt és a kárvallott személy között 
egy különös kapcsolat és kötelező viszonyulás jön létre. 
Nem arról van szó, hogy a megbocsátó „jócselekedete” 
diadalmaskodik az örök hálára kötelezett bűnös felett 
– hiszen mindketten egy felsőbb igazság és rend érvénye 
alatt állnak. De a megbocsátást gyakorló kettős értelem-
ben is „helyettes” lesz a vétkes számára: egyrészt a má-
sik számára elenged valamit, amit az amúgy sem tudna 
jóvá tenni, s ennek deficitjét kénytelen maga elhordozni, 
másrészt a megbocsátó reprezentánsa lesz annak a felső 
„hatalomnak”, amely őt a megbocsátásra késztette. Innen 
nézve a kereszt (Krisztus keresztje) az irgalom forrásává 
válik a bűnös ember számára, a megbocsátó ember pedig 
Isten eszköze a bűnösök megigazításában. Az önmagát 

Isten eszközeként értelmező keresztény ember és egyház 
mindent meg kell, hogy tegyen az áldozatok felemelésé-
re, illetve az áldozatokat követelő struktúrák megváltoz-
tatására. Az ebből adódó konfliktusokat pedig az egyház 
egészének kell elhordozni a hatalom mindenkori hordo-
zóival szemben. Ez bizonyos szempontból egyet jelent az 
árral való szembeúszással, de mint ilyen, „történelmi 
szerepvállalás” is egy olyan világban, ahol a gazdasági-
társadalmi és politikai struktúrák mindig (újabb) áldo-
zatokat követelnek. Itt lesz nyilvánvaló, hogy a megbé-
kélés nemcsak a múltra, hanem a jelenre és a jövendőre 
tekint – hisz nincs és nem is lesz olyan emberi cselekedet 
(beleértve az integráció politikai-gazdasági-társadalmi 
cselekvéssorozatait), amely ne lenne ráutalva a bűnbo-
csánatra.

Az emlékezés és a megbékélés fenti értelmezése esélyt 
adna nemcsak a múlt önreflexív áttekintésére, a „sebek 
behegedésére”, de olyan közös etikai normák feletti „köz-
megegyezésre” is, amely alapját képezhetné a demokrati-
kus jogállami intézmények megszilárdításának. Pillanat-
nyilag társadalmaink nem büszkélkedhetnek a megbéké-
lésnek ilyen fórumaival. A keresztény egyház viszont a 
maga teológiai és etikai-szakmai kompetenciájával nem 
szűnhet meg egyrészt kérlelni (2Kor 5,20) és hívni a meg-
békélésre, másrészt a megbocsátás-megbékélés belső di-
namikáját megélni, illetve bizonyítani. Ez által az egyház 
paradigma lehetne az említett fórumok megteremtésében, 
ahol keresztények és nem-keresztények számára egyaránt 
megtapasztalható lenne: a megbocsátás lehetősége magá-
ban hordozza egy új közösség ígéretét.

ÖSSZEGZÉS

Az egyház és teológia hozzájárulása az európai integráció 
folyamatához nem „additív” hozzájárulás: nem valaminek 
egy meglévőhöz való odaillesztése. A hozzájárulás tartal-
ma sokkal inkább a meglévő átminősítésében áll, bibliai 
szóhasználattal élve a „só és a kovász” kifejtett hatásának 
analógiájára. Teheti az egyház ezt úgy, hogy meghagyja 
relatív érvényét annak a politikai-társadalmi-gazdasági 
valóságnak, amelyben ő is él, s közben kritikus szolidari-
tás-vállalásával, Isten jelenvalóságának hirdetésével, aktív 
közreműködésével vagy paradigmaszerű cselekvésével fá-
radozik azon, hogy az ember számára jobb és igazságosabb 
életfeltételek jöjjenek létre ebben a változó világban. Eköz-
ben maga az egyház is nélkülözhetetlen változáson mehet 
át: alkalma nyílik arra, hogy átgondolja önmaga feladatát, 
struktúráját, küldetését és misszióját, nem feledve azt, 
hogy ebben a szolgálatban és formálódásban kinek tartozik 
végső elszámolással.
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BÉRES TAMÁS

Az arisztotelészi filozófia helye 
a lutheri teológiában*

THEOLOGIA ANTE PORTAS

Arisztotelész Luther teológiájára gyakorolt hatásának be-
mutatása éppen annyira vonzó, mint hálátlan feladat. Lu-
ther-ismerő fülek tulajdonosainak emlékezetében már első 
hallásra megcsendülhetnek a Reformátor töredékes, viszont 
annál szenvedélyesebb Arisztotelész-interpretációinak elíté-
lő felhangjai, ezért nagy a kísértés, hogy lezárt és akadémi-
kus kérdésnek tekintsenek egy, a jelenlegihez hasonló című 
gondolatsort. Ám a klasszikus görög filozófia, vagyis az 
eu rópai gondolkodás fő típusainak emlőin nevelkedett, a 
közvetlenül megtapasztalható világon felüli létezők megis-
merésében metafizikus hagyományokat követő gondolkodó 
sincs kevésbé kitéve a kísértésnek, ha Lutherről kell véle-
ményt mondania. Márton testvér sommás, gyakran vakme-
rőségszámba menő filozófiaellenes dörgedelmei a mai napig 
borzolják a kifinomult ízlésű filoszok kedélyeit, akik olykor 
egyáltalán nem kifinomult eszközöket vesznek igénybe ri-
posztjukhoz.1 Arisztotelész és Luther gondolkodása, teoló-
giája két, egymástól markánsan eltérő rendszer. Míg Arisz-
totelész Istenről szóló tételeit módszeres értelmi-megismerő 
(kognitív), Luther impulzív, sokszor ösztönösnek ható gon-
dolatmeneteit bizalom-természetű (fiduciális) teológiának 
nevezhetjük. E különbség sokak számára elég ahhoz, hogy 
kettejük kapcsolatát ne tekintsék tanulmányozásra méltó 
kérdésnek. Miért érdemes Luther teológiájának megértésé-
hez mégis olykor-olykor visszanyúlni Arisztotelészig? Egy-
részt azért, mert Arisztotelész nem iktatható ki egyetlen je-
lentős európai szellemi eseményből sem, másrészt mert 
iga zat adhatunk Molnár Tamásnak, aki szerint: „…a követ-
kezőképpen érhetjük el, hogy Isten az ember számára távo-
linak tessék: akkor, ha úgy fogjuk fel, mint aki csak egyetlen 
képesség számára felfogható: így például a hit, de semmi-
képpen sem az értelem számára, vagy másképpen: a speku-
latív képesség, de nem a hit számára.”2 Harmadrészt az is 
figyelemre méltó szempont, hogy a kérdést a világlutheránia 

 * A Luther Szövetségben elhangzott előadás szerkesztett változata.
 1 Ennek egyik legenyhébb, elterjedt formája, amikor a misztikus hagyo-
mányhoz sorolják és ezzel mintegy partvonalra helyezik Luthert, elfelejtve 
vagy ignorálva von Loewenich erre vonatkozó érvényes megállapításait (vö. 
Loewenich 2000, 133. kk.). Keményebb megfogalmazások általában Luther 
filozófiai gondolkodásra való képtelenségét vagy e téren való felkészületlen-
ségét veszik célba, mint ahogy Kereszty Rókus is teszi (Kereszty 1995, 227. 
kk.), ezzel a vélekedéssel szemben is helytállóak Loewenich szavai (2000, 
58–68. o., 61. kk.)
 2 Molnár 1996, 46. o.

tudományos közössége mostanában is jelentősnek tartja.3 
E dolgozatnak nem az a célja, hogy alapos elemzést adjon 
azokról az arisztotelészi eredetű metafizikus eszközökről, 
melyeket Luther akarva vagy akaratlanul felhasznált írása-
iban, hanem az, hogy úgy mutassa be Luther alakját, mint 
ami elhelyezhető a klasszikus görög gondolkodásban gyö-
kerező középkori teológiai környezetben.

Közhely, hogy Luther nem volt filozofikus alkat. Annyi 
bizonyos, hogy Luther mint teológus nem a filozófiai teo-
lógia (apologetika) korára élő klasszikussá vált s ezzel 
együtt csaknem holttá merevedett módszereinek horizont-
ját bővíti életével és munkájával. Ellenkezőleg: a kötelező 
udvariasságot sem betartva (ezzel a vakmerőség határát 
súrolva) nem filozófiai alapon hajtja végre az újkori teoló-
gia filozófiától való elszakításának kísérletét. Így egyszerre 
teremti meg az újkori teológia új típusát („protestantizmus”) 
és ad állandó támadási felületet azoknak, akik az „ad 
fontes”-program meghirdetőjében a teológia folytonossá-
gának megszakítóját látják. A támadók tudják, mit rónak 
fel Luthernek. A folytonosság, csakúgy, mint a filozófiai 
hagyomány játékszabályainak megtartása, azért fontos 
szempont, mert ezekkel lehet gondoskodni a teológiai gon-
dolkodás gondolkodás voltának megtartásáról, azaz követ-
hetőségéről. A követhetőség pedig a kommunikáció, a dia-
lógus előfeltétele. Érthető tehát azok Lutherrel szembeni 
felindulása, akik úgy tekintik a teológiát, mint egy olyan 
lovagi tornát, mely kötelező elemeket is tartalmaz. Számuk-
ra ugyanis a műfaj maga kedves: „Lehet, hogy amit csiná-
lunk, kiment már a divatból, lehet, hogy mások más játé-
kokat űznek szívesen, de aki ezt akarja művelni, annak 
első feladata a játékszabályok elsajátítása, betartása és 
alkalmazása. Az iskolák eltérőek lehetnek, de a lovon előírás 
szerint kell ülni.” Luther ebből a szempontból megfelel an-
nak a képnek, amelyet előszeretettel festenek róla: darabos, 
vehemens, öntörvényű, sörissza és – legalábbis a magas 
műveltség képviselői szerint – nem válogatja meg szavait. 
E művelt társasággal folytatott vitáit partnerei részéről – 
mindegy, hogy annak filozófiai, irodalmi-humanista vagy 

 3 A római Goethe Intézet adott otthont 1995. november 23-án a Lutero 
e Aristotele című konferenciának. A kérdés egyik legteljesebb körű feldol-
gozása megtalálható Andreatta, E. Lutero e Aristotele (Padova, 1999) című 
művében. Andreatta első megjegyzésében említi, hogy a kérdéssel jelentős 
mértékben foglalkozik még Gerhard Ebeling. Helmar Junghans, Karl-Heinz 
zur Mühlen, Willigis Eckermann és Theo Dieter. Leoni ugyanott megjelent 
cikkéből megtudjuk, hogy Slenczka és Mannermaa Luther ontológiájáról 
vitázott egymással, mely vita elkerülhetetlenné tette az arisztotelészi ha-
gyomány számbavételét.
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egyházi grádicsokon nevelődött tagjairól van-e szó – gyak-
ran olyan számonkérés hatja át, melyet a pozitív kijelenté-
sek közvetlen erejének elismerése helyett a kötelező műfa-
ji ujjgyakorlatok hiányának megállapítása jellemez. Legyen 
szó Eckről vagy Erasmusról, Luthert a velük folytatott vi-
tában általában a klasszikus retorika hagyományainak 
tiszteletére és művelésére képtelen „barbár barát”-ként 
mutatják be, aki nem a játékot szereti, hanem a győzelmet. 
A Luther-korabeli, alapjaiban még mindig Lombardus szen-
tenciagyűjteményére mint négy megingathatatlan alappil-
lérre épülő steril példatár-teológia számára pedig ez a tö-
rekvés alantasan szenvedélyesnek és megbocsáthatatlanul 
gőgösnek bizonyult.

Luther szándéka persze nem gyökértelenül új. Példaképe 
és elődje a népek apostola, akinek tekintélyét nehéz volna 
bárkinek is kétségbe vonni. „Sőt most is kárnak ítélek min-
dent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagy-
ságáért” – írja Pál apostol Fil 2,8-ban. Mégis, az egyház-
történet Lutherig ívelő korszakaiban a mindenkori radiká-
lis élet- és intézményi reform következetes képviselőin kívül 
általában tiszteletteljes és elnéző mosollyal, vagy autentikus 
félremagyarázással jutalmazták ezt és ehhez hasonló mon-
datait. (Meg kell jegyeznünk, hogy ha Pál apostolnak a 
Jézus-követés ehhez hasonló radikalitású megnyilvánulá-
sait figyelmen kívül hagyjuk vagy nem az életmű leghang-
súlyosabb részének tekintjük, aligha találunk olyan más 
súlypontot, mellyel Pál hűen jellemezhető volna.) Az ifjú 
Luther ehhez a Pál apostoli, megalkuvást és intézményesí-
tést nem tűrő radikalitáshoz tér vissza. Sok szempontból 
tárgyalható az a kérdés, hogy vajon a tiszta Jézus-képhez 
talált-e el (vagy vissza), ám aki ezt felteszi, annak ugyanezt 
Pál apostolra vonatkozóan is meg kell kérdeznie. Pálról 
némi gúnynyal szokás állítani (nagyrészt Sanders munkái 
alapján), hogy ő volt az első keresztény ideológus. Ha azon-
ban ugyanezt állítjuk más szavakkal, például hogy ő fog-
lalta elsőként elvileg és egzisztenciálisan egyaránt követ-
hető rendszerbe azt a tanítást, mely Jézus személyében 
páratlanul autentikusan és utánozhatatlan egyediségben 
nyilvánult meg, akkor Pál érdeme a kereszténység számára 
vitathatatlanul kulcsfontosságú. A Jézushoz fizikai tapasz-
talatokkal is kötődő szemtanúk és evangélisták ragaszko-
dása, a korai kereszténység szellemi erőfeszítései és az 
egyre erősödő tekintélyharcok eredményei kikristályosodot-
tak Pál hitében, eltökéltségében és kitartó missziói munká-
jában. Mindez benne a Római Birodalom egyes területei 
számára lebontott, de teljes kulturális életére érvényes és 
alkalmazott, ökumenikus teológiává érik.

Pál apostol és Luther tehát hasonlóak abban, hogy 
mindketten a Krisztus-követés új paradigmáját alkották 
meg, még akkor is, ha ez nem tartalmilag, hanem a meg-
élt hit tekintetében ugyanilyen jelentőségű kulturális (val-
lási és társadalmi) hitalkalmazás területén történt meg. 
Nem tartalmilag; Luther ugyanis, minden jelentős elődjé-
hez, Pálhoz, Jézushoz is hasonlóan, nem konstruált új 
hitet, a meglévő megtisztításának, eredeti igazságához 

való visszatérítésének („re-formáció”) szenvedélyes szán-
déka azonban önmagában is elég nagy lendületet jelentett 
ahhoz, hogy amit tett, az (minden szándéka ellenére) a 
gyökeresen új képében tűnjék fel. Talán emiatt a lendület, 
fizikai értelemben „tehetetlenség” miatt talált jelentős hó-
dolótáborra az az ismert marxista elmélet is, mely a Lu-
ther-jelenséget annak történelmi-társadalompolitikai idő-
zítésével, vagyis éppen a társadalmi tehetetlenségi erő 
elsöprő hatásával magyarázta. Ha a jelenséget valóban a 
társadalmi mozgások terén kívánjuk vizsgálni, megtehet-
jük. Ám ezzel a tárgy természetéhez képest megengedhe-
tetlenül, az önfélrevezetésig szűkítjük le a középkorvégi 
kereszténység új típusának kialakulását és körülményeit. 
Másrészt a keresztény hitet még immanens egyházi érte-
lemben sem érthetjük csupán közvetlen társadalmi jelen-
ségként anélkül, hogy kulturális, tudományos jellegét ne 
hangsúlyoznánk. Márpedig a lutheri fordulat esetében 
legalább olyan fontosságú szempontként kell tekintenünk 
a teológia önmaga tudományos hagyományaihoz való 
viszonyának szédítő iramú megváltozását, mint társadal-
mi beágyazottságának kísérőjelenségeit.

A lutheri teológia két szembeszökő jellemzőjéhez, a gyö-
kerekből való táplálkozáshoz és az erre épülő, megújító 
erejű hit-, illetve istenkép-újragondoláshoz hasonló jelen-
séggel találkozunk Arisztotelésznél is. A platóni hagyo-
mány elemeire épülő, de azt mind jobban átformáló rend-
szerében kiemelkedő jelentősége van Istenről alkotott 
felfogásának. Ez az istenkép természetesen nem állítható 
minden megjegyzés nélkül a szándékoltan vallási eredetű 
teológiák mellé, az arisztotelészi teológia az európai teo-
lógiatörténetben mégis meghatározó erejű. Arisztotelész 
és Luther közt ezek értelmében – hatástörténetükben – 
több hasonlóság is látható: 1) rendszerük egy már meglé-
vő, jól körvonalazható hagyományra épül, mely 2) ezzel 
szemben kontrasztosan fejeződik ki; 3) alapvetően új ér-
telmezéseket hoznak létre; 4) hatásuk új „iskolák” létre-
jöttét eredményezi; 5) mindketten egy jelentős korszak 
lezárói, egyben egy újnak alapjai.

ARISZTOTELÉSZ KULTURÁLIS HATÁSA 
ÉS TEOLÓGIÁJA

Amikor Arisztotelész kereszténységre gyakorolt hatása ér-
dekel minket, természetesnek tűnő, mégis sajátos módon 
nem az arisztotelészi és a keresztény vallási rendszer össze-
hasonlítását érintjük, hanem kultúránk egyik jellemző ele-
mét. A logika, annak legegyszerűbb, Arisztotelész által vilá-
gossá tett formájában arra a kauzalitás-elvre épül, mely 
nem csak a „normális” emberi gondolkodás velejárója a hét-
köz na pitól a tudományos gondolkodási szintekig, hanem 
amely nélkül európai értelemben vett gondolkodás el sem 
képzelhető.

A gazdag hagyományú, kiterjedt keleti rendszerek böl-
cseit nem elsősorban a gondolkodásban tapasztalható 
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szükségszerűségek, ezek általánosíthatósága és egysége-
síthetősége érdekelte, hanem mindig valami más. A kína-
iakat pl. nagy mértékben az emberi életben és annak ha-
tárain tapasztalható esztétikum (lásd pl. Miszkavahi), a 
japánokat a családi és közösségi kapcsolatokban rejlő 
titokzatos, de a hétköznapi életet is érezhetően kormány-
zó erő és ennek természete (lásd tao), a mezopotámiai 
nagykultúrákat pedig jellemzően az egész látható életet 
irányító és védelmező jótékony „búra”, a csillagos ég sza-
bályainak megismerése vezette. Ezek a kultúrák ma szá-
munkra ugyanazért figyelemre méltóak, amiért egyáltalán 
erre méltathatóak. Ha közös jellemzőjük nem a megismer-
hető világ mögött húzódó, ezt irányító és szintén – elmé-
letileg vagy gyakorlatilag – megismerhetőnek elfogadott 
szabályok, törvények megfogalmazása és rendszerezése 
lett volna, úgy sok olyan társukhoz hasonlóan, melyek 
nem rendelkeztek ilyen átfogó „kulturális” rendszerrel, a 
történelmi emlékezés dam na tiója és a kulturális enyészet 
lett volna osztályrészük. Kulturális fennmaradásuk és a 
mindenkor létező kultúrákra gyakorolt hatásuk titka tehát 
általános érvényű, átfogó, normatív és magyarázó (termé-
szeti és az ezekből általában levezetett társadalmi) törvé-
nyeik létében kereshető.

A világtörténelem kultúráinak kiemelkedő alakjaihoz 
hasonlóan Arisztotelész számára is egy általános törvény 
megfogalmazása a cél. Ő azonban elsősorban a gondolat 
és az azt létrehozó gondolkodás törvényszerűségeinek meg-
fogalmazására törekszik. Számára a fizikai világ és az azon 
túlnani is (ta meta ta füszika) az emberi természet egyik 
szükségszerű jellemzője, az értelem szabályai szerint mű-
ködik, így leírására is az értelem szabályai szerint van le-
hetőségünk. Arisztotelész törekvése jól érzékelhető minden 
művén, ennek jellege a tárgy természeténél fogva „theo-
logiáján” mutatkozik meg leginkább.

Arisztotelész teológiája

Arisztotelész teológiájának jellemzésekor metafizikájából 
(Metafizikájából) célszerű kiindulni.4 E könyvében találjuk 
meg számos fizikai kategória alapvető leírását is, pl. a szub-
sztancia, forma, anyag, ok, potencialitás stb. meghatározá-
sait. A könyvben Arisztotelész az univerzális tudomány 
gon dolatát dolgozza ki, melynek feladata, hogy az egyéb 
tudományok általános érvényű feltételrendszerét határozza 
meg. Nyilvánvaló, hogy az univerzális tudomány a mai tu-
dományelmélet, tudományfilozófia szerepkörét tölti be nála. 
Négy neve van: az „első filozófia”, „a létezés tudománya”, 
„a teológia” és a „metafizika”.

Az „első filozófia” azokat az „első princípiumokat” és 
„legmagasabb okokat” tanulmányozza, melyek a többi 
tudományhoz nélkülözhetetlenek. A „létezés tudománya” 

 4 E rész kifejtéséhez lásd: Ross passim; Tillich passim; REP, Art. 
„Aristoteles”.

azt a feltételrendszert vizsgálja, amely alapján a tudomá-
nyok valamely létezővel foglalkoznak. A „teológia”: az 
első filozófia nemcsak az univerzalitásban, hanem abban 
a tekintetben is első, hogy az elsődleges létezővel foglal-
kozik, melytől minden más létező függ. Az elsődleges lé-
tező szubsztancia, és az elsődleges szubsztancia isteni 
szubsztancia. Ezért a létezés tudománya szükségképpen 
az isteni szubsztanciával foglalkozik. A metafizika „teo-
lógiaként” a természeti renden kívülieket, míg „első filo-
zófiaként” a számunkra jobban ismert természetből kiin-
dulva annak (a „természet” által jobban ismert) alapjait 
és feltételeit vizsgálja.

Arisztotelész szorosabb értelemben vett teológiáját a fi-
loz ófus egyik legelismertebb kutatója, a már klasszikusnak 
számító Sir David Ross5 monográfiája alapján a követke-
zőkben vázoljuk.

Ross megállapítja, hogy a Metafizika L könyvét az egész 
könyv zárókövének is szokás tartani, elsősorban amiatt, 
hogy Arisztotelész egyetlen rendszeres teológiai esszéje e 
könyvben olvasható. Megtudjuk, hogy Arisztotelész szá-
mos olyan, teológiáját is érintő, de nem feltétlenül teoló-
giai jellegű megállapítást is tesz különböző helyeken, 
melyek ebben a könyvben vagy nem eléggé tisztán, vagy 
éppen ellenkező formában nyernek megfogalmazást. Ez 
az oka annak, hogy kutatói nincsenek egységes vélemé-
nyen bizonyos alapvető kérdésekben, melyek – ha valóban 
tisztán Arisztotelész teológiájára volnánk kíváncsiak, e 
szempontból – túlságosan pontatlannak vagy értelmezhe-
tetlennek tűnnek.

Érdemes megállnunk ennél a megállapításnál, különösen, 
ha a fentiekben említett európai vallási-kulturális környe-
zetben kívánjuk megérteni Arisztotelészt. Míg gondolkodá-
sunk törvényszerűségeinek egyik legjelentősebb felismerő-
je és megfogalmazója saját rendszerének következetes vol-
tát szem előtt tartva több ponton saját pontatlanságaival 
kell hogy szembesüljön, a kereszténység zsidóságtól örökölt 
istenkép-megfogalmazásának interpretálói korántsem ilyen 
aggályosak. E kettősség az európai kultúrában nem ritkán 
feszültségként jelenik meg, sokszor nemcsak a vallás és a 
szekuláris kultúra látványos találkozásainál (mint pl. a 
vallás és természettudomány igazsággal való kapcsolatának 
ideologikus szembeállítása esetén), hanem az általános 
gondolkodás vallási természetű területein (pl. deizmus vagy 
teizmus), sőt a vallás gyakorolt formáinak összefoglalásá-
ra intézményesült elméleti rendszereken belül is (pl. a ke-
resztény teológiák). Jelen írás, a lutheri teológia arisztote-
lészi rendszerrel való kapcsolatának vizsgálata útján, épp 
ez utóbbi területen kíván megállapításokat tenni a tekin-
tetben, hogy a vallási kultúránkban meglévő két legitim 
elem elkerülhetetlen feszültsége vajon tartható, kívánatos 
vagy tarthatatlan állapotot jelent-e?

Mivel Arisztotelész teológiája természetesen filozófiai 
teológia, azaz az olvasó nem várja tőle, hogy a személyes 

 5 Ross 1996, 231. kk.



305

istenkép bármely kidolgozását kapja, jelentősége is első-
sorban a filozófiai teológiát hasznosító teológiai rendszerek 
számára van, ezek közül is azok képesek erőteljesebben 
rendszerükbe vonni, melyek alapvetően filozófiai tájékozó-
dásúak. E rendszerekről a későbbiekben még szó esik, most 
röviden csak annyit, hogy Szent Tamás „ontológiája” szer-
vesebben épül Arisztotelészre, mint Anzelmus ratio fidei-je. 
Ha már megemlítettük e két nevet, ismét visszatérhetünk 
Rosshoz, aki Arisztotelész istenérveit is említi. Először is 
megállapítja, hogy Arisztotelész A filozófiáról című dialó-
gusában olyan érvet használ, mely az ontológiai istenérv 
előzményének tekinthető: „Ahol létezik jobb, ott létezik 
legjobb is. Mármost a természeti dolgok némelyike jobb, 
mint a másik. Ennélfogva létezik egy legjobb is, amely az 
isteni kell hogy legyen.”6 (Joggal emlékeztet e megfogalma-
zás Tamásra, aki következtetése megformálásánál ennél 
retorikusabban ugyan a közfelfogásra utal, célja azonban 
megegyezik Arisztotelészével.7) Ugyanígy alkalmazza Arisz-
totelész a teológiai és a kozmológiai érv egy formáját is (ez 
Tamás érveinek voltaképpeni mintája), és ezekre példákat 
is találunk Ross monográfiájában. Különösen érdekes ez 
utóbbi, mert itt Arisztotelész, filozófiája következményeként 
olyan mechanikus és logikus istenképet vázol fel, melyben 
nemcsak különböző természetű elemek állnak megdöbben-
tően szoros kapcsolatban egymással, hanem saját világké-
pének bemutatása is megjelenik.

Arisztotelész metafizikájának központi eleméből indul 
ki, amikor állítja, hogy az elsődleges létezők a szubsztan-
ciák. Kérdés, hogy ezek örök vagy mulandó természetűek-e.

A mulandók között két dolog van, ami örök: az idő és a 
változás. (Az idő azért, mert ha nem mindig lett volna, 
akkor előtte is kellett volna időnek lennie, a változás azért, 
mert az idő kísérője.)

Mivel az egyetlen folyamatos változás a helyváltoztatás 
és az egyetlen folyamatos helyváltoztatás a körmozgás, 
ezért léteznie kell az örök körmozgásnak.

Hogy örök (kör) mozgással mozoghasson, a szubsztan-
ciának is öröknek kell lennie, (ezzel választ kaptunk a fel-
tett kérdésre, de itt folytatódik a gondolat) és rendelkeznie 
kell egy másik tulajdonsággal, ti. mozgást kell tudnia éb-
reszteni.

Ez utóbbi képességével nemcsak rendelkeznie kell, hanem 
élnie is.

A képességgel szemben lényegét tekintve tevékenységnek 
kell lennie, különben elképzelhető volna, hogy nem változik 
folyamatosan.

Az ilyen szubsztanciának anyagtalannak kell lennie, mert 
örök kell, hogy legyen.

A gondolatmenet tapasztalati alapon, a csillagos ég 
képének segítségével ugyanígy elvezet az első, örök, 
anyag talan mozgató létéig, amely részben közvetlen, rész-

 6 Ross idézi Arisztotelészt, uo. 231. o.
 7 Lásd a Summa „öt útját”, ahol Tamás általában így következtet: „quod 
omnes nominant Deum”.

ben közvetett módon határozza meg a világmindenség 
mozgását. Külön kérdés, és Ross bemutatásából ez is ki-
tűnik, hogy Arisztotelész következetlen Isten és a világ 
egymásra hatásának kérdésében. Amikor ugyanis (talán 
a legfelső létező igézetében?) Istenről akar megállapításo-
kat tenni, ügyel arra, nehogy a világgal közvetlen kapcso-
latba hozza, a világról mondottaknál viszont keresi az 
Istenre vonatkoztathatóság alkalmait. Éppen e furcsa ket-
tős ségből következik egy lényeges gondolata, mellyel – 
hogy a mozgatott mozgatóra való visszahatását elkerül-
hesse – megállapítja, hogy a mozgató azáltal ébreszt moz-
gást a mozgatottban, hogy annak vágyakozása tárgyaként 
létezik. Ez a vágyakozás egyébként szeretetként is érthető, 
és itt egészen különössé válik a gondolat, hiszen az égi-
testek csak abban az esetben szerethetnek, ha élőlények. 
(Arisztotelész valóban ezt állítja, és másutt is megerősíti. 
Tillich ezt a gondolatrendszert a világtörténelem legna-
gyobb szeretet-rendszerének nevezi.)

Ha a teológia két másik alapvető kérdését, a teremtés és 
gondviselés problémakörét nézzük, Arisztotelész messze áll 
a zsidó-keresztény teremtéshittől. Számára az anyag nem 
keletkezett és örök, azaz tagadja, hogy Isten bármit terem-
tett volna. Ennek természetes következménye, hogy a világ 
is örökké volt és meg is marad.8 A gondviselés kérdésében 
már nem ilyen egyszerűen kifejthető nézetet vall. E tekin-
tetben teleologikus gondolkodású, szerinte minden, ami 
történik, valamilyen meghatározott céllal történik. A kérdés 
itt az, hogy ez a már említett tulajdonságokkal jellemezhe-
tő Istennek, a lelkes lények céltudatos tervezésének és meg-
nyilatkozásainak, vagy a természetben öntudatlanul benne 
rejlő cél okszerű törekvésnek tudható-e be? Ross azon a 
véleményen van, hogy bár a fogalom egyáltalán nem tisz-
tázott és kielégítő, Arisztotelész az öntudatlan teleológia 
nézetét képviseli.

Még egy olyan terület van, mely mindig is (talán De mok-
ri tosz óta) a filozófia egyik nagy kérdésköréhez tartozott, 
ugyanakkor – egészen más keretek közt és más jelentésben 
– az újkori teológia számára is lényeges kérdéseket vetett 
fel: a szabad akarat kérdése. A Luther és Erasmus közti 
vita tárgya természetében tér el a kérdés filozófiai tárgya-
lásától, melynek lényege jelzésszerűen kifejezhető a deter-
minizmus – indeterminizmus ellentétes értelmű szópárral. 
A vitában ugyanakkor számos olyan érvet találunk, mely 
alapvetően filozófiai jellegű, sokszor a filozófiai hagyo-
mányanyagból közvetlenül kölcsönzött gondolaton alapul.9 
Jóllehet Luther távol áll a filozófia közvetlen teológiai al-
kalmazhatóságának elismerésétől, mégis néha Anzelmus 
eljárására emlékeztető módon használja az emberiség közös 
gondolati kincsét.

 8 Erre Luther is utal a Heidelbergi disputa 31. tételében.
 9 Különösen Erasmus jeleskedik ebben, hatalmas klasszikus ismeret-
anyaga és az ezt életre keltő reneszánsz indíttatás alapján, de – elismerve 
Erasmus nagyságát – a De servo arbitrio lapjain Luther is sokszor nyúl a 
vitában klasszikusokhoz.
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ARISZTOTELÉSZ JELENTŐSÉGE A KERESZTÉNY 
TEOLÓGIÁBAN

A katolikus egyház teológiatörténetéről írt könyvében Ghis-
lain Lafont arra a feladatra vállalkozik, hogy két évezred 
teo lógiai gondolkodását egyetlen feszült ellentétpárral kife-
jezhető keretben rögzítse. A két óriás klasszikus: Platón és 
Arisztotelész munkáját az egy és a lét szimbolikájába sűríti, 
ennek segítségével fejez ki olyan keresztény teológiai tartal-
makat, melyekre más, saját természetétől eltérő eszköz nem-
igen kínálkozik (ebből az is kiderül, hogy a filozófia Lafont 
kezében a teológia saját eszköze). Lafont egyik leglényege-
sebb tétele, mely könyve fő tartalmi szervezőelvét is adja 
(legyen szó a teremtésről vagy Jézus Krisztus személyéről), 
a következő: „…a lét szimbolikája segítségére siet az egy 
szimbolikájának (…) bármely korszakban és a gondolkodás 
bármely fokán”.10 Lafont ezzel eredetéig vezeti vissza a min-
denkori keresztény gondolkodás jellemző típusaiban tapasz-
talható legfőbb különbséget, és kimondatlanul is azt állítja, 
hogy a platóni és arisztotelészi rendszer egymás kor rek tí vu-
maként évszázadokra, évezredekre, sőt – a hagyomány jó-
voltából előre megjósolhatóan – a történelem végéig megha-
tározza a keresztény gondolkodást.

Valóban, a gondolkodás számára Platón és Arisztotelész 
nem ellenlábasai, hanem kiegészítői egymásnak. Vélemé-
nyüket, ezek különbségét és a különbséget kinyilvánító, 
igazoló „dogma” szót a kereszténység legkeményebb belső 
magjává teszi, ezzel azoknak a filozófiai iskoláknak öröké-
be lépve, melyek nagy hangsúlyt fektettek saját módszere-
ik megbízhatóságának hirdetésére. Ezek az iskolák még 
valamiben példát adtak a kereszténységnek, ti. hogy nem 
egyszerűen „iskolák”, az oktatás-tanulás helye értelmében, 
hanem egyben kultikus közösségek is voltak. Vezetőik, 
Platón, Arisztotelész és a többiek: Zénón, Epikurosz, vagy 
később Plótinosz inspirált emberek voltak, akik köré jelen-
tős tanítványi kör telepedett. E tény nemegyszer adott apo-
logetikus vitára alkalmat a keresztényeknek, komoly fel-
adatot és elkötelezettséget jelentett pl. megválaszolni azt a 
kérdést, hogy „ki az inspirált: Herakleitosz vagy Mózes?”11

Történetileg: ha Arisztotelész kereszténységben betöltött 
szerepét vizsgáljuk, látnunk kell, hogy a kereszténység elő-
történetében nem szerepel meghatározó érvénnyel, hiszen 
a klasszikus kor, melyet kb. az ő haláláig számíthatunk, 
az időszámítás kezdetére már régen átadta helyét a hellén 
kultúra által meghatározott szellemi korszaknak. A sztoi-
cizmust, epikureizmust, újpithagoreizmust és szkepticiz-
must a neoplatonizmus váltja fel, mely gyakorlatilag a 
kereszténység közvetlen szellemi közegének, forrásának 
tekinthető. Arisztotelész hatása mégis igen nagy, ennek 
elsősorban az az oka, hogy a 12–13. században az arab 
filozófia jóvoltából Európa ismét megismerheti saját gyer-

 10 Lafont 1998, 70. o.
 11 Tillich 1968, 5. o.

mekének gondolatrendszerét.12 Igaz, hogy Arisztotelész ta-
nításának egy tekintélyes részében aktív kritikát gyakorol 
Platónra, ez a hatás a kereszténységgel való kapcsolatára 
nézve azonban jelentőségében messze elmarad Platónétól. 
Mivel Arisztotelészt az időszámítás-fordulón alig ismerték, 
amikor egy jó évezred múlva visszakerülnek írásai, csupán 
akkor válik világossá széles körben, hogy munkája meny-
nyiben egészíti ki Platón gondolkodását. Legfontosabb te-
ológiai korrekciója talán az, hogy a platóni hagyomány 
négy eleméhez ötödikként hozzáadja azt az istenfogalmat, 
amiről a fentiekben már ejtettünk szót. E négy elem a transz-
cendencia, a materiális és lényegi világ ellentéte, az embe-
ri lét telosza, és a providencia. Ehhez járul az arisztotelészi 
istenkép, melyet Tillich Arisztotelész legmélyebb gondola-
tának tart, és a fentiekben már jellemeztünk.13

Voltaképpen – igaza van Lafont-nak – ez a kettősség éled 
újra, vagy él most már tudatosan tovább a 13. századtól 
kezdve, amikor az egész, csaknem egyöntetűen au gus ti ni-
á nus keresztény teológia rácsodálkozik Arisztotelészre. Til-
lich tartalmilag a következők szerint körvonalazza azt a 
feszültséget, melyet Arisztotelész megjelenése váltott ki az 
ágostoni hagyománnyal szemben:14

Arisztotelész Augustinus

A közbenjárás rendszere
A platóni dualizmus hagyo-
mánya

Az individuum jelentősége Az egyház közösségi jellege

Középút
Erotikus vagy eksztatikus 
aszkézis

Tudomány, mely számol a 
dolgok racionális és horizon-
tális kapcsolataival

Csak Isten és a Lélek ismerete 
fontos, a természeté nem

Logikus volt
Intuitív és voluntarista volta 
miatt nem érdeklődött a tiszta 
logika absztrakciói iránt

Az induktív gondolkodás irá-
nya az adott térbeli realitástól 
vezet a legmagasabb abszt-
rakcióig

A (Platónéhoz hasonló) 
intuitív gondolkodás iránya 
fordított

A teológiai gondolkodás e két fő típusának szembenállása 
különösen élesen rajzolódik ki a középkor nagy vitáiban. 
Az egyik oldal ontologikus, misztikus, közvetlen is ten meg-
is merési módszere áll szemben az arisz to te li ánus-ta má si 
rend szer valódi racionalitásával,15 így vitájuk a teológia 
határain túl alapvető ismeretelméleti kérdéseket is érint. 
Itt a teológia és filozófia (közelebbről: ismeretelmélet) szét-
választhatatlan összefűződésének példájával találkozunk 
annak a kérdésnek a formájában, hogy tudásunk a világról 
és önmagáról való isteni tudásban való participáció-e, vagy 

 12 Eddig csak logikáját ismerték, ezt is csak eszközként, a teológiára nem 
volt közvetlen hatása.
 13 Tillich 1968. 7. o.
 14 Uo. 100. kk.
 15 Valódi racionalitásnak nevezem Arisztotelész gondolkodását pl. An-
zel mus ratio fidei-jével szemben, mert kiindulópontja nem a racionalitás 
számára nehezen hozzáférhető hit, hanem a térbeli valóságok.
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jogosult a kívülálló világból Istenhez közelíteni. Ez már 
nagyon közel vezet a „katolikus” és protestáns gondolko-
dás jellemző különbségeihez, amely alapjában véve isme-
retelméleti kérdés, mégis (az ágostoni vagy tamási hagyo-
mány ereje miatt) óriási jelentőségre tett szert a teológiá-
ban is. Néhány szót e megkülönböztetés előzményeiről is 
kell szólnunk.

A platóni-arisztotelészi hagyomány skolasztikus éltetői, 
így a szembenállás folytatói is a ferencesek és a dominiká-
nusok. A Platón és Augustinus örökébe lépő, inkább misz-
tikus beállítottságú ferences rend teológiájának csúcsa Bo-
naventura, míg az arisztoteliánus domonkosok ismeretel-
méleti-teológiai racionalitása Aquinóiban teljesedik ki.16 E 
kor teológiai gondolkodásának intenzitása – ismeretelmé-
leti alapon, az univerzália-vita formájában – nemsokára 
ismét fellobbantja a nominalizmus és realizmus klasszikus 
hagyományokra visszanyúló kérdését. Míg a skolasztika 
első időszakát a realizmus (Tamás és Duns Scotus) uralja, 
a második periódus döntően nominalista jellegű. Ez utóbbi 
szellemi hatását tükrözi a „via moderna” és a „schola au-
gus tiniana moderna”, melyek közös származásuk ellenére 
egy, a teológia számára lényeges kérdésben eltérő nézetet 
vallottak. A kérdés a megigazulást érinti. Az újágostoni 
iskola, ragaszkodva Ágoston antipelagiánus álláspontjához, 
erőteljesen hangsúlyozta Isten egyedüli képességét az em-
beri üdvösség terén, e nézetet azonban nem vette át minden 
ágostoni szerzetesközösség. A tény, hogy a lutheri reformá-
ció „sola fide” elve átütően hangsúlyossá vált, nemcsak a 
wittenbergi közösség álláspontját tükrözi, hanem azt is, 
hogy az Isten kizárólagos (és minden vallási értelemben 
vett emberi hatalmat kizáró) hatalmán alapuló tradíció a 
kor számára addig kiaknázatlan erőforrásokat rejtett. Így, 
bár nem mondhatjuk, hogy a reformáció közvetlen forrása 
az arisztotelész-tamási és platón-ágostoni hagyomány ve-
télkedése lett volna, a két tradíciószál nemcsak a kor teo-
lógiai, hanem általános kulturális-tudományos életének 
mélyén húzódott.

LUTHER ARISZTOTELÉSZRŐL ALKOTOTT KÉPE

Luther Arisztotelészről alkotott véleménye valóban egyedi 
és sommás. Szent Tamás Filozófusának Luther megengedi, 
hogy az okosság példaképe és az emberi elme teljesítőképes-
ségének bajnoka legyen, de csak abban az esetben, ha szán-
déka nem terjed ki arra, hogy eszközrendszerével Istenről és 
a vele kapcsolatos kérdésekről (hatalmáról, akaratáról, jel-
lemzőiről stb.) tegyen érvényes kijelentéseket. A filozófusok 
– mondja Luther ahogy a pogányok is, ismerhetik az istent, 
mint az emberi elme egy teremtményét, ám ez még nem jár 
szükségszerűen azzal, hogy Isten valódi természetéről bár-

 16 Vö. Umberto Eco: A rózsa neve. Ebben Eco nemcsak az elméleti, ha-
nem a két rend közti hangulati különbséget is lebilincselően izgalmasan 
mutatja be.

mit is tudnának. Kifejező példáját találjuk ennek Luther Jó-
nás-prédikációjában.17 Azt az istent, melyről itt szó van, a 
századtárs Bacon terminológiájával idolumnak nevezhet-
nénk, némi anakronizmussal bár, de helytállóan pedig a 
„pszi chológusok istenének”.18 A „filozófiáról” és annak mű-
veléséről egyébként a Heidelbergi Disputában is érzékletes 
képet kapunk.19 Ebből megtudjuk, hogy Luther nem támad-
ja alapjaiban a filozófia létjogosultságát, hanem, mint teo-
lógus, a filozófia teológiai kereteinek kijelölésével foglalko-
zik. Ezzel nem tesz mást, mint következetesen érvényesíti a 
skolasztikában plasztikusan megjelenő „philosophia ancilla 
theologiae est” felfogást, miközben kritikával illeti a sko-
lasztika gyakorlatát, mely előbbi elvével szemben a „the o-
lo gia est ancilla philosophiae” változatot valósította meg. 
Luther filozófiáról alkotott véleménye ebből az irányból ért-
hető. Amikor Arisztotelészről is szól, ezzel valójában sokszor 
a filozófiáról beszél szimbolikusan, mely nem a teológia cél-
tudatosságának, hanem a „morális ember” nézetének szol-
gálatában áll. Ezek után nem lesz hiábavaló megnézni Lu-
ther filozófiával való kapcsolatát.

Luther mint filozófus

Az előző fejezet végén láttuk, hogy Luther mint wittembergi 
barát, a via moderna és az újágostoni iskola megigazulásról 
szóló vitájában az utóbbi pártján állt. Loewenich még nem 
beszél külön ez utóbbiról, de (Stange felismerései nyomán) 
említi Rimini Gergelyt és hatásának jelentőségét Lutherre 
nézve.20 Rimini Gergely, mint a Bradwardine-i gondolat kon-
tinentális meghonosítója és ezzel az újágostoni iskola létre-
hozója, az ockhami nominalizmust Ágoston antipelagiánus 
keg yelemtanával egészíti ki, ez utóbbi szempontból külön-
bözik a via moderna képviselőitől.21 Ha tehát Luther közvet-
len szellemi hátterét keressük, megtalálhatjuk ezt a filozó-
fiával egybefonódott késő-skolasztikus gondolkodásban. (E 
megállapításunk persze nem érinti azt a kérdést, melyet 
Loe wenich hangsúlyozásra érdemesnek tart. Eszerint a sko-

 17 Lásd: WA 13, 224–240. o. és 241–258. o., Jón 1,5kk-hoz írtak, mely 
megtalálható: Luther. Zeitschrift der Luther-Gesellschaft. 1994/1. 3–9. o.
 18 Az anakronizmus ez esetben „előre” is, „hátra” is érthető, azaz a pszi-
chológia teológiában betöltött szerepéről éppúgy Arisztotelésznél, mint 
mondjuk a W. James, S. Freud vagy C. G. Jung alapította 20. századi pszi-
chologizáló vallási eszmélődésben is jogos beszélni.
 19 HD 29: „Aki veszély nélkül szeretne Arisztotelész filozófiájában el-
mélyedni, annak előbb jól bolonddá kell lennie a Krisztusban”; és HD 30: 
„Amiképpen az ember a nemi vágy kielégítésének csak kárát látja, míg meg 
nem házasodott, így senki sem filozofál hasznosan, aki még nem bolond, 
azaz nem a Krisztusé.”
 20 Lowenich 2000, 58. kk.
 21 Ez utóbbiak pl. Pierre d’Ailly, Robert Holcot, Gabriel Biel és William 
Ockham is, bár ő annyiban különbözik a többiektől, hogy számára a via 
moderna elsősorban mint filozófiai nominalizmus volt érdekes. McGrath 
tömör összefoglalását adja a kérdésnek: 1995, 53–54. o. Míg Loewenich 
számára Luther filozófiai háttere részleteiben még nem volt világos (vö. 
2000, 59. o.), McGrath, a schola augustiniana moderna bemutatásával jól 
tudja érzékeltetni a 14–15. századi nominalizmuson belüli lényeges teoló-
giai különbségeket.
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lasztika íve – a hagyományos római katolikus beállítással 
szemben – nem Aquinóitól kezd ereszkedni Duns Scotus 
fe lé, hogy azután Ockhammal zuhanórepülésbe kezdjen, 
ha nem Aquinóitól Ockhamig töretlen fejlődésről beszélhe-
tünk, aminek észrevételében annak a meglátásnak a hiánya 
akadályoz meg egyeseket, hogy a korábban is meglévő prob-
lémák Ockhamnál meg is jelennek. Az eddigiek értelmében 
nem tűnik elég „sematikusnak”, de Loewenich megállapítja 
azt is, hogy az okkamizmus éppen abban haladja meg elő-
deit, amiben azok a legerősebbnek gondolták magukat, ti: 
„A tomizmus neoplatonista-augustinusi elemei az ok ka miz-
musból eltávolíttattak az arisztotelészi vonások javára, el-
tekintve egy elhanyagolható maradéktól.”22 Érthető e meg-
állapítás, ha „Ockham borotvájára” gondolunk, mely kímé-
letlen szigorral járt el minden fölösleges filozófiai díszítő-
elemmel szemben. Az arisztotelészi racionalitásra épülő 
skolasztikát így – a nominalizmus nevében és értelmében – 
éppen egy, a realista hagyományokkal szemben álló gondo-
lat emlékezteti önnön alapjaira.)

A skolasztikus és késő-skolasztikus gondolkodás egyik 
legfőbb jellemzője a tekintély és értelem kérdésének együt-
tes kezelése. Aquinói Tamás, akinek számára nem jelentett 
nehézséget a(z egyházi) tekintély értelmi megközelítése, 
értelmezése és kifejtése (interpretálása), a Sorbonne tételét 
vallja, mely szerint „az igazság ugyanaz a filozófiában és 
a teológiában”.23 Loewenich – Luthert idézve – utal arra, 
hogy a reformátor számára ez elfogadhatatlan: „Ha a filo-
zófia ellentmondásba kerül a teológiával, akkor „békabre-
kegésnek” kell tekinteni.”24 Ehhez a kérdéshez, azaz a teo-
lógia filozófia fölöttiségének kérdéséhez kapcsolódik Loe-
we nichnek az a megállapítása, mellyel Luthernek az 
ockhami hagyománytól való különbözőségét emeli ki: „Az 
okkamisták megismeréskritikai megfontolásokból fordulnak 
a teológiához, Luther a teológiából kiindulva válik kritikus-
sá a megismerés eszközeivel szemben.”25 Mielőtt engednénk 
Loewenich hívásának, hogy Luther filozófiáról alkotott 
felfogását – némileg szervetlenül – közvetlenül teológiai 
igényére vezessük vissza, említsünk meg egy lényeges köz-
bülső állomást. A tekintély és értelem előbb látott együttes 
kezelése ugyanis nem az egyetlen lehetséges típusát jelen-
tette a kérdés megoldásának, hanem várakozásunknak 
megfelelően a nominalizmus oldaláról érkezik az alterna-
tíva. Tillich három lépésben mutatja be a „skolasztika alap-
problémájának” fejlődését: az első lépés a credo ut intelligam 
lépése, melyben a hit mint általános és közös kiindulási 
pont az értelemre jutást segíti. A második lépés az ariszto-
telészi hagyományokon nyugvó eset, amikor az értelem 
hivatása a hagyomány interpretálása. A harmadik lépés a 
nominalizmus (Ockham) lépése (bár a még realista Duns 
Scotus is ide sorolható), mely a tradíció pozitív adottságát 
vallja, csaknem empirista, pozitivista értelemben. Itt az 

 22 Loewenich 2000, 59. o.
 23 Uo. 65. o.
 24 Uo.
 25 Uo.

értelem feladata a lehetséges és nem lehetséges esetek el-
döntésére korlátozódik, és a pozitív adottságokhoz már nem 
fér közel. Isten akarata ebben az esetben „irracionális és 
adott”.26 Tillich ezt egy másik gondolatmenetében „a kettős 
igazság” elméletének nevezi,27 és hozzáfűzi, hogy miután 
a protestantizmusban az egyházi tekintély és az értelem 
kizárólagossága is megszűnt, az előbbi – vallási elemként 
– a személyes hitbe transzformálódott, az utóbbi pedig 
– mint kulturális tényező is – teljes kifejlése után a rene-
szánszban vált igazán kreatív erővé.

Ezek után látható tisztán, hogy Luther közvetlen szelle-
mi háttere mennyiben hordozott filozófiai, mennyiben teo-
lógiai jellegű vonásokat, és most eshet szó arról is, hogy 
elsősorban teológusként értékelte a filozófiát. Megállapítá-
sunkból következik, hogy kétféle értelemben kereshetjük 
ezek után Luther filozófiához való viszonyának főbb voná-
sait. Egyfelől – elsődleges értelemben – a rációról vallott 
nézetét, másfelől a filozófiának teológiával való kapcsola-
táról alkotott véleményét kereshetjük. Természetes, hogy 
nem egyszerű vállalkozás különválasztani őket, kezdjük el 
mégis az elsővel.

A már említett Jónás-prédikáció kapcsán (lásd 17. jegyzet) 
Luther külön jellemzi a Vernunft lehetőségeit az istenisme-
ret terén. Az értelem „nagy fény”, mely elvezethet odáig, 
hogy „Istent jónak, kegyelmesnek, irgalmasnak, szelídnek 
tartja”, ám olyan „hitre van szükség, mely nem kétli, hogy 
Isten nemcsak másokkal, hanem velem is kegyelmes akar 
lenni”, mert „nagy különbség: tudni, hogy van isten, és 
tudni, hogy ki vagy melyik az Isten. Az elsőre képes a ter-
mészet, mely minden szívbe bele van írva. A másikra egye-
dül a Szentlélek tanít.” A Vernunft szó jelentésterületeinek 
elhatárolása, ahogy Althaus is kimutatja, rendkívül nehéz 
feladat volna, nem is végezhető el egyértelműen. Az erede-
tileg ráció jelentésű szót sokszor találjuk egyéb jelentések-
ben, úgy mint: hús, hús és vér, természet, természetes ér-
telem, szabad akarat, (egész) világ, saját szív, érzékelés, 
érzés stb. Ennek következtében valójában elválaszthatat-
lanok nála az olyan legalapvetőbb filozófiai kategóriák is, 
mint ratio, sensus és empiria.28

Loewenich megjegyzi, hogy a kérdés vizsgálatát H. Preuss 
végezte el, aki a wormsi kijelentésben szereplő ratio szónak 
három jelentésrétegét különböztette meg,29 úgymint a) lo-
gikai következtető eljárás; b) kultúrtényező; c) mint a vi-
lágnézet alapelve. Preuss szerint ez a sorrend egyben a 
lutheri szóhasználat szándékolt jelentéseinek sorrendjét is 
kifejezi, azaz a ratio elsődleges jelentésében az a) értelem-
ben áll, elképzelhető még a b) is, a c) azonban kizárt. A szer-
ző megemlíti azt is, hogy vannak esetek, melyekben Luther 

 26 Tillich 1968, 139. o.
 27 Uo. 189. o.
 28 Bővebben, hivatkozásokkal lásd: Így játszik az értelem vaktehenet Is-
tennel című írásomban, in: Fabiny Tamás (szerk.): Tanítványok. Evangélikus 
Teológiai Akadémia, Budapest, 1996. 215–216. o. Althaus 1983, 65. kk.
 29 Loewenich 2000, 64. o.
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az a) eset érvényességét is kétségbe vonja (néhányat elol-
vashatunk ezen a helyen Heim példái közül).

A teológiához való helyes viszonyában a filozófia a teo-
lógiát segítő értelmében állhat. Loewenich szerint Luthernek 
voltak erről elképzelései, de sajnálatos módon nem dolgoz-
ta ki egy ilyen philosophia sacra körvonalait. A megszokott, 
„természetes” filozófia nagy tévedése Luther szerint, hogy 
a természetes, morális ember elvárásaiból és lehetőségeiből 
indul ki, így következtetései sem lehetnek helyesek. A meg-
szokott értelemben vett filozófia, mely a dolgok lényegét 
keresi, azért van kudarcra ítélve, mert a dolgok lényege 
rendeltetésükben keresendő. Amely filozófia erről nem akar 
tudomást venni, az csak félreismerheti a dolgok természetét. 
Luther nem tér ki külön az arisztotelészi teleológia részle-
teire, így nem tudjuk meg, hogy mennyiben volna létjogosult 
egy nem keresztény indíttatású, „célokságon” alapuló filo-
zófia. (Valószínű, hogy a lutheri életműben találhatnánk 
ennek is ellentmondó megnyilatkozásokat.) Azt azonban 
megtudjuk Loewenich bemutatásából, hogy Luther Pál apos-
tolt tartotta a legnagyobb filozófusnak, méghozzá azért, 
mert ő számol a „teremtmény sóvárgó várakozásával”. „Az 
igazi metafizikának abból a mondatból kellene kiindulnia, 
hogy a teremtmények teremtmények, létezésükben nem vol-
na szabad abszolúttá tenni őket.”30 Ha ezek alapján a luthe-
ri feltételeknek megfelelő filozófiát keresnénk, valamiféle 
eszkatológai jellegű sacra philosophiát találnánk.

Luther filozófiával szemben támasztott igénye tehát na-
gyon magas. Ha már egyszer filozófiáról van szó, ez akkor 
hasznavehető, ha megismeréshez vezet, ám a dolgok lénye-
ge teremtményi jellegükben van, ezért a megismerés e jelleg 
rendeltetésszerűségének, azaz eszkatologikus voltának 
érzékeltetése nélkül (ördögien) félrevezető. Loewenich be-
mutatása alapján hozzávetőleg ebben foglalhatjuk össze 
kérdésünknek e részét. Gondolatmenetünket ismét lezár-
hatjuk azzal, hogy Molnár Tamás nézetét idézzük a meg-
ismerés természetéről, aki szerényebb elvárást támaszt a 
filozófiai gondolkodással szemben, amikor egy helyen „a 
Gnózis, Faust, stb. híveivel szemben azt mondja ki, hogy a 
megismerés, bár korlátozott, éppen ezért érvényes. Helyze-
tünk mint teremtett lényeké (status creaturae) rámutat 
megismerésünk státusára is.”31

AMIKOR LUTHER ELISMERŐEN SZÓL 
ARISZTOTELÉSZRŐL

Amikor Loewenich Preuss nézetét idézi, megjegyzi, hogy a 
ratio e dolgozatban is említett b) értelmében, azaz abban az 
esetben, amikor kultúrtényező értelemben szerepel, még 
Arisztotelész is enyhébb bánásmódban részesül Luther ré-
széről. Ezt erősíti meg Andreatta is egy cikkében, melyet 
Arisztotelészről mint Luther irodalmi forrásáról írt. Kiemeli, 

 30 Uo. 62. o.
 31 Molnár 1996, 12. o.

hogy Luther ebben az értelemben nemcsak elfogadja, hanem 
kimondottan nagyra becsüli a klasszikus filozófust, és Aeso-
pusszal helyezi egy szintre, akit „az antik morális bölcsesség 
egyik legnagyobb alakjának” tartott.32 Andreatta rövid dol-
gozatában 19, illetve 20 olyan helyet idéz Luthertől, mely-
ben a reformátor valamiképpen Arisztotelészt idézi. Van, 
hogy tudatosan és pontosan, van, hogy pontatlanul, van, 
amikor egy későbbi német szólással kevert változatában, és 
van olyan eset is, amikor valamely másik ókori szerző írá-
sának közvetítésével. Lényeges, hogy ezekben az esetekben 
mindig valamilyen morális igazság fejeződik ki, sohasem 
teológiai. Ennek megfelel az a statisztikai eredmény, hogy 
legtöbb alkalommal a Nikomakhoszi etikából találunk idé-
zetet, olykor a Historia animaliumból, a Politicából, a Phy-
si cából, az Ars rhetoricából, a Magna moraliából vagy a Me-
ta physicából. Ezek az idézetek az „egy fecske nem csinál 
nyarat”, „a kéz a szervek szerve”, „a magányos ember vagy 
isten vagy állat” és „a tudás záloga a helyes tanítás” típusú 
rövid szentenciáktól a valamivel hosszabb memoritereken 
át a Nikomakhoszi etika didaktikus történetéig tart, melyben 
a mindenkori generációk konfliktusát és konszenzusát lát-
juk ábrázolva (Luther ezen a helyen bőven kiszínezi az ere-
deti történetet). Azoknak a helyeknek, melyeken Luther di-
cséri Arisztotelészt, egyetlen közös jellemzőjük van, ti. hogy 
Arisztotelész itt sohasem filozófusként szerepel, ezért a szer-
ző ezekben az esetekben Arisztotelész Luther általi „iro dal-
mi-gnomikus” használatáról beszél.
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JOÓB MÁTÉ

Új kutatási metodológia lehetőségei 
a gyakorlati teológiában

BEVEZETÉS

A társadalom- és neveléstudományok területén a 20. század 
második felétől kezdődően az addig uralkodó méréses, kísér-
leti, azaz elsősorban számításokra támaszkodó kutatási mód-
szerek mellett egyre inkább teret követelt magának az úgyne-
vezett kvalitatív kutatási módszer. Valójában módszerekről 
vagy még inkább kutatási szemléletmódról kellene beszélni, 
hiszen a kvalitatív kutatás alkalmazásával az egyes tudo-
mányterületeken újabb és újabb kutatási módszerek láttak 
napvilágot az utóbbi évtizedekben.1 A következő sorokban 
szeretném röviden kifejteni azt a meghatározást, amivel mód-
szertani olvasmányaimban találkoztam: A kvalitatív kutatá-
sok a társadalmi, az emberi világ megismerését annak egész-
legességében, az emberi kommunikáció folyamatában, az 
em ber értelmező tevékenységében folytató kutatások.2

Európa nyugati részén már a teológia tudományán belül 
is előszeretettel használják a kvalitatív kutatási módszereket, 
mindenekelőtt a gyakorlati teológiában. A következő sorok-
ban arra vállalkozom, hogy a teológia tudományos művelé-
se iránt érdeklődő olvasók számára bemutassam a kvalitatív 
kutatási paradigma kialakulását, főbb jellemzőit, és a gya-
korlati teológián belül való alkalmazásának lehetőségeit.

Mielőtt rátérnék a kvalitatív kutatási módszerek ismer-
tetésére, röviden ki kell térnünk magára a kifejezésre. Fel-
vetődhet ugyanis a kérdés, hogy miért nem beszélünk mi-
nőségi szemléletmódról. A minőségi szó szakkifejezésként 
való használata mindenképpen problematikus, hiszen 
könnyen úgy tűnhet, mintha ezzel a többi kutatási mód-
szerről „minőségi” véleményt alkotnánk. Ennek elkerülése 
érdekében maradunk meg ebben a cikkben is a leginkább 
használt kifejezésnél, a kvalitatív kutatási módszereknél.

VÁLASZ A POZITIVISTA TUDOMÁNYSZEMLÉLETRE

Amióta létezik az ember, elementáris vágya, hogy megismer-
je az őt körülvevő világot. A valóság leírása és megértése az 
idők folyamán különböző formákat öltött. A reneszánsz ko-
rától a természet jelenségeinek szisztematikus leírása, ok-
sági összefüggéseinek feltárására való törekvés jellemezte 
a megismerés tudományosnak tekintett eszközeit.3 Olyan 

 1 Metsämuuronen 2000, 9. o.
 2 Szabolcs 2001, 102. o.
 3 Metsämuuronen 2000, 11. o. Szabolcs 2001, 11. o.

ismeretelméleti elgondolás állt e mögött, amely szerint a 
tudomány által a világ teljes egészében megismerhető (ural-
ható?), és amely szerint az ember képes objektív képet kap-
ni az őt körülvevő világról. Ez az objektivitás ugyanakkor 
arra vezetett, hogy az „igazság” minden emberi véleményt 
és pozitív elfogultságot elnyomott.

A 19. századtól tért hódító pozitivizmus utat nyitott az 
ilyen típusú vizsgálódásoknak az akkor alakuló társada-
lomtudományokban is.4 Ennek következtében a társada-
lomkutatást a nagy mennyiségű adatok összegyűjtése jel-
lemezte, valamint ezekből az adatokból kiolvasható sza-
bályszerűségek alkalmazása az általánosítás eszközével. 
A kutatás értéksemlegességét hangoztatták, valamint azt, 
hogy a kutatónak minél inkább kívül kell állnia az általa 
vizsgált jelenségeken.

A pozitivista szemléletnek az emberrel kapcsolatos tudo-
mányokban való elterjedésével egy időben olyan módszer-
tani szempontok is helyet kértek, amelyek bizonyos értelem-
ben ellentétét képezték a pozitivista megközelítésnek. Ennek 
lényege, hogy az emberi világ nem a természeti világ min-
tájára ismerhető meg. A társadalmi jelenségek ugyanis oly 
mértékben összetettek, bonyolultak és változékonyak, hogy 
azok megismeréséhez és megértéséhez nem elegendő a ka-
uzalitás eszköze. Olyan ismeretelméleti megfontolás állt e 
vélemény mögött, hogy az emberi jelenségek magyarázatá-
hoz mindenkor társulnia kell a megértés mozzanatának.5

A 20. század második felében jelentkező kvalitatív mód-
szerek elterjedéséhez e pozitivista szemlélettel való szem-
benállás jelentette az alapot. Az 1960–70-es évektől az 
emberrel kapcsolatos tudományokban egyre több olyan 
kérdés vetődött fel, amelyekre a méréses, kísérleti, számí-
tásokra támaszkodó kutatási módszerek már nem jelentet-
tek megoldást.6 Így a hagyományos pozitivista, kvantitatív 
vizsgálódással szemben egy új paradigma alakult ki. Ez az 
új paradigma egy új tudományfilozófiát is megtestesített. 
E szerint a valóság nem objektíve létező, külső, semleges 
megfigyelő által egzakt módon leírható és ezáltal megis-
merhető, hanem egy-egy adott összefüggésrendszer alapján 
értelmezhető, konstruálható.7

Annak ellenére, hogy a kvantitatív és kvalitatív kutatási 
módszerek éles szembeállítása a csillapodó metodológiai 
viták tükrében már kevésbé időszerű, a következő dichotó-

 4 Szabolcs 2001, 12. o.
 5 Uo. 14. o.
 6 Eskola–Suoranta 2000, 26–29. o.
 7 Szabolcs 2001, 14. o. Metsämuuronen 2000, 12. o.



311

mia mégis jól érzékelteti a különbségeket és egyben a kva-
litatív kutatás sajátosságait.8

Kvalitatív Kvantitatív

szubjektív objektív

induktív deduktív

résztvevő megfigyelés kérdőíves technika

naturalizmus anti-naturalizmus

művészet tudomány

hermeneutika pozitivizmus

arisztoteliánus galileiánus

teleologikus kauzisztikus

megértés magyarázat

fenomenológia logikus pozitivizmus

mikro makro

KVALITATÍV KUTATÁSI METODOLÓGIA

Mielőtt rátérnénk a kvalitatív módszerek ismertetésére, ér-
demes vázlatosan szólnunk azokról a kutatási szempontok-
ról, amelyek esetében leginkább alkalmazhatóak a kvalitatív 
kutatási módszerek.9

• Ha egy-egy történés vagy jelenség részletes felépíté-
se után érdeklődünk.

• Ha a vizsgálódás középpontjában az egyediség áll.
• Ha a történések résztvevőinek jelentősége után ér-

deklődünk.
• Ha a résztvevők szemszögéből kívánjuk megvizsgál-

ni a történéseket.
• Ha a történéseket és jelenségeket azok természetes 

előfordulásaiban kívánjuk vizsgálni.
A kvalitatív metodológia olyan kutatási eljárások összes-

sége, amelyek, bár egymástól különbözőek, főbb vonásaik-
ban mégis megegyeznek. Ezeket a főbb vonásokat, elveket 
szeretném a következőkben ismertetni.10

A kvalitatív kutatást nem determinálják előre felállított 
hipotézisek. Ilyen értelemben hipotézismentes kutatásról 
beszélhetünk. A hipotézis nem feltétele, hanem célja a ku-
tatásnak. A kutató nem egy tézist akar verifikálni a rendel-
kezésére álló kutatási anyagból, hanem amennyire ez le-
hetséges, engedi, hogy magából a forrásanyagból szülesse-
nek meg azok az állítások, amelyek aztán tovább kutatha-
tók. Maga a kutatási anyag mint szöveg a kutató szándé-
kából, vagy attól teljesen függetlenül is megszülethet. 
Elő zőre példaként szolgálhatnak a különböző típusú inter-
júk vagy résztvevő megfigyelések lejegyzései, utóbbira pedig 
a már meglévő önéletrajzi írások, naplók, levelek, vagy 
egyéb írott vagy akár képi anyagok.

Főleg az interjú esetében érvényes az interakció jelentősége. 
A kutató nem különül el a vizsgált személyektől, hanem va-

 8 Eskola–Suoranta 2000, 13–14. o. Metsämuuronen 2000, 13. o.
 9 Metsämuuronen 2000, 14. o.
 10 Szabolcs 2001, 45–48. o. Eskola–Suoranta 2000, 15–24. o.

lójában együtt végzik a kutatást és együtt dolgoznak a kuta-
tási cél megvalósításáért. Ez azért lehetséges, mert a kutatás 
nem is törekszik olyan objektivitásra, amely egyébként sem 
valósulhatna meg. Egyfajta hitvallásként is értelmezhető a 
kvalitatív kutatási metodológiát használók véleménye, mi-
szerint minél inkább bevallja a kutató saját szubjektivitását, 
annál inkább lesz objektív az általa végzett kutatás.11

A kvalitatív kutatásban minden szimbólum vagy jelentés 
az adott összefüggésre adott reflexiónak tekinthető. A je-
lentés elemzéséhez és értelmezéséhez nagy leleményességre, 
nyitottságra és a változtatás készségére van szüksége a 
kutatónak. Mint résztvevő megfigyelő a reflexiók hatására 
változtathatja a kutatás menetét és súlypontjait.

A kvalitatív kutatásban az adatok feltárása, összegyűj-
tése és elemzése ciklikusan valósul meg. A kutató akár 
többször is visszatérhet a gyűjtési fázisba, és az elemzés 
ideje sem kötött. A kutatás egyik fő fogalma a kategória – 
kategóriák. A szisztematikus elemzés az adatok kategóriák-
ba való sorolásával valósul meg.12

A kutatási anyag gyűjtésének és feldolgozásának számos 
módja van. Ezek között a legismertebbek a résztvevő meg-
figyelés, a szövegelemzés és az interjú. A következőkben 
ezeken keresztül szeretném bemutatni a kvalitatív kutatás 
jellemzőit.13

• A megfigyelésben a kutató első kézből egyidejűleg ér-
tesül az eseményekről. A megfigyelést végző személy 
része a megfigyelt csoportnak, helyzetnek, és nem kí-
vülállóként gyűjt adatokat. Nagy jelentőséget tulajdo-
nít annak a környezetnek, ahol a forrásanyagot jelen-
tő adatok elhangoznak.

• A szövegelemzésen belül a tartalomelemzés olyan el-
járás, amely valamilyen kommunikáció tartalmára ad 
szisztematikus információt. A kvalitatív módon alkal-
mazott tartalomelemzésre jellemző, hogy a kutató a 
kommunikációs egységekből elsősorban a szubjektív 
információkra, attitűdökre, értékekre és motivációk-
ra kíváncsi. Az „üzenetek” feltérképezésére és magya-
rázatára törekszik.

• Az interjúban a kvalitatív jelleg elsősorban a struk-
turálatlan kérdésekben és a kisszámú mintában va-
lósul meg.

A KVALITATÍV KUTATÁSI METODOLÓGIA 
ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI 
A GYAKORLATI TEOLÓGIÁBAN

Végezetül három rövid példával szeretném bemutatni a kva-
litatív kutatás alkalmazásának lehetőségeit a gyakorlati 
teológia egyes területein.

 11 Eskola–Suoranta 2000, 17. o.
 12 E cikkben nincs lehetőség arra, hogy a kutatás munkafolyamatát rész-
letesen bemutassuk. Az irodalomjegyzékben feltüntetett művek részletesen 
beszámolnak a munkafolyamat egyes fázisairól.
 13 Metsämuuronen 2000, 14–15. o. Szabolcs 2001. 56–57. o.
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Az első példa a katechetika területéről való. Ha például 
azt kívánjuk megvizsgálni, hogy milyen hátráltató vagy 
éppen segítő tényezők játszanak szerepet a tanulók és a 
hitoktató kommunikációjában, a kvalitatív résztvevő meg-
figyelés alkalmas módja lehet ennek a vizsgálatnak. A val-
lásdidaktika természetesen eddig is figyelembe vette a gyer-
mekek vallásos fejlődésével kapcsolatos ismereteket, és 
ezeket igyekezett is alkalmazni többek között a hittanköny-
vek készítésénél. Egy ilyen részvevő megfigyelés azonban 
alkalmat adhat arra, hogy a gyakorlatban ellenőrizzük, és 
esetleg tovább „csiszoljuk” ezeket az ismereteket. Továbbá 
lehetőség nyílik arra, hogy ne csak a tanulók befogadóké-
pességére figyeljünk, hanem magára a hitoktatóra is, úgy, 
mint akire ugyanúgy hatással vannak a kommunikációt 
hátráltató vagy éppen segítő tényezők.

A homiletika területén kézenfekvő a kvalitatív tartalom-
elemzés használata. Izgalmas kutatást lehetne például végez-
ni arról, hogy temetési igehirdetéseinkben milyen tartalommal 
valósul meg a vigasztaló attitűd. Vajon a vigasztalás azt je-
lenti-e, hogy a gyászolók mellé állunk (Sírjatok a sírókkal…), 
vagy azt, hogy missziós jellegű igehirdetéssel megpróbáljuk 
elterelni figyelmüket az emlékezés nehéz folyamatáról.

Harmadik példa a kibernetikával kapcsolatos. Köztudot-
tan az evangélikus és a római katolikus egyház ordináció-
ra (papi-püspöki) vonatkozó tanítása eltér egymástól. Sok-
szor mégis úgy tűnik, mintha az „evangélikus közfelfogás” 
inkább a római katolikus tanításra támaszkodna, miszerint 
nemcsak a feladatkörökben vannak más szinten a lelkészek 
és a püspökök. Egy többszintű interjúsorozatban, ahol a 

strukturálatlan kérdéseken keresztül ki lehetne kerülni a 
jól betanult hitvallásos válaszokat, bizonyára érdekes és 
mindenekelőtt hasznos ismeretekre tehetnénk szert.

Az előbb említett alkalmazási lehetőségek természetesen 
azzal a munkahipotézisnek is mondható meggyőződéssel vál-
hatnak gyümölcsözővé a teológia számára, ha az empíriát 
nem a teória „felhígításának” tekintjük, hanem olyan esz-
köznek, amely a teóriával kölcsönhatásban elementáris 
része a teológia tudományos művelésének.
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„…Az egyik ember képességei igen nyomasztóak lehetnek a másik számára, aki ezekkel nem rendelkezik… Míg a képességek agyon-
nyomnak, az adományok felszabadítanak és építenek, mert azok szem előtt tartják a felebarátot, hogy tudnak-e neki valamit adni. 
A képességek engem hatalmassá tesznek, téged pedig kicsivé. A kegyelmi ajándékok engednek magam fölé nőni, miközben téged meg-
ajándékoznak.” (99–100. o.)

„…Milyen is legyen most már egy istentisztelet, és mi lehet egy istentiszteletből? Ma nehezebb egy presbitériumnak istentiszteleten köz-
reműködőkkel együtt erről a kérdésről dönteni, mint valaha is volt. A közösség ízlése után menni teljesen lehetetlen, már csak azért is, 
mert túl sok ízlés van, amelyeket nem lehet közös nevezőre hozni. Időtálló előírások, hogy milyennek kellene lenni egy istentiszteletnek, 
nincsenek még a Bibliában sem. Azt viszont megkérdezhetjük, hogy mire vágyik a zsoltáros, amikor azt mondja: »láthassam, milyen 
jóságos az ÚR, és gyönyörködhessem templomában.«” (Zsolt 127,4) (54. o.)

„…Előttem azonban mindkét út, a csüggedés éppúgy, mint az önhittség, hibásnak, zsákutcába vezetőnek tűnik. A csüggedés csak az 
elmúlt időbe néz vissza, amikor a templomba járás még a jó modorhoz tartozott, ezért mindenkinek, aki azt akarta, hogy elfogadják, 
meg kellett jelennie a templomban. De valóban olyan állapot ez, amit érdemes visszasóvárogni? A gőg elveszi az Istentől az ítéletet, s 
jogtalanul magának követel valamit, ami egyetlen embernek sem áll hatalmában. Aki ma a templomba vezető útján kiutat akar találni 
a reményvesztettségből és az önhittségből, csak azt kell, hogy kövesse, aki a világot nem megvetette, hanem szerette, és ugyanakkor 
egyedül Istennek adott dicsőséget…” (52. o.)

(Részletek Christian Möller „Ha az Úr nem építi a házat…” Levelek presbitereknek a gyülekezetépítésről című könyvéből. Recenzió a 339. 
oldalon.)
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Krisztus úgy küldi tanítványait, ahogyan ő is elküldetett (Jn 
20,21); „Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten 
kéme általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Isten-
nel!” (2Kor 5,20) Az egyház hivatása, hogy hirdesse a meg-
békélést és Isten gyógyító szeretetét egy olyan világban, mely 
az üldözés, az elnyomás és igazságtalanság sebeit hordozza 
magán, miközben megjeleníti Isten szeretetének, jelenvaló-
ságának és országának a titkát. A „felvigyázás” (episzkopé) 
szolgálatát az egyház mint Isten osztatlan népe missziójá-
nak összefüggésébe kell helyezni.

5. Az apostolok küldetése, hogy „tegyenek tanítvánnyá 
minden népet”. A feltámadott Krisztus azt ígéri, hogy ebben 
a misszióban „velük van a világ végezetéig” (Mt 28,20). Az 
a misszió, amelyre az apostolok elhívattak, az egész egyház 
missziója marad a történelem folyamán. Midőn ez a misszió 
alakítja az egyházat, joggal lehet azt apostolinak nevezni.

6. Ennek a missziónak a továbbadása (traditio), melyben 
a Szentlélek jelenvalóvá teszi Krisztust mint Isten Igéjét, az 
apostoli tradíció elsődleges jelentése. A folytonosság az 
apostolok egyházának változatlan jellemzőiben jelenti az 
apostoli hagyományt az egyházban, ami tanúságtétel az 
apostoli hitről, az evangélium hirdetése és a Szentírás hű-
séges magyarázata, a keresztség és az eucharisztia ünnep-
lése, az egyházi szolgálat feladatainak gyakorlása és to-
vábbadása, közösség az imádságban, szeretetben, örömben 
és szenvedésben, szolgálat a betegek és rászorulók felé, 
egység a helyi egyházak között és azon javaknak a meg-
osztása, melyeket kinek-kinek az Úr adott. Az folyamatos-
ság ebben a hagyományban apostoli szukcesszió.

7. A keresztségben minden keresztény elhívást és felha-
talmazást kap, hogy részt vegyen ebben a misszióban. 
A Szentlélek Isten árasztja ki ajándékait az egész egyházra 
(Ef 4,11–13; 1Kor 12,4–11) és készít fel férfiakat és nőket 
a közösség gondozásában való részvételre. Így a teljes egy-
ház és annak minden tagja részt vesz az evangélium meg-
szólaltatásában szóval és élettel, és így részesül az egyház 
apostoli szukcessziójában.

8. Az apostoliság mint Isten ajándéka Krisztusban a Szent-
lélek által sokrétű valóság, amely az egyház tanításában, 
missziójában és szolgálatában széles körben jut kifejezésre. 

A püspöki hivatal és 
az egyház apostolisága

A Lutheránus Világszövetség nyilatkozata, 2003*

BEVEZETÉS

1. Több mint 30 éve, hogy a Lutheránus Világszövetség tár-
gyalópartnerként részt vesz a nemzetközi ökumenikus dialó-
gusokban. Ezekben a párbeszédekben igyekeztünk tanúságot 
tenni arról az evangéliumról, amit saját hagyományunkban 
hallottunk meg, és tanulni másoktól, akik ugyanezt az evan-
géliumot hallották meg másként és más formában. A valósá-
gos és elkötelezetten folytatott dialógus nem engedi, hogy 
közben maguk a résztvevők meg ne változzanak.

2. A párbeszédek egyik témája a püspöki hivatal és az 
egyház apostolisága volt. Ezek a dialógusok különböző 
szinteken folytak. Az evangélikusok e kérdésben növekvő 
egyetértésre jutottak más egyházakkal. Néhány megegyezés 
ezek közül a kommunió összekötő formáihoz vezetett. En-
nek az előrelépésnek jelentősége van az LVSZ-nek mint az 
egyházak kommuniójának a közösségi életében, és állandó 
odafigyelést követel az LVSZ-től mint nemzetközi szintű 
ökumenikus tárgyalópartnertől a következetesség és kiszá-
míthatóság terén.

3. Ez a nyilatkozat „a püspöki hivatal és az egyház apos-
tolisága” témakörében azokat a szempontokat foglalja ösz-
sze, melyeket az evangélikusok ezeken a tárgyalásokon, 
illetve LVSZ-tanulmányokban megerősítettek. Reménység 
szerint ezek az alapvető szempontok bátorításul szolgálnak 
a további szükséges reflexióhoz „a püspöki hivatal az evan-
gélikus közösségen belül és az ökumenikus kapcsolatok-
ban” témakörében, ahol ebbe az LVSZ és tagegyházai be-
kapcsolódnak.

A MISSZIÓ ÉS AZ EGYHÁZ APOSTOLISÁGA

4. Amiként az egyház részesedik Krisztusban és részesül az 
ő igazságosságának áldásaiban, ugyanúgy részt vesz Krisz-
tus missziójában is, akit az Atya küldött el a Szentlélekben. 

KITEKINTÉS

 * Ez a nyilatkozat a Lutheránus Világszövetség (LVSZ) nemzetközi öku-
menikus dialógusaiban részt vevő evangélikus képviselők tanácskozásának 
eredménye (Málta, 2002. november 16–21.). Jóváhagyta az LVSZ Végrehajtó 
Bizottsága, Genf, 2003. március 15.
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Az apostoli tanítás a Szentírásban és az ősi ökumenikus 
hitvallásokban, a liturgikus istentiszteleti hagyományban 
és további újabb szövegekben, mint például az evangélikus 
hitvallási iratokban fogalmazódik meg. A Szentlélek számos 
eszközzel hívja és tartja meg az egyházat az apostoli tradí-
cióban, amivel biztosítja annak identitását.

9. Mint Jézus Krisztus egyházai, az evangélikus egyházak 
igényt tartanak erre az apostoli identitásra. Az evangélikus 
reformátorok a nyugati egyház teológiájának és lelkipásztori 
gyakorlatának apostoli jellegét látták veszélyeztetve. A refor-
máció az egyház megújítására irányult, amely az apostolok 
evangéliumi missziójával való igaz folytonosságában katolikus.

10. Az egyházi szukcessziót az apostolokkal olykor pusz-
tán a folyamatosság bizonyos elkülönített formáival azono-
sították. Így az „apostoli szukcessziót” olykor a püspöki 
hivatal folytonosságának meghatározott formáira korlátoz-
ták. A reformáció korában a különböző evangélikus egyházak 
ennek a folytonosságnak különféle aspektusait őrizték meg, 
de minden evangélikus egyház úgy értelmezte önmagát, hogy 
megőrizte az egy apostoli szolgálatot, melyet Isten rendelt.

11. Az újabb ökumenikus párbeszéd túllépett az aposto-
li szukcesszióról vallott behatárolt nézeteken a teljes egyház 
apostoli jellegének gazdagabb és átfogóbb értelmezése felé, 
ahogyan az egyház folytatja a Szentlélekben az apostoli 
misszió művelését. Ez a mélyebb értelmezés meggazdagí-
totta a teológiát és a különböző egyházak gyakorlatát, és 
új lehetőségeket nyitott az ökumenében, mivel az egyházak 
képessége megnövekedett egymás apostoli jellegének felis-
merésére. Ezért a gazdagodásért az evangélikusok csak 
hálát adhatnak, és törekszenek arra, hogy még hűségeseb-
bek legyenek az apostoli hagyomány teljességéhez.

A FELAVATOTT LELKÉSZI (ORDINÁLT) SZOLGÁLAT 
AZ EGYHÁZ APOSTOLI MISSZIÓS SZOLGÁLATÁBAN

Az egyház apostolisága és a felavatott lelkészi 
(ordinált) szolgálat

12. A teljes egyház apostoli folytonosságának körén belül 
áll a felavatott lelkészi (ordinált) szolgálat folytonossága 
vagy szukcessziója. Ez a szukcesszió a folytonosságot szol-
gálja az egyház életében, amely Krisztusban van, és az apos-
tolok által áthagyományozott evangélium iránti hűségben. 
A felavatott lelkészi (ordinált) szolgálat, az ige és a szentsé-
gek hivatala különös felelősséggel tartozik az apostoli ha-
gyományról való tanúskodásért, és annak újbóli, hiteles 
meghirdetéséért minden nemzedék számára.

13. A keresztség által az egyének felvétetnek Krisztus 
papságába, és ezáltal az egész egyház missziójába. Minden 
egyes megkeresz telt személy hívást kap az istentiszteletben 
(leitourgia), a tanúságtételben (martyria) és a szolgálatban 
(diakonia) való részvételre, illetve az értük vállalt felelős-
ségre. Maga a keresztség az ordinált szolgálat, habár nem 
ruház fel egyházi hivatallal. „Ami mindenkinek a közös 

tulajdona, senki sem követelheti magának, hacsak nincs rá 
elhívása.” (WA 6,566) Az egyház felavatott (ordinált) szol-
gái különleges feladatot viselnek Isten teljes népének szol-
gálatában és missziójában.

14. A felavatott lelkészi szolgálat Istennek az egyház 
számára adott ajándékai közé tartozik, lényegi és szükséges 
ahhoz, hogy az egyház betöltse küldetését. Az igehirdetés 
nyilvános szolgálata az egyházban felhatalmazott igehir-
detőt kíván, a szentségek kiszolgáltatása pedig felhatalma-
zott vezetőt. Az ordináció által megvalósuló speciális szol-
gálat az egyház számára lényegi alkotóelem. Olyan szolgá-
lat, amely szükséges az egyházban, hogy azzá legyen, 
amire Isten elhívta. Mivel ez a hivatal Isten ajándéka, nem 
az azt viselő személy saját tulajdona. Miközben az egyház 
állandó jellemzője, ennek a szolgálatvégzésnek mindenkor 
nyitottnak kell maradnia az új szükségletek és lehetőségek 
felé a kor missziói elvárásainak megfelelő alakot öltve.

15. Az ordináció ad megbízást és felhatalmazást Isten 
igéjének nyilvános hirdetésére és a szentségek kiszolgálta-
tására. Egyes egyházak, sajátos körülményeikből eredően, 
különbözőképpen áldásban, illetve megbízásban részesítenek 
megkeresztelt keresztényeket, hogy a hivatalos egyházi szol-
gálat meghatározott területeit ellássák. Az ilyen minőségben 
végzett szolgálat az egyházi szolgálat egyik kifejeződése.

A nők és férfiak felavatott lelkészi (ordinált) 
szolgálata

16. Az evangélikus egyházak, akárcsak más egyházak, év-
századokon át csak férfiak számára tették lehetővé az ordi-
nációt. Az evangélikus egyházak többsége ma már azon 
egyházak közé tartozik, amelyek nőket és férfiakat egyaránt 
részesítenek az ordinációban. Ez a gyakorlat annak kifeje-
zése, hogy az egyház küldetésében egyaránt szükség van a 
nők és a férfiak képességeire a felavatott lelkészi (ordinált) 
szolgálatban, és annak korlátozása a férfiakra elhomályo-
sítja az egyháznak a természetét, mely Isten kiengesztelt 
országának a jele (Gal 3,27–28).

17. A Lutheránus Világszövetség mint globális közösség 
elkötelezett a nők ordinációja ügyében. Az LVSZ 8. világ-
gyűlése kijelentette: „Köszönetet mondunk Istennek az 
egyháznak adott nagy és gazdag ajándékért, amit sok tag-
egyházunk a nőknek a lelkészi szolgálatra való felavatásá-
val tapasztalt meg, és könyörgünk, hogy az LVSZ minden 
tagja, akárcsak  a többiek az ökumené családjában, jussanak 
el Isten azon ajándékának felismerésére és felvállalására, 
amit a nők ordinált szolgálata és más vezetői feladatai je-
lentenek Krisztus egyházában.”

18. Az LVSZ sok tagegyházában és a nagyobb evangéli-
kus egyházak többségében a nők ma nemcsak felavatott 
(ordinált) lelkészek lehetnek, hanem megválaszthatok a 
felvigyázói szolgálatra is. Ez összhangban áll azzal, aho-
gyan az evangélikus egyházak az egyházi hivatal egységes 
jellegét hangsúlyozzák.
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A püspöki hivatal (az episzkopé) szolgálata

19. A felvigyázó gyülekezetek feletti szolgálatának, amint 
az egyház egységes misszióját is elősegíti, úgy kell a hitben, 
a reménységben és a szeretetben való egység előmozdítá-
sára is törekednie. Habár minden egyes gyülekezet, amely 
az ige és a szentségek körül gyűlik össze, maga a teljes 
ekk lé zio lógiai értelemben vett egyház, minden helyi gyüle-
kezet lényege szerint elszakíthatatlan kapcsolatban van az 
egy egyházzal a tér és az idő korlátai felett, a földön és a 
mennyben.

20. A püspöki hivatalban állónak, mivel sajátos meg-
bízatása, hogy gondot viseljen minden egyes gyülekezet-
nek az egyetemes egyházzal való közösségére, különleges 
feladata, hogy őrizze az una, sancta, catholica et apos to-
li ca ecclesia valóságos természetét, ami túllép a tér és az 
idő korlátain. Meghatározása szerint a felavatott lelkészi 
(ordinált) szolgálat különösen is magában foglalja a szent 
és apostoli egyház egyetemességére és egységére rendelt 
szolgálatot. Ebben a szolgálatban benne foglaltatik az 
episzkopé szolgálatának joga és kötelessége. Ezért a gyü-
lekezetek feletti felvigyá zás feladata elválaszthatatlan 
kapcsolatban van a felavatott (ordinált) lelkészekkel. A 
püspökök minden esetben gyülekezetek feletti vezetési 
feladattal megbízott lelkészek, és szükséges annak hang-
súlyozása, hogy ezt a feladatot folyamatos és intézményes 
módon kell gyakorolniuk, mivel minden egyes gyülekezet 
szervesen kapcsolatban áll az egyetemes egyházzal.

21. A hívek egysége abban áll, hogy hitük által része-
sévé lesznek annak a közösségnek, amely az Atya és a 
Fiú közötti szeretet közössége a Szentlélekkel egységben, 
az egy, szent és egyetemes egyházban. Ez az az egység, 
amelyről tanúságot tettek az apostolok, olyan ajándék, 
amelyet híveinek ad Krisztus, s amelyben ezért részesed-
ni kell. Mivel az egyház mint Krisztus teste nem lehet 
megosztott, az egység Istennel Krisztusban a hit által, 
ami a kegyelmi eszközök által lett lehetséges, a legerősebb 
ösztönzés arra, hogy keressük a közösséget más keresz-
tényekkel.

22. A közösségnek, amelyre törekszünk, magában kell 
foglalnia az egy keresztségnek, az egy úrvacsora ünnep-
lésének és a közös egyházi hivatalnak a közösségét is 
(beleértve a felvigyázói hivatal, az episzkopé gyakorlását). 
Ez a közös részesedés az egy keresztségben, az úrvacso-
rában és az egy egyházi hivatalban egyesít „mindent 
mindenhol” az egész egyetemes egyházon belül. Az úrva-
csora ünneplésében minden egyes helyen az egyház az 
egyetemes egyház közösségét képviseli és jeleníti meg. 
A látható közösség által a Szentháromság Isten gyógyító 
és egyesítő ereje lesz nyilvánvalóvá az emberiség meg-
osztottsága közepette.

23. A felvigyázói hivatal a szolgálatvégzés hivatala mind 
az egyház, mind az annak a szolgálatára rendelt egyházi 
hivatalban állók felé. Isten ajándékainak sokfélesége össz-
hangot igényel az egész egyház gazdagodása érdekében. 

A helyi egyházak közössége felügyeletet igényel az egyház 
hűsége érdekében. Így az episzkopé a teljes közösség életé-
ről való gondoskodás céljára szolgál. Hűséges gyakorlása 
az evangélium fényében alapvető jelentőségű e közösség 
életében. A legtöbb evangélikus egyháznak van az adott 
földrajzi területen felügyeletet végző lelkésze, leggyakrab-
ban „püspök” címmel. A püspök részese az ige és a szent-
ségek egységes hivatalának, azonban a gyülekezeti lelkész 
szolgálatától eltérően a püspök hivatala regionális, és helyi 
egyházak egy csoportját fogja át.

24. Az Újszövetség arról a tényről tanúskodik, hogy az 
egyház sohasem volt olyan személyek nélkül, akik sajátos 
feladatokkal és tekintéllyel rendelkeztek, de egy olyan idő-
szakot tükröz, amikor ebben különböző egyházi minták 
fejlődtek ki, léteztek egymás mellett, illetve hatottak egy-
másra. A titulusok még nem voltak világosan meghatáro-
zottak vagy általánosan elfogadottak, de – különösen a 
pásztorlevelekben – az „episzkoposz” az Isten házanépe 
feletti felügyeletben kiemelkedőket jelöli.

25. A második és harmadik században a gyülekezet, 
amely az eucharisztiát a püspök vezetésével ünnepelte, még 
a helyi egyháznak számított. A negyedik század kezdetétől 
a püspök végezte a felügyeletet nemcsak az egyes, eucha-
risztiát ünneplő gyülekezetekben, hanem a presbiterek által 
vezetett gyülekezetek csoportjai felett is (habár az e felügye-
let alá tartozó területek mai mértékkel mérve gyakran kicsik 
voltak). A helyi egyházat a püspök által vezetett egyházzal 
kezdték azonosítani, s nem az eucharisztikus gyülekezeti 
közösséggel. Amennyiben a püspököknek még ma is van 
saját templomuk, amelyben vezető lelkészként szolgálnak, 
ebből az ősi hagyományból van jelen valami.

26. A püspökség teológiai értelmezése és szervezete nagy-
ban változott az egyház története során. Mindazonáltal az 
egyetlen püspök általi gyakorlása, más ugyanolyan püspö-
kökkel való kollégiumi közösségben egyesülve, lényegében 
az egyházvezetés egyetemes formájává vált. Mindmáig ez 
a legszélesebb körben alkalmazott formája a lelkipásztori 
felvigyázásnak a keresztény egyházakban.

27. Az Ágostai hitvallás (CA) is tartalmazza a püspöki 
hivatal folytonosságát az egyházban. Eszerint ez a hivatal 
segíti és nem akadályozza az evangélium igazán való hir-
detését. Történelmi és nem teológiai okokból a „püspöki” 
cím az evangélikusság jelentős részében eltűnt.

28. A felvigyázás szolgálatának végzése egy személyben, 
kollégiumban és közösségben történik. A felvigyázás soha-
sem puszta adminisztratív vagy intézményi kérdés, hanem 
mindig személyes. Akiket elkülönítenek a felvigyázás szol-
gálatára, így mint személyek kerülnek elkülönítésre. Mint 
a ministerium ecclesiasticum (CA 5) körébe tartozó szolgá-
latot, melyre az egyház regionális szintjén bíznak meg, és 
ott is gyakorolnak, in persona Christi töltik be, mely egy-
idejűleg áll belül és szemben a közösséggel az apostoli hit-
ben való folytonosság szolgálatában.

29. A püspöki szolgálat – értelmezése szerint – a lelkészi 
szolgálat megkülönböztetett formája, nem különálló hiva-
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tal. Maguk a püspökök az ige és a szentségek szolgálatában 
álló lelkészek, akik Krisztusnak az egyház irányában végzett 
szolgálatát reprezentálják. E tekintetben állapítja meg CA 
28: „az evangélium szerint a kulcsok hatalma vagy a püs-
pöki hatalom Istentől eredő hatalom, illetve megbízatás az 
evangélium hirdetésére, a bűnök megbocsátására vagy 
megtartására és a szentségek kiszolgáltatására. Mert Krisz-
tus ezzel a megbízással küldi szét tanítványait: »Ahogyan 
engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. (…) Vegye-
tek Szentlelket!« (Jn 20,21–23)”

30. A püspöki hivatal mindazonáltal nagyobb földrajzi 
területeken visel felelősséget az egyházért, mint az egyes 
gyülekezetek vagy egyházközségek. Ezért a püspökök 
által viselt ministerium ecclesiasticumnak vannak bizo-
nyos sajátosságai (propria), amelyekben nem osztozik a 
lelkészekkel helyi szinten. A püspökök hivatása, hogy 
irányítsák a gondjukra bízott terület gyülekezeteinek éle-
tét, különösen is vizitációkkal, és támogassák azok közös 
életét. Felhatalmazással bírnak, hogy ordinálják a lelké-
szeket, valamint felügyeljék a lelkészek tanítását és gya-
korlatát. Mindezekben, amit propriaként említhetünk, az 
egyetemes egyház egységéért és apostoli hitelességéért 
való törődés olyan feladat, amelyre a püspökök kivált-
képpen is kötelezettek.

31. A felvigyázás szolgálatának személyes oldala nem 
választható el a kollegiális vonatkozásoktól. A felvigyázás 
szolgálatában állók mint kollégium a sok helyi gyülekezet 
egységét és közösségi életét jelenítik meg és mozdítják elő 
általában az egyházban. Ugyancsak képviselik egyházaikat 
az egyetemes egyház keretei között. A püspöki hivatalt 
egyben kollegiálisan is kell megvalósítani, együttműködés-
ben a püspök felügyeletére bízott területen működő egyház-
vezetés más hivatalviselőivel.

32. Az evangélikusok nem használnak egységes termi-
nológiát a felvigyázás szolgálatára. Mindazonáltal a hu-
szadik század folyamán a püspökség – általában valamilyen 
formában zsinati struktúrához kötve – vált az evangélikus 
egyházvezetés jellegzetes (habár nem univerzális) formájá-
vá. Továbbá azok a személyek, akik a felvigyázás ezen 
szolgálatát végzik, úgy értendők, mint akik püspöki hivatalt 
viselnek. Hivataluk integritását tiszteletben kell tartani, és 
megfelelő elismerésben kell részesíteni. Megkönnyítené az 
ökumenikus és a köznapi érthetőséget, ha ezeket az episz-
kopális hivatalban álló személyeket egységesen „püspök-
nek” neveznék.

Az ordinált szolgálat és az egyházkormányzás 
zsinati struktúrái

33. A felvigyázás szolgálata nemcsak személyes és kolle-
giális, hanem közösségi jellegű is. A püspököknek az egy-
házban való felvigyázás speciális feladatára van elhívá-
suk, de a tágabb közösségnek is hivatása, hogy részt ve-
gyen a felvigyázásban és megítélje, hogy a püspöki szol-

gálat milyen módon valósuljon meg. A különféle bizott-
ságok, zsinatok és intézmények létrejötte, melyek maguk-
ba foglalnak egyházi és világi személyeket is és osztoznak 
a felvigyázás feladataiban a püspökkel, megegyezik az 
evangélikus egyházértelmezéssel. Az evangélikus felfogás 
szerint a püspöki hivatal szerepe az egyházban nem felel 
meg a kizárólag püspökök által végzett egyházkormány-
zással. Az evangélikus egyházak nagy többségében az 
egy házkormányzást zsinati struktúrák végzik, ami ma-
gában foglal mind világi, mind ordinált személyeket, s 
amiben a püspöki hivatalnak világosan meghatározott 
szerepe van.

34. Az egyházban nincs abszolút különbségtétel az irá-
nyítók és irányítottak, a tanítók és tanítottak, a döntésho-
zók és azok között, akikről a döntéseket hozzák. Mindany-
nyian a Szentírás alatt állnak, mindannyian a Szentlélek 
felkentjei, mindnyájan esendő bűnösök. Kölcsönös felelős-
ség köti össze a püspöki és egyéb szolgálatokat az összes 
megkeresztelt hívővel. Ez a karizmák közössége (communio 
of charismas) által valósul meg, a szolgálatok egymással 
való teljes összefüggésében, amiben a püspöki szolgálatnak 
vezető szerepe van, ami azzal biztatja az egyházat, hogy 
elvezettetik az igazságra.

35. Evangélikus értelmezés szerint az egyház pozitív 
értelemben felelősséget visel a tanításáért azáltal, hogy a 
Szentírásnak megfelelően tanít és az igehirdetés tisztasága 
felett őrködik. A tanítás szolgálata egy széles, konszenzus-
ra irányuló egyházi folyamatban valósul meg különféle 
feladatokkal megbízott személyek és testületek bevonásá-
val. A püspökök felelőssége, hogy megítéljék a tanokat, és 
elvessék az igével ellentétes tanítást. Az egyházban a teo-
lógiai tanárok és az egyházközségekben a lelkészek fele-
lőssége is, hogy megvizsgálják tanításukat, hogy biztosít-
sák annak összhangját az ig ével. Az egyházközségi pres-
bitériumokban, illetve egyházi zsinatokban működő sze-
mélyek felelőssége annak biztosítása, hogy az egyház in-
tézményi és gyakorlati életéről hozott döntések jó össz-
hangban álljanak az evangélium üzenetével és az arról 
szóló tanúságtétellel.

A PÜSPÖKI HIVATAL ÉS AZ EGYHÁZ EGYSÉGE

Apostoliság és egység

36. Az apostoliság és az egység egymástól elválaszthatatlan 
vonásai az egyháznak. Az egyház a hitvallás szerint una, 
sancta, catholica et apostolica. Ezért mindaz, amit az egyház 
apostoliságáról a fentiekben elmondtunk, az egyház egysé-
géért való törődésre is késztet.

37. Az egyház egységének gondja a püspöki hivatal 
szorosan vett sajátosságai közé tartozik. Az egyház egy 
az evangélium közös hirdetésében és a szentségek kiszol-
gáltatásában (CA 7). Mivel a püspöki felvigyázás minde-
nekfelett az adott földrajzi területen végzett teljes szolgá-
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lat evangéliumi jellegére vonatkozik, azzal is foglalkozik, 
ami az egyházat eggyé teszi. Így a legtöbb evangélikus 
egyház joggal tekint úgy a püspökre, mint akinek külön-
leges felelőssége az ökumené. A püspökök a kiengeszte-
lődés szolgái kell, hogy legyenek a saját egyházukon belül 
és túl egyaránt.

38. A püspöki szolgálat és az egyház egysége közötti 
összefüggés teszi azt teológiailag és szimbolikusan helyén-
valóvá, hogy akik a püspöki felvigyázást végzik, vezessék 
azok ordinálását, akik a lelkészi szolgálat hivatalát gyako-
rolják. Az ordináció az egy egyház szolgálatára történik, 
nem csupán egy felekezet, nemzeti egyház vagy egyházke-
rület, illetve zsinat szolgálatára. Így az ordinációt vezető 
lelkész, miközben az Isten teljes népének részéről cselekszik, 
joggal az a személy, akire eszközeiben és szimbolikusan is 
az egy egyházi szolgálat egységének munkálása bízatott. 
Továbbá a püspök szerepe az ordinálásban megvalósítja és 
szimbolizálja a folytonos kapcsolatot a terület papsága és 
a püspök között.

39. A püspökké szentelés (vagy hivatalba iktatás) az 
evangélikus hagyomány szerint általában magában foglal-
ja más egyházak egy vagy több püspökének a részvételét a 
kézrátételben, ami a teljes egyház egységét és apostoli fo-
lyamatosságát jelzi. Az ilyen felszentelések (hivatalba ik-
tatások) más püspökök kézrátételekor a Szentlélek ajándé-
káért való könyörgést is magukban foglalják. Az ilyen li-
turgikus megnyilatkozással az evangélikus egyházak elis-
merik, hogy a püspök szolgálata e területen kapcsolatban 
áll spirituálisan, kollegialitásban és tanácskozásban az 
egyetemes egyházzal.

Püspöki hivatal, szukcesszió és az egyház 
identitása

40. A püspöki szolgálat folytonossága az apostoli misz-
szióban jelentős az egyház számára. Ez a folyamatosság 
az apostoli misszióban az elsődleges tartalma annak, 
amit „apostoli szukcessz iónak” nevezünk. Ez a szukcesz-
szió az apostoli küldetés feletti hűséges felvigyázók kéz-
rátételével valósul meg. Ezt különböző módokon nyilvá-
nítják ki vagy szimbolizálják, beleértve a püspökök listá-
ját, akik egymást követték a hivatalban egy-egy adott 
he lyen, és a felszentelések szukcesszióját, ami által min-
den egyes püspök beépül az apostoli szolgálat időkön is 
átívelő hálózatába. Ezek a folyamatosság jelei az aposto-
li misszióban, amely az egyház azon bizodalmáról tanús-
kodik, hogy Isten megtartja az egyházat a hűségben. 
A kézrátétel könyörgés az átruházott hivatal gyakorlásá-
ért, az egyház pedig meg van győződve arról, hogy Isten 
a századok során folyamatosan válaszolt erre az imád-
ságra, s a jövőben is válaszolni fog.

41. A püspöki szolgálat folyamatosságát a teljes egyház 
apostoli küldetésének (misszió) és életének folytonossá-

gában, illetve annak szolgálatában kell értelmezni. A püs-
pöki szolgálat folytonosságát tévesen értelmezik, amikor 
abban egy egyháznak az apostoli küldetéshez való hűsé-
gének, vagy az egyes püspökök személyes hűségének a 
garanciáját látják. A jel azonban megmarad szüntelen 
kihívásnak a hűségre és az egységre, felszólításnak a 
tanúságtételre, megbízásnak az apostolok egyháza vál-
tozatlan jellemzőinek teljesebb megvalósítására. Az egy-
ház apostoli folytonosságának és hűségének végső alap-
ja Krisztus ígérete és a Szentlélek munkálkodása a teljes 
egyházban.

42. A püspöki hivatalról folytatott megbeszélések egyik 
fontos eleme a püspöki struktúrák és a szukcesszió kérdé-
se, valamint az egyház identitásának kérdése közötti vi-
szony. Az evangélikusok mindvégig kitartottak amellett, 
hogy az egyház identitását az ige és a szentségek, illetve 
az ezek szolgálatában álló, isteni alapítású szolgálat bizto-
sítja. A felvigyázás püspöki szolgálata a felszentelés szuk-
cessziójában ebben az értelemben nem tekinthető nélkülöz-
hetetlennek sem az egyház identitásához, sem a szolgálat, 
illetve egyházi hivatal identitásához. Az egyházkormányzás 
egyetlen konkrét formája sem a Szentlélek vezetésének té-
vedhetetlen jele.

43. Az egyház egysége és folyamatossága az egy apos-
toli evangéliumban olyan ajándék, melyet Isten ígért meg 
és adott az egyháznak. A Szentlélek sokféle eszközzel mun-
kálkodik azon, hogy az egyházat megőrizze az evangéli-
umban: a Szentírás, a szentségek, a klasszikus krédók és 
hitvallások által, valamint a szentek és próféták igazságról 
tett tanúságtétele által a múltban és a jelenben. A püspöki 
szolgálat természetének vonatkozásában az evangélikuso-
kat először és mindenekelőtt az foglalkoztatja, hogy milyen 
minőségében szolgálja az egységet és az evangéliumi kül-
detés (misszió) folyamatosságát.

ÖSSZEFOGLALÁS

44. A reformáció alapjában véve foglalkozott az egyház 
apostoliságával az Isten Jézus Krisztusban való kegyelmé-
nek evangéliuma iránti hűségében, amit az igehirdetés és 
a szentségek tartanak fenn, és amiben hit által részesü-
lünk. A püspöki hivatallal kapcsolatban a világméretű 
evangélikus közösség egyházai megőriznek és kifejleszte-
nek olyan formákat és gyakorlatokat, melyekkel az egyház 
is teni küldetését szolgálják. E nyilatkozatban néhány, 
kö zösen is vállalt meggyőződésünket fejeztük ki. Mint 
azonban minden dologban, végső reményünk nem saját 
meggyőződésünk erejében, analízisünk tisztaságában 
vagy tanácsunk bölcsességében van, hanem az Úrban, 
akinek szolgálatára hív minden egyházi szolgálat, Jézus 
Krisztusban, aki az Atyával és a Szentlélekkel méltó az 
örök magasztalásra.

Fordította: Korányi András
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A vallások közeledésének a lehetősége és az ezzel kapcsola-
tos kérdések a 20. században váltak égetően fontossá. Ebben 
a korban ugyanis a vallásháború mint a vallások egymáshoz 
közeledésének eddig kitüntetett formája már egyre kisebb 
szerepet játszott. Ellenben a kérdés: hogyan éljünk békében 
egy vallásilag összetett és pluralista országban vagy régió-
ban, egyre inkább előtérbe került. A migráció a világ összes 
területén lehetetlenné tette a gondolkodás és a válaszadás 
megkerülését. A keresztény felekezeteknek a vallásközi pár-
beszédről, a vallásközi szociális munkáról és egy másik spi-
ritualitásnak a vallásközi imában vagy istentiszteleten való 
megtapasztalásáról kellett kialakítaniuk, illetve átfogalmaz-
niuk álláspontjukat és gyakorlatukat. Jelen írásunkban egy 
már meglévő és elterjedt gyakorlatot, a vallásközi párbeszéd-
nek egy különleges s tán a legérzékenyebb pontját, a vallás-
közi liturgiákat szeretnénk ismertetni, hogy ezzel is előse-
gítsük ismereteink bővítését és az együtt gondolkodást.

A teológiában, mind dogmatikai, mind pedig gyakorlati 
teológiai területeken az indiai és a Srí Lanka-i teológusok 
járnak élen a kutatásokban, a gondolkodásmódok formálá-
sában és kialakításában. Az ázsiai egyházak – különösen is 
az indiaiak és a Srí Lanka-iak – érezték ugyanis leginkább, 
hogy a vallásköziség problematikája egyre súlyosabb lesz az 
idő előrehaladtával, s ezért hatalmas erőfeszítéseket tettek 
dogmatikájuk átgondolására és újrafogalmazására. Az élet 
egy szekuláris államban különféle nehézségek elé állítja az 
ott jelenlevő vallásokat. Meg kell oldaniuk azokat a kérdé-
seket, amelyeket például az állami ünnepek közös ünneplé-
se, az iskolai hitoktatás, a vallásilag vegyes házasságokra 
felkészítés és esketés, a természeti vagy egyéb katasztrófák-
nál a vallások együttes jelenlétére és üzenetére vágyakozás 
vet fel. Sok vallást mindez az áhítat- és istentisztelet-gyakor-
latának átgondolásához vezetett. A szekuláris politikai, tár-
sadalmi és kulturális nyomás miatt a vallások partneri kap-
csolatok kialakítására törekedtek egymással. Felismerték, 
hogy korunk legnagyobb veszélyét nem a különböző feleke-
zetek vagy a vallások jelentik, hanem a hit és vallás nélküli 
szekularizált tömegek. A jelen világ valóságának tudomá-
sulvételekor a vallásközi ima és istentisztelet „nem csupán 
egy vallásos elit lehetséges gyakorlata, hanem egyre több 
keresztény sürgető kérése”.1 Elsőként is a nyugat-európai 
misszionáriusok viselkedésének következményeivel kellett 
szembenézniük, akik rendkívül ellenséges viszonyt terem-
tettek a fent nevezett térségekben a más vallások meg nem 
értésével, félreértésével vagy félremagyarázásával.

 1 Az Egyházak Világtanácsa Vallásközi Kapcsolatok Hivatalának és a 
Vatikán Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsának közös tanácskozásáról, 
amelyet 1996-ban Bangalore-ban, Indiában tartottak. Idézte: Douglas Pratt: 
Current Dialogue, 1997/31. 21. o.

Következő lépésként pedig a Szentháromság-dogma új 
hangsúlyokkal telített használatával átrendezték a keresz-
tény dogmatikát. Tudjuk, hogy „a vallásközi imák értelme 
azon múlik, hogy tudomásul vesszük-e Isten jelenlétét és 
az istentapasztalat valóságát az összes résztvevőben”.2 Az 
Atya tehát elsődlegesen is Teremtő, mégpedig az egész em-
beriség és a világegyetem teremtője. Az emberekre vonat-
kozóan az a fontos, hogy Isten képmására lettek teremtve, 
ami mindenki számára azonos, és az emberiségnek azzal 
a közös vágyával, hogy kutassa, szolgálja és dicsőítse a 
mindenség Teremtőjét. Ezek adják az alapját a vallások 
között minden spirituális közeledésnek. Krisztus nem csu-
pán a történeti názáreti Jézusként fontos, hanem kozmikus 
Krisztusként is, akiről főleg János apostolnál olvashatunk 
a Bibliában. Itt hallunk arról, hogy az egész világ Krisztuson 
keresztül teremtetett, sőt az egész teremtett világot az ő 
halála és feltámadása mentette meg. E tények jelentik a 
reményt, hogy nem keresztények is üdvözülhetnek, más-
részt pedig hatalmas kihívást támasztanak a keresztények 
számára, amikor meg akarják határozni a kereszténység 
szerepét a világban. A Szentlélek mindenütt jelen van, és 
nem tudják sem egyének, sem egyházak befolyásolni a 
munkájában vagy abban, hogyan vezeti a teremtett világot 
egyre közelebb Istenhez. Ez adja a reményt, hogy minden 
embernek és minden vallásnak van valamelyes ismerete 
Istenről, még ha nem is ugyanolyan szintű. E teológia vég-
ső következtetése, hogy semmi sem választhat el minket 
Istentől, mert Isten lett létünk kezdete, vége, alapja és re-
ménye. A világ vallásainak imái jelentik a leggazdagabb 
bizonyságtételt az Isten jelenlétét megsejtő és felismerő 
emberi intuíció mindenütt jelenvalóságáról.

VALLÁSKÖZI IMA

A modern vallásközi kapcsolatok a spiritualitás területén 
egészen 1983-ig, a Vallások Világparlamentjének chicagói 
gyűléséig mennek vissza, ahonnét az első leírt vallásközi 
istentisztelet fennmaradt. Majd különböző szervezetek vé-
geztek kutatást e témában, és adtak ki szöveggyűjteményeket 
és kézikönyveket a vallásközi imák szervezéséhez. A cikk 
következő részében a vallásközi imák és istentiszteletek te-
rületén végzett erőfeszítéseket és elemzéseket vesszük sorra.

Amikor csak egyszerűen az imádságra gondolunk, már-
is rengeteg forma jut eszünkbe: hangos és csendes, moz-
dulatsorral összekapcsolt és egy pozícióhoz kötött stb. 

 2 J. Russel Chandran: Theological Assessment of Interreligious Prayer. 
Pro Dialogo, 1982/2. 206. o.

ROZS-NAGY SZILVIA

Vallásközi liturgiák
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Anélkül, hogy megpróbálnánk pontosan meghatározni, 
hogy mi is az ima, e jelen tanulmányban imádságnak mond-
juk a vallások legintimebb és legszemélyesebb istenkapcso-
latát. Erre mondta Ronnie Prabhu: „…az imádság az em-
beri szív túlcsordulása, s ez az, ami minden vallásos kü-
lönbséget transzcendentál.”3

Az emberiség „nem jelenthet választ Isten számára a 
megosztottságában, és nem jelenthet választ önmaga szá-
mára, ha bezárja imádságos életét egy bizonyos áhítatfor-
mába”.4 A vallásközi imára való igény egy közös emberi 
szükségletet jelöl. Az imádság egyszerre esemény és beszéd 
(még a csendes imában is), egyszerre életstílus és egy adott 
helyhez és időhöz köthető cselekmény. A vallások azáltal, 
hogy rendelkeznek a közös emberi törékenység és a transz-
cendens valóság ismeretével és az emberiség életét védő 
erkölcsi törvényekkel, már elérték az együtt imádkozást, 
mégpedig annak az első értelmében, vagyis az életvitel 
imájában. Hasan Askari írta a keresztényekről és a muzul-
mánokról, hogy „már együtt imádkoznak abban az érte-
lemben, hogy egyek nemcsak az Istennel barátságukban, 
de a korunk hamis, emberi életet veszélyeztető abszolútu-
mai és igazságtalanságai elleni elkötelezettségben is. Ha ez 
nem volna meg, akkor a legszorosabb értelemben vett együtt 
imádkozásnak sem lenne semmi haszna”.5

A vallások hasonló véleménye és célja a különféle társa-
dalmi kérdéseket, ügyeket illetően általában közös fellépés-
hez, sőt szervezett közös munkához vezet. A szervezeten 
belüli munka pedig természetszerűleg hozza magával a 
vágyat a közös imára. Vagy amint Pierre F. de Bethune je-
lezte: „…a közös ima nem a végeredménye a közeledésnek; 
ez az őszinte találkozás kezdete.”6

Habár az imádság egyetemes, minden aktuális ima par-
tikuláris a tartalmát és a formáját illetően. Az együtt imád-
kozás három fő típusát különböztethetjük meg attól függő-
en, hogy az imának mely elemeit alkalmazzák bennük, és 
hogy a jelenlévők milyen mértékben vesznek részt az ima-
eseményben.

Az első típus, amikor a vallások képviselői összegyűlnek 
ugyanarra a helyre, és egymás után mondják saját imáikat. 
Ez történt 1986-ban és 2002 januárjában Assisiben, amikor 
II. János Pál pápa meghívta a különböző vallások képvise-
lőit, nem azért, hogy együtt imádkozzanak, hanem hogy 
együtt legyenek és imádkozzanak. Az imák ilyen esetekben 
általában egy téma vagy esemény (például egy állami ün-
nep) köré csoportosulnak, anélkül, hogy különösképpen 
össze lennének hangolva. E típust helyesebb „vallásilag 
összetett imának”, semmint vallásközi imának nevezni.

 3 Ronnie Prabhu: My Experience of Interreligious Prayer. Pro Dialogo, 
1998/2. 223. o.
 4 Kenneth Cragg: Introductory Essay. In: Alive to God. Oxford, 1970. 12. o.
 5 Hasan Askari: Worship and Prayer. In: Christian-Muslim Dialogue. 
Paper presented at the Broumana Consultation 12–18. July 1972. Geneva, 
1973. 136. o.
 6 Pierre F. de Bethune: The Bond of Peace. A Few Theological Reflections 
about Interreligious Prayer. Pro Dialogo, 1998/2. 164. o.

A második csoport foglalja magában mindazt, amikor az 
alkalom fő célját az egyesített ima mint cselekmény adja. 
Amennyiben ez a cél, minden résztvevőnek el kell fogadnia, 
és egyet kell értenie az egyes elhangzott szövegekkel és 
magával az eseménnyel. Ez rengeteg előkészítést igényel. 
Természetesen csak akkor lesz működőképes a terv, ha a 
tartalmat és a formát a legkisebb közös többszörös hatá-
rozza meg. Ez a típus e végtelen minimalizálása miatt kap-
ja a kritikát, mondván, hogy „liturgiai árva gyermeket” és 
„spirituális hibridet”7 hoz létre. A pozitív oldalai viszont 
nem elhanyagolhatóak, nevezetesen: azonos szókészletre 
épül, és egyik résztvevő sem kényszerül passzív jelenlétre.

A harmadik típust hívjuk koherens vallásközi imának. 
Ez tiszteletben tartja és megőrzi a vallások identitását anél-
kül, hogy kompromisszumra akarná bírni vagy egyesíteni 
akarná őket. Az imádságok tematikusak és kritikusan van-
nak összeállítva, figyelve a vallások érzékenységére és a 
kölcsönösség elvére.

Egy különleges fajtát önállósíthatnánk is negyedik típus-
ként. Ide tartoznék az, amikor az egyik vallás egy másik 
vallás imádságait vagy szent iratait használja a saját isten-
tiszteletéhez.

Douglas Pratt négy típust határozott meg a jelenlévők 
elkötelezettsége és aktivitása alapján. Az első kettő a vá-
laszima kategóriájába tartozik, vagyis a „világból”, kívülről 
jött, és vallásos válaszra, spirituális jelzésre váró témák, 
események adják az apropóját. Az elsőt a közösségi krízis 
(például természeti katasztrófák stb.) provokálja, aminek 
különösképp is szüksége van egy vallásos válaszra. A má-
sodik a vallásos tanúságtétel vagy közreműködés felaján-
lása, amire a különféle társadalmi ünnepségek kínálnak 
alkalmat.

A két utolsó a vendéglátóima kategóriájához tartozik. 
Ezek a vallásos találkozást mintegy vendéglátásként kép-
zelik el. Itt tehát két variációval találkozhatunk: a vendég-
látó és a vendég szempontúval. Mindkettőnek megvan a 
maga sajátos és határozott jellege és kötelessége, ami sza-
vatolja a résztvevők biztonság- és otthonosságérzetét, hi-
szen tudják, mi az, amire számíthatnak. E két típus magá-
ban hordozza mindkét fél erőfeszítését, mellyel arra igye-
keznek, hogy megteremtsék a megnyugtatás, az elfogadás, 
a szituációs biztonság és az aktív részvétel légkörét. E két 
típus képes biztosítani a kegyelem pillanatát és egy mély 
spirituális tapasztalatot, amennyiben a saját szabályai tisz-
teletben vannak tartva, mert „sem a vendéglátónak, sem a 
vendégnek nem kell megtagadnia önmagát; mindkettő koc-
káztat és sebezhető; mindkettő elvárja és elfogadja a hatá-
rokat és a paramétereket, melyeken belül hiteles találkozás 
jöhet létre”.8

Figyelembe véve mindezeket a lehetőségeket, végül meg-
kérdezhetjük magunktól, hogy melyik forma a legjobb, az 

 7 Douglas Pratt: Parameters for Interreligious Prayer: Some Consider-
ations. Current Dialogue, 1997/31. 22. o.
 8 Uo. 26. o.
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ideális, amivel vagy amiért dolgozni szeretnénk. Válaszul 
nem javasolhatunk mást, mint amit egy 1994-es amerikai 
kérdőívben fogalmaztak meg: „A legmegfelelőbb imaforma 
az, amelyik az embereket túlemeli önmagukon, megérinti 
a misztériumot, az emberiség egységét és közös vágyát.”9

VALLÁSKÖZI ISTENTISZTELETI TÍPUSOK

Módszerünket követve megkülönböztethetünk néhány val-
lásközi istentiszteleti típust, és felfedezhetjük sajátossága-
ikat és értékeiket. Ez segíthet tudatosítani, hogy „a” vallás-
közi istentisztelet (még) nem létezik. Több különféle forma 
él, melyek közül a helynek, a célnak, vagy az adott helyzet 
követelményének megfelelően választanak.

A résztvevők

Első kategóriánk kritériumaként a kereszténység lehetséges 
partnerei szolgálnak, akikkel a keresztények együtt imád-
koznak vagy tartanak istentiszteletet. A kereszténység há-
rom fő csoportra osztja a vallásokat, aminek az alapját a 
kö zös vonások mértéke jelenti.

Az első csoportot alkotja a zsidóság és az iszlám. A közös 
forrást az Ószövetség és a bibliai atyák jelentik. A zsidók 
és a muzulmánok az Ábrahámnak adott áldások és ígéretek 
örökösei. A zsidó–keresztény kapcsolat evidensnek tűnik, 
hiszen a keresztények önmagukat mint „új Izraelt” látják. 
Ám az iszlám–keresztény közös örökséget és a közös érté-
keket is komolyan kell vennünk a közös alapjaink miatt.

A második csoportot az összes (egy)istenhívő vallás al-
kotja. Itt a vallások, az istenelképzelések és -nevek széles 
skálájával találkozunk. Ám Frithjof Schuonnal felismerhet-
jük: „…bár e különböző vallások teljesen mások a külső 
kulturális megjelenésükben, a legmélyebb valójukban mind-
nyájan ugyanazzal a végső valósággal vannak kapcsolat-
ban.”10 Ők a Noénak adott áldások és ígéretek örökösei.

A harmadik csoportba a buddhisták és az összes nem 
istenhívő vallás tartozik. Velük a közös ima vagy istentisz-
telet alapjaiban kérd őjelezhető meg. A közös emberség je-
lenti az egyetlen alapot és ugyanakkor a kötelességet is, 
hogy fenntartsuk velük spirituális szinten is a kapcsolatot.

A módok

A különböző vallási hagyományok egyek abban az értelem-
ben, hogy az istentisztelet az életük alapvető része, bár ezt 
különbözőképpen juttatják kifejezésre. Az istentiszteleti mó-
dokat összehasonlítva három alaptípust különböztethetünk 

 9 Hans Ucko: Report on Enquiry on Interreligious Prayer and Worship. 
Current Dialogue, 1995/28. 59. o.
 10 Frithjof Schuon: The Transcendent Unity of Religions. The Ecumenical 
Review, 1976/ 28. 370. o.

meg. Az első az igeközpontú istentisztelet, mikor is a szent 
szövegek olvasása, hallgatása és ismétlése van a középpont-
ban. A második a cselekedetközpontú istentisztelet, ami ál-
dozatra vagy egyéb rituális cselekedetre épül, melyek célja, 
hogy kapcsolatot vagy egységet teremtsen a transzcendens-
sel. A harmadik a gondolatközpontú istentisztelet, aminek 
a meditáció az alapeleme, a célja pedig a tudatosság fejlesz-
tése és a személyes fejlődés.

Mindhárom mód alkalmazható és alkalmazott valláskö-
zi istentiszteleteken. A kérdés, hogy mikor melyiket hasz-
náljuk, vagy milyen mértékben vegyíthető a három. Mind-
egyik más jelentőséggel, céllal és hatással bír.

A formák

A résztvevők aktivitása és az aktivitás kölcsönössége alap-
ján több formát különböztethetünk meg. Az első, amikor 
más vallású emberek keresztény istentiszteleten vesznek 
részt. A második, amikor keresztények látogatnak el más 
vallások istentiszteleteire. E két esetben a részvétel főleg a 
megfigyelésre korlátozódik. Ennek legfőbb oka az, hogy nem 
fogadható el, nem vállalható fel az istentisztelet egésze a 
„vendég” oldaláról, és nem osztható meg, nem  ajánlható fel 
a teljes istentisztelet a „vendéglátó” oldaláról. S ez nem is 
lehet követelmény, hiszen a legtöbb hithagyománynak nem 
célja egy új és globális vallás létrehozása.

A harmadik formát az aktív részvétel jelenti, amit továb-
bi három formára bonthatunk. Az első, amikor emberek 
gyűlnek össze különféle vallásokból, aktív szerepet vállalva. 
Mialatt saját rítusaikat, szimbólumaikat használják és élik, 
a többiek „megfigyelők”. A második, amikor az emberek 
csak azokat az istentiszteleti formákat és azt a nyelvet hasz-
nálják, amelyek mindenki számára elfogadhatók. Ez tom-
pítja a vallások jellegzetességeit és identitását, támogatja a 
kompromisszumos megoldásokat, és az emberiség egy közös 
vallásának illúzióját teremti meg. Bár fontos szerepet játsz-
hat, amikor a cél a közös lelkiség kifejezése vagy a megbé-
kélés és az emberi méltóság előtérbe állítása. A harmadik 
alapos és figyelmes előkészítést igényel, hogy valóban elér-
je célját, és a résztvevőket elvezethesse odáig, hogy  őszintén 
és fenntartások nélkül használják saját nyelvezetüket és 
rítusaikat stb., de tisztelve a többi jelenlévőt és szem előtt 
tartva érzékenységüket. E formához sorolhatjuk azt, amikor 
más vallások szent iratait, szimbólumait, eszközeit, rítusa-
it kölcsönvesszük és használjuk. Mindenesetre e formához 
kölcsönös elkötelezettség és nyitottság kell.

ELŐFELTÉTELEK

A vallásközi ima és istentisztelet először mint megrázó 
élmény jelentkezett a kereszténységen belül. Forradalmi 
han gulatot teremtett a keresztények között; néhányan 
lelkesek voltak, néhányukat pedig teljesen megrázta már 
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maga a gondolat is, hát még az eredmények. E tapaszta-
latból megtanultuk, hogy semmiféle vallási, felekezeti és 
ökumenikus dologgal és eseménnyel kapcsolatban sem 
jelenthetjük ki, hogy azok jók vagy rosszak, igazak vagy 
hamisak, mert rengeteg értékelés bukik el vagy torzul az 
előítéletek miatt. Most szembenézünk az alapvető előíté-
letek tényével, és meghatározzuk azokat az előfeltételeket, 
melyek megléte nélkül nem érdemes vallásközi imán és 
istentiszteleten részt venni vagy azt szervezni, mert nem 
tudja elérni eredeti célját, és a résztvevőket még jobban 
eltávolítja egymástól.

Az első lecke, amit meg kell tanulnunk a vallásközi 
istentiszteletek kapcsán, hogy akkor lesz mély spirituális 
jelentőségük, ha olyan közösségből nőnek ki, ahol az em-
berek szoros kapcsolatban állnak egymással. „»Közös« 
istentisztelet előfeltételezi a lelki egyetértés egy azonos 
fokát vagy legalábbis egy nagyjából hasonló hátteret vagy 
világlátást, különben a közös tapasztalat nonszensszé 
válik.”11 Ezért van az, hogy a hivatalosan, „felülről” szer-
vezett istentiszteletek vagy imák (lásd állami ünnepségek 
stb.) híján vannak ennek a közösségi élménynek, és na-
gyon könnyen sokkolják a résztvevőket, vagy félreértés-
hez, manipulációhoz és képmutatáshoz vezetnek, hiszen 
a hétköznapi életben osztozás jelenti a megértés kulcsát 
a vallásközi istentiszteleteken és kapcsolatokban. Termé-
szetesen nem elhagyható a tapasztalatot követő teológiai 
munka. E téren még sok a kérdés és a kutatásra, átgon-
dolásra váró terület.

A második elengedhetetlen előfeltétel az elkötelezettség 
a vallásközi párbeszédre. Két nagy kihívással kell itt szem-
benéznünk: az egyik a vallásközi istentisztelet vállalása a 
párbeszéd vállalása nélkül; a másik a vallásközi párbeszéd 
vállalása az istentisztelet vállalása nélkül. Az első barátsá-
gon, emberi kapcsolatokon és a harmónia érzésén alapszik, 
anélkül, hogy megelőzte volna egy tudatos döntés. E lépés 
híján viszont az identitás és az egyedi értékek elvesztését 
kockáztatja ez a mód. A második érti a párbeszéd fontos-
ságát elméleti és gyakorlati (szociális, karitatív együttmű-
ködés stb.) szinten, de a spirituális szintet megőrzi annak 
az intim helynek, ahová más hithagyomány nem teheti be 
a lábát, s eközben elfelejti, hogy a vallásközi istentisztelet 
„a vallásközi párbeszéd csúcspontja”.12 Ez a hozzáállás 
kockáztatja, hogy szakadékot épít az elmélet és a gyakorlat 
közé, és anélkül lép párbeszédbe, hogy azt teljesen, őszin-
tén és bizalommal tenné. Mindenesetre mindkét mentalitás 
megalázza a többi partnert, mert egyáltalán nem veszi őket 
komolyan. S megalázza önmagát is, mert szerepjátékokra 
és maszkok viselésére kényszeríti magát.

A vallásközi párbeszéd és istentisztelet harmadik elő-
feltétele, hogy a jézusi üzenet mélységét új szemmel néz-
zük. Ennek a másik oldala viszont az, hogy a kapott ta-

 11 Inter-Faith Worship? Grove Books, 1977. 8. o.
 12 Hans Ucko: Inter-Religious Worship and Prayer. Current Dialogue, 
1993/24. 35. o.

pasztalatok is megváltoztatják a hit fejlődéséről és a bi-
zonyságtétel lényegéről alkotott képünket. Yves Raguin 
SJ írta: „Néhány év után rájöttem, hogy az evangélium 
utolsó lépcsőfoka nem az, hogy Krisztust kövessük vagy 
imitáljuk. Ezek szükségszerű lépések, de a legutolsó az 
jelenti, amiről Krisztus azt mondta: »Jó nektek, hogy én 
elmegyek. Többet nem láttok engem, de én bennetek/köz-
tetek/veletek leszek!«”13

A dogmatika és a misszió fenntartásaival és félelmeivel 
szemben állíthatjuk, hogy az aktuális tapasztalatok azt 
mutatják, a párbeszéd, a közös istentisztelet, más vallások 
szent iratainak olvasása nemhogy gyengítette volna a 
résztvevők hitét, inkább éretté tette hitüket, és elősegítet-
te hitbeli növekedésüket és meggyökereződésüket a saját 
hitvallásukban.

A VALLÁSKÖZI IMA ÉS ISTENTISZTELET 
FONTOSSÁGA, CÉLJA ÉS HASZNA

Lamin O. Sanneh hívta fel a kereszténység figyelmét az in-
karnáció hatalmas és pozitív jelentőségére a más vallások-
kal való spirituális találkozásokkal kapcsolatban. Az inkar-
náció komolyan vételének rá kellene döbbentenie a keresz-
ténységet, hogy Isten emberré lett az emberiség üdvére, s 
nem csupán a kereszténység kedvéért. Az inkarnáció annak 
a reménységnek és megbékélésnek volt a kezdete, amelynek 
ki kell épülnie az emberek között. A kereszténységnek az a 
feladata, hogy ezt a másokkal létrejött kapcsolatában na-
ponta megvalósítsa. Ennek forrását az együtt imádkozás és 
a közös istentisztelet jelenti, mert „az ima megerősíti, hogy 
Isten bennünk van, az istentisztelet pedig megerősíti, hogy 
Isten közöttünk van”.14

A részvétel egy vallásközi imán, istentiszteleten, vallásos 
rítusokon és ünnepeken radikális kihívást támaszt, és mé-
lyíti Isten misztériumának és a hívőnek önmaga mélyebb 
megértését. Túlviszi az embert a határain, egészen addig, 
amíg ki tudja üresíteni magát (kenosis), hogy befogadja a 
„Mást” és a másikat. Azzal, hogy nyitottak vagyunk mások 
tanításának és gyakorlatának a legjobb részeire, segít min-
ket abban, hogy saját spiritualitásunkat az eddiginél jóval 
mélyebb szinten éljük meg.

E spirituális mélység nem ragad le csupán az istenképnél, 
mert növeli érzékenységünket a világ fájdalmai iránt, és 
felelősséget ébreszt bennünk. Az egész teremtett világot 
képviseli és behozza, bevonja az istentiszteletbe. A vallás-
közi istentisztelet inspirál a közös, egyetemes „igazság” 
keresésében, megerősíti az emberségtudatot és a közös eti-
kát. S paradox módon a vallások saját hitét is erősíti.

 13 Yves Raguin: Deepening our Understanding of Spirituality. In: Spiri tu-
a lity in Interfaith Dialogue. Geneva, 1989. 83–84. o.
 14 Lamin O. Sanneh: Prayer and Worship (Muslim and Christian): Chal-
len ges and Opportunities. In: Christian-Muslim Dialogue. Broumana Con-
sultation 12–18 July 1972. Geneva, 1973. 112. o.
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„Minden szó egy regény”, írja Németh László. Juhász Gyula 
pedig Szavak című versében (1934) mindent elmond, amit 
a nyelvész a modern elméletek tükrében is elmondhatna. 
Ékes bizonyítéka ez annak, hogy a művészet sokban a tu-
domány előtt jár, megérzékíti azt, amiről tudományosan 
még nem tudunk eléggé megalapozottan beszélni.

„Szavak, csodálatos szavak.
Békítenek, lázítanak.

Eldöntenek egy életet.
Följárnak, mint a kísértetek.

Szárnyalnak, mint a gondolat.
Görnyedve hordnak gondokat.

Világot jelentenek.
Meghaltál, ha már nincsenek.

Dalolnak és dadognak ők,
Gügyögnek, mint a szeretők.

Ölnek és feltámasztanak.
Szavak, csodálatos szavak.”

Anélkül, hogy visszamondanám, prózára fordítanám a verset: 
a költő számára a szavak „csodálatosak”, csodával telítettek. 
A csoda: tünemény, meglepetés, megmagyarázhatatlan, em-
berfölötti. A szavaknak hatásuk, hatóerejük van: békére és 
lázításra képesek. Az 1960-as évekbeli beszédaktus-elmélet, 
majd a jelentéselméletek tükrében már tudományosan is lát-
juk, a szavaknak „erejük” van, néha önmagukban is képesek 
cselekvésekre – ezek a performatív (cselekvést végrehajtó) ki-
fejezések. A szavak alkalmasak a nyelvi béke és a nyelvi hábo-
rú megteremtésére. „Eldöntenek egy életet”: kutatások, tanul-
mányok sora rejlik ebben a tömör kijelentésben. A jó, a helyes, 
az „adekvát” szó eldönt egy életet – mert nyelvi sikert jelent. 
Az alkalomhoz, helyzethez nem illő szóhasználat is eldönthet 
egy életet – mert a nyelvi hátrány társadalmi hátrányhoz vezet. 
Ezt a nyelvi deficitelméletet a legnagyobb hatású szocioling-
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A szavak a kommunikációban

visztikai elmélet mondja ki. Ma már minden modern iskola-
rendszerben ügyelnek a nyelvi hátrány kiküszöbölésére. Való-
ban, a szavak meghatározzák életünket. „Följárnak, mint a 
kísértetek”: felszínesen vagy mélyen rögzülnek a tudatunkban, 
aligha tudjuk, hogy miért. Korábban aktív és passzív szókincs-
nek nevezték a különbséget. De hogy miért „száll le” egy aktív 
szó a passzív szókincsbe, arról már kevesebbet tudunk. S hogy 
vajon miért „járnak föl” kísértet módra egy álomban, szülés 
közben, életünk alkonyán? Titkait az agy fi zi o lógusok, a neuro- 
és a pszicholingvisták kutatják. A fönt és lent régiói nyílnak 
meg a következő versszakban: „Szárnyalnak, mint a gondo-
lat”. Régi és eldönthetetlen vita: a gondolat még nem nyelvi 
alak, még nem szó. A gondolatot még nem köti gúzsba a nyelv. 
De a szavak is képesek a mérhetetlen szárnyalásra: gondoljunk 
csak a szabad, kötetlen beszédre, a kibeszélés mámorára, a 
„csak úgy” beszédre. Lelkünk megújul egy önfeledt baráti be-
szélgetésben. És szárnyalni tudnak a számunkra „pozitív” 
erővel bíró szavak: család, gyermek (leginkább így, m-mel, 
mert a hosszabb alakban több az érzelem), szülő-szülőföld, 
anyanyelv, ház-haza. És persze ott van a fönt ellentéte: „Gör-
nyedve hordnak gondokat”. Most tekintsünk el a betűrím sti-
lisztikájától (g, valamint az r, d-k kopogásától, nehézkességé-
től), nemcsak a hangokban, hanem a szavakban is érezzük, 
érezhetjük a gondok súlyát, amelyek vállunkat nyomják: sze-
génység, éhínség, környezetszennyezés, gázszámla, túlnépe-
sedés, nemzetfogyás… Ki-ki felsorolhatja a saját pozitív és 
negatív szókészletét, sőt frazeológiáját: szólásait, közmondá-
sait, szállóigéit, különösen az európai kultúrát annyira össze-
tartó bibliai frazeológiát, családi történeteit, szótörténeteit (a 
gyerekek első szavait). „Világot jelentenek”: a szavakból, a 
nyelvből épül fel a világ, a mi szavainkból a mi világunk. 
A nyelv, az elsőnek tanult nyelv az anyanyelv, a világlátásunk, 
a világ kategorizációjának az alapja. Anyanyelvünk szemüve-
gén, szavain, nyelvtani szerkezetein át látjuk a világot. Meg-
döbbentő élményről számolnak be külföldi klinikákon, nyug-
díjasházakban. Az 1920-as, 1930-as években jómódú nyugat-
európai szülők által örökbe fogadott magyar árva gyerekek 
sikeres életút után most érnek életük utolsó szakaszába. Ma-
gyar származásúak, de kint már nem beszélték az anyanyel-
vüket, hollandul, angolul, franciául élték le életüket. S egyre 
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több beszámolót kapunk arról, hogy ezek az idős emberek 
egyik napról a másikra elveszítették a nyelvüket és egy „isme-
retlen” nyelven kezdtek el gagyogni. Utánanéztek származá-
suknak, gyanakodtak, hogy a magyar lehet az ismeretlen 
nyelv. Tolmácsot hívtak, s valóban az idős emberek már csak 
magyarul beszéltek. Az marad meg legtovább, ami a legelőször 
épült be. Tehát ki nem nyilvánítottan végig ott munkált, akkor 
is, ha az a mindennapokban nem látszott. S a következmény: 
„Meghaltál, ha már nincsenek”. Illetve: még életünkben meg-
halhatunk (egy kicsit), ha elfogynak szavaink, ha képtelenek 
vagyunk a kommunikációra. Az Isten–ember közötti kommu-
nikációs helyzetben a szavak alkalmatlanságára figyelmeztet 
Pilinszky János (Apokrif, 1954), persze a végítélet napján, mi 
lesz a nyelvvel, ha „elhagyatnak akkor mindenek”?

„Szavaidat, az emberi beszédet
én nem beszélem. (…)
Nem értem én az emberi beszédet,
és nem beszélem a te nyelvedet.
Hazátlanabb az én szavam a szónál!
Nincs is szavam.”

Paradoxonok sora: szavaid emberi beszédet alkotnak, de én 
azt nem beszélem, mert nem értem az emberi beszédet, a te 
nyelvedet. Hányszor megéljük azt, hogy azonos nyelvet be-
szélve sem értjük egymást. S a teljes elhagyatottság: „Hazát-
lanabb az én szavam a szónál”. Juhász Gyula sorai húsz évvel 
korábbról erre rímelnek: „Meghaltál, ha már nincsenek.” Majd 
a kommunikáció újabb dimenziói tárulnak fel: a költészet, a 
népköltészet, a kifejezés-kifejezhetetlenség skálái, a nyelvi 
játék. „Dalolnak és dadognak ők, / Gügyögnek, mint a szere-
tők.” Már megtudtuk, hogy a szavak „szárnyalnak”, de da-
lolni és dadogni tudnak, attól függően, hogy a kifejezés meny-
nyire köti béklyóba őket. Népköltészet, vers, gyermekvers, 
szerelmesek játékos (játszi) beszédmódja – mind-mind a 
nyelv ezernyi kifejezési lehetőségét bizonyítják. Megbizonyo-
sodhatunk e sorok igazságáról, ha „csak úgy” olvassuk és 
persze újraolvassuk kedvenc költőink verseit, fontos itt az 
újra, hiszen az ismétlés az emberi kultúra, nyelv, szövegal-
kotás, stílus alapja. S végül összegzésként megismétli a köl-
tő a legfontosabbnak szánt gondolatát és kezdősorát: „Ölnek 
és feltámasztanak. / Szavak, csodálatos szavak.”

Lehet kommunikálni (valamit közössé, a másik számára 
világossá tenni) és persze lehet exkommunikálni (kirekesz-
teni). Állítólag – itt, e földi létben – nem lehet nem kommu-
nikálni. (Persze lehet, de akkor a nem kommunikálót figye-
lő fokozott jelfejtővé válik, s ennek a nem kommunikálásnak 
is jelentést tulajdonít.) A kommunikáció szavakkal és persze 
szavak nélkül zajlik. A kommunikációelmélettel kibővült 
modern nyelvtudomány a szavakban (és persze általában a 
viselkedésben) lelki, társadalmi, környezeti lenyomatokat, 
jeleket lát. A nyelv szókészletből (lexikon), nyelvtani szabá-
lyokból (grammatika) és használati szabályokból (pragma-
tika) épül fel. Egy-egy nyelv szókincsét aligha tudnánk 
megszámolni, egyszerűség kedvéért egymilliós nagyságúnak 

feltételezzük (persze rendszerint tájszavak, szakszavak vagy 
például a teljes számsor elemeit kivéve belőle), egy-egy em-
ber szókincse legföljebb pár tízezer szó: van, akinek keve-
sebb, van, akinek több. A szótározott szómennyiség általá-
ban százezres nagyságrendű, a legnagyobb külföldi szótárak 
félmillió körüli szóállományt tartalmaznak. A szavak ha-
sonlóképpen és persze másképpen képezik le a világot: egy-
egy nyelv szókészlete sajátos, egyedi módon tagolja a kör-
nyezetet, a nyelvtan és a frazeológia pedig még tovább tá-
volítja egymástól a nyelveket, igaz, az átvételek (szavak, 
nyelvtani szerkezetek, frazeológiai egységek) alig látható 
újabb műveltségi „rokonságokat”, területi kiegyenlítődéseket 
építenek fel. Ráadásul a szókincs folyamatosan változik. 
Környezeti, gazdasági, társadalmi, politikai tényezők hatá-
sára akár lökésszerűen is változhat a szókincs összetétele. 
Az 1990-es éveket Magyarországon „szókincsváltó évtized-
nek” nevezte el egyik nyelvészünk (Fábián Pál). Ma tehát 
gyors szókészlettani, nyelvi változásoknak vagyunk kitéve. 
A hagyományos szövegek (Biblia, irodalom) világa rohan-
vást távolodik a ma generációitól. Magyartanárok panasz-
kodnak, hogy a tegnap még annyira kedvelt Jókai Mór vagy 
Arany János ma már nem jelent olvasmányélményt, az is-
meretlen szavak tömege elriasztja az „egyszerű” szemanti-
kájú szövegekre szocializálódott, illetve a semmit sem „ol-
vasót”. „Ösztövér kútágas hórihorgas gémmel”: mit jelent 
egy mai gyereknek a kútágas és a gém, az ösztövérről és a 
hórihorgasról nem is beszélve. Ma már az ötvenes évek 
szókészlete is fényévnyi távolságba került: békekötvény, 
MHK, málenkij robot… Egyértelmű, hogy egész életünk szó-
tanulási és szófelejtési folyamat, program. Az informatikai 
világba kitekintve megjósolhatjuk, hogy a folyamat nem fog 
lassulni, hosszú távon együtt kell vele élnünk.

Baj van a szavakkal – állapíthatja meg a laikus megfi-
gyelő is. A régieket nem értjük, az újakat nem győzzük 
tanulni, a nemzedékek mintha nem mindenben értenék meg 
egymást, mintha folyamatosan távolodnának: ember az 
embertől, családtagok a családtagoktól. Ha mélyebb búvár-
latokat is végzünk, a külső tényezők hatásainak sokaságát 
véljük fölfedezni a szavakban és persze a nyelvben.

Fájó látni az anyanyelven megszólalni nem tudókat, az 
akadozókat – vizsgán, feleletkor, orvosnál, ügyfélszolgála-
ti irodában. És sokszor kész ilyenkor az ítélet: még elmon-
dani sem tudja, hogy mi a baja! Illyés Gyula számos hely-
zetet fölsorol a nyelvi megaláztatásra (Koszorú, 1973), s ha 
körülnézünk, mi is mennyi megvalósulását láthatjuk a 
szociális deficitnek, az empátiahiánynak…

„tanár-kigunyolta diák, szerzsán-legyalázta baka,
összeszidott panaszos, hivatalnok-unta mamácska
nyelve; csomaghordók, alkalmi favágók, mert
gyárba se jó, szakmára sem alkalmas (mert
nyelv-vizsgát se megállt) proli nyelve: az ifjú
főnök előtt háborgó veterán
nyelve: a rendőrőrsön azonnal
fölpofozott gyanúsított



324

mélyebbről fakadó tanúság-
tétele, mint Lutheré…”

Mintha általában baj lenne a másik megszólításával: nin-
csenek jó szavaink a magázódásra-önözésre, a nők megszó-
lítására. Igaz, a folyamatba mélyen belenyúlt a politika: 
ami kor leegyszerűsített, sematikus demokratizmus szelle-
mében általános tegeződést, elvtársozást javasolt. Elmosó-
dik a másik személy: dialógusaink többnyire monológok. 
Ahogy Ladányi Mihály mondja a szerelmi kiüresedésről szó-
ló versében (Múlnak az órák):

„Múlnak az órák
a bemutatkozástól a moziig, ahol
két ember összemelegedhet egy kicsit,
aztán karon fogják egymást az utcán, aztán
a sötét lépcsőház következik,
később az ágy, ahol
mindegyik én-nel kezdi a mondatot – 
És így múlnak az órák.”

A monológok fárasztó közlési kényszerekbe torkollhatnak. 
Logorreának nevezzük azt az állapotot, amikor valaki a má-
sikra való tekintet nélkül beszél és beszél. Mögötte a fájdal-
mas magányt vagy a szociális együttműködés teljes hiányát 
vélhetjük felfedezni.

Dokumentálható, hogy az érzelmek kifejezésével is napi 
gondjaink vannak. A pozitív érzelmekre alig ismerünk né-
hány jelzőt, a negatívakra annál többet. Ebben a fölfedez-
hetjük az önbizalmunkat rontó nemzeti önképünket, a 
hun ga ropesszimizmust is. Akárcsak a durva beszédben. 
Személytelenednek a szerkezeteink:

„A MALÉV berlini járata megkezdi a beszállítást.” (A „já-
rat” kezdi meg a beszállítást, ahelyett, hogy a kedves utasok 
fáradjanak a kijárathoz, a géphez.)

„Az Árpád hídon lassú az előrejutás.” (Ki számára?)
„A közbiztonság tekintetében először az állampolgárok 

fejében kell rendet teremteni.” (Mondja a „kommunikációs 
szakember”: azaz másként kell gondolkodni a közbizton-
ságról, mást jelent a közbiztonság a rendőrség, és mást a 
lakosság számára. Vagyis, ha holnap betörnek a lakásom-
ba, akkor nem az a lényeges, hogy betörnek, hogy romlik 
a közbiztonság, hanem az, hogy „általános tendenciákat 
tekintve” azért nem rossz a helyzet.)

„A (…) című folyóirat kézbesítési feltételrendszerének meg-
változása alapján 2000. márciustól kizárólag azon regisztrált 
tagok felé kerül kiküldésre a folyóirat, akik 1999. december 
31-ig adatszolgáltatási – az alakulás évétől kezdődően 1999-
ig minden évi korrigált nettó árbevétel megadásra került – és 
tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tettek.” (És ez még 
csak a kezdete egy hivatalos levélnek, amely ékes bizonyíté-
ka annak, hogy a csaknem száz éve ironikusan-dühösen 
kritizált bürokratikus stílus él és virágzik.)

S mi van akkor, amikor a politika s nyomán az élni akarás, 
a boldogulás tilt el szavaktól, ráadásul a legmélyebben ér-

zelmiektől, az anyanyelvtől, az anyanyelvi nevektől (ugyan-
csak Illyést idézve, de most a Közügy című versét 1981-ből):

„…Falvak sora
mondja álmában bece-
névként gyermekkori nevét.”

Beszédbeli „múló” hatásoknak gondoljuk a mindennapi 
„kis” verbális agressziókat: hallgassanak meg egy gépkocsi-
vezetőt, egy tévénézőt, egy buszbéli utastársat – különösen 
fiatalokat. De másutt is folyamatosan érik az embert verbá-
lis inzultusok: az orvosnál (mintha nem értenénk egymást), 
az ügyfélszolgálatokon, a hivatalos telefonbeszélgetések 
során, munkahelyen. S ide tartozik az imént idézett levél is, 
de példáért fordulhatnak az adóhatóság bármely leveléhez. 
A legolvasottabb újságok azok, amelyek egyfajta pletyka- és 
olykor rágalomfüzért közölnek, a rádió- és tévéműsorok, 
amelyek a „köz”, többnyire azonban szerepelni vágyó, fel-
tű nős ködő, agresszív emberek „véleményét” adják közre. 
Ha a szerkesztők (valami érthetetlen okból) feladnák a pél-
dányszám és a hallgatottság-nézettség iránti erőfeszítésü-
ket, egy csapásra itt lenne a nyelvi béke. De nem lehet itt, 
mert ez a médiarendszer lényegéből fakad, amely a fennma-
radási harc, profit, hatalmi érdekek bűvkörében folyamato-
san „hatást” kell hogy gerjesszen. A mindennapi beszédben 
is terjed a korábban csak eufemisztikusan ifjúsági kultúrá-
nak, nyelvnek tekintett jelenség (szleng, játékos, de inkább 
infantilis szóképzés, agresszív rövidítések stb.). Néhány 
nyelvész ebben a demokratizálódást, sőt a nyelvi kreativitást 
látja, a korábbi paternalizmussal és előírt nyelvhasználattal 
szemben. Én – a szleng nagyszerűségét és kreativitását tisz-
telve – az infantilizálódást, az elsekélyesedést, a (nyilvános) 
beszédbeli érettség hiányát látom. Ma már nincs nyilvános, 
főleg nem tömegkommunikációs közbeszéd kötelező buta 
ugratás, öncélú jópofaság nélkül. Persze nem a kommuni-
kációs könnyedség és a nyelvi humor ellen beszélek: valódi, 
természetes, emberi közvetlenséget vagy magvas nyelvi hu-
mort alig-alig mutatnak a közéleti szereplők.

Újabban azt is megállapítottuk, hogy környezeti tényezők 
is hatnak a nyelvre: az ólom- és a porszennyezés hatására 
olvasási, kiejtési hibák jelentkeznek, a megerősödő zaj ki-
abálásra ösztönöz – ami azért mégsem a normális emberi 
kapcsolatok zajszintje.

Tegyük még hozzá, hogy mindennapjaink a betegségfóbia 
és az egészségmánia számos, önmagában is krónikus tüne-
tét mutatják. Ma már mindennel kapcsolatban említhető a 
-fóbia és a -mánia; a fentebb felsorolt jelenségek kórtünetként 
is leírhatók. Akkor nyilvánvalóan van rájuk terápia, intéz-
ményrendszer, orvosság stb. is. Igen, a jelenségtünetek sok-
szor betegségtünetként határoztatnak meg; s intézmény-
rendszer települ rájuk, tovább bonyolítva az amúgy is bo-
nyolult társadalmi együttműködést. Természetesen meg nem 
kérdőjelezve a különböző szakmák kompetenciáját, jó szán-
dékát, cselekvőkészségét, most mégis egyszerű, ha úgy tet-
szik, a legegyszerűbb megoldásokra hívom föl a figyelmet.
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Mit mondhatunk tanácsként pedagógusoknak, intéz-
ményvezetőknek, teológusoknak, újságíróknak, érdeklődő, 
nyitott embereknek a mai kommunikációról, illetve a sike-
resebb, hatékonyabb, diszkriminációmentes kommuniká-
ciót elősegítendő? Van-e terápia?

Van, s mint azt előre jeleztem, az esetek túlnyomó több-
ségében ez a legegyszerűbb, az emberiség által kitalált mód-
szer. Vagyis: a beszéd, a beszélgetés. Nevezhetjük persze 
beszédterápiának vagy egyik változatát olvasásterápiának 
(irodalomterápiának) is. A családban kell kezdeni, a kiskö-
zösségekben folytatni. A kommunikáció – hogy az 5E kép-
letemet hangoztassam – elsősorban együttműködés, empá-
tia, erőfeszítés, valamint esztétika és etika. Nem orvos és 
pszichológus, hanem a környezet, az emberi, a társadalmi, 
a természeti és az épített környezetek alakítják, határozzák 
meg. Úgy kell berendeznünk az életünket, hogy a kommu-
nikáció, vagyis az emberi kapcsolatok helyet, időt kapjanak 
benne. Tartsuk szem előtt, hogy minél jobban képes valaki 
az érzelmeit verbalizálni, annál jobb a lelki egyensúlya. 
Tudatosan is fenn kell tartani bizonyos kommunikációs 
módokat, műfajokat, váltogatni kell őket, hogy mindig él-
ményt is jelentsenek – vagyis vissza kell találni korábbi 
korok vagy korábbi önmagunk hasznos, jól működő elfog-
laltságaihoz. És persze a legfontosabb, hogy ezt a gyere-
keknél kezdjük: mesemondás, felolvasás, kirándulás, sport, 
bábjáték, közös játékkészítés, -építés, majd olvasás, persze 
leginkább „élményolvasás” és írás (naplóírás, de milyen 
csodálatos lehetőség ma már írásműveink közreadására az 
internet is). Az olvasásból és az írásból (tudatos szövegal-
kotásból) szinte varázsütésre következik a memoriter, közös 

kultúrkincsünk, műveltségi összekovácsolónk, anyanyel-
vünk frazeológiájának a megismerése, szereplési helyzetek 
(felolvasás, versmondás, részvétel színdarab eladásában, 
éneklés, gitározás), azután hobbi-, baráti és szakkörök, 
lehetőség a testi és lelki egészség és teljesség jegyében. 
Mindez gyakorlatilag „szórakozás”, tökéletes időtöltés: 
mégis csaknem egy generáció nőtt már föl úgy, hogy ezt 
alig ismeri és értékeli, s csak a képernyő nyújtotta informá-
ció és világkép határozza meg mindennapjait, a „kötelező 
szórakozás” pedig a diszkó. Elgondolkodtató, s talán van 
valami összefüggés aközött, hogy ahol csökken az olvasott-
ság, ott nő a pszichológusokhoz (pszichiáterekhez) járók 
száma. Az olvasás nagyban segíti az ember verbális képes-
ségeinek gazdagítását és karbantartását.

Végül ne feledjük: a szó, a nyelv nevében és eszközével 
hányan éltek és élnek vissza, s hogy a szavak-jelentések 
mennyire kifordíthatók, a kommunikáció mennyire mani-
pulálható. Elsősorban azok számára, akik nem ismerik 
eléggé a világot, a kommunikáció rejtett csatornáit. Erre 
figyelmeztet Ladányi Mihály Szó című verse (1987), amely-
ben nem önfeledt érzelmekkel áradozik a szavak csodálatos 
emberi képességén, hanem éppen ellenkezőleg – figyelmez-
tet a szavakkal végzett manipuláció lehetőségére:

„…szánnivaló zsoldosok a szavak,
csak menetelnek, izzadt katonák,
minden célért egyformán énekelve.”

A nyelvi manipuláció azonban már egy másik dolgozat té-
mája lesz.

RIBÁR JÁNOS

Okos, értelmes, bölcs – bibliai fogalmak
Memória, analízis, megvilágosodás*

A programon ez olvasható: „Bibliai fogalmak a pedagógia 
világában”. Magunk elé vesszük ezt a három fogalmat, ame-
lyek eleve léteznek a pedagógia világában, és mint archeti-
pikus bibliai fogalmakat vesszük figyelembe. Vagyis szeret-
ném láttatni e három, a Bibliában tipikus fogalmat, de utá-
na már csak azt kérhetem, ki-ki maga fordítsa le annak 
tar talmát a maga speciális, egyéni pedagógiai világa számá-
ra. Mert a fogalmak ismertetése és lényegük megfogalmazá-
sa után már az lehet a kérdés, hogyan alkalmazom a peda-
gógiában a kifejezéseket, azaz milyen nevelési célt tűzök ki 
magam elé. Például okos legyen a diák, azaz tudjon min-
dent, mint egy lexikon, vagy értelmes legyen a diák, azaz ha 

nem is tud mindent, de meg tudja oldani a feladatot, életre-
való, értelmes, intelligens, megtalálja a megoldást, s legyen 
bölcs emberré, aki az élete egészének értelmét leli meg.

Végső célunk, hogy pontos definíciók nélkül, de különb-
séget tegyünk az okos, az értelmes és a bölcs között. A de-
finíció csak megközelítő lehet, mert a lét, az ember és Isten 
valósága definíciókba nem szoríthatók bele, meg kell elégednünk a 
„belátás” szavával. Ez azt jelenti, hogy bizonyos bibliai lele-
teket figyelembe veszünk, és el kell jutnunk egy belátásra 
(megvilágosodásra, ezt akarjuk a végén illusztrálni.)

Először az okos szót vesszük figyelembe, de csak ezt az 
alapformát, a ragozott formát nem, mert mennyiségileg 
nagyon megterhelne bennünket. Azután az értelmes szót, de 
azt már a bölcs szóval szoros összefüggésben. Az eljárás  * Előadás az országos intézményvezetői konferencián.
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elég fárasztó, de reméljük, nem teljesen eredménytelen. S 
az egyik lényeges elem, szinte az első megjegyzés, hogy 
íme: egy lépcső áll előttünk, amelynek az alsó foka az 
„okos”, második foka az „értelmes”, és legvégül a csúcs: a 
„bölcs”.

OKOS

Legelőször az „okos” szót máris gyanúba keverve idézzük, 
s ebből következtetni lehet a többi leletre is. Vagyis az „okos” 
nagyon is csak emberi, immanens keretben előforduló tar-
talmat takar.

Az „okos” szó negatív hangsúllyal, ironikusan. „Hasz-
nálhat-e az ember Istennek? Hiszen csak önmagának hasz-
nál az okos.” (Jób 22,2) Érdekes Jób könyvében ez a negatív 
definíció, hogy „csak önmagának használ az okos”. Ugyan-
csak Jóbnál – bár Elihu beszédében – olvassuk malíciával 
az „okos” jelzőt: na, ti okos emberek… Elihu a többi vita-
partnerét szólja le. Ismeretes, hogy Elifáz, Bildád, Cófár 
hogyan akarják Jóbot rábeszélni a bűnösség beismerésére, 
és Jób ellenállása után szólal meg Elihu, s mondja gúnyo-
san: na, ti okos emberek… (Jób 34,10).

1Sám 16,18. Az „okos” szó negatív szövegkörnyezetben. 
Sámuel könyvében Dávidról tudjuk meg azt, hogy okos 
beszédű, bár abban az esetben a depressziós Saul számára 
keresnek zenéhez, lantpengetéshez értő személyt, mivel 
Saul súlyos lelki beteg. Itt az okos szó már pozitív értelem-
ben fordul elő, bár a szövegkörnyezet ijesztő, hiszen tudjuk, 
hogy Saul mire vetemedik majd. Saul nagyon is negatív 
figura.

Látlelet. Az „okos” jelző vagy szó 29 esetben fordul elő 
az egész Szentírásban, s ebből is a legtöbb esetben a Példa-
beszédek könyvében, méghozzá 15-ször. Mindegyik egy 
aforizmaszerű jó tanács; méghozzá teljes egészében imma-
nens jó tanácsról van szó, e világi relációkban való jó tájé-
kozódásról. Péld 3,21-ben a felszólítás, hogy „okos és meg-
fontolt légy” – ezen a ponton arról van szó, hogy az Úr te-
remtette a földet, erősítette meg az eget, az ő tudása által 
váltak ketté a mélységes vizek, mindent az Úrnak köszön-
hetünk, és „Fiam, ne téveszd ezt szem elől, vigyázz arra, 
hogy okos és megfontolt légy”. Ez a felszólító mód az „okost” 
kiindulási állapotként kezeli.

Az okos ember pozitívuma, hogy bölcsességet akar sze-
rezni. A Péld 4,1 szerint az okos ember bölcsességet akar 
szerezni, s ennek érdekében kerüli a bűnösök ösvényét, 
mert a „bűnösök útja olyan, mint a sűrű homály” (Péld 
4,19). A sűrű homály veszélyének a lényege az eltévelyedés. 
Ez a 4. fejezet elsősorban a bölcsességről szól, de az okos 
ember keresi a bölcsességet. „Minden féltve őrzött dolognál 
jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet.” (Péld 4,23)

A Péld 12-ben a bölcs és a bolond viselkedés leírása ol-
vasható, és a bölcs kifejezésben benne foglaltatik az okos 
is: például az okos leplezi a szégyenét, vagy az okos ember 
nem fitogtatja a tudását (23). Ezzel szemben, aki ostoba, 

az gyűlöli a feddést, a bolond helyesnek tartja a maga útját, 
a bolond bosszúsága azonnal kitudódik, az esztelen kérke-
dik a bolondságával.

Péld 14,8. Az okos azért bölcs, mert érti a dolgát – sőt a 
14. fejezet az „asszonyi bölcsességről” szól, amely „építi a 
házat”. Itt azt is megtudjuk, hogy „az okos vigyáz a lépésé-
re” (15). Továbbá az okos elfogadja a dorgálást (15,5), és 
a 19,14 szerint „a ház és a vagyon apai örökség, de az 
Úrtól van az okos feleség”.

Alighanem az egyik legmélyebb értelmű kijelentés a Péld 
20,5-ben olvasható: „Mély víz az ember szívének a terve, de 
az okos ember kimeríti.” Akár a lélektan tudományának is 
lehetne ez a mottója. Olyan lélektané, amely valóban képes 
belelátni az emberi lélek mélységeibe. A Példabeszédek utol-
só igehelye a renddel függ össze, miszerint az okos ember 
törekszik minden körülmény között fenntartani a rendet. 
A legtöbb lelet a Példabeszédekben található, egy rövid elő-
adás keretében nem meríthető ki a téma, szeretettel felhív-
juk a figyelmet erre a bölcs könyvre. Mindenesetre – némi 
engedménnyel – azt mondhatjuk, hogy az okos jelző vagy 
fogalom elsősorban az e világi életvitelre, gondolkodásmód-
ra, tájékozódásra utal.

A többi lelet, találat is erre utal, például Dániel „okos és 
értelmes szavakkal fordult Arjókhoz, a király testőrparancs-
nokához, aki már elindult, hogy megölesse a babilóni böl-
cseket” (Dán 2,14). Nebukadneccár király meg akarta ölet-
ni a babilóniai úgynevezett bölcseket, mert nem tudták 
megfejteni az álmát. Ezt akadályozta meg Dániel úgy, hogy 
ő fejtette meg a király álmát – persze anélkül, hogy a király 
elmondta volna azt.

Különös tanácsot olvasunk Ámósz könyvében: „Ezért 
hallgat most az okos, mert gonosz idő ez.” (5,13) Egy tel-
jesen eltorzult társadalomban mondja ki Ámósz ezt a mon-
datot, amikor az uralkodók „sanyargatják az igazat, elfo-
gadják a megvesztegetést, elnyomják a szegényeket” (5,12), 
csupa hazugság minden, de jaj azoknak, mert az Úr cselek-
szik majd!

Mt 7,24. Az okos sziklára épít, a bolond fövenyre, ho-
mokra. A Hegyi beszéd vége arról ír, hogy életünknek mi 
az alapja, szemben az elkerülhetetlen viharokkal. Vagy Mt 
24,45 szerint az okos szolga eleget tesz a kötelességnek, 
valamint Mt 25,2 szerint az okos szüzek is tudják, hogyan 
várakozzanak a visszajövetelre. Róm 12,1-ben pedig az 
okos istentisztelet lényege az „élő és szent áldozat”.

Az okos jelző és fogalom elsősorban e világi relációkkal 
függ össze, az emberi viselkedést érinti. Az „okos” az ember 
földi életének szűkebb területére, az individuum antropoló-
giailag behatárolható területére vonatkozik.

AZ ÉRTELMES ÉS A BÖLCS

E két fogalom nagyon sokszor szerepel együtt, ezért a követ-
kezőkben a kettőt együtt tanulmányozzuk. Kiindulásunk az 
„értelmestől” történik.
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Az „értelmes” jelző és fogalom így, alapformában 45 
alkalommal fordul elő a Bibliában, de már a legelső lelet is 
sokkal tágabb ölelésű tartalmat sejtet. „Most azért szemel-
jen ki a fáraó egy értelmes és bölcs embert, és állítsa azt 
Egyiptom élére.” (1Móz 41,33) Értelmes és bölcs együtt 
jelennek meg, és a távlat a társadalom egész valóságát 
veszi figyelembe: a társadalom élére „értelmes és bölcs” 
embert kell állítani.

„Jelöljetek ki törzsenként bölcs, értelmes és tapasztalt 
embereket, és én elöljáróitokká teszem őket.” (5Móz 1,13) 
Itt az értelmes jelző a tapasztalattal kerül összefüggésbe, 
de itt is a társadalom nyilvánossága a téma, vagyis, hogy 
ki lehet az elöljáró.

Mi is tesz bennünket értelmessé és bölccsé? „Íme, én 
megtanítottalak benneteket azokra a rendelkezésekre és 
döntésekre, amelyeket az én Istenem, az Úr parancsolt meg 
nekem.” (5Móz 4,5) Vagyis Isten rendelkezései, törvényei 
tesznek bennünket értelmessé és bölccsé!

„Tartsátok meg, és teljesítsétek azokat, mert az által lesz-
tek bölcsek és értelmesek a népek szemében. Ha meghallják 
mindezeket a rendelkezéseket, ezt mondják majd: Bizony, 
bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet!” (5Móz 4,6)

Példaként hivatkozhatok arra, hogy értelmes és bölcs, 
aki betartja – például teljesen természetesen – a természe-
ti törvényeket; legkedvesebb példám a „gravitáció” törvénye, 
mely láthatatlan, de annál hatékonyabb. Hihetetlenül os-
toba ember az, aki tagadja a gravitációt, csak azért, mert 
nem látja. Még ha leejtek is valamit, akkor sem a gravitá-
ciót látom, csak annak következményét. (Ahogy a lét, az 
élet s minden történés az Isten következménye.) Teljesen 
egyértelmű, hogy az Isten rendelkezéseinek és döntéseinek 
a teljesítése teszi értelmessé és bölccsé a népet. Bölcs és 
értelmes a nemzet – milyen a mi nemzetünk?

Nem értelmesek azok, akik nem ismerik fel az Úr veze-
tését, irányítását: 5Móz 29-ben Mózes eléggé megdorgálja 
a népet, mert láthatták volna, hogy mit cselekedett az Úr 
Egyiptomban, azután a későbbi jeleneteket is láthatták vol-
na, mégsem látták meg, mert nem elég értelmesek: „Csak 
értelmes szívet, látó szemet és halló fület nem adott nektek 
az Úr máig sem.” (5Móz 29,3) Ez az a formula, amikor az 
ember így mondja: miért nem adott neked értelmet az Isten? 
– mert látván látom az értelmetlenséged. Az értelmesség és 
a bölcsesség a nagyobb összefüggések látása, felismerése. 
Ez már szociológiai és ontológiai vonatkozású, vagyis a 
társadalom egészére nézve döntő, de egész létezésünkre 
nézve is.

Értelmes és bölcs: Salamon története. Salamon értelmet 
és bölcsességet kér Istentől: „És most, Uram, Istenem, te 
királlyá tetted szolgádat az én apám, Dávid után. De én még 
egészen fiatal vagyok, nem értek a kormányzáshoz. És a te 
szolgád választott néped között van, amely olyan nagy nép, 
hogy nem lehet számba venni: nem számlálható meg a so-
kasága miatt. Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy 
tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz 
között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet?!” 

(1Kir 3,7–9) Az „értelmes és a bölcs” titka, hogy a jó és a 
rossz között különbséget tudjon tenni! Ez a legnagyobb 
kérdés, hiszen óriási kísértés a relativizálás. Amikor vi-
szonylagossá teszem a jót és a rosszat. Relativizálni – ko-
runk, nemzetünk egyik legnagyobb szellemi defektje is ez. 
Tisztában vagyunk vele, hogy a jó és a rossz nem könnyen 
különböztethető meg, de éppen ez a titok. Emberi alapkérés 
kellene hogy legyen: tudjunk különbséget tenni a jó és a 
rossz között.

„Tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte Salamon. Azért ezt 
mondta neki Isten: Mivel ezt kérted, és nem kértél magadnak 
hosszú életet, nem kértél gazdagságot, és nem kérted ellen-
ségeid életét, hanem értelmet kértél, hogy nekem engedel-
meskedve tudj kormányozni, ezért teljesítem kérésedet: olyan 
bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható 
nem volt előtted, és nem támad utánad sem.” (1Kir 3,10–12) 
S ezután következik a két parázna nő esete: kis időbeli 
különbséggel mind a két nő szült, s az egyik ráfeküdt a 
saját gyermekére, az meghalt, és ellopta a másikét. Csak-
hogy a másik ezt kétségbe vonja, s ekkor következik Sala-
mon bölcs ítélete. Érdekessége, hogy önmagában véve meg-
oldhatatlan a történet. Kísérleteztek már olyanokkal, akik 
nem ismerték a történetet, és nem jöttek rá erre a megol-
dásra. „A király ezt parancsolta: Vágjátok ketté az élő gyer-
meket, és adjátok oda egyik felét az egyiknek, másik felét a 
másiknak! Ekkor azt mondta az élő gyermek anyja a király-
nak, mivel megesett a szíve a fián: Kérlek, uram, adjátok 
neki inkább az élő gyermeket, csak meg ne öljétek! A másik 
azonban ezt mondta: Ne legyen se az enyém, se a tiéd, 
vágjátok ketté! Ekkor megszólalt a király, és ezt mondta: 
Adjátok annak az élő gyermeket, és ne öljétek meg, mert ő 
az anyja!” (1Kir 3,25–27) Itt nem egy hétköznapi döntésről 
van szó, hanem a társadalom rendjének a fenntartásáról. 
Ha egy társadalomban az ethosz és az etika felbomlik, ha 
felmentik a gyilkost, mert kibeszéli magát, akkor annak a 
társadalomnak vége, csak egy nagy kataklizma következhet 
be. Tehát ebben az esetben az Istentől kapott képességre 
van szükség, vagyis a jó és a rossz közti megkülönböztetni 
tudásra. Mai magyar valóság: vége annak a társadalomnak, 
ahol annyira relativizálódtak az etikai értékek, hogy a tömeg 
néminemű átmeneti alamizsnáért szívesen csókolgatja haj-
dani rabtartói kezét, és elviseli saját életének primitív szint-
jét, s láthatóan szívesen tűri, hogy hajdani hatalomélvezők 
a jelen legnagyobb kapitalistáiként tetszelegjenek. Ennyit 
a társadalmi etikára nézve.

Az értelmes ember következő érdekes felvezetése a 14. 
zsoltárban a transzcendenciára vonatkozik. „A karmester-
nek: Dávidé. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs 
Isten! Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót. 
Az Úr letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e 
köztük értelmes, aki keresi az Istent?” (A Zsolt 53,3 is az 
értelmes emberről írja ugyanezt.) „Mindnyájan elfordultak 
tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen 
ember sem.” (Zsolt 14,1–3)

Más kérdés, hogy miért szeretné a bolond, hogy ne lenne 
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Isten: „Fennhéjázva mondja a bűnös: Nem lesz számonkérés, 
nincs Isten! Ez minden gondolata.” (Zsolt 10,4) Itt tehát a 
bolond és az értelmes áll egymással szemben a bibliai fo-
galmak közül.

A Példabeszédekben 21 alkalommal fordul elő az „értel-
mes” jelző vagy fogalom. Itt elsősorban az Isten színe előt-
ti életvitellel, a gondolkodásmóddal függ össze: értelmes, 
aki belátja… „Az értelmes ember előtt ott van a bölcsesség, 
de az ostoba szeme a föld végén kalandozik.” (Péld 17,24)

„Aki bölcs, belátja ezeket, aki értelmes, az megérti. Mert 
egyenesek az Úr útjai, az igazak járnak rajtuk, a vétkesek 
elbuknak rajtuk.” (Hós 14,10) Már itt láthatunk jelzést ar-
ra, hogy a bölcs és a látó között összefüggés van.

Az értelmes és a bölcs mindenképpen Istennel függ össze. 
„Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, 
mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem 
látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a világ 
teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén 
meglátható. Ennélfogva nincs mentségük…” (Róm 1,19–21)

Az értelmes jelző vagy kifejezés már többről szól, mint a 
viselkedés vagy a hétköznapi életvitel; elsősorban transz-
cendens vonatkozású. Ezek csak tendenciák, de didaktikus 
módon így különböztethető meg a kettő: az „értelmes vizs-
gálódás” Istenhez vezet minket.

Még az Úr szent vacsorájával összefüggésben is ez a 
formula jelenik meg: „értelmes emberek” vagytok, ítéljétek 
meg magatok az ügyet, bálványimádás kontra úrvacsora: 
„Ezért, szeretteim, kerüljétek a bálványimádást! Úgy beszé-
lek hozzátok, mint értelmes emberekhez: ítéljétek meg ma-
gatok, amit mondok. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, 
nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, ame-
lyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közössé-
günk-e?” (1Kor 10,14–16)

A legutolsó lelet: „Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? 
Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs sze-
lídséggel tesz!” (Jak 3,13) Vagyis ez már a szeretet!

„A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek a 
megismerése ad értelmet.” (Péld 9,10)

A bölcs jelző és fogalom 73 alkalommal található a Szent-
írásban, de a ragozott alakokat nem vesszük figyelembe. 
Mintegy 30 lelőhely van a Példabeszédekben, és 15 alka-
lommal a Prédikátor könyvében.

Az elsőként kiemelt találat arra utal, hogy pneumatikus 
háttere van a bölcsességnek, itt ebben az esetben a „kézrá-
tétel” jelzi, hogy felülről van a bölcsesség. „Józsué, Nún fia 
pedig megtelt bölcs lélekkel, mert Mózes reá helyezte a kezét. 
Izrael fiai hallgattak is rá, és úgy cselekedtek, ahogyan az 
Úr megparancsolta Mózesnek.” (5Móz 34,9)

Már Salamont említettük, bölcsességét Istentől kapta a 
kérésére. „Isten adott Salamonnak igen nagy bölcsességet 
és értelmet. Olyan sok bölcs gondolata volt, mint a tenger 
partján a homok.” (1Kir 5,9)

Az életünk egészével, végső rendeltetésével kapcsolatban: 
„Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jus-
sunk!” (Zsolt 90,12)

„Ki az a bölcs ember, aki ezt megérti, és hirdetni tudja, 
amit az Úr szája kijelentett neki: Miért vész el az ország? 
Miért ég ki, mint a puszta, ahol senki sem jár?” (Jer 9,11)

Miért veszik el az ország? Azért, mert nincs, aki hirdetni 
tudja, amit az Úr szája kijelent. Ha nincs, akkor jön a ki-
halás, kipusztulás veszedelme.

A leletek felületes kezelésére került sor, eltekintettem a 
héber szöveg felvezetésétől és kortörténeti vagy exegetikai 
vonatkozások sorjázásától. Igazából az volt a célom, hogy 
a leletek segítségével a bibliaismeretet erősítsem. Különösen 
arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy érdemes az 
ószövetségi bölcseleti irodalmat is ismerni és olvasni, mert 
nagymértékben gazdagítja a gondolkodásunkat. Mint min-
denkinek, nekünk, evangélikusoknak is megvan a kísérté-
sünk, hogy néhány teológiai alapelvre szűkítsük le a gon-
dolkodásunkat. Természetesen vannak nagyon fontos, ki-
kerülhetetlen, nélkülözhetetlen alapelvek, de ezeket az 
alapelveket színesítik a Bibliában található bölcseleti írások. 
Különösen fontos a Példabeszédek könyve, valamint a Pré-
dikátor könyve, de nem kerülhető ki Jób könyve sem. Mind-
ezt nem az Újszövetség előtt vagy után vagy helyett, hanem 
azzal együtt kell látnunk.

Az okos elsősorban az észbeli képességet jelenti, az e 
világi tájékozódni tudást, a pillanatnyi helyzetben való 
eligazodást, akár azt is mondhatnánk, hogy a politikust. 
Kell ilyen politika az élethez, ezt senki sem tagadja. De 
emellett még a tudás, az ismeret is benne van a szóban. 
Lehet valaki nagyon okos, azaz lehet nagyon nagy a tudá-
sa, de hiányzik belőle az értelmesség és a bölcsesség. Az 
okos egydimenziós ember, csak ebben a relációban gondol-
kodik, csak ezt az életet veszi figyelembe. Az az egydimen-
ziós ember – sok évvel ezelőtt egy Marcuse nevű filozófus-
tól jelent meg egy ilyen című könyv –, aki csak az érzék-
szervek által regisztrált világot veszi figyelembe. Okos, mert 
erről sokat tudhat, elképesztő dolgokat mondhat, mégsem 
bölcs, mert arról, ami kívül esik az érzékelésén, nem vesz 
tudomást.

Nagyon sok igehely összekapcsolja az értelmes és a bölcs 
jelzőket és fogalmakat, s itt elsősorban a transzcendens 
nyitottságról van szó. Érintkezés Istennel, Isten kegyelmé-
nek köszönhetően annak a felismerése, hogy Isten szólal 
meg, Isten akar adni valamit, ami kiegészíti, gazdagabbá 
teszi az immanens érzékelést, vagy teljesebbé teszi az em-
ber valóságát, sőt egy még magasabb szinten Isten vezér-
lése, Isten irányítása alá kerülhet az ember. Az okos vagy 
okosság még alulról irányított, a bölcsesség felülről vezérelt, 
ott már a látás gazdagabb formájával van dolgunk. S itt a 
bölcsesség a hittel érintkezik, és mindennek a titka a látás, 
meglátás, belátás.

Így teljes az ember: ha okos, ha értelmes, ha bölcs. El-
igazodik ennek a világnak a dolgaiban, felismeri azokat a 
lényeges elemeket, amelyek a lényét Isten felé nyitottá te-
szik, és bölcs látóvá válhat, azaz nyitottá lesz Isten felé. S 
ebben a nyitottságunkban ad Isten további fejlődést, hiszen 
minden, az egész lét tőle kapott ajándék.
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Okos ember: begyűjti (megtanulja) az információkat (me-
mória).

Értelmes ember: különbséget tud tenni a jó és a rossz 
között (analízis).

A bölcs ember: látja, hogy az Isten szeretet (megvilágo-
sodás).

Nélkülözni egyiket sem lehetséges, de az ember csak 
ennek a három vektornak köszönhetően válik teljes, egész, 
egészséges lénnyé. Pedagógiai célkitűzésünk aligha lehet 
kevesebb, minthogy legyenek a diákjaink okosak, értelme-
sek, bölcsek. Ezek után már csak a címben megjelölt kérés 
fogalmazódik meg bennem: „Krisztusi szót adj!”

HONTI IRÉN

A kórházi lelkigondozás 
pasztorálpszichológiai szempontjai*

Először arról szeretnék néhány gondolatot mondani, hogy 
mi indított a kórházi lelkigondozásra, úgy általában a lel ki-
gon do zásra. Hogy miért is választottam ezt a feladatot.

A teológiai tanulmányaim és a saját csendes meditációim 
során a legmélyebb hatást a Názáreti Jézus magatartása 
gyakorolta rám, az, ahogyan Jézus a szenvedők, a bajbaju-
tottak, a betegek, az elesettek felé fordult. Jézusnak az a 
közeledési stílusa ragadott meg, ami túl van a szavakon, s 
ami mégis nagyon beszédes abban az értelemben, hogy jel-
zésértékű. És mert jelzésértékű, kihívás ma is az ember szá-
mára. Arra gondolok, ahogyan Jézus rátekintett az emberre 
(meleg szeretettel, empátiával), ahogyan megérintett valakit. 
Az a készség, amellyel a segítségére sietett egy embernek, az 
irgalom, amellyel megszánta a szenvedőt, megesett a szíve 
rajta, könyörületre indult iránta. Olyan egyszerűnek tűnik, és 
mégis, mégis… Mélyen érintett az, hogy Jézusnak fontos volt 
az egy ember. Volt ideje arra, hogy a tömegben mindenki 
másról az egyetlenegyre terelődjön a figyelme, mert neki ott 
és akkor az egyetlen ember nagyon fontos volt. Tetszett az, 
hogy Jézusnak volt bátorsága az egy ember jobbulásáért 
felborítani még egy vidék gazdasági rendszerét is (a gadarai 
megszállott története). Ez oly naivnak tűnik? Talán azt gon-
doljuk, hogy „ó, igen, ez akkor volt”… Máris szeretném hoz-
zátenni, hogy a Názáreti Jézus ügye ma ugyanolyan érvény-
nyel bír, ugyanolyan kihívás mindazoknak, akiknek fontos 
az ember, az emberség, a segítő felebaráti szeretet, az irgalom, 
a szenvedés enyhítése. Jézus tettei dinamizmust, belső erőt, 
elrejtett nagyságot, tudatos, elkötelezett szeretetet képvisel-
nek, és ez számomra is küldetésként hangzik: „Menj el, és te 
is hasonlóképpen cselekedj!” (Lk 10,37b)

A gyakorlat oldaláról ez úgy kezdődött, hogy egy vidéki 
város nagy kórházában havonta egyszer kellett istentiszte-
letet tartani. Ezen néhány személy vett részt, aki erre el 
tudott jönni. A lelkész – általában – bement, megtartotta 

az istentiszteletet és hazament. Feltűnt, hogy sokan jönné-
nek, de nem tudnak, mert ágyhoz vannak kötve. Az is fel-
tűnt, hogy ebben a kiszolgáltatott helyzetben sok monda-
nivalójuk lenne a betegeknek, jó lenne, ha valaki meghall-
gatná őket. Megtanultam, hogy itt nem elsősorban az is-
tentiszteletre, prédikációra van szükség, hanem nagy figye-
lemre az egyetlen személy iránt, türelmes meghallgatásra, 
belebocsátkozni abba az ínségbe, szenvedésbe, amelyben ő 
van, amennyire ez lehetséges, és ott megpróbálni segíteni.

Megtanultam, hogy Istenről, Jézusról inkább csak akkor 
beszélek, ha kérdezik; azt is, hogy Istenről beszélni úgy is 
lehet, hogy megpróbálok valami morzsányit képviselni az 
ő szeretetéből. Így a hangsúly a lelkészről áttevődött a 
lelkigondozóra. (Bár ez a kettő így konkrétan szerintem 
nem választható el, hiszen a lelkész is lelkigondozó kell 
hogy legyen, de ha úgy nézzük, hogy a lelkész az, aki el-
végzi az istentiszteleti szertartást, és rendelkezésére áll a 
gyülekezeti tagoknak, akkor inkább a lelkigondozóra van 
szükség, aki mint embertárs közeledik a személyhez, és az 
ő konkrét szituációjában próbál segíteni.

A beszélgetés olykor a lelkigondozói szobában történik 
(ez a legideálisabb), vagy halkan a betegágy mellett (ez a 
leggyakoribb), vagy a hallban. Az igény személyenként vál-
tozó. A legáltalánosabban jellemző a kibeszélésre, a meg-
hallgatásra szóló igény. Kevesebben jelentkeznek vallási 
igényeikkel, például hogy „imádkozzunk”, de ilyen is van. 
Van, aki tanácsot kér, és ez a legnehezebb, mert a jó lelki-
gondozó – a pszichológiai alapelvek szerint – nem ad ta-
nácsot. A gyerekeknél inkább a közös játék, a rajzolás, az 
alkotás a jellemző. Mi történik egy találkozás, beszélgetés 
során? Azt mindig az „itt és most” határozza meg, és az a 
személy, aki itt és most egészen egyedi, aki felé teljes figye-
lemmel próbálok fordulni.

A beszélgetések során a legfontosabbnak azt tartom, hogy 
az emberben mélyen benne lévő – lelki értelemben vett – góc, 
„teher” a felszínre kerüljön. Saját magunkról tudjuk, hogy 
amikor nyomaszt, bánattal tölt el valami, súlyos kőként 

 * Elhangzott a Sapientia Főiskola Sophia Tagozatán, a Bojtár Műhely 
találkozóján, 2003. március 11-én.
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nyomja, nyugtalanítja a lelkünket, azt milyen jó és fontos 
kimondani és ezáltal – gondolatban – kívülre helyezni.

A szívbetegségek mögött, a látható szomatikus problé-
mán túl, lelki-szellemi szinten olyan események, történések 
húzódnak meg, amelyek valamilyen mértékben felelősek a 
szívbetegségekért. Például házastárs, közeli hozzátartozó 
halála vagy súlyos betegsége (mint legnagyobb kockázati 
tényező); a stressz, túlhajtott élettempó (ez ma igen jellem-
ző); az elhagyatottság érzése (a család részéről): „nem kel-
lek” szindróma; a gyermekkori traumák; az értelmetlenség 
érzése; és mindazon érzelmi megnyilvánulások, amelyekre 
a népi közmondás ezt mondja: „Szívére vette a dolgot.”

KONKRÉT PÉLDÁK

Zsuzsa (66 éves): Összetett szívműtétje volt: három ércsere 
és egy billentyűműtét. 2002 őszén tudta meg, hogy műteni 
kell. Előtte fél évvel halt meg a férje, akit nagyon szeretett.

Ica (55 éves): Szívműtét: három ércseréje volt. Elmondá-
sa szerint nagyon mostoha gyermekkora volt, szülei elhagy-
ták, több családnál nevelkedett. A legnagyobb bánata, hogy 
gyermekei nem törődnek vele.

Dezső (65 éves): Nem jól dolgozik a szíve. Súlyos bűntu-
data van a múlt miatt, mert évekig alkoholista volt. Ettől 
nem tud szabadulni.

Géza (66 éves): Szívgyengeség miatt került be. Gyermekei 
nem törődnek vele, ez nagyon bántja őt, pedig ő mindig se-
gítette a gyermekeit. Azonkívül nem látja értelmét napjainak...

Terike (60 éves): Szívműködési probléma miatt került be. 
Fél éve meghalt a lánya, azóta semmi sem érdekli. Szinte 
lehetetlen vele kommunikálni.

Azt sohasem mondanám, hogy „ezek miatt” lesz valaki-
nek szívbetegsége, de az bizonyos, hogy hozzájárul a be-
tegséghez, hogy köze van hozzá.

Ezek a lelki tényezők, amelyek a múltra vonatkoznak, a 
beszélgetés során előjönnek, szóba kerülnek. Ott vannak a 
lélek mélyén, mint nyomasztó, bántó, kínzó érzések, terhek, 
sokszor elviselhetetlennek tűnő fájdalmak. Azután ott van a 
jövőre vonatkozóan a félelem, szorongás, értelmetlenségér-
zés, ami szintén nyomasztja az embert. A leglényegesebbnek 
azt tartom, hogy ezeket az érzéseket kimondják, tudatosítsák. 
Ez pedig megfelelő, kedvező atmoszférában történhet meg.

Ebben sokat jelentett számomra Rogers módszere. Rogers 
meggyőződése, hogy a kliens rendelkezik belső erőforrással, 
„öngyógyító képességgel”, ami mobilizálható ebben a hely-
zetben. Rogers igyekszik megérteni kliensét, aktívan figyel 
rá, kimondott érzéseit visszatükrözi, de nem kapcsolja ösz-
sze a saját tapasztalatival, értékrendjével. Rogers olyan 
teljes elfogadásra törekszik, amely védett állapotot nyújt, 
és ezáltal segíti a gyógyulást. Olyan atmoszférát, légkört 
igyekszik biztosítani, amelyben bármi bátran kimondható.

Amennyiben a beteg ki tudja beszélni nyomasztó gond-
jait, érzéseit, ezáltal azok kívülre kerülnek, egy bizonyos 
távolságra, így már rájuk lehet látni. Ami kívülre kerül, azt 

egyrészt könnyebb elviselni, másrészt csak azt lehet azután 
feldolgozni, amire rálátok.

Viktor E. Frankl szerint segíti az egyént a gyógyulásban, 
ha egy bizonyos távolságra kerül a problémájától. Szintén ő 
mondja, hogy az emberi szellemnek mindig van egy szabad-
ságtere beállítódni, hozzáállni ahhoz, amit nem lehet meg-
változtatni, vagyis például emberi méltósággal elhordozni a 
gyógyíthatatlan szívbetegséget. De akkor tud az egyén beál-
lítódni valamire, ha egy bizonyos távolságba került tőle.

A lelki probléma kibeszélésén, az arra való rálátáson túl 
az is lényeges, hogy az illető ne mindig a betegségre, a 
negatívumra nézzen, gondoljon. Nem feledve a betegséget, 
próbálom mégis olyan irányba terelni a beszélgetés fonalát 
– ha lehet –, ahol jó elidőzni (például család, gyerekek, 
unokák, a múlt kellemes emlékei, megalkotott tettek, pozi-
tív élmények), amire jó gondolni. Olyan gondolatokat ke-
resünk, amelyek lelkesítő erővel töltik el, bátorító módon 
hatnak rá. Ezekbe bele lehet kapaszkodni.

Vallásos embernél lehet hivatkozni arra, hogy mindezt 
bármikor elmondhatja Jézusnak, és mivel hívő ember, éljen 
ezzel a lehetőséggel. Ez nem egyoldalú monológ, Jézus be-
szélgetőtárs, tehát válaszol is. A nagy kérdés, hogy hi-
szünk-e ebben.

A kibeszélésen túl a másik, ami gyakran előkerül, az értelem 
keresésének a kérdése. Hiszen a megoldás az, hogy az illető 
„itt és most”, a jelenben értelmet, célt találjon. A beteg ember 
részéről égetően merül fel a kérdés: mi értelme tovább az élet-
nek ilyen „foltozott szívvel”, beszűkült életlehetőséggel…

Példák: A 66 éves Géza már nem dolgozhat, de nem sze-
ret unatkozni, tévézni sem. Az „unalmas pofákat” sem ked-
veli a nyugdíjas körben. Mit tegyen, hogy értelme legyen egy 
napnak? Kerestük az értelmet. Elhangzott, hogy például 
keressen valami jó kulturális programot, egy „jófej” beszél-
getőtársat, sétálhat a természetben (ez nagyon egészséges), 
de az is szép, ha meglepi a feleségét valami kedvességgel.

A 70 éves Ernő kitalálta, hogy mozogni fog. Csak keveset, 
de azt rendszeresen. Írni is fog, mert nagyon fontos meglá-
tásai vannak, amit le kell írnia az utókor számára. Tehát 
még annyi feladata van! (Mivel az életnek feladat jellege 
van a logoterápia szerint, a személyre szabott feladat éltető 
erővel hat az emberre.)

Évi 52 éves SMP-s a szívbetegsége mellett. Tudja, hogy 
a mozgása egyre korlátozottabb lesz. Ötletes, kreatív bábo-
kat készített a kórházban. (Én is kaptam egy kis fehér fókát.) 
Ezek a kis alkotások a depressziótól is megmentik őt. Le-
hetne otthon is alkotni, az egyházában is, az iskolának is…

Jó, ha az illető meg tudja fogalmazni, hogy milyen vál-
toztatásokat szeretne megvalósítani, milyen reális célokat 
tűz ki a jövőre vonatkozóan. Az értelem keresése nagyon 
lényeges. Így a belső erők a jobbulás irányába koncentrá-
lódnak. A logoterápia szerint három értékkategória van: 
alkotói, élmény- és beállítódási. Az adott helyzetben az ér-
tékek megvalósítása jelenti az értelem megélését. E nélkül 
pedig az ember levert, lehangolt lesz. Fontos tudatni, hogy 
mindig, minden helyzetben van lehetőség arra, hogy az 
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ember értelmet valósítson meg. Lehet, hogy már csak arra 
van lehetősége, hogy emberi méltósággal viselje el a szen-
vedést, de ez a legnagyobb érték. Olykor elmondom: „Ahogy 
ön viseli a szenvedést, az példaértékű számomra.” Az érte-
lemorientáltság azért nagyon lényeges, mert kinyitja az ajtót 
az erőtartalékokhoz, míg a problémaorientáltság blokkolja 
azokat. Betegség esetén sok esetben ez a pszichikai tarta-
lékenergia blokkolt. Ha lehet, segíteni kell azt feloldani.

Más értelemben, de ugyanúgy pozitív terápiás faktor a 
hála is. Az egyik nővér beküldött egyszer egy szobába, ahol 
a hölgyeknek semmi sem volt jó. Mindenki lázadt, szidták 
a kormányt, az egyházat, a papokat, mindent. Egy jó ideig 
hallgattam, aztán kezdtünk sok olyat felfedezni az életben, 
ami szép, jó, értékes: a jelenben és a múltban is. Nagyon 
sokat találtunk, még papot is…

Kibeszélni, meghallgatni, értelmet keresni, hálásnak len-
ni – mindez mintha immanens síkon történne, pedig nem 
így van. Az ember komplex lény, az antropológia szerint: 
test-lélek-szellem. Az ember akkor is szellemi lény, ha az 
Isten szóba sem kerül. Isten nevének kimondása nélkül is 
lehet róla beszélni. A felelősség, az értelem, a szabadság 
kérdése is transzcendens kategória. Továbbá a morális kér-
désekről alkotott vélemény is egy értékrendet tükröz, ebben 
is benne van, hogy „kit képviselünk”, ha nem is direkt 
módon. Másképpen szólva, a kegyelem erőivel számolva az 
ember egy nálánál nagyobbhoz fordulhat segítségért, erőért, 
gyógyító kegyelemért, és az embernek szüksége van erre a 
nagyobb segítő erőre. A betegeknek szükségük van a báto-
rításra, hogy forduljanak Isten felé, az embernél nagyobb, 
isteni dimenzió erői felé. És ők érzik, tudják ezt.

A kórházi lelkigondozás missziói lehetőség is. Soha senkit 
nem akartam megtéríteni, de nem is tagadom le, hogy kiben 
hiszek és mit hiszek. Sőt, ha szóba kerül, bátran vallom, 
hogy keresztény vagyok, hiszem, hogy Krisztus él, benne 
élet van, erő, remény, gyógyító kegyelem. Igazán kihívásnak 

azonban azt tartom, hogy szeretnék egyszerűen jelzés lenni 
az Isten szeretetéről, nem sok szóval, inkább egy kis szere-
tettel. Néhány példát hoztam ezzel kapcsolatosan.

É. nővérrel az egyik szinten ismerkedtem meg. Azt mond-
ták, hogy az ő emeletén ne is próbálkozzam. Pár hónappal 
később ő maga plakátolta ki az istentiszteleti meghívókat, 
és örült, hogy ilyen is lesz. Hozzá az orvostudomány kísér-
letei felől próbáltam közeledni a „Hit és gyógyítás” című 
konferencia anyagával. Azután egy nagy beszélgetésünk 
volt erről és másról is. Elmondása szerint örül, hogy talál-
koztunk életünk útján…

Zs. nővér kezdetben tartott tőlem. Nem szívesen írta ösz-
sze az igényeket a lelkigondozói beszélgetésre. Több alka-
lommal is beszélgettünk, ez elmondása szerint baráti és 
felszabadító jellegű volt. (Zundel szavaira gondolok: „Ha 
Isten nem felszabadító tapasztalat, hamis istenné vált.” Jó 
lenne ezt a felszabadító jellegű légkört képviselni.)

Dr. K. E. főorvosnőt meghívtam, hogy tartson egy elő-
adást a szívbeteg gyerekekről egy ökumenikus közösségben. 
Azt mondta, hogy ő nem vallásos. Mondtam, hogy ez nem 
is feltétel. Tudtuk, hogy az emberség összeköt, és ez elég. 
Az előadása és a jelenléte is azt tanúsította, hogy ő nagyon 
is Isten ügyét képviseli…

Új kezdeményezésekre is van igény, mint például isten-
tisztelet (most indult be először a kardiológián ökumenikus 
jelleggel, és valóban van rá igény!); fogadóóra a négyszem-
közti beszélgetésekhez a lelkigondozói szobában; önisme-
reti tréning (ez még várat magára).

Három rövid mondattal fejezem be, ezek a szentírási 
mondatok mottóim ezen a pályán.

„Baráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek.” (Jób 
6,14) Jézus mondja: „Beteg voltam, és meglátogattatok. (…) 
Amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb 
atyámfiai közül, velem tettétek meg.” (Mt 25,36.40) „Vigasz-
taljátok, vigasztaljátok népemet!” (Ézs 40,1)

VARGA CSABA

A régi és az új paradigma

Minden kornak megvan a maga korszelleme, és minden kor-
szellemet – részben vagy egészen – meghatároz saját kora, 
és mindent kort alapvetően megjelöl és befolyásol az önma-
ga által is elfogadott korszellem. Íme, ez a békés egymásra 
utaltság. Ez a kölcsönös függőség azonban korábban is 
megkérdőjeleződött, ha egy-egy univerzális gondolkodó ki-
szabadult a korszellem támogató-akadályozó kötelékei kö-
zül. Európában az utolsó két-háromszáz évben felgyorsultak 
a korszellemváltozások, és minden valamirevaló gondolko-
dó előkészítette vagy beteljesítette az aktuális korszellem-
váltásokat.

Az utóbbi néhány évtized viszont radikális fordulatokat 
hozott. Először is – visszatekintve az elmúlt egy-kétezer 
évre – látványosan kiderült, hogy az eddigi korszellemek 
egységes európai korszellemet alkottak, és az ezen belül 
az ötven-százévenkénti változások az alapvető paradig-
mán nem, vagy csak keveset módosítottak. A Római Bi-
rodalom bukása utáni Európa materiális-racionális gon-
dolkodása ma átfogóan a régi paradigmaként írható le, 
még akkor is, ha ebben a hosszú időtávban jó néhány 
gondolkodó kopernikuszi fordulatokat ért el a tudományos 
gondolkodásban.
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A klasszikus meghatározás1 szerint a korszellem, 
avagy új fogalommal a paradigma a gondolkodásoknak, 
vélekedéseknek, értékeknek és módszereknek egy adott 
társadalom vagy szűkebben egy tudományos közösség 
minden tagja által elfogadott összességét jelenti. Mind-
ebből következik, hogy a paradigma árvíz tulajdonságú, 
mert a konkrét korban az adott tudományos tudást, sőt 
a tömegkultúrát mindig teljesen elönti. De ez nem is lehet 
másképpen. Ha hiányzik a korszellem, ha nincsenek el-
fogadott paradigmák, ha nincs társadalmilag is használt 
köztudás, az adott korszak elvesztheti tájékozódó ké pes-
sé gét, és a korszakban szinte senkinek sem adatik meg 
a tájékozódás lehetősége. Nem véletlen, hogy korszellem 
nélküli korról nem tudunk – legfeljebb túlságosan stati-
kus-dogmatikus vagy túlságosan labilis-zavart korszel-
lemről.

A paradigma fogalmát a tudományos közösség egyen tu-
dá sáról tágítsuk ki a korszellem átfogó gondolkodására. 
Normális viszonyok között a mindenkori régi paradigma 
folyamatosan feltöltődik az aktuális paradigma új felfogá-
sával, és mintegy szellemi evolúció keretében a régi korszel-
lem paradigmája folyamatosan bővül és megújul. Ebben az 
esetben nincs árvíz – avagy a békés szellemi tenger mindig 
felfrissül a beáradó új folyóvizektől. Európa utolsó ötszáz 
éve inkább azt mutatta, hogy a korszakok intézményesen 
gátakat, ideológiai falakat építettek minden új felfogás elé, 
ám sem a tiltással, sem az üldözéssel, sem az elégetéssel 
nem tudták elérni, hogy a szellemi árvíz folyton átbukjon 
a gátak tetején. A régi paradigmák többsége (csak a több-
sége) legkésőbb mindig elsüllyedt az árvizek után maradt 
lápokban, mocsarakban.

Most azonban valóban gyökeresen új állapot van. Egy-
részt az vált szinte univerzálisan láthatóvá, hogy az elmúlt 
kétezer év tudományos gondolkodása azért tekinthető egy-
ségesen régi paradigmának, mert alapvető gondolkodási 
tartalmak vesztek el az időszámítás előtti évezredekben, és 
az utolsó ötszáz évben is létfontosságú árhullámok ma-
radtak el, vagy már az indulás előtt elenyésztek. Másrészt 
a tudományok, különösen a természettudományok önfej-
lődése olyan új szakaszba jutott el, ahol a régi paradigma 
legkeményebben őrzött határait törték át, és szinte akarat-
lanul felfedezték az új paradigma2 körvonalait. Ez ráadá-
sul már nem korszakhoz, nem tudáshoz vagy nem állam-
hoz kötődik, hanem mindenekelőtt univerzális jelenség a 
földi civilizációban, sőt a tudományok, vallások, kultúrák 

 1 Lásd Thomas S. Kuhn A tudományos forradalmak szerkezete című 
könyvét (Gondolat, 1984). Íme, az egyik definíció: A paradigmán „…olyan, 
általánosan elismert tudományos eredményeket értek, melyek egy bizonyos 
időszakban a tudományos kutatók egy közössége számára problémáik és 
problémamegoldásaik modelljeként szolgálnak.” (11. o.)
 2 A régi és új paradigma helyett használhatnánk más fogalmakat, például 
azt, hogy a felvilágosodás és a megvilágosodás paradigmája, vagy azt, hogy 
Arisztotelész és Platón paradigmája, vagy talán még azt is megkockáztat-
hatnánk, hogy az anyagközpontú és szellemközpontú paradigma; ám mind-
egyik valamilyen értelemben egyszerűsít és szűkít, ezért maradtunk a régi és 
az új paradigma nem éppen szellemes, de kellően semleges kategóriájánál.

fölötti folyamat, s részben időhöz kötött, miközben szinte 
időtlennek tűnik.

Az új paradigma megértése és elfogadása természetesen 
változatlanul a korszellembe, a tudományos paradigmákba, 
a közgondolkodásba, az értelmiség nagy többségének meg-
újulásképtelenségébe ütközik. Ennek azonban az is oka, 
hogy nem tisztázódik élesen, markánsan a Régi és az új 
paradigma közötti különbség. Ha ez nem látszik, azt lehet 
gondolni, hogy nincs is. Ha a határ elmosódik, azt lehet 
feltételezni, hogy nem is kell rajta átkelni. Ha az új para-
digma tudományosan nem legalizált, sokan abban bízhat-
nak, hogy a régi paradigma legalizáltsága megtartja tudo-
mányos tekintélyüket és hatalmi pozícióikat. Ha az új 
gondolkodás nem válik özönvízzé, a hivatásos és nem hi-
vatásos gondolatgyártók nem fognak tömegesen átlépni a 
Rubiconon.

Nos, tegyünk kísérletet a határ megtalálására. A régi 
paradigma néhány tétele sarkítva, egyszerűsítve: az ember 
örökre a föld bolygó és a hold foglya: a világegyetem csak 
csillagászati rendszer, fizikai jelenségek halmaza. Az em-
ber csillagporból van, így lényegileg természeti-biológiai 
lény;3 az anyagi világ tehát mindössze fizikai-kémiai világ, 
az anyag evolúciója hozta magával az értelmes lények 
kialakulását; a tudat az agy anyagi produkciója, terméke.4 
A közösség az ember fizikailag szervezett társas együtt-
működése, a társadalom pedig gépként felfogott gazdasá-
gi-politikai rendszer, amely saját képére formálja, szocia-
lizálja az egyes embert. A tudomány csak azt tekinti va-
lóságnak, ami az ember által fizikailag-természetileg 
meg ragadható, sőt a modern tudomány lényege a szűk 
valóságszeletekre való koncentrálás.5 A tudáselméletek 
szerint mindig a külső világ, a kor és a korszellem önfej-
lődése termeli az új gondolatokat; egyedül csak a tudo-
mány tekinthető tudománynak, és véglegesnek tekintette 
a művészet, a tudomány és a teológia szétválasztását. Az 
Isten nem több, mint a primitív ember és közösség víziója 

 3 A régi paradigma színvonalas képviselete: Steven Pinker: Hogyan mű-
ködik az elme? Osiris, 2002.
 4 A régi és az új paradigma közötti határ észlelését jól dokumentálja a 
következő néhány mondat: „Még oly keveset tudunk az emberi agyról, az 
»Én«-ről, az agy és a tudat viszonyáról, az emberi lélek titkairól, hogy a 
dualisták, a materialisták vagy akár a funkcionalisták táborába is tartoz-
hatunk. Ezért számunkra, tudósok számára az a megoldás marad, hogy 
figyelembe vegyük a kvantumfizikától a szociálpszichológiáig terjedő tu-
dományterületek legújabb eredményeit, és megértéssel fogadjuk, hogy az 
emberi kultúra és az egyes ember tudata között nem lineáris kölcsönhatások 
vannak.” „Wittgenstein azt sugallja, hogy az észlelés új áttetszősége még 
a mindennapi emberek életét is megváltoztatná. Ilyen változást nem lá-
tunk, egyelőre legalábbis nem.” Vizi E. Szilveszter – Altrichter Ferenc – Nyíri 
Kristóf – Pléh Csaba: Előszó. In: uők: Agy és tudat. BIP, Budapest, 2002. 
(Kognitív szeminárium.)
 5 „Minden szakterület szigorúan kijelöli a maga területét és meghatá-
rozza a maga sajátos problémáit, s ezzel egyre jobban elvágja magát a ter-
mékeny valóságtól.” „A tudománynak mint kutatásnak és felfedezésnek ez 
a leszűkített technokrata képe teljesen megfelel annak, amit Nietzsche úgy 
fejezett ki, hogy a tudományos módszer diadalt aratott a tudomány felett.” 
Theodore Kisiel: Heidegger és az új tudománykép. Hermeneutika és a termé-
szettudományok. Áron Kiadó, 2001.
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a nem létező spirituális dimenziókról. Történetileg ezt 
nevezhetjük Arisztotelész, a felvilágosodás,6 Karl Marx 
vagy az ipari kor paradigmájának.7

Összefoglalva: Az embert körülvevő világ anyagi-fizi-
kai világ, amelyben az ember az anyag önfejlődése ered-
ményeként létrejött értelmes természeti lény. Nekünk 
ebben semmi újdonság nincs, mert a (sztálinista) mar-
xizmus, a tudományos materializmus belénk égette a 
régi paradigma alapelvét: az anyag elsődlegességét és 
fölényét a szellemmel szemben. A felvilágosodásban tö-
kéletesített paradigma tehát csak az élettelen és élő ter-
mészet tükre volt, és a mai tudományos kutatás csak a 
valóság empirikus területeire koncentrált. A régi para-
digma tehát az egész helyett a részre helyezte a hang-
súlyt, sőt a részen túli valóságot nem fogadta el. Annyi-
ra nem, hogy még a keresztény teológia is korlátozta a 
vallási gondolkodást, és például a keresztény misztiku-
sokat (Keresztes Szent Jánostól Jakob Böhméig) igyeke-
zett száműzni a teológiai korszellemből. A régi paradig-
ma egyetlen fogalomba sűrítve nem más, mint közel 
kétezer éves intenzív tudásgyűjtés és értelmezés a lát-
ható és megfogható részvilágról. Az anyag külső világá-
nak tudománya.

Az eddigiekkel szemben az új paradigma néhány állítá-
sa: az ember soha nem volt a föld bolygó és holdjának 
foglya: a világegyetem bonyolult élő-élettelen, párhuzamos 
síkokon létező, anyagi és nem anyagi világ. Az ember nem-
csak biológiai és társadalmi, hanem elsőrendűen szellemi 
és spirituális lény, már ezért is az anyagi világ nem pusz-
tán fizikai és bioszféra, hanem mindenekelőtt szellemi és 
transzcendentális természetű valóság, amiből következik, 
hogy a természeti evolúció mellett-előtt az intelligens ter-
vezettség a meghatározó. Az agy és a tudat viszonya nem 
egyszerűen duális rendszer, hanem egyre több jel szerint 
az agy nem más, mint a tudatot megjelenítő, a tudatot 
mozgásba hozó biológiai „eszköz”. A közösség nem egy-
szerűen csak az emberek közötti gazdasági-hatalmi vi-
szonyrendszer, hanem legalább ilyen mértékben érzelmi, 
szellemi és spirituális hálózat, s ebből az következik, hogy 
a társadalomra alkalmazhatatlan a mechanikus gépmodell, 
avagy az ember második természete, szociális rendszere 
szintén sokdimenziós – káosz típusú – téridő világ, amely-
nek a vezérlésében például a globális köztudás, tömegtudás 
a legmeghatározóbb elem. A tudomány már régen nemcsak 

 6 A régi paradigma lényegileg a felvilágosodás paradigmája, amelynek 
kritikáját már megadta Th. W. Adorno – M. Horkheimer könyve: A felvilá-
gosodás dialektikája. Filozófiai töredék. Atlantisz, Budapest, 1990. Ebben a 
töredékben szerepel a híres mondat: „A felvilágosodás totalitárius.” 22. o.
 7 Ken Wilber például azt írja, hogy a régi, a felvilágosodás paradigmája 
(karteziánus, newtoni, mechanisztikus, tükör- vagy visszatükröződő pa-
radigma) reprezentációs paradigma volt: adottnak vette a valóságot, és 
annak minél pontosabb reprezentációjára, ábrázolására törekedett. Egy 
másik helyen azt fejti ki, hogy a felvilágosodási paradigma annyit tett, 
hogy az összes ént és a mit redukálta, és a tudomány kedvéért száműzte a 
tudatot és a morált. Ken Wilber: A Brief History of Everything. Shambhala, 
Boston, 1996.

azt tekinti valóságnak, ami az ember által fizikailag-kémi-
ailag megragadható, hanem felfedezi és részben megérti 
az anyag felszínén és a ráción túli valóságot.8 Az új tudás-
elméletek szerint mindig a belső világ, a kort és a korszel-
lem önfejlődését túlugró szellemi-spirituális kapacitás „ter-
meli” az új gondolatokat; ma már a klasszikus tudomány 
mellett újra tudománynak tekinthető a művészet, a teoló-
gia vagy részben az ezotéria9 is, avagy a művészet, a tu-
domány és minimum a teológia közötti kölcsönös reflek-
táltságot elősegítő integráció is elképzelhető. A 21. század 
azért lesz a spiritualitás korszaka, mert az Isten a legfej-
lettebb ember és közössége létének transzcendens központ-
ja, ami egyúttal magas szintűvé teszi erkölcsi felelősségét 
és kvalitatív szabadságát. Történetileg ezt nevezhetjük 
Platón, Hegel, Kant vagy a várható tudásközpontú kor 
paradigmájának.

Összefoglalva: A régi paradigmát egyrészt a régi para-
digma kérdőjelezte meg, amikor az empirikus részvalóság 
mögé nézett, s kénytelen-kelletlen felfedezte, hogy az em-
pirikus valóság belső lényege szerint szellemi valóság. 
Másrészt pedig azért kezdte felszámolni a régi paradigmát, 
mert különösen a természettudományok ráébredtek, hogy 
a legújabb tudások rímelnek az ősi tudásokra, s elindult 
a racionális és nem racionális megfigyelések, tudások, 
értelmezések közeledése. Harmadrészt Európában ismét 
megerősödtek a tradicionális tudások, s a tudomány min-
den tagadása ellenére a spirituális tudások hallatlan ki-
hívásokat fogalmaztak meg az egyoldalú, mechanikus 
világképekkel szemben. Az új paradigma tehát nem tagad-
ja a régi paradigma valóságképét, csak azt mondja, hogy 
az egy részvilág materiális résztudása, amely alapvető 
kiegészítésre és újragondolásra szorul, és ebből a szem-
pontból érdektelen, hogy közben régi gondolkodók egyes 
ideologizált elméletei (lásd például a tudományos materi-
alizmust) lomtárba kerülnek. Az új paradigma egyetlen 
fogalomba sűrítve nem más, mint közel kétezer éves in-
tenzív tudásgyűjtés és értelmezés másodvonalának tudá-
sát is hasznosítva eljut az egész világ (benne a láthatatlan 
és megfoghatatlan valóság) potenciális feltárásának esé-
lyéig. Az új paradigma természetesen a szellem elsődle-
gességét hangsúlyozza az anyaggal szemben, miközben 
a nem anyagi valóság fokozatos megértésével sokdimen-
ziós bonyolult rendszernek tekinti az egységes anyagot/
szellemet. Az új paradigma persze még közel sem született 
meg, sőt az új paradigmának már most nagyon eltérő 

 8 Az új paradigmát bemutató könyvek magyarul is megjelennek, elég 
Robert Anton Wilson híres könyvére (Kvantumpszichológia. Mandala-Véda, 
2002) hivatkozni, amelyben például ezt írja: „A jelenlegi kvantummecha-
nikai fejtegetések megnyitják az utat a még gyorsabb haladáshoz, hogy 
megérthessük a »paranormális« és a »transzcendentális« állapotokat.” 
A tradicionális gondolkodók szükségképpen továbbmennek a felismerésben: 
„Csak az Abszolútra vonatkozó tudomány ad értelmet és tárgyat a relatív-
ra vonatkozó tudománynak.” Frithjof Schuon: Az emberi állapot gyökerei. 
Arcticus Kiadó, Budapest, 2001.
 9 Az ezotéria fogalmának meghatározását lásd: Réné Guénon: Megjegy-
zések a beavatásról. Kvintesszencia Kiadó, 2002.
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változatai vannak, s a következő évtizedek még alapvető 
paradigmaváltásokat hoznak a mai (határátlépő) valóság-
képekhez képest is. Az új paradigma tudásalapú és tudat-
központú, avagy információalapú és a sokdimenziós szel-
lemi valóság paradigmája.

Az új paradigma nem várt gyorsasággal árvízként árad 
ki az új tudományos és tudományon túli szellemi közpon-
tokból, és nyilván számtalan régi tudásba és a régi tudás-
ból továbbfejlesztett új felismerésbe ütközik, amelyek 
közben korrigálják és kontrollálják az új felfogások még 
nem vagy soha nem igazolható tételeit. A jobb gondolko-
dók nem tehetnek mást, minthogy árvízi evezősökké vál-
nak, vagy már talán azok is, mert az új tudományos és a 
hagyományos tudományon túli hipotézisek megismerését 
nem kerülhetik meg, s az új felismerések előbb-utóbb 
átvezet(het)ik őket az új valóságokba.

A régi és az új paradigma között a határ nyitva van, s 
régóta át lehet lépni rajta,10 avagy a határállomásokon ke-
resztül szabad a közlekedés. Ez akkor is igaz, ha a paradig-
mahatár meglétét és azt átjárás szükségességét a régi pa-
radigma gondolkodói és hívei még sokáig – gyakran heve-
sen és kérlelhetetlenül – tagadni fogják. A jövő nem a régi 
paradigma dogmatikus tagadása, hanem a régi és az új 
paradigma egyesítése. Önmagában nem elég áthaladni a 
paradigmahatáron, hanem az új paradigma alapján egysé-
ges rendszerré kell fejleszteni a régi és az új tudásokat.

 10 Ha valaki belülről kívánja megérteni a régi és az új paradigma küzdel-
mét, érdemes végigolvasni Jean-Pierre Changeux és Paul Ricoeur dialógusát: 
A természet és a szabályok (Osiris, 2001). Changeux kitűnő idegtudós, a régi 
paradigma híve, de ennek kötelékeit óvatosan lazítja, Ricoeur nem kevésbé 
kitűnő filozófus, aki még nem teljesen áll az új paradigma oldalán, de min-
denképpen az új gondolkodás lehetőségeit keresi.

TAKÁCS JÁNOS

Pályám emlékezete

Új, ismeretlen feladat ez most nékem. Nem szeretnék 
történelmet írni. A közben elkövetett hibákat sem kívá-
nom felsorolni, mert akkor túl hosszúra nyúlna ez az 
emlékezés.

Inkább arra gondolok, amit egy énekversünk mond: „El 
ne feledd, mennyi jót tett teveled, S híven takargatta élted.” 
Ez maradt meg emlékezetemben. Szüleimtől hallottam, 
hogy három éves koromban súlyos skarlát életveszélybe 
sodort. Azzal ment el este az orvos, Isten csodája lesz, ha 
megérem a reggelt. Azon az éjszakán édesanyám nem 
hunyta be a szemét, könyörgéssel virrasztott.

Nagy öröm volt, hogy az egyetlen fiú (három lánytestvér 
mellett) életben maradt. Ettől kezdve édesanyám vágya az 
lett, hogy az ő fia legyen annak az Istennek szentelve, aki 
az életet adta és megtartotta.

Nagy volt a szülők öröme, amikor néhány év múlva 
először ejtettem ki a számon: pap leszek! De örömük ha-
marosan elhomályosodott, amikor egy szép napon azzal 
tértem haza: hát én nem lehetek pap, mert a faluban már 
van papunk, a katolikusoknak meg a zsidóknak is van 
papjuk, hát rám semmi szükség. Teljesen mégsem mond-
tam le eredeti tervemről a későbbiek során, ha pályavá-
lasztásom felől faggattak, az volt a válaszom: pap vagy 
omnibuszkocsis leszek.

Tizenöt évesen, egy adventi bibliaórán meghallottam azt 
az igét: „Íme az ajtó előtt állok és kopogtatok…” Befejezésül 
Ella testvér (Fébé diakonissza) a „Vándor áll ajtód előtt…” 
című éneket tolmácsolta. Ettől a megszólítástól többé nem 
tudtam, de nem is akartam szabadulni. Így kerültem a sop-
roni teológiára 1930-ban.

Másodéves teológus koromban egy felejthetetlen él-
ményben volt részem. Lelkészünk megkért, hogy nyáron 
egy hónapig helyettesítsem. Az első istentisztelet után a 
gondnok felhívta figyelmemet, hogy van a gyülekezetben 
egy nagyon súlyos, idős betegük, jó lenne meglátogatni. 
Hétfőn reggel el is indultam a látogatásra. A néptelen 
utcákon, mély csendben, gondolkozva haladtam: Hova 
megyek? Mit akarok? Mi a teendőm? Félelemtől szoron-
gatva visszatértem a paplakba imádkozni, segítséget 
kérni. Azután mertem csak átlépni a betegszoba küszöbét. 
Beszélgettünk, együtt imádkoztunk a félhomályban. 
A folytatás már a temetőben volt. Néhány nap múlva 
megkeresett az özvegy egy kosár szőlővel. Azt a látoga-
tást akarta megköszönni. Elmondta, hogy a férje harag-
ban volt az egyetlen fiával. Nem akart megbékélni vele. 
Hajthatatlan volt. De miután ott együtt imádkoztunk, 
röviddel utána szólt: Hívjátok a fiamat, meg akarok ve-
le békülni. És néhány órával később a megbékélt szív 
megszűnt dobogni. A békesség csendje töltötte be az ott-
hont. Az emlék megmaradt: „Az Úr csodásan működik, 
de útja rejtve van.”

Másik nagy élményem a teológián az volt, hogy egy 
pályázat révén találkoztam Luther Márton A jó cselekede-
tekről című írásával. Kincsesbányára találtam; megtanít 
hinni, bízni, Istenben élni. Nem tudtam letenni. Úgy érez-
tem, ezt le kell fordítani, közkinccsé tenni. Ahogy az élet-
be kikerültem, 1934-ben, körmendi segédlelkész koromban 
azonnal hozzáláttam a fordításhoz. A 400 éves eredeti 
szöveget vettem alapul, ami nagyon kemény feladat volt. 
De egy év múlva, Pestszentlőrincre kerülve már a kinyom-
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tatásra gondolhattam. Eközben Detre László kifésülte 
gyatra szövegemet és „ízes magyarságba” öltöztette, amint 
az egyik bíráló meg is jegyezte. 1937 tavaszán kikerült a 
nyomdából, és őszre már el is fogyott.

Teológusprofesszoraim s a teológus ifjúság lelkesedés-
sel fogadta ezt az írást. Menten terveztük Luther értékes 
művének további fordítását. Elkészült a Magnificat s a 
Kereskedelemről és uzsoráról szóló irat fordítása. Kerestem 
kiadót. Kaptam is elismerést a kiadóktól, meg dicséretet, 
„de zabot nem”! Azután a háború minden tervet elsodort. 
Újabb állomáshelyek: Tótkomlós, Hódmezővásárhely, ahol 
61 évet töltöttem.

Hódmezővásárhely jó statisztikával rendelkezett. 96 
hold földje volt az egyházközségnek. Menhelyi központ 
volt városunkban, ahol 73 békés megyei evangélikus is-
kolás gyermeket tartottak nyilván, és sok békési evangé-
likus középiskolás tanuló is járt itt iskolába. Ezt a hely-
zetet az 1945. év egyből lesöpörte, és hirtelen nullába 
jutottunk. Egy ideig még volt ifjúsági munkánk, de las-
sanként elköltöztünk innen. A megélhetés is egyre nehe-
zebb lett, amit mezőgazdasági napszámos munkával 
pótoltunk. Gyermekeim édesanyja is korán elhunyt, de 
nagyon sok támogatást, segítséget kaptunk pedagógusok 
részéről. Mind a három gyermekem tanulhatott, kettő 
orvos, egy pedig mérnök lett. Kevés időm maradt a tanu-
lásra, de a görög Bibliát soha nem tettem le. Így történ-
hetett, hogy a rendszerváltás után tizenkét írást adhattam 
ki és küldhettem ajándékba sokaknak. Ezek közül a Sep-
tuagintából való zsoltárfordítás jelentette nekem a legna-
gyobb örömöt. A Prédikátor könyvének fordítása is hasz-
nos volt.

Meggyőződhettem arról is, hogy ma sokkal könnyebben 
elérhetjük híveinket sajtó útján, mint járművekkel. Sajtó 
révén mindenhová be lehet jutni, királyi palotába és csősz-
kunyhóba egyaránt. Akkor jó, ha a betű szárnyán evangé-
lium száll, és nem „üres tudomány”. Ezt vetőmagként lehet 
szórni, és ha kell, akkor az „ingyen vettétek, ajándékba 
adjátok” sínpárján. Nem kell látványos eredményt várni, 
de annyi bizonyos, hogy az ige így sokszor célhoz ér. A visz-
szajelzések igazolják ezt.

Hatvannyolc évi szolgálat után végleg le kellett jönnöm 
a szószékről. De az írott ige még sokáig haladhat. Átlép-
heti az országhatárt és megérkezhet a tenger túlsó partjá-
ra is. „Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett 
Istened, az Úr, már negyven esztendeje a pusztában, hogy 
megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van 
a szívedben: megtartod-e parancsolatait, vagy sem? Sa-
nyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, ame-
lyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Így adta tudtod-
ra, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal 
él az ember, ami az Úr szájából származik.” (5Móz 8,2–3)

NÉHÁNY LEVÉLRÉSZLET

Sopron, 1937. ápr. 21.
Kedves Barátom!
Luthernek a jócselekedetekről szóló műve fordításának szí-
ves megküldéséért fogadja hálás köszönetemet. A fordítás-
hoz gratulálok! Vivat sequens!

A mű elterjesztéséhez szeretnék hozzájárulni 10 példány-
nak a szegény sorsú, de jó igyekezetű hallgatók között való 
szétosztásával. Azért kérem, szíveskedjék 10 példányt cí-
memre megküldeni, és jelezni, hogy a 10 példánynak mi lesz 
az ára, – melyet aztán haladéktalanul be fogok küldeni.

Szeretettel üdvözli öreg barátja 
Dr. Prőhle Károly

Tisztelendő Hitoktató Segédlelkész Úr!
F. évi március hó 22-én kelt felterjesztésével együtt kézhez 
vettem Luther Márton: A jó cselekedetekről írt munkájának 
magyar fordítását.

Midőn a mű dedikált példányának felajánlásáért hálás 
köszönetet mondok, egyszersmind örömömet fejezem ki, 
hogy Tisztelendőséged ezt az építő hatású, értékes reformá-
tori iratot a magyar evangélikusság részére hozzáférhetővé 
tette. Nyugodjék meg munkáján Isten gazdag áldása. Tuda-
tom egyszersmind, hogy a könyvre legközelebb kiadandó 
körlevelemben egyházkerületem lelkészeinek és tanítóinak 
figyelmét felhívom. Testvéri szeretettel szolgatársa az Úrban

Győr, 1937. március hó 23-án
Kapi Béla 

Püspök

Sopron, 1937. III. 27.
Kedves János öcsém!
Megkaptam szíves küldeményedet. Hálás köszönet érte. 
Hálás köszönet nem csak a tiszteletpéldányért, hanem 
még sokkalta inkább hálás köszönet a bátor cselekedetért, 
hogy siralmasan szegény Luther-irodalmunkat megaján-
dékoztad ennek a munkának a fordításával, s hogy sze-
gény segédlelkész létedre vállaltad ennek súlyos anyagi 
kockázatát.

Örülnék, ha ennek az első kötetnek a sikere lehetővé 
tenné mentől előbb a II. és III. és a további számok megje-
lenését. Különösen Luther írásmagyarázati munkáinak a 
fordítására volna sürgős szükség. Milyen kár, hogy böjt 
idején pl. nem lehet az emberek kezébe adni Luthernek a 
szenvedéstörténetről szóló írásait, illetve prédikációit!

Levelemet a Deák térre irányítom abban a reménységben, 
hogy onnan majd elirányítják az igazi címre.

Isten gazdag áldását kívánva életedre és munkádra, igaz 
szeretettel köszönt testvéred az Úrban

Podmaniczky
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SZILAS ATTILA

Megigazulás – üdvözülés
Újabb gondolatok Irenaeus nyomán

Valószínűleg minden lelkész úgy érzi néha, hogy az evan-
gélium mondanivalójának kifejezéséhez új szavakra volna 
szükség. A teológiának is, mint minden szakterületnek, 
minden tudománynak megvan a maga szókincse és szóér-
telmezése. Az igazság szó például mást jelent egy tanárnak, 
mást egy jogásznak és mást a teológusnak. A lelkész prob-
lémája viszont az, hogy amit mondani akar, az mindenki 
számára érthető, releváns kell hogy legyen. Gondolkodás 
nélkül használjuk például a megigazulás szót igehirdetése-
inkben, pedig ez sok ember számára érthetetlen fogalom. 
Előzménye az lenne, hogy nem vagyunk igaz emberek. Ha 
ehhez még hozzátesszük, hogy Krisztus által „igazultunk 
meg”, ő viselte el a büntetést helyettünk, akkor lesz ez iga-
zán „igazságtalan” a mai ember számára. Ez csak egy példa 
arra, hogy szavak, melyeket gondolkodás nélkül haszná-
lunk, mennyi gondot okozhatnak azoknak, akik nincsenek 
hozzászokva az egyházi (kánaáni?) nyelvhasználathoz.

Másik probléma az, hogy sokszor a tartalom, az a teológi-
ai fogalom, amit el akarunk mondani, már magában véve 
sem mond semmit a mai embernek. Számunkra például alap-
vető tény, hogy bűnösök vagyunk. De azok, akik nincsenek 
otthon az egyházban, nem érzik a különbséget bűnös és bű-
nöző között. Így ez elfogadhatatlan számukra. Először is nem 
nagyon ismerik a parancsolatokat, de ha hallják is, úgy ítélik 
meg, hogy ezek ellen nem vétettek, vagy ezek rájuk nem 
vonatkoznak. Hogyan beszélhetünk így a bűnbocsánatról?

Ha a nem vallásos nevelésű embereknek akarunk ma 
beszélni, valahogy egészen elölről kellene kezdeni.

Tertullianus óta a római egyházban Krisztus megváltói 
művéről mint az Isten és ember közötti megromlott jogvi-
szony rendezéséről beszéltek. Irenaeus számára, aki kelet-
ről származott, Krisztus megváltói művének középpontjá-
ban a húsvéti feltámadás áll. A megváltás nem az Isten és 
ember közötti jogi viszony rendezése, hanem elsősorban a 
gyógyítás, a helyreállítás – Irenaues a recapitulatio szót 
használja –, amely a feltámadással vette kezdetét.

A bűn által megromlott az ember viszonya Istenhez. Ahe-
lyett, hogy Isten képe lenne a világban, Isten akar lenni (Gen 
3,5). Jézus azért jött a világba, hogy megvalósítsa azt, amit 
Ádám nem tudott megtenni, igaz ember lett. Amikor Jézus 
azt mondja: „Legyetek tökéletesek, amint a ti mennyei Atyá-
tok tökéletes”, nem azt akarja, hogy isteni tökéletességre 
törekedjünk, hanem hogy igaz emberek legyünk.

Luther szerint a megváltást a bűnbocsánat által nyerjük 
el. Irenaeus szerint azáltal, hogy részesei leszünk annak a 
helyreállítási, gyógyulási folyamatnak, amely Krisztus fel-
támadásával vette kezdetét. Húsvét lényege nem a saját 

bűnei felett bánkódó ember, hanem a halál felett győzelmet 
arató Krisztus magasztalása. Az egyháznak azt a gyógyulást 
kell hirdetnie a világban, amit a feltámadás hozott.

Sajnálatos tény, hogy nálunk nagypéntek a „legnagyobb 
ünnep”. Még azok is templomba mennek, akik egyébként 
soha. Húsvétkor viszont már csak megszokott arcok vannak 
jelen szerencsére sokan. Talán túl sokat foglalkozunk saját 
bűneinkkel és keveset avval a gyógyulással, amit Krisztus 
feltámadása jelent a világnak?

Mi, amikor üdvösségről beszélünk, általában én köz pon-
tú an gondolkodunk. A mi bűneink bocsánata által, nekünk 
szól az evangélium, pedig egyéni üdvözülés nincs. Üdvös-
ségre Jézus Krisztus által, az ő világban jelenlévő teste, az 
egyház által jutunk. Ezen felül, a halál feletti győzelem nem-
csak az emberre, hanem a teremtett világra is vonatkozik. 
A szövetség minden élőlényre kihat (Gen 9,9–10). Micsoda 
távlatokat nyit meg ez egy olyan korban, amikor az ember 
saját létét és a teremtett világ jövőjét látja fenyegetve? (Na-
gyon jól kapcsolódik ehhez a Lutheránus Világszövetség 
közeledő nagygyűlésének mottója: Gyógyulást a világnak.)

A középkorban az volt az ember kérdése, hogyan találom 
meg a kegyelmes Istent? Ma ez nem kérdés. Az ember ma 
azt mondja, hogy ha van is Isten, az igazságtalan és kegyet-
len. Az élet értelmetlen. Hogyan viszonyuljak a kegyetlen és 
igazságtalan léthez, melyet a halál értelmetlenné tesz?

Senkit ne tévesszen meg a halálnak ma gyakran hallha-
tó lekicsinylése. Azt, hogy mennyire probléma a halál, bi-
zonyítja, hogy egyre elfogadottabbá válik az újraszületés 
(reinkarnáció) gondolata, sokszor még keresztények között 
is. Mi ez, ha nem a halál előli menekülés? (Meg kell jegyez-
ni, amit kevesen vesznek figyelembe, hogy a reinkarnáció 
éppen a halál. A megváltást az újraszületéstől való szaba-
dulás, a nirvána jelentené.)

Ha meg akarjuk szólítani az egyházon kívül élő embert, 
talán ez az a terület, ahol erre jó lehetőségünk van. De nem 
azt kell elmondanunk, hogy a halál után is van élet, hanem 
azt, hogy Isten erre a világra küldte Jézust, ennek a világnak 
adott reménységet. Vasárnapról vasárnapra mondjuk, hogy 
hiszem a testnek feltámadását. A politikai, gazdasági és 
erkölcsi válsággal küszködő világnak van reménye a gyó-
gyulásra, és ezt nekünk, keresztényeknek kell közvetíte-
nünk. Ehhez persze nem elég a jó igehirdetés, hanem arra 
van szükség, hogy megéljük és tegyük életünkben valóság-
gá ezt a reményt.

Az ember ma nem érzékeli bűnösségét. Ezért ahelyett, 
hogy előbb bűnössé tennénk, hogy a bűnbocsánatról és 
üdvösségről beszélhessünk, a hangsúlyt arra a reménység-
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re kell helyezni, amely Krisztus által a világba jött. Egy 
időre takarékoskodni kellene a „bűnös ember” kifejezéssel, 
abba kellene hagyni az elveszett emberről beszélni és bű-
neinket boncolgatni. A megtérés sürgetése is kétséges, hi-
szen legtöbben arra gondolnak, hogy többet kellene imád-
koznunk, templomba járnunk, kegyesen kellene élnünk. 
Irenaeus számára a megtérés azt jelenti, hogy Ádámmal 
ellenkező irányba haladunk: Krisztust követjük. Ez azt je-
lenti, hogy bizonyságot teszünk szavakkal és tettekkel arról 
a reménységről, mely a világ számára Krisztusban megje-
lent. Ezen a ponton bizonyára sok nem egyházi légkörben 
nevelkedett emberrel is közös nevezőre tudunk lépni.

„A világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését”, 
várja azokat, akik mindennek ellenére mernek a halál felett 
győzedelmeskedő Krisztussal járni. Szavainkkal és életünk-
kel kell bizonyságot tenni a harmadik hitágazat ajándéka-
iról: a szentek közösségéről, a bűnök bocsánatáról és a test 
feltámadásáról. Nem hiszem, hogy ma először a betegségről, 
a bűnről kell beszélnünk, hogy utána felkínálhassuk a gyó-
gyulást. Nem hiszem, hogy a megtérést kell sürgetnünk, 
hanem azokat az ajándékokat kell a világ felé közvetíte-
nünk, amelyek a gyógyulást hozzák. Nem az ember tud 
megfordulni és megjavulni, hanem Isten tudja újjáteremte-
ni a haldokló embert és világot.

SZABÓNÉ MÁTRAI MARIANNA

Krisztus meghalt és feltámadott értünk
Aranydiplomás evangélikus lelkészek vallomásai

Krisztus meghalt és feltámadott értünk. Aranydiplomás 
evan gélikus lelkészek vallomásai. Szerk. Madocsai Miklós. 
Magánkiadás, Budapest, 2003.

Június 14-én, a hittudományi egyetem tanévzáró ünnepélyén 
vette át aranydiplomáját egy nyugodt szívvel „legendás”-nak 
nevezhető évfolyam. A negyvenes évek végének nagy ébredé-
si mozgalmából jött a többségük. Szokatlanul magas létszámú 
évfolyamot alkottak. Ismert „teológusházassá-
gok” köttettek soraikban. Ők voltak azok, akik-
kel aláírattak egy nyilatkozatot, hogy tudomásul 
veszik, senki sem garantálja egyházi szolgála-
tukat, mégis maradtak. Rendkívül széles a ská-
la, amelyen pályájuk mozog. Mintaszerű és szé-
les körben ismert a lelkészi szolgálathoz való 
komoly, felelősségteljes hozzáállásuk. Ilyen 
mó don hosszú ideig szinte a gerincét alkották 
egyházunk lelkészi karának. És ők azok, akik 
sokféleségük, nagyon különböző pályaívük el-
lenére mindvégig legendás közösséget alkottak, 
amelyet nem bontottak meg sem a történelem 
fordulatai, sem az egyházunkban tapasztalható 
vagy áhított változások, sem az ő különböző irányokba való 
besorolódásuk, sem pályájuk igencsak változatos alakulása. 
Nem azért ápoltak és ápolnak barátságot, mert azonos nézetet 
vallanak, mert azonos módon élik meg hitüket, mert azonos 
módon képzelik el a Magyarországi Evangélikus Egyház szá-
mára üdvözítő utat. Nem azért, mert mind „sikeresek” voltak, 
és nem azért, mert mind összefogtak valamilyen üldöztetések 
közepette. Barátságot ápoltak és ápolnak egyszerűen azért, 
mert annak idején egymás mellett ültek a Teológia padjaiban, 
mert különböző módon bár, de ugyanazt az Urat szolgálják és 

ugyanabban az életértelmet adó és örök perspektívát jelentő 
hitben osztoznak. Legendásak. Mert nem sok ilyen csoporttal 
büszkélkedhet egyházunk. Bizonyára vannak közöttük, akik 
a többieknél szorosabban kötődnek egymáshoz, bizonyára 
voltak nagy vitáik, akár komoly feszültségeik is, nyilván nem 
értenek mindenben egyet egymással. Számomra az ő törhetet-
len barátságuk arra példa, hogy a Krisztushoz tartozás és a 
Krisztus szolgálata valóban képes mindenféle különbözőségen 

átívelve közösséget teremteni és megtartani. 
Hogy erősebb a Krisztusban való egység, mint a 
bármi egyéb területen meglévő sokféleség.

Önmagukhoz méltóan egy könyvvel ünne-
pelték jubileumukat az idei aranydiplomások. 
Vallomáskötetnek nevezték – találóan. Mert 
nem történelemkönyv, amit kiadtak. Az egy-
háztörténet utolsó 50 éve szubjektív visszaem-
lékezések tükrében áll előttünk a könyvben. 
Nem felelne meg objektív és pontos történet-
írásként – de nem is ez a célja. A kötetet Ma-
docsai Miklós állította össze. A kifejezés szin-
tén találó, hiszen nincs a könyv a szokott 
módon megszerkesztve. Kicsit sincs kiegyen-

lítve az egyes visszaemlékezések terjedelme és mélysége, 
nincsenek azonos szempontok, nincs tartalomjegyzék (ez 
egyébként kár), a fotók minősége is kívánnivalót hagy maga 
után, sőt minden sajtóhibát sem javítottak ki. Hasonló hiá-
nyosságokat lehetne még sorolni. Számomra ez azt jelenti, 
hogy amennyire nem objektív egyháztörténet, ugyanannyira 
nem professzionális krónika ez a könyv. Vallomások csokra, 
s ha így olvassuk, rendkívül érdekes, értékes élettörténeteket, 
lelkészi sorsokat ismerhetünk meg, időnként nagyon elcso-
dálkozhatunk, de mindenképp gazdagodhatunk általuk.
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Hadd emeljek ki a továbbiakban néhány szempontot a 
vallomásgyűjteményből. Nagyon különböző a családi háttér, 
ahonnan indulnak. A negyvenes-ötvenes évek fordulójának 
szinte teljes családi keresztmetszete előttünk áll. Kitelepítés, 
elszegényedés, árvaság, háború, fogság, házak, üzletek, bir-
tokok kisajátítása, rendezett polgári és parasztcsaládok – szí-
nes a paletta. De szinte refrénszerűen tér vissza a nagy kérdés: 
hogyan tudom finanszírozni tanulmányaimat? És a válasz a 
legkülönfélébb munka, gyenge tanulók korrepetálása, és egy-
általán nem ritkán ismerősök, ismeretlenek segítsége. „Jézus 
adott erőt ahhoz a harchoz, mely éveken át nappallá változ-
tatta az éjszakákat és robottá az ünnepnapokat, mert varrás-
sal kerestem meg tanulmányaim fedezetét.” (10. o.)

Mint már fent is említettem, a kor nagy ébredési hulláma 
meghatározó a nemzedék életében. Az azonban nagyon kü-
lönböző, hogy ki melyik ágában, milyen intenzitással és mi-
lyen módon vett részt. Sőt hogyan alakult és formálódott, 
változott a saját nézete, hite a fiatal évek során. Rendkívül 
nagyok ekkor a különbségek az egyes kegyességi irányzatok 
között. Sokkal élesebbek, harsányabbak és mélyebbek, mint 
ma. Mégis úgy érzem, mai teológushallgatóknak és fiatal 
lelkészeknek mélyen el kellene gondolkodniuk a következő 
mondatokon: „De ennek ellenére, ha voltak is viták közöttünk, 
áthidalhatatlan feszültségekre, szembenállásokra nem em-
lékszem. Tálán túl kegyesen hangzik: bennem úgy él az em-
lék, hogy szerettük és becsültük egymást.” (203. o.) S valóban 
így kellett lennie. Különben hogy történhetett volna meg, hogy 
50 éven keresztül megszakítás nélkül, rendszeresen találkoz-
tak – nemcsak „némelyek”, hanem valamennyien! – nehéz 
időszakokban egymást anyagilag is segítették, és folyamato-
san „körleveleztek”, amiből részleteket közöl a könyv.

Szerettek tanulni, és szerettek volna többet foglalkozni 
a teológia tudományával. Emlékezetem szerint csak egy 
beszámoló említ olyat, hogy a sok nyüzsgés helyett többet 
kellett volna tanulnom teológus koromban. A nagyon ne-
hezen felkutatható és elérhető könyveket ajánlják a leve-
lekben egymásnak, könyvesboltokat, antikváriumokat, 
for rásokat. És egy álom az ösztöndíj – ami az ötvenes évek 
bezárt Magyarországán valójában senkinek sem adatik meg. 
Legföljebb itt-ott egy kis kóstoló, a „belföldi ösztöndíj” sa-
játságos találmánya, önképzés, de – micsoda paradoxon! – 
hiába lettek közülük többen doktorok és teológiai tanárok, 
a külföldi egyetemeken való tanulás igazán csak annak 
lehetett osztályrésze, aki 1956. november 24-én lépte át az 
osztrák-magyar határt – igen kalandos módon (133. o.).

És ezzel a ténnyel már teljesen benne vagyunk az ötve-
nes-hatvanas évek Magyarországában, elképesztő, ma már 
szinte elképzelhetetlen bizonytalan, esetleges, kiszámítha-
tatlan politikai és egyházi körülmények között. Segédlel-
készi hányattatások az ország egyik végéből a másikba, 
éveken át. Fizetésként a bizonyos állami kongrua. Elfelej-
tett és meg nem tartott, sőt ellenkezőjére fordult vezetői 
ígéretek. Létbizonytalanság. Pályamódosítások. Kisodródás 
az egyházból. Döbbenetes helyszínek (Rudabánya, Ózd és 
a „vörös Csepel”). Ma már elképzelhetetlen lakás- és élet-

körülmények. És a már szintén elképzelhetetlenül közeli, 
szinte családi kapcsolat professzorokkal és principálisok-
kal, akár lakáskörülményekre, akár a szükséget szenve-
dőkre gondolunk. A Panni robogó, mint a közlekedési ké-
nyelem és gyorsaság netovábbja… És a társak, akik vál-
lalták, megosztották ezt az életet, ezeket a körülményeket 
és ezt a perspektívát.

Érdemes megfigyelni, ahogyan szóba kerülnek a vallo-
másokban professzorok és principálisok. Egyik oldalon ki-
rajzolódik a mester és tanítvány kapcsolat. Vagyis az, hogy 
hűségesen kitartani és minden körülmények között az ér-
tékeken tájékozódni, ezt a szemléletet kapták és tanulták 
az előző generációktól. Persze professzorok és principálisok 
akkor sem voltak tökéletesek. A kérdés mindig az, mi kere-
kedik fölül az ember gondolkodásában. Melyik orientációs 
pont dominál? Nagyjából ez dönti el, hogy egészséges ma-
rad-e a lelkünk és az életérzésünk. Igen tanulságosak a 
vallomások ebből a szempontból is.

„Ködbe léptek” – ezzel a mondattal indította útjára a 
végzős évfolyamot Veöreös Imre. Találóbban nem lehetett 
volna leírni a helyzetet. Mégis hogyan, mitől, miért van az, 
hogy erősítő, reményt adó, pozitív üzenet árad a könyvből? 
Miért van az, hogy ha olvasására gondolok, nem lelkészek 
panaszkodó, gyűlölködő, megkeseredett „áldozat” csoport-
ját látom magam előtt? Nem tönkrement, hanem értelmesen 
végigélt életeket. A székesfehérvári találkozó egyik előadó-
ja a beteg egyház diagnózisának egyik példájaként idézett 
ebből a könyvből. Számomra minden döbbenetes korrajza 
ellenére sem ez. Számomra olyan lelkészek hiteles vallo-
mása, akik „bele merték fúrni magukat a ködbe, a jövőbe” 
(8. o.), mert hitték, hogy olyan biztos talajon állnak, és 
olyan értékes és időtálló mondanivalóval rendelkeznek, 
amit nem tud megrendíteni és nem tud elsöpörni sem a 
történelem viharos szele, sem emberek gyengesége és ál-
noksága. Krisztusra bízták az életüket, a jövőjüket és a 
szolgálatukat. Nem kaptak könnyű sorsot. Nem támogatták 
külső erők az útjukat. Nem röpítette könnyű szél a vitor-
lásukat. De aki megtartatást és életértelmet ígért nekik, az 
állta a szavát. Ha ők visszatekintenek – mint ebben a 
könyvben –, azt látják, hogy nem hiába éltek. Minden küz-
delem ellenére gazdag, tartalmas és értelmes ötven év van 
mögöttük, olyan öt évtized, amiből épülhetnek mások is. 
S hogy ez az egyház annyi veszély és viszontagság után él 
és szolgál, az nekik is köszönhető. Mindenkinek, aki olyan 
komolyan veszi Jézus szavát, hogy rá meri építeni a saját 
életét. Ilyen emberek által és ez által a hit által tartja meg 
a jövőben is Krisztus az egyházat. Ezt a kockázatos lépést 
– saját egzisztenciánk Krisztusra bízását – senki sem fogja 
megspórolni nekünk a jövőben sem. Sem konszolidált gaz-
dasági körülmények, sem ideálisan igazságos politika (ha 
létezne ilyen…). Semmi. A Krisztus-hit kockázatát minden 
időben minden generációnak vállalnia kell. Ilyen értelem-
ben mindig időszerű az idézett prédikáció: fúrd bele magad 
a ködbe, a jövőbe. Isten jelzi: nem ködbe indulsz bizonyta-
lanul, ez csak a látszat, hanem biztos cél felé: ez a valóság.
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Christian M öller: „Ha az Úr nem építi a házat…” Levelek 
presbitereknek a gyülekezetépítésről. Ford. Sándor Endre. 
Lux Kiadó, Budapest, é. n.

Igazán értékes könyveknél tíz év nem nagy idő. 1993-ban 
jelent meg első kiadásban Christian Möller heidelbergi gya-
korlati teológiaprofesszor iskolateremtő könyvecskéje német 
nyelven a gyülekezetépítésről presbiterek részére.1 Idén pe-
dig magyar nyelven is kézbe vehetjük a kiadványt, Sándor 
Endre református lelkipásztor fordításában, a Nemzetközi 
Theológiai Könyvek sorozat 57. köteteként. Mit ad számunk-
ra ez az egyedi stílusban alkotott gyülekezetépítő segéd-
anyag? Huszonegy levelet a szerzőtől azzal 
a szándékkal, hogy a gyülekezetek vezetői 
elolvassák és átbeszéljék őket. Sokan tanul-
tunk eddig is magyar „diákokként” Christian 
Möllertől, de most ismertetői, multiplikátorai 
lehetünk egy nyitott, megújuló gyülekezetve-
zetési stílusnak, amelyet a könyvecske nem-
csak elénk rajzol, nemcsak képvisel, hanem 
valódi mesterműként észrevétlenül tanítja 
meg az olvasót egy szemléletmódra.

„A lelkigondozás olyan lehet, mint egy 
háló, amely felfog” című fejezetben ír a „vi-
lági” módon történő lelkigondozásról, amely 
hihetetlen fontossá válhat egy-egy ember 
életében. A legegyszerűbb példák mutatnak rá arra az ön-
segítő erőre a gyülekezeten belül, amire ritkán gondolunk, 
pedig megtehetnénk. „Talán a »lelkigondozás« szó túl nagy 
és teljes körű, s így felismerhetetlenné teszi a sok kis apró 
dologra való pillantást, ami teljességgel lelkigondozó mi-
nőségű, csak éppen nem ezen a néven ismerik.

Gondoljunk egy postai levélhordóra, aki nem háztól há-
zig rohan, hanem itt is, ott megáll, hogy a levelet szemé-
lyesen adja oda, és egy egyedülálló ember számára talán 
az ő szava az egyetlen szó, amit egész nap hall – nem lel-
kigondozás már ez is? Vagy gondoljon egy vendéglősre, aki 
éjfélig hallgatja egyik-másik vendége bánatát, és aztán még 
mindig megpróbál néhány jó szót szólni – nem lelkigondo-
zás ez is? Vagy gondoljunk egy szombat délelőtti fodrász-
szalonra, amíg a dauerhullámra várnak, nem valóságos 
»gyónási óra«-e az? Ezekkel a példákkal szeretném világos-
sá tenni, hogy a lelkigondozás nagyon is világi, és nagyon 

 1 Christian Möller: „Wenn der Herr nicht das Haus baut…” Vandenhoeck 
& Ruprecht, Göttingen, 1993.

SZABÓ LAJOS

Gyülekezetépítési kézikönyv 
– lelkészeknek és presbitereknek

láthatatlan módon történhet, természetesen egészen más 
néven, mint a »lelkigondozás« fogalma. Sajnos nagyon sok 
ember van, aki Istentől és világtól elhagyatottnak érzi ma-
gát, és igen hálás lenne, ha egyszer megszólítaná vagy 
meglátogatná valaki.” (88. o.)

Sokszor elpanaszoljuk – lelkészek is, presbiterek is hogy 
mennyire megfáradtak a presbitériumok és egyéb hivatalos 
grémiumok attól a fajta munkától és ülésezéstől, amely 
túlzott egyoldalúsággal a szervezeti, technikai és adminiszt-
rációs ügyek intézéséből áll. Hányszor sóhajtunk fel egy-egy 
presbiteri ülés után, hogy rengeteg időt áldoztunk másod-
lagos, harmadlagos kérdésekre, de tartalmi és léleképítő 

szó el sem hangzott. Talán azt is megtapasz-
taltuk, hogy próbáltunk elkészíteni tartalmi 
tervezetet, de nem volt erőnk végig azonos 
színvonalon kivitelezni az alkalmakat. Ilyen 
helyzetek ellen segít védekezni a gyülekeze-
ti leveleket tartalmazó kötet felépítése, 
amelyben az utolsó hat levél tartalmazza az 
élet és tanítás „sűrűjét”, lényegét, rendkívül 
közérthető módon, vitaindító formában.

Mit tehet lelkész és felügyelő ezzel az alig 
több, mint száz oldalas könyvvel? A könyv 
elolvasása után kiválaszthatják pl. a saját 
gyülekezetük kényes kérdéseit érintő le ve-
le(ke)t, felkészíthetnek egy-két presbitert a 

beszélgetés vezetésére, és rászánhatnak egy ülést a levél 
megtárgyalására, vagyis a népszerű teológiai párbeszédre. 
Nincs szükség ebben az összefüggésben döntésre vagy 
határozathozatalra vagy álláspont megfogalmazására, an-
nál inkább fontos azonban, hogy az átgondolás nyugodt 
légkörét, annak mélységét és sokszínűségét átélje a pres-
bitérium. Szócsaták, érdekütközések esetleg itt-ott beszű-
rődő társadalmi és politikai feszültségek és a közösséget 
megpróbáló ellentétek helyén sor kerülhet a gyógyító közös 
cselekvésre is. Ehhez, vagyis a lelkigondozás konkrét gyü-
lekezeti alkalmazásához ad nagyszerű példát Christian 
Möller, amikor arra a kérdésre keresi a választ, hogy mi 
akadályozza meg a presbitériumot abban, hogy egyszer 
megkísérelje az igazi prédikáció megbeszélést. „Ismerek 
olyan presbiteri közösségeket, amelyek legalább egyszer 
egy évben a lelkésszel vagy a lelkésznővel együtt gyako-
rolják magukat a prédikáció hallgatásában úgy, hogy egy 
meghallgatott prédikáció kéziratát előveszik, és nemcsak 
a prédikáció kritizálását, hanem a prédikáció dicséretét is 
együtt tanulják. Szívesen gondolok én is azokra a prédi-
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káció megbeszélésekre, amikor a prédikációt nem agyon-
beszélik, hanem fülükben a meghallott prédikációval előre 
– a minden résztvevő előtt ott lévő életútra – néznek, hogy 
megkérdezzék, mi módon tudott nekem ez a prédikáció és 
hol tudott nekem ez az istentisztelet abban segíteni, hogy 
most már az életemben valami világosabb és átláthatóbb 
lett, s hogy most már bizalommal tekintek az előttem lévő 
életútra? Minél inkább a személyes megérintettségből ki-
indulva és az egész gyülekezetért való felelősséggel hall-
gatják a prédikációt, beszélnek egymással róla, annál ki-
sebb lehet annak a veszélye, hogy a prédikációt szétbeszé-
lik, és csakhamar elfelejtik.” (62. o.)

Mindezeken túl érdemes végiggondolni az előforduló té-
mák néhány kiragadott, erősen válogatott felsorolását:

– Mennyire élő a Biblia? (73. o.)
– Lehetetlen egy evangélikus gyülekezetben feleleveníte-

ni a Szent értelmét és megfelelni így a lelkiség utáni kiál-
tásnak? (69. o.)

– Meg lehet még a vasárnapot menteni? (51. o.)
– „Hogyan viszonyul egymáshoz a nyitottság és az elő-

zékenység, a közép és a távolság az önök gyülekezetében? 
Ott van-e gyülekezetükben az elaprózódás veszélye, vagy 
inkább az elzárkózás és elszigetelődés veszélye fenyegeti?” 
(39. o.)

– Jó, ha a presbiteri közösség arra is odafigyel, mi az, 
amit Isten ingyen ajándékoz a gyülekezetnek („álmában is 
ad eleget”). (13–14. o.)

– Hogyan találhatunk rá a higgadtságra? (102–104. o.)
– Hogyan látják és hallják a templomuk szavát? (94–

98. o.)
– Az intézményes diakónia gondnokságából újra vissza-

térő élő diakónia a gyülekezet hétköznapjaiban… (86. o.)
A derűs és életközeli professzor ebben a könyvében is, 

mint sokszor máskor (például idén a berlini ökumenikus 
Kir chen tagon is) személyes varázsával és irodalmi stílusá-
val kiváló olvasmányt ad a kezünkbe. A humor sem hiány-
zik ebből az alkotásból, bár itt most csak a háttérben és 
indirekt módon jelenik meg, mégis megtapasztalható. E nél-
kül a hangvétel nélkül nincs az a mindkét (német és ma-
gyar) borítón áttükröződő derű és reménység, az a pozitív 
és nyitott közeledés a jövő felé, ami nélkül aligha lehet el-
képzelni a jövő evangélikus gyülekezeti életét – megújuló 
formában – még magyar kontextusban sem.

Ajánlom a könyvet megfáradtaknak bátorításul, tervet 
és víziót váróknak ötletforrásul, és kikapcsolódásul min-
denkinek, aki szereti a jól érthető és az aktualitást minden 
szinten vállaló gyülekezetpedagógiai irodalmat.

Köszönet illeti a református egyház lelkes csapatát, akik 
ezt a gyülekezeti szintre szánt kiadványt magyar nyelven 
elkészítették. Legyen igaza Kádár Ferenc ajánlójának:2 való-
ban „hasznos” könyv indul áldásos útjára Magyarországon.

 2 Kádár Ferenc: Egy „hasznos” könyvről. Református Egyház, 2003. jú-
nius. 142. o.
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FÓRUM

MISSURA TIBOR

A Magyarországi Evangélikus Egyház, 
„a sztálini idők utolsó bástyája”

 Megdöbbenve hallottam ezt a meghatározást a tévében egy-
házunk elmúlt 40 évére. Én még mást tanultam az egyház-
ról az Ágostai Hitvallás VII. cikkében: „Az egyház a szentek 
gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják és 
a szentségeket helyesen szolgáltatják ki.” Számomra még 
igen fontos a fenti hitvallás VIII. cikke is, ahol ezt olvassuk: 
„Mind a szentségeknek, mind az igének Krisztus rendelése 
és parancsa folytán van hatóereje, még akkor is, ha gono-
szok szolgálnak velük.” Ezért igen kérem azokat a testvére-
imet, akik az elmúlt nehéz 40 év eseményeivel szeretnének 
foglalkozni, ne felejtkezzenek el az alázatról, szeretetről és 
tiszteletről! Krisztus testét bírálják, egyben a világtörténelem 
Urát, a Mindenható Istent, sokszor tetszetős, hatásvadász 
megállapításaikkal!

Az elmúlt időkről még azok sem tudnak helyesen beszél-
ni, akik benne éltek, mert a világfenntartó Isten tervét, 
célját mi nem ismerhetjük. Ezért még kevésbé ítélkezzenek 
azok, akik csak egy-két könyvet olvastak azokról az időkről. 
Még akkor sem, ha az történetesen az ÁEH vagy az ÁVH 
jelentéseit tartalmazta.

Az egyház akkor láthatólag és tapasztalható módon a 
gyülekezetekben élt!

„Természetes”, hogy egyesek szeretnék megfejteni azok-
nak az időknek a titkát, s úgy gondolják, hogy ez megold-
ható a történelemkritika szokásos módszerével: válogatok 
az anyagban, rendszerezem azt, majd saját szempontjaim 
szerint csoportosítom, végül igyekszem egységes képet ki-
alakítani… De semmiképpen nem követhető a régi, „szoci-
alista” módszer: „A múltba néző csupa sebet lát, csak vért, 
jajt, panaszt, könnyeket.”

Az egyháztörténethez nem elég a történelem alapos is-
merete. Szükséges az alázat és a tudatos Krisztusra figyelés. 
Mert az egyháztörténeten keresztül Jézus akarja tanítani az 
utókort, hogy ő köztünk és velünk van itt, a földön is.

Nekünk, még élőknek, csodálatos tapasztalata volt az, 
hogy Krisztus velünk volt azokban a nehéz időkben. Segített, 
megoldotta kérdéseinket, tapasztaltuk, hogy ahol ketten-
hárman összejöttünk, jelen volt ő is. Ezért kérem az idős 
testvéreket, papokat és papnékat, de híveinket is, írják le 

tapasztalataikat az elmúlt 40 évről, hogy lássa az utókor, 
akkor is volt egyház az evangélikus egyházon belül is. Nem-
csak Ordass-kérdés volt, vagy rendőri besúgás, hanem Isten-
nel való csendes találkozások és testvéri megbékélések a 
gyülekezetekben, sőt látványos építkezések (templomépítés, 
szeretetotthon-bővítés, a teológiai akadémia építése), biblia-
fordítás, kántorképző tanfolyamok vagy lelkészavatások stb.

Ezt nem úgy értem, hogy csak a szépet írjuk le. Beszéljünk 
a nehézségekről is. Hadd látszódjék meg, hogy a történelem 
Ura még a furcsa és nehéz időkben is tudta építeni országát. 
(Régi mondás: Isten még a görbe sorokra is egyenesen ír!)

Egyházunk legérzékenyebb pontján kezdem meg a közös 
gondolkodást, Káldy Zoltán püspök körül, hogy más is 
merjen róla írni.

Első hivatalos találkozásom vele akkor történt, amikor 
pécsi segédlelkészként felutaztunk a menyasszonyommal 
Budapestre, hogy engedélyét kérjük a házasságkötésünk-
höz. (Mert akkor még ez volt a regula.) Kedvesen fogadott. 
Menyasszonyomat gyerekkorától ismerte. 15 percig elbe-
szélgetett velünk terveinkről, munkánkról, majd áldását 
adta a házasságkötésünkre. Boldogan mentünk haza, s 
tartottuk meg az esküvőt.

Majd egy év telt el, amikor 1962-ben Pécs mellett a vasasi 
gyülekezet lelkészi állása megürült. Káldy püspök úr felren-
delt Pestre, s elmondta, hogy a vasasi gyülekezetben válási 
botrány van. Mivel már több mint öt éve segédlelkész voltam, 
és már házas is, vagyok olyan érett, hogy a gyülekezeti fe-
szültséget le tudom csendesíteni. Ezért ha akarom, kiküld 
oda lelkésznek. Ez nem kényszer – mondta –, mert elég sok 
segédlelkész vár állásra. Visszamentem Pécsre, meghánytuk-
vetettük a feleségemmel a kérdést. Kiderült, hogy a parókia 
tulajdonjogával baj van, a fizetés olyan alacsony, hogy köz-
alapi támogatást kell kapnunk, a feleségem ott nem kaphat-
na állást, tehát onnan kellene továbbra is bejárnia Pécsre a 
kórházba, mert ápolónő. Továbbá, közeledik az első baba 
születése. Ezért egy udvarias és az okokat felsoroló levélben 
lemondtuk a vasasi állást, hisz van más várakozó is…

Két-három nappal később főnököm, Balikó Zoltán lelkész 
Budapestre utazott. Este visszaérkezve még az állomásról 
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jövet bejött hozzánk, s elmondta, hogy Káldy éktelenül 
dühös volt a levelemre, s emlegette, hogy elhelyez a világ 
végére és ott fog felejteni… Hogy mer egy segédlelkész 
nemet mondani neki? (Káldy stílusát nem kell itt részletez-
nem…) Feleségemmel és Balikó Zoltán lelkésszel gondol-
kodtunk, sokat imádkoztunk s másnap ment a rövid levél, 
hogy elvállalom a vasasi lelkészi állást.

Nagyon szép tizenhárom esztendő következett. A helyem-
re kerültem, ahol Isten áldását naponként átélhettük! A va-
sasi templom építésekor kaptam a felkészítést a farkasréti 
templom építéséhez, az egyes szórványhívek számontartá-
sán keresztül, hogy a nagy létszámú kelenföldi gyülekezet-
ben is keressem és komolyan vegyem az egyes embert.

Megtapasztaltuk Isten gondoskodó szeretetét még a szo-
cialista szénbányánál is. A szülés előtt természetesen körül-
néztünk, hogy kaphatna-e a feleségem helyben állást. Ha-
tározott nem volt a válasz: egy lelkész felesége a szocialista 
vállalatnál?! Eltelt a 3 hónap, a szülési szabadság ideje 
(akkor még nem volt sem GYES, sem GYED). A feleségemnek 
indulnia kellett volna Pécsre, a korábbi nyolcórás ápolónői 
állásába. Üzen nekünk a körzeti orvos, hogy most szervez-
nek egy háromórás orvosi laboratóriumi állást, ilyen rövid 
munkára nincs jelentkező, volna szíves a feleségem azt el-
vállalni? Így reggel 7 órától 10 óráig én vigyáztam a kicsire.

Amikor már megszületett a második gyermekünk is, és a 
fizetésünk kezdett kevés lenni (az ottani szolgálatom idején 
végig rászorult a gyülekezet a központi alap támogatására, 
a lelkészi fizetéskiegészítésre), jött a szénbánya vezető or-
vosa, hogy vállaljon a feleségem egy kétórás sebészeti szak-
rendelésben munkát a labormunka után, mert ilyen rövid 
időre nem jön ki Pécsről egy ápolónő. Amikor a harmadik 
gyermekünk is megszületett, és elkezdett már óvodába jár-
ni, váratlanul megszüntették a közeli munkahelyet, fel kel-
lett járni a bányánál lévő nagy orvosi rendelőbe (20 perc), 
de mert már a rövid munkaidővel bent volt a szocialista 
állományban, szó nélkül átvették teljes munkaidővel. Mi 
csak csendes hálaadással tudtuk Isten gondviselését regiszt-
rálni. Ide mi nem akartunk jönni, hanem Isten küldött, Káldy 
Zoltán püspök dühkitörését is felhasználva.

Káldy Zoltán püspököt a kis pécs-vasasi gyülekezetbe a 
tizenhárom év alatt háromszor hívtuk évfordulóra, megem-
lékezésre. Mind a háromszor eljött. Ekkor bejöttek a szór-
ványban lakó híveink is. Szórványunk híveit a Felvidékről, 
elsősorban a Felsőszeliből kitelepítettek alkották. Őket Káldy 
Zoltán, még mint pécsi lelkész, 1946–47-ben, a kitelepítés-
kor, a pécsi állomáson fogadta. Később is kijárt biciklivel 
hozzájuk, mert Pécshez tartoztak. (Később, 1949-ben önál-
lósodott Vasas-Maráza.) A püspöki szolgálatok meghitt 
hangú evangélizációs istentiszteletek voltak – szinte tapint-
ható volt a Szentlélek jelenléte –, igen emlékezetesek ma-
radtak a számunkra. Az istentisztelet utáni szeretetvendég-
ségen Káldyt minden érdekelte. Nagyon érdeklődött a mo-
torkerékpáron végzett szórványmunka iránt (vasárnapon-
ként négy istentisztelet és 60 km motorozás), a kon fir man-
du sok száma iránt, és igen meglepődött, hogy nálunk na-

gyobb a családlátogatások száma, mint néhány többpapos 
pesti gyülekezetben. Talán ennek a beszámolónak köszön-
hetjük, hogy amikor megindult az LVSZ akciója – Trabantot 
kapjanak a nagy szórvánnyal rendelkező gyülekezetek –, 
Vasas az elsők között kapott autót.

A püspöklátogatás alkalmával nálunk volt a vasárnapi 
ebéd, amelyen a gyülekezet felügyelője is részt vett. (Az 
ebédhez ilyenkor „véletlenül” mindig szép húst kaptunk, 
nem kellett hajnali kettőkor a húsbolt előtt sorba állni a 
feleségemnek, mint ahogy azt a többi vasasi bányászasz-
szony tette.) A harmadik alkalomkor döbbentünk meg mind-
nyájan. Püspök úr a leves vételéhez a jobb kezét megfogta 
a bal kezével, hogy ne remegjen, és tudjon a tálból merni. 
Ekkor éreztem meg, hogy ezért az emberért kevesen imád-
koznak. Egyedül maradt. A többszörös terhelés, az egyház 
gondja kikezdte az egészségét.

Akkor az egyedül küzdést megértettem, helyeseltem. Ma 
tudom, hogy ebbe csak beleroppanni lehetett.

A teológiánkon két társunk járta meg a kitelepítést. Ve-
lünk tanult az a teológus, aki Ordass Lajos veje lett. Bejár-
tunk a Deák térre, ahol Keken András sorsáról hallottunk. 
Így csendes szóban, félmondatokban nagyon sok dologról 
tudtunk a korábbi időkből. Túróczy Zoltán nyíregyházi be-
börtönzéséről is. 1957 után jött Ordass Lajos püspök újbó-
li félreállítása és több pesti lelkész kihelyezése vidékre. Mi 
informáltak voltunk, nem kerestünk rózsaszín légvárakat, 
amikor a lelkészi szolgálatra indultunk. Többünknek volt 
más lehetősége is, hogy sokkal többet keressünk, mégis a 
lelkészi pályán maradtunk. (Nekem könyvelői végzettségem 
volt és hivatásos gépkocsivezetői igazolványom.)

Hallottuk azoknak a francia partizánoknak a történetét, 
akik a közéjük tartozó kiskorú bajtársukat megfojtották, 
nehogy a németek kínvallatása során elárulja a többieket. 
Ezért tudatosan nem kérdeztünk rá sokszor még az LMK-
üléseken se mások munkájára, a részletekre, és nem mond-
tuk el a magunk dolgait másoknak, hogy ha véletlenül mi 
kerülünk az „Andrássy útra”, ne lehessen belőlünk semmit 
se kiverni. Tudatosan nem készültek jegyzőkönyvek (tiltott) 
ifjúsági kirándulásokról, nem szerepeltek a lelkészi jelen-
tésekben az ökumenikus találkozók, az éjszakai beszélge-
téseink. (Ezért objektív egyháztörténetet – „hiteles forrá-
sokra hivatkozót” – erről az időről nehéz írni). Állnunk 
kellett a téesz miatt öngyilkos koporsója mellett vagy a 
meghurcoltatás miatt idő előtt elhunyt testvérek mellett, és 
éreztük a Szentlélek segítségét, hogy egyház tudjunk lenni, 
és hirdettük a vigasztalás és feltámadás igéjét és a végső 
ítélet közeledtét. Mi nem Sztálint képviseltük!

Akkor tanultuk meg a XI. parancsolatot is, amit a gyü-
lekezeti szolgálatban használtunk: Csak semmit ne kérdez-
zünk, hogy szabad-e! Az egyházi felsőbbség kénytelen len-
ne ugyanis azt mondani, hogy nem szabad. De ha nem 
kérdezzük, akkor végezhetjük. Így tartottunk háznál még 
egy-egy gyereknek is hittan- és konfirmációs órát, téli idő-
ben bibliaórákat és evangélizációkat. Amikor külföldre ki-
jutottunk – főleg az NDK-ba –, természetesen hoztunk a 
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gyermekeink számára is cipőt vagy valami játékot. De az 
izgalmat mindig az jelentette, hogy amit hoztunk a gyüle-
kezeti munka jobb szemléltetéséhez és bővítéséhez (diák, 
képek, könyvek), azokat ne vegyék észre a határon. Milyen 
jó volt látni a gyerekek örömteli szemét, amikor egy-egy 
flanellel szemléltetett tanítást vagy diavetítést tudtunk tar-
tani, vagy amikor ismertettük az új bibliai vagy teológiai 
felismerésünket az LMK-ülésen, az új könyvek alapján! 
Láttuk, hogy munkánk nem hiábavaló, épül az egyház a 
mi evangélikus egyházunkon belül is.

A 40 év talán leglátványosabb alkalma az LVSZ nagy-
gyűlése volt az azóta leégett Sportcsarnokban. Egyházunk 
elsőként lépett ki a templomi gettóból. Átélte a sok kis szór-
ványgyülekezet, hogy mi a „világegyháznak” vagyunk a 
részei. A világgyűlés tette lehetővé, hogy sok személyes 
kapcsolat, sőt testvér-gyülekezeti kapcsolat alakuljon ki. 
Ekkor talált rá újra a kelenföldi gyülekezetünk a sepsi-
szentgyörgyi testvérgyülekezetre. Ha tízezer keresztény 
ember összejön (mert ennyien voltunk a nyitó és záró is-
tentiszteleten), az nem jelent anarchiát – mert erre hivat-
kozva utasítottak el állami részről minden korábbi kérést. 
A mi gyűlésünk tette lehetővé a többi felekezet „kilépését” 
is. Utána járt itt Billy Graham, a taizéi mozgalom, a római 
pápa stb. Ezen a gyűlésen keresztül bizony a Mindenható 
előkészítette a vasfüggöny lebontását is. Ezért legyünk 
nagyon hálásak!

Természetesen akkor sokan beszéltünk Dóka Zoltán leve-
léről is. De nemcsak beszéltünk, hanem imádkoztunk, hogy 
ne legyen baja belőle. Sokan úgy láttuk, hogy erre a levélre 
nagy szükség volt. Nem nekünk vagy gyülekezeteinknek, 
hanem Káldy Zoltánnak. Jól éreztette a levél, hogy ez a cso-
dálatos együttlét a Sportcsarnokban nem egyszerűen Káldy 
munkájának eredménye. A világszövetség elnökévé megvá-
lasztása sem az ő érdeme, hanem Isten csodája. Nem nagy-
szerű felismerni, hogy mindezek Isten eszközei lehettek az 
ő országa építésében? Természetesen ha valaki a levelet csak 
személye elleni támadásnak érti, az kirekeszti magát abból, 
hogy érezze: Isten országa részese és építője.

Isten adott még a betegségen keresztül egy hosszú évet 
Káldy Zoltán püspökünknek, amikor sok mindent újra le-
hetett és kellett értékelnie. Nem tudjuk, mi zajlott benne.

Hadd utaljak másik két emberre is, akit ma könnyen 
leírunk és elmarasztalunk. Péter János református püspök-

re gondolok, aki később külügyminiszterként tevékenyke-
dett, és Dezséry Lászlóra, aki a Magyar Rádió főmunkatár-
sa lett. Mind a kettő fizetése megtöbbszöröződött, mind a 
kettő az egyházzal való szakítás után közvetlenül megta-
gadta Krisztust és az egyházával való közösséget. De az idő 
előrehaladtával mi történt bennük és velük? Péter János az 
hűvösvölgyi evangélikus szeretetotthonba hozta az édes-
anyját, pedig az akkor normatív támogatás nélkül igen 
szegényes volt a kiemelt káderek részére fenntartott öreg-
otthonokhoz képest. Dezséry László pedig egyházi temetést 
kért. Ne ítélkezzünk tehát túl könnyen még ilyen „világos 
és egyszerű” esetekben sem!

Számomra fontos bizonyíték arra, hogy egyház voltunk, 
ahol Jézus meg tudta szólítani az embereket, a lelkészcsa-
ládok élete. Otthon nem lehet képmutatóskodni, gyerekeink 
szeme mindent észrevesz. Látták, hogy nekünk igen szeré-
nyen kellett élnünk, látták, hogy nincs közmegbecsülésünk, 
a párttitkárok és mások sokszor belénk törölhették a csiz-
májukat, és mégis sokan vállalták közülük a lelkészi hiva-
tást. Elhívást kaptak abban a „sztálini egyházban”. (Bo-
csássanak meg az olvasók, ez a meghatározás engem na-
gyon szíven ütött.)

Végül ne felejtsük el: a tanítványok sem voltak hibát-
lanok, mégis őket küldte el Jézus a világ misszionálására. 
Péter megtagadta az Urat, a Zebedeus-fiak hatalomra 
vágy tak, karrieristák voltak, János első haragjában tüzet 
kér a samáriai falura. Jézus mégsem tagadta meg a velük 
való kapcsolatát. Sőt országa építésére kiküldte és felhasz-
nálta őket. Pedig Péter még később is hibázott, szembeke-
rült Pállal is.

A konkolyról és a hálóról szóló példázatra is jó gondol-
nunk, ahol arra kapjuk a figyelmeztetést, hogy az egyház-
ban, gyülekezeteinkben nemcsak hibátlan termés, értékes 
búza, jó hal van, hanem ott van a konkoly és a hitvány, a 
semmirevaló is. Az egyház nem tiszta és bűntelen, és a 
földön soha nem is lesz az! A végleges ítéletet hagyjuk a 
Mindenhatóra.

Ezért legyünk szerényebbek a múlt megítélésében. Inkább 
csak írjuk le a múltat, az ítéletet pedig hagyjuk Istenre.

Jó, hogy mind egyénileg, mind közösségként a kegyelmes 
Istenben bízhatunk. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16)
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AZ IGEHIRDETÕ MÛHELYE

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 9. VASÁRNAP

• Lk 12,42–48

Félidőben

Mindig csodálattal tekintek a  Bajnokok Ligája meccseire, 
különösen akkor, amikor a tréner mint a csapat szolgája, 
félidőben vigyázásra és éberségre inti legénységét a győze-
lem érdekében. A taktikai utasítások mellett nagyobb súlya 
van a lelki megerősítésnek, segítségnek. Ma is a fülemben 
cseng egykori trénerem mondata: „Fiúk, kössétek fel azt a 
bizonyos övet, és szívvel, lélekkel küzdjetek, legyetek fris-
sek az utolsó percig, míg le nem fújják a mérkőzést!” És 
még annyit mondott, ha mindezt megtettétek, akkor emelt 
fővel távozhattok a pályáról. Tehát lélekben és fejben dől 
el a meccs.

Igeszakaszunk szorosan összefügg az előtte lévővel 
(12,35–40) – „Intés vigyázásra”, mely nem egy vagy két 
félidőre, hanem egy életre szól. És ebben az értelemben 
felvetődik a kérdés: egyházi esztendőnk, netán életünk 
félidejénél, mennyire vesszük komolyan a Mester tanácsa-
it, útmutatásait? Hiszen az életünk is egy hatalmas meccs, 
mely az utolsó szívdobbanásig tart. A focimeccs és az élet 
között azért annyi különbség van, hogy saját életünkben 
nem lehet cserélni, mint a mérkőzésen. Tehát hűség és 
okosság az, ami életünk folyamán döntő az üdvösség 
szempontjából.

Nékünk vagy mindenkinek?

Péter kérdésével (41. vers) konkrét választ vár Mesterétől, 
az Úrtól, aki azonban a konkrét válasz helyett általános-
ságban szól, erre utal a  határozatlan n évmás hasz-
nálata, mely egyben jelentékeny valakiről, vagyis nem 
lebecsülendő személyről szól. A ház intézőjéről (
) van szó, aki ura távollétében megbízóját helyettesí-
ti, és a szolgák felett is rendelkezik. Tágabb értelemben 

lelki, szellemi kincsekért is felel (Tit 1,7), hiszen urát test, 
lélek, szellem egységében képviseli, annak útmutatásai 
alapján kell cselekednie, más szóval, legyen dereka fel-
övezve (35) megbízatásának maradéktalan végrehajtá-
sára, úgyis mondhatnánk, gondolat, szó és tett egyen-
súlyban legyen.

Jézus belátó, okos, bölcs és higgadt () sáfárról 
(42) beszél, e szó igei értelmében () az intéző tö-
rekedik arra, szívén viseli, amit Isten akar. Tehát csak a 
hűséges és az urában bízó () szolga képes urát 
távollétében helyettesíteni. Ugyanis az ilyen szolga ura 
szellemében cselekszik, hajtja végre a rábízott feladatot, 
vagyis mindig készenlétben van (éber), nem érheti várat-
lanul gazdája hirtelen hazaérkezése. Az ilyen szolga min-
dig a forrásnál, urának szellemiségében (igeszakaszunk 
értelmében a Krisztusnál) van. Ezért mondja Jézus bol-
dognak az ilyen szolgát, mert az megtartotta hűségesen 
urának intelmeit, és ami a legfontosabb, nem élt vissza 
helyzetével. A példázat folytatásában Jézus arról a szol-
gáról szól, aki ismerte ura akaratát, és nem teljesítette 
azt. Az akarat () szónál az Isten akarata érezhető, 
melynek végrehajtója Jézus, aki segít az embernek (álta-
lában a híveknek) ennek realizálásában. A szolga ismeri 
ura akaratát, távollétét gonoszságra használja fel, mond-
ván, késik a gazdája, de az úr váratlan hazaérkezése 
számára drámaivá fordítja a körülményt, ugyanis ura az 
ilyen szolgát kettévágatja és a hűtlenek sorsára juttatja, 
mert visszaélt helyzetével, és megbízójának akaratával, 
vagyis hűtlenné vált.

Jézus szavaiból kitűnik, hogy Isten akaratának ismerése 
és cselekvése, illetve nem ismerése és nem cselekvése mö-
gött a szeretet húzódik meg. Ugyanis önmagában az isme-
ret nem elég, hiába ismerem Isten akaratát, ha nem cselek-
szem azt. Tehát többre van szükség, a szeretetre, hiszen a 
szeretetben benne van a megismerés, ezt a két szolga visel-
kedése is jól mutatja.

Mégis kinek szól ez a példázat? A zsidók vezetőinek a 
törvényismeret iránti nagyobb felelősség megtartására, 
vagy Péteréknek, a tanítványoknak? Jézus konkrétan nem 
nevez meg, nem szólít meg senkit. A szövegből kitűnik, 
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hogy mindenkihez szól. Bár az is látható, hogy azért van-
nak ún. kiemeltebbek, akiktől többet várnak helyzetükből 
adódóan. Azonban a legfontosabb, hogy akik Isten aka-
ratát ismerik, azok azt cselekedjék is. És itt már nincs 
különbség, bármilyen magas vagy alacsony pozícióban 
legyen az ember, mindig ébernek kell lennie az Isten aka-
ratának cselekvésére, erről a készenlétről beszél Jézus. Aki 
ebben a készenlétben van, az tudja, hogy örök élete van, 
és nem kell tartania Ura váratlan hazaérkezésétől, illetve 
eljövetelétől.

Milyen szolgák vagyunk?

Minden embernek van valamilyen talentuma, melynek fel-
használásáról egyszer számot kell adnia. Igeszakaszunk-
ban egy speciális, de mégis általános érvényű adottságról 
van szó. Mennyire tudunk megfelelni a hű sáfár fogalmá-
nak, és ezt az életben hogyan tudjuk megvalósítani? A jó 
sáfár mindenekelőtt hű Urához és bízik benne. Tulajdon-
képpen ezt megelőzi Ura bizalma, hiszen ezért bízza rá a 
szolgálatot. Tehát Isten közeledése a szolga irányában 
előbb  megtörténik. E folyamatba épül be az Úr megismeré-
se, hogy ki ő igazán, és mi az ő akarata. Minden ember a 
maga életének a sáfára, ezzel kell gazdálkodnia testileg, 
lelkileg és szellemileg. A feltétel adott az Isten részéről, a 
többi már a sáfár dolga. Ez a sáfárság tudatos embert kí-
ván, mert ebben a tudatosságban okosság, bölcsesség és 
higgadtság nyilvánul meg. A bölcs sáfár mindig figyel Ura 
akaratára, nem a saját érdekét nézi, hanem az Uráét. És a 
bölcs sáfár észreveszi, hagy az akarat és annak cselekvése 
tulajdonképpen a saját üdvét szolgálja.

Jézus az Isten akaratát cselekvő szolgát boldognak (43) 
mondja, mert tettével az ilyen sáfár az isteni rend építésén 
szorgoskodik földi életében. És e rendben ura saját magá-
nak, s ez a környezetére is kihat, mert e rend megvalósítá-
sával mások üdvét, illetve életét szolgálja. Az ilyen sáfár 
nem fél Urától, hiszen őrá hagyatkozik, számára ő a zsi-
nórmérték. S ez ugyan titok számára, de éli és nem boncol-
gatja. Walter Kasper írja a Jézus a Krisztus művében: „Az 
ember végül is olyan nyitott kérdés marad önmaga számá-
ra, amelyre nem tud választ adni. Egy megfejthetetlen titok 
határán él, sőt maga is titok önmaga számára. Az ember 
azáltal éli meg transzcendenciáját, hogy történelmi léte 
lényegénél fogva beérhetetlennek bizonyul.” Az okos sáfár 
ezzel tisztában van, és ennek értelmében igyekezik Ura 
tanításában megmaradni.

Mennyire figyelünk Istenre?

Tele van az ember információk halmazával, agyában csúcs-
forgalom zajlik éjjel és nappal. Sokan mondják, hogy isme-
rik Isten akaratát, de annak cselekvésével már adósak ma-
radnak. Jézus a példázatában kompromisszumot nem tű-

rően szól az okos és a gonosz szolga tetteinek következmé-
nyeiről. Nem riasztani, hanem felébreszteni akar a hű sáfár 
életvitelére. A 40. versben mondja: „Ti is legyetek ké  szen”, 
idő nélküli meghatározás ez, gyakorlatilag az Atya akara-
tát nyilvánítja ki, és ennek cselekvésében akar az ember 
segítségére lenni. Segítségében benne van megváltói műve, 
amely alapján az okos szolga bölcs életet tud élni, mely már 
nemcsak földiekben, hanem az üd vösségben gondolkodik, 
és ez határozza meg cselekvését.

Az Istenre való figyelésünk során szükség van a lélek 
belső csendjére. E csendben tud az okos szolga igazán 
Krisztusban lenni és megnyugodni. A mai hömpölygő zaj-
tumultusban ez az egyetlen kiút létezik. Ugyanis ebben a 
csendben a sáfár rádöbben, hogy az Isten akaratának cse-
lekvésében az üdvös dolgok nyilvánulnak meg, és tulaj-
donképpen ez a leglényegesebb az életben, minden más, 
ami ettől eltér, az hazug önámítás és tékozlás.

Az Úr akaratának ismerete

Mennyire ismeri a ma embere ezt, és mennyire van tisztá-
ban ennek következményeivel? Pál apostol az oltár előtt 
felolvasott igében (1Kor 10,1–13) egyértelműen rámutat 
az isteni akarat lényegére, főleg nem cselekvésének a kö-
vetkezményeire. Szép dolog Isten akaratának ismerete, de 
önmagában halott, mint a hit tettek nélkül. Ennek az is-
meretnek be kell épülnie a szolga (ember) életébe, nem em-
lé kel ni kell a memóriában, hanem egyszerűen élni. Ma 
ta lán ez a legnagyobb probléma, hogy ismeretileg totálisan 
szét boncoltuk az Isten akaratát „okos szolga” módján, de 
a cselekvésében már ilyen irányú ambíció nem tapasztal-
ható. Rá kell arra ébrednie a mának, hogy a szeretettel ezt 
az ismeretet élővé, láthatóvá lehetne tenni, ahogyan ezt 
cselekedte a példázatbeli okos szolga.

Mennyit kérnek számon?

 Nem többet, mint amennyivel megbízattunk. Ezt magának 
a szolgának tudnia, ismernie kell(ene). Ennél a kérdésnél 
nagyobb a félelem, mint a megoldásra váró tettek súlya. 
A félelem hatalmas erő tud lenni, ha hagyja az ember. A go-
nosz szolga ezért használta ki ura távollétét, a pillanatnyi 
örömnek élt, ez még nem lenne hiba, csak az öröm tartalma 
volt kárhozatos számára. Neki a készenlét nem jelentett 
sem mit, a rábízott szolgákat megalázta, az üdvösség nem 
volt kérdés lelkében és gondolatában.

E kérdésnél felmerül az, hogy az ember az életét, mun-
káját mennyire tekinti hivatásnak, és ezt hogyan tudja ösz-
szeegyeztetni Isten akaratának cselekvésével, hiszen az 
Atya akarata Krisztus. Az okos sáfár ennek ismeretében és 
szeretetében él, így van állandó készenlétben, és nem fél az 
Úr eljövetelétől, hanem örül annak.

Halasi László
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SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 10. VASÁRNAP

• Jn 8,21–30

Exegézis 

Jézus ebben az összefüggő evangéliumi részben a hit életbe-
vágó fontosságáról beszél a zsidóknak. Nevezetesen, hogy 
ő az Atyától jött.

21. vers: A „keresés” ebben az összefüggésben nem 
hitbeli vágyakozást jelent, hanem csak kíváncsiságot, 
sóvárgást az önigazolásra. Ez a szó, bár hangzásában 
megegyezik, de tartalmában mást jelent, mint aminek 
Jézus által megígért jutalma, a „megtalálás”, Mt 7,7 
szerint.

A  leggyakoribb fordítása a bűn és annak kö-
vetkezménye, pedig a szótárak első jelentésként ezt je-
lölik meg: a cél eltévesztése. A vadász eltévesztheti a 
kiszemelt pontot, a vándor az utat, az ember pedig élete 
célját és így irányát, ha nem hisz Jézusban és Jézusnak. 
Elválaszthatatlanul összefonódik az Ószövetségben visz-
sza-visszatérő      kifejezés az Újszövetségben találha-
tó -vel. A Vagyok van. Ő bennünk és mi őbenne. 
Aki ezt hiszi, él, aki nem, az meghal. Nem jövendölés ez 
csupán, hanem figyelmeztetés.

25. vers: Jézus már eddig is sokszor és sokféleképpen 
válaszolt a kérdésre: „Ki vagy te?” Igazolta magát. Valamint 
jól ismeri a kérdezők szívét és minden gondolatát. Lám, 
keresni és kérdezni is lehet különböző módon… Jézus még 
most sem veszíti el türelmét, csak tudja, hogy a zsidók nem 
az ő szavaira kíváncsiak, hanem saját véleményüket akar-
ják tőle is hallani.

28. vers: Amikor felemelitek az Emberfiát, akkor tudjá-
tok meg, hogy én vagyok… Ez nem a magyar nóták bús-
borongós „Amikor majd nem leszek már…” fenyegetése. 
A  Jánosnál inkább a hívő megismerést jelenti, 
mint az egyszerű tudást. Ez lehet a mi reménységünk is. 
Az utolsó mondat, hogy „sokan hittek benne” bizonyítja, 
hogy mindig voltak olyanok, akik meghallották és elfo-
gadták Jézus tanítását és bizonyságtételét, melyben ön-
magáról is az Atyára mutatott, aki mindenkor vele volt és 
marad. Még a szenvedés napjaiban is, amikor mindenki 
elhagyja (lásd: Jn 16,32)!

Ki vagy te? (Jn 8,25)
Gondolatok az igehirdetéshez

„Ki vagy te?” – kérdezik a zsidók Jézust.
Azt, hogy „ki vagyok én” – sokszor állítjuk magunkról, de 
ha kérdésként tesszük fel: Ki vagyok én? – már nehéz a vá-
laszadás.

Jézus a tü kör. Benne és általa megláthatjuk és meg-

ismerhetjük magunkat. Hogy kik vagyunk és kikké vál-
hatunk.

A zsidók azt gondolták magukról, hogy ők mindent jól 
tudnak. Egyik kezükkel hívták magukhoz Jézust, mert olyan 
különlegesnek és érdekesnek tartották, de a másik kezükkel 
el is távolították: köszönjük, nem kérünk belőled, nem hisz-
szük, amit magadról állítasz.

Közöttünk ez ne így legyen!
A  ’ismét’ szó Jézus fáradhatatlan szeretetére utal. 

De meddig tart mindez? Az evangéliumokban többször is 
olvashatjuk Jézusról: „és továbbment”. Gyökössy Endre ír 
bibliai miniatűrjei közt a samáriai asszony sokadik „férjé-
nek” esetéről, aki addig-addig halogatta, hogy ő is kimenjen 
a kúthoz és találkozzon Jézussal, hogy már csak távolodó 
alakját pillanthatta meg.

„Mindig az a perc a legszebb perc, mit meg nem ád az 
élet…”, mert az élet már csak ilyen, de Isten ad olyan per-
ceket is, amik által megjobbíthatjuk létünket. Amikor felis-
merjük, elfogadjuk és éppen ezért, ha kell, „áron is meg-
vesszük” az alkalmakat, és nem ítéljük el önmagunkat úgy, 
mint az evangéliumban szereplő zsidók.

Igehirdetési vázlat

1. Kik voltak a zsidók? – okuljunk hibáikból és téve-
déseikből!

2. Kicsoda Jézus? – merítsünk az ő szeretetéből, aláza-
tából és hűségéből!

3. Ki vagyok én? – végezetül hadd írjak le egy történet, 
ami segít a válaszadásban minket, igehirdetőket úgy, 
mint az ige hallgatóit is. (Véleményem szerint méltó 
a többszöri végigolvasásra és -gondolásra  is.)

„Hatodik gimnazisták voltunk, olyan 16 évesek. Egyik 
barátom igen rendetlenül járt, piszkos cipővel, piszkos 
nyakkal, kézzel, nagy körömmel, beszédje is nyegle volt. 
Azután az édesanyja valamit hallott férje családjáról, 
és addig járt a levéltárba, míg kikutatta, hogy az egy-
szerű kétkezi munkás apa egy régi magyar nemesi csa-
lád sarja.

Kiderült, hogy többszörös előnevük van, címerük, ku-
tyabőrük; igazi »kékvérű« nemesek ők, csak elszegényedett 
a család.

Az anya vett a fiának születésnapjára egy pecsétgyűrűt, 
és belevésette a címerét. Ettől a pecsétgyűrűtől a barátom 
egy év alatt tökéletesen átváltozott. Tiszta lett, egyenes 
tartással járt, választékosan beszélt – s mindezt azért, mert 
tudatosították vele, hogy kinek a déd-, ük-, és szépunoká-
ja. Mit tesz egy pecsétgyűrű!” (Gyökössy Endre: Lenni – 
kapcsolatban lenni! 29. o.)

A keresztségben mi is kaptunk egy királyi pecsétet: a 
kereszt jelét. Adja Isten, hogy ennek tudatában megváltoz-
zon az életünk, és a kérdés: „Ki vagyok én?” – ne gyötrel-
meink, hanem hitvallásunk forrásává legyen!
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Imádság helyett

Mindvégig

„A Szeretetnek sem a nehézségek,
Sem az áldozat nem okoz szenvedést.
A Szeretetnek egyedüli szenvedése,
Ha Nemet mondanak rá;
Ez maga a halál.
Az elutasítás, az el nem fogadás
A Szeretetet keresztre szegezi.

Mikor a Te utadon kezdünk járni,
Megtapasztaljuk a Szeretet erejét,
Azt, hogy a Szeretet mindent legyőz.
Olyan diadalmas és ragyogó mindez,

És nem tudjuk, nem látjuk tőle,
Hogy a Szeretetre lehet Nemet is mondani,
Hogy aki szeretni kezd, annak
Számításba kell venni a keresztet is.
Mert nem különb a szolga uránál,
Ha a te határtalan és tökéletes
Szeretetedre Nemet lehetett mondani,
Hát hogyne lehetne az enyémre!

Szeretetből nekünk ajándékoztad önmagad,
Ám mi ezt az ajándékot félresöpörtük,
Nem kellett az emberiségnek.
És mégis Te győztél, mert
Az elutasításban, a keresztre szegezettségben is
Mindvégig szerettél.”

(ismeretlen szerző)
Énekjavaslatok: 368, 382, 449

Nagy Veronika

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 11. VASÁRNAP

• Mt 7,1–5

Mindig kegyelemre szorulunk

Az ítélettel kapcsolatban négy fő gondolatot kell megfontol-
nunk Isten igéjét értelmezve. Az első az, amit az igében lá-
tunk: az ember ítélkezik embertársa (testvére) felett. A má-
sodik az, hogy az ember ítélkezik egyben önmaga felett is. 
A harmadik pedig az, hogy az Úr mindig mentő célzattal ítél. 
„De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal 
együtt el ne vesszünk.” (1Kor 11,32) Végül a negyedik Jézus 
utolsó ítéletére vonatkozik.

Jézus korában a zsidó gyülekezet egyik legfontosabb fel-
adatának tekintette, hogy ítéletet tartson. A zsidó írástudo-
mány pedig megállapítja a jogszabályokat az ilyen ítélet-
tartás számára. Jézus ezt tiltja meg tanítványainak. Az 

ítélettartás, a jók jutalmazása, a gonoszok büntetése Isten 
feladata. Az ember sohasem ülhet az Isten ítélőszékébe!

Amint látjuk, az igében csak az ember és embertárs íté-
letéről van szó. Régi ige ez. Jól ismerjük. Megtanulni is 
nagyon könnyű, szinte kívülről tudjuk, csak az igének va-
ló engedelmesség megy nehezen. Bibliakörök jutnak eszünk-
be, amikor lerajzoltuk a szálkás és gerendás embert. Azt 
tapasztaljuk, hogy napról napra, sokszor óráról órára be-
leesünk az ítélkezésbe. Akarva-akaratlan véleményt alko-
tunk. Megszoktuk már, hogy valakiket elítélünk. Mindig 
azokat, akik alul maradnak. Sőt elvárják tőlünk, hogy le-
gyen véleményünk. Ezek a legveszélyesebb pontok az éle-
tünkben. Véleményt kell alkotnunk. Bírálatot kell monda-
nunk. Azt azért nem szabad elfelejtenünk, hogy az őszinte 
szívből jövő kritika mindig épít. Meg kell mondanom a 
véleményem, ha ezzel a felebarátom javát szolgálom.

Nem is arról van szó, hogy ne legyen a világban semmi-
féle bíróság, és nem legyenek elítéltek. Vagy, hogy ne le-
gyenek börtönök, ahova az elítélteket bezárják. Itt egészen 
másról van szó. Jézus azt mondta az ítélkezésről: ne tedd!

Az átlag keresztény nagyon élesen ítélkező egyéniség. Az 
átlag keresztényből nagyon sok van körülöttünk. Különösen 
a kegyetlenül kegyesek ítélnek elhamarkodottan. Az ember 
megszokta, hogy ítélkezzék, de a lelki világban semmit nem 
érünk el vele. Az ítélkezésben az elítélt ember erejét és képes-
ségeit szétromboljuk. Egyedül a Szentlélek tud a valóságnak 
megfelelően ítélni, csak ő tudja sértés és sebek nélkül meg-
mutatni, mi a rossz és mi a jó. Lehetetlen Istennel közösségben 
lennünk, amikor ítélkező hangulatban vagyunk: ez keménnyé, 
bosszúállóvá, kegyetlenné tesz minket, és meghagy abban a 
hamis kenetteljességben, hogy felsőbbrendű lények vagyunk. 
Az imádkozásunk akadálya az ítélkezés. Légy irgalmas! Bo-
csáss meg! A tanítvány gyűlölje a bűnt, és szánja, szeresse a 
bűnöst. Mi éppen a fordítva cselekszünk: gyűlöljük a bűnöst 
és szeretjük a bűnt (Ravasz: Az Újszövetség magyarázata).

Jézus azt mondja: mint tanítványok, munkáljuk ki ma-
gunkban azt, hogy nem ítélkezünk. Ezt nem lehet egyszer 
s mindenkorra elérni. Nem lehet egy véges állapot. Őrizked-
jünk attól, nehogy felsőbbrendű lényként tüntessük fel ma-
gunkat az emberek előtt. Nem lehet kikerülnünk Jézus te-
kintetét. (Szelíd szemed Úr Jézus… EÉ 385) Ha meglátjuk 
a szálkát a másik ember szemében, ez azt jelenti, hogy a mi 
szemünkben gerenda van. Isten minden rosszat belénk he-
lyezett, amit meglátunk a másik emberben. Valahányszor 
ítélkezünk, magunkat ítéljük el. Pál apostol így tanít: „Ha 
pedig te zsidónak nevezed magadat, aki a törvényre hagyat-
kozol, és az Istennel dicsekszel, és ismered az ő akaratát, és 
meg tudod ítélni, mi a helyes, mert megtanultad a törvényből; 
és meg vagy győződve arról is, hogy te a vakok vezetője vagy, 
meg a sötétben járók világossága, az oktalanok nevelője, és 
a kiskorúak tanítója, mivel tied a törvényben az ismeret és 
az igazság teljessége: ha tehát mást tanítasz, magadat nem 
tanítod? Aki hirdeted, hogy ne lopj, lopsz? Aki azt mondod, 
hogy ne paráználkodj, paráználkodsz? Aki utálod a bálvá-
nyokat, templomrabló vagy? Aki a törvénnyel dicsekszel, a 
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törvény megszegésével gyalázod az Istent?” (Róm 2,17–23). 
Hagyjuk tehát abba a mások méregetését. Minden ember 
életében több olyan tényező van, amiről nem tudunk. Isten 
az, aki belelát minden ember szívébe. Isten az, aki ismeri az 
ember szívének titkait. Mi nem tudjuk, hogy mi zajlik a 
másik ember életében. Az év igéje legyen előttünk: „Az em-
ber azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami 
a szívben van.” (1Sám 16,7) Mielőtt kimondanánk az ítéle-
tet mások felett, vizsgáljuk meg a magunk életét. Isten első 
dolga, hogy lelki nagytakarítást végez bennünk, és ezután 
már a lehetősége sem marad annak, hogy büszke legyen az 
ember önmagára. Fel kell ismernünk, hogy mi vajon hova 
jutnánk Isten kegyelme nélkül? Ha nem lenne kegyelmes 
hozzánk az Isten, bizony elvesznénk bűneinkben.

Isten nekünk nem engedte meg az ítélkezést. Nézzünk 
azonban Jézusra, és lássuk meg, hogy ő miként ítélt. Az ő 
ítélkezése örök példa lehet előttünk, miként nézzük mi is 
embertársaink dolgait.

A boltban különböző mértékeket találunk. Van, amit súly-
lyal, van amit literben és van, amit méterrel mérnek. Jézus-
nak csak egyféle mértéke van. Jézus mindenkit Isten beszé-
dével, Isten igéjével mér meg. Ezért van az, hogy Jézus íté-
lete igaz. Igaz a mértéke, tehát igaz az ítélete. Hamis mér-
leggel nem lehet igazán mérni. Aki hamis mértékkel mér, 
előbb vagy utóbb saját magát is becsapja. Jézus mércéje alatt 
mindannyian kegyelemre szorult bűnösök vagyunk.

Jézus sajnálattal ítél. A világ mosolyogva, nevetve, sőt 
kárörömmel ítéli el az embereket. Nem véletlen, hogy a 
filmekben megvetik, lenézik a veszteseket. Kiesik a leggyen-
gébb láncszem. Vesszen, akinek vesznie kell. A gyengének 
nincsen helye az erősek között.

Jézus nem így cselekszik. Ő fájdalommal ítél. Jézus sír 
Jeruzsálem felett, és a keresztfán is kimondhatatlan mély 
fohászkodásokkal fohászkodott ellenségeiért, azokért, akik 
megfeszítették, s akik nem tudták, mit cselekszenek.

Ha készek vagyunk embertársainkkal együtt szenvedni, 
akkor könnyebb lesz szeretettel építő kritikát alkotnunk. 
Jézus úgy ítélt, hogy meghalt a kereszten, hogy a vérét 
adta oda áldozatul értünk.

A legmegrázóbb történet, egyben a legtanulságosabb az 
ítélet megértésében a bűnös nő esete. „Én sem ítéllek el 
téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!” (Jn 
8,11) Jézus azért jött, hogy megkeresse és megmentse a 
bűnösöket. Ő utoljára hagyta az ítéletet. Még csak ezután 
fog eljönni, hogy ítéljen élőket és holtakat. Most még tart 
a kegyelem ideje, most még mindenkit meg akar nyerni 
véghetetlen irgalmával és szeretetével.

Milyen jó megtanulnunk, hogy hagyjuk csak utoljára az 
ítéletet. Sőt hagyjuk teljesen őrá. Ránk Isten azt a feladatot 
bízta, hogy munkálkodjunk, hogy szolgáljunk, hogy hir-
dessük Isten igéjét, hogy szenvedjük el egymást szeretetben. 
Boldog az, aki Jézusra néz és tőle tanul.

A 7. rész a Hegyi beszéd utolsó szakasza, egységes szer-
kezetet nem találunk benne, de világos, hogy összefoglaló 
jellegű: minden tanítás visszautal az előzőkre. Az ítélkezésről 

szóló tanítás a farizeusok ellen irányul: ezek tévesztették 
össze a bűntől való elszakadást az emberektől való elkülö-
nüléssel. Isten bírói székébe ültették magukat, így visszauta-
sították azt a számítási alapot, amelyet Isten a kegyelemben 
kínál fel az embernek. Ezért Isten az ő számítási alapjukat 
érvényesíti velük szemben. Nem azt mondja Jézus, hogy nin-
csen bűn, vagy az embernek nem kell vele számolnia. Csak 
arra figyelmeztet, hogy a kegyelem érvénye alatt a bűnt min-
dig önmagunkban kell megítélnünk, hogy a magunk bűnét 
mindig nagyobbnak kell látnunk másokénál, és a mások 
bűneivel legfeljebb akkor foglalkozhatunk, amikor a magun-
kéval már teljesen leszámoltunk, vagyis gyakorlatban: soha… 
(Jubileumi kommentár) A hetedik fejezet olyan, mintha a 
hegyi beszéd függeléke lenne, különféle buzdítások gyűjte-
ménye, amelyeket valamiféle tartalmi egység kapcsol össze.

„Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és ami-
lyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek.” (Mt 7,2)

Ez a kijelentés nem valami bizonytalan feltételezés, ha-
nem Isten örök törvénye. Amilyen ítélettel ítélsz, ugyan-
olyannal ítélnek meg téged. Különbség van bosszú és visz-
szafizetés között. Jézus azt mondja, hogy az élet törvénye 
a visszafizetés – „amilyen mértékkel mértek, olyannal mér-
nek nektek”. Ha te így, én is így! Az élet azzal a pénzzel 
fizet vissza, amivel mi fizetünk. Ez a törvény kihat minden-
re. Ez a viszonzás törvénye.

Isten azonban nemcsak a tettre néz, hanem a lehetőség-
re is. Isten mindig ad új lehetőséget az ember számára. 
A megváltozás és megújulás lehetőségét.

Tegyük fel a kérdést: hisszük, hogy amiben másokat meg-
ítélünk, abban mi magunk is bűnösök vagyunk? Azért látjuk 
meg másokban a képmutatást, csalárdságot és valótlanságot, 
mert mindezek a mi szívünkben is ott vannak. Mielőtt mások-
ra köveket szórnánk, előbb vizsgáljuk meg a saját életünket.

Jézus mondja: „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek.” Ha 
ítélsz, ugyanazzal a mértékkel mérnek téged is, ahogy te 
ítélsz. „Ki mint él, úgy ítél” – mondja a régi közmondás. Ki 
merne közülünk Isten elé állni ezzel: „Istenem, ítélj meg 
engem ugyanúgy, ahogy én megítéltem embertársamat!” 
Mi bűnösnek ítéljük embertársainkat, ha Isten minket is így 
ítélne meg, mindnyájan a pokolra jutnánk.

De Isten minket Jézus Krisztus csodálatos engesztelő áldo-
zatán ítél meg. Szálka és gerenda (Mt 7,5). Ez a mondat egy 
régi közmondás lehetett, amelyet az Úr Jézus alkalmaz a fari-
zeusi kegyesség elítélésére. Ne így vizsgáljuk most ezt az igét, 
amely csak az akkori farizeusok ellen szólt, hanem keressük 
meg együtt a nekünk szóló krisztusi üzenetet! Nem mondhat-
juk, hogy – ez az ige régi – mi már más világban élő kereszté-
nyek vagyunk. A világ körülöttünk valóban sokat változott, 
de az ember a bűneivel, elrontott életével maradt a régi.

Azt mondja Mesterünk, hogy gyakran ítélkezünk olyanok 
fölött, akiknél csak szálka van, közben pedig a mi életünkben 
gerenda található. Vagyis: másban megtaláljuk a kisebb hibát 
vagy bűnt, magunkban pedig a nagyobb vétket nem vesszük 
észre. Az Úr Jézus szerint nem az a baj, hogy meglátjuk má-
sokban a rosszat, hanem az, hogy a magunk életében a sokkal 
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nagyobb hibákat sem vesszük észre. Így szokott ez lenni: aki 
más vétkét szemlélgeti, vagy egyenesen keresi, az nem látja 
meg a sajátját. A különös mégis az, hogy éppen ez az ember 
akar segíteni a másik ember baján, ki akarja venni a szálkát. 
Jézus szemléltető képei kihegyezettek. Szálka a szemben szin-
te lehetetlen. Gerenda pedig semmiképpen nem lehet benne.

Gondoljunk arra, hányszor vetettük meg testvérünket 
azért, mert az általunk meglátott szálkát nem engedte ki-
venni a szeméből, életéből. Láttuk bűneit, elhibázott életét.

A segítségnyújtás mindig tiszta látást igényel, és még 
inkább tiszta életet, és ez rendszerint nincs meg. „Gerendá-
val” a szemünkben torzítva – rendszerint nagyítva – látjuk 
mások hibáit. „Először vedd ki a gerendát a magadéból” 
– tanácsolja az Úr –, és csak azután fordulj, tiszta szemmel 
mások felé! – De azután kötelességed a segítségadás! Így 
van értelme az őszinte szívből jövő kritikának.

Az a nagy kérdés, hogy magunkat milyennek látjuk. Ha 
csak másokat vizsgálgatunk, és életükben megtaláljuk a 
bűnt, a vétket, könnyen elítéljük őket.

Helyesebb azonban, ha mindig a magunk cselekedeteit 
vizsgáljuk meg először, mert akkor másként tekintünk test-
véreinkre is. Aki magát vizsgálgatja, meg fogja találni ma-
gában a bűnöket, hibákat, de ugyanakkor másoknál észre 
fogja venni a jót is.

Kérjük Urunkat, hogy adjon tisztább látást, először meg-
látni magunkban a rosszat, és kérjük annak elvételét, meg-
bocsátását Istentől! Ha ez megtörtént, akkor indulhatunk, 
hogy igazi szeretettel segítsük testvérünket is, hogy meg-
szabadulhasson bűnétől.

Valóban mindannyian kegyelemre szorulunk!
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Kecskeméti Pál

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 12. VASÁRNAP

• Lk 16,13–17

Mintha a vasárnap témája és az ige nem volna összhangban. 
Egy ige-csokor áll előttünk, de miképpen fogjuk össze, hogy 
valóban csokornak látszódjék? Hogyan kapcsolódik a pénz, 
az igaz élet, a szívbe látás, az evangélium ereje és a törvény 
érvényessége ahhoz, hogy Isten az, aki megigazít? Nincs 
történet, nincs példázat – bár utalhatnánk a hamis sáfár 
esetére, vagy a gazdag és Lázár történetére csak egyetlen 
szituáció: Jézus programja, a pénzsóvár farizeusok reakci-
ója és Jézus felelete.

Vagy-vagy

Jézus programja: „Egy szolga sem szolgálhat két úr nak, 
mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az 
egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgál-
hattok Istennek és a mammonnak.” (Lk 16,13) Felidéződik 
az első parancsolat: „Ne legyen más istened!” „Istent min-
dennél jobban kell félnünk, szeretnünk és benne bíznunk” 
– magyarázza Luther. Nincs kétfelé sántikálás, nincs ide-
oda kacsingatás, nem ér célt a helyezkedés. Vagy-vagy. 
Nincs arany középút. Ez Jézus radikalizmusa. De Jézus is 
utal a törvényre: „Lásd, eléd adtam ma az életet és a jót, 
de a halált és a rosszat is. Ezért parancsolom ma neked, 
hogy szeresd Istenedet, az Urat, járj az ő útjain, tartsd meg 
parancsolatait, rendelkezéseit és döntéseit, és akkor élni 
és szaporodni fogsz, mert megáld téged Istened, az Úr azon 
a földön, amelyre bemégy, hogy birtokba vedd. De ha elfor-
dul a szíved, és nem engedelmeskedsz, hanem eltánto-
rodsz, más istenek előtt borulsz le, és azokat tiszteled, ki-
jelentem nektek már most, hogy menthetetlenül elvesztek.” 
(5Móz 30,15–18)

Ha kétfelé próbálunk menni, megfelelni, szolgálni, 
idővel szétszakadunk. Szétszakad az időnk, az erőnk, az 
életünk. Megmondhatói ennek az állapotnak szerelmi 
háromszögek szenvedői, akik egymásnak és maguknak 
is hazudnak; titkos kettős ügynökök, akik a hírszerzés 
és az árulás ellentmondásában hazájukat és életbizton-
ságukat is elvesztik. De minden egyszerű keresztény 
ember, aki meghasonlik a megélhetés és a szolgálat egy-
másnak feszülésében, ha nem találja meg a helyes sor-
rendet. Pénz vagy Isten? Ki az első? És mit kezdek a 
másodikkal?

Első a pénz. Mindent megteszek érte, gürizek, hajtok, 
„ha belepusztulok is, kell a pénz”. Ebben az esetben a pénz 
az úr a háznál, csak sosincs otthon. Vagy – az első a pénz. 
Van belőle dögivel, kéne még – lenyúlok, privatizálok, „ha 
belepusztulnak is mások, kell a pénz.” Ebben az esetben 
is a pénz az úr a háznál, más már nem is fér el otthon. 
Isten, a második, a megtűrt esetleg arra jó, hogy kisegítsen 
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a szorult helyzetből, vagy felügyeljen a kis kupac vagyo-
nomra, azaz szolgáljon nekem.

Isten az első. Szeretem őt – mindennél és mindenkinél 
jobban. Ebbe nem pusztulok bele, de ő meghalt értem, mert 
szeret engem. Ő az Úr a háznál és a szívemben, így látom, 
hogy ő segít, támogat, célt mutat. Pénzt ad, hogy élhessek 
s éltessek. Ad, hogy adjak.

Lét és birtoklás feszül egymásnak. Anatole France mond-
ja: „A szegény, aki semmire sem vágyik, birtokában van a 
legnagyobb kincsnek: magamagának. A gazdag, aki eped 
valami után, nyomorult rabszolga.” (Fodorné–Bölcsföldi 
2001, 266. o.) Isten bevon létébe (Vagyok, aki vagyok!), s 
a benne-létben megtalálom és megismerem őt s magamat. 
A pénzt, ami után annyira vágyunk, „magunkévá tesszük”, 
ha van rá potenciánk, lehetőségünk, de azon kapjuk ma-
gunkat, hogy már csak a pénzt szolgáljuk időnkkel, erőnk-
kel, egész életünkkel.

Szabadság és rabság. Úgy tűnik, az egyik ideál, a másik 
pedig az izzadságos-véres valóság. Ki tudná ebben a nyo-
morúságos világban teljesen Istenre bízni az életét? Mindent 
eluralt a fogyasztás. Pénz-isten világában bebörtönöződ-
tünk birtoklási vágyaink rácsai mögé, és nem találjuk a lét 
lényegét. József Attila 1923-ban valahogy így fogalmazta 
meg ezt Gyémánt című versében:

„Mindenkor ideje van a zsoltároknak.

Gyémánthegyen állunk,
de zsebünkben kavicsok vannak.
Nagyon elfelejtettük, hogy angyalok voltunk,
kövér vánkosokká tömtük fehér szárnyaink.
Most könyörgések szomjazzák erőnket
és térdünk alatt lyukassá kopnának a kövek,
szívünkben a csillag megfagyott.

Igen. Igen.
Elsüllyedtek a haditengerészek:
szelíd révészek csónakáznak isten felé.
Még a nagyon öregek is
kiülnek a dolgok előtti egyszerű lócára
s türelmet prédikálnak messze,
a mulandóság halainak.

Igen. Igen.
Ne higgyük el hát barátaim,
hogy labdák helyett ökleinkkel labdáztunk!
Mindent meg kell simogatni,
a hiénákat, a békákat is.

Gyémánthegyen állunk,
szigorú hó, takard el bűneinket,
oldozd föl nyelvünket, mennyei világosság!
Te határtalan kristály!”

Isten ismeri a szívünket

Ez az az állapot, amit nem éreznek a farizeusok. Pénzsóvá-
rak. Még rabok. Ott állnak a gyémánthegyen, Isten kinyilat-
koztatásait és titkait ismerhetik meg, ott állnak Isten előtt, 
jelenlétében élhetnének, hiszen bennfentesek, hivatalosak, 
közel vannak hozzá, de ahelyett, hogy „bennfentesek”, bi-
zalmasok, benne-élők volnának, kavicsokat gyűjtögetnek. 
És szakadozik a zsebük, jól megtömték, s nem látják a visz-
szat etszést, a nyilvánvalót: nem jó a sorrend az életükben. 
Első a pénz, s csak második az Isten. S erre rátesznek még 
egy lapáttal: Istennel fedezik hamis útjukat, rossz döntésü-
ket. A vagyon Isten áldása, szemmel látható jutalma a ke-
gyes életnek (Prőhle 1991, 255. o.). Alá is támasztják mind-
ezt bibliai utalásokkal (lásd Zsolt 1, Jób könyve – a bölcses-
ségirodalom bűnös-igaz megközelítése). A farizeusok szívé-
ben a csillag megfagyott, és ezt az egész visszatetsző, álsá-
gos, hazug életet igaznak tartják, és ezt is hirdetik, sőt állít-
ják, hogy ez a törvény.

Helyettesítsük be a farizeus szót a kereszténnyel, tegyük 
hozzá a hívő vagy az evangélikus jelzőt. Most olvassuk 
újra. „Ti igazaknak tartjátok magatokat az emberek előtt, 
de Isten ismeri a szíveteket.” (Lk 16,15) Mi tudjuk a helyes 
utat. Mi igazak vagyunk – no, jól van azért nem mondjuk 
magunkat az egyedül üdvözítő keresztény szektának, bár 
igazak vagyunk. Ti viszont nem. Nézzetek magatokba, vi-
láglakók! Bulvársajtó emlőin táplálkozó, csontig lerágott 
valótlanságshowt bámuló, megveszekedett ateista, környe-
zetedből koszfészket varázsló emberiség! Lásd meg bűneid 
és térj meg a fogyasztás templomaiból Istenhez! Csak ezt 
énekled egyfolytában: money, money, money… „Ti igazak-
nak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri a 
szíveteket.” Nemde fontosabb nekünk is a pénz? Csak nem 
lóvénak, lének, stexnek hívjuk, hanem of fer tó ri um nak, 
adománynak, egyházfenntartói járuléknak, stólának, java-
dalomnak. Nekünk is meg kell élni valamiből – ez a valóság. 
Akár lelkészek vagyunk, akik többé-kevésbé ki vagyunk 
szolgáltatva gyülekezetünk kénye-kedvének, akár laikus 
hívők, mindennapos, olykor filléres gondokkal kell meg-
küzdenünk. Ebben a kényszerű, szűkös helyzetben embert 
próbáló feladat a prioritások megtalálása. Mert életünk igaz 
volta így tűnik ki: Istenre bízza dolgait, vagy maga erőlkö-
dik a „hívő”.

Mindezek megválaszolása jó tükör lehet számunkra. Is-
ten ismeri a szívünket. Félelem és bizalom is fakadhat ebből 
a tényből. E kétféle reakció két irányba lendíthet. Megret-
tenthet, hogy Isten mindent tud – nem objektíven, hanem 
most személyes tapasztalatokkal is alátámasztva. Ha há-
rítunk, nem veszünk tudomást róla, magunk és az emberek 
előtt fenntarthatjuk igaz-voltunk látszatát, de bomlásnak 
indul minden belső tartás, és a hitelesség is csorbát szenved 
előbb-utóbb. Ha szembesülünk és megtérünk – most nem 
a világ, hanem mi –, új alapokra helyeződik világlátásunk.
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Ha megmarad az egyház és a hívők pénzsóvárnak, nem 
változik semmi. Nekünk jár az állami normatíva, kicsit 
követelőzünk, tartjuk a markunkat, ha jó szelek fújnak, 
hiszen állami feladatokat látunk el iskoláinkkal, szeretet-
otthonainkkal. Jogos és igaz és törvényes! Csak a szemlé-
let hamis.

Szívünkben a csillag megfagyott. Nincs elevenség, nincs 
lendület, mert nincs bizalom. Mert a hamis mammont 
nem eszközként használjuk, hanem célnak tartjuk, és 
körbefalazzuk magunkat vele a biztonság kedvéért. „Fa-
lak. Félek.” Szólhatna a kétszavas versike. Kívülről biz-
tonság, belülről fokozódó fóbia: elfogy az egyház, közö-
nyösek az emberek – talán megélhetési keresztények 
vagyunk, talán a túlélésre játszunk. Falak. Félek. Talán 
hagyni kéne, hogy Isten falat bontson, bár fájdalmas, ha 
engem bontanak. Oda a biztonság, oda mindaz, ami hoz-
zám nőtt, még ha rabság is, még ha hiteltelen is. „…de 
Isten ismeri a szíveteket.”

Az út

Isten ismeri a szívünket, Isten az, aki megigazít. Túlmutat 
ez már a pénzzel való kapcsolaton, ez már arra utal, hogy 
mit tesz Isten. Kapcsolatba hoz minket önmagával. Jézus 
folytatólagos szavai is erre utalnak. Törvény, próféták, 
örömhír. Tükör és átjáró. A törvény tükre és az Isten or-
szága evangéliumának ajtaja. Mindkettő Isten műve és 
mindkettő érvényes. Mégis van valami feszültség. Ez jogi 
nyelven szólva az érvényesség és a hatályosság fogalma. 
Ha egy törvényt kihirdetnek, attól kezdve érvényes. Hatá-
lyos az életbe lépés napjától addig, míg hatályát nem vesz-
ti. Hatályát vesztve is érvényes marad azonban. Nem szű-
nik meg, van, bár nem alkalmazzák. Magyarországon egy 
törvény csak akkor nem létezik, ha megsemmisíti az Al-
kotmánybíróság. Ennek analógiájára Isten törvénye érvé-
nyes, bár már nem hatályos. Nem semmisítette meg senki, 
maga az Isten sem. De ez alapján már nem lehet Isten or-
szágába bejutni, mert hatályát vesztette Jézus Krisztus 
által. Isten országa az örömhí r révén érhető el. Hit által. 
Isten ajándékaként.

Két út. De ez most nem válaszút, hanem torkolat. A 
törvény elvisz az evangéliumhoz. Vajon milyen erőfeszí-
téseket teszünk a cél eléréséhez? Sziszifuszi munka a 
törvény megtartása. Minden igyekezet ellenére sem fog 
menni, hogy szent életet éljünk. Ez elkeseríthet és beke-
ményíthet, vagy ellaposíthat. A válaszunk: „csakazértis”, 
vagy „ugyan már, Isten is tudja, hogy nem megy, úgyis 
megbocsát.” Mindkét válasz az emberi erő(tlenség)re 
apellál. Az evangélium viszont Isten erejére. Mit értünk 
akkor mégis azon, amit Jézus mond: „…mindenki erőnek 
erejével törekszik feléje.” (Lk 16,16) Erőszakkal tör abba, 
nyomul abba, igyekszik abba. Prőhle (1991, 256. o.) sze-
rint ez az jelenti, hogy az evangélium szelídsége miatt 
úgy látják az emberek, hogy könnyű bejutni az Isten 

országába, ezért mindenki nyomul, csakhogy nem lehet 
kikerülni a törvényt, ami roppant nehéz. Szerintem tel-
jesíthetetlen. Varga Zsigmond (1995, 90. o.) szerint vi-
szont ez arra utal, hogy az embernek Isten országát erő-
szakosan, aktívan kell keresnie, és megvalósítania azzal, 
hogy teljesen odaszánja magát Istennek. Még mindig az 
ember erejénél vagyunk, holott a megigazítás egyedül 
Isten műve!

Anthony de Mello (2001, 59. o.) egyik „egypercese” a 
megérkezésről így szól:

„– Könnyű-e a megvilágosodás útja, vagy nehéz?
– Egyik sem.
– Hogyhogy egyik sem?
– Úgy, hogy ilyen nincs is.
– De akkor hogyan érünk célba?
– Sehogy sem. Ez egy utazás távolság nélkül. Hagyj fel 

az utazással, és megérkezel.”
Erőnek erejével. Mindenki erőlködik elérni Istent, még 

akkor is, ha Isten már itt van. Mi hívők kikerülve vagy meg 
akarva tartani a törvényt nyomulunk előre rendületlenül. 
Sztahanovista törekvéseink és keresztény önmegvalósítási 
kísérleteink ugyanabba a csapdába csalnak, mint a pénz. 
Első az én erőm, második az Isten. A hit útja utazás távol-
ság nélkül. Isten itt van – velünk az Isten, részünk az Isten, 
közöttünk az Isten, bennünk az Isten, mi meg el akarjuk őt 
érni… Hagyjunk fel az erőlködéssel, a teljesítménnyel, és 
megérkezünk. Ha megállunk, leállunk, figyelünk, akkor 
Isten ereje megérkezik hozzánk, és mi megérkezünk hozzá. 
Igazán és igazul.

Jézus programja túl egyszerűnek tűnik számunkra, ezért 
olyan nehezen követhető: Szeressük az Urat mindennél 
jobban, és akkor megérkezik hozzánk. Semmit sem kell 
tennünk, nem kell erőlködnünk, csak hagyni, engedni, sze-
retni, hogy ő cselekedjen.

Vázlat

– Szeresd az Urat, a te Istenedet…
– …mert ő ismer, mert ő szeret.
– …és engedd, hogy szeressen, s megérkezel.
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SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 13. VASÁRNAP

• Jak 2,14–17(18–24)

„A hit nem kérdezi, kell-e a jót cselekedni; hanem mielőtt 
kérdezné, már meg is cselekedte.” (Luther)

A levél szerzőjéről különböző véleményen vannak a szak-
tudósok. A legsűrűbben emlegetett nézet az, hogy maga a 
levél az Újszövetség késői iratai közé tartozik, talán Kr. u. 
90–95 táján keletkezhetett, és ez ki is jelöli, hogy Jakab, 
Jézus testvére nem lehet a szerző. Ő 62-ben vértanúhalált 
halt. Mégis ő volt az ősegyházban az egyik „oszlop”, akinek 
elég volt csak a nevére utalni ahhoz, hogy egy keresztény 
irat tekintélyét igazolhassák. Valószínű ugyanis, hogy erről 
van szó: a levél írója egy Jakabot jól ismert személy, aki az 
ő tekintélye alá helyezte művét.

Tudjuk jól, hogy Luther „szalmalevél”-nek tartotta Jakab 
levelét. Prőhle Károly szerint ezt a kifejezést Luther a levél 
krisztusi alapjára értette: (vö. 1Kor 3,10–15) „Jézus Krisztus 
alapjára épít, de nem aranyat, ezüstöt és drágakövet, hanem 
szalmát hord rá, vagyis törvényt hirdet evangélium helyett.” 
Luther ítéletének persze jelentős egyháztörténeti beágya-
zottsága van, amit nem lehet megkerülni. Kierkegaard erről 
jegyzi meg 1851-ben: „Luther az érdemszerzőséget el akar-
ta választani a cselekedetektől, amikor a cselekedeteket oly 
irányba óhajtotta érvényesíteni, hogy az ember tanúságot 
tegyen az igazságról, de a világiasság, mely félreértette 
Luthert, elvetette az érdemszerzőséget a cselekedetekkel 
együtt!”

A levél műfaja a parainézis, ami azt jelenti, hogy a mű 
didaktikus stílusú, olykor csoportokká, összefüggő kis ér-
tekezésekké egységesülő szakaszokból áll, és ezekben – 
akkoriban – elegyedik a zsidó és a görög életbölcsesség. 
Magának a perikópánknak stilisztikai eszköze az ún. diat-
ribé, a vita.

Ez a perikópa a levél szíve-közepe, csúcspontja; ez hor-
dozza a központi mondanivalót. Már az indító versben 
szembetűnik, hogy hit () és cselekedet () 
üdvösség szempontjából történő megítélése között húzódik 
feszültség, amit fel kell oldani.

Mintha Jakab – nevezzük így a levél szerzőjét – támadná 
Pál apostol hitről mondott kijelentését, amely Róm 3,30-ban 
lényegében így hangzik: „Isten, aki megigazítja a körülme-
téltet hitből, a körülmetéletlent pedig hit által.”

A feszültséget talán az is adja, hogy a görög gondolatvi-
lágban nincs a héber hinni igének tartalmi, lényegi megfe-
lelője. A héber szó ugyanis történésről tud a hit eseményé-
ben: egy olyan történésről, amely nem más, mint egy „meg-
indító”, továbbfolytatásra okot teremtő igazság/valóság. 
Ebben a valóságban az igazságtól megérintett ember csak 
teljes valójával tud részt venni, tehát nem csupán intellek-
tusával, de cselekedeteivel, egész életével.

Nem véletlen, hogy Jakab megkülönbözteti a létezésbe 
vetett hitet a cselekedettel együttműködő hittől. „Az ördögök 

is hiszik…” (19. vers), hogy van Isten, és ő az egyetlen igaz 
Isten, de ez csak rettegésüket „szolgálja”. Nem lehet tehát 
belemennünk elvi fejtegetésekbe, hogy van-e vagy nincs-e 
Isten. Ez a szakasz nem erről szól. Ez már túl van ezen, és 
inkább azt kérdezi, helyesen hiszel-e Istenben. A cselekedet 
() görög szó tartalmazza, kifejezi mind a cselekvés 
folyamatát, mind pedig eredményét. Ebből a két nézőpont-
ból megvilágítva máris nem olyan éles itt a feszültség hit 
és cselekedet között.

Pál és Jakab hitfelfogása csak akkor tűnik egymással 
feszültségben állónak, ha nem ismerjük, hogy kiknek írtak. 
Pál olyan zsidókkal állt szemben, akik azt hitték, hogy a 
törvény cselekedete önmagában megállni képes és elégséges 
út Isten igazsá gához. Jakab pedig olyan – anakronisztikus 
jelzővel – „intellektualista” emberekkel áll szemközt, akik-
ben a hit nem vált valóságos életté, hanem tétlen hit maradt. 
Erre mondja az tán az apostol, hogy ez meddő, halott (17. 
vers); és az így gondolkodó emberek üresfejűek, ostobák, 
tartalmatlanok, semmirekellők (20. vers).

Ebben a szakaszban tulajdonképpen azt ostorozza az 
apostol, hogy a szép szavak, az ígéretek, a békességkívánás 
feszültségben áll a tettnélküliséggel. A szavak csak úgy 
kapnak értelmet és hathatós töltést, ha azokat alátámaszt-
ják a cselekedetek is. Ezért említi Jakab a szegény és rászo-
ruló testvérek példáját, akiknek nem elég a békességkívá-
nás, hanem nagyon is konkrét segítségre lenne szükségük.

Mennyiszer éreztük már mi is, szóvirágaink elhangzása 
közepette, bárcsak a szavaink olyan simán alakot ölthet-
nének, cselekedetté, segítséggé lehetnének, mint amilyen 
simán elhagyják a szánkat. És tudjuk, hogy az a kor jelent 
ma kihívást az egyházak számára is, amely korban ez az 
egyik jelszó: „Beszéljenek a szavak helyett a tettek!” „Nem 
a nagy szavak, hanem a nagy és meghatározó tettek em-
bereire van szükségünk!”

A hitünknek és cselekedeteinknek egymással karöltve 
kell menniük Krisztus nyomában. Láthatjuk mi is (22. vers), 
hogy a hit együttműködik () a cselekedetekkel. 
Olyanok tehát ők ketten, mint egy jó munkacsapat, egy jó 
„team” Isten főnöksége alatt. Az Ószövetségből felhozott 
példák pedig még azt is hangsúlyozzák (Ábrahám és Ráháb, 
23–25. versek), hogy a hit nem önző biztonságot keres, sőt 
áldozatos és kockázatos tettekben mutatkozik meg. A hi-
tünk cselekedeteinkből lesz teljessé (). Itt olyan 
passzív igealak áll, amelynek alanya maga Isten. Azaz az 
Istenre hagyatkozó, kockázatot is vállalni merő cselekede-
tek nélküli hit nem is egész, teljes hit. Viszont ennek ellen-
téte is igaz: hitből fogant cselekedeteinket Isten viszi teljes-
ségre.

Végül hadd idézzem itt a református ifj. Fekete Károlyt, 
aki így fogalmaz Jakab-kommentárjában: „Az éberen őrkö-
dő keresztény élet hittel Isten felé fordul, jó cselekedeteivel 
pedig a világ felé.

A Jézus Krisztust visszaváró keresztény embernek e két-
arcúságát Pál és Jakab formálták meg. Volt valaki, akinél 
ez a kettős arc annyira megfelelt egymásnak, hogy egyetlen 
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arccá lett. Ha a világunk felé fordítja tekintetét: az Isten 
iránti mélységes hitnek bizalma ragyogja be, ha pedig ránk 
néz, szükségben lévő testvéreire, akkor az irántunk való 
könyörülő szeretetnek a vonásai bontakoznak ki szenvedő 
arcán.” (Kálvin Kiadó, Budapest, 1994. 77. o.)

Hadd tegyem ehhez hozzá saját szójátékomat, mely szint-
úgy üres és meddő szólam marad – Jakab szerint is –, ha 
nem aszerint élek. Hit és cselekedetek karöltve járnak 
együtt, Isten karjának erejében bízva, de nem karba tett 
kezeinkkel.

Vázlat

– „Hasznos” ember (volt)-e Jézus?
– Mi kik számára vagyunk hasznosak? Csupán tettek nél-
küli hitünkkel, csupán Isten ereje nélküli tetteinkkel.

– A teljes emberi élet – mások számára is „hasznos”.
– Jézus tehet bennünket is teljesekké, azaz „hasznosak-

ká”. Mert ő felruház minket és elindít mások felé.

Felhasznált irodalom

Lelkipásztor 1950. (Húsvét ünnepe után 6. vasárnap)
Lelkipásztor 1988. 369. o.
Fekete Károly (ifj.): Jakab apostol levelének magyarázata. Kálvin 

Kiadó, Budapest, 1994.

Péter Zoltán

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 14. VASÁRNAP

• Róm 7,4–6

Gondolatok a szöveghez

Az igehirdetés alapigéje  Róm 7,1–6-nak, mint nagyobb egy-
ségnek a része, melynek témája: többé nem vagyunk a tör-
vény uralma alatt. Ezt a tételt Pál már 6,14-ben is megfogal-
mazza, és most tér vissza annak kibontására. Felvetődik a 
kérdés, hogy a törvényt mint Isten akaratát hagyjuk valóban 
figyelmen kívül? A törvény alól való felszabadulás nem von-
ja magával azt, hogy ismét Isten ellen lázadunk? Pál rámu-
tat arra, hogy a keresztények Isten akaratából szabadulnak 
fel a törvény alól. Nem Pál, hanem Isten vonja ki őket a 
tör vény hatalma alól.

A nagyobb egység 1. versében Pál a római gyülekezetet 
mint a törvény ismerőit szólítja meg. A 2. és 3. versben 
pedig egy példát hoz a házasságra vonatkozó törvények 
közül, mely szerint a férj halála esetén a feleség más férfi-
vel való kapcsolata nem számít bűnnek. Ezt a példát a 4. 
versben allegóriának szánja Pál, ami azonban nem feleltet-
hető meg teljesen a törvény és a hívő kapcsolatának. Ez az 
egyenetlenség nem azt jelenti, hogy Pál csődöt mondott, 

hanem magában az ügy bonyolultságában rejtezik. Pál gon-
dolatmenete úgy értendő, hogy nem a törvény hal meg, 
hanem az ember törvényhez kötöttsége hal meg, és szaba-
dul fel az Istennel való új kapcsolat számára. Ennek lehe-
tősége a feltámadott Krisztushoz fűződő kapcsolatban rej-
lik, aki által gyümölcsöt teremhetünk.

Az 5. vers rámutat arra, hogy erre addig nem volt lehe-
tőségünk, mert amíg testben éltünk, a törvény a bűnre va-
ló hajlamunkat és vágyunkat még inkább szította. Azáltal, 
hogy a keresztények részesülnek Krisztus halálában, meg-
szabadulnak a törvény bűnre szító fogságából. Most már 
egészen új módon szolgálhatnak Istennek, vagyis lélekben. 
Az írás betűje kívülről érkezik a bűnös emberhez, követelő 
módon, de nem győzi le a bűnt. Azáltal, hogy a keresztények 
Isten Lelkét kapták, egészen másként és új módon szolgál-
nak Istennek: a Lélek az embert belülről mozgatja, és a 
szívet Isten akaratának veti alá.

Az igehirdetés felé

A Szentháromság utáni 14. vasárnapnak az a témája, hogy 
a Lélek elevenít meg. Az igehirdetésre készülve gondoljuk 
végig, hogy az igében elhangzó üzenet az adott gyülekezet-
nek, illetve a ma emberének mennyire kérdése! Pál apostol 
mint  a törvényt ismerőket szólítja meg a római gyülekezetet 
– akár a Tórára, akár a szívbe írott törvényre gondolunk. Mi 
törvényt ismerőket szólítunk-e meg? Amennyiben igen, eg-
zisztenciálisan érintve érzik-e magukat? Vagyis okoz-e ne-
kik olyan lelki gyötrődést, mint amilyet Pálnak vagy Luther-
nek okozott? Pál a törvény betöltésére tett igyekezetében 
szembesült azzal, hogy nem azt teszi, amit akar, a jót, ha-
nem amit nem akar, a rosszat. Luther pedig miközben gör-
csösen igyekezett az Istennek tetsző cselekedetek megvaló-
sítására, újra meg újra falba ütközött. Amennyiben nem, 
nem eshetünk abba a hibába, hogy törvény alól való felsza-
badulást hirdetünk azoknak, akik még sohasem érezték a 
törvény bűnt felfedő súlyát életükben. Kétféle úton járha-
tunk az igehirdetésre készülve. Egyrészt bemutathatjuk a 
törvény szerepét, és azt, hogy az hogyan vezethet Krisztus-
hoz. Másrészt pedig azt, hogy a törvény szolgálhatja a bűnt, 
s miképpen szabadulhatunk alóla.

Lehetséges vázlatok
A betű megöl, a Lélek megelevenít

A törvény a bűn és halál eszközévé vált
Isten törvénye alapvetően jó, amit Pál apostol sem vitat. 
Isten célja a törvénnyel az emberi élet és az emberi szabad-
ság védelme, megóvása, Isten és az ember közötti kapcsolat 
megőrzése. Már az első bűnesetből láthatjuk, hogy a törvény 
mégis ellenkező hatást vált ki. Amint az 5. versben is olvas-
su k, a törvény úgy hat, hogy a tiltás kihirdetésével felszínre 
törnek az addig lappangó bűnös vágyak. Példaként szokták 
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felhozni azt, hogy ha a kis gyermeknek azt mondjuk, hogy 
valamit ne tegyen, annál inkább megteszi. Hasonló módon 
vált a törvény a bűn eszközévé, mert provokál, irritál és 
meg  szegésére buzdít.

Krisztus halála felszabadít
Krisztus tökéletesen aláveti magát a törvénynek, betölti azt, 
és érvényre juttatja Isten szeretetét is. Erre a szeretetre fi-
gyelve megszűnik a törvény provokáló és irritáló ereje. Nem 
az egyéni igyekezet és a folyamatos elbukás élménye vár az 
emberre. A keresztség és az úrvacsora által megszabadulha-
tunk a törvény bűnre vezető hatásától. Isten kegyelmét meg-
tapasztalva „uralomváltás” megy végbe életünkben.

A Lélek által vezérelt ember gyümölcstermő élete
Az uralomváltás azt jelenti, hogy életünk olyan gyümölcsö-
ket terem, amit joggal nevezhetünk a Lélek gyümölcseinek. 
Érdemes néhány példával megvilágítani ezt mindennapi 
életünkben. E gyümölcsök közé tartozik, amikor az ember-
társaink iránti szeretet tüzét nem hagyjuk kialudni. Ha gya-
koroljuk a türelmet és a megbocsátást sokszor nehezen ke-
zelhető vagy elviselhető családtagjaink iránt. Ha készek 
vagyunk imádságban hordozni másokat.

Krisztus életre kegyelmezett, szabadságra tett szabaddá, 
és engedelmességre hívott.

Találkozás a törvénnyel és a kegyelemmel

Törvényismerők vagyunk-e?
Egy „Tilalomfák” kezdetű könnyűzenei dal két sora így 
hangzik: „Lámpák, ábrák, nyilak mutatják, mit, hol, mikor 
tehetek.” E két sor mutatja, hogy az ember olykor mennyire 
tiltakozik a számára kiszabott törvények, szabályok ellen. 
Pedig akár a közlekedésben, akár egy család életében fonto-
sak a helyesen lefektetett szabályok. Napjainkban többször 
érezzük, hogy az ember nem erkölcsi szabályok, morál fi-
gyelembevételével él, hanem mintegy ösztönlény mindent 
saját igényei, hatalma, pénze stb. megszerzésének rendel 
alá. Ahhoz, hogy a kegyelemmel igazán találkozzu nk, talál-
koznunk kell a törvénnyel.

A törvény ráébreszt a bűnre
A törvény megismerésekor szembesülünk bűneinkkel. Le-
leplezi a bűnt és a bűnös embert. Scholz László három szem-
léletes példával illusztrálja ezt. A törvény tükröt tart elénk, 
belenézve szembesülünk azzal, hogy milyen csúnyák va-
gyunk. Olyan, mint egy kenőccsel megkent kendő, melyet 
kelevényre szorítunk, hogy meggyűljön és kijöjjön belőle a 
genny. Olyan, mint amikor víz kerül az oltatlan mészre, 
amellyel reakcióba lép, és akkor éget.

A törvény Krisztushoz vezet
Az előbbi szemléletes példák is azt mutatják, hogy talál-
koznunk kell a törvénnyel. Szembesülnünk kell bűneink-

kel, hogy utána Krisztushoz meneküljünk. Úgy, ahogyan 
azt Luther Márton mondja: „A törvény célja nem az, hogy 
betöltsük – hogyan is tudnánk –, hanem, hogy erőtlensé-
günkről meggyőzzön és odakergessen a kegyelemhez.” 
(Luther) Akár életünkben először, akár azért, mert már 
többször csődöt mondtunk, engedjük, hogy a törvény 
Krisz tushoz kergessen minket, hogy a Lélek szabadságá-
ban éljünk.

Ajánlott irodalom

Althaus, Paul: Der Brief an die Römer. Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen, 1954.

Hubacher, Martin: „Az igaz ember hitből él”. Református Zsinati 
Iroda Tanulmányi Osztálya, Budapest, 1996.

Scholz László: Az evangélium Pál szerint. A római levél a szószéken. 
EHE – Teológiai Irodalmi Egyesület, Budapest, 1998.

Péterné Benedek Ágnes

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 15. VASÁRNA P

• ApCsel 8,14–25

Exegézis

14. vers: „Amikor meghallották  a Jeruzsálemben levő apos-
tolok, hogy Samária befogadta az Isten igéjét, elküldték hoz-
zájuk Pétert és Jánost.”

„…meghallották” (: aor. part. pl. nom.). Az 
aoristos a beálló cselekvést fejezi ki.

„…befogadta, bevette” (: perf. medium): ered-
ményt fejez ki.

„Legyetek gyorsak a hallásra…” – mondja egy másik 
helyen az apostol. Azonban a hallás nem csupán az ana-
tómiai hallást, a hangok fizikai észlelését és felfogását 
fejezi ki, hanem az engedelmességet is. Az apostolok 
meghallották, hogy Samáriában ébredés, megtérés van, 
és gyorsan odaküldték Pétert (kőszikla) és Jánost (Isten 
kegyelmes).

15. vers: „Ők lementek, és imádkoztak értük, hogy része-
süljenek a Szentlélek ajándékában.”

„…lementek” (: aor. part. act.). Az apostolok 
azonnal lementek. Nem volt ott semmi fontolgatás vagy 
mondhatnánk „kecmec”, hogy helyes-e az, ha mennek, vagy 
egyházpolitikai értelemben talán jobb volna a helyzet ki-
forrottabb állapotában meglátogatni a testvéreket. Mentek, 
mert menniük kellett.

„Imádkoztak, könyörögtek értük, hogy ők is részesüljenek 
a Szentlélek ajándékában”, mint az apostolok, vegyenek 
Szentlelket. A venni (, aor.) kifejezi az elfogadásra, 
együttműködésre való készséget is, az aoristos alak pedig 
a pontszerű, beálló cselekményt.

16. vers: „Mert még egyikükre sem szállt rá, csak meg 
voltak keresztelve az Úr Jézus nevére.” 
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: ’ráesni, rászállni’. A Szentlélek mintegy ráesik 
a hívőre, hirtelen, kiszámíthatatlanul és szuverén módon 
(ahol és amikor neki tetszik).

17. vers: „Akkor rájuk tették a kezüket, és részesültek a 
Szentlélek ajándékában.”

: rátétel, kézrátétel. A Szentlélek-áldás az aposto-
lok megáldása által adatik a Samáriában élő tanítványoknak.

18. vers: „Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrá-
tételével adatik a Lélek, pénzt ajánlott fel nekik.”

„…látta” ( ige - tövű aoristosa) Simon látta, pon-
tosabban azonnal meglátta. A Sátán, a világban lévő dia-
bolos pedig ebben az azonnal meglátásban azonnali cse-
lekvésre ösztönözte.

19. vers: „És így szólt: »Adjátok meg nekem is ezt a hatal-
mat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a Szentlelket.«”

„Adjátok ( aor. imperat.) meg nekem is ezt a hatalmat 
().”

„Adjátok nekem…” Az aor. imp. itt is az azonnaliságot 
fejezi ki. A gonosz által felébresztett kívánság mohóságában 
bármire képes. Hatalmat akar, mert nincs igazi hatalma. 
A hatalom () a létezés szabadságának az egyenes 
következménye. Ez a létszabadság egyedül Isten attribútu-
ma. A mágus tehát pénzzel kínálja meg az apostolokat. 
Amiből az apostolok és a megtért hívők Isten kegyelme és 
ajándéka szerint részesültek, abból Simon mágus üzletet 
akart csinálni.

(A prédikációban lehet, sőt kell utalni az akkori és a mai 
világ korruptságára, az ember könnyű megtévedésére. Pén-
zen szinte mindent meg lehet venni, Szentlelket azonban 
csak ajándékba lehet kapni.)

20. vers: „Péter azonban ezt mondta neki: »Vesszen el a 
pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen 
megszerezheted az Isten ajándékát!«”

„Vesszen el a pénzed veled együtt…” Mindannak, ami 
Isten tervét keresztezi, annak vesznie kell, s az apolysisbe, 
a feneketlen mélységbe, a hullámárba kell jutnia, a második 
halálra.

21. vers: „Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, 
mert a szíved nem egyenes az Isten előtt.”

„Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből…” Izrá-
el, a kiválasztott nép az Úr drága öröksége (), újszö-
vetségi értelemben a Krisztusban hívő ember. Simon mágus 
azonban nem. Része (meri;”) sincs a dologban, hely sincs 
számára a mennyeknek országában. Mert ott kívül marad-
nak a gyávák, hitetlenek, utálatosak, gyilkosok, paráznák, 
varázslók és bálványimádók és minden hazugok. (Jel 21)

„A szíved nem egyenes az Isten előtt…” (: igaz, 
egyenes) Erkölcsi értelemben egyenes, nyílt, őszinte, azaz 
caddik. Nem bűntelen, hanem áttetsző. Isten előtt mezítelen. 
Szíve (nem az anatómiai szív, hanem az, amiről a Szentírás 
beszél: a szív, melyet minden féltett dolognál jobban kell 
megőrizni, hisz abból indul ki minden élet. Az ember szíve: 
a személy maga, a belsője, a külső szerepektől letisztított 
személyisége) nem őszinte, tehát nem alkalmas () 
Isten céljára.

22. vers: „Térj meg tehát e gazságodból, és könyörögj 
az Úrhoz, hátha megbocsátja neked szíved szándékát. 23. 
Mert látom, hogy a keserű irigység és a gonoszság fogsá-
gába estél.”

„Térj meg tehát…” A megtérés (,  = vala-
min túl,  = értelem) az értelem megváltozása. „Vegyé-
tek fel az üdvösség sisakját…” ez védje gondolataitokat.

24. vers: „Simon így válaszolt: »Könyörögjetek értem az 
Úrhoz, hogy semmi se szálljon rám abból, amit mondtatok.”«

„Könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy semmi se szálljon 
rám abból…” Simon mágus megrettent attól, hogy mit tett. 
Félni kezdett a büntetéstől, a kárhozattól. A Szentírás nem 
tudósít minket arról, hogy ez a félelem igazában az ő meg-
menekülését hozta volna-e, vagy csak felszínes ijedelem 
maradt az életében.

25. vers: „Ők pedig bizonyságot tettek, és hirdették az Úr 
igéjét, azután visszaindultak Jeruzsálem felé; és közben sok 
samáriai faluban hirdették az evangéliumot.”

Péter és János „pedig bizonyságot tettek” (
), „és hirdették az Úr igéjét” (
), „azután visszaindultak Jeruzsálem felé; és közben 
(útközben?) sok samáriai faluban hirdették az evangéliumot 
( = evangélizáltak).” Ezzel töltötték be Jézus 
missziói parancsát (Mt 28,19kk).

Néhány gondolat az alapige kapcsán

Isten nem befolyásolható, nem megvásárolható, még csak 
nem is kiszámítható. De hatalmas szeretete folytán minden-
ki által megtapasztalható. És ő mindenkinek megadja azt, 
mire szüksége van. De nem úgy, hogy mi azt kiérdemeljük, 
mintegy megvásároljuk tőle. A keresztény hit tanításának 
egyik lényege az – a világ számára bolond gondolat hogy 
Isten annak ad, aki nem érdemli meg, és attól pedig elveszi, 
aki látszatra „megvette” volna. Mind az üdvösséget, mind 
az örök életet.

Az igeszakasz konkrét buzdítása mindenki számára, hogy 
szüntelenül imádkozzunk a Lélekért. A „csak megkeresz-
telve lenni az Úr Jézus nevére” statikus állapotából átke-
rüljünk az aktív, cselekvő, igét hirdető, a Szentlélek aján-
dékában részesülők közösségébe.

Vázlat

„Lélektelen”, üres, megfáradt az ember élete. Világ zaja, 
megélhetés kényszere. Mindenki mindent vesz és elad.

Isten eljött ebbe a világba, „leszállt a piacra, a kufárok 
közé”. Az  evilági, mulandó és az örök, transzcendens célok 
diszkrepanciája.

Az ébredés folyama és folyamata. A Lélek munkája és 
ajándéka. Az új élet: Lelkes élet. Mindig van újrakezdés és 
megújulás.

Buday Zsolt
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SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 16. VASÁRNAP

• Gal 2,16–20

Exegézis 

Textusunk a Galata-levél központi magját adja elénk. Sok-
szorosan összetett, bonyolult gondolatmenetet, melyet va-
lójában csak a tágabb összefüggések tesznek érthetővé. Ne-
héz a textus hallás utáni értése, és könnyen elveszhetünk 
magyarázatában is.

A Galata-levél alapja az a tény, hogy a galáciai gyüleke-
zetekben „más evangéliumot” hirdetnek (1,6), holott csak 
„egyetlen evangélium” (1,7) van. A „más evangélium”-ról 
szóló vita kiindulópontja a pogánykeresztények és zsi dó-
ke resz tények közti törvényről folytatott vita. A kö rül me tél-
ke dés, az ünnepek idejének pontos betartása vajon feltéte-
le-e az Isten előtti igazságnak. A vitán belül Pál az adott 
szakaszban tulajdonképpen idéz egy korábbi beszédéből. 
Ez a beszéd a közte és Péter között lezajlott, az antiókhiai 
gyülekezetben elhangzott vitának része (2,11). A közép-
pontban a törvény szerepe, az Isten előtti megigazulás mi-
kéntje áll. A vita lényegében arról szólhatott, hogy ha a 
zsidókeresztények a törvényhez való ragaszkodásukkal 
elkülönülnek a pogánykeresztényektől, összetörhet a gyü-
lekezet közössége.

A 16. vers a hagyományos zsidó megigazulás tant állít-
ja szembe a Krisztusban nyert új felismeréssel. Itt nem a 
törvény lebecsüléséről, nem a törvény értéktelenségéről, 
hanem a Krisztusban nyerhető többletről van szó. Vagyis a 
Krisztusban nyert igazság teszi világossá, hogy mi a törvény 
elégtelensége, csak innen látszik az elnyerhető többlet.

A 17. és 18. vers azt a jogos következtetést hárítja el, 
hogy a Krisztusba vetett hit a törvény nélkül könnyen sza-
badossághoz, a törvénnyel egyező élet feladásához vezet. 
Ha ez így lenne, akkor tenné mindez Krisztust is a bűn 
szolgájává! Pál azonban arra utal, hogy a Krisztusba vetett 
hit teljesen lerombolja azt az épületet, amit a törvény épített. 
Nem lehet tehát a Krisztusba vetett hitet a törvénybe vetett 
hit alapján figyelni, megítélni. Ha egyszer leromboltuk a 
törvény mindenhatóságát, ne építsük újra azt!

A 19. vers a törvénynek Krisztus halálában játszott sze-
repén keresztül mutat rá arra, hogyan veszti el a törvény a 
megváltásban betöltött főszerepét, és hogyan lesz mellék-
szereplővé. Pál a 19. és 20. versekben Krisztus halálával 
kapcsolatban két fontos szempontot hangsúlyoz. Egyrészt 
azt, hogy Krisztust a törvény alapján feszítik keresztre, 
vagyis fontosak Krisztus halálának körülményei, a meg-
csúfoló, megalázó halálnem, amely az ember és Isten köz-
ti szakadék mélységét mutatja. Másrészt kiemeli azt, hogy 
a kereszthalálban Krisztus „odaadja önmagát”, vagyis ben-
ne Isten nem csak megbocsát, hanem ad, ajándékoz, újjá-
teremt, megváltoztat. Fontos tehát a változás nagysága, 
alapvető volta is.

Pál tehát az embert a régi és az új metszéspontjába állít-
ja a „test” és a „Krisztus él bennem” kifejezésekkel. Mindezt 
azért teszi, hogy Isten és ember újjáteremtett kapcsolatát 
helyezze előtérbe, amely az ember és embertársa kapcsola-
tát is meghatározza. (Részletesebb exegézishez lásd: Cser-
háti Sándor: A galáciabeliekhez írt levél. 118–142. o.)

Gondolatok

A legfőbb cél ezen a vasárnapon: elkerülni a „lerágott csont”, 
„elcsépelt szöveg”, „lejárt lemez” élményt. A törvény és az 
evangélium teológiai témájának klasszikus igehelye nehéz 
feladat elé állítja az igehirdetőt. Hogyan találjak mindebben 
valami újat, ami még nekem is új, ami még engem is felvil-
lanyoz? Éppen ezért most ar ról írok, ami nekem új, ami talán 
másnak már lerágott csont.

Fontos, hogy az igazság kifejezés ószövetségi értelme 
mindig egy adott kapcsolaton belüli magatartásra utal. 
Vagyis az igazság nem elvont igazság, hanem egy adott 
kapcsolatban folytatott igaz magatartás, melyet a hűség, a 
szeretet, az irgalom, a gondoskodás szavak jellemeznek. 
A törvény betartása az ember részéről, éppen az Istennel 
való kapcsolatának tökéletes formája akarna lenni. Lehet, 
hogy emberi oldalról kiindulva, az ember képességét, lehe-
tőségét figyelembe véve nincs is jobb megoldás. A kiindu-
lópontot azonban Isten adja meg. Az Isten és ember kap-
csolatát ő határozza meg akkor, amikor ezt a bizalomra, a 
hitre építi fel. Ezzel gyökereiben teremti újjá az ember életét. 
Ezért nem térhet vissza az így újjáteremtett élet a régihez, 
a törvény cselekvéséhez. Ezért nem közösítheti ki a zsi dó-
ke resztény gyülekezet a pogánykeresztényt, mondván ti 
nem tartjátok meg a törvényt. A törvényen alapuló kapcso-
lat meghalt, Krisztussal együtt meghalt a kereszten. Az új 
teremtés, az emberrel újra kezdett kapcsolat nem tud mit 
kezdeni az elkülönüléssel, kirekesztéssel. Ott, ahol az aján-
dékozás, a sorsközösség, a megbocsátás, a visszafogadás, 
az átölelő atyai szeretet határozzák meg az Isten és ember 
kapcsolatát, nem lehet más ez a kapcsolat az ember és 
embertársa között sem.

Az igehirdetés

Induljunk el tehát a kapcsolatból. Az igazság, ami a két 
fél kapcsolatában megnyilvánuló magatartás kifejezése-
ként értelmezhető. Isten és ember, Isten magatartása az 
ember felé – igazság. Az ember magaratása, válasza erre 
az isteni igazságra – igazság. Az ember és embertárs kap-
csolata – igazság.

Mi is ez az igazság? Megnyerő Pál állandó készsége a 
békességre. A különbség a pogánykeresztény és zsidó ke-
resz tény gondolkodás és hit között óriási lehetett. Más kul-
túra, más gyök erek, más szokások, más messiáskép, más 
célok és más eszközök a célok eléréséhez. Pál mégis vissza 
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akarja vezetni a gyülekezeteket a kiindulóponthoz. A vál-
tozás kiindulópontjához. Krisztus keresztje. Innen nézve 
szemlél mindent. A célt, az eszközöket, a megváltozott alap-
kapcsolatot Isten és ember, ember és embertárs között. Pál 
békességre való nyitottsága, készsége mintha az Isten ki-
békülő, megbékélő magatartását mutatná fel.

Igehirdetésünk célja tehát az lehetne, hogy ezt a végkö-
vetkeztetést, élek, de többé nem én, hanem a Krisztus él 
bennem, aktuálissá, érthetővé, megfoghatóvá, megragad-
hatóvá tennénk. A textusból adódó irány pedig a teljesen 
különböző pogány- és zsidókeresztények összebékítésének 
páli folyamata lehet.

Krámer György

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 17. VASÁRNAP

• Ef 4,11–16

Miközben én az ő egyházában, gyülekezetében dolgozom 
vajon milyennek látja Isten a munkát, a gyülekezetet, mi-
lyennek lát engem? Ezekre a kérdésekre nem tudok választ 
adni más életére vonatkozóan, de ezek a kérdések hozzáse-
gítettek a levél komolyabban vételéhez.

Az Efezusi levél arról a Jézusról szól, aki embereket gyűjt 
maga köré, és egységet teremt közöttük. Jézus léte és jelen-
léte jelenti a megbékítő üzenetet. Vajon „öltözetében”, teo-
lógiájában, szokásaiban illik-e hozzánk? Ha utánagondo-
lok, hogyan válaszolnék ezekre a kérdésekre, akkor Jézus 
úgy jelenik meg előttem, mint egy kirekesztett király. Ő az 
egyház Ura, róla szól ez a levél.

Bevezetés

Ennél a levélnél talán nem tanácsos azt az utat járni, mely 
szerint először felkutatnánk az efezusi gyülekezet speciális 
helyzetét és problémáit, és ezután ebből próbálnánk megfe-
lelő konzekvenciát levonni. A régebbi kéziratok nem tartal-
maznak feliratot a címzettet illetően. Pál Efezusban három 
évig tartózkodott, de a levélben sokan nem vélik felfedezni 
a személyes jelleget, ami indokolt lenne. Lehet, hogy körle-
vél, vagy az általános érvényű, azaz az úgynevezett „kato-
likus levelekhez” tartozik stílusában. Prőhle Károly újszö-
vetségi bevezetésében és Balikó Zoltán kommentárjában 
részletesen tárgyalja ezt a kérdést.

A két említett mű tartalmaz egy általános áttekintést az 
egész levélre vonatkozóan (Balikó Zoltán kommentárjában 
ez a tartalomjegyzékkel egyezik meg), mely segít elhelyez-
ni az összefüggésben a kijelölt igeszakaszt. Alapvetően két 
nagy részből áll a levél: 1. Mit tett értünk az Atya Jézus 
által (1–3. fejezet). 2. Hogyan hat egy közösségre, ha Jézus 
a középpontba kerül, illetve ha a közösség az ő hatása alá 
kerül (4–6. fejezet). Ezen belül a 4. fejezet 8. verse egy 

idézet a Zsoltárok könyvéből (Zsolt 68,19), melynek ma-
gyarázataként lehet értelmezni a kijelölt szakaszt. Az 
 (ő adott) szó is összeköti a két verset. Az Ószövetségben 
található idézet egy kicsit más, de mindkét verziónak van 
értelme a gyülekezet szempontjából.

7. vers: állítás: Krisztus mindenkinek adott kegyelmi 
ajándékot a gyülekezetben.

8. vers: az állítás igazolása egy bibliai idézet által.
9. és 10. vers: az idézet első részének krisztológiai ma-

gyarázata.
11. vers: az idézet második részének ekkléziológiai ma-

gyarázata.
12–16. vers: az ekkléziológiai magyarázat kifejtése (for-

rás: Rudolf Schnackenburg: Der Brief an die Epheser. In: 
EEK, 173. o.)

Versről versre

11. vers: az apostolok és a próféták szorosabban összetar-
toznak (Ef 2,20; 3,5), ők jelentik az alapot. Azok közül let-
tek az apostolok, akik személyesen együtt lehettek Jézussal, 
és feltámadásának tanúi voltak (ApCsel 1,21k). A Biblia 
nem csak a Mátyással kiegészült tizenkettőt nevezi apos-
tolnak. Ők voltak, akik az első gyülekezeteket megalapítot-
ták. A pró féták véleményem szerint a folytonosságot jelölik, 
de sokan úgy gondolják, hogy ez kizárólag az újszövetségi 
prófétákra értendő. A kereszténység első generációja idején 
is voltak, akiket prófétáknak neveztek. Ma talán inkább 
prófétai lelkületről beszélünk. „Azok, akiknek Isten kinyi-
latkoztatást ad, tehát nem az ismeretekből következtet. Ép-
pen ezért bírói funkció, egyszerre tanít és számon kér, vezet 
és büntet, ha a rendes megszokott ismeretek elégtelenek s 
a gyülekezet már-már elhajol útjáról, ezek a próféták ítélnek 
és segítenek.” (Balikó Zoltán: Az Efezusi levél. 112. o.). 
A Biblia Fülöpöt és Timóteust is evangélistáknak mondja. 
Tulajdonképpen ők azt a munkát végezték, amit az aposto-
lok. Az első három nem helyi gyülekezetekhez kötött szol-
gálókat takar, de a másik kettő, a tanító és a pásztor is a 
helyi közösségek tagjai voltak. Tehát egyaránt szó van az 
egyházról és a helyi gyülekezetekről. Nagyon szimpatikus 
nekem, hogy Németországban a katolikus papokat és lai-
kusokat lel ki gon do zóknak nevezik, ez tulajdonképpen a 
pásztorolás munkája. Ez a két meghatározás – pásztor és 
tanító nemcsak a gyülekezeti lelkészre vonatkoztatható, 
hanem akár a családfőkre is. „Ilyen egyszerűen tanítsa reá 
a családfő háza né pét!” (Luther: Kis káté) A felsorolás nem 
olyan teljes, mint a Korinthusi levélben, talán azért, mert 
nem az a célja, hogy a szolgálatok sokféleségét mutassa be. 
Egy irányba mutatnak ezek a tisztségek, ezt az irányt a 12. 
vers  szava adja meg, jelentése: felszerelés, az 
orvosi nyelvben a kificamodott tagok helyreigazítása, az új 
fordítás szerint: felkészítés. Jézus felemeltetett, de ez nem 
azt jelentette, hogy magára hagyta az övéit, hanem gondos-
kodott róluk, és már nem csak földrajzi helyhez kötve, ha-
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nem az egész világon. Ez a szakasz nem a gyülekezet sok-
színűségéről szól. Benne van ugyan, hogy minden egyes 
rész a saját adottságának megfelelően épül be a testbe, de 
nem ez a közepe ennek a bibliai résznek. A 12. versben sze-
repel a , ami tudatosíthatja bennünk, hogy ha az 
egyházi munkáról beszélünk nem lehet szó presztízsről. Ha 
az egyházi munka presztízs, akkor a motivációval van a 
baj. Miért teszem, amit teszek? Ezzel a verssel kapcsolatban 
még el kell mondani, hogy többfajta képet használ Pál apos-
tol a gyülekezetre, egyházra. Ebben a versben szerepel az 
, ami az épületre utal, de a „Krisztus teste” kife-
jezéssel van párosítva. Ebben a kategóriában a 16. versben 
van két szó:  és a . Az 
első kifejezés is az építkezés szava, ahogyan a kövek – tart-
va egymást – illeszkednek egymáshoz. Az az érdekessége 
ennek a szónak, hogy csak kétszer szerepel az Újszövetség-
ben, a másik hely Ef 2,21, ahol arról van szó, hogy Krisztus 
a maga testében egyesíti a két nemzetséget, benne az egész 
épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik. 
A  jelenti a békét teremtő megnyilvánulást, 
visszaható alakban pedig a kiengesztelődést. Milyen igaz a 
mondat, ha így fordítjuk: az egész test pedig az ő hatására 
összetart és kiengesztelődik egymással. Annál is inkább 
van alapja ennek a fordításnak, hiszen a 26. versben beszél 
a kiengesztelődésről. Érdekes, hogy Krisztus testének 
mond ja Pál az egyházat, és egyben Krisztust a fejnek. Diet-
rich Bon hoef fer a Wer ist und wer war Jesus Chris tus című 
könyvében csatlakozik azokhoz, akik ezt a levelet, legalább-
is ezt a képet, nem tartják pálinak. „Krisztus nem csak feje 
a gyülekezetnek, hanem ő maga az (gyülekezet). Hasonlít-
suk össze ebből a szempontból 1Kor 12-t és az Efe zusi le-
velet. Krisztus a fej és minden más testrész. Először az Efe-
zusi levélben jön elő a fej és a test szétválasztása (…). Ter-
mészetesen a két kijelentés nem áll ellentétben egymással.” 
(Az említett mű 1963-as kiadása, Furche, 50. o.) A 13. vers-
sel kapcsolatos gondolatsor a növekedésről beszél. Amit 
ta lán a legjobban meg lehet ragadni célként, az „Isten Fia 
megismerésének egysége”, ami önmagában nagykorúság. 
Az helyes ismeretet jelent, a kinyilatkoztatás-
ba való betekintést. Ezért rendeltettek tanítók, evangélisták, 
pásztorok, hogy ebben segítsenek. A helyes ismeret szá-
momra az, aminek eredményeként nem hangzik a kétség-
beesett mondat: hol láttunk téged éhezni vagy szomjazni? 
Érdekes volt, amikor német teológusok azon próbálkozását 
kísértük figyelemmel, hogy milyen szavakkal, gondolatok-
kal próbálták helyettesíteni a számukra a háború miatt 
rossz hangzású engedelmesség szót. Kezembe kerülhetett 
Dorothee Söllének a Fantázia és engedelmesség című műve, 
és elgondolkodtatott, mennyivel közelebb áll a fantázia szó 
a hithez, mint amit mi értünk engedelmesség alatt. A fan-
tázia szerintem szabadságot jelent, és a szabadságtól nem 
kellene félni. De ez is csak akkor válhat áldássá, ha igaz rá 
az, ami a szakasz közepe és lényege, amit a magyar fordítás 
úgy ad vissza, hogy az „ő hatására” történik. Azzal, hogy a 
tökéletességet nem tompítja le, hanem elénk állítja, elindít 

egy olyan úton, melyre olyan kételkedve lépünk, mint aho-
gyan Péter a hálóját kivetette. Te tudod, ha te mondod, meg-
teszem, elindulok. Semmi más érvem nincs rá. Ezen az úton 
– bár indokolt lenne – nem figyelhetek csak magamra, mert 
akkor elvesztem. Az ember azért foglalkozik magával, mert 
nem szeretne rosszul járni, sőt jó keresztény szeretne lenni, 
de a szöveg együtt növekedésről, egymáshoz csiszolódásról 
beszél, és bizony elég erős fantázia kell néha ahhoz, hogy 
valóban felismerjük: Jézus azt szeretné, hogy mi együtt dol-
gozzunk. Talán mi inkább ki szeretnénk válogatni, hogy 
kivel működnénk együtt és kinek segítenénk, de ez nem az 
az út. Jó volt hallani keresztényeket, akik képesek voltak 
csak keveset beszélni, mert rájöttek, hogy sok mindenről 
beszéltek, de eközben sok mindenkit nem vettek észre. Ép-
pen azokat, akikért szól az elhívásunk. Jézust megismerni, 
kipróbáltnak lenni érzékenységet jelent. Érzékenységet ar-
ra, hogy a másik kevesebbet kap, mint én. A 14. és a 15. 
versben van egy nagyszerű ellentétpár, ami egyébként 
chiaz mus. A  (álnokság, csalárdság) párban áll 
az -val, a  (csábítás, tévelygés) az -
val. Nagyon mélyre kíván tapintani az ige, nagy kérdés, 
hogy szembe tudunk-e nézni ezzel, mert a szándékaink 
után kérdez. Azt kérdezi, hogy a szívünk tiszta-e? Ebben a 
kérdésben is a textus közepével találkozunk, Krisztus a fej, 
az ő hatására tettem-e már valamit? Engedtem-e, hogy has-
son, vagy minden helyzetet képes vagyok kibeszélni? Ha 
már végre elfogytak az érveim, ő újra próbálkozik. Van egy 
érdekes szó, a , ami itt csalárdságot jelent, de jelent 
kockajátékot is. Úgy értelmezem, hogy Isten figyelmezteté-
se: biztos alapok nélkül az ember ha zár dí ro zik. Sokan sod-
ródunk különböző áramlatokkal. A változtatni akarás he-
vében lehet, hogy rossz kompromisszumokat kötünk. De 
sodródik az ország is, hiszen nem tud mit kezdeni spiritu-
ális nyitottságával. Kérem Istentől a fáradt tagok megerő-
sítését és füstölgő mécsesünk lángra lobbantását. „Légy 
csendben az Úr előtt, a szent itt van közöttünk, gyere, ha-
joljunk meg előtte tisztelettel és félelemmel, benne nincs 
bűn, testvérem, szent helyen állunk, légy csendben az Úr 
előtt, a szent itt van közöttünk!” (Egy anglikán ének né-
hány sora.)

Vázlat

Ha ezek a nagyszerű dolgok Jézus hatására történnek, akkor 
hozzá kell imádkozni az egyház, gyülekezet útjával kapcso-
latban. Megjelennek könyvek – vagy újra felfedezünk régi-
eket –, melyek az egyházat kritizálják. Szívesen olvassuk 
őket, vannak, amelyek jelenségekre mutatnak rá és nyito-
gatják a szemünket. Vannak olyanok is, melyek üdvözítő 
módszereket kínálnak. Higgyünk-e nekik? A hibát talán 
meg találjuk, mert mások is rámutatnak, de hiszünk-e még 
az építő erejében? Az egyház útkeresését nem oldja meg át-
vett módszer. Ma kik közvetítenek, hogy világosabban lás-
sunk? Lehet, hogy már nem mi.
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Mi a különbség egy csecsemő és egy felnőtt mozgás-
koordinációja között? A gyermek „kilábalását” a tanulás 
folyamata segíti elő. Fontos a tanítás? Vannak-e ma, akik 
tanítanak? Vannak-e, akik taníthatók? A legrosszabb 
helyzet azzal van, aki mindent tud. Nézzük meg és lessük 
el, hogyan tanultak a tanítványok Jézustól, és rá fogunk 
jönni, hogy olyan dolgok bizony velünk is megtörténnek. 
Ha nem tanul unk könnyebben, el lehet hitetni velünk 
sok mindent.

Az ő hatására szeretetben és igazságban. Milyen az ő 
szeretete, milyen az ő igazsága? Sokat gondolkozom azon, 
hogy Jézus miért hallgatott, amikor ki akarták hallgatni? 
Főleg akkor gondolok rá, amikor mérlegelem, vajon jól tet-
tem-e, hogy hallgattam. Szerintem azért hallgatott, mert ha 
az igazságot mondja, akkor vádolnia kellett volna, de nem 

vádolt. Ha az igazság a szeretettel találkozik, akkor nincs 
vádló szó – ez a legnagyobb, amit Jézustól kaphatunk.
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Bozorády András

BARANYAY CSABA

Ifjúsági bibliaórai sorozat 
a Prédikátor könyve alapján

MIT ÉS HOGYAN?

Igehirdetői szolgálatunk két alapkérdése az ifjúsági munká-
ban fokozottan lényeges kérdés. Már csak azért is, mert a 
fiatalok között az átlagosnál is nagyobb a kísértése annak, 
hogy csak az egyik vagy másik iránnyal foglalkozzunk. Vagy 
nem vesszük figyelembe, hogy az érintett csoportban kevés 
a gyakorlott igehallgató, és hosszú prédikációba kezdünk, 
vagy pedig csak a formai megvalósításra koncentrálunk, és 
elvész a mondanivaló. Arra emlékeznek a fiatalok csupán, 
hogy valami „jó buli volt péntek este”.

Az ifjúsági órákon tehát nem csak úgy általában beszél-
getünk egy témáról, hanem fontos, hogy érezzék a fiatalok, 
hogy üzenete van az alkalomnak. Ezt mindig jó először 
megfogalmaznom önmagam számára, hogy mit szeretnék 
átadni. Nem feltétlenül kell kimondanom mindezt, a legjobb, 
ha a fiatalok maguk mondják ki… A rávezetés feladata 
mindig nehezebb, mint a kész válaszok elmondása. Ezért 
érdemes egy-két jó kérdést megfogalmazni, aminek alapján 
elindulhat a beszélgetés.

Biblia mindig legyen a fiatalok kezében, különösen is azokon 
az alkalmakon, amikor hosszabb bibliai szakaszt olvasunk!

Jó, ha van egy előre kiválasztott ének (az este éneke), 
amely rávezet a témára (vagy éppen helyre teszi a kusza 
gondolatokat).

A bevezetés sokféleképpen történhet az adott téma kínál-
ta lehetőségek és sajá t kreativitásunk szerint.

A rövid záró áhítatot egy a témához kapcsolódó újszövet-

ségi ige alapján tarthatjuk, vagy akár egy verset olvashat fel 
vala ki. (Bizonyos témáknál az igeszakasz felolvasása után 
rögtön következhet az imádság.) Felnőtt ifjúság esetében az 
áhítatot is tarthatja valaki más az ifiből, nem feltétlen a lel-
kész. A lényeg, hogy ebben az esetben előre kell egyeztetni.

Az itt közölt sorozatot a „hagyományos” ifjúsági órák 
menete szerint a következőképpen gondolom megvalósíta-
ni: Néhány ének után a választott ének; imádság; bevezető 
(gondolatébresztő, illusztráció, kérdések); beszélgetés; rövid 
áhítat; imádság (imaközösség); záróének.

MIÉRT PONT EZ A KÖNYV?

A Prédikátor az életről és az élet legkülönbözőbb dolgairól 
gondolkoztat el. Rendkívül mai  módon hozza azokat a kér-
déseket, amelyekkel a fiatalok is szembesülnek különböző 
élethelyzetekben. A könyv azt is bemutatja, hogy az élveze-
tek hajszolása hiábavalóság, és végső soron nem marad más 
az embernek, mint az az Isten, akivel teljessé válhat az éle-
te. Az egész sorozat címe lehet pl.: „Kicsoda elég bölcs, és ki 
tudja megmagyarázni a dolgokat?” (8,1)

Cél és célok (1,1–11)

Minden hiábavalóság!
Életcélok. Céltalan élet? Ha a földi célok hiábavalóvá válnak 
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is, van ezeken túli cél. Felmutatni az Istennel való élet lehe-
tőségét, egy olyan korban, amelynek jelszava a „No future!” 
A nap éneke: Adj értelmet… (4)

Változtathatatlanság (1,12–18)

Ami görbe, azt nem lehet kiegyenesíteni…
Az élet szomorú tapasztalata ellenére „sem hiábavaló a ti 
fáradozásotok az Úrban!” Még az ember is megváltozhat. 
A változást munkáló Istenre mutatni!

A nap éneke: Elveszett bárányod vagyok (67)

Gazdagság, mértéktartás (2,1–11; 6,1–7,29)

„Ki tudja, mi jó az embernek az életben?” (6,12)
Soha nem szabad összekevernem azt, amim van, azzal aki/
ami vagyok.

A nap éneke: Istenünk, itt hozzuk néked… (184)

Bölcsesség (2,12–26; 9,13–10,20)

„Többet ér a bölcsesség a hatalomnál…” (9,16)
A 10. fejezet egyes verseit kiosztva indulhat a beszélgetés, 
miután min denki felolvasta a neki jutott igét. Ennek alapján 
lehet rámutatni, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme.

A nap éneke: Jézus, fényesség van nálad (212)

Idő és örökkévalóság (3,1–8)

„Mindennek megszabott ideje van…” (3,1) 
Időbeliségünk korlátjai és lehetőségei. Túl sok, illetve túl 
kevés időm van… Elég? „Halhatatlanok vagyunk, amíg a 
munkánkat el nem végeztük”. (G. Whitefield)

A nap éneke: Az Úr jósága ( 16)

Öröm és önzés (3,9–22; 4,1–6)

„…nincs jobb dolog, mint ha örül az ember…” (3,12)
Az igazi öröm az, amit másokkal is megoszthatok. JOY (Jesus 
+ Other man + You)

A nap éneke: Urunk, ké rünk, taníts örülni… (42)

Társ (4,7–12)

„Jobban boldogul kettő, mint egy…” (4,9)
Beszélgetés barátságról, szerelemről, házasságról. A házas-
ság, mint az Istentől kapott életrend.

A nap éneke: Ímé, mily jó… (95)

Mulandó népszerűség (4,13–16)

„Többet ér a szegény, de bölcs gyermek a vén, de ostoba ki-
rálynál, aki nem ismeri el, hogy figyelmeztetésre szorul.” 
(4,13)

A hatalom és siker, az alázat és felfuvalkodottság kérdé-
sei… Az elszállt embert mi hozza vissza földre?

A nap éneke: Rám néztél (75)

Fogadkozásaink (4,17–5,8)

„Jobb,  ha nem teszel fogadalmat, mintha fogadalmat teszel 
és nem tartod meg.” (5,4)

Beszélgetés esküről, ígéretekről… A kimondott szó ereje 
és kötelezése. Jézus: „A ti igenetek legyen igen…”

A nap éneke: Térj be vendég ho zzám (135)

Felsőbbség (8,1–8)

„…a király parancsát meg kell tartani…” (8,2)
Szüleinknek, tanárainknak, vezetőinknek való engedelmes-
ség kérdése.

Mi van akkor, amikor a hatalmat kapott visszaél a ha-
talmával?

A nap éneke: Újítsd meg bennünk békéd! (120)

Felelős élet (9,1–12; 11,9–12,14)

„Örvendezz ifjú…” (11,9) „Féld I stent, és tartsd meg paran-
csolatait…” (12,13)

Nyomasztó kisebbrendűség, vagy örvendező Krisztust 
követés? A keresztény nagykorúság lehetősége.

A nap éneke: Megszólított (7)
(Az énekeket az Új ének című ifjúsági énekeskönyvből 

válogattam.)


