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MÉCSES A TE IGÉD

KOVÁCSNÉ TÓTH MÁRTA

Oszd meg a szabadítás csodáját
Igehirdetés Winnipegben, a 2003. július 28-i reggeli úrvacsorai istentiszteleten (Lk 8,26–39) 

Még be sem iktattak, amikor váratlanul egy kisvárosba hív-
tak, haldoklóhoz. Meglepődtem, hiszen a pártfunkcionárius 
felesége tudtommal sohasem tartozott – nem tartozhatott 
– az egyházhoz. Megrendültem, mikor megláttam a negyve-
nes éveiben járó, valaha szép, kellemes külsejű asszonyt. 
A rák megette a testét, haja kihullt, élő halottként feküdt az 
ágyban, és látszott, hogy minden lélegzetvételéért meg kel-
lett küzdenie. Már egy hete semmilyen életjelt nem adott. 
Csernobil – mondták róla az orvosok, mint annyi más, hihe-
tetlenül felgyorsuló rákban szenvedőre környékünkön, 1986 
nyarán és őszén. Az ágya mellé ültem. Megérintettem, éne-
keltem, imádkoztam – ahogy a szemináriumban tanultam 
nemrég – de ő már nem volt ott. És akkor – máig sem tudom, 
honnan jött a képtelen ötlet – elkezdtem énekelni a zsoltárt, 
a diadalmas himnuszt: „Erős vár a mi Istenünk.” És ő, aki 
már egy hete élő halott volt – felnézett, és gyenge hangon 
énekelni kezdett velem. Ki tudja, milyen mélyről tört föl ben-
ne az ének – évtizedek nehéz porától elfedve –, de előtört, 
amit gyerekfejjel tanult. Újra szólt az ének, és áttörve min-
den határt – hazavitte őt. Megrökönyödött családja is hall-
hatta, ahogy a Miatyánkot imádkozta, s aztán néhány óra 
múlva kisimult arccal meghalt.

Sok köteléket cipelünk, melyek nem engedik, hogy éne-
keljünk, és megtaláljuk az utat haza. Vannak kötelékek, 
melyek elszakítanak bennünket testünk és lelkünk terem-
tőjétől, lelkünk otthonától. Vannak megkötözöttségek, 
melyek kivetkőztetnek bennünket emberségünkből, önma-
gunkba zárnak, kiszakítanak az emberi közösségből – mint 
a gadarai megszállottat. Kötelékek, melyeket elődeink 
örökségeként kell cipelnünk. Kötelek, melyekkel mi kötöz-
zük meg az utánunk jövőket – harmad- és negyedízig. 
Kötelek – melyeket korunk kötöz ránk, és melyektől sem 

magunkat, sem a kicsinyeinket nem tudjuk megvédeni. 
A keresztény hit szabadságra hív minket. Arra, hogy felis-
merjük mindazt, ami nem engedi, hogy élvezzük az Isten-
gyermekség szabadságát.

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, 
enyém vagy…” – mondja az Úr. Olyan sokszor elmondjuk, 
és olyan sokszor elfelejtjük. Elfelejtjük, hogy ő nem felejt 
el minket. Isten utánunk jön ismert és ismeretlen tájakra, 
minden határon túlra. Hazavezet, hogy újra énekelni tud-
junk. Isten olyan világban találkozik velünk, melyben a 
gyógyulás élményeiről ritkán tudósítanak az újságokban, 
a rádióban vagy a tévé ben. Isten olyan egyházban talál-
kozik velünk, amely nem tudja, mit kezdjen tagjai gyógy-
ulási élményeivel. Itt és ott, mindenütt agyonhallgatják a 
gyógyulás élményeit, kitörlik, mert azok irritálnak, nyug-
talanítanak.

Egy hétéves hittanos kisfiú, tanítványom – Jézus egy 
gyógyítási csodáját hallva – ezt kérdezte: „Akkoriban tény-
leg voltak ilyen csodák?” Ő még rácsodálkozik a rendkívü-
lire. De a világ, amelyben felnő, olyan, mint a gadaraiak 
világa, amely nem akarja, hogy bármi köze is legyen Jézus 
gyógyító szolgálatához. Miután Jézus megszabadította a 
gadarai megszállottat megkötözöttségéből, hazaküldte, 
vissza az övéihez. „Térj haza, és beszéld el, mit tett veled 
az Isten.” Más szóval: oszd meg a csodát azokkal, akik 
félnek, rettegnek vagy kételkednek. Oszd meg a csodát 
mindazokkal, akik megkötözöttségekben élnek.

Menjünk el mi is a világba, hogy megosszuk a csodát, és 
örvendezzünk a Szentlélek gyógyító erejében. Menjünk el 
mi is a világba, hogy visszavezessük az embereket szeret-
teikhez. Menjünk el a világba, és énekeljük a megszabadu-
lás dalait. Ámen.
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TANULMÁNYOK

GERD THEISSEN

Őskeresztény ethosz 2.
A felebarát szeretete mint az első alapvető őskeresztény érték

Hadd kezdjem egy német revüelőadó, Hans Dieter Hüsch 
szlogenjével: „Erst kommt die Liebe, dann kommt die Moral. 
Erst kommt die Liebe, dann kommt der Choral”. Vagyis: 
„Először a szeretet, aztán a moralitás. Először a szeretet, 
aztán a liturgia!” Hans Dieter Hüsch így foglalta össze ke-
resztény hitét. Sokan értenének egyet vele. Sokan monda-
nák: a felebarát szeretete a kereszténység lényege. Sokan 
részesítenék előnyben a szeretetet a liturgia nélkül, ami azt 
jelenti: vallásos háttér nélkül. És néhányan még a moralitás 
nélküli szeretetről is álmodnának, ami azt jelenti: normák 
és követelések formájában megjelenő, kötelezettség nélkü-
li szeretet. Előnyben részesítenék, amit egyszer Augustinus 
mondott: „Dilige et quod vis fac!”, azaz: „Szeress, és tedd, 
amit akarsz!”1 De a szeretet moralitás nélkül nem csak egy 
merő álom? És el lehet választani a szeretetet annak vallá-
sos motivációjától? Ez az, amit fontolóra veszünk ebben az 
előadásban.

Megfontolásaim kiindulópontja az őskeresztény ethosz, 
vagyis annak a kis csoportnak az ethosza, melynek erede-
te a judaizmusban van, de amely legtöbb hívét a pogány-
ságban találja meg. Ez a csoport a zsidó tradícióból két 
értéket vezetett be a pogány világba: a felebarát szeretetét 
és az alázatot (a státusról való lemondást).2 A felebarát 
szeretete ráhagyja másokra, hogy meghatározzák önmagu-
kat és szükségleteiket – és ez feszültségben van az autonó-
mia és az öndetermináció pogány etikájával. Ezt a feszült-
séget tovább növeli az alázat. Az alázat hajlandóság az 
önmeghatározás lehetőségéről való lemondásra. Hajlandó-
ság mások szolgálatára. A státusról való lemondás tehát 
egyenesen ellentmond a szégyen és a becsület pogány etho-
szának, amely azt mondja: „Érvényesítened kell a státuso-
dat. Meg kell védened a státusodat és a becsületedet. Min-
denesetre a felebarát szeretetének és a státusról való lemon-

 1 Ennek a maximának az eszközével Augustinus igazolta a kényszert 
az eretnekekkel szemben, amely megengedett, ha a szeretet motiválja (vö. 
Augustinus: Ep. Joh 7,8 kontextusa).
 2 Dihle, Albrecht: Ethik [szócikk]. RAC 6. 1965. 646–796. o. vö. különö-
sen 681–689. o.

dásnak a kombinációja az őskeresztény etika új vonása a 
pogány világban (habár nem a zsidó világban).

Mindkét érték a társadalmi kapcsolatok két alapvető di-
menziójára utal. A szeretet először a belső csoport és a 
külső csoport közötti kapcsolatra vonatkozik. Az őskeresz-
tény szeretet igyekszik áttörni ezt a határvonalat. A státus-
ról való lemondás a magasabb pozíciókban lévők és az 
alacsonyabb pozíciókban lévők közötti kapcsolatra vonat-
kozik. A státusról való lemondás (vagy alázat) azt kéri az 
emberektől, hogy mondjanak le egy magasabb rendű státus 
fitogtatásáról, megerősítéséről vagy birtoklásáról. Itt a 
„felül” és az „alul” közötti határvonalat kell áttörni. Tovább 
menve ennek a két alapvető értéknek az elemzésében, két 
kérdésnek szeretnék figyelmet szentelni.

1. Van-e organikus kapcsolat a szeretet és az alázat kö-
zött? Vagy feszültség van e két érték között? Esetleg apó-
riákról3 beszélhetünk?

2. A szeretetnek és a státusról való lemondásnak ez az 
ethosza hogyan utal a vallásos hitre? Lehetséges kettévá-
lasztani őket? Vagy ennek az ethosznak a keresztény hitre 
alapozása közreműködhet abban, hogy megbirkózzon né-
hány apóriával ebben az ethoszban (és talán minden mo-
ralitásban)?

A felebarát szeretetét először a Szentség Könyvében kö-
vetelik meg, vagyis az Ószövetség nagy törvénygyűjtemé-
nyének legújabb részében. Olvassuk el ezt a parancsolatot 
a Lev 19,15–18 kontextusában: „Ne kövessetek el jogtalan-
ságot az ítélkezésben! Ne nézd, hogy valaki nincstelen; és 
ne kedvezz a hatalmasnak! Igaz ítéletet hozz honfitársaid 
ügyében! Ne terjessz rágalmakat néped között! Ne törj fele-
barátod életére. Én vagyok az Úr! Ne gyűlöld szívedben 
atyádfiát! Fedd meg bátran honfitársadat, hogy ne légy 
részes a vétkében. Ne légy bosszúálló, se haragtartó a né-
pedhez tartozókkal szemben. Szeresd felebarátodat, mint 
magadat! Én vagyok az Úr!”

Ebben a textusban a felebarátnak elvileg ugyanolyan 

 3 Apória: bizonytalanság; gondolkodási nehézség; egy kérdés megvála-
szolásának látszólagos lehetetlensége (a ford.).
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státusa van. Egyrészt egyenlő státusa tény: ő egy felebarát, 
aki úgy jelenik meg a törvényben, mint opponens, és ugyan-
azok a jogok illetik meg – másrészt egyenlő státusának 
elismerése megköveteli ennek az egyenlőségnek a megva-
lósítását. Azért, hogy mindenki úgy szeresse felebarátját, 
mint magát.

Az egyenlőség formuláját, „mint magadat”, többfélekép-
pen fordíthatjuk. A héber kamocha utalhat az igére: szeresd 
felebarátodat és magadat ugyanolyan módon; a jelentés 
ebben az esetben modális lenne. A parancsolat a szeretet 
egyenlőségét követelné. De a „mint magadat” egyenlőségi 
formula utalhat a helyettesítő „felebarát”-ra is. Ekkor a 
felebarát mint személy egyenlőségére kerül a hangsúly. 
F. Rosenzweig és M. Buber ilyen módon fordították a pa-
rancsolatot: „Szeresd felebarátodat. Ő egyenlő veled.” 
(„Halte lieb Deinen Genossen, dir gleich.”). A jelentés lehet 
még kauzális (okhatározói): „Szeresd felebarátodat, mert 
egyenlő veled”, vagy finális (célhatározói): „Szeresd feleba-
rátodat (azért), hogy egyenlővé váljon veled”, vagy lehet 
még a jelentés feltételes is: „Szeresd felebarátodat mindad-
dig, amíg egyenlő veled.”4 Akárhogy is értjük, mindenképp 
egyenlőségről van szó – mint mérték, ok vagy feltétel:

Szeresd felebarátodat, mint 

magadat

Modális: „ugyanúgy”
Kvantitatív: „ugyanolyan 
mértékben”

Szeresd felebarátodat, mint 

magadat

Kauzális: „mert egyenlő” 
Finális: „azért, hogy 
egyenlő legyen”
Feltételes: „mindaddig, 
amíg egyenlő”

Az egyenlőség koncepciója döntő a megfontolásaink szá-
mára. A felebarát szeretetének parancsa Lev 19 kontextu-
sában azokra a személyekre is vonatkozik, akiknek egyen-
lőségét nehéz elfogadni. Utal 1. a személyes ellenségre, 2. 
a szociálisan gyengékre és 3. a külföldiekre és idegenekre. 
Ezek mindannyian címzettjei a felebarát szeretete paran-
csának. Az Újszövetség folytatja az Ószövetséget ebben a 
tekintetben, kialakítva az ellenség, a bűnös és az idegen 
szeretetét – mindazokét, akik a státust vagy a hatalmat 
nélkülözik.

1. A felebarát szeretetének már az első formája is az 
erőteljes ellenfélre, a személyes ellenségre utal. Le kell mon-
danunk a bosszú gondolatairól, ami előfeltételezi, hogy az 
ellenség nyilvánította magát az erősebbnek (például a tör-
vényszéken). Kezdettől fogva a felebarát szeretetének pa-
rancsa tehát explicit módon magában foglalta az ellenség 
szeretetét is.

2. A parancsolat a gyengékre is utal. Olvasunk a szegé-
nyekről, akik számára az izraelitáknak ott kell hagyniuk a 
szőlőskert lehullott szőlőit (Lev 19,9), a munkásokról, akik-
nek bérét nem szabad visszatartani reggelig (Lev 19,13). 

 4 Vgl. R. Neudecker: Art. Nächster II. Judentum. TRE 23. 1994. 716–719. 
o. különösen 717. o.

Ezek a parancsolatok mind az egész Közel-Keleten univer-
zális kegyelem etikájának részei voltak, amelyet a gyengék, 
az özvegyek és árvák iránt tanúsítottak, vagyis azok iránt, 
akiknek egyenlőtlen vagy marginális státusuk volt.

3. Csak Izraelben volt a klasszikus personae miserabiles 
csoportja kibővítve az idegenekkel. A felebarát szeretetének 
parancsa rájuk kiemelten vonatkozik. „Olyan legyen a köz-
tetek tartózkodó jövevény, mint a közületek való bennszülött! 
Szeressétek, mint magatokat, mert jövevények voltatok 
Egyiptomban. Én, az Úr vagyok a ti Istenetek!” (Lev 19,34).

Így a felebaráti szeretet parancsának kiterjesztése a „kí-
vülálló csoport” tagjaira már az Ószövetségben elkezdődik. 
Első formájában az ellenség, az idegen és a gyengék szere-
teteként fordul elő.5 A felebarátokra érvényes, akiknek elv-
ben egyenlő jogaik vannak; ezek a jogok különösen akkor 
válnak hangsúlyossá, amikor az egyenlőséget nem veszik 
természetesnek.

Most vessünk egy pillantást a jelentésre, ami a szeretet 
és a státusról való lemondás közötti kapcsolatra vonatkozik: 
a felebarát szeretete feltételezi, hogy a státus aktuális kü-
lönbségei relativizálódnak. Különben soha nem fog meg-
történni, hogy az emberek úgy szeressék egymást, „mint 
magukat” – mint egyenlőket. Azonban minden történelmi 
társadalomban az embereknek egymástól eltérő státusaik 
voltak. Általában csak egyetlen módon valósíthatjuk meg 
a státusok egyenlőségét. A feljebbvaló lemond saját státu-
sáról, és magasabb státust tulajdonít az alsóbbrendűnek. 
Tehát organikus kapcsolat van a felebarát szeretete és az 
alázat között. De ez a kapcsolat magában foglal egy apóriát, 
amint látni fogjuk.

Annak a ténynek, hogy a felebarát szeretete és az egyen-
lőség összetartoznak, megerősítését találjuk a P nagyobb 
kontextusán belül (a papi kódexben, illetve a Szentség köny-
vében, amely része ennek a papi rétegnek a Pentateuchosban). 
Két intézményt találunk ott, melyek bizonyos értelemben 
helyreállítják az egyenlőséget: ezek a nagy engesztelési 
ünnep napja (Lev 16) és a nagy örömünnep éve (Lev 25).

Lev 1–16(17) Lev (17)18–26

Tóra a papoknak: Rituális 
törvények
16: az engesztelés napja
A rituális tisztaság helyre-
állítása

Tóra a papoknak és az em-
bereknek:
A Szentség könyve
19: a felebarát szeretete
25: a nagy örömünnep éve
A birtoklások helyreállítása

Az ezt megelőző felajánlási törvények, melyek vétekál-
dozatok felajánlását teszik lehetővé, tartalmazzák a bűn 
miatti vétekáldozat felajánlását is (Lev 4kk). Ezek csúcs-
pontja az engesztelés napja, amikor a tudattalanul elköve-
tett vétkek eltöröltetnek. Isten és az emberek közötti kap-
csolatot időszakosan meg kell újítani, hogy ezáltal a fele-

 5 Vö. Hans Peter Mathys: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Unter-
suchungen zum alttestamentlichen Gebot der Nächstenliebe. Lev 19,18. 
Freiburg, Schweiz – Göttingen, 1986. (OBO 71.)
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barát szeretete lehetségessé váljon. A felebarát szeretetének 
parancsolata előfeltételezi, hogy Isten és az emberek közti 
kapcsolat már korábban megromlott.

A Szentség könyvének végén olvashatjuk a nagy öröm-
ünnep évére vonatkozó szabályokat (Lev 25): minden öt-
venedik évben meg kell újítani a tulajdon elosztását az 
izraeliták közötti birtoklás szélsőséges egyenlőtlenségeinek 
elkerülése végett.

Amikor a szakasz közepén – az engesztelés napja és az 
örömünnep éve között – a felebarát szeretetének parancso-
latáról olvasunk, ezt a következőképpen érthetjük: a fele-
barát szeretete nem gyakorolható hosszú távon, ha a val-
lásos kapcsolat Istennel, valamint a társadalmi és gazda-
sági kapcsolat a felebaráttal nincs újra és újra megújítva. 
A felebarát szeretete csak akkor lehetséges, ha a másik 
személy fenntartja felebaráti mivoltát egyenlő jogokkal és 
esélyekkel. Ez az örömünnep évének szándéka. De a fele-
barát szeretete szintén lehetetlen hosszú távon, ha Isten 
nem ajánl fel engesztelést azokra a viselkedésformákra, 
amelyek veszélyeztetik a közösséget. Ha Isten megbocsát, 
az emberek is megbocsáthatnak, és úrrá lehetnek gyűlöle-
tükön. Ez az engesztelés napjának jelentősége. A felebarát 
szeretete annak a vallásos és szociális keretnek az idősza-
kos megújításától függ, amelyen belül azt gyakorolják.

Ha a felebarát szeretete alapvető egyenlőséget követel, 
akkor lennie kell egy belső összefüggésnek a szeretet és az 
alázat között: immanens szükségszerűség, hogy a felebarát 
szeretetét (az Ószövetségben) az alázat teljesíti be (az Új-
szövetségben).

A STÁTUSRÓL VALÓ LEMONDÁS MINT A MÁSODIK 
ALAPVETŐ ÉRTÉK AZ ŐSKERESZTÉNYSÉGBEN6

Míg a felebarát szeretete olyan érték, amelyet már az Ószö-
vetségben megtalálunk, az őskereszténység második alap-
vető értéke új fejlemény az Újszövetségben a korai judaiz-
musban meglévő analógiákkal. Három kifejezés van a má-
sodik alapvető értékre: alázat, a státusról való lemondás és 
a pozícióváltás.

Hagyományosan ezt az értéket alázatnak, humilitasnak 
nevezik. A külső vezetés mellett ez is felöleli a belső diszpo-
zíciót. Ez egyrészt utal arra az emberre, akinek alacsonyabb 
státusa van, amit az alázat belsőleg elfogad, másrészt arra, 
aki magasabb státussal rendelkezik, de azt nem használja 
ki. Ebben a tekintetben az alázat a legszélesebb fogalom.

Ha valaki hangsúlyozni akarja valakinek az alázatát, aki 
lemond arról, amije van, a státusról való lemondás a he-
lyénvaló kifejezés. Ez mindig egy lefelé tartó mozgást jelöl, 
melyet elkísér az ennek megfelelő belső diszpozíció. A stá-
tusról való lemondás lehet a státus fitogtatásáról való le-

 6 Ez a státusról való lemondásról szóló rész G. Guttenberger: Statusver-
zicht im Neuen Testament und in seiner Umwelt. Freiburg, Schweiz – Göt-
tingen, 1999. és K. Wengst: Demut. Solidarität der Gedemütigten. München, 
1987 című művein alapul.

mondás (vagyis szerénység); lehet egy magasabb státus 
használatáról való lemondás, mely valaki akaratának ki-
nyilvánítását tenné lehetővé; és lehet egy státus birtoklá-
sáról való lemondás, mint például amikor valaki felad egy 
korábbi elhívást, és követi Jézust.

A státusról való lemondás gyakran összefüggésbe kerül 
a bibliai hagyományban a státus megfelelő felemelkedésé-
vel. A megalázás és a felmagasztaltatás mindig együtt jár. 
A helyénvaló kifejezés a pozícióváltás ennek a széles körű 
folyamatnak a jelölésére.

Az őskeresztény humilitas néhány különleges vonása 
már a legfontosabb kijelentések rövid áttekintésében is fel-
bukkan.

1. A pozícióváltás az őskereszténységben megjelenik úgy 
is, mint csere az elsők és az utolsók között (vö. Mk 10,31; 
Mt 19,30), és úgy is, mint belülről fakadó kapcsolat a meg-
alázás és a felemeltetés között (Lk 14,11; 18,14; Mt 23,12; 
Fil 2,6kk; 2Kor 11,7; Jak 4,10). A pozícióváltás egyik vari-
ánsa különösen jellegzetes: magunk megalázása mások 
felemeltetéséhez vezet. Ez jellemző a Krisztus-eseményre, 
de Pálra is, amikor ironikusan megkérdezi: „Vagy talán 
bűnt követtem el, amikor megaláztam önmagamat, hogy ti 
felmagasztaltassatok (…)?” (2Kor 11,7)

2. A státusról való lemondásról beszélünk az olyan lo gi-
o nokban, mint: „…aki naggyá akar lenni közöttetek, az 
legyen szolgátok; és aki első akar lenni közöttetek, az legyen 
mindenki rabszolgája.” (Mk 10,43k; vö. 9,35; Mt 23,11) Az 
őskereszténységnek jellegzetessége, hogy a státusról való 
lemondás feltételezi a tekintélyt a közösségen belül. Az 
alázat, másutt a rabszolgák és függők diszpozíciója, azok 
jellemzőjévé válik, akik vezető szerepet akarnak vállalni a 
közösségben.

3. Végül vannak az őskereszténységben intések az alá-
zatra (görög: ) – vagyis explicit módon egy 
bizonyos belső diszpozícióra (görögül: ). Itt a köl-
csönös alázatra való figyelmeztetés jellemző. Ahogy példát 
is lehet erre említeni Fil 2,3-ból: „Semmit ne tegyetek ön-
zésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek 
tartsátok egymást magatoknál.” (vö. még Róm 12,16; Ef 
4,2; 1Pt 5,5) Ez a szociális erény az ókorban általánosan 
elterjedt becsületkódex ellen szól, mely szerint mindenkinek 
a státusával összhangban kell viselkednie, és a státusban 
és a tiszteletben való előrehaladás a cselekvés egyik legfon-
tosabb motivációja. Ennek a becsületkódexnek a keretein 
belül az alázatot () szervilis, megvetendő 
diszpozíciónak tekintették.7

Az új zsidó és keresztény etika itt sokkal inkább evidens-
sé válik, mint a felebarát szeretete esetében, vagy még pon-

 7 A görög  szó szerinti jelentése: „rossz hangulatban len-
ni”, a görög  = „szervilis, szolgai, alázatos” szóból. A szónak kevés 
előfordulása van. először a Kr. e. 1. században bukkan fel Epiktétosznál, Plu-
tarkhosznál és Josephusnál, és negatív konnotációkra utal. Epiktétosz például 
ezt mondja: ha valaki a helyes filozófiát birtokolja, „hol marad több hely a 
hízelgésnek, hol az alávaló léleknek ()?” (Diss III. 24,56). A 
 Josephusnál szintén egy megvetendő diszpozíció (bell 4,494).
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tosabban: az őskeresztény etika alapvető struktúrája és 
újdonsága csak a szeretet és az alázat két értékének kom-
binációjában válik láthatóvá. Az alázat új zsidó és keresz-
tény etikája valóban az értékek újjáértékelése volt, „Um-
wer tung der Werte”. F. Nietzsche befeketítette ezt az újraér-
tékelést, és rabszolgalázadásnak minősítette a moralitáson 
belül (mint „Sklavenaufstand in der Moral”). Az alázattal 
kapcsolatban úgy gúnyolódott, hogy Jézus mondása: „Aki 
megalázza magát, felmagasztaltatik” mindenekfelett ezt 
jelenti: „Aki megalázza magát, fel akar magasztaltatni.”8

AZ ŐSKERESZTÉNYSÉG KÉT ALAPVETŐ ÉRTÉKÉNEK 
KOMBINÁCIÓJA ÉS ANNAK APÓRIÁI

Emlékeztetek gondolatmenetünk eredményére: a szeresd 
felebarátodat, mint magadat egyenlőséget feltételez, vagy 
egyenlőséget kíván létrehozni. Az egyenlőséget az alázat 
teremti meg. Marad azonban két apória, amikor megpróbál-
juk kombinálni a szeretetet és a státusról való lemondást 
(vagy alázatot).

Az első apória: a szeretet mint elsőbbség

Az első apória a szeretet lényegéből fakad. A szeretet mindig 
elsőbbségeket (preferenciákat) eredményez. Mindig jobban 
szeretünk valakit, mint egy másikat. A szeretet kiterjeszté-
se a valóságban nem jelent valódi kiterjesztést, hanem az 
ellenség, az idegenek és a gyengék egy nagyon is provoka-
tív preferenciáját. Nem a legközelebbi személy iránti szere-
tet lesz kiterjesztve azokra, akik távol vannak, hanem a 
távoli személyek lesznek előnyben részesítve. Ez a szeretet 
a családdal való szakítással kombinálódik: „Ha valaki hoz-
zám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyer-
mekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én 
tanítványom.” (Lk 14,26) Bármit is értsünk a „meggyűlöl” 
szón, az mindenképpen a szeretet ellentéte (Mt 6,24; Lk 
16,13). A Jézus-hagyomány a feje tetejére állítja mindazt, 
ami az emberi viselkedést jellemzi: azokat szeretni, akik 
genetikailag és kulturálisan hozzánk tartoznak, sokkal 
könnyebb, mint szeretni az idegeneket és kívülállókat. 
Azonban itt van az ellentét: egyfelől gyűlölet a rokonok 
felé, másfelől szeretet az ellenség, az idegenek és a de pri vi-
le gizált személyek felé! Ez a szeretet előnyben részesít olyan 
embereket, akiket mi aligha vagyunk képesek előnyben 
részesíteni a szüleinkkel és gyermekeinkkel szemben! És ez 
az erős követelés Jézus követelésében gyökerezik. Jézusnak 
feltétlen tekintélye van. Minden más követelés szertefoszlik 
– még a családdal kapcsolatos kötelezettségek is. Az apória 
annak köszönhető, hogy a vallásos abszolútum követelései 
átformálják az emberi ethoszt!

 8 F. Nietzsche: Menschlich – Allzumenschliches I. 87.

A második apória: az alázat mint önlealacsonyítás

A második apória az alázat lényegén alapul. A szeretet 
parancsolata mint magától értetődő dolog feltételezi, hogy 
az emberek szeretik magukat – hogy nem vetik meg magu-
kat. Ezért olvassuk: szeresd felebarátodat, mint magadat! 
De az alázat önmegalázást jelent, önmagunk megvetését 
Istennel szemben. Clairvaux-i Bernát úgy definiálta az alá-
zatot, mint a saját értékhiány felismerésének erényét: „Vir-
tus, qua homo verissima sui cognitione sibi ipse vilescit.”9 
De ennek nem az az eredménye, hogy az emberek elutasít-
ják magukat, hogy még meg is gyűlölik magukat? Nem azt 
mondja Jézus: „Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg 
apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a 
saját lelkét is (= magát), nem lehet az én tanítványom.” 
(Lk 14,26) Az alázat mint magunk alulértékelése feszült-
ségben van Isten parancsolatával: szeresd felebarátodat, 
mint magadat!

Az őskeresztény hit és etikájának apóriái

Úgy gondolom, a két apória abból ered, hogy a szeretet és 
az alázat radikalizálódik az abszolútummal való konfron-
tálódás által. Néhányan talán levonják a következtetést: 
jobb lenne csökkenteni a veszélyes vallásos dimenziót és 
a kontaktust az abszolútummal. De hadd emlékeztessek 
egy egyszerű tényre. Az őskeresztény ethosz nemcsak azt 
mondja: szeresd felebarátodat, és gyakorolj alázatot! Az 
őskeresztény hit azt is mondja: Isten maga gyakorolta ezt 
a szeretetet és ezt az alázatot minden emberi cselekedet 
előtt! Isten Fiának, a kinyilatkoztatónak sorsa Isten szere-
tetének kinyilatkoztatása az emberek számára. Istennek 
ez a szeretete a végsőkig radikalizálódott. Átformálódott 
az ellenségek és bűnösök szeretetévé, mert ez a szeretet 
azokat célozza meg, akik vétkesek és Isten ellenségei. (Róm 
5,6kk) Ugyanez igaz a második alapvető érték, az alázat 
tekintetében. Isten Fiának útja a világban demonstrálja a 
legnagyobb alázatot. A pre egzisztens Krisztus egyenlő volt 
Istennel. De lemondott státusáról, emberhez hasonlatos-
nak született, szolgaformát öltött, és megalázta magát 
(ahogy a filippiekhez írott levél himnusza mondja; Fil 
2,7k). És a státusról való lemondást radikalizálta is, ami-
kor egészen a halálig engedelmes volt – még a keresztha-
lálig is (Fil 2,8).

És ez két nagyon fontos következményt foglal magába. 
Második apóriánkat tekintve azt mondhatjuk: egy ember, 
aki meg van győződve Isten szeretetéről, nem nézheti le 
vagy vetheti meg magát, mert bizonyos abban, hogy vég-
telen értékkel rendelkezik. Isten feltétel nélkül elfogadja őt. 
A felebaráti szeretet parancsolatának rejtett ígérete – vagy-
is hogy szeretjük magunkat – sokkal inkább Isten szerete-

 9 Clairvaux-i Bernát: De gradibus humilitatis et superbiae. I. 2. vö. RGG4 
II. 657.
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tén alapul, mint saját empirikus értékünkön. Isten szerete-
te független az emberi cselekvéstől, az emberi sorstól és 
nemzetiségtől. Megtörténhet az életben, hogy megvetjük 
magunkat nyíltan vagy rejtetten – és hogy ezzel az attitűd-
del kerülünk szembe felebarátunkkal: miért kellene jobban 
méltányolnom őt, mint magamat? Ugyanúgy megvetem őt, 
ahogy magamat megvetem! De magunknak ez a lenézése 
lehetetlen, ha az önbecsülés és minden személy megbecsü-
lése Istenen alapszik.

Isten abszolút szeretetének ez a bizonyossága még az 
első apóriát is megoldja, vagy legalábbis járhatóvá teszi. 
Az emberi szeretetnek előnyben kell részesítenie egy sze-
mélyt más személyekkel szemben. Az emberi szeretetnek 
muszáj néhány személyt preferálnia, másokat pedig ha-
nyagolnia. A mi lehetőségeink korlátozottak. Tehát van 
egy tendencia, hogy korlátozzuk a proszociális viselkedést 
genetikai és kulturális hozzátartozóink felé. De ezt a fej-
lődést megtöri 

Isten szeretete, amely minden emberhez szól nemétől, 

státusától és nemzetiségétől függetlenül. Az emberi alázat 
feladata, hogy elfogadja, mi nem vagyunk képesek az 
univerzális szeretetre végességünk miatt. De az emberi 
lények sokaságából újra és újra megjelennek a felebará-
tok, akiket támogathatunk. Elvileg senki sincs kizárva. 
Isten mindenkin keresztül szólhat, aki Isten képmásával 
rendelkezik.

Amikor Hans Dieter Hüsch azt mondja: „Erst kommt die 
Liebe, dann kommt die Moral. Erst kommt die Liebe, dann 
kommt der Choral”, nem zárná ki az ilyen megfontolásokat. 
Ezzel szemben nem különítené el a moralitást a liturgiától 
sem, hanem minden érték hierarchiáját hangsúlyozná: a 
szeretet magasabb rendű. Ez van összhangban az Újszö-
vetséggel. És lehet, hogy szándékosan fogalmazna így, 
talán nagyon nyíltan: először a szeretet – kinek a szeretete? 
Biztos vagyok benne, hogy egyetértene, amikor 1Jn 4,16-ot 
idézem: „Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Is-
tenben marad, és Isten is őbenne.”

Fordította: Petri Gábor

HANS-MARTIN BARTH

„Többé tehát nem én élek…” 1.
Keresztény hit és személyes identitás*

A humántudományok, különösen is az orvosi antropológia 
növekvő fejlődésével párhuzamosan sok ember vált bizony-
talanná saját énjével kapcsolatban. Ha Sigmund Freud pszi-
chológiai felismeréseit Kopernikusz és Darwin után az ember 
harmadik megsértésének nevezték, akkor közben azt kell 
mondanunk: a sértéseknek egyáltalán nincs vége.

Mindaz, ami makroméretekben az űrkutatás, mik ro mé-
re tek ben pedig az agy- és génkutatás során napvilágra ke-
rül, az embereket egyrészt önmagukon való csodálkozásra 
készteti, másrészt azonban úgy érzik, hogy jelentéktelenek 
és átfogó folyamatok kiszolgáltatottjai is egyben.

Ez a helyzet kihívást jelent a vallások számára. Mit mond-
hatnak az ember valódi identitásáról?

A buddhizmus és a kereszténység képviselői már évekkel 
ezelőtt felhívták a figyelmet arra, hogy éppen ez a két val-
lás az, amelyek között az antropológiáról való eszmecsere 
különösen gyümölcsöző volna. Masao Abe Ember és termé-
szet a kereszténységben és a buddhizmusban1 című mun-
kájában már 1971-ben tett ilyen összehasonlítást, Hans 

 * Az előadás a buddhista Otani Egyetemen (Kyoto, Japán) hangzott el 
angol nyelven. A fordítás a német változat alapján készült. Forrás: Neue 
Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphilosophie. 2002/2. 
174–188. o.
 1 Abe, Masao: Man and Nature in Christianity and Buddhism. In: Japanese 
Religions 1971/7. 1–10. o.

Waldenfels2 is utalt a problémára, Wolfhart Pannenberg 
pedig különleges közelséget állapít meg a buddhista és a 
lutheri antropológia között.3 A III. Marburgi Nemzetközi 
Rudolf Otto Szimpóziumon, amely a Jodo Shinshu és az 
evangélikus teológia találkozására szolgált54, megdöbben-
tő volt számomra az, ahogyan beszélgetőpartnerem, Yasushi 
Kigoshi professzor a „nemlét” miden tankönyvben képviselt 
felfogása ellenére személyiségről tudott beszélni, miközben 
azt akarta tőlem megtudni, hogyan kell érteni a Páli mon-
datot: „…többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él ben-
nem.” (Gal 2,20) Ezt kérdezte: „Hogyan működik ez?” Ez a 
kis élmény, amely egy a kérdést tisztázó levelezést váltott 
ki közöttünk, alkalmat ad számomra arra, hogy a Galatákhoz 
írt levél e mondatát a következőkben megvilágítsam. Ezt 

 2 Waldenfels, Hans: Gott–Mensch–Welt. Zum Angelpunkt des interreligi-
ösen Gesprächs aus christlicher Sicht. In: Walter Strolz – Waldenfels, Hans 
(szerk.): Christliche Grundlagen des Dialogs mit den Weltreligionen. Freiburg 
i. Br. 1983. 13–43. o.
 3 Pannenberg, Wolfhart: Auf der Suche nach dem wahren Selbst. Anthro-
pologie als Ort der Begegnung zwischen christlichem und buddhistischem 
Denken. 1982. In: Pannenberg, Wolfhart: Christliche Spiritualität. Theolo-
gische Aspekte. Göttingen, 1986. 82–102. o. Vö. Brück, von, Michael – Lai, 
Whalen: Buddhismus und Christentum. Geschichte, Konfrontation, Dialog. 
(Hans Küng előszavával.) München, 1997. Kül. 233–234. o., 461–462. o.
 4 Barth, Hans-Martin – Minoura, Eryo – Pye, Michael (szerk.): Budd his mus 
und Christentum. Jodo Shinshu und Evangelische Theologie. Hamburg, 2000.
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olyan módon teszem, hogy először exegetikailag vizsgálom 
meg a szöveget, ezután egy vallásfilozófiai közbevetés kö-
vetkezik, végül pedig a buddhista gondolkodással párhu-
zamba állítva próbálom kibontani.5

EXEGETIKAI MEGFIGYELÉSEK

A páli mondatot, amely önmagában is megálló tartalma mi-
att izoláltan is idézhető, először a szövegösszefüggésbe 
ágyazva szeretnénk megérteni. A szöveg nem egy misztikus-
tól származik, nem is egy misztikus szöveggyűjteményből 
kiragadott összefoglaló mondat; csak első pillanatban kelti 
a meditáció szelídségének látszatát. Sokkal inkább egy sú-
lyos vita, egy konfliktus összefüggésében áll, amellyel Pál az 
ősgyülekezetben vele szemben álló erőkön akar felülkereked-
ni. Antiókhiában Pál és Péter között konfliktus támadt, még-
pedig a mózesi törvény (zsidó)keresztényekre való érvényes-
ségének kérdésében, és Pál érvelése levele galáciai – ugyan-
ezen félreértés által fenyegetett – címzettjeit akarja felvilágo-
sítani. Az érvelés négy tézisből épül fel.6 Ezek a következők.

1. „Mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy 
Istennek éljek.” (19a)

2. „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve.” (19b)7

3. „Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem.” (20a)
4. „Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten 

Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát 
adta értem.” (20b)

 „Mert én meghaltam a törvény által a törvénynek…”

Ki beszél itt? A legtöbb exegéta véleménye szerint Pál nem 
személy szerint önmagáról beszél, hanem önmagát mint a 
keresztény egzisztencia prototípusát szólaltatja meg. Az  
nem más, mint a „paradigmatikus” én. „Mert én meghaltam 
a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek.” A felvázolt 
konfliktus összefüggésében ez ellentétesen értendő: nem a 
törvénynek élek, ahogyan azt ellenfeleim szükségesnek tart-
ják, amikor Istennek akarnak élni. Nekem, mint Krisztus-hí-
vőnek ezzel ellentétben világossá vált, hogy éppen azon igye-
kezetem által, hogy betöltsem a törvényt, éppen nem Istennek, 
hanem magamnak, identitásom önmaga erejének tudatában 
lévő részének élek. A „törvényre szükség”8 nemcsak nincsen: 
sokkal inkább azt mondom, hogy Isten Krisztus halálában 

 5 A tanulmány most közölt első része csak az exegetikai vizsgálódást 
tartalmazza.
 6 A következőkben lényegében Betz, Hans Dieter: Der Galaterbrief. Ein 
Kommentar zum Brief des Apostels Paulus an die Gemeinden in Galatien 
című munkáját követem. (Angolból fordította és a német kiadás számára 
szerkesztette: Ann, Sibylle. München, 1988. 227. kk. A görög szöveg fordí-
tása is innen származik.)
 7 A német bibliafordításban – a magyartól eltérően, de a görög szövegnek 
megfelelően – ez a félvers a 19. vers része. – A ford.
 8 Ellentétben Rohde, Joachim: Der Brief des Paulus an die Galater. Berlin, 
1989. (ThHK IX.) 167–168. o.

megnyilvánuló üdvszerző cselekedete diszkreditálta, sőt eli-
minálta a törvényt. Már semmi közöm hozzá, semmi dolgom 
vele. Az identitásom (vallásos) cselekedetek törvénye által 
történő meghatározásának követelményei számára, amelye-
ket még mindig alkalmaznak, „halott” vagyok, nem létezem. 

„Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve…”

„Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve.” Így beszél Pál 
egzisztenciájának döntő megváltozásáról, ahogyan azt a 
keresztség eseményében látja (vö. Róm 6,3–11). Pál „egyfaj-
ta halálélmény” részese volt, amelyet azonban bizonyosan 
nem szubjektíven megélt „megtérésként”, hanem kozmikus-
eszkatologikus értelemben vett „üdvfordulatként” (Hans 
Dieter Betz) értelmezett.9 Az üdvfordulat nem marad a távo-
li horizonton végbemenő esemény, hanem valóban sarokba 
szorítja a hívő embert. Keresztre van feszítve Krisztussal: ez 
a mondat nem etikai értelemben, hanem önmeghatározást 
kifejező kijelentésként értendő. Ettől kezdve a hívő ember 
számára – és általában véve is – új rend van érvényben. 
Identitását vallásos (vagy másféle) cselekedetek alapján 
többé nem nyerheti el; identitása ezentúl sokkal inkább a 
Megfeszítettel való azonosulás útján indokolható. Régi énje 
keresztre van feszítve Krisztussal. Az identitás meghatáro-
zásának minden más formája éppen egy hamis, a valódi 
éntől elütő identitást eredményezne. 

„Többé tehát nem én élek…”

Ez egy dialektikus kijelentés, szinte azt mondhatnánk: koan. 
Élek, vagy nem élek? Egyes magyarázók úgy látják, hogy 
Pál „halottnak nyilvánítja” az „én”-t. „Az »én« a bűnös test-
hez tartozik „szenvedélyeivel és kívánságaival együtt” 
(5,24), és ezzel a világhoz” (Betz). Más magyarázók azt 
mondják, Pál nem állítja, „hogy az „én” meghalt volna”.10 
Kinek van igaza? A perspektíváktól függően mindkettőt le-
het állítani. Amennyiben az énben egy új alany nyert magá-
nak helyet, ugyanolyan joggal mondhatjuk az énről: „Meg-
halt”, mint azt: „Nem halt meg”. E mondat dialektikája 
mindenesetre abból az alanyból él, amelyről beszélünk: 
Krisztusról van szó. Hogyan értsük ezt? Krisztus mint Fel-
támadott él (vö. Gal 1,1) abban az emberben, akinek meg-
mutatta, jelenvalóvá tette, „kinyilatkoztatta” magát (vö. Gal 
1,16), akinek a szívébe Krisztus Lelke küldetett (vö. Gal 4,6). 
Amivel Pál él, az kétségkívül a misztika nyelve, ez azonban 
környezete számára is megszokott volt (Betz). Ezzel a meg-
állapítással részben megtörténhet Albert Schweitzer rehabi-
litációja, aki kifejezetten „Pál apostol misztikájáról” beszélt 

 9 Vö. Kümmel, Werner Georg: Individualgeschichte und Weltgeschichte. 
In Gal 2,15–21. In: Kümmel, Werner Georg: Heilsgeschehen und Geschichte. 
2. köt. Gesammelte Aufsätze. 1965–1977. Szerk. Grässer, Erich – Merk, Otto. 
Marburg, 1978. 130–142. o. Kül. 140–142. o.
 10 Vouga, François: An die Galater. Tübingen, 1998. (HNT 10.) 61. o.
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(amit a tudományos életben részben elismertek, de teljes 
mértékben valójában sohasem fogadtak el). Schweitzer így 
fordítja: „…így én már nem úgy élek, mint én magam, sok-
kal inkább Krisztus él bennem.”11 A páli misztika „alapgon-
dolata” szerinte ez: „Krisztusban vagyok”;12 ezért tud így 
értelmezni: „Krisztus testébe beleplántálva elveszíti (ti. a 
megkeresztelt) a teremtésben kapott saját létét és természe-
tes személyiségét. Ettől kezdve már csak Jézus Krisztusnak 
abban a testi létben domináló megjelenési formája.”13 Ez 
természetesen implikálja a részesedést Krisztus testében, az 
egyház közösségében. A hívők ebből következően „új, a vi-
lágból és saját természetes lényükből kiemelt és Isten orszá-
gának létformájába áthelyezett emberek”14 lesznek. Ezt a 
hitben végbemenő „alanyváltást” ezzel mégis csak részben 
sikerült megragadni. Erre a négytagú mondatsor utolsó té-
ziséből következtethetünk. 

„Azt az életet pedig, amit most testben élek, 
az Isten Fiában való hitben élem…”

Ez először is azt jelenti, hogy a földi egzisztenciának – 
„testben” – a hívő ember számára – a hit és a keresztség 
ellenére – nincs vége. Pál kifejezésmódja meglepő: „Amit 

 11 Schweitzer, Albert: Die Mystik des Apostel Paulus. Tübingen, 1981. 126. o.
 12 Uo. 3. o. 
 13 Uo. 125. o.
 14 Uo. 376. o.

(…) élek” – „»élet« plusz tárgy” (Betz). Ez azt az elképze-
lést implikálja, hogy az élet, mint olyan, nem önmagában 
történik, hanem az ember mindig „valamit” él. A hit sem-
miképpen sem szabadít meg ettől, hanem más értéket ad 
neki. A hitben való élet nem a földi feltételektől és felada-
toktól elválasztott élet, mint egy misztikus vagy gnoszti-
kus értelemben vett „hetedik ég” (vö. 2Kor 12,2–10). Pál 
arra való utalása, „amit” a hívő ember él, lehetséges, hogy 
polemikusan értendő. Hogyan viszonyul azonban az, amit 
élni kell, a tárgyhoz, ami már nem „én” vagyok, hanem 
„Krisztus bennem”? Az élet hitben történik, olyan auten-
tikussággal, amely már nem a „törvényre”, a hétköznapi 
emberek számára elfogadható kritériumokra és tényezők-
re hivatkozik, hanem Isten Fiára, „aki szeretett engem, és 
önmagát adta értem”, és aki a szeretet és az önátadás 
erejével magában a hívő emberben, mint annak új tárgya 
hatékony. Itt egyrészt nem hagyható figyelmen kívül a 
Názáreti Jézus keresztre feszítésének történelmi tényére 
való visszaemlékezés; másrészt azonban az is világos, 
hogy itt nem csupán a múltnak egy dogmatikailag átgon-
dolandó tényére történik utalás. Természetesen ezt is te-
kintetbe kell vennünk; ezt mutatja a páli négy tézisből 
álló érvelést lezáró mondat: „…ha a törvény által van a 
megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg.” (Gal 2,21) 
Előtérben azonban a hívő emberben jelenlévő, annak új 
identitását megalapozó Krisztus élő valósága és haté-
konysága áll.

Fordította: Wagner Szilár d
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MARGOT KÄSSMANN

Gyógyulást a világnak*

KITEKINTÉS

„ÉLI, ÉLI, LAMÁ SABAKTÁNI” (MT 27,46) – 
A MEGSEBZETT VILÁG KIÁLTÁSA

Látjuk a bolygónk háborúiban megsérült gyermekek sebeit. 
Látjuk az éhes, igazságtalanságtól szenvedő emberek fáj-
dalmát. Látjuk a megerőszakolt nők szenvedését. Látjuk az 
utcán élő hajléktalanok sebeit. Látjuk a szerető környezet 
után vágyakozó magányosok fájdalmát. Látjuk a megtépá-
zott, megváltásra váró Teremtés sebeit.

Halljuk Jézus kiáltását: Éli, éli, lamá sabaktáni! (Én Is-
tenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?)

A világunk megsebzett, és felkiált. Még Isten is sebezhe-
tő, és felkiált. Isten önként vállalta ezt az állapotot.

„ORSZÁG, ORSZÁG, ORSZÁG! HALLGASS AZ ÚR 
SZAVÁRA!” (JER 22,29) – KÖRÜLTEKINTÉS

Az ökumené megtanított arra, hogy a kontextus, amiben 
élünk, befolyásolja teológiánkat is. Én Európa közepéről, a 
reformáció országából származom. Csodálatos ország, lenyű-
göző kontinens telis-tele kultúrával és történelemmel. Min-
denek fölött a változatos tájat szeretem – Franciaországot 
gyönyörű partjaival, Írországot vad tengerével, Lengyelorszá-
got széles alföldjeivel, Magyarországot nagyszerű lovaival. 
Látjuk és érezzük, ahogy Európa részei összekapcsolódnak. 
Évek óta nincs már ellenőrzés a határon, amikor Hollandiába 
vagy Olaszországba megyek. És az utak nyitva állnak még 
Kelet-Németországba is – abba az országba, ahol gyermekko-
romban még mindent a berlini fal határozott meg. Európán 
belül manapság alig tudjuk elképzelni, milyenek a háborúk. 
Ezért rázott meg minket annyira mindaz, ami Jugoszláviában 
történt, és ami Észak-Írországban történik ma is. Még Német-
ország is – amelyik pedig olyan sok háborút és szenvedést 
okozott – megelégelte végre a háborúzást; ezt mutatják az 
iraki háború elleni tömegtüntetések. Ugyanakkor a szakértők 
azt állítják, hogy mindenekelőtt a gazdasági kapcsolatok fog-

ják majd összekötni Európa országait és megakadályozni a 
háborúk kitörését. Európának abban a részében, ahová mi 
tartozunk, az embereknek elég élelmük van, a gyerekek jár-
hatnak iskolába, és az orvosi ellátás elérhető a betegek szá-
mára. Boldog kontinens, szerencsés ország. Igen, ez így igaz.

Ugyanakkor az állítás mégsem igaz. Sok boldog ember él 
a hazámban, sok olyan, aki az igazságot és a békét munkál-
ja, de sok kiégett ember is. Luther kérdését: „Wie bekomme 
ich einen gnädigen Gott?” (Hogyan találhatom meg a kegyel-
mes Istent?), még ma is kevesen értik. A sikeresek számára 
az élet abból áll, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki belőle: 
nem szabad lemaradni az autó, a lakás és a vagyon tekinte-
tében. Ott kell lenni a megfelelő rendezvényeken is. Ha nő 
vagy, csinosan és szépen kell kinézned. Sokan érzik úgy, hogy 
ráncfelvarrást, mellnagyobbítást vagy zsírleszívást kell végez-
tetniük – félnek az öregségtől. Ha pedig férfi vagy és nem 
keresel eleget, munkanélküliként, betegen vagy sérülten élsz, 
csak félreállsz, és nézed, hogyan megy el melletted a világ. 
Mi az élet értelme? – ez a kérdés ritkán hangzik el. De a német 
ipar reklámköltségvetése hatmilliárd euró körül mozog. Ez 
pedig nem azt sugallja: „Gondolkodom, tehát vagyok” (Des-
cartes), hanem azt: „Fogyasztok, tehát vagyok”. Ahogy egy 
reklámban hallható: „Mi a biztonságos autókban hiszünk”.

És jaj mindenkinek, aki nem ennek a földrésznek a ha-
tárain belül él. Folyamatosan érkeznek hozzánk a hírek 
menekültekkel teli csónakokról, amelyek elsüllyedtek a 
Földközi-tengeren, nem messze azoktól a szigetektől, ahol 
sokan a szabadságunkat töltjük; autókról, amelyekben 
embercsempészek iraki és afganisztáni áldozatai fulladtak 
meg. Több pénzt lehet keresni leánykereskedelemmel, mint 
fegyverüzlettel. Évente közel ötszázezer, főként kelet-eu-
rópai fiatal lányt kényszerítenek a szervezett bandák Nyu-
gatra, prostitúcióba. Németországban gyakori kérdés: „Ki-
nek van szüksége Istenre?” Az emberek szabadok akarnak 
lenni minden szabály és kötelezettség alól. A születésszám 
hazámban folyamatosan csökken: körülbelül 1,4 gyermek 
esik egy nőre. A gyermekvállalást kötöttségnek tekintik – a 
gyermekek szegénnyé tehetnek. Ebből következően társa-
dalmunk egyre öregebbé válik. Míg a 20. század elején a  * Főelőadás az LVSZ winnipegi nagygyűlésén.
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várható élettartam 46 év volt, ma társadalmunk fele 40 év 
feletti. A válási arányszám magas. Az elkötelezettség nem 
számít nagy értéknek az olyan világban, amely olyan nagy 
jelentőséget tulajdonít a társadalmi mozgásnak és az egyé-
niségnek. De a dolgok rosszra fordulnak, amikor előtörnek 
a nagy kérdések az élet értelméről – honnan jövök és hová 
megyek? Tavaly 11 156 ember követett el öngyilkosságot, 
többen, mint ahányan közlekedési balesetben hunytak el. 
Ez számokban azt is jelenti, hogy az én csodálatos orszá-
gomban minden 47. percben eldobja valaki az életét.

És mi a helyzet evangélikus egyházunkkal ebben az ösz-
szefüggésben? Hirdetjük Jézus Krisztust, Isten Fiát, aki 
meghalt a kereszten és feltámadt a halálból. Gyermekeket 
keresztelünk, párokat adunk össze; vigaszt adunk a gyá-
szolóknak és eltemetjük szeretteiket. Egy tel je sít mény cent-
rikus világban az emberi lény simul iustus et peccator vol-
tát és a hit általi megigazulás üzenetét hirdetjük. Szeretet-
szolgálatunk gondozza a betegeket, az időseket és a fogya-
tékosokat. Az elmúlt években nagyszabású hospice program 
indult el, amelynek célja, hogy segítse az embereket méltó-
sággal meghalni. Sok jó munka folyik, sok újjal próbálko-
zunk, és egyházunk meghallgatásra talál a társadalomban.

Tudom, hogy sokan előítéletesek a német egyházakkal 
szemben, mert úgy tartják, hogy templompadjaink üresek. 
De ez túl nagy általánosítás. Az én tartományi egyházam 
egyes vidéki területein a lakosság 90%-a az evangélikus 
egyházhoz tartozik, és keresztényként otthagyják kézjelüket 
lakóhelyeiken. Mások számára azonban az egyház unalmas 
Jézusról, Mózesről és az irgalmas samaritánusról szóló tör-
téneteivel. Ők otthagyják az egyházat, otthagyják a közös-
séget, és ez fáj. Mindennek anyagi következményei is van-
nak. Így egyre nehezebb betölteni a lelkészi állásokat, kifi-
zetni a béreket, fenntartani az épületeket – különösen Kelet-
Németországban, ahol az úgynevezett „létező szocializmus” 
évtizedei egész körzeteket fordítottak el a kereszténységtől. 
De bátran és elkötelezetten igyekszünk hihetővé tenni az 
egyház bizonyságtételét, szolgálatát és igehirdetését a 21. 
század elején is. Ezekben a változó időkben Luther Márton 
szavai adnak új erőt: „Mert végül nem mi vagyunk azok, 
akik megtartják az egyházat, elődeink sem voltak képesek 
erre. Utódainknak sem lesz ennyi erejük. Hanem az tette, 
teszi és fogja megtenni ezt, aki azt ígérte: »Én veletek va-
gyok minden napon, a világ végezetéig.«”1

Boldog Németország – szegény Németország; boldog Eu-
rópa – szegény Európa. Mit jelent a gyógyulás ebben az 
összefüggésben? Én arra igyekszem, hogy figyelmesen kö-
rülnézzek, az embereket Isten szemével lássam, meglássam 
gyengeségüket és erősségüket egyaránt, és mindannyiukban 
felismerjem Isten képmását. Annyian vágyakoznak betel-
jesedett életre, és annyian – úgy tűnik – túl elfoglaltak, hogy 
észrevegyék azt. Annyian vágyakoznak az élet értelmére, 
és egyedül maradnak. Az egészség természetesen fontos, 
de a lényeg, hogy a lélek gyógyuljon, hogy a kapcsolatok 

 1 Luther, Martin: Against the Antinomians. 1539. In: LW 47, 118. o.

kiteljesedjenek. Gondolok itt a társadalmi kapcsolatokra: 
öregek és fiatalok, idegenek és helybéliek, gazdagok és 
szegények között Németországban és szerte a világon. Szo-
ciális érzékenységre kell szert tennünk, vagy vissza kell azt 
szereznünk. Oktatási rendszerünknek a kommunikáció 
képességére kell összpontosítania, amely kiveszőben van, 
annak ellenére, hogy sokan a legmodernebb internetes hoz-
záféréssel rendelkeznek. És ki kell mondanunk azt is, hogy 
Kelet Németországban még gyógyulásra várnak a Stazi-
akták keltette bizalmatlanság szakadékai is.

Ne feledjük: bár Európa nagy gazdagság tulajdonosa, 
sok minden nincs rendjén, sok mindennek kell gyógyul-
nia. Az emberek vágyakoznak a megváltásra. Kereszté-
nyekként ebbe a környezetbe kell elvinnünk Isten gyógyí-
tó szavát. Szembenézhetünk a világgal a maga valóságá-
ban, és nem kell becsuknunk a szemünket, vagy elfutnunk 
a realitások elől.

Így tehát szükséges, hogy mindenki, aki gyógyítani sze-
retne, először nézzen körül, és tágra nyílt szemmel, az is-
teni szeretet fényében lássa meg a világot.

„AZ Ő SEBEI ÁRÁN GYÓGYULTUNK MEG” 
(ÉZS 53,5) – ISTEN SEBEI

Bárki, aki gyógyulásról akar beszélni, meg kell hogy nevez-
ze a sebeket; így tesz minden jó orvos is. Vannak apró vágá-
sok: a visszautasítás, amiért máshogy nézek ki, mint a töb-
bi ember; egy éles szó, mely annyira bántó, és amelyet egy-
szerűen nem tudok kiverni a fejemből. Aztán vannak ször-
nyű sérülések. Néhány németországi példa: egy fiatalember, 
aki ámokfutása során 16 embert lőtt agyon egy iskolában. 
Két férfi, akik megfojtottak egy 11 éves fiút, és megerősza-
kolták 9 éves húgát, mielőtt őt is meggyilkolták volna. Egy 
diák, aki 11 éves társát ölte meg nyereségvágyból. Egy au-
tóbaleset, amiben öt fiatal vesztette életét. És aztán ott van-
nak világunk roppant méretű sebei: háborúk, melyben a 
bombák embereket tépnek szét. A fosztogató hordák elől 
futó, ide-oda hánykódó menekültek. A nemzeti adósságok 
okozta válság, aminek következtében annyi afrikai, ázsiai 
és latin-amerikai országnak esélye sincs a fejlődésre. A ka-
tonáskodásra kényszerített gyermekek. Az éhínség, melynek 
naponta ezrek esnek áldozatul. Az igazságtalanságok, me-
lyek sokakat fosztanak meg minden lehetőségüktől.

Az emberiség sebei ugyanakkor Isten sebei is. Kiáltások-
tól visszhangos az egész világ. És az Isten is felkiált: Iste-
nem, Istenem, miért hagytál el engemet? A máig hangos 
kiáltás: hol voltál, Isten? A panasz: hogy hagyhatta Isten, 
hogy ez megtörténjen? Mit jelent a gyógyulás, az egészség 
az ilyen esetekben? Begyógyulhatnak valaha ezek a sebek?

Először is, az ilyen fájdalom, az áldozatok látványa 
csendre kell hogy intsen. A ránk törő iszonyat szavakkal 
nem könnyen kifejezhető. A szavak ilyenkor üresen csen-
genek. Ennek a csöndnek, ennek a gyásznak, ezeknek a 
Nagypéntek és húsvét közötti óráknak megvan a maguk 
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helye. Csend és gyász – a keresztre feszítés és a feltámadás 
közötti szombat…

Számomra fontos annak a megértése, hogy magát Istent 
is megsebzi az emberek által okozott pusztítás, az emberek 
egymásnak okozott szenvedése. Jób könyve rámutat annak 
a magyarázati sémának a korlátaira, mely szerint a szenve-
dés büntetés. Jób igaz ember, és szenvednie kell. És a hagyo-
mányos válaszok nem helytállóak annak a ténynek a fényé-
ben, hogy Jób nem követett el semmi bűnt, így rossz sorsára 
nincs magyarázat. Jób próbálja felfogni az isteni gondolat-
menetet, még annak árán is, hogy ez ellentmond minden 
előzetes értelmezési kísérletnek. Isten válasza Jóbnak pedig 
az, hogy megmutatja teremtő erejét, anélkül, hogy a szenve-
désre magára magyarázatot adna. Az üzenet Jób számára 
az, hogy a szenvedés is része az Istenbe vetett hitnek.

Jónás könyve világosan elfordul a jutalmazástantól, attól 
a gondolattól, hogy földi boldogulásunk egyenes következ-
ménye cselekedeteinknek (Tun-Ergehen Zusammenhang). 
Ninive, bár gonoszsága miatt megérdemelte volna, nem 
pusztul el, hanem Jónás által lehetőséget kap a bűnbánat-
ra. És a város bűnbánata láttán Isten nem érvényesíti ha-
ragját (niham), nem büntet, hanem kegyelmet mutat. 
A könyv úgy ábrázolja Istent, mint aki nem merev és vál-
tozhatatlan. Az Isten és az emberiség közötti kapcsolat 
története arra mutat rá, hogy Isten könyörületes és türelmes, 
nem hagyja az emberiséget elveszni, hanem mindig meg-
újítja azt. Az Ószövetség bizonyságtételének egészéhez 
mérve a büntetés motívuma a háttérbe szorul.

Az Újszövetség egyértelműen elutasítja azt az értelme-
zést, hogy a szenvedés és a rossz büntetés lenne (például 
Lk 13,1–5). Jézus Krisztusban Isten egyszer és mindenkor-
ra mint szerető Isten nyilatkozott meg, mint olyan Isten, 
aki megnyitja az utat az emberi közösség lehetősége előtt, 
de nem veszi igénybe az emberi hatalmat és erőt. Ez az 
Isten gyermekként jön a világba, és kínhalált hal a keresz-
ten – ezt a provokációt mindig is nehéz volt megértenünk. 
Istennek nem inkább erős, mindenen győztes hősnek kel-
lene lennie? Valakinek, aki mindenek fölött áll? Hihetünk 
egy erőtlen Istenben – vagy mindez csak tréfa?

Jézus Krisztus példája az elé a kihívás elé állít bennün-
ket, hogy egyszerre lássuk Isten mindenhatóságát és ki-
szolgáltatottságát. Dietrich Bonhoeffer ezt írja: „Isten meg-
engedi, hogy a kereszten kiszorítsák a világból, erőtlen és 
gyönge lesz a világban, s éppen így és csakis így van velünk 
és segít meg bennünket.”2 A feltámadás tanúsága pedig 
az, hogy Isten egyedül a szeretet erejével kívánja legyőzni 
a szenvedést a világban. A szeretet sebezhető, de ugyan-
akkor erősebb a halálnál. Isten új világának ebből az ígé-
retéből élünk. Ebben az Istenben, az így testet öltött Isten-
ben bízunk minden sebünkkel és fájdalmunkkal együtt. 
Ezt hirdette Jézus Krisztus, ezért élt, halt meg és támadt 
fel. Ehhez a megváltó Istenhez ragaszkodunk. Luther min-
dig a rejtőzködő Istenről beszélt; így juttatta kifejezésre azt 

 2 Bonhoeffer 1999, 170. o.

az élményt, hogy Isten távoli és idegen, ugyanakkor így 
tett bizonyságot arról a hitről is, hogy minden Isten kezé-
ben van. Való igaz, Luther óva intett attól, hogy értelmez-
ni akarjuk a deus absconditust, és így akarjuk átvenni a 
hatalmat Isten felett.

Így mi sem tehetünk mást, mint hogy elgondolkodunk, 
és tovább küzdünk Isten mindenhatóságának és a szenve-
dés elfogadásának kérdésével. Nekünk sincsenek jobb vá-
laszaink, mint az előttünk élt nemzedékeknek. Fontosnak 
tartom, hogy ne pontos és logikus válaszokat próbáljunk 
keresni, hanem legyen bátorságunk bízni Istenben azzal a 
tudattal, hogy ő az élet, és nem a halál pártján áll. Arról a 
bizalomról van szó, amelyről Jézus ezekkel a szavakkal tett 
bizonyságot: „Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet!” 
(Lk 23,46) Az Istentől való elhagyatottság keserű kiáltása 
után Jézus újra megtalálta az Istenben való bizalom útját. 
Nincsen könnyű és gyors megoldás, csak a kereszt és a 
halál útja. Jézus megsebzetten lép be Isten országába. Ta-
más és a tanítványok nem egy tökéletes testet látnak; a 
sebek alapján ismerik fel a Feltámadottat. És velünk sincs 
ez másképp. Ha sebeink, sérüléseink, életünk törései be-
gyógyulnak is, történelmünkből nem tűnnek el. Összeforr-
hatnak ugyan, de emlékezetünkből nem tudjuk kitörölni 
őket. Nincs élet törések és hegek nélkül.

A tanítványok visszanyerik Istenbe vetett bizalmukat, 
amikor Jézus a zárt ajtókon keresztül közéjük lép. Ez a 
bizalom a megígért Szentlélek ajándéka, amelyet mi is 
megtapasztalhatunk, ha megnyílunk előtte. Ez a bizalom 
gyógyítja sebeinket, még ha maradnak is hegek. Ez a bi-
zalom vezet tovább azon az úton, amelyen reményteli 
közösségként járnunk kell. Nem rettenünk meg, mert hisz-
szük, hogy Isten szeretete erősebb a gyűlöletnél, erőszak-
nál, rettegésnél és halálnál.

Ne feledjük: keresztényekként lehetünk elég bátrak szem-
benézni a sebekkel, és képesek lehetünk egyszerre szem 
előtt tartani Isten kiszolgáltatottságát és mindenhatóságát. 
El kell viselnünk az élet töredékességét, és el kell fogadnunk 
a keresztet, mint életünk részét.

Így tehát bárki, aki gyógyítani szeretne, bízhat abban, 
hogy Isten a szenvedők mellett áll.

„TISZTELD AZ ORVOST, MERT JÓ SZOLGÁLATOT 
TESZ” (SIR 38,1) – HOLISZTIKUS ORVOSTUDOMÁNY

Évekkel ezelőtt egyszer egy haldokló kezét fogtam, és meg-
maradtak bennem kétségbeesett szavai: „Ennyi volt az élet? 
Soha nem gondoltam volna. Olyan gyorsan elment.” Igen, 
mély igazságot rejtenek a zsoltár szavai: „Taníts úgy szám-
lálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” (Zsolt 90,12) 
Csak ha felismerjük az élet végességét, akkor leszünk képe-
sek ajándékként felfogni azt, és megérteni, hogy Istennek 
tartozunk érte felelősséggel.

A nyugati világban két véglet létezik: egyrészt az or-
voslásba vetett teljes hit, amely túlértékeli az orvostudo-



412

mányt, nem látja annak határait, és nem fogadja el a 
halál hatalmát. A másik véglet az úgynevezett alternatív 
módszerek rögeszméje: nem ér-e mégis többet a kínai 
gyógymód és a homeopátia? Hisz mindkettő tudományos 
a maga nemében, habár a konvencionális orvoslás szkep-
tikus irányukban. És mi a helyzet a spirituális erőkkel, 
az ezoterikus rítusokkal és a wellness-kultusszal? Az 
első véglet gépként fogja fel az emberi testet: ha valami 
elromlik, azt meg kell javítani. A másik véglet azt sugall-
ja, hogy minden tudományos ismeret hiábavaló és gyak-
ran pusztán találgatáson alapul.

Hadd jelentsem ki rögtön: keresztényekként nem szabad 
megvetnünk az orvostudományt, amit Luther egyszerre 
tekintett tudománynak és Isten ajándékának.3 Nagyra be-
csülte az orvosokat is, hisz „a tapasztalat arra tanít, hogy 
nem lehetünk meg nélkülük”.4 Nekünk is el kell ismernünk 
ugyanezt. Hálásnak kell lennünk, hogy létezik védőoltás a 
kanyaró ellen, és minden igyekezetünkkel azon kell len-
nünk, hogy ez a védőoltás minden országban elérhetővé 
váljon az emberek számára. Sürgős megoldásra váró prob-
léma ez, hiszen Afrikában évente ötszázezer gyermek esik 
ennek a betegségnek az áldozatául, legtöbben az alultáp-
láltság következtében.

Vagy nézzük a SARS-vírust, mely a nagygyűlést is kér-
désessé tette: az orvosi tudás állította meg terjedését. 
Manapság az orvostudomány fejlődésének köszönhetően 
a gazdag, fejlett országokban sokan túlélik a rákot is. Már 
a HIV-fertőzöttség sem jelent biztos halálos ítéletet, ha a 
beteg megfelelő kezelésben részesül. A gond inkább az, 
hogy a kezelés olyan drága, hogy Dél-Afrikában vagy 
Kenyában az emberek nem engedhetik meg maguknak. 
Igaz, hogy különbségek vannak a társadalmi osztályok 
között az ellátottság tekintetében. De ez nem jelenti azt, 
hogy le kellene becsülnünk az orvosi tudást és a benne 
rejlő lehetőségeket.

Az orvostudomány fejlődése ugyanakkor oda is veze-
tett, hogy egyre inkább azt érezzük, az egészség meg-
őrizhető, és minden betegséget meg lehet gyógyítani. Az 
ember sokszor már nem úgy fogja fel önmagát, mint 
Isten képmását, hanem a saját képmására szeretne em-
bert teremteni: fogyatékos gyermekek – szükség van 
rájuk? Hisz a fogyatékosság már a terhesség alatt ki-
szűrhető, és abortusszal megakadályozható. Említhet-
nénk a pre im plan tációs diagnosztikát is vagy az ember 
klónozásának kísérletét, mely a kísértés egy modern 
formája. A keresztények nem mondhatnak mást, mint 
hogy „el a kezekkel”! Az egészség és a gyógyítás ideo-
lógiává válhatnak, amint azt a látszatot keltik, hogy a 
test tökéletessé tehető. Gyakran alábecsüljük azt a tényt, 
hogy a gyógyulás nem csak fizikai folyamat. A lélek 
gyógyulása szintén szükséges.

Keresztényekként nem hagyhatjuk figyelmen kívül a 

 3 LW 54, 266. o.
 4 LW 46, 253. o.

pszichét, a lelki életet, a test és lélek összhangját sem.5 
Luther is tisztában volt azzal: nem mindegy, hogy a beteg 
megbízik-e orvosában, és erre gyakran utalt is az Asztali 
beszélgetésekben.6 Nem tudunk mindent megmagyarázni. 
Viszont a hit, az imádság és az Istenbe vetett bizalom ha-
tással vannak a betegség lefolyására, és gyógyítólag hat-
hatnak. Csak egyetérteni tudok Wilfried Härle szavaival: „a 
Szentlélek munkája nem csak a szellemet és a lelket alakít-
ja, de a testet is: az a sokat gúnyolt és figyelmen kívül 
hagyott meglátás pedig, hogy ez a munkálkodás gyógyító 
jelleget ölthet, fokozatosan egyre nyilvánvalóbbá válik ko-
runk számára (minden ellenállás ellenére).”7

Újra vissza kellene térnünk a gyógyítás szolgálatának 
ahhoz a felfogásához, miszerint az a tanítványi küldetés 
része, nem pedig másodlagos fontosságú diakóniai tevé-
kenység vagy jótékonykodás. „Gyógyítsatok meg betege-
ket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg lepráso-
kat, űzzetek ki ördögöket” (Mt 10,8) – mindez része a 
missziói elhívásnak. A lelkigondozás pedig pontosan azt 
jelenti, hogy ápoljuk a megsebzett lelkeket és gyógyítjuk 
a lelki szenvedést. Az egyházaknak, evangélikus egyhá-
zunknak is fontos feladata a gyógyítás, mind az orvos-
tudománynak, mind a gyógyítás karizmájának szem előtt 
tartásával. Mert vannak köztünk ilyen karizmával felru-
házott emberek. Isten gyógyító ereje kézzelfoghatóan is 
megtapasztalható. Így nem lenne szabad leszólnunk a 
különleges képességekkel megáldott embereket, pl. az 
úgynevezett csontkovácsokat. Nem lenne-e valóban szük-
ség arra, hogy lehetővé tegyük a párbeszédet a konven-
cionális orvostudomány képviselői és a tradicionális gyó-
gyítók között? Mindez nem példa nélküli Ghánában, Pe-
ruban vagy Svédországban.8

Tisztában vagyok vele, hogy sok egyház számára kér-
dés, mit kezdjenek a gyógyítás többek között a karizma-
tikus mozgalmakon belül előforduló jelenségével. Fontos, 
hogy megfelelő és magától Jézustól eredeztethető krité-
riumokat találjunk ennek kezelésére. Amikor Jézus gyó-
gyított, két dolgot tett: beszélt és érintett, azaz hallható-
vá és kézzelfoghatóvá tette Isten szavát. Amikor Jézus 
gyógyított, a hitre, az Istenbe vetett bizalomra tekintett. 
Amikor Jézus gyógyított, gyógyítása Isten országának 
eljövetelét hirdette (Mt 12,28; Jn 2,11). Amikor keresz-
tények Jézus nevében gyógyítanak, Isten Lelke munkál-
kodik. Befogadhatunk karizmatikus elemeket, de az 
előbbi kritériumok alapján a Jézus nevében történő gyó-
gyítás nem egy show kedvéért történő csodatétel. Az ilyen 
gyógyítás nem a gyógyítóra helyezi a hangsúlyt, hanem 
Istennek az egész embert átölelő, szerető gondoskodásá-
ra. Az egészség nem Isten jelenlétének bizonyítéka, és 
rosszul használja gyógyító képességét az, aki önmagát 

 5 Walter Hollenweger gondolatmenete különösen sok segítséget nyújt 
ebben a vonatkozásban. Lásd 2002, 219. kk.
 6 LW 54, 266. o.
 7 Härle 2000, 370. o.
 8 Hollenweger 2002, 222. o.
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akarja a középpontba állítani. Az Isten nevében végzett 
gyógyításnak semmi köze nem lehet a gyógyító személy 
felmagasztalásához; csak az Istenbe vetett bizalom és 
hit kaphat benne szerepet. A gyógyulás vagy az egészség 
ugyanakkor nem jelent egyet az erős hittel. Istenbe vetett 
bizalmunkról úgy is bizonyságot tehetünk, hogy megta-
nulunk együtt élni egy betegséggel. Ez is Isten ajándéka, 
kegyelem. Az Istenbe vetett bizalom által foghatjuk fel a 
halált az Istenhez vezető út egyik állomásának, és nem 
végállomásnak.

És vannak kritériumaink arra nézve is, hogy meg tud-
juk különböztetni, Isten munkálkodik-e, vagy más célú 
erők. Isten van-e a háttérben vagy az emberi önfelma-
gasztalás vágya? Alázat vagy gőg? A cél a közösség, az 
 épülése-e? A lényeges kérdés az kell, hogy le-
gyen: ki lehet valaha is teljesen tökéletes? A paradicsomi 
lét és az Isten országának beteljesedése közötti korban 
élünk, ahol fontos szerepet játszik a theologia crucis. Az 
életünk mindig sérült, nem vagyunk tökéletesek. Ha 
őszinték vagyunk, nem lehetünk elégedettek önmagunk-
kal. Az élet töredékességét el kell fogadnunk. Ez nem 
könnyű, ésszel nem felfogható a kereszt annak „bolond-
sága” (1Kor 1,18) nélkül.

Az az orvos, aki csak saját tudását, tudománya alkal-
mazásának művészetét látja, beszűkült látókörrel rendel-
kezik. Az a gyógyító, aki saját dicséretét zengi, nem lehet 
alázatos. A tudományos ismeret valóban Isten ajándéka, 
de egyben annak a feltételnek is eleget kell tennie, hogy az 
ember épülését szolgálja. Ugyanakkor „letagadni azt a 
valóságot, amelyet nem tudunk megmagyarázni, tudo-
mánytalan magatartás. Vannak dolgok, amelyeket (még) 
nem értünk.”9 Ez manapság elgondolkodtatja még az élet 
továbbadásának lehetőségeit kutató orvosokat is.10 Így 
legyünk hát nyitottak Isten Szentlelkének működésére. De 
vizsgáljuk meg nyíltan, hogy ami történik, az Krisztusra 
mutat-e (Luther: „Christum treibet”) vagy valaki saját ma-
ga dicsőségét keresi. Egyfajta theologia gloriae megnyilvá-
nulásával van-e dolgunk: azért akarjuk-e megmutatni, 
milyen erős Istenünk van, hogy aztán saját erőnket fitog-
tathassuk? Vagy gyógyulásra, gyógyításra való törekvé-
sünk Krisztus követésének egy módja?

Ne feledjük: a gyógyulás holisztikus folyamat, amely-
nek során sem az orvostudomány eredményeit, sem a 
lelket, sem Isten Lelkének ajándékait nem vehetjük sem-
mibe. Az egyházak segítségükre lehetnének az emberek-
nek abban, hogy megértsék: a különböző karizmák nem 
kizárják, hanem inkább kiegészítik egymást, sőt tanul-
hatnak egymástól.

Így tehát annak, aki gyógyítani szeretne, nyitottnak kell 
lennie mind a test, mind a lélek, mind régi, mind új meglá-
tások irányába, Isten megtapasztalásának egymástól kü-
lönböző élményei és a holisztikus megközelítés felé.

 9 Lásd Cha 2001.

„EGYEK VOLTAK A KÖZÖSSÉGBEN” (APCSEL 2,42) – 
COMMUNIO SANCTORUM

Nagygyűlésünk mottója: „Gyógyulást a világnak”. Felmerül 
a kérdés: van-e mit felajánlanunk? Adhat-e hitünk, teológi-
ánk valami olyasmit a világnak, amit az maga nem tud meg-
teremteni?

A közösségi élet része hitünknek. Azóta, hogy Jézus 
Palesztinában vándorolt első tanítványaival, és megosz-
totta velük a kenyeret és a bort, a közösség motívuma 
mindig is része volt a tanítványság definíciójának. Az 
Apostolok Cselekedeteinek könyve különleges képet ad 
erről a közösségről: mintha egy csillogó pillanatképet lát-
nánk, amelyre rátekintve azt mondjuk: „Azok voltak ám 
a szép idők!” Mostani életünk nem hasonlít erre a képre, 
mégis, a közösség, egymás támogatása továbbra is az 
egyház jele és szimbóluma.

Mindnyájan elhívást kaptunk Istentől keresztségünkben: 
„…neveden szólítottalak téged...” (Ézs 43,1) Luther világos-
sá tette számunkra: mindannyian Isten színe előtt (coram 
deo) állunk, szabadságunk és felelősségünk összetartoznak. 
Ugyanakkor közösségünk van egymással, és minden egyház 
a maga helyén, Ernst Lange szavaival élve egy tartomány 
Krisztus földi birodalmában. Körülményeink különbözőek, 
éppen ezért közösségként tanulhatunk egymástól. Mi itt, a 
fejlett országokban például tanulhatunk abból, ahogy a 
bennszülött népek hozzáállnak a földhöz és a Teremtéshez. 
A föld számukra Isten tulajdona és ezért nem eladó, a Te-
remtés pedig ajándék. Meghallgatjuk egymást, és tanulunk. 
Közösségünkben rejlő nagy lehetőség, hogy új szempontok-
kal gazdagodhatunk, melyekre jó nyitottnak lenni.

Úgy vélem, éppen az úrvacsora az, ami megmutatja a 
világ gyógyulásában betöltendő különleges szerepünket. 
Amikor együtt vesszük a kenyeret és a bort, minden civa-
kodás, vita, minden teher és minden hierarchia a háttérbe 
szorul, mert újra megtapasztaljuk összetartozásunkat. 
Mindannyian egy test vagyunk, ahogy Pál is mondta. Com-
munio sanctorum – a szentek közössége. Senki nem ellen-
sége felebarátjának. Sokszor halljuk ezeket a szavakat, 
gyakran mégsem eszerint élünk. És mert emberek vagyunk, 
közel sem olyan nagylelkűek, mint szeretnénk, gyakran 
pedig neheztelünk egymásra, folyamatosan szükségünk 
van a gyónásra és a bűnbánatra, hogy nyitottan és szaba-
don járulhassunk az Úr asztalához.

Egy asztalhoz járulunk, de nem jöhetünk méltatlanul. 
A méltatlanság elleni figyelmeztetés sokakat megriaszt 
bűnösségük tudata miatt. Az eredetiben lévő  szó-
nak azonban talán jobb fordítása lehetne: „az együttérzés 
hiánya”. Pál azért feddi meg a korinthusiakat, mert min-
denki csak a maga ételét ette, a közösség pedig nem épült 
(1Kor 11,17–34). Az úrvacsorának közös örömünnepnek 
kellene lennie, amelyben helye van a nevetésnek és a 
könnyeknek, a vidámságnak, az ünneplésnek, a szívvel 
és érzékekkel egyaránt megélt spiritualitásnak – ez belő-
lünk, lutheránusokból gyakran hiányzik. Együtt vagyunk, 
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gazdagok és szegények, a főutakról és a mellékutakról 
jövők, az egymástól elidegenedettek, a csalódottak, a sze-
relmesek, a betegek, Északról és Délről. A földgolyó kü-
lönböző szegleteit összekötő, korokon átívelő gyógyító 
közösség lehetünk.

Az úrvacsora emberi és társadalmi kihívás is egyben.
Osztozunk a kenyéren és a boron, ezáltal közösségbe ke-

rülünk mindazokkal, akik térben vagy időben közel s távol 
szintén élnek az Úr vacsorájával. Részeivé válunk az ő emlé-
kezetére összegyűltek 2000 éves történelmének. Az emlékezés 
hozzátartozik az úrvacsorához. Tudhatjuk, hogy közösségünk 
van mindazokkal, akik veszik a kenyeret és a bort sokfelé a 
világban: a palesztin menekülttáborokban, Groznij lebombá-
zott épületeiben vagy Washington külvárosaiban. Testvérek 
mindnyájan, hisz az úrvacsora arra emlékeztet, hogy Isten 
népe vagyunk, és így összetartozunk minden határ ellenére.

Az úrvacsora arra hívja fel figyelmünket, hogy a békét 
és az igazságot kell munkálnunk.

Egy olyan jövőben reménykedünk, amelyben mindany-
nyian együtt ülhetünk az Úr asztalánál. Továbbra is fájó 
seb, sőt botránykő, hogy nem ünnepelhetünk együtt. Habár 
Németországban a Leuenbergi Konkordia (1973) értelmében 
a protestánsok minden megkereszteltet szívesen látnak az 
úrvacsoránál, ez nem jogosít fel bennünket arra, hogy ölbe 
tett kézzel várjunk. Természetesen nem sajátosságaink 
megtagadásáról van szó. De a felekezeti különbözőségek 
felismerése mellett minden vasárnap megvalljuk az Apos-
toli Hitvallásban, hogy hisszük az egyetemes anyaszent-
egyházat. Olvassuk János evangéliumában, hogyan imád-
kozott Jézus azért, hogy az övéi egyek legyenek. Hogy az 
egyház szétszakadozottsága meggyógyuljon – ez égető 
probléma számunkra. A májusi berlini ökumenikus Kir-
chen tag, amelyen 200 ezer ember vett részt, ennek élő jele. 
Semmiféle enciklika nem választhatja szét azt, ami eggyé 
akar forrni. Az egyháznak saját sebeit is kezelnie kell, ha 
a világ sebeivel akar foglalkozni.

Az úrvacsora kihívás az ökumené számára.
Osztozunk a kenyéren és a boron, melyek a föld gyümöl-

csei. A forrástól azonban már sokan elidegenedtünk, a föld-
művelés sok helyen iparosodott. Egy a Csendes-óceán tér-
ségéből származó püspök egyszer ezt mondta egy ökume-
nikus konferencián: „Jézus környezetében gabona és szőlő 
termett, így ezekről beszélt az utolsó vacsorán. A mi min-
dennapi táplálékunk a kókusz. Miért ne használhatnánk 
azt az úrvacsora alkalmával?” El lehet képzelni a heves 
vitát, ami ezt a javaslatot követte. Pedig tényleg a minden-
napi táplálékról van szó. Minden érzékünket igénybe kell 
vennünk, nem csak az eszünket. Ízleljétek! Lássátok! Érez-
zétek! A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma 
– az igazi kenyeret, amit a világ gazdagjai aligha tudnak 
értékelni. Kenyeret, amely után naponta milliók éheznek. 
Kenyeret, amely jóízű, nem génkezelt ipari termék! Sütött 
kenyeret. Kenyeret, amely a földből származik. Abból a 
földből, amely Istené. Abból a talajból, amelyet az utánunk 
jövők számára is meg kell őriznünk.

Az úrvacsora kihívás, hogy műveljük a földet és átadjuk 
azt az eljövendő nemzedékeknek.

Communio sanctorum – osztozunk a szentségben. Ezt 
mondjuk: Krisztus teste érettünk adatott. Krisztus vére éret-
tünk ontatott. Az itt és most jelenvaló Krisztus. Kifürkész-
hetetlen titok ez. Jézus halála – áldozat vagy engesztelés? 
Krisztus teste érettünk adatott, Krisztus vére érettünk on-
tatott – egyesek számára ez kiábrándító. Érettünk halt meg 
– Isten akarta ezt az áldozatot? Vagy Jézus önként adta 
magát az övéiért? Szeretetből?

Az úrvacsora változatlanul kihívás a teológia számára.
Így kellene lennie: nincs gyötrelem, nincs sírás. Egy gyer-

mek sem hal meg idő előtt. Az emberek házakat építenek 
lakóhelyül, és learatják a föld gyümölcsét eledelül. Közös-
ségünk van egymással, és közösségünk van Istennel is. 
Ebben a reménységben élünk, „míg vissza nem jön”. Olyan 
reménység ez, mely túlmutat korszakunk és világunk ha-
tárain. Az ő emlékezetére vesszük majd a kenyeret és a bort, 
míg vissza nem jön.

Az úrvacsora gazdag eszkatologikus vonatkozásokban.
Nem feledjük: az oltárközösség gyógyító közösség, lát-

ható jele a gyógyulásnak, Isten hívja általa gyógyulásra a 
világot.

Ha egyházunk részt szeretne vállalni a világ gyógyulá-
sában, felkínálhatja az úrvacsora szentségét, mint ami a 
központi esemény mind Isten és az emberiség kapcsolatá-
ban, mind köztünk, egyes emberek között.

Így tehát a kihívás az, hogy megéljük ezt az eucharisz-
tikus látomást.

„A LÉLEK AZ, AKI ÉLETRE KELT” (JN 6,63) – EGY 
MÁSFÉLE TÁRSADALOM

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) meghatározása sze-
rint az egészség a teljes fizikai, pszichológiai és társadalmi 
jóllét állapota. Így nem csak a betegség hiánya, de a társa-
dalmi körülmények is szerepet játszanak benne. Ahol Isten 
Lelke munkálkodik, ott minket is elhív arra, hogy kivegyük 
részünket ebből a mindenre kiterjedő gyógyulásból.

2003 januárjában Porto Alegrében volt a fejlődő országok 
társadalmi problémáival foglalkozó Third World Social Fo-
rum találkozója, amelyen a brazíliai evangélikus egyház 
aktív szerepet vállalt. Nem itt lenne egész evangélikus 
egyházunk helye, azok között, akik azért gyűlnek össze, 
hogy alulról jövő kezdeményezésekkel alakítsák a globa-
lizáció folyamatát, akik olyan globalizációért fáradoznak, 
melynek célja nem a kevesek számára elérhető profit, ha-
nem a társadalmi igazságosság? Nem szólhatna és csele-
kedhetne az LVSZ világszinten mindannyiunk nevében? 
Hiszen evangélikus egyházként egyszerre vagyunk jelen a 
helyi kezdeményezésekben és a globális folyamatokban. 
Hazámban sokan nyugtalanok az 1992-es riói Föld csúcs-
találkozó (Earth Summit) egyes célkitűzései miatt, mint 
például a fogyasztói és termelői rendszer megváltoztatása. 
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De nem veheti-e át a félelem helyét a pozitív hozzáállás? 
Nem lehetne-e egy mindenki számára fenntartható élet-
színvonal szintén lehetőség, egy másféle haszon? Nem 
lehetnek-e a határok nyitottak nem pusztán az árucikkek, 
de az emberek számára is?

Lutheránus keresztényekként, egy közös hitvallás által 
összetartozó család tagjaiként gyűlünk össze a globalizált 
világ sok kis pontjáról, Északról és Délről, Keletről és Nyu-
gatról, hogy lássunk és halljunk. Testvérekként tekintünk 
egymásra. Nem közhelyeket hallunk, hanem valós történe-
teket – a mindennapi emberek élményeiben osztozunk. Az 
igazság ritka árucikk manapság, de Isten népének tagjai 
úgy kommunikálhatnak egymással, hogy párbeszédüket 
nem torzítják el a média által alkotott képek. Szemtől szem-
ben találkozunk egymással, leküzdve nemzetek, fajok, ne-
mek között fennálló határokat. Ma is érvényes a Biblia lá-
tomása: minden nép közül mi vagyunk Isten népe. Ezért 
jelenthet tanítványságunk reményt a világnak. Új eget és 
új földet remélünk, olyan reménységünk van, mely túlmu-
tat mai világunkon. Ebből az eszkatologikus reménységből 
élve küzdhetünk itt és most egy másféle társadalom körvo-
nalazódásáért, egy olyan társadalomért, amely nem az erő, 
a hatalom és a magabiztosság törvényeit követi, hanem 
együttérző, szereti az igazságot, békét teremt és megőrzi a 
teremtés értékeit. Ebben a társadalomban, ebben a másféle 
társadalomban

• meggyógyulnak a fájó emlékek. Németek és lengye-
lek, hutuk és tutsik, protestánsok és katolikusok, 
az 1389-es koszovói csata (melyben a törökök le-
győzték a szerbeket), keresztes háborúk, gyarmato-
sítás, boszorkányégetések – a gyógyítatlan emlékek 
elpusztítanak bennünket. Ugyanakkor soha nem az 
a kérdés, hogy tudunk-e megnyugtató magyaráza-
tot adni az elszenvedett sérülésekre. A megbékélés 
csak úgy lehetséges, ha meghallgatjuk az áldoza-
tokat, az elkövetők pedig elismerik bűnösségüket. 
Minden más csak látszatmegbékélés, ami nem ve-
zethet gyógyuláshoz.

• Túllépünk a fegyverek alkalmazásának ideológiáján, 
és az erőszak nélküli békére törekszünk. Nem hiszünk 
többé a birodalmakban és nagyhatalmakban, hanem 
a gyengék erejében és a békére igyekvők állhatatos-
ságában.

• Az igazság és a béke kéz a kézben járnak majd. Lesz 
egy örömteli év, mely rossznak ítéli az adósságot, és 
megszabadítja a népeket és nemzeteket kötöttségeik-
től. Természetesen lesznek kérdések (adósságeltörlés 
vagy újjáépítés), és nem mindenki fog egyetérteni a 
megoldás mikéntjét illetően sem (arbitráció vagy kom-
penzáció), de az emberek leülnek egymással szemben, 
hogy a kölcsönös szolidaritás jegyében felvázolják a 
közös jövő lehetőségét.

• A HIV/AIDS-betegek nem részesülnek hátrányos meg-
különböztetésben, hanem a segítség, például az anti-
retrovírusos kezelés elérhető lesz a közösség minden 

tagja számára. Egyházaink együtt munkálkodnak más 
társadalmi szervezetekkel azon, hogy csökkenjen a 
fertőzések száma. Ebben elsődleges szerepe van a fel-
világosításnak, többek között a kondomok használa-
táról. Az emberek elegendő információhoz juthatnak 
majd, hogy megvédjék magukat a fertőzéstől, a fertő-
zöttek pedig kezelést és támogatást kaphatnak, hogy 
ne essenek kétségbe.

• A menekültek otthonra találnak. Hogyan segíthetünk 
ebben például annak a népességnek, aminek egész 
generációi nőttek fel menekülttáborokban Bhután és 
Nepál határán? Ez nem mások feladata. Ők azok a 
számkivetettek, akiket Isten nekünk szánt, akik mel-
lett – az irgalmas samaritánus történetére utalva – 
nem szabad elmennünk.

• Párbeszéd folyik a különböző vallások között. Ezál-
tal a vallások végre betölthetik szerepüket a konflik-
tusok rendezésében, és nem válnak többé a politikai 
konfliktusok felszításának eszközeivé.

• Az eljövendő nemzedékek, gyermekek és fiatalok meg-
tanulnak reménységben élni; megtanulják a földet az 
isteni teremtés részeként, a nekik szánt lakóhelyként 
művelni és védeni.

Ne feledjük: a gyógyulás azt is jelenti, hogy jó sáfá-
rokként bánunk a megsebzett földdel, Isten eljövendő 
országának jeleit hagyva magunk után. Egy olyan orszá-
gét, melyben nem lesz többé könny és halál. Az árucik-
kek, részvénytársaságok és piacok globalizálódása, mely 
nem tiszteli a kultúrák különbözőségét, nem hasznos és 
egészséges folyamat. Üdvösségre vivő viszont az a glo-
balizáció, amely Isten szeretetének, az igazságnak, a 
békének és a teremtés integritásának világméretű elter-
jedését tűzi ki célul.

Ha a kereszténység részt szeretne vállalni a világ gyógy-
ulásában, erőteljesen fel kell lépnie a világot érintő ügyek-
ben azzal a reménységgel telve, hogy lehetséges az együtt-
élés az igazság és a béke jegyében.

„A REMÉNYSÉGBEN ÖRVENDEZZETEK” 
(RÓM 12,12) – ZÁRÓ LITÁNIA

Lehetséges, hogy napjaink teológiai nyelvezetének költé-
szetté kellene válnia, mint ahogy a reménység nyelve a Bib-
liában is költői.

Életben tarjuk az újjáteremtett világba vetett reményt – 
„Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.” (Mt 5,5)

Nem fáradunk bele a Szentföld iránti szeretetbe, a musz-
limok, keresztények és zsidók, izraeliek és palesztinok kö-
zötti békéért mondott imádságba – „…mert tejjel és mézzel 
folyó föld az.” (2Móz 3,8)

Nem adjuk fel a valóban emberhez méltó közösségbe vetett 
reményt – „…kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fia-
itok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek látomásokat 
látnak.” (Jóel 3,1)
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Láthatóvá és kézzelfoghatóvá tesszük a reményt – „Aho-
gyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket.” 
(Ézs 66,13)

Bátran felvállaljuk a tanítványság útját – „Mert megpa-
rancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden uta-
don.” (Zsolt 91,11)

Életben tartjuk az erőszakmentes világba vetett reményt 
– „Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak 
neveztetnek.” (Mt 5,9) Nem hallgatunk a gyógyulásba vetett 
reménységről – „Támogatja az Úr az alázatosokat.” (Zsolt 
147,6) „Ámen. Jövel, Uram Jézus!” (Jel 22,20)
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 KERESZTELÉSI MEGEMLÉKEZÉS

Az istentisztelet résztvevői a Vörös folyó partján, a szent 
Bonifác-katedrális tövében gyülekeznek a keresztelési meg-
emlékezésre.

BEVEZETÉS
A kanadai evangélikus egyház püspöke köszönti a gyülekeze-
tet, és bevezető szavakat mond: Kedves Testvérek, hálát adunk 
Istennek a keresztség ajándékáért, amikor megjelenünk színe 
előtt, hogy Krisztusban történt keresztségünket megerősítsük.

IMÁDSÁG (Csendes imádság)
Irgalmas Isten, hálát adunk neked, hogy a keresztség vize 
és igéje által gyermekeddé fogadtál minket. Elhívtál, Szent-
lelked ajándékával megvilágosítottál, és táplálsz minket a 
hívők közösségében. Légy velünk, a te szolgáiddal, amikor 
a keresztség ajándékát és ígéreteit megerősítjük, és egyesítsd 
mindazok szívét, akiket ez által a szentség által újjászültél. 
Krisztus nevében kérünk. Ámen.

HITVALLÁS

Ellentmondás a sátánnak
Keresztségetek megerősítéséhez felszólítalak most titeket, 
hogy mondjatok ellene a bűnnek, és valljátok meg Krisztus-
ba vetett hiteteket, az egész egyház hitvallása szerint.
Ellene mondotok a sátánnak és minden olyan hatalomnak, 
ami ellene szegül Istennek?
Ellene mondok.
Ellene mondotok a világi hatalmaknak, amelyek Isten ellen 
lázadnak?
Ellene mondok.
Ellene mondotok a bűnnek, amely eltávolít titeket Istentől?
Ellene mondok.

HITVALLÁS
Úgy fordultok Krisztushoz, mint Uratokhoz és Megváltótokhoz?
Hitben Krisztus felé fordulok.
Valljuk meg hitünket az egész egyházzal együtt!
Hisztek Istenben, az Atyában?
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és 
földnek teremtőjében.
Hisztek Jézus Krisztusban, Isten Fiában?
Hiszek Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi 
Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Má-
riától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meg-
halt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnap feltá-
madt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a minden-
ható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hisztek a Szentlélek Istenben?
Hiszek Szentlélekben, hiszem az egy keresztyén anyaszent-
egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test 
feltámadását és az örök életet. Ámen.

ELKÖTELEZÉS
(A keresztelési szövetség megerősítése)
Nyilvánosan megvallottátok hiteteket. Akartok-e hűségesek ma-
radni ahhoz a szövetséghez, amelyet Isten a szent keresztségben 
kötött veletek: akartok-e Isten népe tagjaiként élni, Isten igéjét 
hallgatni és részesedni az Úr szent vacsorájában, hirdetni min-
den embernek szóval és tettel Istennek Krisztusban megvalósult 
evangéliumát, szolgálni az embereket Jézus példáját követve, és 
fellépni az igazságosság és a béke érdekében az egész világon?
Akarom, és kérem Istent, hogy segítsen és vezessen ebben.

ÁLDÁS (Imádság)
Hálát adunk, Istenünk, hogy te minket vízzel és Szentlélek-
kel újjászülsz, megtisztítasz a bűntől és feltámasztasz az 
örök életre. Szítsd fel bennünk Szentlelked tüzét: a bölcses-
ség és az értelem lelkét; a tanács és az erő lelkét; az ismeret 
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és az istenfélelem lelkét; a jelenléteden való örvendezés lel-
két, most és mindörökké. Ámen.

AKKLAMÁCIÓ

Keresztelési megemlékezés
Amikor a keresztség vize által betagozódtunk Krisztus tes-
tébe, magunkra öltöttük Isten irgalmát és megbocsátását. 
Emlékezzünk együtt keresztségünkre!

Áldott légy, kegyelem Istene. A vizet jelenléted jelévé tetted 
közöttünk nemzedékről nemzedékre. Kezdetben Lelked lebe-
gett a vizek fölött, és szavaddal teremtetted a világot. Létre 
hívtad az életet, és örömöd lelted benne. Biztonságosan ve-
zetted át Izrael népét a Vörös-tengeren az ígéret földjére, és a 
Jordán vizében Jézust szeretett Fiadnak vallottad. Fiaiddá és 
leányaiddá fogadtál minket a víz és a Szentlélek által, ígéret 
örököseivé és szolgáiddá tettél minket. Ezzel a vízzel emlé-
keztess minket keresztségünkre. Áraszd ránk Szentlelkedet, 
hogy bocsánatod, kegyelmed és szereteted megújuljon éle-
tünkben. Tied a dicsőség és az áldás Jézus Krisztus, a mi Urunk 
által a Szentlélekkel egységben, most és mindörökké. Ámen.

A most következő ének alatt a gyülekezetet vízzel hintik meg 
– lehetőséget adva ezzel arra, hogy keresztelésére emlékezzen. 
A vizet a gyülekezet tagjai megérinthetik, vele a kereszt jelét 
rajzolhatják homlokukra.

ÉNEK
O living water, refresh my soul (Agape 67)

A jelképes cselekmény végén a liturgus a gyülekezet felé fordul: 
A mindenható Isten, aki minket vízzel és Szentlélekkel újon-
nan szült és nekünk bűnbocsánatot ajándékozott, őrizzen meg 
minket az örök életre a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

A gyülekezet a Vörös folyó partjáról az ótemplom területén át ün-
nepélyes menetben, énekelve a Szent Bonifác-katedrálisba vonul.

ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET

1. Bevezetés

KEZDŐ ÉNEK
All people that on earth do dwell (Agape 6a)

KÖSZÖNTÉS
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek 
közössége legyen mindnyájatokkal.
És a te lelkeddel.

NAPI IMÁDSÁG (Csendes imádság)
Szent Isten, világosság teremtője, minden jó forrása, aki Jézust 
a keresztség vizében szeretett Fiadnak vallottad! Add, hogy min-
den idő és minden nemzedék megkeresztelt népével együtt igent 

mondjunk megtérésre hívó szavadra. Vezess minket a teljes 
életre, amelyet mint szeretett gyermekeid átélhetünk. Ámen.

ÜDVÖZLÉS
Az egyházkerület, illetve a katedrális egy képviselője házi-
gazdaként köszönti a gyülekezetet.

2. Igeszolgálat

Első olvasmány: 1Móz 2,4b–10.15
A gyógyulás és az élet szava.
Istennek legyen hála.
Második olvasmány: Jel 22,1–5
Halljátok, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!
Istennek legyen hála.

A gyülekezet feláll az evangélium hallgatásához. Behozzák 
a keresztet, az evangéliumolvasásban közreműködők kísérik.

Evangélium Lukács evangéliuma 7. fejezetéből (Lk 7,18b–23).
Dicsőség neked, Urunk.

EVANGÉLIUMOLVASÁS
Krisztus Urunk evangéliuma.
Áldunk téged, Krisztus.

IGEHIRDETÉS

Csend

NAPI ÉNEK
Crashing waters at creation (Agape 14)

ÁLTALÁNOS KÖNYÖRGŐ IMÁDSÁG
Testvérek, a keresztelésünk alkalmával tett ígéret a szüksé-
get szenvedőkkel való együttérzésre és irgalomra szólít. 
Imádkozzunk az egyházért és a világért! Vendégszerető Is-
ten! Azért hívtuk össze ezt a nagygyűlést, hogy a te ügyeden 
munkálkodjék és szent nevedet dicsérje. Formálj közösség-
gé minket, és adj nekünk egy lelket, hogy akaratod megva-
lósuljon most és az elkövetkezendő napokban.

Jövel, Szentlélek! (Agape 68)
Szerető Istenünk! Jézus azért imádkozott, hogy akik őt követik, 

azok egyek legyenek. Kötelezz el minket, hogy úgy lássuk a bé-
kességben megvalósuló egységet, ahogyan Jézus látta, és vezess 
minket néped megbékélése és az egyházon belüli egyetértés felé.

Jövel, Szentlélek!
Istenünk, akit félünk! Te helyezted az embereket sokféle hit 

és kultúra közösségébe. Add, hogy meghalljuk azokat, akiknek 
nincs hangjuk; meglássuk azokat, akiket nem vesznek észre, 
és fölemeljük azokat, akiket semmibe vesznek. Vezess minket, 
hogy szeretetedről őszintén és vonzóan tanúskodjunk.

Jövel, Szentlélek!
Újjáformáló Isten! Te hívtál minket ebbe a hitvallási közös-
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ségbe, amely egyetemes és evangélikus. Adj a Lutheránus Vi-
lágszövetségben minden gyermekednek bátorságot, hogy bi-
zonyságtételünk hűséges és erős, bölcs és szeretetteljes legyen.

Jövel, Szentlélek!
Gyógyító Isten! Azért keresztelsz népet magadnak, hogy a 

szétzilált és széttöredezett emberiség közepette megtestesítse 
az igazságot és a megbékélést. Taníts, hogy cselekedni tudjunk 
minden igazságtalanság gyógyítása érdekében. Nyisd meg 
szemünket, hogy meglássuk a lehetőségeket betegségek gyó-
gyítására, járványok megelőzésére. Add, hogy családunknak, 
közösségünknek, népünknek gyógyulást hozzunk.

Jövel, Szentlélek!
Teremtő Isten! Olyan világgal ajándékozol meg minket, 

amely telve van élettel és gazdag lehetőségekkel. Add, hogy jó 
sáfárai legyünk mindannak, amit teremtettél és jónak találtál. 
A legkisebb és a legnagyobb összefüggésben – minden faluban 
és az államok közötti kapcsolatokban – is indíts minket arra, 
hogy fellépjünk az igazságosságért és a közjóért, hogy ügyel-
jünk minden ember méltóságára, és együtt élvezhessük kezünk 
munkájának és szellemi alkotóerőnknek gyümölcseit.

Jövel, Szentlélek!
Megbocsátó Isten! Jól ismerjük a sebeket, amelyektől 

szenved az embervilág, és a bűnt, amely széttépi az élet 
szövetét. Emlékeztess minket. Bocsáss meg nekünk. Táplálj 
és gyógyíts minket.

Jövel, Szentlélek!
Kegyelmes Isten! Az elkövetkező napokban világod gyógyí-

tására fognak felhívni minket ezzel megbízott szolgáid. Szaba-
díts fel mindnyájunkat arra, hogy minden adományt, amit ne-
künk adtál, megosszunk egymással, és egymástól minden áldást 
elfogadjunk, amit azért adtál nekünk, hogy testedet építsük.

Jövel, Szentlélek!
Élő Isten, akinek szeretete türelmes és soha el nem fogy! 

Hálát adunk neked szent Fiad szeretetáldozatáért, amellyel 
megváltott minket. Újíts meg minket Lelked erejével, erő-
sítsd szívünkben a hitet, hogy igazságban éljünk, Krisztus 
példáját követve, egymással egységben.

Jövel, Szentlélek!
Gondviselő Isten, új élet és új reménység forrása! Hálát 

adunk neked minden keresztény emberért az egész világon, 
akik hűségesek szeretnének maradni ahhoz az elhíváshoz, 
amelyet keresztségükben kaptak. Megköszönünk neked minden 
nőt, férfit és fiatalt, akiknek mindennapi élete tanúskodik a te 
feltétel nélküli kegyelmedről, és akik – mivel Krisztus testének 
tagjai – vigasztalást és erőt adnak a szükséget szenvedőknek.

Jövel, Szentlélek!
Egység Istene! Halld meg néped könyörgését, és vond egy-

máshoz szívünket. Gyógyítsd a kereszténység megosztottságát, 
hogy majd azon a napon együtt örüljünk egyházad teljes egy-
ségének, és országodban együtt részesüljünk az örök életben. 
Hálát adunk azért az egyetértésért, amelyet a megigazulásról 
való tanítás elfogadásában nekünk adtál. Add, hogy minden 
időben alázattal és szelíden figyeljünk egymásra. Áldd meg 
munkádat közöttünk, hogy egyedül a te kegyelmedben bízva 
növekedjünk a hitben, a szeretetben és a reménységben.

Jövel, Szentlélek!
Békességet teremtő Isten! Hálát adunk mindenkiért, aki 

erőfeszítéseket tesz az egyház látható egysége érdekében, a 
számtalan dialógusért és egyházközi összejövetelért, a gyü-
lekezetekben folyó párbeszédért és különféle kapcsolatokért, 
amelyeknek szemtanúi voltunk a hongkongi nagygyűlés óta 
eltelt időben. Kezedbe teszünk minden eredményt, de a még 
el nem ért célokat is, a megoldatlan problémákat és a be 
nem teljesült reményeket is. Vedd el félelmeinket, adj bátor-
ságot, hogy az egységről és a gyógyulásról, amellyel meg-
ajándékozol, hitelesen tudjunk tanúskodni.

Jövel, Szentlélek!
Urunk Istenünk, te nyilatkoztattad ki Fiadként Jézust, 

amikor megkereszteltetett a Jordán vizében, és felkented őt 
a Lélek erejével, hogy hirdesse az evangéliumot minden 
népnek. Szentelj meg minket ugyanazzal a Lélekkel, hogy 
szavainkkal és tetteinkkel egyaránt hirdethessük nevedben 
az evangélium gyógyító erejét. Ámen.

3. Úrvacsora

PAX (A békesség továbbadása)
Az Úr békéje legyen mindenkor veletek.
Béke legyen veled.
A gyülekezet köszönti egymást a béke szavával.

Offertórium
Összegyűjtése alatt a kórus énekel.

ÉNEK
For the healing of the nations (Agape 25)

Offertóriumi imádság
Szent és irgalmas Isteni Fogadd el az adományt, amelyet ma 
eléd hozunk. Add, hogy életünk szeretetedet, hitünk kegyel-
medet, cselekedeteink országodat és szolgálatunk a te béké-
det hirdesse. Jézus nevében kérünk. Ámen.

ÚRVACSORAI IMÁDSÁG
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Emeljük fel szívünket.
Felemeljük az Úrhoz.
Adjunk hálát az Úrnak, a mi Istenünknek.
Méltó ez és igaz.
Valóban méltó és igaz, hogy dicsérjünk és áldjunk téged, 
kegyelmes Istenünk, mert mindent te alkottál. Képedre for-
máltál minket, férfivá és nővé teremtettél. Amikor bűnt 
követtünk el és hátat fordítottunk neked, te nem fordultál 
el tőlünk, hanem minden ember számára megnyitottad a 
megváltás útját. Szövetséget kötöttél Izraellel, és szolgáid-
ban, Ábrahámban és Sárában minden népnek áldást ígértél. 
Népedet Mózes által a szolgaságból a szabadságra vezetted, 
prófétáid szavával pedig megújítottad az üdvösség ígéretét. 
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Ezért áldunk téged velük és minden szentjeiddel együtt, 
akik téged minden időben szolgáltak, hálát adunk neked, 
és magasztaló énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét.

SANCTUS
Holy, holy, holy Lord (Agape 93a)

Szent Isten, élet és minden jó forrása, az egész teremtett világ 
dicséri tetteidet. Az idők teljességében elküldted Fiadat, Jézus 
Krisztust, aki magára vette emberi természetünket, és mint kö-
zülünk való élt és halt meg, hogy mindnyájunkat megbékéltessen 
veled, az Istennel és Atyával. Betegeket gyógyított, együtt evett 
és ivott a megvetettekkel és a bűnösökkel. Megnyitotta a vakok 
szemeit, és Isten országának jó hírét hirdette a szegényeknek és 
nyomorultaknak. Mindenben betöltötte a te szent akaratodat.

SZEREZTETÉSI IGÉK
Kegyelmes Istenünk! Az ő tökéletes áldozata széttöri a bűn 
és halál hatalmát. Te feltámasztottad őt, és általa örök életet 
adsz nekünk. Ezért hirdetjük a hitnek ezt a szent titkát.

ÉNEK
Christ has died (Agape 93b)

Megemlékezünk haláláról, hirdetjük feltámadását és várjuk 
dicsőséges visszajövetelét. Fogadd el, Atyánk ezt a kenyeret 
és ezt a bort. Áraszd ki Szentlelkedet ránk és erre az aján-
dékra, hogy akik a te asztalodnál esznek és isznak, mind-
nyájan egy testté legyenek, egyetlen élő áldozattá Jézus 
Krisz tusban, a mi Urunkban. Krisztus által, vele és benne 
téged illet a dicséret, Istenünk, mindenható Atyánk, a Szent-
lélekkel egységben most és mindörökké.

ÁMEN (énekelve: Agape 93c)

Imádkozzunk teljes bizalommal azokkal a szavakkal, ame-
lyet Megváltónk adott nekünk:

MIATYÁNK

COMMUNIO (Krisztus testének és vérének vétele) 

Alatta énekek (Agape 85, 97, 18, 87)

Csendes imádság
Örök szeretet Istene! Az úrvacsorában megújítottad velünk 
azt a szövetséget, amelyet egykor kötöttél velünk a kereszt-
ségben. Mivel te mindenben hűséges vagy, add, hogy mi is 
hűségesek maradjunk életünkben elhívásunkhoz. Jézus ne-
vében kérünk. Ámen.

4. Elbocsátás

ÁLDÁS
Áldjon meg titeket a szent és örök, a szent és emberré lett, a 
szent és jelen lévő Isten + ma és minden napon. Ámen.

ZÁRÓ ÉNEK
Lobe den Herren (Agape 53)

A nagygyűlés megnyitása
Az LVSZ elnöke, Christian Krause püspök megnyitja a tizedik 
nagygyűlést.
Ahogyan egy testnek sok tagja van,
úgy mi is egy test vagyunk Krisztusban.

Csendes imádság
Mindenható Isten, te hívtál el minket, hogy munkálkodjunk 
szőlődben, és nélküled semmit sem tehetünk. Ajándékozd ne-
künk kegyelmedet, és légy jelen közöttünk ezen a nagygyűlé-
sen, hogy így minden, amit teszünk, a te egyházad épülését 
szolgálja. Szentlelked irányítson és vezessen minket, hogy 
egymással békésen tanácskozzunk, és tetszésedre legyen min-
den szavunk és tettünk, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

A Lutheránus Világszövetség tizedik nagygyűlését meg-
nyitom az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

ELBOCSÁTÁS
Menjetek, és örvendezzetek Isten Lelkének gyógyító erejében.
Istennek legyen hála.

POSTLUDIUM
 Fordította: Szabóné Mátrai Marianna

Interjú Mark S. Hanson püspökkel
 – A küldöttek egy része nem ismeri önt személyesen. Mit tar-
tana fontosnak elmondani önmagáról?

– Ahogy megválasztásom után elmondtam, huszonkét 
évig szolgáltam gyülekezeti lelkészként, hat évig területi 
püspökként, és már két éve elnök-püspökként. Ez lehetővé 
tette számomra, legalábbis az Egyesült Államokon belül, 
hogy három szinten tudjak tevékenykedni és szolgálni: a 

gyülekezet, a zsinat és az egész egyház szintjén. Fontos, 
hogy a mai vezetők továbbra is a helyi kontextust tartsák 
leginkább szem előtt; első a helyi gyülekezetekből létrejövő 
közösség szolgálata, csak ezután lehet a nagyobb közössé-
get is szolgálni.

Számomra nagyon jelentőségteljes, hogy elhívásom há-
rom nagyon különböző gyülekezetben valósult meg és for-
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málódott. Szolgáltam a St. Paul-i régióban, amely kis terü-
letet fed le, de nagyon sokszínű. Sok olyan kihívással ta-
lálkoztunk ott, amellyel a nagyobb egyház is szembenéz. 
Hogyan őrizzük meg hitvallási, teológiai, liturgikus  és 
szentségi alapokon nyugvó lutheránus identitásunkat, és 
ugyanakkor ismerjük el, hogy mint evangélikus egyházi 
testületnek, egyes mély meggyőződéseink eltérnek az egy-
ház által megfogalmazottaktól?

Ez jelzi tehát, hogy van tapasztalatom egy olyan egyház 
vezetésében, amelyik nem kerüli ki a nehéz kérdéseket, de 
nem is hagyja magát ezek által behatárolni.

– Gyülekezeti szolgálatának huszonkét éve rejlik a vezetést 
illető elképzeléseinek hátterében. Kiemeli a pásztori munkát 
az adminisztratívval szemben?

– Az adminisztráció hozzátartozik a vezetéshez, de nem 
hiszem, hogy minden vezetőnek szükségszerűen adminiszt-
rátornak is kell lennie. Olyan lutheránusokként, akiket az 
egyházon belül vezetésre hívtak el, elsősorban az a felada-
tunk, hogy hirdessük az evangéliumot, kiszolgáltassuk a 
szentségeket, megalapozzuk teológiailag az egyház életét, 
és meghatározzuk misszióját annak összefüggésében, hogy 
Isten milyen életre és milyen tettekre hívott el minket a 
világban. Nem ódzkodom tehát az adminisztrációtól, de azt 
hiszem, az a dolgom, hogy jó adminisztrátorokat találjak, 
és ne én magam legyek az.

– Ez összhangban van az LVSZ igényeivel, amelyeket az 
elnök iránt támaszt?

– Egy egész világra kiterjedő, sokszínű szervezet, mint 
az LVSZ, amelynek ellenőrző testülete csak évente egyszer 
találkozik, és a mindennapi munkára külön stábot foglal-
koztat, az előtt a kihívás előtt áll, hogy hatékony vezető-
séget válasszon, akik nem vesznek el a munka apró rész-
leteiben. Ez a stáb könnyen elszakadhat a tanács munká-
jától, hiszen ők mindennap dolgoznak, és a tanács számá-
ra is nagy kísértés lehet felülről beleavatkozni a stáb 
munkájába. A megoldás erre az, ha a tanács pontos elkép-
zeléseket vázol fel a munka irányát illetően, és minden 
lehetőséget megteremt a stáb számára, hogy ezeket az el-
képzeléseket valóra váltsa.

– Milyen erősségeit tudja kamatoztatni új hivatalában?
– Talán erősségnek nevezhető, hogy a vezetés alapjait 

teológiailag a hit összefüggésébe helyezem, kontextusának 
pedig a világ életét tekintem, és azon dolgozom, hogy ezt 
a kettőt szétválaszthatatlan kapcsolatba hozzam egymással. 
Ezenkívül ez a vezetői feladat megkívánja, hogy az embe-
reket párbeszédre hívjam egymással, és hogy tudjam, mikor 
kell valaki mellett felszólalnom. Ehhez jól fel kell mérni azt, 
hogy hogyan lehet párbeszédre hívni a feleket és a párbe-
szédnek teret adni, és hogy mikor van szükség nyilvános 
megszólalásra. Ez a feladat folyamatos kihívások elé állít, 
de úgy érzem, beletanulok.

– Hogyan jellemezné vezetési és problémamegoldó mo-
delljét?

– Először is össze kell gyűjteni a különböző nézőpontú 
embereket, és biztosítani azt, hogy mindenki hallathassa a 
hangját és hallja a másikat. Másodszor világosan körvona-
lazni kell a célokat és a munkát, amelyre elhívattunk, de 
mindig identitásunkra alapozva ezt a munkát, vagyis evan-
gélikus keresztényként, az egyetemes egyház és Krisztus 
testének tagjaiként kell működnünk.

Az LVSZ elnöki tisztsége azt is jelenti, hogy a szövetség 
szószólója vagyok, de nem a főtitkára. Ezért az is nagyon 
fontos számomra, hogy támogassam a főtitkárt és a genfi 
stábot, hogy érezzék választott vezetőik bátorítását és 
együttműködését.

– A nagygyűlés tetszését nyilvánította, amikor kijelen-
tette, hogy fel akar szólalni a világ ügyei feletti amerikai 
dominancia ellen. Milyen bizonyítékokat lát erre a domi-
nanciára?

– Bizonyítékok azok a hangok, amelyek a világ minden 
tájáról itt a nagygyűlésben is hallatszanak, amelyek na-
gyon szemléletesen, megrázóan, olykor fájdalommal, 
máskor haraggal írják le azt, hogy milyen ma a világban 
élni, ahol egyetlen katonai szuperhatalom van, ahol a 
globalizált gazdaság erejének túlnyomó része az Egyesült 
Államokból ered. Először csak hallgatom: milyen az élet 
a kölcsönökkel terhelt országokban, amelyek próbálnak 
a saját lábukra állni. Milyen a közel-keleti konfliktusöve-
zetben élni? Hogy milyen a szeptember 11-e utáni világ-
ban élni, amelyben az Egyesült Államok inkább katonai 
fölényét akarja gyakorolni, mint egy nemzetként odaáll-
ni a többi mellé, és velük együtt elkötelezni magát az 
együttműködésre, amely által megépülhet egy új, béké-
sebb világ.

Azt mondtam tehát vissza az embereknek, amiket ne-
kem, mint egy amerikai vallási vezetőnek más emberek 
mondtak.

– Az, hogy ön amerikai püspök, jelenthet-e előnyt ab-
ban, hogy az LVSZ nevében felszólaljon ezekben a kérdé-
sekben?

– Ez is kihívás lesz. Mivel amerikai vagyok, elő fog for-
dulni, hogy meg kell hallgatnom a kritikát, sőt akár a szi-
dalmat is az LVSZ-en belüli hangoktól – pusztán azért, mert 
ennek az államnak vagyok a polgára, ennek az egyháznak 
vagyok a vezetője.

Világszerte sok vezető és sok ember fél az Egyesült Álla-
mok lépéseitől. Vajon az ön érdemei, szavai, szándékai meg-
győzik majd a vezetőket arról, hogy vannak amerikaiak, 
akik osztoznak az aggodalmukban?

Abban segíthet a szavam, hogy világszerte hallható, de 
nem feltétlenül cseng egybe az USA külpolitikájának vagy 
gazdaságpolitikájának hangjával. De lesz olyan alkalom, 
amikor bátorítanom kell az amerikai kormányt, lesz, amikor 
kérdőre kell vonnom és meg kell kritizálnom, és lesz olyan, 
amikor mellé kell állnom.

Fordította: Székács Judit
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BÓDI EMESE

II. Rákóczi Ferenc, az író és államférfi

FIGYELÕ

Háromszáz évvel ezelőtt tört ki a II. Rákóczi Ferenc által 
vezetett szabadságharc. Ez az évforduló indított arra, hogy 
a fejedelmet saját művei alapján mutassam be az olvasónak.

Rákóczi már a szabadságharc idején is folytatott írói tevé-
kenységet, kiáltványokat szerkesztett, külföldi diplomatákkal 
és uralkodókkal levelezett. Ezek az írásai politikusi fogalmaz-
ványok, de amennyire a tárgy megengedte, igyekezett őket 
szépirodalmi formába önteni. Első helyen kell említeni a sza-
badságharc kitörése előtt, még Lengyelországban fogalmazott 
brzezany-i kiáltványát – első, magyar nyelven írt hosszabb 
munkáját –, e dokumentumban földesúri terhek alóli men-
tességet ígér azoknak a jobbágyoknak és utódaiknak, akik 
zászlai alatt fegyvert fognak. A magyar történelem során 
eddig egyedülálló módon a legszélesebb társadalmi rétegekhez 
szól, nemesekhez és nemtelenekhez, fegyverviselőkhöz és 
otthonlakókhoz, tehát mindenkit a haza szabadságának hely-
reállítására buzdít. Hasonló jelentőségű az 1704-ben, Nagy-
szombatban megjelent, Európa népeihez szóló kiáltványa, 
amelyben a nemzetközi közvéleményt kívánta tájékoztatni a 
szabadságharc okairól. Fő érvként adja elő, hogy a Magyar-
országon uralkodó I. Habsburg Lipót és a bécsi kormányzat 
figyelmen kívül hagyja a II. Endre magyar király által kiadott 
Aranybulla ellenállási záradékát, amelynek értelmében a nem-
zet törvényeit megsértő király ellen jogosan lehet fegyverrel 
felkelni. Igaz, hogy az ellenállási záradékról a magyar nemes-
ség az 1687. évi pozsonyi országgyűlésen lemondott, de ez a 
bécsi kormányzat kényszerítésére történt. Az Európa népeihez 
szóló kiáltvány érvelésében és megfogalmazásában Rákóczi-
nak nélkülözhetetlen segítséget nyújtott titkára, a református 
Ráday Pál. E dokumentumnak magyar, latin, német, francia 
és lengyel változata ismeretes.

Kevésbé ismert a fejedelemnek egy kifejezetten szépiro-
dalmi alkotása, az a 23 strófából álló ének, amelynek az 
utókor találóan a Rákóczi Ferenc buzgó éneke címet adta. 
Költeményében saját nevét egyszer sem említi, és nem sze-
repel a kéziraton aláírása. Esze Tamás történész professzor 
– véleményemmel megegyezően – a költeményt egyértel-
műen Rákóczinak tulajdonítja, a műben megfogalmazott 
pillanatnyi helyzetábrázolás alapján.

„Gondolám verseim szép Lengyelországban,
Azután leírám jutván az határban,
Szép hazámban lévő Vég-Kálló várában,
Ezerhétszáz után jutván harmadikban.”

A szerzőt tehát már Lengyelországban foglalkoztatja egy 
vallásos tárgyú, imádságos hangvételű, hazafias költe-
mény megírásának gondolata, és átlépvén a lengyel-ma-
gyar határt, a kállói végvár diadalmas elfoglalása után 
1703. július végén formába is öntötte. Jelentősége abban 
áll, hogy a magyar irodalomban egyedülálló módon ötvözi 
a protestáns és katolikus hagyományt. A reformáció íróira 
jellemző frazeológiával párhuzamot von a zsidóság és a 
magyar nép sorsa között.

„Nem különben dolgunk, mint az zsidó népnek,
Kik nagy Babilonban fogva vitetének,
Fegyvernek élivel sokan elvesztenek,
Sok szűzek, kisdedek megemésztetének.”

Rákóczi egész írói tevékenységében tükröződik Istentől ka-
pott küldetésének tudata.

„Nyilván tudom, Uram, hogy engem válosztál,
Édes nemzetemnek, mint Mojzest állétál,
Súlyos fogságombul éngem szabadítál,
Mint Mojzest és Áront, engem oltalmaztál.”

A továbbiakban teljes mértékben Jézusra bízza magát, de 
mint mélységesen hívő katolikus, Szűz Mária oltalmát is 
kéri.

„Végezd el, oh, Uram, akaratod bennem,
Fényes angyalodat bocsássad elüttem,
Szűzanyád pediglen légyen énmellettem,
Szép sugár hajával lepessze nemzetem.”

Az ének szerzője a felekezetileg és politikailag egyaránt meg-
osztott magyarokat teljes egységre kéri.
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„Magyar nemzet, kérlek téged az Istenért,
Hogy magyar magyarnak ne szomjúzza vérét,
És senki ellenem ne fogja fegyverét,
Mert én nem kívánom magyar veszedelmét.”

A fejedelem politikai tartalmú írói tevékenységének egyik leg-
fontosabb dokumentuma az úgynevezett Responsio, amely a 
magyar történelem legszenvedélyesebb hangú jezsuitaellenes 
vitairata. Az 1705-ben tartott szécsényi országgyűlésen Rá-
kóczit a szövetkezett rendek vezérlő fejedelmévé választották; 
ezen a gyűlésen törvénybe iktatták minden vallás szabad 
gyakorlatát és a lelkiismereti szabadságot, a jezsuita rend 
tevékenységét azonban korlátok közé szorították. E megszo-
rító intézkedések ellen hat vármegye tiltakozást nyújtott be a 
fejedelemhez, erre a tiltakozásra Rákóczi a Responsióval (Vá-
lasz) felelt. A vitairatban hangsúlyozza, hogy a jezsuiták a 
magyar nemzetétől eltérő, idegen érdekeket képviselnek; mér-
téktelenül harácsolják a vagyont, kézben tartják az ifjúság 
oktatását. Az a tananyag, amelyet a fiataloknak az általuk 
vezetett iskolákban el kell sajátítani, nem felel meg a kor kö-
vetelményeinek. A természettudományok oktatását szinte 
teljes mértékben mellőzik, a latin nyelvet is korszerűtlenül 
oktatják, mert az ókori szerzőknek nem teljes műveit adják a 
tanulók kezébe, hanem általuk és szájuk íze szerint kivonatolt 
szövegeket. A testedzést teljesen elhanyagolják, ami pedig az 
ifjúság egészsége szempontjából elengedhetetlen. Felsorolja 
mégis azokat a feltételeket, amelyeknek betartásával a jezsu-
ita rend Magyarországon működhet. Ezek közül a legfonto-
sabb: a magyar jezsuiták lépjenek ki az ausztriai rendtarto-
mányból, és alakítsák meg a magyar rendtartományt, mert 
nem tűrhető, hogy olyanok legyenek az országban, akik hazai 
kenyeret esznek, és idegen érdekeket képviselnek. A jezsuita 
rend mondjon le iskoláiról. A rend tagjai nem tehetnek javas-
latot állami tisztségek betöltésére. Menjenek inkább misszió-
ba az Európán kívüli népek közé, ezeknek az embereknek a 
vadsága pusztán az igehirdetésre fogja korlátozni tevékeny-
ségüket. E szenvedélyes hangnem azzal is magyarázható, 
hogy Rákóczinak személyesen volt alkalma megtapasztalni, 
miből is áll a jezsuita nevelés; ugyanis mikor a császári csa-
patok Munkács várát elfoglalták, őt 12 éves korában édesany-
jától, Zrínyi Ilonától erőszakosan elszakították, és csehorszá-
gi jezsuitákra bízták nevelését, ahol négy keserves évet töltött 
el. Erről sokkal később, már száműzetésében, Vallomásaiban 
megrendítő hangon számol be.

A fejedelemnek a szabadságharc alatt, hazai földön szüle-
tett politikai iratairól és kiterjedt levelezéséről, valamint írás-
ban is rögzített szónoklatairól e helyen nincs módom szólni. 
Úgy gondolom, hogy a továbbiakban azt a két alkotását elem-
zem részletesen, amelyeket saját maga is fő műveinek tekin-
tett, és a tudományos közvélemény is így tartja számon.

1711 elején Rákóczi – külföldi segítség reményében – 
Lengyelországba távozott, közben ugyanez év tavaszán 
tábornoka, Károlyi Sándor tető alá hozta a szatmári békét; 
így a fejedelem 1712 végéig lengyel földön tartózkodott, 
majd 1713 elején – XIV. Lajos király meghívására – Fran-

ciaországba érkezett. A király 1715. szeptember elején be-
következett halála után Rákóczi teljesen visszavonult az 
udvari élettől, amelyben addig intenzíven részt vett. Párizs 
környékén telepedett le a kamalduli szerzetesek grosbois-i 
vendégházában, és ott tartózkodott 1717. szeptember kö-
zepéig, amikor a szultán meghívására Törökországba távo-
zott. A szerzetesek körében eltöltött idő megérlelte benne a 
számvetés gondolatát, és 1716 karácsonyának környékén 
hozzáfogott egyik fő művének, a Vallomásoknak a megírá-
sához. Az első könyvvel 1717 tavaszán készült el, majd ezt 
a munkáját félretéve, papírra vetette másik fontos művét, 
az Emlékiratokat. A Vallomások második és harmadik köny-
vét már Törökországban írta meg, 1719 végére készült el a 
teljes művel. E két írás tartalma és célja teljesen különböző, 
a nyelvi különbözőség is ebből adódik: a Vallomásokat la-
tinul, az Emlékiratokat franciául írta.

A Vallomások írásának kezdetén, és a munka során végig 
e műfaj megteremtőjének, Augustinusnak példája lebegett 
Rákóczi szeme előtt. Írói példaképének Vallomásait többször 
is elolvasta, latin eredetiben és francia fordításban is. Monu-
mentális művében a fejedelem többször utal írásának céljára, 
hangsúlyozza, hogy „nem az embereknek” kíván vallomást 
tenni, hanem Istennek, ezért él e gyakori fordulattal: „egye-
dül Neked mondom el.” Valahányszor saját cselekedeteinek 
indítékait boncolgatja, tudatában van, hogy Isten ezeket 
mindenkinél jobban ismeri, és ezért visszatérő motívum ná-
la: „egyedül Te tudod”. Teljesen áthatja az a gondolat, hogy 
Isten a történelem ura, és az ő egyéni életében bekövetkezett 
fordulatok is azért fontosak, hogy Isten dicsősége nyilván-
valóvá váljék. Azok pedig, akik művét olvassák, egyedül 
Istent dicsérjék. E nagyszabású irodalmi alkotásban nyomon 
követhetjük a műfajok keveredését; életrajzi leírások válta-
koznak vallásos elmélkedésekkel és a fejedelmi hatalomról 
szóló elmélkedésekkel. A Vallomások első könyvében életét 
születésétől a szabadságharc kezdetéig beszéli el. Gyermek-
koráról szólva kiemeli édesanyja iránti forró szeretetét és 
nővéréhez való ragaszkodását. A gyermek lelkén soha nem 
múló sebet ejtett anyjának Thököly Imrével kötött második 
házassága; mostohaapjáról végig elítélően nyilatkozik, kár-
hoztatja, hogy mikor Magyarország török uralom alóli fel-
szabadítása volt napirenden, akkor Thököly a pogány törökök 
szövetségében kereste a Habsburg uralom lerázásának lehe-
tőségét. A császári csapatok azért is ostromolták Munkács 
várát, mivel Thököly a Magyarországról félig-meddig kiűzött 
törökök táborában tartózkodott.

1688 elején, nem bírva a császári csapatok túlerejével, 
Zrínyi Ilona a vár feladására kényszerült, ekkor a családot 
Bécsbe hurcolták, néhány nap múlva a gyermek Rákóczit 
anyjától és nővérétől elszakítva Csehországba vitték és je-
zsuiták által fenntartott iskolába kényszerítették. „Könnyek 
között” vált el édesanyjától, akit többé nem látott; mivel a 
bécsi kormányzat és a török porta fogolycsere egyezményé-
nek következtében Zrínyi Ilona 1692 nyarán követte Thö-
köly Imrét Törökországba, Rákóczi pedig csehországi ta-
nulmányait félbehagyva csak néhány héttel ezt követően 
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érkezett vissza Bécsbe. Itt néhány hónapot töltött időközben 
férjhez ment nővére házában, majd hosszabb itáliai tanul-
mányútra indult. Eközben Lipót császár és magyar király 
– némi huzavona után – nagykorúsította, és így végleg 
megszabadult a jezsuiták gyámsága alól. 1694 szeptembe-
rében Rákóczi házasságot kötött Kölnben Hessen-Rheinfelsi 
Sarolta Amália hercegnővel, amit Bécsben rossz szemmel 
néztek, mert kútba esett az a remény, hogy szerzetes legyen, 
és a jezsuita rend rátegye kezét hatalmas vagyonára. Val-
lomásaiban ez utóbbi eseményeket tárgyilagos hangon ad-
ja elő, csak akkor tör elő végtelen fájdalma, mikor anyjától 
való elválásáról és a Csehországban eltöltött évekről ír. 
Drámai hangon folytatódik az előadás, midőn rátér házas-
sága utáni, Magyarországra történő költözésére. Keserves 
látni saját birtokain a német katonaság garázdálkodásait, 
tehetetlen fájdalommal kénytelen nézni, hogy jobbágyait 
az idegen csapatok végsőkig kiszipolyozzák.

Ezekben az időkben Rákóczi kapcsolatba lépett az idegen 
uralmat rossz szemmel néző nemesek egy csoportjával, 
barátsága különösen elmélyült későbbi főgenerálisával, 
Bercsényi Miklóssal. Ennek a nemesi társaságnak Rákóczi 
vezetésével lehetősége nyílt arra, hogy kapcsolatot keressen 
XIV. Lajos francia királlyal, a Habsburgok örökös ellenfelé-
vel. Az 1700-as év végén utód hátrahagyása nélkül meghalt 
a spanyol király, ennek következtében Európa két táborra 
szakadt a trón betöltésének kérdésében. Ebben a kiélezett 
helyzetben ajánlotta fel szolgálatait Rákóczinak Longueval, 
a belga származású tiszt, aki századosi rangot viselt a Ma-
gyarországon állomásozó császári csapatoknál. Két ízben 
is levelet vitt Rákóczitól XIV. Lajosnak és a francia hadügyi 
államtitkárnak, a második küldetés árulással végződött, 
mert a leveleket a bécsi kormányzathoz juttatta el. Ezek 
után 1701 tavaszán nagysárosi kastélyába kisebb császári 
csapat nyomult be, Rákóczit letartóztatták és a bécsújhelyi 
börtönbe hurcolták. Letartóztatását a magyar törvényekkel 
összeegyeztethetetlennek tartotta, mert őt, a magyar nemest 
és Sáros megye főispánját a hazai törvények értelmében 
törvényes bírói ítélet nélkül nem lehet letartóztatni. Lon-
gueval ellene tett vallomását sem lehet törvényesnek elfo-
gadni, mivel külföldi állampolgárnak és nem nemesnek 
magyar nemes ellen tett nyilatkozatát nem lehet figyelem-
be venni. A Vallomások írójának emlékezetében elevenen 
él fogságában töltött napjaival kapcsolatban tehetetlensé-
gének emléke, akkori lelkiállapotát évekkel később is mes-
terien ábrázolja: cellájában legyeket fogdosott, pókhálóba 
dugta azokat és figyelte, hogy a pókok kapdosnak utánuk.

Rákóczi fogságából 1701. november elején szökött meg a 
börtön parancsnokának segítségével. A szökés megszervezé-
sében része volt feleségének is, aki hősies lélekkel állt mellet-
te, és akit saját bevallása szerint „forrón” szeretett. Szökésé-
nek körülményeit Vallomásaiban kalandregénybe illő hangon 
ábrázolja. Egy esős novemberi éjszakán lovas közkatonának 
öltözve lopózott ki a börtönből, részegnek tetette magát, lován 
jobbra-balra dőlve, népies dalocskákat dúdolt, vállán zsákot 
cipelt, amiben a katonai köpenyt szokták tartani, így a bécs-

újhelyi városkaput őrző katonák könnyen átengedték. A me-
nekülő Rákóczi feleségét és két kisfiát kénytelen volt Bécsben 
hagyni. Itt jegyzem meg, hogy elsőszülött fia még ezen ese-
mények előtt, 1700 elején négy éves korában meghalt, erről 
Vallomásaiban nem múló fájdalommal, de Isten akaratában 
mégis megnyugodva emlékezik meg.

Rákóczi Bécsújhelyről kalandos úton 1701. november 
végén Lengyelországba jutott, 1703 tavaszán itt keresték 
fel az erdőkben gyülekező népi kurucok küldöttei, kérték, 
hogy térjen haza és álljon élükre. 1703. június 16-án az 
eléje jött népi felkelők társaságában, felelősségének teljes 
tudatában átlépte a lengyel–magyar határt. Ezzel zárul a 
Vallomások első kötete.

A fejedelem Vallomásainak második könyvében szól a 
szabadságharc jellegéről, behatóan elemzi a bukáshoz veze-
tő utat. Elsősorban azonban életének 1711–1717-ig terjedő 
időszakával – tehát lengyel- és franciaországi tartózkodásá-
val – foglalkozik. A Vallomások első és második könyvének 
szemléletes leírásait elmélkedések szakítják meg, ezek egy 
része teológiai tartalmú. Részletesen elmélkedik „Ádám bu-
kásáról”, az eredendő bűnről és Jézus Krisztusnak a keresz-
ten – minden ember számára – megváltást szerző haláláról. 
Foglalkozik a kegyelem kérdésével; ezekben az elmélkedé-
sekben Pál apostol tanítását követhetjük nyomon, és fölfe-
dezhetjük írói példaképének, Augustinusnak gondolatait. Az 
a teológiai irányzat – a janzenizmus –, amelyet Rákóczi 
képvisel, eltér a hivatalos katolikus állásponttól, különösen 
a kegyelem és a predestináció kérdésében. Ezek a protestáns 
irányú „elhajlások” a franciaországi szerzetesek körében 
történő elmélyült időzésnek tudhatok be.

Rákóczi – Augustinushoz hasonlóan – a nagy elhallgatások 
és a nagy szókimondások művésze, néhány komoly bűne 
miatt keményen ostorozza magát, ezeket az eseteket néha 
pontosan leírja, máskor csak azt állítja, olyan bűne jutott 
eszébe, amiért egész életében szégyelli magát. A történészek 
megállapítása szerint ilyen kimondatlan bűne, hogy Eperjes 
császári helyőrségét – a megadás után – Pozsony felé vonul-
tában felkoncoltatta. Kimondott bűnei közül kettőt említek, 
amelyeknek leírása bennem is mély nyomot hagyott. Bécsúj-
helyről Lengyelországba menekültében, Varsó külvárosában 
egy prostituált szolgáltatásait vette igénybe; ezt a tettét azért 
tartotta bűnnek, mert a „puszta állatiasságon kívül” semmit 
sem talált benne. Másik, részletesen ecsetelt bűne, hogy még 
csehországi tanulmányai során azoktól a papoktól, akiknél 
nyári szünetben vendégeskedett, egy körzőt és egy távcsövet 
lopott. Azt írja, hogy nem „maga a tett” okozott számára 
örömöt, hanem az eltulajdonított tárgyakra volt szüksége. 
Cselekedetének indítéka ez esetben eltér Augustinusétól, mert 
utóbbi, körtelopása során, magában a „tettben” lelte örömét.

A Vallomások harmadik könyvének előadása leginkább 
naplóra emlékeztet. A bujdosó fejedelem Törökországba tör-
ténő utazását és letelepedésének körülményeit beszéli el. E 
könyvet szinte az eseményekkel egy időben írta. Utazásakor 
zajlott Törökország és Ausztria háborúja, de ez a konfliktus 
Törökországba érkezésekor már vége felé közeledett, így 
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reményei is szertefoszlottak. A török kormányzat többször 
is felajánlotta neki, hogy török és tatár csapatok élén törjön 
be Erdélybe, de ezt mindig visszautasította; mohamedán 
martalócokkal ugyanis nem akarta feldúlni keresztény ha-
záját. Háborús célokra anyagi segítséget elfogadott volna, 
de ezt sohasem kapta meg. A török hatóságok tisztességes 
lakóhelyet is alig akartak kijelölni a száműzöttek számára, 
kilátástalannak látszó küzdelmében „egy tisztességes, öreg 
pasa”, a szultáni épületek főfelügyelője volt segítségére, az 
ő határozott intézkedésére sikerült megfelelő lakóhelyet sze-
rezni Jeniköjben. A száműzött fejedelem Isten rendelésébe 
belenyugodva veszi tudomásul élethelyzetét.

Rákóczi másik fő művét, Emlékiratait közvetlenül török-
országi utazása előtt, még Franciaországban írta meg; ebben 
a nemzetközi közvéleményt kívánta tájékoztatni szabad-
ságharcának történetéről, és bizonyítani kívánta küzdelmé-
nek jogosságát. Műve elején leszögezi, hogy csak azokról 
az eseményekről szól, amelyeknek közvetlenül részese volt, 
és csak azokról a személyekről ír, akikkel közvetlen kap-
csolatban állt. Az Emlékiratok leírása azokkal az esemé-
nyekkel kezdődik, amelyekkel a Vallomások első könyve 
zárul. Szívet melengetően ábrázolja a népi kurucsággal 
való találkozást a lengyel–magyar határon; a kapával, ka-
szával felszerelt, rongyokba öltözött nép könnyek közt fo-
gadta, és ez a ragaszkodás az ő könnyeit is előcsalta. A ha-
táron még visszafordulhatott volna, de az a szándék vezet-
te, hogy megérdemelje „a nép bizalmát és szeretetét”, va-
lamint, hogy hazáját „az idegen járom alól” felszabadítsa. 
A szabadságharc első felének eseményeit nagy részletes-
séggel írja le, a küzdelem második szakaszának történése-
it elnagyoltan ábrázolja. A dunántúli harcokról keveset ír, 
mivel ezekben személyesen nem vett részt. Az Emlékiratok-
ból világosan kiderül, hogy Rákóczit érdekelték az emberek, 
igyekezett az egyén cselekvésének indítékait – amennyiben 
ez lehetséges – feltárni. Szeretettel idézi fel Papp Mihály 
alakját, aki kedves, öreg nemesember, szakállas és nagyivó. 
Hasonló szeretettel emlékszik meg tarpai jobbágyáról, Esze 
Tamásról, aki a határon többedmagával várta.

Emlékirataiban a fejedelem egy kis önálló részt szentel 
a magyarországi társadalmi viszonyok elemzésének. A jog 
sáncain kívül rekedt néppel kezdi a leírást: ezek oly mér-
tékben alá vannak vetve uraiknak, hogy lelkükön kívül 
egyebük sincs, ezért mértéktelenül gyűlölik szorongatóikat. 
A katolikus klérus – különösen a jezsuita rend – üldözi 
Luther és Kálvin követőit. A köznemesség jórészt protestáns, 
és a mágnásokkal szemben Rákóczinál keres védelmet. 
A mágnások egymásra acsarkodnak, egymás közt bírálják 
Rákóczit, a fejedelem előtt pedig egymást. A polgárságról 
csak annyit jegyez meg, hogy kisszámú, és anyagi ereje 
gyenge. Nem szól a nemesség közteherviselés elleni tilta-
kozásáról és békepárti tevékenységéről; ezeket valószínűleg 
azért nem említi, hogy a túlságosan nagy széthúzást ne 
tárja a külföld elé. A társadalmi viszonyokat ilyen mélyre-
hatóan Rákóczit megelőzően senki sem vizsgálta.

A fejedelem elismeréssel szól azoknak a francia tisztek-

nek és közkatonáknak a tevékenységéről, akiket XIV. Lajos 
küldött segítségére. Személyes megjegyzésem, hogy a király 
támogatása nem volt egészen önzetlen, hiszen a spanyol 
trónért folyó európai összecsapásban a magyarok számot-
tevő ausztriai haderőt kötöttek le.

A Vallomások írója többször hangsúlyozza, hogy nem 
történelmet ír; szerintem az Emlékiratok írója is részben 
hangsúlyozhatná ugyanezt, mert e műben is találhatók 
önfeltáró részletek az „Örök Igazsághoz”, akit Istennel azo-
nosít. Úgy vélem, hogy a Vallomások első könyve és az 
Emlékiratok – a műfaji különbözőség ellenére is – elég szo-
ros egységet alkot; közvetlen egymás után való elolvasá-
sukkor képet kapunk Rákóczi személyiségének fejlődéséről, 
küzdelmének előzményeiről és a szabadságharc lefolyásá-
ról a szatmári békéig. Határozott véleményem azonban, 
hogy a két alkotás közötti műfaji különbözőség indokolttá 
teszi a latin, illetve francia nyelv használatát.

A száműzött fejedelem Törökországban mindkét művét 
hosszú ideig javítgatta, és egyéb elmélkedéseket is írt a 
Szentírás könyveiről. Mikes Kelemen, Rákóczi hűséges ka-
marása is beszámol arról a törökországi élethelyzetről, 
amelyről a fejedelem is szól Vallomásai harmadik könyvé-
ben; kettőjük tudósítása szinte teljesen egybevág.

A Vallomások írója megrendülten jellemzi helyzetét: ke-
nyerét a hitetlenektől kéri, fiai Bécsben a császár foglyai, 
felesége Lengyelországban tengődik, onnan is ki akarják 
utasítani. A fejedelem 1720-ban történő Rodostóba költö-
zéséről Mikes Kelemen számol be Törökországi leveleiben, 
ugyancsak ő tájékoztat Rákócziné 1722-ben, Párizsban 
bekövetkezett haláláról és a fejedelem mély gyászáról. Mi-
kes egész életét annak szentelte, hogy fiktív leveleiben tá-
jékoztatást nyújtson a rodostói száműzöttek életéről, e le-
velek közül az a legmegrendítőbb, amelyben fejedelmi 
urának 1735 nagypéntekén bekövetkezett haláláról ír.

E sorok írójának személyes vallomása: Rákóczi Vallomá-
sait és Emlékiratait – sok évvel ezelőtt – Bodor Tibor szín-
művész élethű, megrázó tolmácsolásában ismerhettem meg. 
A Vallomásokat Szepes Erika, az Emlékiratokat Vas István 
fordította, mindkét fordítás hűen visszaadja Rákóczi gon-
dolatait, és nyelvileg is tökéletes. Dolgozószobám falán egy 
kép függ, amit mindennap megnézek, a fejedelmet ábrázol-
ja, aki dérlepte tájon, fehér lován vágtat. Ezt a portrét Patay 
László festőművész készítette számomra, még serdülőlány 
koromban. Én kértem, hogy ilyen módon ábrázolja őt. 
A képről egy elgondolkodó, számvetésre készülő, idősödő 
férfi tekint rám: mikor ismerőseim megnézték a képet, azt 
mondták: a ló túlságosan vágtat, Rákóczi viszont túl nyu-
godt; akkor csak annyit válaszoltam: nekem így tetszik. Ma 
már frappánsabban felelnék: ez az ember tudta, hogy mind-
azt, ami bántja, Isten elé viheti, harcát is az ő nevében 
kezdte, zászlainak felirata „Cum Deo pro patria et libertate!” 
(Istennel a hazáért és a szabadságért!) volt. Istentől kapott 
küldetését mindig vállalta, Teremtője akaratában mindig 
megnyugodott, ezért akárhogyan száguldott vele a ló, nyu-
godt tudott maradni.
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MEKOTA ERVIN

Gyógyulást a teremtett világnak
Egyházunk IV. országos találkozójának mottója, egyben a Lu-
theránus Világszövetség X. nagygyűlésének is: „Gyógyulást a 
világnak!” Ezt óhajtásként és felszólításként is érthetjük. 

Ezzel az óhajtással, felszólítással mintha azt sugallnánk, 
hogy a világ baja, betegsége, tőlünk, civilizált keresztény 
emberektől függetlenül, valamilyen kívülálló ok miatt kö-
vetkezett volna be.

Mindez disszonanciát kelt bennem, mert olyannak érzem, 
mint amikor a gyarmatosítók megállnak egy pillanatra, 
összehívnak egy találkozót, föltekintenek az égre, imád-
kozni kezdenek az emberiség gyógyulásáért, aztán folytat-
ják tovább a népek leigázását.

A személyesebb megfogalmazást találóbbnak, a helyzet-
hez illőbbnek tartanám. Például: „Emberek, ne tegyük tönk-
re a világunkat!”

 FÖLDÜNK HELYZETE

Gyógyulást a betegnek szoktak kívánni. Teremtett világunk 
kétséget kizáróan beteg. Kórokozója az emberiség.

Hogy valamennyien érzékeljük a betegség súlyosságát, 
pár jellemző adatot közreadok:

Bolygónkon az elmúlt négymilliárd év alatt csupán ötször 
fordult elő az élővilág mai tömeges kipusztulásához hason-
ló jelenség.

Az emberi élethez nélkülözhetetlen erőforrásoknak, a 
víznek, a levegőnek és a termőföldnek a minőségi romlása 
részben választ ad a növény- és állatvilág ilyen mértékű 
tömeges kipusztulására is.

Víz

Bolygónk felszínének 4/5-ét víz borítja, ennek a víznek 
97,5%-a tenger. Az emberi fogyasztásra alkalmas, potenci-
álisan hozzáférhető, megújuló édesvíz mindössze 7 ezreléke 
a Föld felszíni vízkészleteinek.

Az egy főre jutó édesvízkészletünk az évek során folya-
matosan csökken. Még 1950-ben egy főre 17 ezer m3 édes-
víz mennyiség jutott, 1995-ben ez a mennyiség kevesebb 
mint felére, 7500 m3/főre csökkent. Ha a tendencia folyta-
tódik, 2025-re egy főre már csak 5100 m3 édesvíz jut. Ez 
az érték a föld számos területén súlyos vízhiányt jelentene.

Az ivóvízhiány jelenleg a föld lakosságának egyharmada 
számára jelent komoly problémát.

Ha a trend folytatódik, 2030-ban csaknem 5 milliárd em-
ber számára teremthet elviselhetetlen helyzetet az ivóvízhiány.

1997-ben napi 14–30 ezerre becsülték azok számát, akik 
vízzel terjedő betegségek következtében haltak meg.

Levegő

Hasonló a helyzet, mint a víznél – sok van ugyan belőle – a 
kérdés az, hogy emberi élet, egészség megtartására alkalmas 
lesz-e. Egyfelől ugyanis csökken az oxigénszint, másfelől 
növekszik a széndioxid és vele együtt más, melegházhatást 
okozó gázok szintje is.

Az őstermészet levegőjében az oxigén aránya 38% körü-
li volt. 1850 körül 30%, 100 év múlva, 1950-ben ugyanez 
az adat 23%. A jelenlegi világátlag 19–21%, nagyvárosok 
felett az oxigén aránya már csak 12–17%. Az emberi élet 
6–7%-os szinten már nem fenntartható.

Termőföld

Az Erdőforrások Világintézet és az ENSZ által kiadott 
anyagok az erdőpusztulás mértékét különböző értékekkel 
jellemzik, azonban mindkét szervezet folyamatos erdőpusz-
tulásról beszél. (Ez a pusztulás nemcsak az erdők ökológi-
ai rendszerét érinti, hanem 1,7 milliárd emberét is [jelenleg 
6 milliárd ember él a földön], akik olyan országokban élnek, 
ahol az erdőtakaró kicsi, és akiknek szükségük lenne épí-
tőanyagra, tűzifára, egyéb olyan javakra, amelyeket az 
erdő biztosít.)

2000-ben, ha a világ termőföld területét egyenlő mér-
tékben osztottuk volna fel, akkor minden egyes emberre 
1,5 hektár terület jutott volna (ebben a vadon is benne 
van).

2040-ben, ha a föld lakossága eléri a 10 milliárdot, akkor 
az egy főre jutó terület 1 hektár alá csökken, feltéve, ha nem 
romlik tovább a talaj.

A fokozódó gondatlan emberi tevékenység hatására 
ugyanis pusztul a termőtalaj, szikesedik, mérgező sók hal-
mozódnak fel benne. Évente kb. 5–7 millió hektár termőföld 
válik művelhetetlenné. Ha ez nem mérséklődik, a harmadik 
évezred eleje körül bolygónk humuszrétegének 20–30%-a 
pusztul el.

(Tájékoztatásképpen megjegyzem, hogy egy 30 cm-es 
termőföld réteg kialakulásához 3–12 ezer év szükséges.)

A földről való gondoskodást találóan fogalmazza meg 
egy indián közmondás, melyet mi, keresztények is megfo-
gadhatnánk: „A földet nem a szüleinktől örököltük, hanem 
a gyerekeinktől kölcsönözzük.”
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Klíma

A jelenség már közismert, ezért erről röviden beszélek. Egy 
2500 tudósból álló nemzetközi testület arra figyelmeztet, 
hogy a klímaváltozásban az emberi tevékenység hatása nyil-
vánvaló. A klímaváltozás, az általános felmelegedés nem 
azt jelenti, hogy Magyarországon mediterrán éghajlat lesz, 
ennek eredményeképpen pálmafák és narancsligetek nőnek, 
hanem azt, hogy a szélsőségek erősödése mellett, az időjárás 
kiszámíthatatlanabbá válik.

Az éghajlatváltozás súlyosságát jelzi a GPIC jelentésének 
az a megállapítása, mely szerint: „1960-tól a természeti 
katasztrófák száma megnégyszereződött.”

Népességnövekedés

Az emberi élethez szükséges természeti erőforrások csökke-
nésével szemben, a világ népessége növekszik.

1900-ban 1,6 milliárd ember élt a földön. 1950-ben 2,5 
milliárd. 1996-ban, 46 év múlva már több mint a duplája, 
5,8 milliárd. 2030-2040 körül 10 milliárd főre becsülik a 
népességnövekedés nagyságát, melynek 90%-a a fejlődő 
országokra esik.

Az utóbbi 40 évben a népességnövekedés üteménél gyor-
sabb ütemű volt az energiafelhasználás növekedése.

Ha a természeti erőforrások adatait és tendenciáit diag-
ramon ábrázoljuk, melyekhez hozzárendeljük a növekvő 
népesedést és annak szükségleteit (pl. élelmiszer-, energia-
felhasználás stb.), továbbá figyelembe vesszük azt, hogy 
lélektanilag egyre terheltebb környezetben élünk, (pl. a sze-
gények és a gazdagok közötti szakadék egyre szélesedik és 
már most nagyobb, mint a második világháború előtti évek-
ben), akkor ezek ismeretében nem nehéz kitalálnunk, hogy-
ha ezek a tendenciák így folytatódnak, akkor katasztrófát 
eredményeznek. Ezzel nem valami világvége hangulatot 
kívánok kelteni, mindössze a száraz tényeket közlöm, me-
lyeket már jó néhány tudós társaság modellezett és közzétett.

A mindannyiunk által ismert Albert Schweitzer – több 
évtizeddel ezelőtt – a következőket mondta: „Veszélyben 
élünk ma. Az ember uralkodik a természeten, mielőtt meg-
tanult volna uralkodni önmagán.” E megállapítása ma még 
aktuálisabb.

AZ EGYHÁZI ÁLLÁSFOGLALÁSOK ISMERTETÉSE

A természeti erőforrások végességére a Római Klub 1972-
ben közreadott jelentése hívta fel a világ figyelmét A növe-
kedés határai címmel kiadott anyagában.

A protestáns és ortodox egyházakat tömörítő Egyházak 
Világtanácsa reagált elsőként az ökológiai riadóra.

Tehát nem ez az első ilyen esemény, amikor a különböző 
keresztény egyházak tagjai és vezetői összegyűltek, hogy 
imádkozzanak, tanácskozzanak a világ gyógyulásáért. Nyi-

latkozatokat, akcióterveket adtak ki (közösen is) az ökoló-
giai krízissel, annak értékelésével, elemzésével, a rá adan-
dó válasszal, a kiúttal kapcsolatban.

A különböző egyházi nyilatkozatok, értékelések, elemzé-
sek összecsengenek, nincs alapvető ellentmondás közöttük 
a krízis diagnózisát és az arra javasolt terápiát illetően.

Rövid összefoglaló az egyházi nyilatkozatok 
tartalmából

Mindannyi an szomorúan láthatjuk, hogy az erőszak, az 
éhezés, a szegénység és a betegségek rengeteg emberi szen-
vedést okoznak, melyek tetéződnek természeti erőforrása-
inknak, a víznek, a talajnak és a levegőnek a pusztulásával.

Mindez egy olyan egoista és természetellenes látásmód, 
gazdasági és technikai fejlődés eredménye, mely nem vette 
figyelembe önnön korlátait, hatalmának, tudásának és íté-
lőképességének határait.

A természet széleskörű pusztulása, pusztítása a világval-
lásokat, ezen belül különösen a keresztény egyházakat nagy 
kihívás elé kell, hogy állítsa. A kereszténység – hitéből fa-
kadóan – úgy tekint a világra, mint Isten művére. „A teoló-
gia, a filozófia és a tudomány egyaránt harmonikus világ-
mindenségről beszél, egy olyan kozmoszról, amely integri-
tással és saját, belső, dinamikus egyensúllyal rendelkezik.”

Az ember Istentől meghívást kapott a teremtés isteni 
tervének kibontakoztatására, ez a tény egyértelműen mu-
tatja az ember azon képességeit és adományait, amelyek 
megkülönböztetik minden más teremtménytől.

Az előzőekből következik, hogy minden kereszténynek 
és valamennyi hívőnek megkülönböztetett szerepe és fele-
lőssége van (önmaga, mások és az egész teremtés előtt), 
hogy közreműködjön az isteni terv megvalósulásában, Isten 
által teremtett világunk megőrzésében.

Ennek a harmóniának, rendnek, tervnek és felelősségnek 
fordított hátat az ember, ennek következménye, „eredmé-
nye” a jelenlegi krízis.

A természet krízise egyben kultúránk krízise, ezen belül 
az egyházé és a teológiáé is. Az ökológiai krízis nem pusztán 
gazdasági, technikai, technológiai, hanem elsősorban er-
kölcsi és lelki természetű.

Bűnbánatra, belső elhatározásra, nem kis erőre van szük-
ségünk ahhoz, hogy meg tudjuk újítani világképünket, 
értékrendünket, beidegződéseinket, azt, ahogyan eddig 
magunkra, egymásra és a minket körülvevő világra tekin-
tettünk. Nézőpontváltásra van szükség. Arra, hogy isteni 
iránymutatást fogadjunk el rendező elvként.

Vissza kell térnünk az alázathoz, fel kell ismernünk ha-
talmunk korlátait, tudásunk és ítélőképességünk határát.

Új felfogás és új kultúra szükséges, amely az ember terem-
tésben elfoglalt központi helyzetén alapul, és amelyet azon 
környezetetikai viselkedésmód ihlet, mely Istenhez, önma-
gunkhoz és a teremtéshez fűződő hármas viszonyunkból fa-
kad. Ez az etika erősíti az egymásrautaltság érzését, az 
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egyetemes szolidaritást, a társadalmi igazságosságot és fe-
lelősséget az élet igaz kultúrájának megvalósítása érdekében.

Az imádság hatalmában bízva kérjük a teremtő Istent, 
világítson meg valamennyiünket, hogy felismerjük a terem-
tés tiszteletének és gondos megőrzésének kötelességét!

Úgy érzem, az előbbi gondolatok annyira tiszta, logikus 
és egyértelmű képet mutatnak, hogy ezekkel senki nem kezd 
el vitatkozni. De a világ továbbra is pusztul!

Arra a kérdésre, hogy miért nem történt lényeges előre-
lépés, a válasz egyszerű.

Az ember cselekedeteiben továbbra is hátat fordít a terem-
tő Istennek és Jézus Krisztusnak. Nem kíván részt venni a 
teremtés isteni tervének kibontakoztatásában, és az isteni 
iránymutatást nem fogadja el rendező elvként. Hasonlatos 
ez ahhoz, ahogyan azt Mt 23,2–4-ben olvashatjuk: „Az írás-
tudók és farizeusok Mózes székébe ültek. Tehát mindazt, amit 
mondanak, tegyétek meg és tartsátok meg, de cselekedeteiket 
ne kövessétek, mert beszélnek ugyan róla, de nem teszik.”

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 
LEHETSÉGES VÁLASZAI AZ ÖKOLÓGIAI KRÍZISRE

Most először a Magyarországi Evangélikus Egyház is össze-
hívta tagjait teremtett világunk megőrzéséért. Kérdés: kü-
lönbözik-e ez a találkozó a többi azonos témájú konferenci-
ától, lesz-e kézzel fogható eredménye, pozitív jövője, vagy 
olyan lesz-e, mint általában a többi, szépeket mondunk, 
aztán nagyjából minden marad a régiben.

A válasz kézenfekvő. Ez attól függ, hogy egyházunk eb-
ben a vonatkozásban is Isten felé fordul-e, Krisztus köve-
tője lesz-e. Ténylegesen az isteni iránymutatást fogadja-e 
el rendező elvként, és folytathatnám tovább.

Ha bekövetkezne ez a pálfordulás, a hatás döbbenetes, 
világot megfordító lenne. Talán most többen mosolyognak, 
naivnak tartanak, de gondoljanak vissza az első kereszté-
nyekre, a 12 tanítványra, vagy a középkorban élő Luther 
Mártonra, akik hittek a teremtő Istenben, evangéliumi érté-
keket vallottak és aszerint éltek. Értelmes ember számára – 
legyen az hívő vagy hitetlen – nem kérdés, hogy ezek az em-
berek – a szó pozitív értelmében – megváltoztatták a világot.

Krisztus követésére minden okunk meglenne, személye-
sen és szervezetileg egyaránt. Erre hív bennünket a Szent-
írás és az egyházunk törvénykönyvében foglaltak.

Ez utóbbiban hivatalosan kinyilvánítjuk, hogy: „Hitval-
lásaink segítenek Jézus Krisztushoz igazodni, ugyanakkor 
arra indítanak, hogy mi is kövessük őt”.

Törvényünk – a Szentírás alapján – az evangélikusok 
küldetése fejezetben – többek között – a következőket ha-
tározza meg: „Egyházunk nem e világhoz igazodik, de ke-
resi azt, ami Isten kinyilatkoztatott akarata számunkra e 
világban (Róm 12,2).”

A képlet világos: egyházunk nem a jelen fogyasztói tár-
sadalom értékrendjét, hanem az isteni iránymutatást kí-
vánja elfogadni rendező elvként.

Majd így folytatódik: „Ezért kell figyelembe venni környe-
zetünket, korunkat, a helyi és időbeli tényezőket. Tudatosan 
vállaljuk, amiért Jézus imádkozott: »Nem azt kérem. hogy vedd 
ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.«”

A fenti elveket szemléletesen mutatja be a szociáletikai 
füzetekből kiemelt következő idézet: „A teológia művelésének, 
az istentisztelet végzésének mindig megvan a maga kontex-
tusa, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni. Hitelesen 
fogalmazza meg ezt Bonhoeffer a maga kora számára: »Csak 
az énekeljen gregoriánt a templomban, aki felemeli szavát a 
zsidókért!« Ott és akkor ez volt a kontextusa az istentiszte-
letnek. Aki nem emeli fel a szavát a zsidókért a deportálások 
idején, az ne énekeljen gregoriánt a templomban, az semmit 
ne énekeljen, mert hamis istentiszteletet végez.

A teremtéshit mai kontextusa az ökológiai válság. Ma 
nem vallhatjuk meg hitelesen a teremtő Istenbe vetett hitün-
ket, ha azt mondjuk: minket nem érdekel a teremtett világ 
tényleges állapota, és nem fáradozunk annak jobbításáért.”

Nagyon sokszor elhangzik, hogy mi kis egyház vagyunk. 
Ezt a missziót ez a pár százezer ember nem vállalhatja fel. 
Különben is, mi csak egy csepp vagyunk a tengerben. Ha 
mértéktartóan is élnénk, az a világ sorsán semmit sem 
változtatna. Ezzel mindjárt fel is mentettük magunkat és 
élhetjük megszokott életünket. Kis egyház vagyunk, hang-
zik el a megállapítás. Csak az a kérdés, hogy hitében vagy 
létszámában. Ha hitünkben vagyunk kicsik, akkor a legjobb, 
ha feloszlatjuk magunkat. Ha létszámában, akkor semmi 
okunk arra, hogy aggódjunk.

Egyfelől, mert ismerjük Jézus „kisebbségi politikáját”, 
nála az egy is számít. (Hogyne számítana többszázezer.)

Másrészt – ha a Szentírás igazat beszél –, egy mustár-
magnyi hit már nem ismer lehetetlent. Amikor a tanítványok 
Jézushoz mentek, és megkérdezték tőle, hogy miért nem 
eredményesek, ő így válaszolt: „Kishitűségetek miatt. Bi-
zony mondom néktek: ha akkora hitetek volna, mint egy 
mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek: Menj 
innen oda! – odamenne, és semmi sem volna nektek lehetet-
len.” (Mt 17,19–20)

Harmadrészt, ha tovább olvassuk törvényünk Küldeté-
sünk fejezetét, abban a következőket vállaltuk: „Hitünk 
alapján végezzük a szeretet cselekedeteit, (…) de Urunkat 
szolgáljuk minden rossz megelőzésével is. Luther Mártonnal 
valljuk: »A hit nem kérdezi, kell-e cselekednie a jót, de még 
meg sem kérdeztük, ő már meg is cselekedte.«”

Az említett egyházi állásfoglalások kitérnek az emberek 
nyomorúságára, az erőszakra, az éhezésre, a természeti 
erőforrások pusztulására.

Az ENSZ Menekültügyi Bizottsága a hajléktalan, hazát-
lan és munkanélküli emberek számát 500 millióra becsüli. 
Közel 1 milliárd ember éhezik és mintegy 18 millió ember 
hal meg évente vészes élelemhiány következtében.

Emellett csak az USA-ban 1995-ben 33 milliárd dollárt 
költöttek fogyókúrára, harmincszor többet, mint amennyi 
az ENSZ egész éves költségvetése az éhezés elleni küzde-
lemre (1,1 milliárd dollár).
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Az energiafogyasztás elosztása ugyanilyen méltánytalan. 
Az ENSZ statisztikája szerint a világ energia- és nyersanyag-
forrásainak 80%-át a világ jómódú országaiban élők 20%-a 
használja (ennek többsége önmagát kereszténynek vallja). 
Egy átlag svájci napi energiafelhasználása ugyanannyi, 
mint 40 szomáliaié.

Ha a földön mindenki úgy élne, mint egy átlag észak-ame-
rikai – amire vágyunk –, akkor legalább három földnyi boly-
góra lenne szükségünk ahhoz, hogy fenntarthatóan éljünk.

Tehát a határtalan növekedés és gazdagság mítoszát el 
kell vetnünk. Nem lehet kérdés, hogy az öröklött jóléti 

mintáinktól meg kell szabadulnunk és meg kell teremte-
nünk azt az új modellt, amelyet felelősséggel vállalhatunk. 
A korlátlan fogyasztásból és az anyagi javak felhalmozá-
sából még nem következik a jó minőségű élet.

Egyre több ember célja és kívánsága egy olyan jobb élet, 
amely nem azon alapszik, hogyan halmozzuk fel a lehető 
legtöbb pénzt és anyagi javat a legrövidebb idő alatt, hanem 
azon, miként fejlesztjük belső képességeinket, hogyan ta-
láljuk meg az emberek közti értelmes kapcsolatokat a csa-
ládban, a munkánkban és a tágabb közösségekben, és mi-
ként vigyázzuk az emberiség és a természet jó sorsát. Erről 
bővebben a Bibliában olvashatunk.

Törvényünk erről ezt írja: „Az emberek nyomorúsága, 
elesettsége éppen úgy állandó feladatot jelent számunkra, 
mint a jólét kísértései, hiszen arra a szolgálatra hívunk, 
hogy az embereket mindkétféle kísértéstől megőrizni igye-
kezzünk… Isten előtti felelősségünk kötelez arra, hogy 
testvérként tekintsünk minden emberre.”

Nem lehet vita az a kettősség, ami törvényeink és cselek-
véseink között húzódik meg. A pszichológiában ezt kettős 
kommunikációnak hívják. A köznyelv úgy fogalmaz: vizet 
prédikál, bort iszik.

Ökológusok a jelen helyzet képtelenségét az úgynevezett 
„főtt béka szindrómával” szokták érzékeltetni. Ha egy békát 
egy vízzel telt fazékba beteszünk, majd lassan melegítjük 
a vizet, a béka nem fogja észrevenni a víz hőfokának emel-
kedését, menekülési reakciót sem mutatva megfő benne 
(mivel a béka hőváltozás-érzékelésének ingerküszöbe ma-
gas). Persze, ha intelligens lény lenne, akkor a környezeti 
változásokból tudna következtetni a vészhelyzetre, és ki-
ugrana az edényből.

Mi emberek is ebben a regresszív „béka énállapotban” 
vagyunk. Mivel az észlelési küszöbünk alatt van pl. az oxi-
génszint-csökkenés, nincs gyors visszajelzésünk a károsító 
folyamatokról és cselekvésekről, képtelenek vagyunk annak 
a fokozatos és halálos folyamatnak az észlelésére, melynek 
a végén megfőhetünk. Annak ellenére, hogy mi képesek 
vagyunk mérni a környezeti változásokat, és tudunk követ-
keztetni azok gyászos kimenetelére, mégsem teszünk ellene.

Mivel az ökológiai krízis az emberi cselekvés következmé-
nye, a helyzetet az előző példán keresztül úgy lehetne szem-
léltetni, hogy mi magunk, miután alágyújtottunk a fazék 
víznek, belemászunk, és szép lassan megfőzzük magunkat, 
miközben úgy teszünk, mintha semmi sem történne.

Fantasztikus lenne, ha a Magyarországi Evangélikus 
Egyház kilépne ebből a regresszív „béka énállapotból”, a 
többi társának példát mutatva kiugrana a fazékból, homo 
sapiensszé válna, és elkezdené a tüzet oltani. Úgy, amint 
ezt felelősségteljesen tették az evangélikusok pl. a reformá-
ció idején, a világ jobbításáért.

A választás rajtunk múlik! Számomra az kevésbé vonzó, 
ha passzivitásban maradunk és farizeusként megfőzzük 
magunkat a saját magunk által kreált pokolban.

Döntenünk kell! Életünk alakításában elfogadjuk-e az iste-
ni iránymutatást, vagy tovább romboljuk a teremtett világot!

Hűek maradunk-e az evangélikus szellemiséghez, a tör-
vényeinkben foglaltakhoz, vagy a fogyasztásnak alávetett 
jellemű személyiségekké válunk.

Ne feledjük: egyszerre két urat nem lehet szolgálni, vagy 
Istennek szolgálunk, avagy mammonnak.

A KONKRÉT CSELEKVÉSRE VONATKOZÓ JAVASLATOK

Előadásom befejező részében a konkrétumokra szeretnék ki-
térni, arra, hogy meglátásom szerint mit kellene először ten-
nünk. Az első lépésként – úgy gondolom – egyházunknak kor-
rektül kell tájékoztatni tagjait a világ helyzetéről. Erre általában 
azt a választ szoktuk adni, hogy ez elsősorban kormányzati 
felelősség, alapvető emberi jog, nekünk nincs pénzünk stb.

Ha ismét kiesünk ebből a gyermeki énállapotból, akkor 
tudatosíthatjuk azt, hogy a másik bűne nem ad felmentést 
a miénkre. Minden kereszténynek és valamennyi istenhívő-
nek megkülönböztetett szerepe és felelőssége van önmaga, 
mások és az egész teremtés előtt, hogy közreműködjön Isten 
által teremtett világunk megőrzésében.

Nem lehet kérdés, hogy felelősségteljesen viselkedni, 
döntést hozni, cselekvési tervet készíteni csak korrekt in-
formációk birtokában lehet.

A világ helyzetét jobban megismerve, átgondolva cselek-
véseink következményeit, felelősséget kell vállalnunk tet-
teinkért, egyéni és kollektív szinten egyaránt.

A mai világban mindenki, függetlenül attól, hogy hol él, 
mi a foglalkozása, felelős a tetteiért mint magánember – 
mint egy ország állampolgára – mint az üzleti – és gazda-
sági élet résztvevője – mint az emberi közösség tagja – mint 
értelemmel és tudattal rendelkező személy, értelemszerűen 
– mint keresztény ember – mint a Magyarországi Evangé-
likus Egyház tagja. Tisztelettel felhívnám a figyelmüket 
arra az alaptételre, hogy az emberi társadalom az ökoszféra 
alrendszere, és mi, emberi lények a természetbe ágyazva 
élünk. Ebből fakadóan az emberiség függ a természettől és 
nem fordítva. Hasonlattal élve: fertőzött vízben csak ideig-
óráig beszélhetünk egészséges halakról.

Zárómondatként, mintegy megtartandó iránymutatás-
ként idézem törvényeinkből a következőket: „…jelt akarunk 
adni Krisztusról, akinek a szolgálatában állunk,… Az ő 
erejével merünk és tudunk szembeszállni a romlás erőivel…” 
Isten minket úgy segéljen!
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SZEBIK IMRE

Igehirdetés a Déli Egyházkerület 
új püspökének beiktatásán

Szeretett gyülekezet, kedves püspök testvérem a Jézus Krisz-
tusban!
 Egyháztörténeti jelentőségű eseményre gyülekeztünk egybe. 
Új püspök, új elnökség kezdi meg szolgálatát a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház Déli Egyházkerületében. Köszö-
netet mondunk a leköszönő püspöknek és felügyelőnek 
hűséggel és odaadással végzett szolgálatukért.

Békéscsabán, hazánk legnagyobb evangélikus gyüleke-
zetének templomában vagyunk. Itt, ahol az elmúlt évszá-
zad második felében legnehezebb volt evangélikusnak 
lenni, mivel az egyházüldözés és a megfélemlítés legelret-
tentőbb formáit itt gyakorolták. Köszönjük hűségeteket a 
Krisztushoz és egyházához, kedves csabai és békés megyei 
evangélikusok.

Békéscsaba adott püspököt bányai egyházkerületünknek, 
amelynek lelki-szellemi örökségét a déli egyházkerület hor-
dozza, Szeberényi Gusztáv személyében 1873-ban, miként 
kerületi felügyelőt is Zsilinszky Mihály államtitkár esetében 
1898-ban.

Most Gáncs Péter, eddigi országos missziói lelkész áll 
Isten színe és az ünneplő gyülekezet előtt, hogy ünnepélye-
sen beiktassuk püspöki szolgálatába.

Neked hangzik az ige: a Krisztust tartsd szentnek szíved-
ben, és légy kész mindenkor számot adni a benned élő re-
ménységről szelíden, tisztelettudóan és jó lelkiismerettel.

Püspökként elvárások sűrű erdejében jársz. Ezek az el-
várások gyakran megvalósíthatatlanok, sorrendiségük 
szubjektív, fontosságuk vitatott.

Az öreg Péter apostol tanácsa az ifjú Péter püspökhöz a 
szolgálat kezdetén a legfontosabbat hangsúlyozza.

1. Jézus Krisztus személye, a vele való kapcsolattartás 
legyen első helyen továbbra is életedben. A püspöki szol-
gálat sokrétű. Vasárnaponként más-más, általában isme-
retlen gyülekezetben kell prédikálnod. Lelkészek személyes 
és gyülekezeti ügyeit kell intézned, tárgyalni szükséges 
különböző önkormányzati és kormányzati felelősséget hor-
dozó személyiségekkel hazai és külföldi területen. A min-
dennapok teendőinek sodrásában éppen a belső, spirituális, 
hitbeli kapcsolat a szolgálatba hívó Úrral a legfontosabb. 
Az ő indulata, az ő gondolkodása, az ő mentalitása, szívé-
nek szeretete kell áthassa a püspök életét, döntéseit, ma-
gatartását. Ő pedig úgy szeretett bennünket, hogy életét 
adta értünk. Bizonyos, hogy püspökként az a megbízatá-
sunk, hogy a ránk bízottak, lelkészek és híveink életében 
is Jézus legyen az első helyen, szentnek tartsuk őt szívünk-
ben. Luther szerint ez azt foglalja magában, hogy bármit is 

mér ránk, számunkra kedvezőt vagy látszólag hátrányosat, 
mellette kitartsunk tántoríthatatlan hűséggel, és döntéseit 
elfogadjuk életünkben.

2. Erről a Krisztusról és a belé vetett reménységről kell 
számot adnod a 21. század emberének. Korunk embere 
kétségek és gyötrelmek között él. Gyakran a csüggedés és 
a reménytelenség tölti be lelkét. Pusztító háborúk, kiszá-
míthatatlan terrorista támadások, fogyó energia, egyre 
kedvezőtlenebb életfeltételek, szűkebb világában munka-
nélküliség, magas halandóság, csökkenő születési ráta, 
mind-mind kedvetlenné teszik. Mit tehetünk?

Józanul számításba kell venni lehetőségeinket, és még 
lelkiismeretesebben szabad végeznünk a saját konkrét 
feladatainkat pásztorolásban, gyülekezetépítésben, isko-
láink szervezésében, szociális munkánkban, szeretetszol-
gálatunkban. Döntő, hogy a magunk megbízatását oda-
adással végezzük.

Ugyanakkor soha nem szabad felednünk, nem a gonosz 
uralkodik ebben a világban, hanem Krisztusé a mindenség,

neki adatott minden hatalom. Nem a dolgok megvál-
tozhatatlan törvényszerűségeinek kiszolgáltatottjai va-
gyunk, hanem Jézus Krisztus szolgái. Ezért imádságunk-
nak soha nem szabad elnémulnia ajkunkon, és remény-
ségünk lángja soha ki nem aludhat. Lehet, hogy olykor 
pislákol, máskor a repülőtér világítótornyának fényessé-
gével ragyog.

Olyan időket élünk, amikor a reménység magas fényfor-
rására van szüksége az embereknek társadalmunkban és 
egyházunkban egyaránt.

Méltán valljuk Lutherral: minden emberi megbízatásunk-
ban az imádság lelkületével tájékozódunk. Ami fölé rendel-
tettünk, azt irányítjuk. Ami téves, azt megváltoztatjuk, amit 
sem megváltoztatni, sem jobbá tenni nem tudunk, azt el-
szenvedjük. Győzzünk le minden szerencsétlenséget, és 
tartsunk meg minden jót!

3. Az öreg Péter az ifjú püspökhöz a tanúságtétel hogyan-
járól is szól. A szelídséget, a tisztelettudást és a jó lelkiis-
meretet hangsúlyozza.

Erőszakot sugalló világban élünk. Akciófilmeken nevel-
kedik fel a fiatal generáció. Ez az erőszak megjelenik a 
közlekedésben, a mindennapi érintkezés elröppenő kifeje-
zéseiben, gyülekezeti vezetők modorában. A szelídség nem 
gyengeség, hanem a jó úton járás meggyőző erejének kisu-
gárzása. Ne vedd fel az erőszak kesztyűjét, viszonozd a 
szelídség határozottságával. Jézus ígéri: a szelíd lelkűek 
öröklik a földet.
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GÁNCS PÉTER

Püspöki beköszöntő igehirdetés*

Jn 21,15–19

Az ember méltóságát Istentől kapta. A maga képére és 
hasonlatosságára teremtett mindnyájunkat. Ezért illet min-
denkit tisztelet és megbecsülés. Olyan világban élünk,

ahol hamar elfelejtik kortársaink, hogy egymásra utaltak 
vagyunk és egymás testvéreinek rendelteltünk. Különös az 
e helyen található görög szó, a fobosz, amelynek a jelenté-
se a félelem, istenfélelem elsősorban. Ezért a Krisztusról 
szóló és a bennünk levő reménységről való tanúskodást 
szent félelemmel szabad végeznünk.

Végül az apostol a jó lelkiismeretet említi. Másként ezt 
ma az emberi hitelesség kifejezésével helyettesítik. A kettő 
között az a különbség, hogy a jó lelkiismeret az Isten előtt 
való megállást is magában foglalja, míg a hitelesség kizá-
rólag az emberek véleményalkotásától függ.

Kedves püspök testvérem! Ez az ige nem püspökiktatás-
ra íródott. Az öreg Péter apostol írta a kutatók szerint az 

első és második század fordulóján. A püspök is a gyüleke-
zet tagja, ezért neked is szól ez a különben szorongattatá-
sok és megpróbáltatások között vergődő gyülekezetet biz-
tató, vigasztaló levél.

A püspöki szolgálat kezdetén szorongásaid és félelme-
id között legyen útmutatás, biztatás és erőforrás iktató 
igéd: Krisztust tartsd szentnek szívedben, adj számot a 
benned élő reménységről szelíden, tisztelettudóan és jó 
lelkiismerettel. A régi latinok vallották: suaviter in modo, 
fortiter in re, azaz kedvesség magatartásban, határozott-
ság az intézkedésben.

Mi pedig veled leszünk püspöktársakként, és érted imád-
kozunk e népes gyülekezet boldogító ölelésében. Isten áld-
jon és segítsen! Isten áldja a déli egyházkerület hívő népét, 
egész magyar evangélikus egyházunkat és szeretett hazán-
kat. Ámen.

Ünneplő gyülekezet, testvéreim az Úr Jézusban, itt és a té-
vékészülékek előtt!
Nem szeretnék ünneprontó lenni, de ugye észrevettük: va-
lami hiányzik ebből a szép templomból. Immár három éve, 
hogy ismeretlen tettesek ellopták innen a keresztre feszített 
Jézust ábrázoló festményt. Az oltárképet azóta sem sikerült 
megtalálni, sem pótolni.

Számomra több ez, mint megszokott műkincsrablás. Sok-
kal inkább szimbolikus felkiáltójel, vegyük észre: valami, 
valaki hiányzik ebből az egész országból! Immár fél évszá-
zada, hogy részben ismerős, részben ismeretlen tettesek, 
évtizedeken át meglopták embermilliók lelkét. Különösen 
is az országnak ebben a sarkában, az úgynevezett Vihar-
sarokban folyt tudatos lélekcsonkítás, lélekrombolás…

De nem kell keresnünk őt, akit elvettek tőlünk, akit talán 
mi magunk is megtagadtunk, vagy legalábbis sokszor elfe-
lejtettünk – a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztus itt 
van közöttünk. A Jó Pásztor ránk talált, és megszólít ezen 
az igeszakaszon keresztül.

Az iktatási rendben elhangzott és megválaszolt kérdése-
ken túl, neki még van egy kérdése, amit háromszor is feltesz. 
Ez a kérdés a kérdések kérdése, amit az egykori Péternek 
éppúgy meg kellett válaszolnia, mint nekem, kései névro-
konának. Hiszem és remélem, hogy ebben a hatalmas gyü-

lekezetben sokan vállalják velem együtt, hogy szembesül-
jenek életünk alapkérdésével.

 „Simon, Jóna fia…” – hadd aktualizáljam: Péter, Gáncs 
Aladár fia –, és aki most kész együtt gondolkozni velem, 
kérem, merje belehallani a saját nevét is: „…jobban sze-
retsz-e engem ezeknél?”

Jézus nem analizálja Péter vallomását. Ha valaki, akkor 
ő jól tudja, mennyit ér és meddig tart tanítványa hűsége és 
szeretete. Mégis elfogadja, sőt mi több, újra felfogadja őt 
szolgálatába.

De vajon mitől lett alkalmassá Simon a szolgálatra? A há-
romszoros Krisztus-tagadó most már tisztában van saját 
korlátaival, alkalmatlanságával. Átéli, mit jelent megtévedt, 
elveszett bárányként találkozni a Jó Pásztor bűnbocsátó 
szeretetével. Most már nem önmagára épít, nem érti félre 
Jézustól kapott új nevét, tudja: nem ő a kőszikla, hanem az 
az újjáteremtő Ige, amellyel a Feltámadott újra szolgálatba 
küldi. Alkalmatlanságom tudatában én is ebbe a feloldozó 
és küldő kézbe, ebbe az igébe kapaszkodom most, amikor 
már rajtam a püspöki kereszt, melynek súlyát még csak 
sejtem, amikor kézbe veszem a pásztorbotot, útmutatást 
várva a Főpásztortól.

„Legeltesd – illetve őrizd –, az én juhaimat, az én nyája-
mat…”, hangzik felém is a lényegre törő munkaköri leírás, 
ha úgy tetszik: tömör program.

Érdemes kibontani az eredeti görög szavak gazdag 
üzenetét. A legeltetés nem azt jelenti, hogy nekünk kell 
megetetni – bocsánat a kissé profán szójátékért: beetet-

 * Elhangzott a békéscsabai Nagytemplomban 2003. szeptember 6-án. 
(A püspöki székfoglaló beszéd a 3–4. oldalon, a felügyelői székfoglaló beszéd 
az 5. oldalon megjelent az Evangélikus Élet szeptember 14-i számában.)
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ni – a ránk bízottakat. Küldetésünk elsegíteni, elvezetni 
őket a megfelelő táplálékhoz, a 23. zsoltár képeivel élve: 
a füves legelőre, a csendes vizekhez, ahol a tikkadt lélek 
felüdülhet.

Alig hiszem, hogy hosszabban kellene ecsetelnem, hogy 
egy fizikailag, szellemileg, lelkileg egyaránt szennyezett, 
mérgezett világban micsoda lehetőség és felelősség, ha em-
bereket egészséges táplálékhoz, tiszta forráshoz, a bűnbo-
csánat, az új élet, az örök élet forrásához tudunk terelni.

Alapigénket, Péter sajátos „beiktatási” szertartását ez a 
mondat vezeti be: „Miután ettek, Jézus így szólt…” Ott is, 
akkor is, Jézus gondoskodott a táplálékról.

Itt is, most is hamarosan ő hív és ő vár minket a meg-
terített úrvacsorai oltárnál, hogy az élet kenyerével és 
italával tápláljon minket, és küldjön tovább másokhoz. 
Az úrvacsorai liturgia végén felhangzik majd a mozgósító 
missziói parancs: „Ti, akik megtapasztaltátok a bűnbo-
csánat örömét, menjetek el és építsétek a testvéri közös-
séget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó 
szeretettel!”

Így találkozik, ebben az ünnepi órában, a halász és a 
pásztor. Az egykor, a tóparton emberhalászatra elküldött 
Simon Péter ezúttal a Főpásztor munkájába kapcsolódhat 
bele: legeltetheti, őrizheti, gondozhatja azt a nyájat, ami 
nem az övé. A Jó Pásztor háromszor is figyelmeztet az 
egyértelmű tulajdonviszonyra: az én juhaimat, az én bá-
rányaimat, az én nyájamat bízom rád. Talán kissé merész 
a párhuzam, de úgy érzem, hogy ezekben a percekben én 
is, akit éppen hat éve bíztak meg országos missziólelkészi 
szolgálattal, a háló mellé – ami a misszió jelképe –, pász-
torbotot kapok a kezembe. Így, a kereszttel és a pásztor-
bottal indulhatok. Ez a két szimbólum éppen arra emlé-
keztet, ami püspöki szolgálatom kettős fókusza: passió és 
misszió. Ez a kettősség szólal meg alapigénk végén is, ahol 
Jézus egyértelműen jelzi Péternek, hogy küldetéséhez hoz-
zátartozik majd a szenvedés, adott esetben a mártírium, a 
keresztvállalás is.

A kereszt ugyanis nem reprezentatív ékszer, nem deko-
ráció, nem státusszimbólum a püspök nyakában. Talán 
bölcsebb, de legalábbis kevésbé félreérhető lenne csillogó 

aranyozott ezüstkereszt helyett egyszerű fakeresztet hor-
danunk… De igazán nem a kereszt anyaga a döntő, hanem 
az a figyelmeztető üzenet, amit hirdet: Krisztus tanítványá-
nak, Krisztus egyházának a 21. században sincs más útja, 
mint a szenvedést is felvállaló keresztút.

A másik beszédes szimbólum, a pásztorbot kezemben, 
ami nem díszes ötvösmunka, nem egyházművészeti érték, 
de nekem mégis drága kincs, mert eddigi gyülekezetemből, 
Nagytarcsáról kaptam. Ez emlékeztet régi-új küldetésemre, 
a pásztori, missziói szolgálatra.

Mindennek a szolgálatnak a tartalmáról, célkitűzéseiről 
a közgyűlésen elhangzó püspöki székfoglalómban szólok 
majd részletesebben.

Most csak a bennem élő reménységről szeretnék számot 
adni. Hiszem és remélem, hogy ez a vidék újra „viharsarok” 
lehet – a szó biblikus értelmében ahol végigsöpör Isten 
Lelkének éltető vihara. S ennek nyomán megmozdulnak a 
száraz csontok, életre kelnek sorvadó gyülekezeteink. Ez 
nem rajongó utópia, hiszen Jézus megígérte az övéinek, 
hogy elküldi a Lélek ajándékát, ha kérik! Kérjük hát őt, és 
fogadjuk el válaszát.

Hogy ez mennyire nem utópia, azt átélhettem az elmúlt 
napokban Orosházán és Békéscsabán, ahol összesen több 
mint ezer fiatalnak hirdethettem az evangéliumot a tanév-
nyitó istentiszteleten. Nem felejtem a csillogó szemű első-
söket az orosházi oltárnál, amint átvették az élet könyvét, 
első Bibliájukat. S itt, ez a hatalmas templom is megtelt 
már egyszer ezen a héten igére figyelő, imádkozó fiatalok-
kal. Tudom, az iskolaügy sem csupán sikertörténet, de ve-
gyük észre: hatalmas dolgokat tett velünk az Úr, aki a kö-
vekből is tud fiakat támasztani.

Legyen övé az utolsó szó most és induló szolgálatom 
minden döntésében! Legyen övé az utolsó szó mindany-
nyiunk életében. Alapigénk záró mondata egész életünk 
igazi csattanója, kulcsa, csupán ennyi Jézus ajkáról: „Kö-
vess engem!”

Válaszoljunk imádságban erre a kitüntető, provokáló 
megszólításra. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged, 
ajándékozz meg Lelked tüzével, erejével és bölcsességével, 
hogy követhesselek és szolgálhassalak téged.
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SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN UTOLSÓ 
ELŐTTI VASÁRNAP 

• Ez 34,17–22

 Ezékielről és a könyvről

Ezékiel a babiloni fogság prófétája. Az első deportálással 
(597) kerül Júdából a Kebár folyó partjára, ahol pár évvel 
később kezdi meg prófétai szolgálatát. Pap volt, és a fog-
ságban is nagy tekintélyre tett szert. Próféciái először az 
ítéletről, majd a népet vigasztalva a szép jövő eljöveteléről 
szólnak. A fordulatot Ezékiel igehirdetéseiben a Jeruzsá-
lem pusztulásáról szóló hírek (Ez 33,21) hozták meg. Hir-
dette, hogy Isten az egyedüli Úr a földön, és hozzá kell 
megtérni, valamint, hogy ha a választott nép meg szeretne 
maradni, akkor gyökeres megújulásra van szükségük tá-
vol a hazájuktól, azután pedig az Isten dicsősége meg fog 
jelenni, és elhozza az üdvösséget. Ezékiel az élet prófétá-
ja volt, hiszen kifejezéseiben az „élni”, „élet” szavak elég 
gyakoriak voltak (33,10–20-ban például tízszer fordulnak 
elő valamilyen formában), olyannyira, hogy az Ószövetség 
könyvei közül ezek a szavak Ezékiel könyvében szerepel-
nek a legtöbbször.

A 34. fejezet egy helyzetfelismerés. Jeruzsálem elveszett, 
az életben maradáshoz pedig rendet kell tenni a nép sora-
iban és az Istennel való kapcsolatukban, hogy legyen jövő-
jük. Ezt pedig a vezetőkön, pásztorokon kell kezdeni, akik 
a gyenge embereket félrelökik.

 A szövegről

Ez a fejezet több részre tagolható. 1–10-ben beszél az em-
berpásztorokról, akik rosszul végezték munkájukat. Magu-
kat gyarapították (etették), a gyengéket nem erősítették, és 
ennek következtében szétszóródott a nyáj. De immár az Is-
ten veszi a kezébe a pásztorbotot, és mindenki más juh-sze-
repbe kerül. A 11–22. versek szerint Isten az elveszetteket 

megkeresi (Lk 15,1kk), és az ő népe között is igazságot tesz. 
Így hirdeti meg az egyedüli jó pásztor megjelenését és a bé-
kesség szövetségét a 23. verstől.

A 17–22. versek önmagukban mégis kiragadhatok a 34. 
fejezetből, hiszen itt nem a nép vezetői (pásztorok) felett 
tartott ítéletről beszél, hanem Izrael egész népe felett tar-
tandó kollektív ítéletről prófétál Ezékiel. Érdemes megfi-
gyelni a párhuzamot e vasárnap evangéliumi igéjével is (Mt 
25,31–46). Parallel helyekként használhatók még: Mt 
20,25–28; Mt 7,21–23.

A kijelölt textusunkban a    ige háromszor kerül 
elénk. Jelentése: igazságot szerezni/tenni; elítélni, bün-
tetni. Büntetésről, elvesztésről nem olvasunk itt, ezért 
kérdés lehet számunkra, hogy végül kemény bírói ítélet-
ről van-e szó, avagy a helyzet olyan megítéléséről, amely 
igyekszik mindkét félnek az emberi méltóságához visz-
szavezető igazi utat megmutatni, az egyiknek úgy, hogy 
az Isten felemeli, a másiknak pedig úgy, hogy ráébresz-
ti önzésére, rosszindulatára. Az Isten igazsága végül a 
másodikban valósul meg, vagyis hogy nem elveszteni 
akarja az embert, hanem inkább mindenkivel rendezni a 
kapcsolatát azáltal, hogy egyetlen pásztort rendel föléjük, 
aki gondját viseli az egész népnek, és akit ő küld hozzá-
juk (23. vers).

A 17. versben egyértelmű felszólítással kezd, és az iste-
ni igazságszolgáltatás kezdetét hirdeti meg. Egy kicsit ér-
demes figyelni az itt szereplő állatokra. A bárányra ugyan-
azt a szót ( ) használja, de ugyanakkor ez egyszerre je-
lentheti juhnak, illetve kecskének is a fiatal egyedét, vala-
mint az idősebb állatoknál jelentős, hogy hím példányokat 
sorol fel. Ezzel jelöli meg átvitt értelemben, hogy az Isten 
igazsága mindenkire érvényes lesz, fiatalra, idősre, min-
denféle emberre.

A 18–19. versekben kerül elénk konkrétan az ítélet oka. 
A nép tagjait ugyanis kizsákmányolják, elnyomják, durván 
kihasználják az erősebb „vezérhímek”. És ez az erőszak 
vonja maga után az isteni reakciót. Érdekes kifejezés a 
„nem elég nektek” (   ) más fordítása: „csekélység nek-
tek”. Ezzel mutat rá a túlzott igényekre és az elburjánzott 
elégedetlenségre az erősek között.

AZ IGEHIRDETÕ MÛHELYE
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A 20. vers tulajdonképpen ismétlése a 17.-nek, és az 
„ezért” (  ) szócskával nyomatékosítja, erősíti meg azt. 
A sovány bárány – kövér bárány kifejezésekkel jelzi, hogy 
nem egyszerűen Isten–ember közötti viszonyt akar tisztáz-
ni, hanem az ember–ember közötti szociális viszonyban 
akar igazságot szolgáltatni.

A 21–22. versekben ismét a gyengék elnyomását hang-
súlyozza, és végül közli az igazságtételének eredményét. 
Nem engedi, hogy elnyomója legyen egyik ember a másik-
nak, hanem a szabadságot ígéri az erőtleneknek. És a vég-
ső ítélet, amellyel ezt megvalósítja, az az isteni pásztor 
uralmának ígérete, amelynek nem célja, hogy bárki is el-
vesszen, hanem egyenlőként tudjon élni bárány és bárány, 
ember és em ber.

A vasárnap jellege

Az utolsó idők végén érkező Urat hirdeti meg, aki ítéletre 
jön övéihez. Az ítélet hirdetése fontos jellemzője e vasár-
napnak, hiszen az alól senki sem térhet ki, de mégis a te-
kintetünket az Eljövendő felé kell inkább fordítanunk, és 
várnunk kell, mint menyasszonynak a vőlegényt, hogy 
aztán a várakozás mennyei örömmé tudjon válni. Ezért 
figyelmeztet ez a vasárnap: vigyázzatok, készüljetek a vő-
legény fogadására!

Mai igénkre nézve pedig látnunk kell, hogyan fog az Úr 
mindannyiunkat mint bárányait megítélni, és hogyan kül-
di el hozzánk a pásztort, aki kezébe veszi a mi életünk jö-
vőjét is. Ki tudja, öröm lesz akkor vagy reszke tés?

Gondolatok az igehirdetés felé

Mi vezet el az ítélethez? Az, hogy rossz az értékbecslé-
sünk. Hiszen a nép vezetői is a legnagyobb ajándékokat 
nem tudták értékelni (az emberek fölé rendeltségüket, a 
pásztor-voltukat), hanem mindent és mindenkit tönkre-
tettek ezek segítségével. Sőt az önzésük olyan méreteket 
öltött, hogy mindent pusztítsunk, ahogy itt írja: összeta-
posni minden legelőt, zavarossá tenni minden ivóvizet, 
csak másnak ne maradjon belőle. Talán magunkra isme-
rünk. Tudjuk értékelni, amit az Istentől kaptunk? Még 
amit embertársainktól kaptunk, azt sem (lásd szülői sze-
retet, segítségnyújtás a bajban, építő kritika), nemhogy 
az Isten ajándékait: kegyelem, bűnbocsánat, örök élet. És 
sokszor talán úgy vagyunk ezekkel az értékes ajándékok-
kal, mint az egyik svájci kislány, aki, amikor megkapta a 
születésnapi ajándékait, anélkül, hogy megnézte volna, 
mit is kapott, a sarokba repítette mindegyiket, mert sem-
mi sem volt elég jó neki, minden unalmas és értéktelen 
volt számára.

Ezen túl mennyire tud dolgozni bennünk az önzés, az 
irigység, hogy a másiknak se legyen jobb, mint nekünk. 

Sőt tegyünk tönkre mindent, a másik ember becsületét, 
szavahihetőségét, egyáltalán a lehetőségét a normális 
élethez. Rossz értékbecslés, önzés, és ezáltal az én hata-
lomra helyezése az Isten helyett. Ezekkel kell majd elszá-
molnunk.

Ezékiel próféciája a nép körében lévő szociális bűnö-
ket ostorozza. Amikor a gyengéket felöklelik, eltapossák. 
Ma is a társadalom ezt diktálja: hulljon a férgese, vesz-
szen a gyenge, aki nem tud lépést tartani. Az Isten pedig 
azt mondja, hogy ez nem maradhat így, hanem a gyen-
géket erősíteni kell. Amikor mi azzal küzdünk, hogy 
visszaállítsuk emberek méltóságát, tehetetlenül állunk 
meg kegyetlen esetek előtt, és nem tudunk semmit sem 
tenni. De akkor mégis lehet valakihez fordulni, akinek 
az ítélete éppen ez: szabadságot mindenféle elnyomás 
alól (emberi hatalom, bűn, halál), és a szociális egyen-
lőségen túl az Isten előtt való egyenlőséget megvalósí-
tani az emberek között. Erre csak az Isten képes, és ezen 
a ponton lehetne utalni a megszemélyesített jó pásztor, 
Jézus munkájára.

Az ítéletben tehát meg kell majd állni az egyénnek és a 
társadalom egészének is. De még egy fontos dolog van. Az 
Isten nem csak személyenként ítél, hanem egy egész nyájat, 
az ő nyáját is. Vagyis az egyház is ítélet alá kerül. Hogyan 
pásztorolt? Önmagát erősítette és a gyengék energiáit szív-
ta még inkább ki? Hagyta, hogy az Isten ajándékait elér-
téktelenítsék, tönkretegyék, vagy éppen ő maga tette tönk-
re? Vagy az erős hitű hordozta-e a gyengék gyengeségeit 
(Róm 15,1kk)? Súlyos kérdések ezek, de az Isten itt is igaz-
ságos, és nem akarja az egyház vesztét sem, hanem, hogy 
figyeljen az egyetlen Pásztorára. Erről is érdemes gondol-
kodni a textus kapcsán.

Ezékiel könyvének gondolatmenete szerint tehát újra 
csak át kell gondolnunk az ítélet kérdését. A hűtlen pász-
torok felett azért kell igazságot tenni, hogy lehessen az 
egész népnek szép jövője. Az isteni ítélet így ebben a sza-
kaszban – én úgy ítélem meg – nem azt jelenti, hogy vala-
ki elveszik, valaki pedig megmarad, hanem sokkal inkább 
azt, hogy mindenki marad, de immár az Isten uralma alatt, 
és mindenki egyenlővé lesz. Elég nagy büntetés ez az el-
nyomóknak? És ezzel beteljesedik az igazság. Tehát itt az 
ítéletnek nem az emberi oldalát világítja meg, amely tele 
van talán borzalmakkal, rettegésekkel, lemondásokkal, ha-
nem az Isten oldalát, hogy ő az ítéletkor a saját uralmát 
véglegesíti, és nem lesz többé elnyomás, kizsákmányolás, 
hanem csak egyenlőség.

Újra és újra nézem ezt az igét, de az ítélet sok kérdést 
felvető elemezgetésén túl mindig megakad a szemem 
valamin. A birtokos jelzőkön. Az ítéletre kerülő bárányok, 
kosok vagy bakok, vagyis mindenki az övé. Így az igaz-
sága is, az a különleges igazság, hogy mindenkinek, aki 
hozzá tartozik, a legjobbat megadja a Jó Pásztor érdemén 
keresztül. És ha így nézzük, akkor az ítélet is más fény-
be kerül.
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„Hányszor tévedtünk el és hányszor
mentünk zsákutcába. Vajon
a végítéletkor ki áll majd
a jobb és baloldalon?

Lesz fogcsikorgatás, sötétség?
Kínlódni fog-e a gonosz?
Vajon ezek nem földi dolgok?
Fogalmuk olyan otthonos

ha arra gondolok, mi volt és
mi van. A jó pásztort hiszem,
s azt is, hogy nem lesz bűneinkről
zordon bírói szó sosem,

ha elvonultunk vértől ázott
színpadunkról. Mondd hát, vajon
Isten nem a kifogyhatatlan
jóság, kegyelem, irgalom?”
(Toldalagi Pál: Eretnekségeim)

Énekek: 362,  514.
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Varga Katalin

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN UTOLSÓ 
(ÖRÖK ÉLET) VASÁRNAP

• Dán 12,1c–4

 A vasárnap jellege

Az egyházi esztendő utolsó vasárnapja az örök élet vasár-
napja elnevezést kapta. Az introitus zsoltár antifónája: 
„Ímé, új eget és új földet teremt az Úr, és örvendez benne 
az ő népe örökké.” (Ézs 17–18) A vasárnap vezérmondata: 
„Az újjáteremtő Isten színe elé.” Elsősorban ezért ne az 
ítéletre tegyük a hangsúlyt, hanem az örök élet reménysé-
gére és a Szentlélek újjáteremtő erejére. A feltámadás egy-
szerre jelenti az új teremtést, átalakulást, az örök élet 
megragadását már most, és reménységet a szabadulásra 
a bűn és halál hatalmából.

 Dániel könyvéről

Dániel könyve a makkabeusi háborúk idején keletkezett. Az 
1., 3., 6. fejezet történeteiben az olvasók felismerhették IV. 
Antiokhosz Epiphanész rendelkezéseit a zsidó vallás üldö-
zésére. A 11. fejezet egészen konkrétan utal a szír király 
zsar noki uralmára. John Bright a könyv keletkezését a 
temp lom megtisztítása (Kr. e. 164) előtti időre teszi, amikor 
az igazaknak sok mártírja volt. Dán 12,1–4 szerinte a már-
tírok vigasztalása.1 Mások közvetlenül a 164 utáni időkre 
gondolnak, és nem a mártírokra, hanem a megtisztított 
templom új gyülekezetére, amelyben vannak még tévely-
gők, és vannak, akik másokat igazságra vezetnek, tanítják 
a gyülekezetet.2

A könyv műfaja apokaliptika. Jellemzője az elrejtett, tit-
kos tudás kinyilatkoztatása, a végső idők iránti érdeklődés. 
A történelem végén a gonosz erői végső harcban legyőzet-
nek, és az immanens történelem folytatásaként uralomra 
jut Isten országa.

 A szövegről

„Abban az időben” – Dániel apokaliptikájában IV. Antiokhosz 
Epiphanész vereségének ideje a történelem vége, akkor kö-
vetkeznek be az eszkatológiai események. „…a föld porá-
ban” – a megholtak országa, ahol a holtak alusznak, vagy 
mint árnyékok élnek. Ez a hit jelenik meg Ézs 26 ,19-ben: 
„Ébredjetek (…) kik a porban laktok, (…) és a föld visszaad-
ja az árnyakat.” A feltámadás eredménye az árnyéklét lezá-
rása és Isten uralmának bevezetése.

„…sokan felébrednek majd.” A feltámadáshit egyik első 
megfogalmazása az Ószövetségben. Milyen csoportokról 
van itt szó? Vannak, akik nem támadnak fel, mások gya-
lázatra és örök utálatra, akik pedig örök életre, azok között 
„sokan tévelyegnek majd” (4. vers), és vannak, akik őket 
igazságra vezetik, akik által az ismeret gyarapodik. Hason-
lóság ismerhető fel a feltámadás ábrázolásaiban más apo-
kaliptikus iratokban. Énók könyvében azok a bűnösök, akik 
már elnyerték jutalmukat, a halálban maradnak. Ahol igaz-
ságtalanság feszül az életvitel és az osztályrészül jutott sors 
között, a feltámadás után történik az igazság helyreállítása. 
A holtak birodalmának egyiptomi elképzelésében az ember 
szíve mérlegre kerül, és megítéltetnek cselekedetei. Az igaz-
ságnak érvényesülnie kell. Az apokaliptikus ábrázolásokban 
az igazság helyreállítását megelőzi a feltámadás, ami lehe-
tővé teszi az új igazságszolgáltatást.

„…zárd be ezeket az igéket (…) a végső időkig.” A mak-
kabeusi háborúk idejének olvasója a végső időkre ráismer-
hetett saját korában. A könyv jóslatainak beteljesedése már 
nagyon közel van, már itt van.

„Sokan tévelyegnek majd.” Talán azokra kell gondolnunk, 

 1 Bright 1990, 412. o.
 2 Das Buch Daniel, 134. o.
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akik a templom megtisztítása után még tévutakon jártak, 
akik erőszakos eszközökkel akarták kikényszeríteni Isten 
országát.3 Az „okosok” feladata őket igazságra vezetni. Az 
ő szelídségüknek, hitüknek igazságra vezető fényét példáz-
zák Dániel és az ifjak történetei. Példájuk hitre vezeti a 
királyokat, Nebukadneccart és Dáriust (3,28; 6,24).

 Milyen örök üzenete van számunkra Dániel 
könyve korhoz és műfaji sajátosságokhoz 
kötött látomásainak?

Időhöz kötött a makkabeusi háborúk szituációja, műfaji 
sajátosság az eszkatologikus események leírása az apo ka-
lip tika dramaturgiája szerint. De Kantnak igaza van, mi is 
csak térben és időben tudunk gondolkodni, hiszen ezek a 
kategóriák az emberrel együtt születnek.

Örök üzenete azonban Dániel könyvének, hogy az idő 
közel van. Ami eljövendő, már most jelenlévő valóság, már 
most megérinti életünket. Figyelmeztetés, vigasztalás és 
reménység. Ha az idő múlását egy vízszintes vonalon kép-
zeljük el, amelynek egy pontján állunk most, az örök élet 
nem ennek az időnek a végtelen meghosszabbítása, nem 
az élet időtartamára vonatkozik, hanem annak értékére. 
Egy másik dimenzió. A vízszintes tengelyhez képzeljünk el 
egy másik, függőleges tengelyt. Ebben a koordináta-rend-
szerben életünk minden pillanatának végtelen perspektívá-
ja nyílhat. Az örökélet fényében van értéke életünknek. 
Helyére kerülnek cselekedeteink. Nem a világ értékrendje 
szerint, hanem az örökkévalóság rendje szerint. Vagy érté-
kes az, és bármily kicsiny, véges cselekedet is, Isten örök-
kévalóságához tartozik. Vagy értéktelen, hamis, felemás, 
és a hiábavalóságra vettetik. Figyelmeztet ezért az ige: éle-
tünk megítéltetik. Miként élünk? Hogyan tekintünk vissza 
eddigi életünkre? Mi volt abból, ami az örök élethez tarto-
zik? És mi az, ami feledhető, vagy gyötör az emléke – Dá-
niel képeivel élve marad a halál birodalmában, vagy örök 
gyalázatra támad föl. De Istennek nem az ítélet az utolsó 
szava. Az Ószövetség Istenének, Dániel Istenének akaratát 
Jézus Krisztusban ismertük meg. Benne „az örökkévalóság-
ból belépett valaki az időbe, (…) és halálával legyőzte a 
halált. Itt ebben a mulandóság alá rekesztett világban győ-
zetik le a halál.”4 Jézus Krisztus által lehetséges, hogy amit 
életünkben elrontottunk, nem kell a bűn, az ítélet megmá-
síthatatlan hatalmában tudnunk, hanem Isten átformálja 
bocsánata által, és jó tervében felhasználja azt (1Móz 
50,20). És reménységünk van arra, hogy ami életünkben 
be nem teljesült vagy veszteség, nem marad a sors és a 
halál hatalmában, hanem elnyeri beteljesedését, értelmét 
az örökéletben. A feltámasztás átformálás. Ami véges, meg-
másíthatatlannak tűnik, felemeltetik az örökkévalóba.

Dániel könyve azonban nem az ember személyes sorsá-

 3 Uo. 135–136. o.
 4 Hankiss 2000, 247. o.

ra gondol, amikor a feltámadásról beszél, hanem Izráel 
népének közösségére, a megtisztított templom gyülekeze-
tére. Ennek a kollektív szemléletnek fontos üzenete van 
számunkra is. Hiszen nem képzelhető el egyéni boldogsá-
gunk anélkül, hogy nem látjuk biztonságban embertársaink 
életét, gyermekeink jövőjét. Napjainkra is jellemzők a kü-
lönböző végidő-várakozások, amelyek nagy része már meg-
figyelhető jelenségekből levezetett pusztulás képét festi 
elénk a nem is olyan távoli jövőben. Huntington a nagy 
civilizációk összecsapását látja végső veszedelemnek. A kör-
nyezetvédők a túlnépesedés, a mindent felélő növekedési 
kényszer, a globális felmelegedés veszélyeire figyelmeztet-
nek. Mások, például David Corten az egyre súlyosabb szo-
ciális feszültségekre, arra, hogy a globális kapitalizmus 
szegénységbe taszít százmilliókat. A hívő ember nem visel-
het szemellenzőt, nem mondhatja, hogy csak az örök élet-
re tekint, a világ kérdéseivel nem foglalkozik. És azt sem 
mondhatjuk, hogy Isten majd megoldja helyettünk a világ 
bajait, ezért legyünk optimisták, ne aggódjunk. Azt gondo-
lom, hívő emberként két dolgot mondhatunk.

1. Ne adjuk át magunkat az apokaliptikus írók pesszi-
mista történelem-szemléletének! Szerintük Isten egyszer 
megteremtette a világot, és az a bűn által egyre csak pusz-
tul és romlik, mint Dániel könyvében a szobor, amely egy-
re silányabb fémekből áll, ezért az evilági életnek nincs 
jövője, nincs értelme. Az Ahol a zöld hangyák álmodnak 
című filmben egy környezetvédő úgy látja a világot, mint 
egy szakadék felé rohanó vonatot, ő pedig rohan visszafe-
lé a vonaton. Azzal együtt, hogy komolyan vesszük, és 
osztozunk a világért való aggodalomban, hisszük, hogy a 
teremtés nem egyszer történt, hanem Istennek jelen idejű 
csodája, minden életen, történésen, cselekedeten keresztül 
tart, a mi létünk által is és gyermekeink által is, hogy Isten 
örökkévalósága kiteljesedjen. Jó részese lenni ennek.

2. Ne várjuk, hogy Isten majd helyettünk gondoskodik a 
világról, hanem legyünk fénylő égbolt, adjuk tovább az 
újjáteremtésben való hitünket, a krisztusi szeretetet!

 Az igehirdetés vázlata

Az ige először személyes sorsunkra, azután embertársain-
kért és az egész teremtett világért való felelősségünkre irá-
nyítja figyelmünket. Az idő közel. Az ítélet nem a belátha-
tatlan távoli jövőre tartozik, hanem átéljük közelségét, ami-
kor döntések előtt állunk, amikor értékelve visszatekintünk 
életünkre. De az ítélet a kegyelmes Isten kezében van, akinek 
az akaratát Jézus Krisztusban ismertük meg. Az ő kegyelme 
által van bűnbocsánat és reménység, hogy amit felemásnak, 
elrontottnak, veszteségnek tapasztaltunk, Isten újjáteremti, 
jóra fordítja azt.

Másodszor embertársainkért, a világért érzett felelőssé-
günkre figyelmeztet. A világ romlása feletti kesergés helyett 
bátor hitre hív, amely szembenéz az életünket fenyegető 
veszélyekkel, de észreveszi Isten újjáteremtő hatalmát.
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Kézdy Péter

ADVENT 1. VASÁRNAPJA

 • Lk 3,1–6

 Röviden a textusról

Lukács evangéliumának 3. fejezete, csakúgy, mint a 2. is, 
világtörténelmi kitekintéssel kezdődik, melyben Keresztelő 
János színrelépését helyezi el történelmi keretek között. Az 
evangélista ezzel együtt Jézus földi tevékenységét is beveze-
ti. Nem titokban történt eseményekről olvashatunk tehát az 
evangéliumban, hanem olyanokról, melyek a világ történel-
mének is részei. Másfelől azonban a kronológiai meghatá-
rozással Lukács tudatosítani akarja, hogy az üdvösség, 
melynek Keresztelő János az előhírnöke és Jézus a megvaló-
sítója, egyetemes jelentőségű, mindenki számára szól.

János elhívását Lukács az ószövetségi próféták elhívásá-
hoz hasonlóan írja le, ő is konkrét történelmi kerettel ha-
tározza meg az elhívás és elindulás idejét. A kronológiai 
elhelyezést a szerző a kor politikai és vallási vezetőinek 
felsorolásával oldja meg. Első helyen Tibériusz császárt 
említi, aki Kr. u. 14-ben kezdte meg önálló uralkodását, 
majd a második helyen következik Júdea helytartója, Pon-
cius Pilátus, aki Kr. u. 26-tól 36-ig volt helytartó. A politikai 
vezetők között említ még három negyedes fejedelmet is, 
akik a különböző tartományokat kormányozták. A politikai 
vezetők után a vallási vezetők következnek: Annás és Ka-
jafás neve kerül elő a felsorolásban. A főpapi hivatalt Ka-
jafás töltötte be János és Jézus működésének idején, azon-
ban Annás, aki Kajafás apósa volt, még szintén komoly 
befolyással rendelkezett ebben az időben.

Keresztelő Jánost tehát a fent említett politikai és val-
lási vezetők által behatárolt időszakban szólította meg az 
Úr szava, ennek hatására megy a Jordán vidékére. Márk-
nál és Máténál János a pusztában prédikál, míg Lukács a 
pusztát az elhívás, a megszólítás helyeként említi, az ige-

hirdetés helye pedig a Jordán térségéhez kapcsolódik. 
A pontos helymegjelölésnek azonban szimbolikus tartalma 
is van. A puszta, a kevéssé vagy egyáltalán nem lakott, 
növényzetében gyér hely az, amely alkalmas az elhívásra, 
a megszólításra, hiszen nincsenek zavaró tényezők, me-
lyek elvonják az ember figyelmét az Isten szaváról. Azon-
ban János nem marad a pusztában, hanem elhívása után 
a Jordán vidékére megy az emberekhez az üzenettel, amit 
Isten rábízott.

Lukács nem fordít különösebb gondot Keresztelő János 
személyének bemutatására, inkább prédikációjára kon-
centrál, melyben az Isten üdvössége, valamint a kereszt-
ség kerül a középpontba. A qumráni közösséghez hason-
lóan ő is a közeli jövőre várja az Isten üdvösségét, és 
buzdít az ézsaiási idézettel a felkészülésre. De nem marad 
a pusztában, hogy ott várja mindezt, hanem hirdeti, hogy 
mindenkit elérjen ez a hír. Hasonlóan figyelmeztet, fel-
szólít a keresztségre is, mellyel együtt kell járnia a meg-
térésnek. Lukács a hangsúlyt tehát Keresztelő prédikáci-
ójára, az üzenetre helyezi inkább, mint személyének be-
mutatására.

Az ézsaiási idézet eredetileg a babiloni fogságban élő 
izraeliták hazatérését hirdette meg. Eszerint a pusztában 
kell a hazatérők számára az utat elkészíteni, hogy Isten 
azon vezethesse vissza népét. Az újszövetségi értelmezés 
szerint pedig János a Krisztus előtti út készítésére szólít fel, 
kiterjesztve ezt az üzenetet minden ember számára, hogy 
mindenki megláthassa az Isten szabadítását.

 Gondolatok

Advent az az ünnepi időszak, melyet mindannyian érzék-
szerveinkkel is érzékelünk. Látjuk a díszes kirakatokat, a 
feldíszített boltokat, érezzük a fenyő illatát a levegőben, a 
gyertyák fénye visszatükröződik az ablakok üvegein, min-
den fényesebb lesz, mint általában. Körülöttünk minden 
azt hirdeti, hogy valami elkezdődik, valami új jön, és erre 
készülünk. Azonban nem mindenkinek jelenti ugyanazt ez 
a mozgalmas időszak, mely a fő időt készíti elő. Mivel ka-
rácsony, a fő idő nem hordoz azonos jelentéstartalmat 
mindenki számára, ezért a megelőző készülődés is nagyon 
sokrétű. Karácsony általánosságban a szeretet ünnepe lett, 
a nagy készülődésben pedig elveszett az igazi üzenet, hogy 
megszületett a Megváltó. Szembesülnünk kell tehát a kér-
déssel, mire is készülődünk advent időszakában?

Több párhuzam is felfedezhető az alapigében és a dvent 
megszokott rendjében: a mozgás, az új kezdet, a készülődés. 
Azt mondhatjuk, hogy advent nem egy statikus, hanem egy 
mozgalmas várakozás. Bár nem tartozik alapigénkhez, de 
a 7. versben azt olvassuk, hogy sokaság hallgatja Jánost. 
A tömeg felkerekedik és kimegy hallgatni őt, kimozdul éle-
te megszokott rendjéből. Nem várakozik egy helyben, hanem 
megy és cselekszik, megkeresztelkedik a Jordánban. Ezzel 
a mozgással pedig együtt jár egy új kezdet is. Az, hogy a 
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tömeg kimozdul élete megszokott rendjéből, újat hoz, új 
kezdetet jelent. A keresztséggel valami egészen új kezdődik 
el, valami teljesen más, mint amit eddig élt a tömeg. Kiin-
duló pont, rálépés egy útra, mely megújulást hoz. De ez a 
megújulás csak akkor következik be, ha a tömeg tovább is 
lép ezen az úton, a készülődés útján, melyre az ézsaiási 
prófécia mutat rá.

Alapigénkben a 6. vers az, mely nagyon jól összefoglalja 
advent üzenetét: advent nincs különböző idők kultúrájához 
kötve, örök üzenetet hordoz, bárhogy is alakult az idők 
folyamán advent jelentése a világ számára.

Van egy 16. századi festmény, amely azt a pillanatot 
ragadta meg, amikor János prédikál. Egy erdőben áll, kö-
rülötte pedig ott vannak hallgatói, fejedelmek, vezérek és 
püspökök. Azok az emberek, akiktől függ a többi ember 
élete, sorsa és jóléte. Őket ábrázolta a festő gyülekezetként. 
Érdekes eljátszani a gondolattal, ha ezt a képet ma kellene 
megfesteni, vajon kik kerülnének rá erre a képre, kiket áb-
rázolna ma a festő? És ha mi ott lennénk, mit hallanánk ki 
János szavaiból? Milyen üzenet érkezne hozzánk?

Ami előttünk áll az igében, az a várakozás és az Úr út-
jának készítése együtt. János nemcsak meghallotta az Úr 
hívó hangját, hanem hallgatása után elindult, és másoknak 
is hirdette, amit hallott. Nem maradhatott a pusztában, 
mert nem neki szólt csupán az Isten szava, hanem mozgás-
ra, tettre késztette. Arra, hogy amit hallott és látott, adja 
tovább és hirdesse mindenki számára. Hogy közel hozza 
Istent az emberhez.

Dolgunk van nekünk is, mert advent nem csupán készü-
lődési idő, hanem tettre készítő időszak. Olyan idő, melyben 
nem maradhatunk egy helyben, nem várakozhatunk csupán 
az égre nézve, hanem lépnünk kell. Ott kell lennünk a tö-
megben, meg kell hallanunk a közeledő Isten szavát, észre 
kell vennünk a mellettünk állót, oda kell figyelnünk a ma-
gányosra. Annyi minden van adventben, ami eltereli figyel-
münket, annyi minden másra készülünk ebben az időszak-
ban. Éppen ezért fontos, hogy a lényeg, az üzenet, mely 
hozzánk érkezik, ne vesszen el a sok tennivaló között. Hogy 
legyen időnk az elcsendesedésre, és legyen időnk észreven-
ni a másikat is. Dolgod van adventben: odafigyelni a tö-
megben a melletted állóra, a magányosra, elsősorban pedig 
az Úrra, mert ő jön és érkezik hozzád.

 Vázlat

– Adventi forgatag, melyet a világ, a történelem és az embe-
ri kultúra irányít. Mégis az eredeti üzenet, az eredeti tarta-
lom hordozza magában advent jelentését. Hogy érkezik el 
hozzánk ez az időszak, és hogy ragad magával? Sok minden 
segít a ráhangolódásban, másfelől pedig sok minden elvon-
ja figyelmünket a lényegről.

– A meghallás és az elindulás időszaka advent. Az idők 
folyamán a fogalomra rakódott jelentéstartalomból kell 
kihallani a hívást. A tömeg mozgásra kényszerít, de sokszor 

tévútra vezet. A körülöttünk lévő forgatagban kell meghal-
lanunk az üzenetet, és kell elindulnunk a közeledő Isten 
Fia elé. Mi az, ami eljut hozzánk advent üzenetéből, ott 
állva a tömegben, hallgatva János prédikációját, miközben 
számtalan más dolog ostromolja figyelmünket?

– Tovább kell lépni advent útján. Nem maradhatunk 
közönyösek, adventet nem túlélni kell, hanem megélni. 
Nem szabad, hogy a külső tényezők irányítsanak ebben 
az időszakban, hanem az isteni szónak kell irányítónak 
lennie életünkben. Az Úr útjának készítésében kell mun-
kálkodnunk, hogy megérkezhessen hozzánk, és megér-
kezhessen a tömegben mellettünk állóhoz is. Nem javaslat 
ez csupán, hanem felszólítás: készítsétek az Úr útját! Ki 
hogyan tudja, ki mivel tudja. De ehhez ki kell mozdulnunk 
életünk megszokott, sokszor már elkényelmesedett ritmu-
sából. Nem csupán a gyertyát kell meggyújtanunk az ad-
venti koszorún, hanem tudnunk kell azt is, miért gyújtot-
tuk meg.
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Csorba János

ADVENT 2. VASÁRNAPJA

 • Lk 1,13–17

 Advent homiletikuma

Advent az „adventus Domini” kifejezésből származik, 
amely az Úr érkezését, eljövetelét jelenti, hiszen advent 
Krisztust nem mint „megérkezettet”, hanem mint érkezőt 
hirdeti. Így adventben a várakozás érzése lesz a döntő 
számunkra. Természetes, hogy ilyenkor már mindenki 
készül a karácsonyra. Jó azonban azt átgondolnunk, mire 
is készülünk mi tulajdonképpen. Arra, hogy minél hama-
rabb túl legyünk az ünnepeken? Arra, hogy lesz majd egy 
kis idő egymásra? Számunkra mindezeknél sokkal fonto-
sabb az Úr eljövetelének várása. Az a várakozás, amely 
mindaddig, amíg be nem teljesedik, egy bizonytalan érzést 
hordoz magában. Azonban amikor eljön a várva várt, min-
den bánatot feledtetni tud. Ahogyan Ady Endre is írja, 
fontos az Úr érkezése. A feladatunk az, hogy így „két ad-
vent között” erről a várakozásról, a beteljesülésének/re-
ménységének örömhíréről kell szólni. Arról, amit Agen-
dánk a mai vasárnap témájaként is megjelöl: ítélet előtt, 
kegyelem alatt.
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 Exegézis

13. vers:  (aor. pass.): ’meghallgat’, ’hallgat’. Ez 
a szó jól mutatja számunkra azt az örömhírt, amit Zakariás 
élhetett át. Milyen nagy öröm, amikor valaki bizonyos lehet 
abban, hogy az Isten meghallgatta őt. Így méltán hangzik a 
buzdítás, hogy nincs mitől félnie. Újra és újra jó szembesül-
ni azzal, hogy nem hiábavaló ez ember buzgó könyörgése.

14. vers:  „Ujjongani fogsz, örvendezel, mert 
sokan lesznek, akik örülnek majd az ő születésének.” Ez egy 
különleges lelkiállapotot rajzol le számunkra. Mintha ön-
kívületi állapotba kerülne, aki meghallja azt az örömhírt, 
amelyet az Isten közöl vele. Bár azt gondolom, aki már 
átélte, mit jelent megtudni, hogy gyermeke születik, köny-
nyen át tudja érezni a szituációt, a lélek ezen állapotát.

16. vers:  ’megtérít’. Teljesebb fordítást kap-
hatunk, ha ezt a szót visszatérítnek fordítjuk. Jobban mu-
tatja a nép helyzetét, amelynek nagy szüksége van valaki-
re, aki visszafordítja őket a helyes irányba, aki megváltoz-
tatja az életüket.

17. vers: Ennek a visszatérítésnek a súlyos feladatát 
láthatjuk ebben a versben is, miszerint az emberek teljes 
gondolkodásmódját () meg kell változtatni. Az 
életvitelüket kell átalakítani, mert az eljövendőnek az lesz 
a feladata, hogy felkészítse a népet (). Ez 
szintén azt jelentheti számunkra, hogy valami olyat kell 
helyreállítani, rendbe hozni, ami már nagyon a végét járja. 
Mintha egy pótvizsgára készülő diák felkészítését vállalná, 
hogy az utolsó napon kiállha ssa a próbatételt, a vizsgát.

Gondolatok az igehirdetéshez

A Lukács írása szerinti evangéliumban a szinoptikus evan-
géliumoktól eltérő kezdést találunk. Hiszen itt nem Jézus 
születésének története az első, hanem ezt megelőzi egy má-
sik ígéret beteljesedése, amelyet mind Ézsaiás (Ézs 40,3), 
mind Malakiás (Mal 3,20) próféta megjövendölt. A helyszín 
a templom. Ennek akkor sokkal különlegesebb hangsúlya 
volt, mint ma, hiszen akkor oda összpontosult minden. Ér-
dekes lenne feltenni a kérdést mind magunk, mind a gyüle-
kezeti tagok számára, kinek mit jelent az Isten háza. Zaka-
riás ott kapta a kijelentést, és ott hallhatták a beteljesedés 
örömhírét is. Elgondolkodtató lehet számunkra, hogy akkor 
még mennyivel többet jelentett, mennyivel fontosabb volt 
maga a templom is. A templom az Istennel való kapcsolat 
örömteli helyszíne volt. Ez számunkra is felhívásként szol-
gálhat. Van értelme megkeresni a belső szobánkat. Van ér-
telme felfedezni a templom létének lényegét, különlegessé-
gét. Van értelme elcsendesedni, mert az Isten felénk fordul.

Zakariásnak és Erzsébetnek emberi számítások szerint 
már nem lehetett gyermekük. Ahogyan azt a 7. versben 
olvashatjuk: „Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő 
volt, és már mindketten előrehaladott korúak voltak.” Ezt 
az érzést ma egyre többen élhetik át, hiszen egyre több 

statisztikai adatot hallunk arról, a mai családok milyen 
nagy százalékában jelent gondot a meddőség. Itt azonban 
egy nem várt fordulat következik be Zakariás és Erzsébet 
életében. A legnagyobb ajándékkal, a legnagyobb csoda 
reménységével ajándékozza meg őket az Isten. Újra és újra 
jó rádöbbenni, hogy ami embernek lehetetlen, az az Istennek 
lehetséges.

Az angyal megszólítása, „Ne félj!”, jelzi, hogy itt valami 
különleges esemény következik. A következő sorból már 
érezni lehet, hogy itt nem ítéletet hirdetni jött az angyal, 
hanem az Isten végtelen kegyelmének örömhírét hozta el. 
Zakariás számára több szempontból is örömteli dolog az 
angyal megjelenése. Egyrészt azért az üzenetért, amelyet 
hoz, másrészt abban a szerencsés helyzetben van, hogy az 
Isten megmutatta számára, hogy könyörgése meghallga-
tásra talált. Tehát van értelme újra felfedezni az embert és 
az Istent összekötő erőt, az imádságot.

Az Isten kezdettől fogva kezébe veszi a gyermek sorsát. 
Így tartja a mi sorsunkat, életünket is a kezében. De mi ne 
akarjunk kitörni belőle, mint egy kamasz gyerek. Sokszor 
talán nem érezzük, vagy nem akarjuk megérezni ezt az 
isteni gondoskodást, mert hosszú és viszontagságos út 
vezet addig, hogy nekünk is elhangozzon: ne félj, meghall-
gatásra talált a te könyörgésed. Nem lehet eleget hangsú-
lyozni az imádság erejét. Nem elcsépelt dolog újra hangoz-
tatni, hogy Isten meghallgatja kérésünket. Mert az Úr min-
dig megtalálja a módját annak, hogy megmutassa számunk-
ra: érdemes élni, van újabb lehetőség.

Érdekes megfigyelni a Keresztelő Jánosról szóló jövendö-
lést. Milyen lesz az ő názírfogadalma? Teljesen kiszakad a 
világból, hogy az Istennek szentelje életét. De nem ez az 
egyetlen mód, hogy az Isten közösségében, az ő szolgála-
tában éljünk. Mert az Isten megtalálja a módját, megmu-
tatja mindenkinek a feladatát, küldetését is.

A gyermek születésének örömhíre kell, hogy betöltse min-
dennapjainkat. Itt mégis Keresztelő Jánosról beszél az egész 
igeszakasz. Ez azonban ne tévesszen meg minket, mert 
számunkra a legnagyobb örömhír az, hogy János készíti elő 
annak az útját, akit már nagyon várunk. És ez számunkra 
is feladatokkal jár. Nekünk is ki kell vennünk a részünket 
az előkészületekből. Mik ezek a feladatok? Rendrakás! Itt 
nem a lakásunk rendbetételére gondolok, mert az az egy-
szerűbb feladat. Ahogyan az Keresztelő János feladata is, 
így a sajátunknak is érezhetjük, fel kell készülnünk a ven-
dég fogadására. Helyre kell állítani életünket, ki kell söpör-
ni mindent, ami csak a helyet foglalja. Az egész gondolko-
dásmódunkon kellene sokszor változtatni, az egész életvi-
telünkön kellene alakítanunk ahhoz, hogy méltóképpen 
fogadhassuk azt, aki az életünkbe az örömhírt hozza.

Keresztelő Jánosnak az a feladata, hogy az emberek meg-
mentésére érkező Jézus útját készítse elő. Nekünk is Keresz-
telő Jánosokká kellene lennünk, hogy együtt készülhessünk 
a nagy eseményre. Arra a nagy eseményre, amelyben az 
Isten kinyilvánítja, ugyan nincs szüksége ránk, mégis ra-
gaszkodik hozzánk. Ennek a ragaszkodásának a jele maga 
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egyszülött Fia, akit azon túl, hogy elküldött, mint szeretete 
zálogát, fel is áldozta értünk, hogy nekünk is minden nap 
az újjászületés élményét ajándékozhassa. Elő kell készül-
nünk, hogy le tudjuk tenni életünk súlyos keresztjeit az 
Emberfia kezébe. Ádvent második vasárnapján még csak 
közeledünk az igazi fényességhez, de már kaptunk egy 
szeletet az Isten reánk áradó örök fényességéből. Mert Isten 
így szeretné bevilágítani életünket, hogy lássuk meg azt, 
ami a fontos számunkra, de ő be is árnyékolja életünkben 
mindazt, ami elvon, taszít az ő szeretetétől.

Legyünk Keresztelő Jánosokká, akik tudnak alázattal az 
Isten Fiának eljövetelére tekinteni. Akik szüntelenül hirdetik 
az Isten Fiának eljövetelét. Akik megtapasztalják az Isten 
szeretetét. Akik Isten erejével ellent tudnak mondani a világ 
dolgainak. Akik felismeri k azt, aki hozzájuk közeledik.

Vázlatjavaslat

• Van értelme felfedezni a templomot.
• Van értelme felfedezni az Istent és az embert össze-

kötő erőt, az imádságot.
• Van értelme várakozni.
• Mindenkinek van takarítani valója.
• Hihetetlen – nem hiábavaló a könyörgésünk.
• Nem a félelem lelkét kaptá tok.

Énekjavaslat: 140, 147
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Kalincsák Balázs

ADVENT 3. VASÁRNAPJA

• Jn 10,30–42

 A textusról

Bár első olvasatra meglepő ez az ige advent vége felé köze-
ledve, de nézzük meg egy kicsit jobban!

Érdemes arra néhány percet áldoznunk, hogy belehe-
lyezkedjünk azok gondolatvilágába, akik köveket ragad-
nak. Érdemes elgondolkodni János evangéliuma zsidó 
hátterén is. Bár János nem idézi oly gyakran az Ószövet-
séget, de annak képvilága sokszor felbukkan. Így Jézus és 
Isten egyedi kapcsolatának jánosi megfogalmazása is a 
zsidó háttér ismeretében válik érthetővé. Mint ahogy azon 

igénye is, hogy Isten küldöttjeként kezeljék, és Istennek 
fogadják el. Természetesen építve a zsidó jogi hagyomá-
nyokra, hogy „a küldött olyan, mint küldője”. A küldöttnek 
tehát megvan az a hatalma, hogy úgy működjön, mint a 
küldője.

Tulajdonképpen ez az, ami által odáig feszül az indulat, 
hogy életére törnek, mivel nehéz azonosulni azzal, hogy a 
várt Messiás valóban ő lenne. S mi lesz a vélt igazsággal?! 
Istenkáromlás!

Talán emberileg mondhatnánk így, „az utolsó szó jogán” 
elindul egy hármas érvelés. Elsőként azokra a jótettekre 
utalva, melyet az Atya által vitt véghez. A  fogalmát a 
tettekre vonatkozóan csak itt használja az evangélium, 
megerősítve az Atya és Fiú egységét, mely úgy mutatkozik 
meg, hogy magában foglalja a hívők közösségét is. Ezek a 
jó cselekedetek Istennek tetsző cselekedetek is egyben. To-
vábbmenve, figyelmeztetésként is értelmezhető, ha rám 
támadtok, Isten ellen támadtok…

Másodsorban egy szabadabban értelmezett zsoltáridézet 
(82,6) kerül elénk a minore ad maius következtetéssel. Ha a 
Szentírás beszélhet az emberekről úgy, mint istenekről, meny-
nyivel inkább a Felkent küldöttről. Jézus ezen igénye tehát 
nem öndicsőség keresésében, hanem Istenben gyökerezik…

Továbbvezetve a hallgatók gondolatmenetét, arra a vég-
következtetésre kívánja eljuttatni őket, hogy ő valóban az, 
akit várnak. E nélkül a jótettek sem érnek semmit, mert 
céljuk küldött–küldő páratlan kapcsolatára rámutatni. Re-
mélve, hogy a biztos törvényismerők képesek egy magasabb 
dimenzióban, más síkon gondolkodni.

A hármas érv sem volt elég meggyőző, hogy elálljanak 
szándékuktól, legalábbis egyelőre, és ismét el akarták fog-
ni Jézust. Ő kicsúszik kezük közül, mert nincs hatalmuk 
rajta. Némelyek felvetik azt a lehetőséget is, hogy egy ko-
rábbi szerkesztésben itt ér véget Jézus nyilvános működése.

Kijelölt igénk utolsó versében – beteljesítve Keresztelő 
működését is, akinek szavára hittek Jézusban – az esemé-
nyeket ott fejezi be, ahol kezdte. 

Közelítve a vasárnap jellegéhez

Nemcsak liturgikus színekben, hanem a textus tekintetében 
is igen erős az „áthallás, összecsengés a böjttel”. Nem be-
szélve az ünnepkörhöz tartozó istenemberi megítélésről, már 
ha eljutunk odáig, hogy magunk számára nagybetűvel írjuk 
a helyesírástól függetlenül.

Miközben a köznapi fogalmak szerint a vasárnapok szí-
nei egyre magasabbra jutnak a „dobogón”, úgy az egyén 
egyre mélyebbre jut a Szenttel való találkozás előtt. Mivel 
ráébred, a pislákoló fények forrása nem ő maga, hanem 
valami végtelen, meg nem érdemelt kegyelem. Ennek elnye-
rése érdekében semmit sem tehet.

Advent újra és újra eljön. Vajon képes-e az egészből új 
részletet megmutatni, a magunk részévé, „jelenvalóságává” 
megváltani? 
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A prédikáció felé

Elsőként három pillér, melyre ezt a „találkozástörténetet” 
fel lehet fűzni.

1. Felismerése. Azon cselekedetek mozgatóját, amelyek 
nyilvánvalóak s látszólag egyértelműek, legalábbis megva-
lósulásukat tekintve. Szándékára nézve azonban még a 
zsidók számára is nehéz ennek felismerése.

– A következő lépés, úgy tűnik, még lehetetlenebb. Elfo-
gadni, hogy ő a várt Messiás, várakozásaikat mégsem töl-
ti be, még akkor sem, ha cselekedetei közül nem lehet egyet 
sem említeni, amiért jogos lenne akár egy kőlendítés is.

– Botrány, istenkáromlás. Túllépte az általuk szabott hatá-
rokat, merev messiási „merengéseket”. Talán ebben az advent-
ben is van nekünk is mit átlépni a magunk állította, emberileg 
behatárolt istenképünkből, felállítgatott korlátainkból.

2. Elismerése. Annak, hogy Jézus valóban Isten hatalmá-
val rendelkezik, annak akaratával összhangban.

– Ő az a csecsemő, aki beteljesíti a rábízottakat.
– Hányszor valljuk kevesebbnek Jézust erőben, lehető-

ségben, örömben, sírásban, jövőben, reményben, kegyelem-
ben, a körülmények és a magunk szülte kegyetlenségben.

3. Felismerése. Annak, hogy Messiás-várakozásunk nem 
csupán kézzelfogható és fizikai dolgokra vonatkozik.

– A mi lényünkben is benne van a várakozás. Mit várunk? 
Elég-e a bátorságunk arra, hogy elfogadjuk, ha mást vártunk, 
ha nem engedjük a hagyomány szintjén megmaradni őt?

– Nem gondolom, hogy különb helyzetben lennénk, mint 
a zsidók. Nem csóválhatjuk a fejünket, mi már többet tu-
dunk, ismerjük a próféciákat.

– A kérdés már csak az, lesz-e közös felismerés a vissza-
érkezésnél, egymásra ismerés, Jézusra ismerés.

Konkrét példákkal, úgy gondolom, mindenki leghitele-
sebben a maga tapasztalatából „állhat elő”, mert könnyen 
meglehet, hogy az ismeretek nem is állnak távol tőlünk.

A következő „ösvény” a textusban képileg kissé elrugasz-
kodottabb a szereplőktől, de azt remélem, az íróasztaltól is. 
Érdemes eljátszani a gondolattal a kövek útjáról. Most nem 
hullnak a porba. Vagy mégis?

A szegletkövön, mely mindent összetart, nincs hatalma 
kezünkben levő köveknek. Mert Jézus a kövekből is tud 
fiakat támasztani. Erre várunk és várunk, és megtörténik. 
Figyeltél? Láttad? Látod a csodát? 
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