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MÉCSES A TE IGÉD

Annak tudatában kértem szót, hogy minden bizonnyal utol-
jára szólhatok ezen a helyen, mert az élet mulandó, Jézus 
Krisztus visszajövetele pedig küszöbön van.

1945-ben, háborús és háború utáni viszonyok között, 
hiányos felkészültséggel professzoraink kifejezett kérésére 
(hálásan emlékezem meg róluk, de nem csak ezért) ketten 
bátorkodtunk vállalkozni a befejező szigorlatra a soproni 
hittudományi karon. Társam, Szedressy Pál Romániában 
lett lelkész, később püspök, de már évekkel ezelőtt elhunyt. 
Így most egyedül vagyok jubiláns.

Szívem hálával van tele Isten kegyelméért, amikor visz-
szatekintek az elmúlt 60 esztendőre. Amikor a múlt évben 
mint járásképtelen beteg a kórházi ágyon feküdtem, azzal 
számoltam, hogy lejárt az időm. Fájdalmas volt arra gon-
dolnom, hogy nem lehetek jelen majd ezen a jubileumon. 
De íme, Isten csodálatos segítsége folytán – ha kissé bizony-
talan léptekkel is – eljöhettem. (Botomat a padban hagy-
tam.) Még fájóbb volt arra gondolnom, hogy soha többé 
nem léphetek szószékre. De Isten kegyelméből – féléves 
kihagyással – újra hirdethetem az igét, most, nyugdíjas 
koromban is. Nem kell magyarázgatnom, miért van tele 
hálával a szívem. Az igehirdetés adta és adja életem értel-
mét. Erre kaptam elhívást 60 éve.

Igen, az igehirdetés. Azt már régen tudom, hogy az értünk 
halálba ment és feltámadott Krisztust kell hirdetnem újszö-
vetségi és ószövetségi textusok alapján mindig, ezerféle 
formában. Nem Krisztusról beszélni, hanem Krisztust hir-
detni – ez a megbízatásom. Lassan alakult ki azonban, 
hogyan határozhatom meg röviden az igehirdetés módját.

A kor-/cor- szócskával kezdődő három szóban foglalom 
ezt össze.

 * Elhangzott az EHE tanévzáró ünnepi ülésén, a 60 éve végzettek nevé-
ben.

Legyen az igehirdetés korrekt, azaz igeszerű, helyes. Ne 
torzítsa, ne hamisítsa félremagyarázás, tévtanítás.

Legyen az igehirdetés korszerű, mert különben hiába 
korrekt. Az igaz, hogy a mai embernek ugyanarra van szük-
sége, mint a kétezer évvel ezelőttinek, nevezetesen, hogy 
megismerje és elfogadja Isten szeretetét, a Krisztusban neki 
felkínált bűnbocsánatot, új életet és üdvösséget. De ma más 
körülmények között él az ember. Nem a teve világában él, 
hanem a tévé világában. Nem a halászháló korszakában, 
hanem a világháló (internet) korszakában. És nem az óko-
ri lassú, szinte mozdulatlan, stabil életet éli, hanem a mo-
bilitás (automobil, mobiltelefon) jellemzi rohanó életét. Ha 
nem korszerűen beszélünk, elszáll az ige a fejek felett. A 
korszerűn persze nem azt értem, hogy legyen a korszellem-
hez igazodó vagy a mai kor morális szintjéhez süllyedő az 
igehirdetésünk.

Így érek el a legfontosabb szóhoz, amely latinosan hang-
zik, de – elnézést kérek ezért – magam gyártotta, mester-
séges szó: cornatív, azaz szív szülte. Mert hiába korrekt 
az igehirdetés és hiába korszerű, ha nem cornatív, ered-
ménytelen marad. A szív szülte igehirdetés alatt nem azt 
értem, hogy én teremtem meg azt, mint ahogyan az újszü-
löttet sem az édesanyja teremti – ez Isten műve –, hanem 
csak világra hozza. Az ige nemcsak az agyamba jut, hanem 
mint jó mag, a szívembe hull. Elsősorban az enyém, mert 
nekem szól, aztán világra, azaz szószékre hozom. Persze 
a vajúdás gyötrelmét nem spórolhatom meg.

Bárcsak ilyen lett volna minden igehirdetésem! Ha nem 
szabadna hinnem, hogy Isten a Jézus véréért megbocsá-
totta bűneimet, azokat is, amelyekkel az ige hirdetésekor 
vétettem, nem mertem volna itt szólni. Azért imádkozom, 
hogy az innen szolgálatba induló lelkészek igehirdetése 
legyen mindinkább korrekt, korszerű s legfőképpen cor-
natív.

Áldja meg Isten hittudományi egyetemünk szolgálatát!

MARSCHALKÓ GYULA

Hirdesd az igét!*

„Hirdesd, az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő,
 feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással.” (2Tim 4,2)
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(12,31b) Változatlanul a karizmáknak, a kegyelmi ajándé-
koknak a gyülekezet életében betöltött helyét és szerepét 
tartja szem előtt az apostol. A 31. vers első felében ő maga 
is elismeri, hogy a karizmák között fontossági sorrend állít-
ható fel: „Törekedjetek a jelentősebb kegyelmi ajándékokra!” 
Ugyanis a korinthusi gyülekezetből nem kevesen szintén 
különbséget tettek a karizmák között, csakhogy ők a látvá-
nyosság, a rendkívüliség szempontjából rangsorolták azo-
kat. Mielőtt Pál a maga értékrendjét a karizmákkal kapcso-
latban a 14. fejezetben kifejtené, kitér egy olyan megközelí-
tési módra, amelynek alapján az ilyenféle osztályozás 
egyáltalán elvégezhető. Egyszersmind egy mindent felülmú-
ló utat mutat nekik.

Pál majd csak a következőkben árulja el, hogy ez a „min-
dent felülmúló út” a szeretet. Mielőtt azonban bármit is 
mondana róla, habozás nélkül kiveszi a karizmák köréből, 
hiszen útként és nem kegyelmi ajándékként hivatkozik rá. 
Bár Strobel a szeretetet is karizmának nevezi (Komm 199. 
o.), de ha igaza lenne, akkor a szeretet is osztozna a kariz-
mák sorsában, vagyis el lenne osztva (lásd 12,6), és ennek 
következtében nem mindenki részesülne benne. O. Wisch-
meyer sem hajlandó a karizmák közé sorolni, mert Weissre 
hivatkozva így fogalmaz: „Az  éppenséggel nem 
karizma, hanem az eszkatologikus időkhöz méltó viszony 
Istennel.” (Der höchste Weg, 36. o.) De azonnal hozzá kell 
tennünk: az apostol szívügye jelen esetben éppen az, hogy 
a szeretetet mindenekelőtt az emberi kapcsolatoknak a 
Krisztus által meghatározott végidőhöz méltó kötőanyaga-
ként mutassa be.

Pál az egyetemes emberi és egyúttal bibliai hagyományt 
követve (lásd 4. sz. szövegértelmező jegyzet)1 az „út” képé-
vel él, amely átvitt értelemben életvitelre utal. Mert amikép-
pen az útnak összefüggő menete és meghatározott iránya 
van, úgy szabja meg az ember életét is az életnek bizonyos 
módja (the way of life), valamilyen hosszú távon érvénye-
sülő felfogás és törekvés. A szeretet, ha valódi, ezt a meg-
határozó szerepet tölti be. Az apostol szerint nem lehet 

 1 Lelkipásztor 2005/6. 204. o.

kevesebb, mint „út”, vagyis az emberi élet egészét átfogó és 
irányító beállítottság.

Pál szavai feltételezik, hogy életútját, cselekedeteit ki-ki 
más és más vezérfonalhoz igazíthatja. De még a legfenn-
költebb életfelfogás sem szoríthatja háttérbe a szeretetet, 
amely „minden mást felülmúló útja” az életnek. Maga Isten 
is ehhez igazodik, ez felel meg az ő akaratának, és ebben 
jelöli meg az emberi élet célját és tartalmát. Pál az Első 
korinthusi levelében különösképpen is a szeretetnek ezt a 
mindent felülmúló szempontját érvényesíti a gyülekezeti 
élet felmerülő kérdéseinek megválaszolásában. A szétfor-
gácsolódásra, az egyéni szempontok előtérbe helyezésére 
hajlamos gyülekezetet a szeretet forraszthatja közösséggé, 
amelyben a tagok kölcsönösen szolgálják egymást és a 
gyülekezet egészét a nekik jutott kegyelmi ajándékokkal 
(1–4. fej., 12. fej.). A bálványáldozati hús evése vagy az 
attól való tartózkodás vitájában sem az erősebb teológiai 
érv vagy meggyőződés, hanem a hitben még bizonytalan-
kodót, „erőtelent” tekintetbe vevő szeretet jelenthet meg-
oldást (8–10. fej.). Ha a közösség megerősítését szolgáló 
közös étkezési és úrvacsorai alkalmak a gyülekezet társa-
dalmi rétegeinek elkülönülését, sőt szembenállását ered-
ményezik, akkor a baj forrása abban van, hogy az úrva-
csorázók nem vonják le Krisztus végsőkig elmenő áldoza-
tának következményeit, és nem tudják szeretetből bevárni 
a gyülekezet később jövő, szegényebb, kétkezi munkás 
tagjait (11,17–34). Most pedig, amikor három fejezeten 
keresztül a kegyelmi ajándékok értékelésében akar tiszta 
vizet önteni a pohárba, ugyancsak a szeretet előtérbe he-
lyezésével ad útbaigazítást a megzavarodottaknak.

SZERETET NÉLKÜL (1–3)

(1–3) Isten Lelkének adományait a korinthusi gyülekezet 
tagjai kétségtelenül nagy becsben tartották. Ezt az elfogult-
ságot Pál nem is nehezményezi, hiszen a gyülekezet életé-
nek gazdagsága és előmenetele függ attól, hogy a kegyelmi 
ajándékok megvannak-e, és érvényesülnek-e az összejöve-
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teleken. Viszont amit a gyülekezeti életnek ezzel az oldalá-
val kapcsolatban félreérthetetlenné akar tenni, nem más, 
mint hogy a szeretet szempontjának érvényesülése nélkül a 
karizmák nagyobb kárral járnak, mint haszonnal.

Ezért mielőtt magáról a szeretetről vallana, úgy veszi 
számba a legfeltűnőbb kegyelmi ajándékokat, mintha nem 
a szeretet irányítása alatt állnának. Hogy azonban nyoma-
tékot adjon szavainak, a túlzás (hüperbola) szónoki eszkö-
zével él: „Nem a karizmának arra a fajtájára hivatkozik, 
amellyel a korinthusiak egyébként is rendelkeznek, hanem 
ezeknél jóval különbre.” (Khrüszosztomosz: PG 61, 268. kol.)

Érvelése először azt a karizmát érinti, amelyet a korinthu-
siak közül némelyek különösen is nagyra becsülnek (lásd 
1Kor 14,1–2). „Ha emberek nyelvein szólok, sőt angyalokén, 
de szeretet nincs bennem, kongó érccé vagy lármás cintányér-
rá lettem.” (Cs. S. ford.) Beszélhet tehát a gyülekezetben va-
laki idegen nyelveken vagy akár a mennyben használatos 
nyelven, szeretet nélkül nem több, mint pogány kultuszokban 
hallható, értelem nélküli hangzavar. De a helyzet nem más a 
prófécia adományával sem, pedig ezt az apostol a 14. fejezet-
ben (lásd 18–19) különösen is nagyra értékeli. Ha próféciának 
vagyok birtokában, és ennélfogva felfogok minden titkot és 
minden ismeretet – természetesen mindenekelőtt Istenről –, 
szeretet nélkül még ezzel sem érek semmit. Ha pedig igen 
nagy, bátor és csodákat termő hitem van is, úgyhogy hegyeket 
mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. 
De hasonló a helyzet a rendkívüli áldozatvállalások esetében 
is: „És ha minden vagyonomat éhezők táplálására fordítom, 
és ha testemet odaszánom, hogy tűz emésszen meg, szeretet 
pedig nincs bennem, semmi hasznom belőle.”

A példaként felhozott esetekre nem csak az a jellemző, 
hogy kivétel nélkül hétköznapi eseményeket túlszárnyaló, 
jószerével határeseteket képviselnek, aminek azután arra 
a következtetésre kell vezetnie, hogy még az ilyen rendkí-
vüli jelenségek sem zavarhatják meg a gyülekezet ítélőké-
pességét, és nem szoríthatják háttérbe a szeretet szempont-
ját. Ezen túlmenően azonban maga a sorrend is fontos 
mondanivalót képvisel. Elsőként a szeretet nélkül jelentke-
ző nyelveken szólással hozakodik elő az apostol, kétségkí-
vül azért, mert ez a kegyelmi ajándék túlságosan is előkelő 
helyet foglalt el sok korinthusi gyülekezeti tag értékrendjé-
ben. A következő helyen a prófécia és ezzel együtt az álta-
la közvetített istenismeret áll, amelynek – főként ha nem 
csak a végidőkre vonatkozó jövendölést látunk benne – 
kulcsszerepe van a hitre jutásban (lásd 1Kor 4,1; 14,24–25; 
Róm 10,14–15). Ám még ez a karizma sem hasznos szere-
tet nélkül. De az igazán elképesztő feltételezés Pál részéről 
lehetségesnek tartani magának a szeretetnek a legszélső-
ségesebb megnyilvánulásait, a vagyonnak, sőt az életnek 
az odaáldozását is a szeretet oltárán, anélkül, hogy mind-
ez a szeretet indítékából fakadna.

A felhozott példákban leginkább az a feszélyező, hogy 
a bennük említett cselekedetek szinte kivétel nélkül Jézus 
szavában és elvárásában gyökereznek. Elsősorban vonat-
kozik ez a „hegyeket mozgató”, Jézus szerint „mustármag-

nyi hitről” szóló mondásra (lásd Mk 11,23; Mt 17,20; 
21,21; Lk 17,6). A Jézus szavaiban megfogalmazott igény 
és megkívánt cselekedetek, valamint ezeknek Pál részéről 
történő megkérdőjelezése között fellelhető feszültség kü-
lönösen is sokat foglalkoztatta Khrüszosztomosz egyház-
atyát. Ezzel a feszültséggel összefüggésben legtöbbször 
Jézus két mondását idézi. A vagyonnak az éhezők javára 
fordításáról a gazdag ifjúnak szólót: „Ha tökéletes akarsz 
lenni, add el, amid van, oszd szét a szegényeknek, azután 
jöjj, és kövess engem.” (Mk 10,21 par) Az önfeláldozás 
kérdésében pedig a mártíriumról mondottakat: „Aki elvesz-
ti az ő életét énértem, megtalálja azt.” (Mk 8,35; Mt 10,39; 
Lk 9,24; 17,33; Jn 12,25) Ezt kiegészíti még a következő-
vel: „Aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is 
vallást teszek az én mennyei Atyám előtt.” (Mt 10,32; Lk 
12,8) Az egyházatya Jézus és Pál ellentétes állásfoglalásá-
ra nézve a bibliaismerő olvasóban óhatatlanul felmerülő 
kérdésre Jézus egy másik mondásával felel: „Nincs senkiben 
nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátai-
ért.” (Jn 15,13) Majd így folytatja: „Ebből nyilvánvaló, hogy 
az ilyen szeretet Istennél is minden közül a legnagyobb. 
Ellenben én azt mondom, így szól Pál, még ha Istenért is 
cselekesszük egészen a tűzhalál elszenvedéséig elmenő- en, 
amit a szeretet követel, de nem magától értetődőn, mert 
nem szeretjük igazán felebarátunkat, nem lesz nagy hasz-
nunk belőle.” (PG 61, 269. kol.)

Végeredményben Jézus is ugyanezt mondja ki az utolsó 
ítéletről szóló példázatában. Hiszen a jobb keze felől állók, 
akiknek az Úr jócselekedeteiket „olvassa fejükre”, nem tud-
ják, hogy miről van szó. Ugyanis annyira a szeretet hatal-
ma alatt tették, hogy nem is tartották számon ezeket a 
cselekedeteket (lásd Mt 25,35kk). A korinthusi gyülekezet-
ben egyesek a látványos és lenyűgöző kegyelmi ajándéko-
kat részesítették előnyben. Bizonyára azért, mert ezekkel 
arathattak nagyobb elismerést maguknak a gyülekezet 
közösségében. Ha viszont valaki azért cselekszik valami 
jót, hogy számon tartsák az ő érdemeit, akkor az gyanítha-
tóan nem a mások érdekében mozduló szeretetből történik.

Annál meglepőbb az a fordulat, amely a himnuszban a 
karizmák és a szeretet viszonyát élére állító első részt zár-
ja le: ha valóban bámulatra méltó dolgokra vagyok is ké-
pes, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom belőle. 
Azt várnánk, hogy Pál – úgy, mint 1Kor 14,4.17-ben – itt 
is a mások hasznát, „épülését” tegye a szeretet ismertető-
jegyévé. Schräge szerint így is kell érteni ezt a kijelentést 
(Komm 287. o. és 53. j.). Vitába száll O. Wischmeyerrel, 
aki amellett van, hogy ebben az összefüggésben a haszon-
élvező maga az az ember, akiben szeretet van (Der höchste 
Weg, 90. o.). Amint ez már a 7. sz. szövegértelmező jegy-
zetben2 is olvasható, a görög eredetiben található igealak 
nyelvtanilag kétségtelenül a cselekvő alanyra visszaható 
(mediális) értelmű. A Vulgatában is így találjuk: „nihil mihi 
predest”, vagyis „semmit nem használ nekem”. El kell tud-

 2 Lelkipásztor 2005/6. 205. o.
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nunk fogadni minden tudálékosság nélkül, hogy Pál a 
maga hasznát is szem előtt tartja (pl. 2Kor 5,9–10; Fil 1,20; 
3,12). Önzetlensége nem elvont, önmagával nem törődő 
„altruizmus”. Éppen arra akar rávezetni minket, hogy ma-
gunknak is akkor használunk, ha a mások hasznát elő-
mozdító szeretet uralma alatt élünk. Csak így vagyunk a 
helyünkön Isten előtt, és csak így élhetünk teljes életet 
embertársaink között is.

A SZERETET TERMÉSZETE (4–7)

(4a) A himnusz soron következő új „strófájában” is válto-
zatlanul folytatódik a „szeretet mindent felülmúló útjának” 
a bemutatása, de az a formai eszköz, amellyel ezt Pál meg-
teszi, szembeszökően más. Amíg az előző versekben szemé-
lyes vallomásként, egyes szám első személyben vall a sze-
retet hiányának súlyos következményeiről, addig most 
ókori himnikus hagyományokat követve a szeretetet cselek-
vő személyként mutatja be.

De ez a formai változtatás bizonyára jóval több pusztán 
stílusváltásnál. A himnusz első három verse alapján az a 
látszat keletkezhet, hogy a cselekvő személy rendelkezhet 
a szeretettel, gyakorolhatja vagy elutasíthatja. A következő 
szakasz úgy beszél a szeretetről, mint ami meghatározó, 
irányító szerepet tölt be az ember életében, mintha nem is 
az ember viselkednék a leírt módon, hanem a szeretet, 
amely nem hagyja, hogy az élet formálja őt, hanem azon 
van, hogy ő formálja az életet. Egyszóval: a szeretet rendel-
kezik az emberrel, és nem fordítva. Tehát a szeretetben nem 
az ember természete nyilvánul meg, de természetévé válhat 
Isten Lelkének munkája révén (lásd Gal 5,22), „amelytől 
indíttatva mindannyian fedetlen arccal, mint tükörben 
szemlélve az Úr dicsőségét ugyanarra a képmásra formá-
lódunk át dicsőségről dicsőségre” (2Kor 3,18).

A szeretetet természetének két oldaláról mutatja be Pál. 
Az élet folyamatait ugyanis két ellentétes tényező befolyá-
solhatja. Vagy érvényesül egy bizonyos hatás, vagy pedig 
elmarad egy másik hatás. Az apostol a szeretet térnyerését 
is ebben a kettősségben látja. Vagy gyakorolja, amit jónak 
lát, vagy pedig tartózkodik olyasmitől, ami ártalmára lehet 
valakinek. A szeretet megnyilvánulásainak felsorolásában 
az első két tag és a befejező négy tag a jó irányba történő 
ráhatás különböző formáit érinti, mintegy keretet adva a 
szeretet sokféle módon és különböző területeken érvénye-
sülő visszatartó erejének. Mintha Pál ezzel a szerkesztéssel 
is azt akarná sugallni, hogy a szeretet élete nem merülhet 
ki puszta tétlenségben, valaminek az elkerülésében, sőt ezen 
túlmenően talán még azt is, hogy a tartózkodás és elutasí-
tás a megvalósított jó hátterén válik hitelessé.

A himnikus felsorolás szerint a szeretet mindenekelőtt ab-
ban nyilvánul meg, hogy hosszan tűr. A valódi szeretetre 
ugyanis a makroquniva jellemző, azaz az életben maradás 
hosszú távon, eredménytelenség és ellenállás közepette is. Pál 
a szeretetnek ezt a jellemvonását a Lélek gyümölcsei (Gal 

5,22) és az apostoli szolgálat személyi feltételei között is (2Kor 
6,6) említi. Úgyszintén a „mindenki irányában tanúsított 
hosszútűrést” várja el a frissen megtért thessza lo ni kai pogá-
nyoktól (1Thessz 5,14), de különösképpen a gyülekezet tag-
jaitól egymás iránt (Kol 1,11; 3,12; Ef 4,2). Pál a „hosszútű-
rés” szorgalmazásával az Ószövetség e tekintetben gazdagon 
áradó sodrába áll, ahol ez a képesség jellemzi az alázatos 
kegyesek magatartását (Ézs 57,15 – LXX; Péld 25,15; Sir 2,4; 
29,8), de mindenekelőtt Istenét, aki hosszútűrő a bűnösök 
iránt (2Móz 34,6–7; 4Móz 14,8; Zsolt 86,15; 103,8). Pál is 
tud Istennek jogos haragját visszatartó hosszútűréséről (Róm 
2,4; 9,22), s valószínűleg ezért várja el ugyanezt az Úrhoz 
igazodó embertől is (1Thessz 1,6; Ef 5,1).

A hosszútűrő szeretet ugyanakkor jóságos is. Nem lan-
kadó, de nem is fogcsikorgatva tűrő, hanem eredendő jó-
ságból fakadón, kitartóan törekszik javára lenni másoknak. 
Az Újszövetségben éppúgy, mint az Ószövetségben, a jóság, 
jóindulat () a „hosszútűrés” mellett állandó kí-
sérő tulajdonsága Istennek (Róm 2,4; 3,12; 11,22), és egy-
úttal tőlünk is elvárja felebaráti kapcsolatainkra nézve (Gal 
5,22; 2Kor 6,6; Kol 3,12; Ef 2,7).

(4b–6a) A szeretet nem viseli el, hogy szeretetlenül visel-
kedjék. Ezért nem vakbuzgó. A  igének gazdag és 
változatos jelentéstartalma van (lásd 21. szövegértelmező 
jegyzet),3 a szeretetlenséggel összefüggésben azonban 
előnyben kell részesítenünk azt az értelmet, amely valami-
lyen – akár szent – ügynek odaadó, de egyoldalú és elvakult, 
emberre tekintettel nem lévő szolgálatára utal. Ilyennek mi-
nősíti magát Pál is, amikor keresztényüldöző korszakára 
tekint vissza (Gal 1,14; Fil 3,6; ApCsel 22,3; lásd még Róm 
10,2). Ettől a gyülekezet közösségét bomlasztó, rámenős 
magatartástól óvja leveleiben nem egy helyen olvasóit is 
(Gal 5,20; 2Kor 12,20; Róm 13,13).

Továbbá akinek a magatartását a szeretet határozza meg, 
nem tesz olyat, amivel a vele egy közösségben levők vagy 
a környezetében élők érzékenységét sértené. Nem kérkedik, 
vagyis nem hozakodik elő unos-untalan a maga kiválósá-
gával, hogy ezzel megszégyenítsen másokat (lásd 2Kor 
11,12). Akiben hatékony a szeretet, nem fuvalkodik fel, te-
hát nem válik beképzeltté, nincs eltelve önmagával, hiszen 
nem akar mindenáron más fölébe kerekedni. Ehelyett Krisz-
tust követi, aki mások iránti szeretetből a neki kijáró mél-
tóságot is kész volt feladni (Fil 2,6; 2Kor 8,9). A szeretet 
ugyanakkor tapintatos is, ezért nem viselkedik illetlenül 
vagy ízléstelenül, úgy, hogy másokban megütközést keltsen, 
még ha egyébként szabadságában állna is ilyesmit megten-
ni (lásd 1Kor 5,11; 8,9kk; 10,23).

Már az apostol eddigi megállapításai is abból következ-
tek, hogy akinek a magatartását a szeretet határozza meg, 
nem néz keresztül a felebarátján, nem veszi semmibe őt. 
De ennél jóval többről is szó van. A szeretet nem keresi a 
magáét (keres: 1Kor 10,24.33; Fil 2,21). Pál ezzel a fordu-
lattal azt fejezi ki, amit a mai szóhasználat önzésnek nevez. 
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Most ebben a fogalmazásban nyitva hagyja, hogy mi az, 
amit az önző ember keres: vajon a hasznát (lásd 1Kor 
10,33), az igazát vagy talán valami mást. Mert nem is a 
keresés tárgya a perdöntő, hanem az a szeretetlenségből 
fakadó beállítottság, amelynek következtében az embert 
igazán csak az érdekli, amiben ő maga is érdekelve van. 
Vagyis akkor nem néz keresztül felebarátján, ha belőle va-
lami hasznot is húzhat.

Akit a szeretet befolyásol, nem fogadja mindazt, ami éri, 
eleve rosszindulattal. Nem gerjed haragra, ha valami nincs 
az ínyére, mint egykor Izrael népe haragra gerjedt a pusz-
tában Isten ellen (lásd 1Kor 10,10). Nem rója fel a rosszat, 
tehát nem melengeti, nem emlegeti fel újra és újra az őt ért 
sérelmeket, tud megbocsátani, hiszen ő is bocsánatból él 
(Róm 13,10; 12,17.19.21; lásd még Mt 18,21–35).

Ez a készség a kiengesztelődésre és a felejtésre viszont 
nem jelenti azt, hogy a szeretet beletörődik mindabba a 
méltánytalanságba, ami megrontja az emberi kapcsolato-
kat. Ám nem is elégszik meg csupán ezeknek a káros jelen-
ségeknek a kipellengérezésével és helytelenítésével, hanem 
minden idegszálával tiltakozik ellenük, sem elfogadni nem 
képes azokat, sem kiegyezni velük. A szeretet nem örül a 
jogtalanságnak, sújtsa az akár a barátot, akár az ellenséget.

(6b–7) A szeretet „jellemrajzában” sorra kerülő megálla-
pítás szorosan kapcsolódik az előzőhöz mint annak ellen-
tétpárja. Mégis fordulatot visz a mondanivalóba, mert a 
szeretet elhatárolódást szorgalmazó megnyilvánulásai után 
most újra azok következnek, amelyek révén a szeretet va-
lamit keresztülvinni szándékozik. A szeretet által megra-
gadott ember nemcsak szívből ellenez minden jogtalansá-
got, hanem együtt örül másokkal az igazságnak. Ebben az 
összefüggésben nem valami elméleti, filozófiai igazságról 
van szó, hanem mindarról, ami szemben áll minden jogta-
lansággal, vagyis ami igazságos és méltányos (vö. Róm 
1,18; 2,8; Zsolt 118,29k – LXX). De ha a szeretet határoz-
za meg az embert, akkor a helyénvaló felismerésén kívül 
olyannyira elkötelezi magát az igazságnak, hogy örül, ha 
valahol győzedelmeskedik az igazság, sőt örül azok örömé-
nek is, akik végre elnyerték, ami őket joggal megilleti.

Továbbá aki szeretetre van hangolva, megelőlegezett bi-
zalommal tekint a körülötte élőkre, sorsának hullámveré-
sére. Mindent védelmébe vesz, mindent hittel fogad, mindent 
remél, mindent kibír. Túlzásnak tűnhet, hogy az apostol 
mindenre kiterjedő bizalmat vár el az embertől. Ez az álta-
lánosítás azonban nem pontos számbavétel, hanem Pálnál 
gyakran megfigyelhető stíluselem (pléroforia, lásd 1Kor 
3,21–22; 9,22; 2Kor 9,8.11; Fil 4,4; vö. Siegert: Ar gu men-
ta tion, 232. k.). Olyankor él vele, amikor a szóban forgó 
ügy valamilyen visszatérő és semmiképpen sem alkalmi 
jellegű elemére hívja fel a figyelmet.

Valami hasonlót köt a lelkünkre Luther Márton a Kis 
kátéban a 8. parancsolat magyarázatánál: ne csak ne árt-
sunk felebarátunknak, sem rossz hírét ne költsük, „hanem 
inkább mentsük, jót mondjunk róla, és mindent javára 
magyarázzunk”. Mert ne feledjük, Pál szeme előtt is a fe-

lebarát lebeg, amikor a levélnek ebben a szakaszában 
dicshimnuszt (panegüriszt) zeng a szeretetről, és ezért a 
feléjük irányuló szeretetre jellemző az is, amit a jóhisze-
műségről mond. Elsősorban őket veszi védelmébe az a 
szeretet, amely nem kívánja nyilvánosan megszégyeníteni 
az esendő embert, sőt igyekszik mentséget találni számá-
ra. Irántuk táplál bizalmat, nem egyszer rossz tapaszta-
latok ellenére is, a legvégsőkig. Az ő sorsuk jobbrafordu-
lását és az ő megváltozásukat tudja kivárni, és a velük 
kapcsolatos reménnyel nem hagy fel soha.

Ha pedig mindeközben meg nem értésben, elutasításban, 
sőt barátságtalan megnyilvánulásban van része, kibírja 
anélkül, hogy szeretetből fakadó jóindulatát bármikor is 
feladná. Végeredményben háromféle módon bánhat valaki 
másokkal. Céljai érdekében minden eszközt megengedhe-
tőnek tarthat azzal szemben, aki útjában áll. Tarthatja ma-
gát azonban a viszonosság elvéhez is. Jelszava lehet: jótett 
helyébe jót várj! A szeretet mindezzel szemben arra ösztö-
nözhet, hogy ha kell, húzza az ember akár a rövidebbet is. 
A szeretet, ha kell, kibírja a kapcsolat egyoldalúságát is.

A SZERETET JÖVŐJE (8–13)

(8) Az előbbiekből arra lehetne következtetni, hogy ahol a 
szeretet adja meg az élet tartalmát és irányát, ott a valóság-
gal nem törődő, azon hajótörést szenvedő alaptalan derűlá-
tás lesz úrrá. Mintha a szeretet is a nélkülözhetetlen, de 
mulandó dolgok közé tartoznék. Az apostol szerint azonban 
a szeretet soha nem bukik el. Állítása formailag folytatja a 
szeretet természetének bemutatását, tartalmilag azonban új 
kiterjedésben világítja meg azt. Bemutatja, hogy mi történik 
vele az időben, a jövőben. A szeretet soha nem fog elesni az 
élet küzdőterén, nemcsak mindig időszerű, hanem időtálló 
is marad. Nem mintha a szeretet nem veszíthetné el lendü-
letét, nem fogyhatna el ereje, nem éghetne ki. A Jelenések 
könyve szerint az Úr Krisztusnak az a panasza az efezusi 
gyülekezet tagjai ellen, hogy az első szeretet nincs meg már 
bennük (2,4). De maga Pál is éppen itt, a szeretet himnuszá-
ban számol azzal a lehetőséggel, hogy még karizmatikus 
keresztényekben is elfogyhat a szeretet. Ennek ellenére még-
iscsak a szeretet a nagy túlélő, mert forrása Isten Lelke (Gal 
5,22), Isten eljövendő világának megelőlegezett (2Kor 1,22; 
5,5; Ef 1,14) ereje. A szeretet ezért a végső, eszkatologikus 
valóságok közé tartozik.

Isten dolgai között vannak a földi életre tartozó, korlá-
tozott időre szólók is. Amikor Pál ezekre kerít sort, vissza-
tér a kegyelmi ajándékok és a szeretet egybevetésére (lásd 
13,1–3). A szeretetnek – hangsúlyozta az előbb – soha nem 
jár le az ideje. Viszont akár próféciákról legyen szó, tárgy-
talanná válnak, akár nyelvekről, el fognak hallgatni, akár 
ismeretről, tárgytalanná válik. Sem az elevenre tapintó 
isteni szónak (lásd 1Kor 14,24–25), a próféciának, sem a 
prófécia által elnyert istenismeretnek, de még az Isten Lel-
kétől megittasult titokzatos nyelveken szólásnak a földi 
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életútra szóló jelentőségét sem lehet elvitatni, de amikor 
eljön a teljesség ideje, és „Isten lesz minden mindenekben” 
(1Kor 15,28), a felsoroltak nem kiegészülnek, hanem el-
vesztik létjogosultságukat, hiszen akkor már közvetlenné 
válik a kapcsolat Isten és az övéi között. Ha a korinthusiak 
közül némelyek a karizmákban, főként pedig a nyelveken 
szólás ajándékában látják a már elnyert tökéletesség bizo-
nyítékát, akkor tévednek. Ezek átmenetileg szükségesek 
Isten vándorló népének, de a kegyelmi ajándékokkal való 
élés helyes módjára elvezető szeretet meghatározó marad 
mindörökre, még Isten eljövendő világában is.

(9–11) A prófécia, a nyelveken szólás és az ismeret azért 
veszíti el jelentőségét, mert ami itt a földön töredékes, az 
eljövendő teljességben túlhaladottá válik. Meghökkentő az 
apostolnak ez az ítélete a gyülekezet számára létfontossá-
gúnak tekintett dolgokról. Mégis kénytelenek vagyunk 
elfogadni, hiszen töredékes, ami alapján ismeretünket sze-
rezzük, és töredékes, ami alapján prófétálunk. A fogyaté-
kosság forrása nem a megismerőképességünk gyarlóságá-
ban vagy a prófétai szó erőtlenségében van. Maga a meg-
ismerés és a prófécia tárgya, a világ és az ember ebben a 
világban „töredékes”, híjával van a teljességnek, és ennél-
fogva az erre a töredékes valóságra vonatkozó prófétai szó 
és az ettől a töredékes valóságtól meghatározott ismeret 
lesz rész szerint való. Ne értsük félre! Ez a fogyatékosság 
nem teszi a prófétai szót és a nyomában létrejövő ismere-
tet megbízhatatlanná. Csupán arról van szó, hogy az, ami-
re vonatkozik, még nem teljes.

Ezért „nem is gondol az apostol egy olyan folyamatra, 
amelyben a prófécia és az ismeret majd tisztázódik és 
kiegészül” (Barrett: Komm 306. o.). A helyzet fog meg-
változni. Ami most még felemás és átmeneti, helyet fog 
adni az Isten által megígért és Krisztusban megelőlegezett 
teljességnek. Amikor pedig eljön a tökéletes – értelemsze-
rűen ami töredékes, tárgytalanná válik. „Mivel a nap fel-
kel, azért alszik ki minden más fény” – idézi Schrage 
Barthot (Komm III. 308. o. és 173. j.).

Ennek a változásnak a lényegét Pál az ember életútjának 
alakulásából vett párhuzammal világítja meg: „Amikor 
gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondol-
kodtam, mint gyermek, úgy vélekedtem, mint gyermek, ami-
kor férfivá lettem, felhagytam a gyermeki dolgokkal.” Az 
apostol többször is példálózik a gyermeki állapottal (
), amikor a hit dolgaiban járatlan gyülekezeti tagokat 
akarja jobb belátásra bírni (lásd 1Thessz 2,7; 1Kor 2,6; 3,1; 
Gal 4,1.3; Róm 2,20). Azt gondolhatnánk, hogy most is 
fejlődés-lélektani megfontolásból nyúl a kiskorúság és 
nagykorúság párhuzamához, mintha azt akarná ezzel ki-
fejezni, hogy ő személy szerint kinőtt már a kegyelmi aján-
dékok korábbi, gyermeteg szemléletéből. Erre gondol 
Bengel, amikor Pál szavait „a kegyelem egyik fokáról a 
másikra történő felnövekedésről” szóló kijelentésnek érti. 
Majd hozzáteszi: ha pedig Pál gyermekkori gagyogásáról 
beszél, akkor a nyelveken szólás karizmájára utal (Gnomon 
II. 1. 205. o.). Hasonló állásponton vannak Bengelen kívül 

még mások is (lásd Schräge: Komm III. 308. kk., 171., 180. 
j.). De már Khrüszosztomosz felismerte: „Pál itt csak arra 
akar rámutatni, hogy milyen nagy a különbség aközött, 
amit mi most tudunk, és aközött, amit majd a jövőben 
fogunk tudni.” (Ancient Christian Comm 131. o.) O. Wisch-
meyer pedig így foglalja össze véleményét a gyermeki és a 
felnőtt állapotot egybevető hasonlatról: arra szolgál, hogy 
1) érzékeltesse a folytonosság hiányát; 2) térben és időben 
eltérő korszakokat állítson szembe egymással; és 3) hang-
súlyozza ennek a korszaknak még csak a jövőben bekö-
szöntő voltát (Der höchste Weg, 128. o. 399. j.). Igazat kell 
adnunk neki, mert a szeretet himnuszának ezt a vitatott 
hasonlatát tanácsos Gal 4,3–4 felől értelmezni, ahol az 
apostol szintén a kiskorúságból a teljes jogú fiúi állapotba 
történő, átmenet nélküli változásról szól, azzal a szándék-
kal, hogy érzékeltesse a Krisztus által végbement fordulat 
csodáját (lásd Cserháti: Gal komm 196–197.).

(12) A jelen és az eljövendő állapot között meghúzódó 
különbséget Pál még egy másik képpel is megvilágítja: 
„Most ugyanis tükör által talányokban látunk, akkor pedig 
színről színre.” (Cs. S. ford.) Amint az a fejezethez írt 34. 
szövegértelmező jegyzetből4 is kivehető, a tükör említése 
nem a homályos, hanem a közvetett látásra utal. Talán 
Jézus Krisztusra gondolhatunk, aki által 2Kor 3,18 szerint 
„fedetlen arccal tükörben szemlélhetjük az Úr dicsőségét”. 
De számításba vehetjük 4Móz 12,6kk közlését is ennek a 
sokat vitatott páli kijelentésnek a megfejtésénél. Itt maga 
az Úr tesz különbséget más próféták és Mózes, az ő szol-
gája között. Amíg a többi prófétával az Úr látomásban is-
merteti meg magát, és álomban szól hozzájuk, addig Isten 
Mózessel szemtől szemben – azaz színről színre – beszél, 
világosan, nem rejtélyesen. Pál azon a véleményen van, 
hogy az újszövetségi gyülekezetben nem kevésbé töredékes 
a prófécia és egyszersmind ennek nyomán Isten ismerete, 
mert az a valóság a töredékes, amire vonatkozik. Bár Jézus 
Krisztus Isten lényét és szeretetét tükrözi számunkra, ma-
rad mégis sok talányos és nehezen érthető abban, ahogy 
Isten velünk és a világgal bánik. Pál apostol szerint a vi-
lágban végbemenő folyamatoknak csupán végeredménye 
lesz majd az az állapot, amikor „Isten lesz minden minde-
nekben” (1Kor 15,28). Ebből következően az előtte levő 
korszakot az jellemzi, hogy még sok minden ellenáll Isten 
akaratának, és változatlanul időszerű marad az imádság: 
„Legyen meg a te akaratod!” Isten tehát a teljesség ideje 
előtt még deus absconditus, elrejtőzködő Isten (lásd Ézs 
45,15; 2Kor 5,7), ám eljövendő világában majd színről szín-
re láthatjuk őt, és érthetővé válik számunkra az is, ami 
most még fájdalmas titok vele kapcsolatban.

Noha tagadhatatlanul szöges ellentét van a jelen és az 
eljövendő állapot között, ez korántsem jelenti azt, hogy a 
kettőnek nincs metszéspontja, találkozása létezésünk e vi-
lági időszakában. Igaz – folytatja az apostol a megkezdett 
gondolatot –, most töredékes, ami alapján ismerek, de akkor 
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úgy fogok ismeretre szert tenni, ahogy engem is megismert 
az Isten. Ha tehát az istenismeretben részünkről e világban 
még sok lehet a töredékes, az ismeretlen, Isten ezzel szem-
ben már most teljes mértékben ismer minket. Az Isten meg-
ismerésének ez a különös, megfordított (reciprok) felfogása 
egyáltalán nem egyedülálló Pálnál. Többször is felbukkan 
leveleiben, mégpedig sarkalatos pontokon. 1Kor 8,1kk-ben 
az istenismeretükkel hivalkodó korinthusiak számára a 
következőképp világítja meg a szeretet meghatározó szere-
pét a megismerésben: „Ha valaki szereti az Istent, azzal 
Isten már előbb ismeretséget kötött.” (8,3) Gal 4,9-ben pedig 
így fordul az egykor pogány galatákhoz: „Most viszont meg-
ismertétek Istent, vagy még inkább: Isten ismert meg tite-
ket.” Pál azért fogalmaz így, mert meggyőződése szerint 
Isten és ember kapcsolatában mindig Isten a kezdeményező, 
és minden további csak ebből következik.

Ezt a különös állítást csupán az egész Szentírás ismere-
tében lehet megfejteni. Különben félreérthető. Mert ha az 
„ismerni” szót hétköznapi értelemben vesszük, akkor vagy 
arra gondolunk, hogy nem vagyunk ismeretlenek Isten szá-
mára, vagy pedig arra, hogy átlát rajtunk, s így töviről he-
gyire kiismert minket. Szó se róla, ez is elmondható Isten-
ről. De ha csak ennyit jelentene, akkor az apostol kijelen-
tése nem sok vigasztalót tartalmazna számunkra. Az az 
igealak azonban, amelyben fogalmaz, a görög nyelvtan 
ismeretében sokat elárul, és sok félreértést eloszlat. A 35. 
szövegértelmező jegyzetben5 már szó esett arról, hogy a 
megismerni ige szenvedő alakja Istent takarja, és ezért itt 
Isten az, aki valakit ismer, mégpedig személy szerint Pált 
és mindenkit, akin megkönyörül.

Ugyanakkor azonban időviszony tekintetében a görög 
megfogalmazás mozzanatos eseményre utal (ejpegnwvsqhn), 
tehát egyszeri alkalomra hívja fel a figyelmünket, nem pe-
dig folyamatos cselekvésre. Az a megismerés viszont, amely 
rendszeres és elmélyült ismeretszerzés helyett egyszeri al-
kalomhoz kötődik, megismerkedésből és ennek nyomán 
létrejött kapcsolatból adódik. Az ismeretszerzésnek ez a 
személyes találkozásból és tapasztalásból eredő módja jel-
lemző az ószövetségi gondolkodásra (pl. 1Móz 4,1; 4Móz 
31,18; Ézs 53,3; lásd Bultmann: ThW I. 696. o.). Ha azon-
ban „Istenről állítja az írás, hogy megismer valakit, és ez 
az ismeret teszi jelentőssé az általa megismertet, akkor 
Isten kiválasztó tettéről beszélhetünk” (pl. 1Móz 18,19; Jer 
1,5; lásd Bultmann uo. 698. o.). Nem kétséges, hogy Pál az 
általa használt szokatlan fordulattal szintén Istennek erre 
a megszólító, kiválasztó és szeretetébe fogadó tettére akar-
ja emlékeztetni olvasóit. Mármost ha Isten ebbe a meg nem 
érdemelt megelőző szeretetébe vont minket, akkor ennek 
kell meghatároznia Istennel és felebaráttal való kapcsola-
tainkat is. Igaz, ez most még töredékesen érvényesül, de a 
jövőben, a teljesség idején majd mi is azzal a csorbítatlan 
szeretettel tudunk szeretni, amellyel Isten ma, már ebben a 
földi életben körülvesz minket.

 5 Lelkipásztor 2005/7. 244. o.

(13) Végül a himnusz remekbe szabott épületére rákerül 
a zárókő, amely valóban lapidáris, kőszerűen súlyos és 
tömör: „Most pedig megmarad a hit, remény, szeretet, ez a 
három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet.” A mon-
datban szembetűnő, hogy a Krisztusban gyökerező lét jel-
legzetességeinek éppen ezekkel a vonásaival találkozunk 
benne, és ráadásul hárommal, amelyek így „triászt”, kerek, 
összetartozó hármast alkotnak. Az újszövetségi kutatók 
vallástörténeti párhuzamokat kerestek hasonló felsorolá-
sokra a zsidó és a görög irodalomban, de olyat nem találtak, 
amely minden kétség nélkül mintául szolgálhatott volna 
Pál apostolnak. (Jó áttekintést találhatunk erre nézve O. 
Wischmeyernél: Der höchste Weg, 146. kk. és Schragénál: 
Komm 316. kk.) Ez az összeállítás tehát nagy valószínű-
séggel magára Pálra megy vissza. Neki kell tulajdoníta-
nunk, mert leveleiben másutt is – méghozzá sarkalatos 
pontokon – teológiájának tartóelemeként tűnik fel mind a 
három, külön-külön vagy a legváltozatosabb összetételben 
is. Ennél is fontosabb azonban figyelembe vennünk, hogy 
már az Első korinthusi levélnél korábban, a Thessza lo ni-
ka iakhoz írt első levélben két helyen is ugyanebben a hár-
mas összeállításban szerepel a hit, a remény és a szeretet 
(1,3; 5,8; lásd még Kol 1,4–5; Zsid 10,22–23). Bár a hit és 
a remény mint a szeretet megnyilvánulása megjelenik ma-
gában a himnuszban is (lásd 7), de nem téveszthetjük szem 
elől, hogy a himnuszt megkoronázó utolsó mondatban a 
hit, a remény és a szeretet az egész Krisztusban gyökerező 
létet átfogó, annak minden vonatkozását érintő mivoltában 
jelentkezik. A mondat megértésénél ezt feltétlenül figye-
lembe kell vennünk.

Az apostol által felsorolt és a keresztény életet megha-
tározó három tényező közös vonása maradandóságuk. 
A kérdés viszont az, hogy a megállapítás már a földi élet 
időszakára is áll-e, vagy csak a teljesség eljövendő idejére. 
Mindkét felfogás nagymértékben megosztja a levél magya-
rázóinak táborát (lásd O. Wischmeyer: Der höchste Weg, 
146. kk. 472–478. j.; Schrage: Komm III. 316. kk. 219–
231. j.; legújabban Lindemann: Komm 292. kk.). Min den 
attól függ, hogy a mondatot bevezető „most” () szót 
miként értjük.

Lehet ugyanis az előzőeket összefoglaló, a következ-
ményeket levonó logikai jelentése (mármost), és akkor a 
zárómondat összegezné, hogy szemben mindazzal, ami 
Isten eljövendő világában tárgytalanná és időszerűtlenné 
válik (lásd 8–11), mi az, ami örökre maradandó. Ez utób-
biak közé tartozna értelemszerűen a szereteten kívül a hit 
és a reménység is. Viszont erős érvek szólnak ez ellen a 
felfogás ellen. Pál ugyanis másutt azt vallja, hogy hitben 
addig kell járnunk, míg el nem jön a látás ideje (lásd 2Kor 
5,6). Hasonlót állapít meg a reménységről is: „Kicsoda az, 
aki azt reméli, amit lát?” (Róm 8,24) Akkor hát a „triász” 
első két tagja, a hit és a reménység is a „színről színre 
látás eljövendő világában” már „tárgytalanná” válik. 
Bultmann szerint ez az érvelés nem helytálló, „mert a 
hitnek, amely Isten kegyelméhez kötődik, az eszkatologikus 
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teljességben is megmarad a létjogosultsága” (ThW VI. 223. 
o.). G. Nebe pedig a reménységről állítja, hogy az nem 
más, mint „önmagától és a világtól eltekintő ráhagyatko-
zás Isten ígéreteire”, és ilyenképpen időszerű marad a 
földi életen túl is („Hoffnung” bei Paulus 74., 165. o.). 
Mindkét véleményt érdemes fontolóra venni.

A „most” szó azonban egy másik értelmezést is lehető-
vé tesz. Felfoghatjuk időhatározónak, és akkor a mondat 
értelme így alakul: a hit, a remény és a szeretet, ez a három 
„most”, azaz már itt, jelen világunkban is nélkülözhetet-
len hordozó- és hajtóereje a Krisztusban gyökerező életnek. 
Amikor Pál a szeretetet „mindent felülmúló útként” mu-
tatta be a gyülekezetnek, akkor nyilvánvalóan a földön 
élő gyülekezet számára mutatta meg az egyetlen megol-
dást. Ha a szeretettel egy lélegzetre említi a hitet és a re-
ménységet, nyilván ezek is már itt, a jelen világban is 
állandó és meghatározó elemei (lásd Bengel: Gnomon II. 
206. o.) a Krisztusban hívő életnek.

Mindent összevetve a „most” szó – ezen a helyen – idő-
határozóként a gondolatmenetbe simábban beilleszkedő 
értelmet ad. Ez azonban nem zárja ki, hogy a megmaradás 
valamiképpen érvényes mindháromra nézve az örökkéva-
lóságot illetően is. Hiszen ha „a szeretet sohasem bukik el” 
(lásd 8), akkor vele együtt állva marad a másik kettő is.

Bár Pál szerint a hit, a remény és a szeretet, ez a három 
egy abban, hogy megmaradnak, közülük mégis kiemeli a 
szeretetet: Ezek között legnagyobb a szeretet. Mire akarja 
ezzel a megkülönböztetéssel felhívni a figyelmet? Már 
mondani sem kell, hogy a szeretetnek ez a kiemelése a 
himnusz más kijelentéseihez hasonlóan sok fejtörést okoz 

a magyarázóknak, mert ellentmondani látszik a három 
egymás mellé rendelésének (lásd O. Wischmeyer: Der 
höchste Weg, 146., 155. o.). De talán a megoldás kulcsa 
abban van, hogy mindhárom állandó és meghatározó 
elemnek saját, a másik kettőével fel nem cserélhető sze-
repe van. A szeretet, és nem más a „mindent felülmúló 
út”, amelyet vállalva található meg a kegyelmi ajándékok 
megfelelő értékelése és használata (lásd 1Kor 12,31b). 
Igazat kell adnunk O. Wisch meyernek, amikor állítása 
szerint azért a legnagyobb a szeretet, mert egyedül a sze-
retetnek van mindent átfogó szerepe. „Egyedül a szeretet 
jellemzi Isten cselekvését az emberen, de egyúttal az em-
ber feleletét is erre a cselekvésre, miközben a hit és a re-
ménység kizárólag az ember részéről történő megnyilvá-
nulás.” (Der höchste Weg, 162. o.) Még találóbban fejezi 
ki Bengel ezt a felismerést: „Nem mondja az ember Isten-
ről, hogy ő a hit, vagy ő a reménység. Azt viszont mondja, 
hogy Isten a szeretet.” (Gnomon II. 206. o.)

Ezen túlmenően pedig az sem vitatható, hogy azt a sze-
retetet, amelynek van ereje az ember életének minden meg-
nyilvánulását irányítani és áthatni, nem képes senki ön-
magából kitermelni. Istennek a vele való közösségből 
eredő és táplálkozó legfőbb kegyelmi ajándéka az a benne 
hívőnek. Olyan ajándék, amely után sóvároghat az ember. 
Pál a szeretet himnuszát nyilván nem csak azzal a szán-
dékkal fogalmazta meg, hogy a tudás határait erre a terü-
letre is kiterjessze. Minden bizonnyal sürgető vágyat akart 
ébreszteni az olvasóban, hogy „vesse utána magát” (lásd 
1Kor 14,1) ennek a mindent felülmúló ajándéknak, hogy 
végre el is nyerje azt Istentől.

Vannak fogalmak,amelyeknek szívóhatása oly erős, hogy 
nem lehet szó nélkül elmenni mellettük, alaposabb vizs-
gálatot igényelnek. Ilyen fogalom például az 1925-ben 
felbukkant „gyülekezetépítés”, amelyet a nyelvteremtő 
afrikai misszionárius, Bruno Guttmann könyvében „evan-
géliumi alapú gyülekezetépítésként” vitt be a köztudatba, 
amely kifejezés közkedveltté vált, s hamarosan a Német 
Keresztények (Deutsche Christen) vezérfogalma lett. A Hit-
valló Egyház – akárcsak a dialektikus teológia – nem tu-

dott mit kezdeni ezzel a számára kellemetlen értelmezés-
sel; a Barmeni teológiai nyilatkozat fényében gyakorlati 
tartalommal kellett megtöltenie a fogalmat. A gyülekezet-
építés az istentiszteletből indul ki és az istentiszteletre 
irányul, ahol Jézus Krisztus az ige, a szentségek és a Szent-
lélek által építi, gyűjti össze a gyülekezetet, majd küldi ki 
a világ hétköznapjaiba.1

Hasonlóképpen bukkant fel nemrégiben a spiritualitás 
fogalma, amely az ökumenikus és a vallások közti párbe-
szédben olyan hangsúlyossá vált, hogy nem mehetünk el 
mellette, hanem oda kell figyelnünk rá. Már 1975-ben, 

 1 Vö. Christian Möller: Lehre vom Gemeindeaufbau. Bd. 1. Göttingen, 
1987. 159. k.

CHRISTIAN MÖLLER

A lutheri spiritualitás
Reformátori gyökerek és történelmi formálódás*

 * Az előadás elhangzott a loccumi evangélikus püspöki konferencián 
2004. december 3-án. Az előadás szövegét a szerző bocsátotta a Lelkipász-
tor rendelkezésére. A téma egy másik feldolgozását lásd Lelkipásztor 2005/5. 
162–167. o.
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Nairobiban így vallottak az Egyházak Világtanácsa V. 
nagy gyűlésének résztvevői: „Új spiritualitásra vágyako-
zunk, amely áthatja terveinket,gondolkodásunkat és cse-
lekedeteinket.” Egy, az EKD tanácsa által felállított mun-
kacsoport 1979-ben egy hivatalosan elfogadott dokumen-
tumban azt javasolta az evangélikus spiritualitással 
kapcsolatban, hogy az evangélikus egyház részesítse 
előnyben a „spiritualitás” szó használatát a „kegyesség-
gel” szemben, mert az előbbi a „hitet, a vallásgyakorlást 
és az életvitelt” kapcsolja össze, míg utóbbit a pietisták 
sajátították ki, és már nem azt fejezi ki, amit a reformáció 
ezzel a szóval eredetileg mondani akart.2

Ha az érthetőség kedvéért meg kellene fogalmazni a spi-
ritualitás ellentétét, a funkcionalitást említeném. A funkci-
onális, célorientált és tervezett világot, amelyet egyre inkább 
a gazdaság diktatúrája ural, ami olyan erők után kiált, 
amelyek nem funkcionalizálhatók, mert céltalanok és ér-
téktelenek, és mégis – éppen ezért – az életet értékessé te-
hetik: egy dal, egy hangzás, egy álom, egy ragyogás, egy 
áldozat, egy vízió stb.

A spiritualitás fogalmára a legkülönbözőbb oldalakról 
tartanak igényt. A Spiritualitás gyakorlati lexikona3 fel-
tüntet a keresztény spiritualitás mellett indiai, zsidó, szer-
zetesi, ökumenikus és ortodox spiritualitást. Ezt a skálát 
tovább bővíthetjük: beszélhetünk buddhista, gnosztikus, 
ezoterikus, antropozofikus, iszlám stb. spiritualitásról. Mi 
több, egyes terapeuták saját spirituális utakat fedeztek fel, 
és kidolgozták az azok eléréséhez alkalmazandó módsze-
reket is. A spirituális lehetőségek piacán a kínálat mára 
átláthatatlanná vált. Kézenfekvő volna távol tartani ma-
gunkat ettől a színes forgatagtól, és visszahúzódni saját 
kegyességünk sáncai mögé. Ez azonban csak gettósodáshoz 
vezetne, míg ha kimegyünk a spirituális lehetőségek pia-
cára, olyan párbeszédre nyílik alkalmunk, amelyre nem 
ad módot a konfesszionális elzárkózás. Ez a nyitás termé-
szetesen bátorságot és készséget követel, hogy tisztábban 
és alaposabban meg tudjuk mondani – tiszteletben tartva 
a másik spirituális nézeteit –, számunkra mit jelent a spi-
ritualitás, annak milyen gyökerei vannak és hogyan jele-
nik meg. Ma sincs másképp, mint Pál apostol idejében az 
athéni Areopágoszon: csak az talál meghallgatásra, aki 
egyértelmű szavakat vállal, nem lép fel mindentudóként, 
hanem arra törekszik, hogy szerényen, de világosan adja 
mindenki tudtára azt, ami betölti, ami életének hagyo-
mányt, formát és tartást ad, ami talán mások életében is 
új távlatot nyithat. Ebben az értelemben szeretném ele-
mezni, hogy mi is a lutheri spiritualitás, milyen reformá-
tori gyökerekből ered, milyen történeti formálódáson ment 
keresztül napjainkig, és minek néz elébe.

 2 Evangelische Spiritualität. Kirchenamt der EKD. Gütersloh, 1979.
 3 Praktisches Lexikon der Spiritualität. Hrsg. Christian Schütz. Freiburg, 
1988. 170. kk.

REFORMÁTORI GYÖKEREK

Luther Márton egyszerű és ismert mondatából indulok ki: 
„A keresztyén ember folyamatosan változik.”4 Ezzel a mon-
dattal máris megérkeztünk a spirituális lehetőségek piacá-
hoz, hiszen a változás fogalmába igen jól beleilleszthetők 
a spiritualitásról alkotott elképzelések. Goethe hívei a Fa-
ustot idézve ezt mondanák: „Ki kész van, már azon nincs 
mit faragni, a készülőkben sok a köszönet.” Egy ortodox 
keresztény így fogalmazna: „A pünkösdi lélek szikrájának, 
amely a keresztség óta bennünk van, lángra kell lobbannia, 
hogy azok lehessünk, amik vagyunk: lélekhordozók.”5 Egy 
református a Heidelbergi káté szavaival húzná alá, hogy 
bár a keresztény ember mindig változik, a megigazult létet 
a hálával betöltött cselekvő életbe kell beültetni ahhoz, 
hogy a megigazuláshoz megszentelődés is társuljon. Egy 
pietista vagy metodista még erősebben hangsúlyozná ezt, 
mert a megtérés vagy ébredés önmagában kevés, ha nem 
egészül ki a változással: Isten akarata az, hogy megszen-
telődjetek (1Thessz 4,3). A keresztény ember a római kato-
likus értelmezésben is állandóan változik, hiszen a kereszt-
ségben minden, ami valóban bűn, elvétetik, így az ő felada-
ta nem más, mint hogy a számára adatott kegyelmet 
átvigye a megszentelődés és a tökéletesedés folyamatába. 
Ezért fogalmazzák meg fenntartásukat a Hittani Kongregá-
ció prefektusai a „simul iustus et peccator” lutheri formu-
lájával kapcsolatban, ugyanis az összeegyeztethetetlennek 
tűnik a belső ember megújulásával és megszentelődésével, 
amelyről a tridenti zsinat beszél.6 Ha a keresztség tényleg 
minden bűnt elvesz úgy, hogy a konkupiszcenciának csak 
törtrésze marad, akkor a keresztényektől a megszentelő-
désben való előrehaladás várható el. Ezzel szemben a simul 
iustus et peccator reformátori formula egy állapotot jelez, 
hiszen a keresztény ember továbbra is bűnös marad, noha 
meg van igazítva. Azok, akik a megszentelődést fejlődési 
folyamatként értelmezik, bizonyára patthelyzetnek tekintik 
ezt. Hogyan lehetséges a folyamatos megszentelődés és 
tökéletesedés értelmében vett spiritualitás, ha egyszerre 
vagyunk igazak és bűnösök? Mit jelent az, hogy a keresz-
tény ember mindig változik, ha a római katolikus nézettel 
szemben azt mondja, igazság és bűnösség egyszerre van 
jelen, azaz a megszentelődés terén nincs előrehaladás? 
Ugyan miféle változásról beszél Luther, ha az embert egy-
formán igaznak és bűnösnek tartja?

A Római levélről tartott előadásában (1515/16) Luther 
a következő képet használja: „Úgy van ez, mint a beteggel, 
aki hisz orvosának, ha az biztosra ígéri a gyógyulást; aki 
a megígért gyógyulás reményében engedelmeskedik az or-

 4 Vö. Walter Mostert: Ein Christ ist immer im Werden. In uő: Glaube und 
Hermeneutik. Gesammelte Aufsätze. Hrsg. von Pierre Bühler – Gerhard 
Ebeling. Tübingen, 1998. 257. kk.
 5 Kallistos Ware: Der Aufstieg zu Gott. Glaube und geistliches Leben nach 
ostkirchlicher Überlieferung. Bern, 1998. 136. o.
 6 Vö. Gerecht und Sünder zugleich? Ökumenische Erklärungen. Hrsg. von 
Theodor Schneider – Günter Wenz. Göttingen, 2001. 9–29. o. és uo. 15. o.
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vos utasításainak, és tartózkodik mindattól, ami számára 
tilos, nehogy hátráltassa a megígért gyógyulást, nehogy 
súlyosbodjék a betegsége; és így tesz mindaddig, amíg az 
orvos beteljesíti, amit ígért. Akkor hát tulajdonképpen 
egészséges is ez a beteg? Nem, egyszerre beteg és egészsé-
ges. Beteg a valóságban, egészséges az orvos biztos ígére-
te szerint, mert elhiszi, hogy az orvos vele már mint egész-
ségessel számol. Az orvos biztos benne, hogy meg fogja 
gyógyítani, hisz már elkezdte a gyógyítást, és ezért nem 
sorolja a halálra ítéltek közé. Hasonló módon fogadta be 
a mi samaritánus Krisztusunk a félholt embert, az ő bete-
gét, és hozzákezdett a gyógyításhoz, miután az örök élet-
ben tökéletes egészséget ígért neki. A bűnt, azaz a vágya-
kozást nem írja a halál javára, hanem - a megígért egész-
ség reményében - megtiltja mindazt, ami által a gyógyulás 
megreked, és ami által a bűn, azaz a gonosz vágyak foko-
zódnának. Vajon az ember egészen igazzá válik ezáltal? 
Nem, hanem egyszerre lesz bűnös és igaz; bűnös a való-
ságban és igaz a kilátás, Isten biztos ígérete révén, hogy ő 
meg akarja váltani a bűntől, amíg teljesen meg nem gyó-
gyítja, így aztán teljesen egészséges a reményben, de bűnös 
a valóságban.”7

Luther számára a bűn – még a keresztelés után is – fe-
nyegető hatalom, amelyet nem szabad alábecsülni. Luther 
rendkívül nagy jelentőséget tulajdonított a mindennapi 
kísértéseknek és az olyan bibliai figyelmeztetéseknek, mint 
1jn 1,8–9: „Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önma-
gunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha 
megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, 
és megtisztít minket minden gonoszságtól.” A bibliai bűn-
vallás fényében Luther az embert – még a megkeresztelt 
embert is – igencsak fenyegetettnek látja, hisz az önelégült-
ség, a nagyravágyó alkotási láz elhiteti az emberrel, hogy 
ő maga tesz lépéseket a megszentelődés, Isten és a tökéle-
tesedés felé. A megszentelődés ilyen és ehhez hasonló be-
mutatása Luther számára azért gyanús, mert ez az ő sze-
mében a homo fabernek a kegyesség álcája mögé bújtatott 
próbálkozása, a homo faberé, aki egyre csak önmagát tolja 
előtérbe, s teszi mindezt a „spiritualitás” nevében.

Akkor hát hogyan lehetséges az ember folytonos válto-
zása, ha Krisztusra tekintve tudatában van betegségének, 
azaz bűnének, és ezért tartózkodik minden, az önmegva-
lósítás és az önkiteljesítés érdekében tett önhatalmú pró-
bálkozástól? A keresztény ember változása csakis Krisztus-
tól, az orvostól indulhat ki: „Non operando sed patiendo 
boni sumus, cum patimur divinas actiones, quieti ipse” 
(nem működve, hanem szenvedve vagyunk jók, ha az iste-
ni cselekedeteket elszenvedjük, és mi magunk csendesek 
vagyunk).8 Luthernél a változásnak erről a fajtájáról van 
szó, ahol az alkotás Isten oldalán, a szenvedés az ember 
oldalán van, Krisztus pedig 1Kor 1,30 szerint a mi meg- 
szentelődésünk és megváltónk: őt tette nekünk Isten böl-

 7 WA 56, 272, 3–21. o.
 8 WA 1, 437, 21. o.

csességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá, 
hogy őt dicsérjük, és ne magunkat.

Természetesen a keresztény ember sem élvez semmilyen 
védettséget a becsvágy felülkerekedésével szemben, amikor 
jó cselekedetei révén a szent képében tetszeleg. Ám ezzel 
visszaesik a betegségbe, hisz megbotlik saját sikerében és 
az abból adódó dicsőségvágyban. Ezért hangsúlyozza Lu-
ther újra és újra: „Én, Martinus, még nem vagyok képes rá, 
újra és újra meg kell tanulnom, ez sohasem kegyes lét, 
hanem kegyessé válás.” Nem célratörő, folyamatos előrelé-
pés ez tehát, hanem hol hitbeli felemelkedés, hol visszazu-
hanás az újabb és még nagyobb bűnökbe, ahonnan a ke-
resztény ember még sürgetőbben kénytelen Krisztust, az ő 
samaritánusát segítségül hívni. Krisztust, aki felemeli és a 
fogadóba viszi, ami Luther számára az egyházat jelenti. 
Éppen ez – a keresztségben és a keresztség által elkezdődő 
– harc lélek és test, a megigazulás reménysége és a valódi 
bűnös lét között, amely harc a keresztyén embert egész 
életén át végigkíséri. A Kis kátéban ez áll a keresztény em-
ber életének naponkénti újrateremtéséről: „…hogy a ben-
nünk lévő régi embernek naponként bűnbánattól és meg-
téréstől vízbe kell fulladnia és meghalnia minden bűnével 
és gonosz kívánságával együtt, és viszont naponként új 
embernek kell előjönnie és feltámadnia, hogy Isten előtt 
igazságban és tisztaságban éljen örökké.”

Milyen gyakorlati következményei vannak e keresztény-
nyé válásnak, vagyis a naponkénti újrateremtődésnek a 
lutheri spiritualitás kialakulása során? Hét dolgot szeretnék 
megemlíteni a teljesség igénye nélkül. A lutheri spirituali-
tásnak hét olyan specifikus ismertetőjegyét sorolom fel, 
amelyek befolyást gyakorolnak az istentisztelet ünneplésé-
re, a szentségek alkalmazására, a napi imádkozásra, a 
Szentírás olvasására és sok más területre is.9

A LUTHERI SPIRITUALITÁS TÖRTÉNELMI 
FORMÁLÓDÁSA

A lutheri spiritualitás a keresztség spiritualitása

A keresztség szerepe a lutheri spiritualitás kialakulásában 
azért oly fontos, mert nem csupán olyan szentség, amely 
a kezdő lépést jelenti a keresztény ember számára a meg-
szentelődés felé, hanem egyben a folyamatosság szentsé-
ge is, amely a keresztény embert végigkíséri naponkénti 
változásában és az óemberrel folytatott naponkénti har-
cában. A reggeli és az esti áldás Luther szerint a Szenthá-
romság egy igaz Isten nevében való keresztségre emlékez-
tet, ahogy a Luther javasolta keresztvetés is a keresztség-
re utal. Az evangélikus templomokban a keresztelőkutat 
ezért helyezték át a centrális térbe, azaz az oltár és a szó-

 9 Vö. még: Werner Elert: Morphologie des Luthertums. 1–2. köt. München, 
1931.
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szék mellé, sőt olykor – ahogy az a thüringiai és szász 
templomokban történt – az oltár elé. így a gyülekezet csak 
úgy vehet úrvacsorát, hogy elhalad a keresztelőkút mel-
lett, és felidézi magában a keresztséget.

Ahhoz, hogy a keresztelés a keresztények életében ismét 
igazi ünnep legyen, már kisgyermekkorban otthon és az 
óvodában, később az iskolában és a konfirmandusoktatás 
során foglalkozni kell vele. Ma, amikor egyre több az olyan 
k onfirmandus, aki nincs megkeresztelve,-a szükségből 
erény válhat, ha a konfirmandusok a megkeresztelendők-
kel együtt a gyülekezet közösségében élhetik át a keresz-
telés révén a húsvét örömét, s így tudatossá válhat bennük 
saját keresztségük. Minden olyan kísérletet támogatni kell, 
amely a keresztséget az egység szentségeként, például 
pünkösdhétfőn ünnepli. Az ilyen kísérletekre adott hiva-
talos ökumenikus válaszok ne riasszanak el senkit attól, 
hogy ismételten a keresztségre helyezzék a hangsúlyt, 
minden keresztény egységére emlékezve. A keresztelési 
em lék-is ten tisz te le teken, úgy hallom, nagy számban vesz-
nek részt olyanok, akik szokássá kívánják tenni, hogy 
keresztségük tudatosításával hitüket erősítsék. Az a ka-
tolikus szokás, hogy az elhunyt koporsóját szenteltvízzel 
hintik meg, nyugodt szívvel alkalmazható lenne evangé-
likus értelemben is: a halállal szembesülve felidézni a 
keresztséget, hogy Róm 6 igazsága érzékelhetővé és jelen-
valóvá váljék: „Ha ugyanis eggyé lettünk vele halálának 
hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk vele a Jeltá-
madásnak hasonlóságában is.”

A lutheri spiritualitás a gyónás spiritualitása

„Amikor a gyónásra intek, semmi mást nem teszek, mint-
hogy arra intek, hogy keresztyénné legyetek” – mondja 
Luther a Nagy kátéban. Ismert, hogy Luther milyen nagyra 
becsülte a gyónást, mint ahogy az is, hogy az evangélikus 
egyház történetében akadtak téves, megmerevedett formák 
is a gyónással kapcsolatosan. Itt is érvényes azonban: 
abusus non tollit usum (a visszaélés nem szünteti meg a 
szokást). Ha az úrvacsoránál elsikkad a gyónás, az ellapo-
sodással és azzal fenyeget, hogy elvész a bűnbocsánat 
központi üzenete. Az a lelkigondozás, amely minden gyó-
nási lehetőségtől eltekint, hasonlóképpen elveszti erejét. 
Meglepő tapasztalatokat szerzek mostanában, amikor az 
úrvacsorára készülve Luther gyónó imádságát vagy ennek 
egy új változatát felolvasom az Agendából, azután formá-
lisan, ahogy az Agendában szerepel, megkérdezem: 
„Őszintén megbántad bűneidet, és akarod a bűnbocsánatot 
Krisztusért? Feleld: »igen«.” Ezt a feloldozás követi, ahogy 
azt ugyancsak előírja az Agenda. Egy alkalommal egy pszi-
chiáter így szólt a kijáratnál: „Ilyen felszabadító feloldo-
zásban még egész életemben nem volt részem!” Az úrva-
csora ünneplésekor nem veszhet el az öröm. Éppen ellen-
kezőleg, az úrvacsora a gyónás és a feloldozás által átélt 
mély öröm a bűnök bocsánata felett.

Azt, hogy a magángyó nás újrafelfedezésére meglepő kí-
sérletek vannak, egy evangélikus lelkésztől tudtam meg, aki 
tizenhárom éve hetente kétszer gyóntat a sekrestyéjében. Az 
alkalmat a hely és az időpont megjelölésével az újságban is 
meghirdeti „Ahol mindent elmondhatok” címmel.10 Klaus-
Peter Hertschnek a gyónás újrafelfedezését szolgáló írása, 
amelyet Wie mein Leben wieder hell werden kann? (Mi hoz-
hat új fényt az életembe?) címmel a VELKD jelentetett meg 
két évvel ezelőtt, újabb kísérlet arra, hogy a gyónás lutheri 
spiritualitását ismertebbé tegye, és kedvet ébresszen a gyó-
náshoz, ahogy az napjainkban főleg az evangélikus közös-
ségekben és a Kirchentagok alkalmával figyelhető meg.

A lutheri spiritualitás ének és beszéd 
dinamikáján alapul

Luther híres karácsonyi énekének, a „Mennyből jövök…” kez-
detűnek egy sora szó szerinti fordításban így hangzik: „erről 
énekelni és beszélni akarok”. Énekelve terjedt el a reformáció 
új tanítása a nép között, mert új énekeket kapott, amelyek 
nagykorúvá tették. így énekelve is tudott védekezni a klérus 
gyámkodása ellen. Az éneklés mutatta meg, hogy a gyülekezet 
reformátori-e vagy sem. Lemgo városáról járja a hír, hogy a 
még régi hithez ragaszkodó polgármester jegyzőjét a templom-
ba küldte, hogy megtudja, hogyan viszonyul a gyülekezet az 
új hithez. Amikor a jegyző visszatért, ezt jelentette a polgár-
mesternek: „Ajaj, már mindenki énekel!” Mire a polgármester 
állítólag így válaszolt: „Hát akkor minden el van veszve.”

Az éneklés nem önmagáért volt meghatározó Luther szá-
mára, hisz kolostori múltjára visszatekintve a lélektelen 
zsoltározást „a falnak mekegésnek” nevezte. Csak az Isten 
igéjének mondanivalójára nyitott új ének vezet el a gyüle-
kezetet építő új énekhez. Fordítva is igaz természetesen, 
hogy az isteni ige erőtlen marad, ha nem késztet éneklésre, 
és nem telik meg az új ének zengésével. „Ha nem éneklik, 
nem is hiszik” – mondhatta Luther. Az az ige, amelyik nem 
késztet éneklésre, nem érinti meg a lelket, csupán a fejet. 
Ha az egyház az ige mondására szorítkozik, a szó egyhá-
zává válik, míg ha csak az üres éneklés vagy a zenei ese-
mények határozzák meg, az üres csengés-bongás egyháza 
marad. Csak az énekelt és a kimondott ige dinamikája révén 
 jön létre a creatura verbi értelmében vett egyház.

Hogy mennyiben lelki és mennyiben lélektelen egy teo-
lógia, azt abból lehet felismerni, hogy énekelni lehet-e, vagy 
legalábbis van-e affinitása az énekléshez. A 16. és 17. szá-
zadi lutheri ortodoxia teológiájának megvolt ez az affinitá-
sa, amelyet könnyen felismerhetünk Paul Gerhardt, Johann 
Heermann vagy Johann Rist énekeiben. Éneklés és beszéd 
dinamikája a legszebben Philipp Nicolai Az örök élet öröm-
tükre című művében jut kifejezésre: a bibliai eszkatológia 
végül két korálban csúcsosodik ki, amelyeket a himnológusok 
énekeskönyvünk királyának és királynőjének neveznek: a 

 10 Lásd Lelkipásztor, 2005/5. 166. o.



292

„Szép fényes Hajnalcsillagom” és a „Harsány szó kiált az 
éjbe” címűben. Ének és beszéd kölcsönhatását Heinrich 
Schütz 17. századi igei ihletésű zenéje és Johann Sebastian 
Bach 18. századi kantátái bizonyítják. Ez utóbbiak aligha-
nem a lutheri spiritualitás legtökéletesebb megtestesítői:

A hollandiai református író, Maarten’t Haart Bach és én 
című könyvében elmeséli, hogyan vált egy Bach-kantáta 
egyetlen dallama élete meghatározó élményévé: „Gyakran 
bánom, hogy életem első húsz esztendejében Bach kantá-
táinak csodálatos világáról alig sejtettem valamit. Nyolcéves 
lehettem, amikor egyik barátomnál meghallottam a »Wohl 
mir, dass ich Jesum habe« korál zongorafeldolgozását a 
147. kantátából. Mivel egészen addig csupán 150 zsoltáron 
és 29 templomi éneken nőttem fel, életem egyik legdöntőbb 
eseményét éltem át akkor. Alig tudtam felfogni, hogy ilyen 
gyönyörűség létezik. Mivel a dallam folyvást kiment a fü-
lemből, újra és újra meg akartam hallgatni. Szerencsére 
végül olyan mélyen bevésődött az agyamba, hogy később 
bármikor fel tudtam idézni, akár az utcán is el tudtam fü-
tyülni. Innen ered a klasszikus zene iránti szeretetem. A 
dallamot olyan szépnek találtam, és találom most is, hogy 
számomra mértékké vált. Mindent, amit azután hallgattam, 
ahhoz viszonyítottam. így történt, hogy a ’60-as években a 
Beatles, Elvis Presley és a Rolling Stones zenéje teljesen 
hidegen hagyott. Bach korálfeldolgozásai sokkal-sokkal 
szebbek voltak. Még az a szörnyűséges dzsessz sem raga-
dott magával, hála Bachnak. Ha egy barátságtalan, szitáló 
esős napon kimentem az utcára, elég volt halkan elfütyül-
nöm a triolaláncot, és máris tudtam: ez az, erről van szó, 
ez a legszebb, ami létezik.”11

Maarten’t Hartot Bach kantátáinak csodálatos világa 
nyilvánvalóan úgy lenyűgözte, hogy mértéktelen túlzásba 
esik, miközben rosszul ítéli meg a genfi zsoltárokat és per-
sze a dzsesszt is, amelyek sokak számára ugyancsak életre 
szóló élményt jelenthettek. Ami Bach kantátáit és passióit 
a lutheri spiritualitás tökéletes megtestesítőjévé teszi, az az 
ének és a beszéd egyedülálló dinamikája, amely egészen 
sajátságos, a lélek mélységeire ható igehirdetéssé teszi azo-
kat. Ez Bach idejében aligha lehetett másképp, mint napja-
inkban, amikor sokan csak nehezen vagy egyáltalán nem 
értik meg a „szó egyházát” és annak prédikációit, viszont 
ingadozó hitükkel annál szívesebben fordulnak a Bach-
kantáták és -passiók koráljai és áriái felé, mert azokban 
megérzik ezt a lutheri spiritualitást.

 A lutheri spiritualitás adventi jellege

Luther ama „szép utolsó napról” szóló beszéde közismert. 
Nem a világtól való menekülésre, hanem a mindennapok 
gondjainak józan és higgadt kezelésére biztat ebben. Nem 
véletlen, hogy neki tulajdonítják az almafáról szóló törté-
netet. Az almafáról, amelyet még akkor is el kell ma ültetni, 

 11 Maarten’t Hart: Bach und ich. München, 2002. 109. o.

ha netán holnap jönne el a világvége. Ennél az eszkatoló-
gikus távlatnál is fontosabb azonban a lutheri spiritualitás 
adventi vonása. A Jézus eljövetele és visszajövetele iránti 
szívbéli vágyakozásról van itt szó. Luther ezért nem tartot-
ta szükségesnek Jézus múltjának erőltetett aktualizálását, 
hisz számolt Jézus eljövetelével az igében, újra eljövetelével 
pedig – a jövő helyett – a jelenben. Még világosabban fejezi 
ki a Jézus eljövetele és visszajövetele iránti szívbéli vágya-
kozást a már említett Philipp Nicolai műve, Az örök élet 
örömtükre, amely a „Harsány szó kiált az éjbe” kezdetű 
korállal mutatja be azt a várakozást, amely a vőlegény el-
jövetelét az örökkévalóságból belehelyezi az időbe. Az ilyen 
énekek - gondoljunk csak a pestisjárványokra - emberek 
tömegeinek adtak reményt utolsó órájukban, amikor éne-
kelve könyörögtek: „Ó, jelenj meg olyképpen, hogy viga-
szom legyél, a bajban, Uram, nékem, kínhalált szenvedtél”, 
mert a halálon keresztül a megfeszítettet magukhoz köze-
ledni látták. Ez az ars moriendi, amely Luther írásában, de 
még inkább a 16. és 17. századi evangélikus meditációs 
irodalomban a halálra való lelki felkészülésként jelenik 
meg, sokaknak jelentett segítséget – nemcsak életük végén, 
hanem az élet során adódó kisebb-nagyobb búcsúzások 
alkalmával is – az elmúlás tényének feldolgozásához.

Bach kantátái gyakran szólnak Jézus eljöveteléről és újra 
eljöveteléről, ami a dallamban és a szövegben egyaránt ki-
fejezésre jut. Ez alapozza meg az ember hitbeli előrelépését 
és a megszentelődést is, nem pedig valamiféle elképzelt 
emberi haladás. Az embert túlságosan fogva tartja saját 
bűne, semhogy önerejéből előre tudna lépni. A mozgást az 
eljött és eljövendő Úr indítja el. Ez a lutheri spiritualitás 
alapja. Konkrét kifejeződése lehet ennek egy hívó szó, egy 
kérés, egy kiáltás, zörgetés annak az ajtaján, aki megígér-
te, hogy igéjében eljön és újra eljön, és segítségünkre siet. 
Ezért csúcsosodik ki az úrvacsorai liturgia a következő 
mondatban: „Ezért valamennyiszer eszünk e kenyérből és 
iszunk e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend.”

Hogyan lehet ma ezt a Jézus eljövetele iránti szívbéli 
vágyakozást elképzelni és szavakba önteni? Vajon nem az 
adventisták és a Jehova tanúinak kiváltsága ez már rég? 
Sorén Kierkegaard egyik naplójegyzete megvilágítja, hogy 
a Jézus visszajövetele iránti szívbéli vágyakozás esetében 
nem a szekták spekulatív határidő-számításairól, hanem a 
keresztény hit egzisztenciális kérdéséről van szó.

„Gondolj egy szerelmes lányra, akit elszakítottak kedve-
sétől; minél erősebb a szerelme és minél nagyobb fájdalmat 
jelent az elszakítottság, annál közelebb hozza számára ez 
a fájdalom a viszontlátás reményét. Azt reméli, hogy közel 
a viszontlátás, talán hosszú éveket él le így, egyre abban 
bízva, hogy hamarosan viszontláthatja kedvesét. Ám ami-
kor a múltbeli találkozásról, a sok eltelt évről és hasonlók-
ról kezd el mesélni, az annak a jele, hogy már nem szerel-
mes, azt jelenti rendszerint, hogy egy új házasság gondo-
lata jár a fejében.” Ami Jézus Krisztus visszajövetelének 
várását illeti, arról Kierkegaard így ír: „Igazán keresztény-
nek lenni oly sok szenvedéssel jár, hogy kibírhatatlan len-
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ne Krisztus eljövetelére nem mint a közeli jövőben bekövet-
kező eseményre gondolni, míg a gyengülő hit arról ismer-
hető fel, hogy Krisztus újra eljövetelét valamilyen későbbi 
időpontra teszi, vagy akár fel is adja a várakozást. Igazán 
kereszténynek lenni a Krisztus közeli eljövetelére tekintő 
izzó várakozás nélkül olyan, mint szerelmesnek lenni anél-
kül, hogy a kedvest ne itt és most várnánk.”12

A hit heve és a spiritualitás elevensége Kierkegaard sze-
rint úgy ismerhető fel, ha Jézus újraeljövetelét teljes ben-
sőnkkel várjuk. A kihűlt hitet úgy lehet felismerni, ha az 
Úr eljövetele és visszajövetele iránt közömbössé válunk, és 
Krisztus adventjének közelsége helyébe a távolságtartás lép. 
Ez aztán kihat az ember életére és halálára egyaránt. A 
Jézus visszajövetelére tekintő izzó várakozás nélkül nem 
adatik meg az Úr érkezésébe beleolvadó boldog halál. Az 
élet ekkor csupán átmenet a múltból a jelenbe és egy pro-
longált jövőbe. Akkor az advent is csak az egyházi év egy 
békés időszaka marad, amelyet nem a Krisztus közelsége 
és eljövetele iránti vágyakozás határoz meg, ahogy Paul 
Gerhardt énekében látjuk: „Eljön újra: megítél / Élőket, hol-
takat…” Az úrvacsora átélése és a meghalás művészete 
lutheri értelemben elképzelhetetlen az adventi spiritualitás 
nélkül. Ezért vonul végig az evangélikus meditációs irodal-
mon Philipp Nicolaitól kezdve Johann Gerhardt Szent szem-
lélődések című művén át egészen Christian Sciver Lelki 
kincséig egyfajta adventi jelleg, amelyet a Jézus visszajöve-
tele iránti szívbéli vágyakozás határoz meg.

A lutheri spiritualitást a nyugalom jellemzi

„A hívő nemcsak éjjel alszik, hanem egész élete folyamán: 
hagyja megtörténni, amit Isten cselekszik, élvezi az adomá-
nyokat, hagyja, hogy eszköz lehessen, és Istent dicsőíti. 
Alszik, és mindent nyugalomban és kényelemben tesz meg. 
És leginkább semmit sem tesz, és amennyiben semmit sem 
tesz, annyiban mindent megtesz.”13 Micsoda ráhagyatkozás 
jut itt kifejezésre Luther 127. zsoltármagyarázatában?

Ha egy kicsit továbbgondoljuk, ez a ráhagyatkozás meg-
világítja a napjainkban oly divatossá lett zen-meditációt, 
amelynek lény ege, hogy semmit se akarjunk, semmihez ne 
ragaszkodjunk, mert az emberben csak így alakul ki az a 
görcsöktől mentes nyitottság, amely érzékennyé teszi arra, 
hogy megismerje önmagát és azt az erőt, amely inspirálja. 
E nélkül az önmagától elvonatkoztatott szabadság nélkül 
az ember bezárt rendszerben, saját tervei fogságában él. 
Valódi spiritualitás, amint azt a zen-meditáció során be-
gyakorolják, csak a szándék nélküli nyitottság légkörében 
jöhet létre. E szándéktalan nyitottság elérése érdekében 
sokan térnek manapság távol-keleti ösvényekre, hogy el-
meneküljenek a Nyugat aktivitás- és teljesítményközpontú 
világától. Olyan elengedettséget akarnak begyakorolni, 

 12 Søren Kierkegaard: Tagebücher 3. Düsseldorf, 1968. 243. o.
 13 WA 40/3, 253, 5–9.

amelyben mindent el lehet hagyni, amit az ember akar, 
hogy éppen ezáltal ragadhassa meg a teljes valóságot.

Ám ami első pillantásra hasonlónak tűnik, ha köze-
lebbről megnézzük, nagyon eltérőnek bizonyul. A zen-
meditáció szerinti nyugalom teljesen személytelen, és 
végső soron végtelen, egész életen át tartó folyamat, míg 
a lutheri spiritualitás értelmében vett nyugalom a lélek 
nyugalma, amely Krisztus eljövetelére irányul. Arról van 
szó, hogy imádkozva vagy énekelve, vagy akár hallgatva 
helyet adunk Krisztusnak, aki az ember jó cselekedeteinek 
igazi véghezvivője. Ekkor mondhatom el sikeres alkotá-
saimról, hogy tulajdonképpen nem is én hoztam létre 
azokat. Ez aztán tevékenységemnek hihetetlen lendületet 
kölcsönöz, mivel Isten dicsőítésére és felebarátaim javára 
meg tudok válni sikereimtől. Ez az elengedés a nyugalom 
spiritualitásának lényege, amely teret ad annak, hogy 
Krisztus bennem működhessen.

A homo faber, azaz a bennem lévő régi ember számára 
azonban a létező legnehezebb dolog megválni a saját ered-
ményeitől. Ezért már Ézsaiásnál is ezt olvassuk: „A megté-
rés és a higgadtság segítene rajtatok, a béke és a bizalom 
erőt adna nektek! De ti nem akarjátok, inkább ezt mondjá-
tok: Nem úgy lesz az, hanem lóháton vágtatunk! Hát majd 
vágtatnotok kell! Gyorsan akartok hajtani? Hát majd gyor-
sak lesznek üldözőitek!” (Ézs 30,15–16)

Ma is így van, és így is marad, amíg világ a világ, hogy 
a bennem lévő tettvágy – a vallásos tettvágy is – kitör, és 
üldözőbe próbálja venni a rohanókat, csak hogy ne kelljen 
kibírnia a „csendességet és a reményt”. Így marad ez, 
hacsak nem tudok kezemet imádságra kulcsolva térdre 
borulni, hogy ne tudjak elfutni, hanem az imádságban ott 
maradjak, ahol Krisztus rám talál, és bennem munkál-
kodni kezd. Alighanem így gondolja ezt Jochen Klepper is 
déli énekében, amellyel elcsendesedésre int a nap közepén: 
„A kéz, mely imára kulcsolódva megpihen, az Úrtól új 
erőre kap, s mit aztán tesz, az ő tanácsa szerint lesz.” Bár 
a mondás így szól: ora et labora, az imádkozás sokszor a 
legnehezebb munka, hisz inkább belevetem magam a napi 
rutinfeladatokba vagy valami sikerrel kecsegtető tevé-
kenységbe, semhogy vegyem magamnak a csöndet és 
koncentrációt igénylő imádság fáradságát.

A lutheri spiritualitás lelkesedést ébreszt 
a hétköznapi dolgok iránt

„Kísérje békesség, / Barátság a munkámat, / De igazságod-
tól / Semmiért el ne álljak.” (EÉ 436,2) Így fogalmazza meg 
Johann Heermann éneke azt a lutheri spiritualitást, amely 
lelkesedést ébreszt a hétköznapokban.

Az íróasztalnál, a futószalagnál, a munkapad mellett 
töltött hétköznapok persze nehezen és olykor nagyon egy-
hangúan telnek. A fáradozás a mindennapi betevő falat 
megszerzéséért legtöbbször nem felemelő, nem is beszélve 
az ellenkezőjéről, a munkanélküliség hétköznapjairól. Lu-
ther híres mondása: „ma sokat kell imádkoznom, mert sok 
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a dolgom”, azt fejezi ki, hogy a hétköznap megszakítása a 
hétköznapi teendők javára válik. Az imádság erejével olykor 
sikerül, hogy a jövő iránti aggodalmunkat a „mindennapi 
kenyerünket add meg nekünk ma” kérésre korlátozzuk. 
Isten szavára figyelve olykor sik erül megszakítani a végte-
len emberi szóáradatot, és az adott pillanatban meghallani 
egy megváltó, megszabadító szót, majd Johann Heermannal 
együtt így énekelni: „Ahol csak szólnom kell, / Hűséggel 
másokért, / Szavamba adj erőt, / Szentlelked erejét!” (EÉ 
436,3) Isten országának várása közben sikerül néha meg-
látni az előttünk álló legközelebbi feladat szépségét. A part-
talan hétköznapokat ilyenkor hirtelen bevilágítja a minden-
napi „most” iránti lelkesedés. A közvetlenül előttem álló 
feladat elvégzése által felderül felebarátom arca, amelyen 
át maga Krisztus tekint rám.

Dietrich Bonhoeffer börtönleveleiben a hétköznapiság e 
fajtáját „az élet mély és teljes evilágiságának” nevezte, ami 
igazán hinni tanít. „Ha teljesen lemondunk arról, hogy ma-
gunkból valamit csináljunk – akár szentet, akár megtért 
bűnöst vagy egyházi embert (nagytiszteletű urat!), igaz 
embert vagy igaztalant, beteget vagy egészségest –, azt ne-
vezem én evilágiságnak, hogy az ember ott él a feladatok 
és kérdések, sikerek és kudarcok, tapasztalatok és tanács-
talanságok sűrűjében, és akkor egészen odavetjük magun-
kat Isten karjaiba. Akkor már nem a saját szenvedésünket, 
hanem Istennek a világban való szenvedését vesszük ko-
molyan, akkor ott virrasztunk Krisztussal a Gecsemáné-
kertben, s azt hiszem, ez a hit, így válunk emberré, keresz-
tyénné. (…) Úgy gondolom, ebben az evilágiságban élt 
Luther.”14 (1944. július 21.)

Ebben a mély evilágiságban és a hétköznapi dolgok irán-
ti ilyen lelkesedés mellett sikerülnek csak az igazán jó cse-
lekedetek, amelyekről meg kell vallanom: tulajdonképpen 
nem is én tettem meg azokat, hanem egy másik, aki bennem 
teret nyert, és helyettem dolgozott, méghozzá már sokkal 
korábban, mint sejthettem volna.

A lutheri spiritualitás nyitva hagy egy gyógyító 
rést a megbocsátás fénye számára15

Luther a Római levélről 1515/1516-ban tartott előa dás-so-
ro za tának előszavában a bűn felnagyításáról (peccatum 
mag nificare) beszél,16 mégpedig Krisztus megbocsátásának 
fényében. A bűn csak jó értelemben, mint megbocsátott bűn 
nagyítható fel. Ekkor válik gyógyító réssé az ember számára, 
amelyen át Isten lelke beáramolhat. A peccatum magnifica-
re ellentéte a bűn bagatellizálása, mondván, hogy „minden 
ember bűnös valahol”, ez a bűn lekicsinyítése. Ilyenkor al-
akul ki a kétszínűség és a hazugság légköre, és a bűn csak 
ekkor tombolhat igazán. Ezzel ellentétben a bűn megvallása 

 14 DBW 8, Gütersloh, 1998, 541. o. Ford. Boros Attila.
 15 Vö. Lelkipásztor, 2005/5. 166–167. o.
 16 WA 56, 3, 9.

gyógyító erővel hat, az embert önmagával szemben óva-
tossá, felebarátjával szemben irgalmassá teszi. Ez a 
bűnvallás azonban csak Krisztus felismerésével együtt lehet-
séges: egyik feltételezi a másikat. A bűnvallás Krisztus-fe-
lismerés nélkül moralizáló, pszichologizáló és pesszimista; 
a Krisztus-felismerés bűnvallás nélkül, ha mégoly pontos is, 
lapos és semmitmondó. A bűnt Krisztus megbocsátásának 
fényében felnagyítani azt jelenti, hogy nem zsugorodom 
össze, hanem  hozzánövök ahhoz, aki a kegyelmet kapott 
bűnösök társaságában velem együtt nő, és aki a megbocsá-
tott bűnt velem együtt olyan egzisztenciális résnek tekinti, 
amelyen át az Úr kegyelme kívülről beáramolhat.

„Gondolkodtál-e már azon, milyen súlya van a bűn-
nek?” – Canterbury Anselmus e kérdése olyan spirituali-
tásban született, ahol a bűnöket nem lehet elmismásolni. 
Ezért kezdődik a 17. század egyik legelterjedtebb evan-
gélikus kegyességi könyve, a Johann Gerhard készítette 
Szent elmélkedések a bűnök valódi beismeréséről szóló 
meditációval: „Valld meg bűnödet, ó emberfia, / A szíved 
mélyéről fakadjon megbánás és fájdalom, / Kiálts Krisz-
tushoz, ha félsz, / Ki téged vére által megtisztít.”

Ennek semmi köze sincs a pesszimista emberképhez, 
sokkal inkább ahhoz, hogy a Krisztus-kapcsolat fényében 
megismerjük az embert, és lemondjunk minden olyan ön-
magunk állította mércéről, amellyel saját megszentelődé-
sünket kívánjuk elérni, és amely a tökéletességet célozza 
meg, ám végül még a korábbinál is mélyebb szakadékba 
vezet. A bűnvallás ezzel szemben teret enged Krisztusnak, 
aki nekünk adatott bölcsességül, üdvözítőül és felépítőül. 
Akkor senkinek sem kell többé a saját szentségével dicse-
kedni, hanem azzal dicsekedhet, aki számára megszente-
lődésül adatott (vö. 1Kor 1,30).

Hogy milyen is lehet az a dicséret, amely a bűnvallásban 
teret enged Krisztusnak és a Krisztus-felismerésben teret 
enged a bűnvallásnak, azt Luther egy szerzetestársához írt 
levelében a következőképpen fejti ki: „Azért, kedves testvé-
rem, ismerd meg Krisztust, mégpedig a megfeszített Krisz-
tust. Magasztald őt, és kétségbeesvén magad felett, így 
kiálts hozzá: »Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg 
a te bűnöd vagyok. Magadra vetted az enyémet, és nekem 
ajándékoztad a tiédet. Olyanná lettél, amilyen nem voltál, 
s olyanná tettél, amilyen nem voltam.« Vigyázz, hogy va-
laha is ne törekedjél olyan szeplőtelenségre, amelyben ön-
magad előtt nem látszanál bűnösnek, holott bűnös vagy. 
Mert Krisztus csak a bűnösök között lakik! Hiszen azért jött 
el a mennyből is, ahol igazak között lakozott, hogy a bű-
nösök között is lakozása legyen. Erre az ő szeretetére gon-
dolj lankadatlanul, s akkor megtapasztalod az ő mindennél 
kedvesebb vigasztalását.”17

Fordította Balog Eszter
Lektorálta Szűcsné Prőhle Lívia

 17 WA Br 1,35, 24–32. Ford. Virág Jenő.
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A grazi folytatás

A Kris ztus-követők egységének örvendetes ünnepén ve-
hettünk részt Grazban. Az ökumenikus egység jelenlétét 
és az egymásra találás örömét tapasztalhattuk meg. Fel-
adatunk, hogy itthon folytassuk ezt a megbékélő, kien-
gesztelő találkozást.

Budapesten, a Deák téri Evangélikus Gimnázium dísz-
termében szervezett találkozót a KÖT1 „a magyar nemzeti 
együttlét alkalmával (Graz, 1997 nyara) elhangzott kérést 
meghallva: találkozzunk otthon is, és erősítsük az ökume-
nét egymás között, kiterjesztve másokra is. Összegzés volt 
a célja ennek az alkalomnak, személyes emlékek és vallo-
mások.”2

A nyári konferencia eredményét dr. Hafenscher Károly 
így fogalmazta meg: „…találkozás emberekkel, másfajta 
keresztyénekkel. Megfigyelhető volt, hogy a felekezetek az 
ökumenével kapcsolatos különböző fázisban, sebességben 
és kontextusban élnek. Erős volt a konferencia spirituális 
üzenete. A legnagyobb eredmény talán a közös információ-
csere volt (…). Jó volt hallani, hogy egyházon belül is, va-
lamint egyházak között is keresik egymás kezét.”3

A KEK és a CCEE közös szervezésében konferenciát tar-
tottak Prágában az ökumenikus párbeszéd Graz utáni foly-
tatásának lehetőségeiről. A tanácskozáson huszonöt eu-
rópai ország püspöki karának ökumenéfelelősei vettek 
részt Miroslav Vlk prágai érsek, a CCEE elnöke vezetésével. 
A megbeszélések kiindulópontja a grazi találkozó feldol-
gozása és az egyes országok helyzetének elemzése volt. 
Fontos témái között szerepelt az egyházak látható egysé-
gének keresése; a vallás és a kultúra párbeszéde; a Krisz-
tus-hívők fellépése a szegénység és a diszkrimináció ellen; 
a népek kiengesztelődésének elősegítése az egyre erősödő 
nacionalista tendenciákkal szemben. A fórumon ismét ja-

 1 Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság. Folyóirata az Ökumené.
 2 Tóth-Szöllős Mihály: Grazi folytatás. Evangélikus Élet, 1998. január 
11. 3. o.
 3 Uo.

vaslatot tettek egy európai ökumenikus charta kidolgozá-
sára, amely tartalmazná az együttműködés alapelveit és 
a konkrét tevékenység főbb pontjait.

Az 1998. februári római találkozón a KEK és a CCEE 
közös bizottsága megkezdte a tervezet kidolgozását. Októ-
berben a Genf melletti Cartignyban találkoztak a küldöttek, 
és megszerkesztették az előzetes tervezetet. 1999 áprilisá-
ban egy negyven főből álló, európai felekezeteket és terü-
leteket képviselő csoport ismét Grazban találkozott. Alapos 
vizsgálatnak vetették alá a korábbi szövegtervezetet; a ta-
nácskozás után módosításokat hajtottak végre a szövegen, 
így alkották meg a Charta Oecumenica első szövegét, ame-
lyet 1999. július 22-én megküldtek az érdekelt egyházaknak 
azzal a kéréssel, hogy észrevételeiket 2000. szeptember 1-ig 
tegyék meg.4

Mindenki fontosnak tartotta a tervezetet a jelenlegi öku-
menikus helyzetben, mert ez új lendületet adhat a kiengesz-
telődési folyamatnak, valamint az egyházak közötti kölcsö-
nös elismerésnek és bizalomnak.

A Charta hazai előkészítése
Találkozót szerveztek az ARGE-Ökumene5 innsbrucki cso-
portjával 1999. augusztus 24–25-én Csillebércen, ahol a 
hazai ökumenét a MEÖT, valamint a KÖT képviselte. Dr. 
Görög Tibor, a MEÖT főtitkára előadásában szólt a MEÖT 
magyarországi történetéről és a magyar katolikus egyház-
zal való kapcsolatáról (megfigyelői státus); közös akcióink-
ról: hittankönyvek tartalmának a tolerancia szellemében 
történő felülvizsgálata, bibliafordítás; az egyházi iskolák 
ügyéről; egy ökumenikus egyetemi campus (kol lé gi u mok 
és templom) létrehozásáról szóló megegyezésről; a kor-
mány viszonyáról az egyházakhoz. A beszélgetés során 
tapasztalatcserére került sor az ökumenikus ima hetek ese-
ményeiről, a közös istentiszteletekről, a vegyes házassá-

 4 Ezt az első szöveget a szervezetek tagegyházai kapták meg, 20 nyelvre 
lefordították, 14 hónap alatt 150 válasz érkezett rá.
 5 Ausztriai ökumenikus csoport, főleg katolikusokból és evangélikusok-
ból áll, amely nagy vonalakban tükrözi Ausztria vallási megoszlását.

CSONKÁNÉ SZABÓ MAGDA

Chart a Oecumenica II.
A Cha rta Oecumenica teológiai jelentősége és az ebből következő lehetőségeink 
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gokról, az erdélyi multikonfesszionális és mul ti na cionális 
családok problémáiról További témák is terítékre kerültek: 
a KÖT szerepe a zsidó–keresztény párbeszéd beindításában; 
a fiatalok és az ökumenizmus; az ökumenikus iskolák je-
lene és jövője.

Vízió: egyházaink egymást testvéregyházként ismerik el; 
a különbségeiket értékként fogják fel: a különbözőség a 
szakadás jeléből átalakul a gazdagodás jelévé, és az úrva-
csora közös vétele a megbékélés jeleként fog szolgálni.

2000 nyarán ismét sor került a MEÖT szervezésében egy 
olyan konferenciára, amelyen a Charta témáját tárgyalták.

Az ökumenikus találkozó színhelye

Strasbourg (Franciaország) városát történeti szálak fűzik a 
különböző egyházakhoz és hagyományokhoz. Mint határ-
város számos háborút és konfliktust élt át, de a kiengeszte-
lődést is megtapasztalta. Mivel ez a város az Európa Tanács 
székhelye és az Európai Parlament tanácskozóhelye, ezért 
ideális az ökumenikus találkozásra, a párbeszédre, fontos 
helyszín egész Európa és a keresztény hit jövője szempont-
jából. A találkozásra kijelölt időpo nt – az új évezred hang-
súlyozására – a húsvét utáni hét, amely ünnep Keleten és 
Nyugaton egybeesik: 2001. április 17–22. között.6

Az összejövetelre nemcsak a KEK és a CCEE hivatalos 
delegátusait és Európa kiemelkedő egyházi személyeit hív-
ták meg, hanem száz 30 évnél fiatalabb képviselőt is. A fi-
atalokkal való párbeszéd érdekében az előkészítő bizottság 
előzetes ülést tervezett 2001. április 17–18-ra, a hivatalos 
április 19-i kezdés előtt. Ezzel a valódi találkozást, a hiteles 
osztozást és az igazi párbeszédet akarták előmozdítani 
nemcsak a hitvallások, hanem a nemzedékek között is. A 
találkozó hivatása, hogy üzenetet adjon át a megosztott 
Európának, és új lendületet ébresszen az ökumenikus moz-
galomban. 2000. február 6-án a prágai Betlehem-kápolná-
ban tartott ökumenikus liturgián mintegy száz KEK- és 
CCEE-képviselő vett részt a közös bizottság ülésén.

A szöveg végleges megfogalmazása

Az előkészítő bizottság 2000. szeptember 30-a és október 
3-a között Genfben újra átnézte a Charta szövegét egy má-
sodik tervezet előkészítése szándékával (kritikák, útmutatás 
a gyakorlati végrehajtásra stb.). Miután megtörtént a szöveg 
kritikai elemzése és a tagegyházaktól érkező észrevételek 
feldolgozása, 2001. január 26–29. között a portugáliai Por-
tóban tartott tanácskozáson a KEK és a CCEE közös bizott-
sága elfogadta a Charta Oecumenica végleges szövegét.

 6 Ezeket az ökumenikus találkozókat 1978-ban, Franciaországban kezd-
ték, Chantillyban. Ez a 6. találkozó volt.

Az Ökumenikus Charta aláírása

Teljes nyitottság, lelkesedés és baráti légkör jellemezte a ta-
lálkozót Strasbourgban. Felemelő ünnep volt!  A lutheránus 
Szent Tamás-templomban került sor az aláírásra. Április 
17-én II. János Pál pápa üzenetének felolvasásával,7 vala-
mint Miloslav Vlk prágai érsek, bíboros, a CCEE leköszönő 
elnöke és Jéremie Cali Giorgis francia ortodox metropolita 
békecsókjával nyílt meg az új évezred első nagy ökumenikus 
találkozója a KEK és a CCEE közös szervezésében. „Európá-
ban különösen sürgető szükség van az evangélium világos, 
egyértelmű hirdetésére. A különféle kultúrákból, hagyomá-
nyokból és értékekből összefonódó Európát nem lehet sem 
megérteni, sem továbbépíte ni eredeti önazonossága gyöke-
reinek figyelembevétele nélkül” – írta többek között a pápa.

Karl Lehmann bíboros, mainzi érsek, a német püspöki 
konferencia elnöke a találkozó megnyitó beszédében hang-
súlyozta: „Az ökumené még távol van közösségeink min-
dennapi életétől, sok minden, amit már papírra leírtak, még 
nem íródott be szívünkbe és életünkbe.” A bíboros nem 
hagyományos módon nyitotta meg a találkozót, hanem 
párbeszédet folytatott a német származású román evangé-
likus lelkésznővel, Elfriede Dörr-rel, aki személyében jelké-
pezte a találkozó másik újdonságát: a fiatalság tömeges 
jelentkezését, valamint a nők részvételét.

Sokféle képpel próbálták az aláírók érzékeltetni azt, hogy 
mi is történt valójában a Charta aláírásakor. A legjobb kép 
talán a KEK főtitkárától, Keith Clemenstől származott, aki 
a Chartát egy térképhez hasonlította. Míg az ember térkép 
nélkül az erdőben csak sétálgat, addig egy térkép segítsé-
gével már eligazodhat, célokat tűzhet ki, és az odavezető 
utakat „végigjárhatja” – így lehet értelmeznünk ezt a do-
kumentumot.8

A CHARTA OECUMENICA TEOLÓGIAI MONDANIVA-
LÓJA ÉS LEHETŐSÉGEINK AZ EURÓPAI UNIÓBA 
VALÓ BELÉPÉS ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN

A dokumentum célja és jelentősége

Megszületett a 21. század első ökumenikus dokumentuma, 
amelyet nem dogmának, hanem további pozitív folyama-
tok elindítójának szántak. Irányadó kívánt lenni abban, 
hogy az egyházak – Krisztusban már meglévő – közösségét 
ökumenikus szempontból még inkább felismerhetővé te-
gyék. Az ökumenikus reménység dokumentuma, amely az 
evangéliumnak minden ember üdvösségére szolgáló hir-
detését a legfontosabb feladatnak tartja. De ugyanígy sür-

 7 A pápa levelét Amédée Grab érsek, a svájci püspöki kar elnöke olvasta 
fel, akit a CCEE Miloslav Vlk bíboros utódaként elnökéül is választott.
 8 Krámer György, a KEK Központi Bizottságának tagja. Evangélikus Élet, 
2002. október 13. 6. o.
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geti a megbékélést, a békéért és a társadalmi igazságossá-
gért való munkálkodást az e tekintetben még inkább meg-
osztott Európában. Az aláírók egy folyamat kezdetét 
jelölték, amelynek folytatása a KEK és a CCEE tagjainak 
jövőbeli feladata lesz. Ez egy közös kiindulópont, amely 
kijelöli a közösen kötelező ökumené útját az egyesült Eu-
rópában. A Charta nem jogilag zárt előírás, hanem inkább 
alapirat – vagy nevezzük bázisdokumentumnak – a külön-
böző helyi gyülekezetek számára. Az ö kumenének nem 
felülről kell szerveződnie, hanem döntő mértékben alulról 
növekszik mindenütt az egyes régiókban.

A Charta célja az ökumenikus dialógus és együttműködés 
teljes körű előmozdítása. Abban a reménységben született, 
hogy az európai egyházak és ökumenikus szervezetek ön-
kéntesen magukévá teszik és megvalósítják ajánlásait. 
Együtt szólaltatta meg Kelet és Nyugat egyházait, hiszen 
konszenzus alapján fogalmazták meg. Európa egészének 
hangja szólal meg benne (nemcsak az EU tagországainak 
egyházai, hanem valamennyi felekezet).

A szöveg csupán megvitatásra ajánlott: „A Charta tartal-
mában kétségtelenül pozitív, konstruktív mondanivalót 
tartalmaz, teológiai alapvetéssel, hitvallásokra hivatkozva. 
A mai kérdésekről nem csupán véleményt nyilvánít, de mo-
bilizál is. Nemcsak gondolkodásra, de cselekvésre is ösztö-
nöz. A két aláíró személye garancia arra, hogy nem vissza-
húzódó egyházi emberek »steril« véleménynyilvánításáról 
van szó. A strasbourgi konferencia az egyház egész népét 
igyekezett reprezentálni. Noha globális kontextust is figye-
lembe vettek, elsősorban mégis Európára fókuszáltak, és a 
valóságos társadalmi, gazdasági, kulturális problémákat 
egyaránt szem előtt tartották. A felekezetközi kérdéseket és 
a más világvallásokhoz fűződő viszonyt együtt akarták meg-
válaszolni. A jó szándék elvitathatatlan. Az igazi újdonság 
a különböző szervezetek összefogása és az egész európai 
kontinens kereszténységének megszólaltatása volt.”9

Ebben látja az Ökumenikus Charta jelentőségét Aldo 
Giordano, a CCEE titkára is. Nem kétoldalú, továbbá nem-
csak teológusok megbeszélése nyomán jött létre, hanem 
sokkal szélesebb körű munka eredménye. Elsősorban lel-
kipásztori szöveg.

Az éveken keresztül tartó megbeszélések gyümölcseként 
létrejött Charta eredetileg német nyelven készült, de már 
van angol, francia, olasz, sőt magyar fordítása is. (Theológiai 
Szemle, 2001/3. 172–176. o.)

A dokumentum nem kötelező jellegű, de megalkotói vál-
lalják a vallás- és lelkiismereti szabadság tiszteletét, azt, 
hogy ellene szegülnek minden olyan kísértésnek, amely a 
vallást és az egyházat etnikai és nacionalista célok szolgá-
latába állítja, és elutasítanak minden olyan nacionalizmust, 
amely más népek és nemzeti kisebbségek elnyomásához 
vezet. Elszántan küzdenek továbbá az antiszemitizmus és 

 9 Hafenscher Károly: Margójegyzetek a Charta Oecumenicához. Evangé-
likus Élet, 2002. október 13. 6. o.

antijudaizmus az egyházban és társadalomban jelentkező 
minden formája ellen.

„A kötelező szó elszánást, konzekvens magatartást je-
lent, a kognitív ismeretek után a mobilizáló jelleget, a re-
ménység jegyében. Világos az is, hogy a politikai és gaz-
dasági kérdésekkel való foglalkozás nem jelent napi vias-
kodó pártpolitizálást, csupán irányelveket. Magyarán: a 
Charta medret akar szabni, és dialógusra akar kényszerí-
teni mai világunkkal.”10

A Charta Oecumenica formája, tartalma

„A rendkívül és pozitívan a jövő felé mutató dokumentum a 
bevezetőben elkötelezettségét fejezi ki a már és eddig létrejött 
kapcsolatok folytatására és továbbépítésére a két aláíró szer-
vezet, a KEK és a CCEE között. Az elmúlt 40 évben már kiala-
kultak az ökumenikus együttműködés formái, de a mostani 
állapot mégsem kielégítő, mert még jelentős különbségek 
állnak fenn az egyházak között. A szöveg meg fo galmazói 
hálájukat fejezik ki a Szentháromság Istennek, hogy Szent-
lelke által megtapasztalhatták az ő irányítását, és Krisztus-
nak az egységre vonatkozó akaratát szolgálhatják. Ezt gyen-
geségük tudatában megtérésre kész lelkülettel kívánják meg-
valósítani, legyőzve az egyházak között még meglévő 
akadályokat egy hiteles, az evangéliumról szóló közös tanú-
ságtétel reményében. A Charta 3 nagy fejezetből és összesen 
12 pontból áll. Egy újszerű és a cselekvés irányába mutató 
szöveg áll előttünk, mivel az egyes pontok után refrénszerűen 
visszatérő konkrét elkötelezettség áll, egy felhívás a kifejtett 
tartalom megvalósítására: »Ezért elkötelezzük magunkat 
arra, hogy…« A fejezeteket szentírási kijelentések alapozzák 
meg: az Efezusi levél szinte visszhangozza, hogy »egy a test, 
egy a Lélek, egy a remény, egy az Úr, egy a hit, egy a kereszt-
ség, egy az Isten…« (Ef 4,3–6) A másodiknál a búcsúbeszéd 
a tanítványok egymá s iránti szeretetét teszi meg mértékül (Jn 
13,35), míg a 3. fejezet esetében a nyolc boldogmondásból 
vett részt a békesség előmozdításával emeli ki (Mt 5,9).

A dokumentum három nagyobb feladatot jelöl ki: a közös 
hit, a közösség és a közös felelősség témakörét.

1. Mit kell tenni a keresztség, az eucharisztia, a tanúság-
tétel és a szolgálat területén.

2. Az Evangélium közös hirdetésének feltétele: elképze-
léseink kicserélése és az egyházhoz való tartozás szabad 
megválasztásának biztosítása.

3. Döntő a jövő szempontjából az egymással folytatott 
nyitott párbeszéd keresése.

4. Az egység nélkülözhetetlen eleme a közös cselekvés 
kidolgozása.

5. Az ökumené lelke az imádság, ezért alapvető cél, hogy 
ebben fejlődjünk, mégpedig az eucharisztikus közösség 
irányába.

 10 Uo.
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6. Ki kell építeni a párbeszéd kultúráját, és el kell sajátí-
tani a dialógus megfelelő módjait.

7. Társadalmi és keresztény felelősségünk összefogásra 
szólít fel Európában, melynek gyökere éppen a kereszténység.

8. A keresztények egysége képes lesz előmozdítani a kü-
lönböző népek és kultúrák kiengesztelődését.

9. Különleges figyelmet kell a környezet védelmének 
szentelni, mert a teremtés ajándékait őrizni kell.

10. A zsidósággal való kapcsolat lehetőségét tudatosíta-
ni, keresni és építeni kell.

11. A keresztények sürgető feladata az iszlámmal való 
párbeszéd kialakítása.

12. Az európai szellemi élet gyakran a keresztény elvek-
től eltérő módon fejlődik, mégis keresni kell a kapcsolatot, 
bemutatva a személyes Krisztus-hitet.

Az Európai Ökumenikus Charta végül arra kéri a KEK és 
a CCEE felelőseit, hogy valósítsák meg ezt a nagy elhatáro-
zást, amely átfogó módon tükrözi az európai keresztények 
szándékát egy látható közösség megvalósítására.”11

Ezt követően a Charta teológiai mondanivalójának rész-
letes kifejtése olvasható alpontokba szedve.12

A CHARTA OECUMENICA MAGYAR FOGADTATÁSA

A Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság (KÖT) határoza-
tot tett közzé a 2001. szeptember 22-ei közgyűlésének ösz-
szefoglaló üzeneteként az Ökumenikus Charta alapján.13

A KEK és CCEE 26 országból összejött képviselői Ottma-
ringhan találkoztak 2002. szeptember 7–10. között, hogy 
megvizsgálják a Charta Oecumenica fogadtatását Európa- 
szerte. Az első értékelő konzultáción a magyarországi pro-
testáns egyházakat dr. Bóna Zoltán református lelkész 
képviselte, aki az Európai Ökumenikus Charta előkészítő 
bizottságának ülésén, a dokumentum megszövegezésében 
is részt vett.14

Ünnepélyes nyilatkozat az Ökumenikus Charta 
elfogadásáról

2002. október elsején Budapesten, a Lágymányosi Ökume-
nikus Központban az aláírást megelőzően dr. Márkus Mihály 
református püspök, a MEÖT elnöke és dr. Paskai László bí-
boros prímás elnökletével tudományos konzultáción gyűltek 
össze a legjelentősebb magyarországi keresztény egyházak 

 11 Kránitz Mihály: Az új ökumenikus Charta. Irányelvek az európai egy-
házak bővülő együttműködéséhez. Teológia, 2001/3–4. 39–43. o.
 12 A dolgozat hozzáférhető az Északi Evangélikus Egyházkerület Püspöki 
Hivatalában, az Evangélikus Országos Levéltárban (Üllői út 24.), valamint 
az Ökumenikus Tanulmányi Központban (Bocskai u. 15.).
 13 Ullrich Zoltán, a KÖT elnöke. Ökumené, 2001/3. 3. o.
 14 Bóna Zoltán: Üzenet Ottmaringból. Ökumenikus konzultáció a Charta 
Oecumenicáról. Theológiai Szemle, 2002/4. 234–235. o. Tagegyházaknak 
megküldött levél. Ottmaríng, 2002. szept. 10.

képviselői. A konferencián a különböző egyházak dogmati-
kával foglalkozó professzorai tartottak előadásokat, majd 
pedig ünnepi istentisztelet keretében az ünnepélyes nyilat-
kozat aláírásával deklarálták csatlakozási szándékukat a 
másfél évvel ezelőtt megfogalmazott Charta Oecumenica 
szellemiségéhez. Ez az új ökumenikus alapirat ösztönzi az 
egyházak közötti párbeszéd folytatását és az ökumenikus 
együttműködés elmélyítését különböző konkrét területeken. 
A dokumentumot iránymutatónak tartják az egyházaink 
közötti további kapcsolatokban.

Dr. Seregély István érsek, a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia (MKPK) elnöke előadásában az Ökumenikus 
Charta jelentőségéről szólt a világkereszténység és Európa 
vonatkozásában. Hangsúlyozta: „Nekünk, akik hatékony 
egységet szeretnénk teremteni – piacgazdasági és globali-
záció okozta különbözőségeink ellenére –, a keresztény 
Európát kell egységessé tennünk. Közös Európában csak a 
keresztény gondolkodás teremthet közös alapot, melyet ez 
a dokumentum képvisel.”

Dr. Szűcs Ferenc református egyetemi tanár Egységünk 
közös hit és közös feladat címmel tartott előadásában rá-
mutatott: „A különbözőséget és sokféleséget az egy Úr és 
egy Lélek teszi egyetlen életegységgé, Krisztus történeti 
létformájává – anélkül természetesen, hogy megszűnne az 
egyirányú azonosság, hogy ti. mégsem az egyház a Krisztus. 
Ezt fejezi ki a bevezetőként választott bibliai rész is az 
Efezusi levélből. Ahogyan nincs más Úr, mint Jézus Krisz-
tus; más Lélek, mint a Szentlélek, ugyanúgy a hozzájuk 
kapcsoló hit és reménység is csak egy-egy fajta lehet. A páli 
teológia szerint ez a Krisztus testébe betagolódás, a halál 
és a feltámadás aktusa. A textus értelmét kiterjesztjük a 
Krisztussal való sorsközösségre is. Az ecclesia crucis és az 
ecclesia resurrectionis értelmében beszélhetünk a Krisztus 
szenvedésének híjáról, amit Pál a maga testében kívánt 
betölteni a Krisztus testéért, az egyházért (Kol 1,24). Ez a 
hiány nyilvánvalóan nem szóteriológiai értelemben veendő, 
hanem az egyháztörténeti útja szerint. Ehhez tartozik az a 
fájdalom is, amely a töredezettségből fakad. Úgy vélem, az 
ökumenikus Charta ezt a fájdalmat is megszólaltatja.”

Dr. Reuss András ismertette az ökumenikus közeledés 
gyakorlati lépéseinek modelljét, amely a misszióban, a lel-
kiismereti szabadságban, az egyháztörténet feldolgozásá-
ban, a nevelésben, a vegyes házasságokban és az imádko-
zásban jut közös kifejezésre.

Dr. Kránitz Mihály római katolikus teológiai professzor 
Az Egyház helye az új Európában című előadásában kifej-
tette, hogy „az egyesülő Európa történelmi helyzetben van, 
hiszen most kell megalapozni a jövőjét. Zászlója ábrázolá-
sán csillagok keringenek az üresség körül. Ez a hiány a 
kereszténység. Az egyházak feladata, hogy ezt megtöltse, 
lelket adjon neki. Az emberekben nyitottság van a transz-
cendens Isten iránt, éppen ezért a társadalomból való kizá-
rása egyenlő az ember megalázásával.”

Dr. Paskai László bíboros zárszavával és imádságával 
ért véget a konzultáció, aki arról tett bizonyságot, hogy 
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„Krisztus ereje és bölcsessége vezette az Egyházat” – ezt 
állítja elénk a múlt. „Az ökumenizmus útjának gyümölcse, 
hogy kölcsönösen törekszünk arra, hogy Jézus Krisztus 
személyét és titkát minél mélyebben megismerjük. Jézus 
Krisztus és az általa küldött Szentlélek tartotta fenn az 
egyházat, vezette és őrizte meg a Krisztus-hívők közössé-
gét, egyéni életét. Az üdvösség történetének a nagy titka, 
hogy Isten nem mondja meg előre az eseményeket. Ő nyi-
tott, hívő, benne bízó szíveket kíván, hogy általa munkál-
hassa Egyházának az alakulását. (…) Jézus Krisztus nem 
adja át embernek azt a dicsőséget, hogy egységet teremt-
sen az Egyházában. Mi buzgón várjuk ennek a bekövet-
kezését.” A várakozás erősíti a Krisztusba vetett remé-
nyünket.

A hozzászólások közül említem D. dr. Harmati Béla püs-
pökét, aki a Charta fogadtatásának veszélyére hívta fel a 
figyelmet. „Mivel az Európai Unió a maga támogatottságát 
is keresi az egyházak szolgálatában, félő, hogy így sokan 
csak valamiféle szekuláris ökumenét látnak ebben a doku-
mentumban. Másrészt saját tapasztalatom, hogy a többi 
földrészen élők szerint ez a Charta – Európa belügye. Re-
ménységünk, hogy egyszer világcharta lesz.”

A hozzászólásokat követően dr. Don Aldo Giordano, a 
CCEE főtitkára beszédében az ökumenikus Charta térhódí-
tásától szólt: „Eddig már harminc nyelvre fordították le, s 
különböző szinteken és helyeken különböző a fogadtatása.” 
A dokumentumot kisgyermekhez hasonlította, akit az Úr-
isten kegyelmének kell növelnie.

Dr. Reinhard Frieling professzor a KEK képviselőjeként 
voltjelen. Szerinte az Ökumenikus Charta „szöveg is és fo-
lyamat is egyben. Nem tanulmány csupán, nem a fejünkhöz, 
hanem a kezünkhöz és a lábunkhoz szól, hogy menjünk 
oda egymáshoz, és tegyünk egymásért.” Kiemelte azt a 
tényt, hogy a Charta nemcsak Nyugat-Európában, hanem 
az Urálig tartó Európában gondolkodik.

A konzultációt követő ökumenikus istentiszteleten dr. 
Bábel Balázs érsek igehirdetésében (Mt 28,19–20; ApCsel 
16,9) Krisztus ellentéteket, viszályokat feloldó hatalmáról 
szólt. „A Mester életformáját és gondolatait magunkévá téve 
tanítvánnyá kell lenni, és tanítvánnyá kell tenni másokat.” 
A mai nap – mondotta – „új kiindulópont lehet Európa 
evangélizálására”.

Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Refor-
mátus Egyház Zsinatának lelkészi elnöke igehirdetésében 
(1Móz 32,12kk) egymás keresésének szükségességéről 
szólt. „Lehet bolygónkból egymásra találni, és együtt egy-
másért tenni. Az egyháztörténetből ismert ellentétek he-
lyett lehet mondani a bibliai Józseffel: »A testvéretek va-
gyok!« Ha egymást kereső testvérek vagyunk, akkor tu-
dunk Jézusra tekinteni, s az ő könyörülő irgalma megáld 
bennünket.”

A Charta Oecumenicáról: „Az Ökumenikus Charta és a 
mostani ünnepélyes nyilatkozat aláírása is egy lépés a gya-
korlati kereszténység útján, hiszen ez a nyilatkozat nem 
arról szól, hogy milyen tanbeli különbözőségek vagy egye-

zések vannak, hanem azt valljuk meg és azt fejezzük ki 
általa, a keresztyénség hitelességéhez hozzátartozik, hogy 
egymásra, a más felekezetekben lévőkre testvérekként tu-
dunk tekinteni, és mindabban, amiben közösen tudunk 
szólni és cselekedni, abban közösen kívánjuk felelősségün-
ket gyakorolni. E nyilatkozat aláírása egy állomás azon az 
úton, amelyiken szintén fontos volt a vegyes házasságról 
szóló közös nyilatkozat aláírása. Fontos – ami részben már 
gyakorlat is –, hogy hittankönyveinkben a más felekeze-
tekről szóló bemutatásokat hitelesítsük. Ha gyermekeink 
így nevelkednek, akkor nem előítéleteket fognak magukban 
hordozni, hanem jobban meg tudják érteni, el tudják fogad-
ni embertársaikat.”

Dr. Márkus Mihály a Charta hazai jelentőségéről szólt: „E 
dokumentum megszületése és aláírása a magyarországi 
ökumenikus mozgalomban újabb lendületet és inspirációt 
jelent az együttműködésre. Az elkövetkező években, évti-
zedekben közös munkával kell megfogalmazni, hogy a ve-
gyes házasságok esetében a társadalmi élet alapsejtjében, 
a családban mit jelent az ökumenikus közösség. Ebben a 
folyamatban az ökumenikus Charta is jelentős segítséget 
fog nyújtani azoknak a családoknak, akik családi szinten, 
naponta élik meg az ökumenét. Az egy településen együtt 
élő és szolgáló egyházak együttműködését is jelentősen 
szolgálják a Chartában megfogalmazottak, amelyek arra 
inspirálnak, hogy újra és újra lássuk meg: a mindennapi 
feladatok gyakorlati munkavégzésében ragyogóan együtt 
tudunk működni.”15

Tennivalóink az Ökumenikus Charta 
ajánlásainak komolyan vétele nyomán

„Reméljük, hogy a magyarországi egyházak és a magyar 
püspöki kar is komolyan veszi a Charta ajánlását. Ehhez 
szigorú lelkiismeret-vizsgálatra, megtérésre és viselkedés-
módunk gyökeres megváltoztatására van szükség. Igaz, 
hogy Isten jóvoltából Mag yarországon is eltűnőben van már 
az az éles szembenállás katolikusok és protestánsok között, 
amely még a két világháború közötti időt is jellemezte.

– Kapcsolatainkban hiány érzékelhető. Az ajánlás  meg-
említ pótolnivalókat is az eredményes párbeszéd és az egy-
ség érdekében.

– Nem tárgyaljuk meg egymással evangélizációs terve-
inket és kezdeményezéseinket. Nem igyekszünk legyőzni 
az önelégültségünket. Új templomokat, közösségi házakat, 
intézményeket, iskolákat építünk vagy hozunk rendbe – 
szinte mindig külön-külön.

– Az ifjúság nevelése terén kevés Magyarországon az 
egyházak közötti együttműködés. A teológiai képzésnél 
pedig szinte semmiféle együttműködés nem létezik. Nincs 
nálunk katolikus és protestáns tudósokat és kutatókat 

 15 Konzultáció az Ökumenikus Chartáról. Theológiai Szemle, 2002/4. 
227–236. o.
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összefogó, teológiai társaság sem. Az ökumenizmusnak 
az az elve, hogy mindent tegyünk közösen, hacsak hitünk 
vagy fontos hatékonysági okok nem szólnak ellene, szin-
te ismeretlen minálunk. Mindent – pl. karitatív és szoci-
ális tevékenységeket, bibliafordítást, tankönyvek szerkesz-
tését, zenei és képzőművészeti tevékenységeket stb. – kü-
lön-külön végzünk, és csak ott teszünk valamit együtt, 
ahol a közélet erre rákényszerít (pl. millenniumi ünnep-
ségek, nemzeti ünnepek stb.). Az ökumenikus imahét 
kivételével nemigen imádkozunk együtt, és kevés magyar 
keresztény imádkozik mindennap az egyház egységéért. 
A világszinten folyó ökumenikus dialógusokban a magyar 
egyházak képviselői is részt vesznek ugyan,16 de Magyar-
országon az egyházi vezetőségek által kinevezett, ökume-
nikus kérdéseket tárgyaló szakemberek dialóguscsoportjai 
nem léteznek. Magyarországnak az európai közösségbe 
való belépésével járó problémákra sem készülünk fel kö-
zösen. Van tehát pótolnivaló. De jó lenne, ha (…) örömmel 
vennénk át a strasbourgi mosolygós angyal által kezünk-
be adott Chartát! De jó lenne, ha nem engednénk el a 
fülünk mellett a legfőbb európai keresztény vezetők buz-
dítását! (…) Hiszem, hogy az új Charta Oecumenica a 
Lélek szava.”17

Magyarország Európai Uniós csatlakozása

Amióta létezik az öreg kontinens, folyamatos a nemzetek 
közötti háborúskodás, civakodás. 2004 májusában az Eu-
rópai Unió 25 tagúra bővült. Az EU keretében rendezik az 
európai népek közös dolgaikat, közös valutával, tervezett 
közös alkotmánnyal, a közös védelmi és külpolitika remé-
nyével. Május elsején az EU-nak 455 millió lakosa lett 20 
hivatalos nyelvvel – a jövő kihívásaival és a múlt emlékei-
vel. Az EU sohasem lesz a „népek olvasztótégelye” – ez az 
EU „alapító atyáinak” sem volt szándékuk. Ami összeköti 
az európaiakat, az a közös történelmi  múlt, a kultúra és a 
tudományos vívmányok. Hagyomány és civilizáció, amely 
az emberi jogokhoz s végül a demokráciához vezet.

Egyesek szerint az európaiak – múltbeli tapasztalataik 
miatt – rossz kedélyűek; mások azt állítják, hogy nyitottab-
bak, mint tengerentúli (amerikai) embertársaik. Az uniós 
tagság minden tagországban azonos értékekre épül: piac-
gazdaságra, demokráciára és az emberi jogok tiszteletére. 
Ugyanakkor félő, hogy a jövőbeli válságosabb időszakokban 
az emberek kevésbé lelkesednek majd az egyes uniós intéz-

 16 A MEÖT-öt életre hívó református és evangélikus egyházak alapító tag-
jai az 1959-ben létrejött KEK-nek is. Az azóta eltelt 45 év alatt a magyaror-
szági protestáns egyházak képviselői lehetőségeikhez mérten aktívan részt 
vettek a konferencia (KEK) munkájában. Ez érvényes a szűkebb értelemben 
vett teológiai tevékenységre ugyanúgy, mint a társadalmi kérdésekkel fog-
lalkozó bizottsági munkákra (helsinki folyamat), EBESZ, európai integráció 
vagy az olyan nagy átfogó programokra, mint a Béke, igazságosság és a 
teremtés sérthetetlensége címmel jelzett processzus.
 17 Nemeshegyi Péter SJ: Megszületett az európai Ökumenukus charta. 
Távlatok, 2001/2. 200–205. o.

ményekért, mint ahogyan az inflációt okozó közös valuta, 
az euró sem vált ki egyöntetű elismerést.

Rendezetlen kérdés még az EU ideológiai alapja is; a 
keresztény értékek hangsúlyozása mellett egyesek a vállási 
kisebbségek – így a muszlimok – esetleges kirekesztését 
emlegetik. 2004 februárjában az EU-csatlakozás egyházi 
kihívásaival foglalkozó találkozón dr. Bábel Balázs érsek 
így fogalmazott: „Reménnyel, de ugyanakkor félelemmel is 
várjuk a csatlakozást, mert úgy tűnik, az unió csak gazda-
sági társulás, a gazdaság terén is sok egyenetlenséggel és 
azzal a fenyegető veszéllyel, hogy az olykor elembertelene-
dő versenyben háttérbe szorul a szellemi, lelki háttér.

A május 2-i ökumenikus imát megelőzően D. Szebik Imre 
is hasonlóan nyilatkozott: „Az uniós csatlakozás miatt 
sokan szorongással s félelemmel tekintenek az ismeretlen 
jövő felé. Az egyházaknak az a feladatuk, hogy a történe-
lem változásai közepette is rámutassanak a biztos, szilár-
dan álló pontra: Jézus Krisztusra. (…) A keresztyén egység 
munkálása állandó feladat, az Európai Unió bővülése 
mégis az egyházak intenzívebb együttműködését teszi 
szükségessé. Az európai egyházaknak fel kell hívniuk a 
figyelmet arra, hogy az EU nemcsak kulturális és gazda-
sági, hanem spirituális közösség is. Annak érdekében, hogy 
Európának »lelke legyen«. A felekezeteknek is cselekedni-
ük kell, hiszen magától senkiben nem ébred fel a spiritu-
ális dolgok iránti igény.”18

KERESZTÉNY EURÓPA – UTÓPIA?

Végül az egyesülő Európának a kereszténységet, az egyhá-
zakat érintő aspektusával foglalkozom. A nagy kérdés az 
volt, hogyan történjék a keresztény lelki örökség érvénye-
sítése az immár egységes Európában. Van ennek egy sajá-
tos pikantériája is. Az, hogy az Európai Unió több mint 
ötven évvel ezelőtt elkezdődött kiformálódásában a keresz-
ténységnek – általában a vallásoknak – a szerepe tulajdon-
képpen az egykori szocialista országokban végbement 
politikai, gazdasági rendszerváltozás után lett igazán kér-
déssé. Majdnem fél évszázadon át a „keresztény” európai 
civilizáció nem számolt – legalábbis úgy, mint a rendszer-
változás után – a keresztény egyházak jogos, de némelyek 
által vitatott igényével, miszerint Európa egységének nem 
lehet egyedüli célja a politikai-gazdasági továbbfejlődés. A 
rendszerváltás után erősödött fel az Eu rópai Unióban az a 
hang, hogy „Európának lelket kell adni”. Elgondolkoztató 
és az európai kereszténységet mély önvizsgálatra, bűnbá-
natra és alázatra kényszeríti, hogy a vitathatatlanul ke-
resztény kulturális hátterű Európa mennyire visszaretten 
a 2000 éves kereszténység által is erőteljesen – egyszerre 
pozitívan és negatívan – formált Európa lelki-szellemi 
örökségének egyértelmű elismerésétől.

 18 „Európa reménye Jézus Krisztus” című ökumenikus imaóra a Mátyás-
templomban, 2004. május 2. Evangélikus Élet, 2004. május 9. 1. o.
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Mindennek ellenére nem volt eredménytelen az európai 
keresztény egyházak ilyen vonatkozású – sok esetben el-
lentmondásos – ökumenikus fáradozása. Igaz ugyan, hogy 
az Európai Unió alkotmánytervezetének19 előszava (pream-
bulum) csak általánosan említi „Európa kulturális, vallási 
és humanista örökségét”, de az alkotmánytervezet 51. 
cikkelye az alaptörvény részévé teszi „az egyházak és vi-
lágnézeti közösségek státuszának elismerését. (…) a) Az 
Unió tiszteletben tartja és nem sérti az egyházak és a val-
lási szervezetek vagy közösségek nemzeti jog szerinti jog-
állását a tagállamokban; b) Az Unió ugyanúgy tiszteletben 
tartja a világnézeti szervezetek jogállását; c) Elismerve 
identitásukat és különleges hozzájárulásukat, az Európai 
Unió nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet tart fenn 
ezekkel az egyházakkal és szervezetekkel.” A második rész-
ben pedig kimondja, hogy „mindenkinek joga van a gon-
dolat-, lelkiismereti és vallásszabadsághoz”.20

Az Unió miniszteri tanácsában egységre jutottak (2003. 
november 27-én) „a vallásokkal folytatandó dialógus és 
szociális együvé tartozás intézményének létrehozása tekin-
tetében”. Ez a döntés kimondja: „Az erőszak és a terroriz-
mus által veszélyeztetett helyzetben létrehozzák a külön-
böző vallási és világnézeti közösségekkel folytatandó nyílt 
és transzparens dialógus intézményeit.”21

Az ÖTK (Ökumenikus Tanulmányi Központ) által köz-
zétett információ az Evangélikus Élet hasábjain – szó sze-
rint – így hangzik:22 „Az EU brüsszeli csúcstalálkozója 
után – melyen elfogadták az európai alkotmányt – mind 
a CCEE, mind a KEK közös nyilatkozatban fejezte ki csa-
lódottságát, amiért az alkotmányba nem került be szó 
szerinti utalás a kontinens keresztény gyökereire. Ugyan-
akkor hangsúlyozzák, hogy »az európai értékek tömör 

 19 A tanulmány befejező részéből kitűnik, hogy a dolgozat az EU-alkot-
mány több országban történt elutasítása előtt készült. (A szerk.)
 20 Európai Füzetek különszám. VI/51. 26., 32. o.
 21 Europa-Informationen, Brüsszel, január–február, 2004.
 22 Evangélikus Élet, 2004. július 11. 4. o. 2004. február. „Ökumenikus 
hírszőttes” – Az európai alkotmány és a kereszténység.

Megjelent D. Szabó József, az egykori Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület utolsó püs-
pöke igehirdetéseinek és egyéb írásainak válogatott gyűjteménye Zólyomi Mátyás szerkesz-
tésében. A szerkesztő szavaival „ennek a könyvnek nem célja, hogy az egész életművet átte-
kintse. Inkább az, hogy evangélikus hitünkben erősítsen, egyházunk sok megoldatlan kérdé-
sére valamilyen feleletet adjon, tanácsoljon.”

Megjelent a szerkesztő magánkiadásában. 304 oldal, 148×206 mm, kartonált, ármegjelölés 
nélkül.

összefoglalásának és közös elfogadásának rendkívüli je-
lentősége van«.”

Európa kulturális, vallási és humanista örökségének az 
alkotmányos szerződésbe való felvétele mutatja, hogy a mai 
Európában ez az örökség fontos szerepet játszik. A KEK 
brüsszeli képviselői emlékeztetnek arra, hogy szorosan fi-
gyelemmel kísérték az alkotmány kialakítását. „Az Európai 
Unió több, mint egy közgazdasági modell, mely a globális 
piaci verseny lehetőségeit növeli.”

A számos egyházi megnyilatkozás a kritika mellett súlyt 
helyez a „pozitív elemekre” is. Különösen jelentős az „egy-
házakkal folytatandó dialógus intézményeinek kialakítá-
sa, és most már a keresztény politikusok feladata lesz 
ezeknek a gyökereknek az érvényesítése és a keresztény 
értékek megjelentetése a közéletben”.

Mindent összegezve: azáltal, hogy az Európai Unió al-
kotmányának végleges szövegéből kimaradt a földrész ke-
resztény gyökereire történő hivatkozás, hiányossá és egy-
oldalúvá vált az Európa eszmei hátteréről rajzolt kép. Ki-
maradt a közös európai identitásunk kialakulásában 
döntő szerepet játszó értékrend, amelyet a keresztény hit 
és kultúra közvetített számunkra. A magyar katolikus egy-
ház prímás-érsekének szavaival: „A keresztény örökség 
nélkül Európának a szíve hiányozna.” Sajnálatos tény, hogy 
a magyar kormány – ellentétben más csatlakozó országok 
kormányaival – nem tudta magáévá tenni a keresztény ér-
tékrend emberekre és társadalomra vonatkozó elemeit sem. 
(Vö. Egyházi Egyeztető Tanács nyilatkozata.) Ezzel keresz-
tények millióit fosztották meg attól, hogy mélyebben azo-
nosuljanak az Európai Unió célkitűzésivel.

„Az alkotmány jelen, hiányos szövegét nem tekintjük 
véglegesnek – áll a nyilatkozatban –, hiszen mi, kereszté-
nyek tudjuk, hogy ezen a Földön semmi sem végleges. Bí-
zunk abban, hogy a tényeket jobban ismerő és a realitást 
jobban tisztelő döntéshozók a közeljövőben helyre fogják 
hozni a hibát.”23

 23 Részlet II. János Pál pápa Strasbourgba küldött leveléből, Osservatore 
Romano, 2001. április 22.
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KÜLÖNBSÉGEK A KÉT EGYHÁZ KÖZÖTT

Mielőtt megprób álnám a jelen helyzetet megvilágítani és a 
jövő vízióját lehetőség szerint feltárni, néhány jelentős kü-
lönbséget kell megemlítenem a két egyház között.

Kétségtelenül mindkét oldalon előítéletekkel kell szá-
molnunk. Svéd barátainkban az az őszinte kérdés me-
rülhet föl: vajon mit lehet tanulni egy olyan kicsi egy-
háztól, mint a Magyarországi Evangélikus Egyház? Ez 
az egyház kisebbségi egyház, távol él Skandináviától. A 
16. század óta létéért küzdött az ellenreformáció árnyé-
kában, a 2. világháború után pedig a vasfüggöny mögött 
helyezkedett el.

Érthető módon a Magyarországi Evangélikus Egyház 
tagjai úgy tekintenek a svéd egyházra, mint többségi egy-
házra, amely még a 2000. év után is gazdag anyagi források 
tekintetében, és egy olyan országban él, amelyben ismeret-
len volt a háború 1814 óta.

Feladatom összehasonlítani a két egyházat. Ma is több-
ségi és kisebbségi egyházról van szó. A svéd egyház nap-
jainkban is átöleli Svédország lakosságának nagy részét, 
beleértve az etnikai csoportokat is (lappok, finnek). A sta-
tisztikai adatok bizonytalanok, de a jelleg megmaradt. A 
magyarországi evangélikusság utoljára csak a 16. század-
ban volt többségi egyház. Ezután véres ellenreformáció 
következett, amely a római katolikus egyházat többségi 
egyházzá tette, és még a klasszikusnak mondott protestan-
tizmus is két csoportra oszlott: evangélikus és református 
felekezetre. A közvélemény szerint Magyarországon a római 

katolikus egyház képviseli a többséget mai napig, és a re-
formátus egyházat nevezik a protestánsok között az „igazi 
magyar vallásnak”.

A svéd egyház a középkori kereszténységgel folyamatos 
kapcsolatot tartott fent, Luther szerepe kisebbnek látszott, 
mint a római katolikus kegyesség tradicionális átvétele. 
Ez meghatározta álláspontját például az angliai egyházzal 
folytatott kapcsolattartásban, sokkal inkább, mint a kon-
tinentális lutheránus egyházakban ez bárhol fellelhető. 
Megállapítom, hogy a Magyarországi Evangélikus Egy-
házban az identitás érzése erősebb. Egyáltalán, a túlélés 
úgy volt lehetséges, hogy identitásunkat megtartottuk. 
Gyülekezeteinkben a mai napig is így szól a köszöntés: 
Erős vár a mi Istenünk! Az LVSZ-ben tagegyházként rész-
vételünk sokkal többet jelent, mint skandináv területen. 
A beszélt nyelvben a katolikus Magyarországon római 
katolikust jelent, míg Svédországban a katolikus szó fo-
lyamatosságot jelöl az ősi és középkori egyházzal, nem 
pedig egy felekezetet.

A svéd egyház monolit egyház volt. Igazi etnikai egy-
ház. Svédnek lenni annyit jelentett: evangélikus keresz-
tények vagyunk. A Magyarországi Evangélikus Egyház 
három etnikai tömbből áll részben ma is: magyarok, né-
metek, szlovákok. Vannak ma is olyan gyülekezeteink, 
ahol istentiszteleteink két nyelven folynak (tolna-baranyai 
régió, ahol egy régi német dialektust használnak, és Békés 
megye, ahol szlovákul is beszélnek). Egyúttal az említett 
három etnikai csoport három különböző kegyességi típust 
is jelent (különböznek az énekek, az imádság nyelve, a 

Partnerkapcsolatok teológiai szinten
1. svéd–magyar lelkészkonferencia – Balatonszárszó, 2005. május 11–14.

Egyházi, gyülekezeti partnerkapcsolataink kísértése, hogy gyakran kimerülnek a felszínes „egyházi 
turizmusban”. Ezt elkerülendő a Déli Evangélikus Egyházkerület és a Linköpingi Egyházkerület, amelyek 
között 1997 óta él együttműködési szerződés, megrendezte az első svéd–magyar lelkészkonferenciát 
„Krisztus zarándokegyháza a harmadik évezredben – svéd és magyar kihívások” címmel. Az angol 
nyelvű konferencián tíz svéd és tíz magyar lelkész vett részt, beleértve az egyházkerületek vezetőit, Martin 
Lind és Gáncs Péter püspököt is. A tervek szerint két év múlva Svédországban folytatjuk a megkezdett 
eleven, tartalmas, egymást gazdagító, közös teológiai gondolkozást. Az alábbiakban közkinccsé tesszük 
az elhangzott előadások egy részének rövidített, szerkesztett változatát.

HAFENSCHER KÁROLY (ID.)

A svéd és a magyar evangélikus egyház 
kapcsolatairól



303

liturgiai formák, az egyházi kifejezések, sőt a napi élet-
vitel is).

Más a szomszéd országok hatása is. Svédországban érez-
hető Norvégia, Dánia, Finnország, Izland befolyása. Ugyan-
akkor az angolszász világ is érezteti hatását. Az anglikán 
egyház spiritualitása nincs távol a svéd lelkiségtől. Nem 
véletlen, hogy a porvoói (Borga) egyezmény az inter kom-
muniót is lehetővé teszi.

Köztudott, hogy Németország északi része, csakúgy, 
mint a Baltikum, a svéd egyház múltbeli hatását is meg-
tartotta. Ugyancsak érezhető Oroszország közelsége, az 
orosz ortodoxia vonzó a svéd egyházban (például ikonok). 
Megemlítendő, hogy az ébredési mozgalmak az egész egy-
házban befolyást gyakoroltak: a Rosenius és Schartau 
nevével fémjelzett mozgalmak a nyugati parton csakúgy, 
mint a Hauge-féle laikus mozgalom Norvégiából és a 
lappiandi Laestadius-féle ébredési mozgalom hatással volt 
a svéd kegyességi életre.

A Magyarországi Evangélikus Egyház német ernyő alatt 
élt a reformáció óta. Luther és Melanchthon csakúgy, mint 
a korabeli humanisták nagyon népszerűek voltak orszá-
gunkban. Talán érdekes megemlítem, hogy a magyar diá-
kok Wittenbergben Melanchthon előadásait részesítették 
előnyben, mert Márton atyánk a latin nyelvvel keverte a 
németet, és a magyar peregrinus diákok nem értették meg 
a legjobb történeteket sem németül. A pietista mozgalmak 
is Németországból érkeztek: Arndt, Spener, Francke (Halle) 
csakúgy, mint Bengel, Ötinger és a többi ún. sváb atya 
népszerűvé vált Magyarországon. A 19. században Wichern 
és Löhe talált követőkre egyházunkban. A 20. század új-
reformátori teológiája szintén Németországból jött (de a 
barthianizmus egyházunkban nem terjedt el). A 20. század 
első felében finn ébredési mozgalmak jelentettek befolyást 
a Magyarországi Evangélikus Egyházra (laestadiániusok, 
Ruotsalainen követői és a hedbergiánusok).

Svédország gazdag. Magyarország szegény, még az 
1989-es rendszerváltozás után is. Nyilvánvaló, hogy ez 
kapcsolatban van a háborús helyzetekkel. Magyarország 
mindkét világháborúban részt vett, és mindkettőt el is 
vesztette. Svédország egyre gazdagabb lett a két háború 
idején, Magyarország egyre szegényebb. Országunk a 16. 
század első felétől kezdve megszállt ország volt. Először 
a török birodalom foglalta el országunk nagy részét. Ez-
után osztrák és német okkupáció következett, végül 
1945–1990 között orosz megszállás. Jól tudom, hogy 
mindez geopolitikai és földrajzi helyzetünkből adódott, 
ugyanakkor éreztette hatását egyházi területen is. Van 
olyan nyugati vélemény, hogy mi vagyunk az evangéli-
kusság legkeletibb bástyája Közép-Európában. Tőlünk 
keletre már nincs evangélikusság, legfeljebb szórványo-
san. A II. világháború után – ellentétben a svédekkel – 
Magyarország elszigetelődött. Még ma is problémánk, 
hogy a 40-45 év feletti generáció nem tudott nyelvet ta-
nulni, és ez a nyelvi sorompó jelentős probléma értelmi-
ségi körökben is.

UGYANABBAN A CSÓNAKBAN EVEZÜNK 
(HASONLÓSÁGOK – MEGEGYEZÉSEK)

Az említett különbségek ellenére megemlítjük, hogy mind-
ketten ugyanabban a csónakban evezünk. A 21. században 
ez egészen világos jelenség. A szekularizáció és a globalizá-
ció világában mindkettőnknek ellenszélben kell hajóznunk.

Közös tanulási folyamatban élünk mindketten. Meg kell 
tanulnunk, hogyan kell manapság keresztényként élni. 
Egymástól is van tanulnivalónk. Mindketten az EU tagjai 
vagyunk. Természetesen európainak lenni nem jelent min-
dig büszkeséget. Tapasztalataim szerint más földrészek 
lakói nem mindig szeretnek bennünket, különösen nem 
lelkesek, ha az egyesült Európáról van szó. Jól tudják, hogy 
mindkét világháború Európában robbant ki, és nem felejtik 
a fehér emberek büszkeségét sem. Ugyanakkor úgy érezzük, 
hogy mi, európaiak még mindig rendelkezünk olyan kin-
csekkel, amelyeket megoszthatunk Afrikával, Ázsiával, 
Ausztráliával, sőt az USA-val is.

Ugyanabban a csónakban hajózunk, hiszen mindenütt 
érezhető az amerikanizmus befolyása. Természetesen ennek 
van jó oldala is, de sajnos sok tekintetben a rossz oldalát 
is ismerjük.

Hadd fűzzek egy megjegyzést az ún. nyelvproblémához: 
a kis nyelvek manapság abban a veszélyben vannak, hogy 
elveszítik identitásukat, és nyelvi imperializmustól szen-
vednek. Megtapasztaltuk, hogy nemzetközi fórumokon nem 
könnyű idegen nyelvet használni, jól érteni azt és pontosan 
kifejezni önmagunkat. Ebben a tekintetben előnyösebb a 
helyzet ma Skandináviában.

KAPCSOLATAINK FEJLŐDÉSE A MÚLTBAN 
A JELENIG (TÖRTÉNELMI HÁTTÉR)

Sok érték van, amelyet a közös múltból már eddig kiástunk. 
Távol élünk ugyan egymástól Európában, különböző a tör-
ténelmünk, mégis van néhány olyan vonás, amely közösen 
értékelhető. Kölcsönös szimpátiával nézünk egymásra. Fel-
lelhetők történelmi, gazdasági és kulturális kapcsolatok a 
két ország között. Az első kötelék a középkorban jelentkezik. 
Magyarországon vert pénzeket más külföldi pénzekkel 
együtt a 11. században, István király korában Skandinávi-
ában is használtak. A harmincéves háború során (1618–48) 
részben szövetségben éltünk egymással. Később a svéd nem-
zet támogatta Rákóczi Ferencet függetlenségi harcában. XII. 
Károly király kalandos utazása Magyarországon át szintén 
ismerős a múltból. Az 1848-as magyar szabadságharcot 
Svédország is támogatta. A Svéd Vöröskereszt és a Lu-
therhjälpen jelentős segítséget nyújtott a magyar népnek 
(Valdemar Langlet és Raoul Wallenberg), amely valóban 
sokat szenvedett a két világháború alatt, csakúgy, mint az 
1956-os forradalom idején.

Az első magyar nyelven megjelent svéd irodalmi anto-
lógia fordítása és publikálása Győry Vilmos pesti evangé-
likus lelkész munkája volt 1882-ben, Valami a svéd köl-
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tőkről címmel. Kevésbé ismert egy a nemzeti levéltárakra 
alapuló kutatás publikációja, főleg 1660 előtti anyagból, 
a Magyar Tudományos Akadémia kiadásaként. Ezek a 
dokumentumok a Magyarországi Evangélikus Egyházat 
negyvenhatszor idézik, illetve ugyanennyi számban szö-
veget közölnek. 1942-ig négy svéd témájú könyvet publi-
káltak Magyarországon: Az ismeretlen Svédország, Svéd 
történetek (mindkettő Horváth Miklós szerkesztésében). 
Továbbá háborús történetek jelentek meg Svédországról 
Markó Árpád tollából és egy svéd antológia Balogh Barna 
szerkesztésében.

1944-ben egy svéd nyelvű könyv jelent meg Bándy pro-
fesszor és Stenberg munkájaként Magyar költők címmel, 
majd 1967-ben a Hat magyar költő című kitűnő publikáció 
látott napvilágot Stockholmban, amely válogatás a magyar 
lírából Thinsz Géza szerkesztésében.

Valóban kis nemzet vagyunk mindketten, nyelvünk nem 
világnyelv. Jó tudni, hogy van egy néhány éve alakult ve-
gyes bizottság svéd és magyar történészek részvételével, 
amelynek feladata, hogy a svéd–magyar történeti kutatá-
sokat előmozdítsa.

Kulturális, gazdasági és politikai kapcsolatokkal együtt 
megemlíthető két egyházi jellegű érdekesség, amely vissza-
megy Szent Birgitta korára. 1444-ben ugyanis egy Váradon 
élő ferences rendi szerzetes (Páter Gordovai) lemásolta Szent 
Birgitta meditációit, majd 1519-ben Birgitta híres tizenöt 
imádsága jelent meg a Debreceni Kódexben.

Amint említettem, a reformáció korában svéd és magyar 
diákok Luther és Melanchthon előadásait hallgatták. Egy 
idő múlva II. Gusztáv Adolf király legendás alakja lett a 
protestáns hősöknek minálunk. Nem mindenki tudja, hogy 
a 17. és 18. században magyar teológiai hallgatók számá-
ra a svéd király két helyet tartott fenn a greifswaldi egye-
temen. A város ekkor a svéd birodalomhoz tartozott. Nem 
felejtjük azt sem, hogy svédek segítettek templomokat épí-
teni és renoválni az ellenreformáció ideje után.

A 20. századra térve: Nathan Söderblom Geduly püs-
pököt (Nyíregyháza) meghívta Svédországba az I. világ-
háború után (1919). Előadásokat tartott, amelyekben 
panaszként említette a római katolikus egyház és a tria-
noni békeszerződés rombolásait. Raffay püspök 1923-ban 
Eisenachban vendégprédikátor volt, ahol sok svéd kép-
viselővel találkozott, és 1929-ben a Lutheránus Világ-
konvent ülésén átnyújtott egy tiszteletbeli doktorátusi 
diplomát Nathan Sö der blomnak. Ugyanezt a diplomát 
nyerte el a soproni fakultáson Ludwig Ihmels, John More-
head és Franz Rendtorff. A II. világháború után Or dass 
püspök látogatást tett Svédországban, és az első LVSZ-
világ gyű lésen Lundban az alelnökök közé választották. 
A másik választott alelnök Abdel Ross Wentz volt, a get-
tysburgi szeminárium igazgatója. Ordass püspök, mivel 
két évig börtönben volt, csak a III. LVSZ-vi lág gyűlésre 
jutott ki, és ismét a szövetség alelnökévé választották. 
Jól emlékszem, hogy svédül beszélt, amikor Lund quist 
főtitkárnak adott át egy grafikát. Nem felejtjük, hogy ab-

ban az időben az egyik skandináv nyelv az LVSZ egyik 
hivatalos nyelve volt.

Húsz év után, 1977-ben került sor a következő hivata-
los vizitre. Káldy püspök vezetésével háromtagú delegá-
cióval vettünk részt a látogatáson, amelyre Sundby érsek 
meghívásával került sor. Nyolc évvel korábban, 1969-ben 
nyertem el egy ösztöndíjat az LVSZ-től és a Lutherhjälpentől 
Ake Kastlund kezdeményezésére, aki akkor a Lutherhjälpen 
főtitkára volt. Ez B típusú ösztöndíj volt, amely lehetővé 
tette, hogy mintegy negyven gyülekezetet látogathassak 
meg, nem kellett egyetemen vagy főiskolán tölteni minden 
időmet. Tudtam tárgyalásokat kezdeményezni és folytatni 
Ruben Josefson érsekkel, aki hajlandónak mutatkozott, 
hogy Magyarországra jöjjön, ha hivatalos meghívást kap. 
1971-ben ez a látogatás megvalósult. A következő érsek, 
Olof Sundby 1979-ben látogatta meg egyházunkat, és ezt 
követően Bertil Werkström a VII. LVSZ-világgyűlés alkal-
mával (Budapest, 1984) látogatást tett gyülekezeteinkben 
is. Ekkor úgy látszott, hogy a két egyház között normali-
zálódott a viszony. Ebben nagy része volt Henrik Sve-
nungs sonnak, aki az érsekek mellett külügyi titkárkéni 
működött. Egyházunk népe örvendett azon, hogy a kap-
csolatok újra létrejöttek. Más svéd püspököket is meg kell 
említenem, akik jártak országunkban: Ake Kastlund, Helge 
Brattgaard, Stev Helsten, Ragnar Asmark és Lars Carlzon. 
Megemlítendő, hogy LVSZ-hivatalnokként Sam Dahlgren 
professzor gyakran látogatta meg hazánkat. Jól ismerte 
körülményeinket, ahogy más kelet-európai egyházak éle-
tét is. Új hullám következett, amikor Martin Lind püspök 
kezdeményezésére kapcsolat jött létre a két egyházkerület 
között. Hálásak vagyunk érte!

ÖSZTÖNDÍJAK

Néhány magyar teológiai hallgató kapott svéd ösztöndíjat 
a 20. században: Ordass (Wolf) Lajos, Dedinszky Gyula, 
Kiss János, Jánossy Lajos, Kendeh György, Vajta Vilmos, 
Leskó Béla, Pósfay györgy. Az utolsó három kint maradt 
külföldön. Egy idő múlva Vajta a strasbourgi LVSZ-in-
tézmény igazgatója lett, majd a II. vatikáni zsinaton hiva-
talos megfigyelői státuszban szolgált. Segítségével elértük, 
hogy a római katolikus egyház és az LVSZ dialógusában 
három magyar teológus (Vajta, Hafenscher, Harmati) kép-
viselhette éveken keresztül egyházunkat.

MAGYAR EMIGRÁNSOK SVÉDORSZÁGBAN

Az ’56-os forradalom után több lelkész hagyta el hazánkat. 
Néhányan Svédországba kerültek (Glatz, Koltay, Keller, 
Joób). 1990 után Erdélyből szintén érkeztek magyarok 
Svédországba, reformátusok és evangélikusok is. Az ún. 
magyar protestáns egyház kötelékébe csatlakoztak egy 
erdélyi evangélikus lelkész testvérünk vezetésével. Új je-
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lenségként megjelent a turizmus egyházi keretekben is. 
Megemlítem, hogy svéd egyházi újságokat kapok rendsze-
resen (SKT Pastoral Tidskrift) és egy svéd nyelvű finn új-
ságot Kyrkpressen címmel. Ezek jelentik számomra a nyi-
tott ablakot Svédország felé.

TEOLÓGIAI KAPCSOLATOK

Skandináv teológusok egy része-ismert Magyarországon is: 
Nygren, Wingren, Aulén, Lönnebo, de más lundi és uppsalai 
professzorok is. Új színt jelenthet a Linköpingi Egyetemmel 
való kapcsolat.

A két különböző múltú és jelenű egyház kiegészítheti 
egymást a mai világ kérdéseit figyelembe véve (szekulari-
záció, urbanizáció, indusztrializáció, globalizmus stb.). A 
felület valóban nagyon különbözik, de az élet mélyén ha-
sonló kérdésekkel és bűnökkel küszködünk, mint például 
az élet értelmének keresése, az öngyilkosság, a magány, 
családi és szexuális problémák, nevelés, lelkészek új élet-
stílusa stb.

ÉS A JÖVŐ? (LEHETŐSÉGEINKRŐL)

Mi van előttünk? Lesz-e egyáltalán jövőnk? A mi orszá-
gunkban s a mi egyházunkban ez is valós kérdésnek tűnik. 
Nem vagyunk próféták, nem tudunk menetrendet nyújta-
ni a jövőt illetően. Van azonban nekünk is víziónk a 21. 
századra vonatkozóan. Mivel nem vagyunk futurológusok 
sem, csak azokat az álmokat és víziókat említhetjük, ame-
lyekkel rendelkezünk. Emlékezünk Jézus hasonlatára: a 
király harcba indul, de előtte leül és megtárgyalja, elég 
erős-e, hogy szembenézzen a másik királlyal, vagy emlé-
kezünk arra a hasonlatra, amelyben valaki tornyot akar 
építeni, de előtte kiszámítja, mennyibe fog kerülni (Lk 14). 
Tudunk azonban egy másik példázatról is, amelyben egy 
gazdag embernek mondja Isten: „Bolond, még az éjjel el-
kérik lelkedet” (Lk 12). Ezzel a komplementáris magatar-
tással próbálunk a jövőbe tekinteni, és készülünk arra, 

hogy minden feladatunknak eleget tegyünk, beleértve 
missziói kötelezettségünket is.

Talán nem okozok félreértést, ha egy norvég könyvet 
idézek (Axel Sensted: Búcsú a vallástól). A szerző pontos 
különbséget tesz a vallásosság és a keresztény hit között. 
Az illető gyülekezeti lelkész, aki pietista háttéren sok rossz 
benyomást szerzett a vallásosságról. A vallásosság valami 
divatjamúlt, konzervatív mentalitás, elavult magatartás, 
ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ebben az új légkörben 
mégis megtarthatjuk hitünket. Nem tudom pontosan, ma 
mit jelent a „vallásos” jelző Svédországban. Nem tudom, 
mi az árfolyama ennek a szónak. Talán nem ezt kellene 
használni, ha a keresztény hitről beszélünk.

Jelenleg Magyarország tranzitpozícióban él az egyháza-
kat illetően is. Népegyházi struktúrából jövünk, és megyünk 
egy szabadegyházi struktúra felé. Pluralista társadalomban 
élünk, és az egyházon belül is pluralizmus van. Ma sem 
könnyű kereszténynek maradni itt a 21. század elején. Igaz 
Bonhoeffer szava: nincs „zsebkiadású” kereszténység. Az 
bizonyos, hogy egyik országban sem lehet a jövőben köny-
nyű kereszténységet ígérni.

Az inkulturáció sokáig csupán a harmadik világ kapcso-
latában volt használatos. Ma azonban már Európára is ér-
vényes, hogy a kereszténységnek meg kell találnia azt a 
kifejezésformát, amelyben az ősi mondanivalót a mai kul-
túrában relevánsán közölheti. Európa nem ugyanaz, ami 
tegnap vagy tegnapelőtt volt. Nyitottnak kell lenni a reali-
tások iránt egy új Európában, amit sokféleképpen határoz-
nak meg: posztgutenbergi, posztmaterialista, gyakorlati 
materialista, vallástalan vagy éppen szupervallásos társa-
dalom. Európában maradni feladat; anélkül, hogy Európa-
központúak legyünk, még nehezebb feladat. Globális látás-
ra van szükségünk, de nem felejthetjük értékes kincseinket, 
szeretett öreg kontinensünk drága örökségét sem. Európa 
ma nem a világ közepe. Egy kontinens csupán a többi között. 
De jellegzetes színe van a más színű földrészek között. Az 
egyensúly valószínűleg a következő lesz: európai identitás 
és globális világlátás egyszerre. Az evidens, hogy spirituális 
megújulás szükséges az európai történelmi egyházakban. 
Nincs más kiút sem Svédországban, sem Magyarországon.
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„A communio sanctorum egyszerre rejtett és látható va ló-
ság. A Krisztussal való kapcsolatunk rejtett: a ti élete tek el 

van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. (Kol 3,3)”
(Gustaf Aulén)

„Isten titkainak sáfáraiként” (1Kor 4,1) szólhatunk csak 
erről a kérdésről (is). Tudjuk, Pál apostol Krisztus és az ő 
egyházának kapcsolatát mint vőlegény és menyasszony 
kapcsolatát nevezte „felette nagy titoknak” (Ef 5,32). Tri ni-
tá rius alapon, a lutheri teológián tájékozódva közelítjük 
meg a kérdés misztériumát.

A REJTŐZKÖDŐ ISTEN – ISTEN MISZTÉRIUMA

Luther theologia crucisának egyik legeredetibb, legsajáto-
sabb, egyszerre legijesztőbb és legnyugtalanítóbb felisme-
rése az a „drámai” teológiai gondolat, hogy Isten önmaga 
ellentétének (sub contrario suo) rejtőzik el. Ám nemcsak 
elrejtőzik, hanem el is rejt dolgokat, de nemcsak ő rejtő-
zik, hanem a nagy ellenfél, a sátán is, s az ő követői és 
szolgái is ugyanezt teszik; maga a világ is a rejtőzések és 
elrejtettségek nagy és összetett hálózata, s a történelem is 
valójában egy nagy színpad az ember számára. Egyedül 
a keresztény hit, vagyis a Krisztus kereszthalálába vetett 
hit ad értelmet és bölcsességet, hogy a látszatot ne vegyük 
ko mo lyan, hogy a maszkokon átláthassunk, hogy életünk 
magasságai és mélységei közepette is rendületlenül, gyer-
meki derűvel tudjunk bízni abban, aki egyedül Úr, aki az 
egyedüli valóság.

Amikor e világban a képmutatók önző emberi céljaik el-
érése érdekében rejtőzködnek és maszkot hordanak, akkor 
maga az Isten is maszkot ölt és maszkot ad másoknak. 
Isten úgy nyilatkoztatja ki magát, hogy elrejti, mintegy „be-
csomagolja” önmagát: „Amikor Isten kinyilatkoztatja magát 
nekünk, akkor ezt úgy teszi, hogy egy fátylat, takarót tesz 
önmagára, s ezt mondja: »ez alatt találsz majd meg en-
gem.«” (LW 1,15)1 Luther egyik sokat idézett igehelye Ézs 
45,15: Bizony, te rejtőzködő Isten vagy! Isten rejtőzködése 
az ő kegyelméből fakad, hiszen az ember nem tudná elvi-
selni Isten erejét és fényességét. Amíg az ember általában 
azért rejti el a dolgokat, hogy letagadja őket, addig Isten 
éppen ellenkezőleg: azért, hogy kinyilatkoztassa őket.

 1 LW = Luther’s Works. American Edition. Edited by Jaroslav Pelikan and 
Helmut Lehmann. Fortress Press – Concordia Publishing House, Philadelphia 
– St. Louis, 1959. A rövidítés után a kötet-, majd az oldalszám következik.

„Az egész teremtés Isten arca vagy maszkja” (LW 26,94) 
– írja Luther Gal 2,6-hoz fűzött magyarázatában. Hozzáte-
szi, bölcsességre van szükség ahhoz, hogy Istent meg tud-
juk különböztetni a maszkjától. A világ nem tudja ezt a 
különbségtételt megtenni.

A Genezis könyvéből Luther egyik kedvenc figurája Jó-
zsef, akinek szerepjátszása őt Isten sajátosan művészi „já-
tékára” emlékezteti: Isten is azért játszik velünk, hogy a 
képmutatásunkat, önbecsapásunkat ugrassza ki.

Isten ugyanakkor saját beszédébe, kinyilatkoztatásába 
is elrejti önmagát. A „mezítelen Istenhez” (deus nudus) az 
ember nem férhet hozzá. Az ő kinyilatkoztatása az ő rej-
tőzködésének, önmaga álcázásának egyik módszere.

A földi életében küzdő, küszködő embert rendre csapások 
érik, és ezért szenved. Jóbként szemléli, hogy a rosszaknak, 
az istenteleneknek milyen jó dolguk van, az istenfélőket 
pedig mintha érthetetlen okból büntetné az Isten. Luther 
Jóbként maga is annyiszor tapasztalta, hogy kísérti őt 
(Anfechtung) valaki, talán az Isten, talán a sátán. „Isten az 
ördög maszkját, az ördög pedig az Isten maszkját viseli. De 
Isten azt akarja, hogy őt felismerjék az ördög maszkja alatt, 
s azt akarja, hogy az ördög megítéltessék az Isten maszkja 
alatt.” (LW 27,43)

A világ nagy maszkabáljában a sátán a világosság an-
gyalának adja ki magát (2Kor 11,14). Jézus a búcsúbeszé-
dében erre figyelmeztette az övéit, s Luther Jn 15,18 ma-
gyarázatában írja, hogy az „ördög nem akar feketének 
látszani, hanem az Isten igéjének, a keresztény egyháznak, 
a hitnek, a szeretetnek a gyönyörű köpönyegében akar ra-
gyogni” (LW 24,264).

AZ ELREJTETT MEGVÁLTÁS – 
A KERESZT TITKÁNAK MISZTÉRIUMA

Luther szerint a legiszonyatosabb maszk, amelyet Jézus 
Krisztus a kereszten magára vesz, az a „féreg” maszkja. Jé-
zus Krisztus ugyanis, amikor a kereszten a Zsolt 22,2-t idé-
zi – „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?” (Mt 
27,46; Mk 15,34) –, akkor ebben a kiáltásban benne van az 
egész zsoltár, különösen is a 7. vers: „De én féreg vagyok, 
nem ember.”

Luther ehhez a képhez (Krisztus = féreg) rendkívül gyak-
ran visszatér. A kép exegézisét tovább bontja János-kom-
mentárjában, amikor Jn 3,14–15 („És ahogyan Mózes fel-
emelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is 
felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne”) 
értelmezésekor a rézkígyót (4Móz 21,8) a zsoltáros férgével 
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azonosítja, s rámutat, hogy maga Krisztus az, aki rézkígyó-
ként, féregként ott függ a keresztfán, mindenki által meg-
vetetten. Ha Isten igéjét rendszeresen tanulmányozom, 
akkor nemcsak megértem, hogy Krisztus méreg nélküli 
kígyó, hanem meg is tapasztalom az ő gyógyításának ere-
jét. Bárhogy néz is reá a világ, én tudom, hogy ez a ronda 
féreg az én Megváltóm, szabadítóm és uram. Isten a rézkí-
gyóban, a féregben az ő Fia halálának előképét ábrázolta. 
Ha az emberek tanulmányoznák az ő igéjét, ha közelebbről 
szemlélnék a keresztet, akkor meglátnák, hogy ő nem féreg, 
sárkány, démon, mint azt a vádolói állítják. De az emberek, 
a vak világ nem látja ezt. Isten erejére van szükség, hogy 
belássuk, Krisztus átok lett érettünk.

Amikor Luther a 8. zsoltár 5. versét magyarázza: „Micso-
da a halandó – mondom –, hogy törődsz vele, és az emberfia, 
hogy gondod van rá?”, akkor egyértelműen a megfeszített 
Krisztusról beszél, akit kigúnyoltak, leköpdöstek, megos-
toroztak, aki megalázta magát, és akit mindenki lenézett, 
mert átkozott volt, mert féreg volt. Ez a megjelenési forma 
különösen is sértő, sokkoló hatású volt a zsidó emberek 
számára, akik abban hittek, hogy aki az Isten útját követi, 
annak jólét lesz a jutalma.

Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgy, hogy 
átokká lett értünk – mert meg van írva: „Átkozott, aki a fán 
függ” – írja Pál apostol Gal 3,13-ban. Krisztus a keresztfán 
a mi bűneink büntetését, a nekünk járó átkot viselte el 
önként érettünk, helyettünk és miattunk. Megtörténik tehát 
a „boldog csere”.

Isten tehát önmaga ellentétének látszatába rejtőzik. A 
keresztfán Krisztus érettünk önkéntesen bűnné lesz, illetve 
az Atya teszi érettünk bűnné a Fiút, aki ezt önként vállalja, 
s ő, az ártatlan bárány maszkként önmagára veszi a bűnt 
szükségszerűen sújtó átkot. A próféták, írja Luther, ezt jó 
előre látták, hogy Krisztus lesz „a legnagyobb tolvaj, gyil-
kos, parázna, rabló, istenkáromló, akit valaha is látott a 
világ (…) hordozza Pálnak, az egykori istenkáromlónak és 
keresztényüldözőnek; Péternek, Krisztus megtagadójának; 
Dávidnak, a paráznának és gyilkosnak maszkját; azoknak 
a bűnét, akik miatt a pogányok között káromolják az Isten 
nevét.” (Róm 2,24; LW 26, 277)

Pál apostol Gal 3,13-ban tehát azt a megdönthetetlen 
tézist állítja, hogy ha a világ bűnének terhe egy emberen, 
Jézus Krisztuson van, akkor rajtunk, a világon már nincs 
a teher. Mert Krisztuson a múlt, a jelen és a jövő összes 
bűne rajta van. Micsoda erővel, hatékonysággal és dühvel 
támad az egész világ bűne Krisztusra, az igaz emberre! 
Kozmikus méretű harc folyik itt az örökkévaló, halhatatlan, 
legyőzhetetlen igazságosság és a szintén hatalmas erejű, 
kegyetlen zsarnok, a világot leigázó bűn között.

A rejtőzködő és a kinyilatkoztató Istent a kereszt teo-
lógusa értheti csak meg, s nem a dicsőség teológusa. 
Luther A heidelbergi disputáció 19–21. tézisében írja: 
„Nem az nevezhető méltán teológusnak, aki az Isten lát-
hatatlan dolgait az ő teremtett műveiben felfogva szem-
léli. (19. tézis)

Hanem az nevezhető méltán teológusnak, aki Isten lát-
ható műveit, azaz a »hátát« a szenvedésekben és a kereszt-
ben szemlélve fogja fel. (20. tézis)

A dicsőség teológusa a rosszat jónak, a jót rossznak 
mondja, a kereszt teológusa azt mondja, ami a valóság. 
(21. tézis)”2

A kereszt tehát „megfordítja” az eleve rossz látásunkat. 
A dicsőség teológusaként fordított optikában látjuk a dol-
gokat: a rosszat jónak, a jót rossznak, a bolondságot böl-
csességnek, a bölcsességet bolondságnak gondoljuk. A ke-
reszt teológusa nem akar a kereszt „mögé” látni, számára 
a kereszt nem transzparens, hanem tükör: ez vagy te, ezt 
tettem érted – mondja az Isten a keresztet szemlélő ember-
nek. Mózes is a dicsőség teológusa akart lenni, akárcsak 
Zebedeus fiai Jézus mellett. Isten Mózeshez egyszerre volt 
kegyelmes (mert valamit mégis megmutatott magából), de 
ugyanakkor meg is alázta. Mert csak a posteriorit mutatta 
magából. A Lutherra jellemző bátor, offenzív és egyenesen 
blaszfém kép azt is sugallhatja, hogy a kíváncsiskodó Mó-
zesnek a „hátsó” részét, s nem a szakrálisat, nem az orcá-
ját mutatta meg. S ezt szemlélhetjük a kereszten is: a mocs-
kot, a bűnt, a fertelmességet. Ezt mutatja meg nekünk az 
Isten. De ebbe a mocsokba, a tőle nem várt „szokatlan do-
logba” (Ézs 28,21), az opus alienumba (bal kezébe) elrejti 
annak ellentétét, a minket szerető és megmentő irgalmát, 
az opus propriumot, a jobb kezét. Mindez csak a hívő szem-
lélőnek tárul fel.

AZ ELREJTETT EGYHÁZ – A KERESZT FORMÁJÚ 
EGYHÁZ MISZTÉRIUMA

Az Apostoli hitvallás szerint a Szentlélekben hiszünk, de 
hisszük a keresztény anyaszentegyházat, amelyet a Szent-
lélek hozott létre. A zsinatokról és az egyházról című 1530-
ben írt munkájának harmadik részében Luther hét pontban 
sorolja fel az egyház jegyeit, a notae ecclesiaet,3 Ezek: 1. Is-
ten igéje; 2. a keresztség; 3. az oltáriszentség (az úrvacsora); 
4. a kulcsok hatalma; 5. az egyházi szolgák elhívása; 6. az 
imádság; 7. a kereszt. Az utóbbiról így ír: „Külsőleg is meg-
ismerhető a keresztyéni szent nép az üdvösséges szent ke-
reszten, azon, hogy el kell szenvednie minden szerencsét-
lenséget és üldözést, minden megpróbáltatást és bajt (…), 
hogy hasonlóvá legyen urához, a Krisztushoz. (…) Ahol ily 
megpróbáltatást látsz, ott légy meggyőződve arról, hogy ott 
Istennek szent népe vagyon.”4

Luther nemcsak a római katolicizmussal, hanem a ra-
jongókkal szemben is harcot folytatott: a katolikusok a 

 2 Luther Márton: Heidelbergi disputáció. Ford. Nagybocskai Vilmos. 
Magyarországi Luther Szövetség, Budapest, 1999. 13. o. /Magyar Luther 
Füzetek 8./
 3 Luther Márton: A zsinatokról és az egyházról. Luther Márton művei 6. 
Budapest–Pozsony, 1917. 362–418. o. Rövidítve lásd: Keresztyén Igazság, 
1992/1. Új folyam 13. szám. 5–7. o.
 4 Uo. 414–415. o.
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földi intézményben, a rajongók a „láthatatlan”, „lelki” egy-
ház, a tökéletesek közösségében látták az egyház lényegét. 
Mindkét tábor valami emberi minőségben akarja megragad-
ni az egyház lényegét. Luther szerint ezzel szemben az 
egyház lényege, hogy ott az Isten cselekszik, még akkor is, 
ha az sokszor elrejtve történik.5

E. W Gritsch amerikai Luther-kutató kiváló könyvének 
egy fejezetére fogunk támaszkodni, amelynek a szerző ezt 
a címet adta: A kereszt formájú egyház (A Cruciform 
Church).6 Egyéni életünk és az egyház élete is e földön harc 
és küzdelem. A Krisztust követő egyház életében a harc 
(ecclesia militans) a keresztény élet velejárója. A hitvallá-
sokkal kapcsolatban írja Luther: „Nem jó jel az, ha a hívők 
nem harcolnak az ördöggel, aki a sarkukat mardossa, ez 
ugyanis azt jelenti, hogy a sarokmardosó nyugton végez-
heti a maga dolgát. Ám ha nincs nyugalma és ordít, az 
annak a jele, hogy megtámadták és le fogják győzni… Bi-
zony, ha valaki a keresztyén egyházat békességben, kereszt 
nélkül (…) szeretné látni, annak csalódnia kell. Mert ha 
ilyennek látod, akkor az bizony az ördög hamis egyháza, s 
nem pedig a valódi egyház.”7

A keresztény egyház sorsa tehát hasonló a prófétákéhoz 
és az apostolokéhoz. Ami megtörtént a szenvedő szolgával, 
a Messiással, annak az egyházzal is meg kell történnie: a 
hűséges szolgáknak, az egyháznak szenvednie kell e világ-
ban. A „szenvedő szolga” nemcsak Krisztusnak, hanem az 
egyháznak is az előképe. De nem azért szenvedek, hogy 
„kiérdemeljem” Isten kegyelmét! A szenvedés nem val lá-
sos ko dás, cselekedet, munka, misztika, hanem engedelmes-
ség! A szolgálat szenvedéssel jár, de hogy az egyház elke-
rülje a szolgálattal járható bálványimádást, az egyháznak 
állandóan reformációra van szüksége: ecclesia semper 
reformanda est. Akik Isten igéjét igazán szolgálják, azoktól 
nem lehet messze a szenvedés: szolgálat és szenvedés ösz-
szetartoznak. Lehet, hogy az egyháznak el kell veszítenie 
státuszát ahhoz, hogy jobban szolgálja az evangéliumot, 
az egyháznak el kell viselnie a szenvedést ahhoz, hogy 
reformálódjon.

Luther látta, hogy az egyháznak nemcsak jelene, hanem 
története is van. Az egyház történetének alapja a Jelenések 
könyve. Az egyházon belüli harcot Isten és a Sátán harca-
ként értette, s vallotta, hogy ez a konfliktus csak Krisztus 
második eljövetelével ér véget. Jel 12,7 (Mihály viaskodása 
a sárkánnyal) alapján írja Luther: „Ugyanennek a harcnak 
kell végbemennie e földön a látható egyházban is. Ezt a 

 5 Dóka Zoltán: Az igazi egyház. Keresztyén igazság, 1992/1. Új folyam 
13. szám. 4–5. o.
 6 Eric W Gritsch: Martin – God’s Court Jester. Luther in Retrospect. 2. kiad. 
Sigler Press, Ramsey, 1990. 178–189. o.
 7 Idézi Gritsch 1990, 178. o. „Az egyház három hitvallása” (WA 50,272. 
30-273.1. LW 34,215)

harcot nem az angyalok vívják, hanem a keresztyének, akik 
hitükkel Krisztus országának polgárai. Harcolnak pedig az 
ördöggel, aki a világot elhiteti. Nincs a földön harc, csak ez 
az egy. E harc fegyvere nem páncél, kard, dárda, puska vagy 
testi erő, hanem az ige egyedül.”8

Az ecclesia abscondita gondolata már felbukkan Lu-
thernek A szolgai akarat című művében. Itt Luther cáfol-
ja Erasmus egyházképét, rámutatván, hogy nem feltétle-
nül az az egyház, amit annak neveznek, és akik valóban 
Isten népe és az egyház voltak, azokat csak ritkán nevez-
ték annak.9

Luther az Ézsaiás-előadásában (1527–30) is többször 
megfogalmazza, hogy Isten népe szétszórt polgárság 
(deserta civita),10 s az egyház elrejtetett a kereszt alatt.11 
Végezetül Luther a Jelenések könyvéhez írt második elősza-
vában írja: „Az egyházhoz értelmeddel nem férkőzhetsz 
közel, még ha összes szemüveged felteszed is. El tudja rej-
teni az ördög, betemeti botránkozással és meghasonlással, 
hogy bőven találsz rajta botránkoznivalót. S Isten is elrejt-
heti a gonosztettek és a mindennemű bajok mögé, hogy 
bolonddá téve magadat hamis ítéletet kiáltasz rá. Mert azt 
akarja, ne szemeddel, hiteddel fogd fel azt. Mert azt hisszük, 
amit látunk… Mert önmaga elől is erősen elrejtetik a ke-
resztény, hogy nem látja önnön szentségét és erényességét, 
hanem csupa hibát és gyalázatot talál magán.”12

Walter von Loewenich gondolatai az egyház elrejtettsé-
géről ma igazán aktuálisnak hangoznak: „Az egyház elrej-
tettsége pedig szenvedési formájában jut kifejezése. A pro-
testantizmus bűne, hogy Luther ezen gondolataival kevés-
sé komolyan foglalkozott. Luther a keresztet, a szenvedést 
úgy tekintette, mint az egyház legdrágább kincsét: az egy-
ház, amely Lutherről neveztetik, gyakran nem szívlelte meg 
eléggé ezt (WA 1,613,23kk). A túlságosan harcias lármás 
egyházpolitika gyanús Luther szemében (WA 5,227,7kk). 
Az igaz egyház inkább mártíregyház.”13

 8  D. Carl Witte (összeáll.): Jer, örvendjünk, keresztyének. Luther írásaiból 
mindennapi áhítatra. Ford. Szabó József. 2. kiad. Budapest, 1995. 386. o.
 9 Luther: A szolgai akarat. Luther Márton De Servo Arbitrio című teológiai 
vitairata 1525. Latin eredetiből és németből ford.: Jakabné Csizmazia Eszter 
– Weltler Ödön – Weltler Sándor. Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium 
(Líceum), Sopron, 1996. 58. o.
 10 WA 31,2,407,3kk (LW 17,86)
 11 WA 31,2,220,32kk (LW 16,299)
 12 Luther Márton: Előszók a Szentírás könyveihez. Ford. Szita Szilvia. 
Magyarországi Luther Szövetség, Budapest, 1995. 169. o. /Magyar Luther 
Könyvek 2./ A „rejtett egyházhoz” lásd Carl Axel Aurelius: Verborgene Kirche. 
Luthers Kirchenverständnis auf Grund seiner Streitschriften und Exegese 
1519–1521. Arbeiten zur Geschichte und Theologie des Luthertums. Neue 
Folge Band 4. Lutherisches Verlagshaus, 1983. Különösen jelentős a 9. zsol-
tár lutheri exegézisének elemzése: 96–102. o. (WA 5, 284–325)
 13 Walter von Loewenich: A kereszt teológiája Luthernél. Ford. Mády Ka-
talin. Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya – Magyarországi 
Luther Szövetség, Budapest, 2000. /Magyar Luther Könyvek 8./ 101–131. o.
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„Jaj a keresztény egyháznak, 
ha ezen a világon valaha is győzelmet arat, 

mert akkor nem ő aratott győzelmet, hanem a világ.”
(Søren Kierkegaard)

Az előterjesztés eredeti, kiadott címe valamiféle felsorolást, 
listázást sugall, amely pozitív, illetve negatív hatásai alap-
ján csoportosítaná a szekularizációs folyamat egy-egy je-
lenségét, mozzanatát, jellemző tüneteit. Elkerülhetetlen, 
hogy ennél mélyebbre ássunk. A szekularizációval nekünk, 
keresztényeknek korántsem objektív a viszonyunk. Vala-
miféle ellenségnek, de legalábbis ellenfélnek, vetélytársnak 
tekintjük, s aligha tudnánk ellenállni a kísértésnek, hogy 
néhány – a kötelező méltányosság nevében felmutatott – 
erény (áldás) említése után nekiálljunk az átkok bőséges 
taglalásának. Ennél sokkal fontosabb (és nehezebb) fel-
adat feltérképezni a szekularizációhoz fűződő viszonyun-
kat, megérteni magunkat a szekularizációval való találko-
zásban, szembesülésben. A téma számunkra sokkal inkább 
szemléleti, mint pusztán empirikus probléma, ezért a kö-
vetkezőképp fogalmaznám át a címet: Lehet-e áldássá a 
szekularizáció?

Mi a szekularizáció? Mit jelent szekularizáltnak lenni? 
Ki szekularizált és ki nem az? Mikor, hol és hogyan kezdő-
dött? Egyáltalán kezdődött-e valamikor? Lehetséges-e elke-
rülni, hogy szekularizálódjunk? Meg lehet-e szabadulni 
szekularizált állapotunkból? Lehet-e valaki többé-kevésbé 
(csak részben) szekularizált? Nem hiszem, hogy e kérdések 
túlbonyolítanák a problémát; sokkal inkább jelzik annak 
összetettségét.

Az, hogy mit értünk szekularizáción, korántsem magától 
értetődő. Amikor a magyarban – szinte automatikusan – az 
elvallástalanodás szóval adjuk vissza jelentését, nem gon-
dolunk arra, hogy a vallásosság definíciója sem probléma-
mentes. Ha például a Genezis rövid megjegyzését (és annak 
kontextusát) vesszük alapul – „…akkor kezdték segítségül 
hívni az Úr nevét” (1Móz 4,26) –, akkor a vallás nem vala-
mi ideális állapotra utal, hanem alapvetően az e világi (sze-
kularizált), Isten nélküli állapotunk sajátja. Nem sikertör-
ténet, hanem a hiány, a lényegi (essential) hiányának drá-
mája. Ebben az esetben a szekularizáció csupán a hiány 
tagadása lenne. A szekularizált világ mai állapotát tekintve 
azonban egyáltalán nem mondhatjuk, hogy tagadná a hi-
ányt, legfeljebb azt, hogy maga a hiány is töredékessé és 
így megnevezhetetlenné vált.

Tágabb értelemben véve a szekularizált állapot a világban 
és a világból való létünkre utal. Ahhoz, hogy valamit sike-
resen meghatározzunk, pontosan körülírjunk, legalább 
szellemi értelemben kívül kell állnunk rajta. Szembesülve 

korunk társadalmának ijesztő folyamataival – a családi 
kötelékek lazulásával, a drogok térhódításával, a magán- és 
közerkölcs romlásával, az erőszak és a közöny terjedésével 
– nem habozunk azonnal a szekularizációt vádolni (átkoz-
ni). Ez a sietős készség több szempontból is árulkodó. Arról 
vall, hogy önmagunkat kívül tudjuk a szekularizáción, sőt 
mintha azt is sejtetné, hogy tudjuk, hogyan lehetne megál-
lítani, visszafordítani a veszélyes folyamatokat. Röviden, 
tökéletesen értjük és – ha eszközök híján csupán elméletben 
is, de – a kezünkben tartjuk a szituációt. Az egyik legfőbb 
kérdés tehát, hogy valóban kívülállók vagyunk-e.

Néhány szembetűnő példa rámutat arra, hogy a negatív 
korjelenségekkel szembeni küzdelmünk bizony nélkülözi 
a kívánatos következetességet. Még sohasem hallottam 
keményvonalas keresztényt panaszkodni a családon be-
lüli erőszak ijesztő terjedése miatt. Bizonyára szerinte sem 
kevésbé fájdalmas és gyűlöletes ez a jelenség, nyilvános 
kritikája mégis kerülendő, mert a téma érzékenyen érinti 
a család tradicionális felfogását, és hagyományosan a 
másik, liberális (szekularizált) oldal „vesszőparipája”. Még 
sohasem voltam tanúja, hogy valakit a szekularizáció ál-
dozatának neveztek volna markáns nacionalista megjegy-
zései miatt, noha tény, hogy a szekularizáció bábáskodott 
a modern nacionalizmus születésénél. Ez a szelektív kri-
tika a szociális igazságosság, a peremre kerültek iránti 
szolidaritás problémája kapcsán válik a legnyilvánvalób-
bá. A téma, amelynek oly központi szerepe van mind a 
prófétai, mind a jézusi tradícióban, mintha teljesen hiá-
nyozna a szekularizáció elleni küzdelem agendájából (te-
matikájából). Gyanítom, hogy ennek egyik oka az, hogy 
– eléggé zavarba ejtő módon – gyakran sokkal több érzé-
kenység, nagylelkűség és irgalmasság tapasztalható e 
téren az úgynevezett „szekularizált oldalon”. (Meg kell 
jegyezni, hogy a katolicizmus sokkal következetesebb eb-
ben a kérdésben.)

Hajlok tehát arra a megállapításra, hogy egyszerűen azt 
nevezzük szekularizációs jelenségnek, ami nincs ínyünk-
re nem keresztény világunkban. A szekularizáció ebben 
az értelemben nem az Istennel vagy Krisztussal, hanem a 
vallásos vagy tradicionális életmód egy bizonyos modell-
jével való szakítást jelenti. Ha a fogalom már akkor hasz-
nálatos lett volna, a szombati gyógyítás kapcsán Jézus 
aligha kerülhette volna el a szekularizmus vádját. Nem 
egyszerűen azért, mert megszegi a törvényt, hanem mert 
ezáltal utat nyit az isteni ige relativista, humanista interp-
retációjának. Megjegyzése – „a szombat lett az emberért, 
nem az ember a szombatért” (Mk 2,27) – kifejezett fenye-
getés minden hagyományhű szemlélet számára, és előre-
vetíti a modernitás autonómiaeszméjét.

CSERHÁTI SÁNDOR (IFJ.)

A szekularizáció áldásai és átkai
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Szembe kell néznünk tehát egy újabb kérdéssel: mihez 
vagyunk hűek a szekularizáció elleni küzdelemben? Vagy 
ahogyan Pál szembesült a problémával: vissza kell-e előbb 
vezetni a szekuláris miliőből érkező embereket egy bizonyos 
fajta tradícióhoz, hogy Krisztushoz segíthessük őket? El-
hisszük-e, hogy a (hallott és tapasztalt) evangélium nyomán 
eljutnak majd a törvényhez (a hűséges és felelős életre)?

Mindez elvezethet a szekularizáció mélyebb, árnyaltabb 
jelentéséhez. A középkorra általában úgy tekintünk, mint 
Európa ideális, par excellence preszekuláris korszakára. 
Nemzedékek nőttek fel keresztény miliőben, néhány rej-
tőzködő másképp gondolkodótól eltekintve senki sem 
kérdőjelezte meg az egyház minden szférára kiterjedő nor-
matív tekintélyét. Mégis, ha Luther használta volna a ki-
fejezést, aligha habozott volna korát szekularizáltnak 
ne vezni.1 Amikor minden vallásos megnyilvánulást az 
áldozat logikája diktál, az igaz keresztény ritka, mint a 
fehér holló. A vallás majd’ minden mozzanatában ott rej-
lik az autonómia rejtett törekvése, egy bizonyos szekuláris 
motiváció, a vágy, hogy sorsunkat – az üdvösség vagy 
örökkévalóság tekintetében – a kezünkbe vegyük, bizto-
sítsuk. E rejtett motívum pedig „ártalmasabb” az autonó-
mia nyílt igényénél, hiszen Isten marad az explicit vonat-
koztatási pont. Istent a magunk képére formálni, azaz a 
nekünk tetsző istentisztelet céljaira domesztikálni volta-
képp nem más, mint Isten tagadása.

Etsi Deus non daretur.2 Hugo Grotius híres kitétele, ame-
lyet hagyományosan a szekularizációs folyamat egyik első 
megnyilvánulásának tekintünk, nem ateista vagy agnosz-
tikus megfontolásból, hanem a harmincéves háború meg-
rendítő tapasztalata nyomán született. Amikor keresztények 
ölik halomra egymást, valamennyien Istenre és szent hit-
vallásos szempontokra hivatkozva, Grotius a békére és a 
rendezésre reményt adó vonatkoztatási pontot a természet-

 1 Babilont lényegében tekinthetjük a szekularizált metaforájának.
 2 Mintha Isten nem létezne. A megjegyzés elhíresült formáját nem sikerült 
megtalálnom, de a következő idézet tartalmát tekintve megegyezik vele: „Et 
hac quidem quae jam diximus, locum aliquem haberent etiamsi daremus, 
quod sine summo scelere dari nequit, non esse Deum, aut non curari ab eo 
negotia humana.” (Amit eddig elmondottunk, az helytálló volna akkor is, 
ha feltennők – márpedig ezt a legnagyobb bűn elkövetése nélkül még felté-
telezni sem lehet –, hogy Isten nem létezik, vagy nem törődik az emberek 
dolgaival.) De jure belli ac pacis. Amsterdam, 1631. 1. kiad. 1625. 8–9. o.

jogban, lényegében az ember természetes eszében találja 
meg. Azt mondhatjuk, hogy a modern szekularizáció szü-
letése szorosan összefügg a kortárs kereszténység szekulá-
ris karakterének lelepleződésével.

Mindez elvezethet a modern szekularizáció pozitív olva-
satához. A szekularizáció nem idegen test, kifürkészhetet-
len ellenség; hozzánk tartozik, személyes és közösségi tör-
ténetünk szerves része. Az sem véletlen, hogy éppen a zsi-
dó-keresztény kultúra talaján sarjadt ki. Ahogy Bibó István 
rámutat, az európai történelem sajátja, hogy az adott ha-
talomgyakorló mellett (vagy ellenében) mindig létezett egy 
másik, „spirituális” hatalom, amely kritikus mérceként 
(több-kevesebb sikerrel és maga sem érintetlenül) tudato-
sította a társadalom szereplőiben, hogy nincs abszolút föl-
di hatalom.3 Az egyház sem az. Az isteni szereposztástól 
egyáltalán nem idegen, hogy adott esetben a „világ” legyen 
a szerepét tévesztett kereszténység kritikusa, spirituális 
mércéje.4 A szekularizáció megannyi átka ellenére sem fel-
tétlenül zsákutca a keresztény tudat számára, ha nem hi-
tünk történetének, „evolúciójának” szerves része. Isten és 
ember drámájának elkerülhetetlen epizódja.

Ahogyan behódolnunk sem kell neki, úgy legyőzni sem 
feladatunk a szekularizációt. A szekularizáció tükör, kata-
lizátor a keresztény önismeret, önértelmezés és megújulás 
számára, Isten eszköze a folyamatos reformáció érdekében. 
Szekuláris környezetünk kihívás; nem egyszerűen mint a 
missziói erőfeszítések célpontja, hanem kihívás dialógusra 
való készségünk és képességünk szempontjából is. Ha azt 
gondoljuk, hogy feladatunk a magunk lezárt és érinthetet-
len igazságának monologikus átadása, nem teszünk mást, 
mint a példázat egytalentumos szolgája. Az igazi dialógus 
lényege szerint nyitott végű, tehát kockázatos. Elegendő 
energiát, bátorságot és rugalmasságot akkor nyerünk hoz-
zá, ha újra felfedezzük, hogy a secular city éppen annyira 
Istené, mint a civitas Dei; hogy a szekularizáció gyermekei 
– még az ellenségesek is – éppen olyan drágák neki, mint 
mi magunk. Bizonyos, hogy Istennek sok mondanivalója 
van számunkra a szekularizáció által, és nagymértékben 
rajtunk múlik, hogy végül áldás lesz-e, vagy átokká válik.

 3 Az európai társadalomfejlődés értelme. Magvető, Budapest, 1986. 22–
24. o.
 4 Elég például Jónás könyvére gondolnunk.
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„Isten kegyelméből keresztény vagyok, tetteim szerint nagy 
bűnös, hivatásom szerint hontalan vándor a legalacso-
nyabb sorból, és helységről helységre zarándokolok. Tulaj-
donom a következő: hátamon egy zsák száraz kenyér, a 
mellemen a Szentírás – ez mindenem.” Ez az ismeretlen 
orosz zarándok naplójából vett részlet jól rávilágít arra, 
milyen jelentősége lehet az kereszténység életében a zarán-
doklatnak. Az egyház eszkatológiai távlatait mindig jól 
kifejezte az úton levés képe. Ennek teológiai tartalmát ak-
kor értjük jól meg, ha figyelmesen megvizsgáljuk a bibliai 
zarándoklat formáit és tartalmát.

A ZARÁNDOK ÁBRAHÁM

Az Ószövetség első lapjain már azt olvassuk, hogy „Nóé 
Istennel járt” (1Móz 6,9). Mindez nemcsak Nóé hitét, hanem 
folyamatos úton levését is kifejezi. Későbbi nemzedékek 
nomád emberei különösen fogékonyak voltak erre a képvi-
lágra. A par excellence zarándoknak Ábrahám tekinthető, 
aki Isten parancsának engedelmeskedve „feljött Egyiptom-
ból a feleségével és mindenével együtt” (1Móz 13,1). Ábra-
hám magatartására az Újszövetség következőképpen ref-
lektál: „Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhi-
vatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog 
kapni. És elindult, nem tudva, hova megy. Hit által költözött 
át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott 
Izsákkal és Jákóbbal, ugyanannak az ígéretnek az örököse-
ivel.” (Zsid 11,8–9) Ábrahám ilyen bemutatása is a nomád 
életformában gyökerezik, ugyanakkor észre kell venni az 
ábrázolás szimbolikus tartalmát is. Itt is, akárcsak Nóé ese-
tében, Isten szüntelen jelenlétére esik a hangsúly. Ábrahám 
személyében a szentíró szüntelenül azt vizsgálja, hogy ő 
mennyire van tudatában Isten jelenlétének. Ábrahám ennek 
a felismerésnek jegyében épít oltárt az Úrnak, és hívja se-
gítségül az ő nevét (1Móz 12,8).

A ZARÁNDOK NÉP

Ahogy Ábrahám minden zarándok őse, úgy testesíti meg 
a választott nép a par excellence zarándok közösséget. Itt 
megint csak nem a nomád életforma mint olyan a példa, 
hanem az Istenhez való ragaszkodás. Hiszen az előbbivel 
kapcsolatban évszázadokkal később ezt mondhatja Ámósz: 
„Nem olyanok vagytok-e előttem, Izráel fiai, mint az etió-
pok? – így szól az Úr. Én hoztam ki Izráelt Egyiptomból, 
a filiszteusokat meg Kaftórból, és az arámokat Kírből!” 
(Ám 9,7) Nem az állandó úton levés tesz egy személyt vagy 
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Zarándoklat a Bibliában
egy népet zarándokká, hanem Isten jelenlétének felisme-
rése, amely felszabadító erővel hat egyénre és közösségre 
egyaránt.

Az „ígéret földje” testesíti meg azt a reménységet, hogy 
a folyamatos utazásnak konkrét célja van. A Sínai-hegyi 
szövetségkötésnél ezért hangzik el ez a kinyilatkoztatás: 
„Ti láttátok, (…) hogyan hordoztalak benneteket sasszár-
nyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért ha 
engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szö-
vetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi 
nép közül, bár az enyém az egész föld.” (2Móz 19,4–5) Ez 
az úgynevezett exodustradíció Izrael önértelmezése szem-
pontjából mindig döntőnek bizonyult. Az igazi bátorítást 
az a felismerés jelentette, hogy nem egyszerűen a nép megy 
Istene után, hanem az Úr vándorol az ő népével. Jóllehet 
hűtlen népként sokszor bukdácsoltak, Istentől ezt a bizta-
tó ígéretet kapták: „Megnyugtat téged, ha az orcám megy 
veletek?” (2Móz 33,14), amely kérdésre így felelt Mózes: 
„Mi másból tudnánk meg, hogy én és a néped megnyertük 
jóindulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz? Ez külön-
böztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld 
színén.” (2Móz 33,16)

Isten zarándok népe különleges megállóhoz érkezett ak-
kor, amikor a választott nép átlépte a Jordán folyót: „A 
papoknak ezt mondta Józsué: Vegyétek föl a szövetség ládá-
ját, és vonuljatok a nép előtt!” (Józs 3,6) A nép követte a 
papokat és a ládát – és amint lábuk a Jordán vizét érintet-
te, kettévált a folyó (Józs 3,17). Ebből az epizódból a zarán-
dok nép megtudhatta, hogy Istenük nemcsak a történelem-
nek, hanem a természetnek is Ura.

PUSZTAI VÁNDORLÁS ÉS ISTENKERESÉS

A próféták immár bizonyos nosztalgiával tekintenek visz-
sza a pusztai vándorlásra. Közülük is kiemelkedik Jeremi-
ás, amint költői módon így fogalmaz: „Emlékszem rád: 
ifjúkorod hűségére, mátkaságod szeretetére, amikor követ-
tél a pusztában, a be nem vetett földön.” (Jer 2,2) Hasonló 
témát fogalmaz meg Hóseás, amikor az Istenhez való hű-
séget és a pusztából való hazatérést állítja egymás mellé 
(Hós 2,14–20).

A pusztai vándorlásra reflektáló prófétai szövegekben 
találjuk meg a zarándoklat teológiájának megalapozását. 
A vándorló nép tagjai vágyódnak az Istennel való közös-
ségre. Ugyancsak költői formában fejezi ezt ki a 42. zsoltár 
jól ismert néhány sora:

„Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvizekhez, Úgy kí-
vánkozik lelkem hozzád, Istenem! Isten után szomjazik 
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lelkem, az élő Isten után: Mikor mehetek el, hogy megjelen-
jek Isten előtt?” (Zsolt 42,2–3)

Isten népének zarándoklata történelmi távlatot nyer 
azon a ponton, amikor a pusztai vándorlást kommemoratív 
módon későbbi nemzedékek is újra átélik. Ennek alapigéje 
is az exodustradícióban gyökerezik: „Tartsátok emlékezet-
ben ezt a napot, és ünnepeljétek meg az Úrnak nemzedékről 
nemzedékre. Örök rendelkezés ez, hogy megünnepeljétek!” 
(2Móz 12,14) Tudjuk jól, hogy az ebben a hagyományban 
elevenen megőrzött páskaünnep lényege az, hogy úgy kell 
megtartani, mintha a saját nemzedékük szabadult volna 
meg az egyiptomi fogságból. Ennek nyomán azt mondhat-
juk, hogy a zarándoklat teológiája a legszorosabban össze-
függ a páska, illetve majd az úrvacsora megünneplésével. 
Jól megalapozza mindezt 5Móz 6,20–21.23: „Ha majd a 
jövőben megkérdezi a fiad, hogy miféle intelmek, rendelke-
zések és döntések ezek, amelyeket megparancsolt nektek 
Istenetek, az Úr, akkor így felelj fiadnak: A fáraó szolgái 
voltunk Egyiptomban, de kihozott bennünket az Úr Egyip-
tomból erős kézzel. (…) Minket pedig kihozott onnan, hogy 
bevigyen arra a földre, és nekünk adja azt, amelyet esküvel 
ígért atyáinknak.”

Az ószövetségi zarándoklatokban kiemelkedő szerepe van 
a templom rendszeres meglátogatásának és az ehhez az al-
kalomhoz kötődő zsoltároknak.

ZARÁNDOKLAT AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN

Lukács evangéliumának elején azt olvassuk, hogy József és 
Mária – mint tulajdonképpeni zarándokok – gyermekükkel 
Jeruzsálembe mentek (Lk 2,21–38). Tizenkét év múlva ismét 
a szent városba ment a család (Lk 2,41). A szinoptikusok 
szerint a felnőtt Jézus csak egyszer ment föl Jeruzsálembe, 
mégpedig élete végén. Lukács úgy ábrázolja Jézus életét, 

mint egyetlen nagy zarándoklatot. Ő folyamatosan úton 
van. Zarándoklatában akkor állt be radikális fordulat, ami-
kor arcát Jeruzsálem felé fordította (Lk 9 ,5 ) .  Megemlíthet-
jük továbbá, hogy Lukács másik műve, a Cselekedetek köny-
ve értelmében az egyház van szüntelenül úton.

Pál apostol szerint az emberi élet folyamatos zarándok-
latot jelent, amint az ember a földi léten át a mennybe jut: 
„Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Is-
tentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örök-
kévaló mennyei házunk.” (2Kor 5,1) Mivel igazi hazánk a 
mennyben van, Isten szentjeihez tartozunk: „Ezért tehát 
nem vagyunk többé idegenek és jövevények, hanem polgár-
társai a szenteknek és házanépe Istennek.” (Ef 2,19) A za-
rándoklatnak ilyen páli értelmezése tehát erőteljesen esz-
ka to lógiai tartalmú.

A Zsidókhoz írt levél különösen is megalapozhatja; úgy-
nevezett „zarándokteológiát”. E szerint az irat szerint az 
egyház „ecclesia viatorum”.

A zarándoklat teológiájának, mint láttuk, jelentős esz-
ka tológiai töltete van. Jól szemlélteti ezt egyetlen példa, a 
pusztaság metaforája. Ez áll Keresztelő János igehirdetésé-
nek élén: „Kiáltó hangja szól a pusztában.” (Lk 3,4) Nem-
csak az ézsaiási prófécia, hanem az exodustradíció is kita-
pintható e metaforában. Amikor az evangélium következő 
lapjai szerint Jézus maga is a pusztába megy, hogy ott 
megkísértessen, akkor nem egyszerűen a csak az Urat, a 
te Istenedet imádd parancsolatot éli meg, hanem paradi-
csommá is változtatja a pusztát: „angyaljött és szolgált 
neki” (Mt 4,11). Ennek a paradicsomi állapotnak a – leg-
alábbis időleges, prófétikus – helyreállítását még inkább 
hangsúlyozza Márk, aki szerint Jézus „vadállatokkal volt 
együtt, és angyalok szolgáltak neki” (Mk 1,13).

A földi zarándoklat ennek nyomán új értelmet kap. Jézus 
vándorló népeként a földi élet kísértésekkel teli pusztai 
vándorlásából előrejuthatunk a paradicsom felé.
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FIGYELÕ

A KÖVETÉSRŐL

A követés szó hallatán rögtön felmerülnek bennem a kér-
dések: ki és kit? Honnan és hová? Hogyan és milyen kö-
vetkezményekkel? Jézus követésről szóló beszédei, vagyis 
a követés feltétele és következménye Lk 9,23-ban így áll: 
„Azután így szólt mindnyájukhoz: »Ha valaki énutánam 
akar jönni, tagadja meg magát, vegye Jel naponként a ke-
resztjét, és kövessen engem.«”

A Krisztus-követés egyik aspektusa ebben az igeversben 
az, amire a „ha valaki akar” jelentése utal, hogy Jézus 
után menni nem lehet erőszakkal, kényszerítő hatásokra. 
Vagy követi őt valaki, vagy nem – az ő akaratán múlik. A 
követés önmegtagadással jár. De mit jelent az önmegta-
gadás? Minden kornak mást és mást. Ismerjük Oszlopos 
Simeon történetét, aki egész életét egy oszlopon élte le. 
A keresztényüldözések idején a mártírium volt az önmeg-
tagadás és a szó szoros értelmében vett kereszthordozás. 
Ma, a világnak ezen a részén, ahol mi élünk, mindezt nem 
érthetjük az önmegtagadás alatt. Az EKK így ír erről a kér-
désről: „A »magát megtagadni« kifejezés nem azt jelenti, 
hogy magát meggyűlölni, hanem modern kifejezéssel élve, 
a hitelt nem érdemlő magatartását megtagadni, identitá-
sának büszke külsőségeit leépíteni s napfényre hozni a 
valódi, meggondolt, kétségtelen Krisztushoz tartozását.”1 

Joó Sándor egy igehirdetésében így fogalmazza meg az 
önmegtagadás velejét: „Nem arra buzdít Jézus, hogy az Őt 
követni akaró ember semmisítse meg a maga egyéniségét, 
hajtson végre önmagán egy bizonyos lelki harakirit, öljön 
ki magából minden vágyat, akaratot, kezdeményezést – 
még csak nem is valamiféle aszkézisről van szó, hogy 
böjtöljön, szenvedjen, kínozza magát. Jézus sohasem egy 
világmegtagadó, világfájdalmas magatartást kíván a köve-
tőitől, hanem csak azt, hogy adják át maguk fölött az ural-

 *  Előadás a Vas megyei LMK ülésén.
 1 Bovon, François: Das Evangelium nach Lukas. Benziger Verlag, Zürich, 
1989. 483. o.

FARKASNÉ KŐRÖSI KRISZTINA

Krisztus-követés 
a szekularizált világban*

mat. Neki!”2 Prőhle Károly szerint az „önmegtagadás nem 
jelenti a világtól elvonuló aszkézist, hanem felszabadulást 
önmagunktól és felszabadulást embertársaink számára”.3

„A buzdítás, hogy az ember naponta vegye fel keresztjét, 
annyit jelent, hogy fogadja el az ellentmondásokat, az élet-
be szőtt megpróbáltatásokat és főként azt az ellenségeske-
dést, amelyet vallásos hitével vált ki.”4 Ez azonban nem 
egy sztoikus életfilozófia része, a bölcs belenyugvás han-
goztatása. „A szenvedések, az üldözések és az igazságta-
lanságok elfogadása annyit jelent, hogy az ember elszen-
vedi ezeket, ami azonban nem jelenti azt, hogy ezekbe bele 
is kell törődnie.”5

Szeretnék felvázolni egy összképet arról, hogy ki az elhí-
vó, és hogyan viszonyul az emberhez; kit szólít meg, és 
milyen céllal teszi mindezt.

A KÖVETÉSRE HÍVÓ JÉZUS

Jézus mindig konkrét élethelyzetekben jelenik meg igényei-
vel, nyúl bele emberek életébe, és követelményei is mindig 
kikerülhetetlenül konkrétak. Akár ha a vámszedő asztalánál 
ülő Lévire, a hálóit mosó Péterre, a töprengő, igazságot 
kereső gazdag emberre va gy a mindennapi tevékenységét 
végző samáriai asszonyra gondolunk.

„Ezekből a konkrét egyes kérdésekből kiindulva Jézus 
mindig a személyes élet centrumába nyomul.”6 Mindig a 
probléma gyökerére tapint rá, mint a gazdag ember eseté-
ben. Személyre szóló módon közeledik az emberhez, hol 
csodatétellel, hol egy beszélgetés kereteit felhasználva vagy 

 2 Joó Sándor: Jézus követése. Dr. Joó Sándor igehirdetései 1960–64. Bu-
dapest, 1996. 152. o.
 3 Prőhle Károly: Lukács evangéliuma. Evangélikus Egyetemes Sajtóosz-
tály, Budapest, 1966. 157. o.
 4 Spinetoli, Ortensio da: Lukács – a szegények evangéliuma. Agapé, Sze-
ged, 1996. 327. o.
 5 Uo.
 6 Goppelt, Leonhard: Az Újszövetség theológiája. A Református Zsinati 
Iroda Tanulmányi Osztálya, Budapest, 1992.
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éppen jelenlétének szentségével. Személyes döntés elé állít 
mindenkit.

Sohasem kényszerít követésre. Nem vakhitet, gondolko-
dás, értelem nélküli követőket akar. Inkább rávezet az igaz-
ságra, felismerteti, megkívántatja az „élet vizét”, vágyat 
ébreszt a vele való közösségre.

Nagyon fontos jellemzője Jézus közeledésének, hogy so-
hasem a bűnök kiteregetésével és részletes kitárgyalásával 
foglalkozik. A gazdagnak sem mondja, hogy vagyonod a 
bűnöd, a samáriai asszonyt is egy kérdés által juttatja ön-
ismerethez, de nem veti szemére erkölcstelen életét! A ba-
rátok által Jézushoz vitt bénának is „csak” ennyit mond: 
„Megbocsáttattak a bűneid.” (Mk 2,5) A farizeusok által 
tetten ért asszonyt is elbocsátja: „Én sem ítéllek el!” Nem 
kényszeríti gyónásra, nem fedd, nem ostoroz. Szeretettel, 
együttérzéssel kéri: „Többé ne vétkezz!” (Jn 8,1–11) Goppelt 
így ír erről: „Akárhol is nyújtja Jézus a bűnösöknek önma-
gával való közösségét, történjék ez az asztalközösség által, 
egy beteg gyógyítása által, követésre való elhívás által, ott 
mindenütt Istentől jövő bocsánat történik (!) anélkül, hogy 
ez kimondásra kerülne.”7

Hanna Wolf a következőkben próbálja érzékeltetni Jézus 
viselkedését, miközben összehasonlítja magatartását a ko-
rabeli társadaloméval. Míg Jézus természetes, spontán és 
kapcsolatokra nyitott, addig mindez a törvényeskedésbe és 
szabályokba merevedett társadalom számára botrányos 
magatartás volt. Míg ő következetes, elvhű és elkötelezett 
volt, addig mindez éppen a kazuisztika útvesztőjébe bele-
bonyolódott farizeus számára előbb-utóbb lehetetlenné vált. 
(Például a korbán: Mk 7,11–12.)

A megszólítottak

A társadalom szinte minden rétegét belesűríthetjük ebbe a 
szóba: megszólítottak, hiszen ő minden emberhez eljött. 
Személyválogatás nélkül áll szóba bűnössel és gazdaggal, 
lenézettel és egyszerű munkásemberrel, beteggel és önelé-
gült emberrel, nővel, gyermekkel, ifjúval és vénnel, értelmi-
ségivel és a létszükségletért keményen megdolgozóval.

Arra a kérdésre, hogy kell-e ezeknek a megszólítottaknak 
valamit teljesíteniük ahhoz, hogy követhessék Jézust, s 
hogy van-e ennek valamilyen emberi feltétele, azt mondhat-
juk, hogy van. Lévi feláll t az asztaltól, Péter is otthagyott 
mindent, a gazdag nem mondott le vagyonáról, Bartimeus 
hangosan kiáltott, és a hívásra futni kezdett, és még sorol-
hatnánk a tevékenységeket, hiszen mindenkinek más és 
más az útja Jézushoz. Kinek lassabban megy, kinek gyor-
sabb, kinek rövidebb, kinek hosszabb az útja.

Azt látjuk, hogy Jézus mindenkinek adott személyre szó-
ló, konkrét feladatot. Senkit sem hagy cél nélkül. Ő elhív 
valahonnan, valamilyen körülményből, de azt is megmutat-
ja, hogy hová hív. Lévit a bűnös asztalközösségből (csalás, 

 7 Goppelt 1992, 142. o.

pénz, harácsolás) – a saját asztaltársaságához. Pétert a meg-
élhetést biztosító halászcsónakból a másokat életre vezető 
emberhalászat feladatára. A gazdag embert a megkötözött-
ségből és a nyugtalanító problémából (üdvösségkeresés) a 
szegényekhez, valamint önmaga békét adó közösségébe. A 
szomjúságtól gyötört asszonyt szükségéből az éltető tiszta 
forráshoz. Bartimeust vakságából a világosságra.

A továbbiakban arra keresem a választ, hogy milyen a 
ma embere, fogékony-e a hívó szóra, s hogy a mai ember-
halászok tudnak-e hitelt érdemlően, „sikeresen”, közössé-
get, életvizet adva, barátságot nyújtva embereket megmen-
teni, „élve kifogni”.

A SZEKULARIZÁLT TÁRSADALOM

A fogalom tisztázása

Manapság nagyon gyakran használt kifejezés a szekularizá-
ció, s leginkább leegyszerűsített értelemben elvi lá gia sodást, 
világiasságot, e világra irányuló folyamatot értünk alatta. 
Ebben az esetben kérdés az, hogy mit értünk világon és mit 
értünk e folyamat alatt. A világ szó egy nagyon frappáns 
megfogalmazását adja Guissani: a világ az a valóság, amely-
ből kihagyjuk Istent.8Kamarás István szerint: „…filozófiai 
szempontból a szekularizáció a modernitás szinonimája: az 
ember és a világi intézmények fokozatosan önállósulnak. A 
másik oldalról pedig: a modern társadalomnak az egyház 
gyámsága alól való felszabadulása.”9 Még pontosabb és rész-
letesebb meghatározást ad Andorka Rudolf: „Leegyszerűsít-
ve a vallás és az egyház szerepének, befolyásának gyengü-
lését értik rajta. Alaposabb értelmezés szerint a szekularizá-
ción belül több folyamatot lehet megkülönböztetni:

– a racionális gondolkodás terjedését;
– a nem sajátosan vallási feladatok végzésének függet-

lenülését az egyházaktól;
– végül az egyházi hierarchia gyengülését, a laikusok 

szerepének megnövekedését.”10

Tehát a szekularizáció egy folyamat, amely egyház és 
világ, kereszténység és világ egymáshoz való viszonyát ér-
zékelteti, amelynek kezdete van, amelynek vannak gyökerei, 
amely valahonnan elindult, valahová tart, hatását kifejti.

A szekularizáció hatása az egyén életére

Ebből következik számomra egy kérdés: a szekularizáció 
miként hatott konkrétan az egyén életére? Mivel pasztorá-
lisan egyénekkel foglalkozunk, szeretném megvizsgálni, 

 8 Guissani, Luigi: A modern ember vallási tudata. Vigília Kiadó, Bud apest, 
1994. 51. o.
 9 Kamarás István: Vallási trendek. In: A mai világ és a jövő forgatóköny-
vei. HÉA Stratégia Kutatóintézet, Budapest, 1997. 739. o.
 10 Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, 
1997. 646. o.
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hogy milyen életérzésekkel, milyen vágyakkal vagy csaló-
dottsággal élnek az emberek a szekularizációs folyamatok 
következtében.

A racionalizmus következtében a hit valósága, a kinyi-
latkoztatás elfogadása, amely korábban megtapasztalása 
volt a keresztény embernek, csak ismeretté redukálódott. 
„Ennek következtében az egyház olyan intézménnyé vált, 
ahol az embereknek nincs más dolguk, mint helyet foglalni, 
és nagy tanító gondolatokat meghallgatni.”11

Ez elvezethet egészen odáig, hogy az ember képtelen 
lesz döntésekre, véleményalkotásra, nem ismeri fel saját 
lehetőségeit és képességeit. Ezen a helyen szeretnék utal-
ni az akarat fontosságának kérdésére, amely Bartimeus 
történetéből  szépen kiolvasható; Hanna Wolf szerint is 
minden terápiának a kulcskérdése: akarsz-e meggyógy-
ulni? McGrath szerint marxista hatás az, amikor elvárjuk, 
hogy mások gondoskodjanak rólunk, szolgáljanak ki ben-
nünket, akkor is, amikor bizonyos lépéseket nekünk kell 
megtennünk.

A rációba és a tudományokba vetett bizalomnak az ered-
ménye, amely úgy gondolta, hogy „képes lesz minden em-
beri problémát megoldani Isten nélkül, derékba tört az első 
világháború tragédiájával”.12 Az ember felismerte, képessé-
geinek határa van, nem képes megvalósítani eszményeit, 
nem tud különbséget tenni jó és rossz között. Innen fakad 
a nagyfokú pesszimizmus és kiábrándultság érzése.

A csalódottság következménye hiány, és felvetődik a kér-
dés: akkor mihez igazítsam életemet? Az embernek „nincs 
eszménye, törvénye, nincs vezérfonal, amit hajlandó lenne 
követni, nincs biztos kikötője”.13

Másik oldalon viszont az erő feletti próbálkozást, a 
sikerre irányuló törekvést, a teljesítményorientáltságot 
láthatjuk. Mivel megkérdőjelezték a megigazulás tanát 
(felvilágosult racionalizmus), cselekedetekkel és munká-
val igyekeztek érdemeket, boldogulást és eredményeket 
elérni. Találóan fogalmaz Hans Küng: „Nos, minél inkább 
behatolt a szekularizálódás az élet minden területére, (…) 
annál inkább a mindenoldalú rátermettség lett egyszerű-
en az erény, a haszon a gondolkodásmód, a siker a cél, 
a teljesítmény a törvény e modern teljesítményi társada-
lomban, amelyben mindenkinek el kell játszania a maga 
szerepét.”14

Majd az ösztön vezérelte ember elérkezik a szexuális for-
radalomhoz, s a szabadossággal, önálló és eredeti egyéni-
ségével „megáldva” beáll az elmagányosodott, konformista 
tömegek sorába. Hirdeti ugyan a „Valósítsd meg önmagad!” 
eszméjét, azonban mindez csak a benne felszínre törő bi-
zonytalanság, kisebbrendűségi érzés, önmagával való elé-
gedetlenség elfojtása.

 11 Ifj. Fazakas Sándor: Az evangélizáció színtere. A szekularizált társada-
lom kérdései. Theológiai Szemle, 1995/5. 287–288. o.
 12 Guissani 1994, 35. o.
 13 Uo. 39. o.
 14 Küng, Hans: Ki a keresztény? Egyházfórum, 1994/1. 8. o.

Egy vallástalan kor vallástalan embere?

Magyarország lakosságának több mint fele a maga módján 
vallásosnak tartja magát. Nem lehet azt mondani, ateisták 
vagyunk, hogy nincs igény a vallásra, egyházra. Természe-
tesen kérdés marad, hogy vajon mit jelent ez a sajátos mód. 
Esetleg azt, hogy a történelmi egyházakban csalódtak, ki-
ábrándultak, vagy nem felelnek meg az igényeiknek?

Tomka Miklós kétféle embertípust, illetve szemléletet kü-
lönböztet meg, akikkel az egyházaknak számolniuk kell, s 
amelyek az egyházakon belül is szemben állnak egymással: 
„a múltban gyökerező és a jövőbe mutató”15 szemléletet. A 
korábbi idők embereire jellemző, hogy számukra a világ 
„bebútorozott” volt, társadalmi-kulturális adottságok és 
magától értetődőségek vették őket körül. Az ettől való elté-
rés a normától való eltérést jelentette. A modern kor embere 
„folytonosan változó feltételek között keresi a helyét”. Az 
első típus szilárd alapokkal rendelkezik, amelyről biztosan 
tudja, hogy kiállta az idők próbáit, a második típusnak „sem-
mi kapcsolata sincsen hatalmas és masszív építményekkel. 
Nincs otthona. Nem akar biztos fedezékbe húzódni.” „A 
példa két embere kölcsönösen nem érti  egymást. A templom 
gondozója hontalan csavargót lát a saras úton bukdácsoló-
ban. A siető vándor pedig avítt kincsek ellustult őrének tart-
ja a templomszolgát. Különböző világokban élnek.”

A Tomka által említett kétféle típus, a premodern és a 
legújabb korra jellemző típus közül ez utóbbira jellemző, 
hogy „gyökereik elszakadtak”, szétszórta őket az élet, „s 
ők megtanultak gyökerek nélkül élni”. Állandóan készek 
az „új mozgásra, új helyzetváltozásra”.16 Hadd vonjak pár-
huzamot s állítsam egy vonalba az „új utakat keresőket” 
azzal a 60 százalékos többséggel, akik a „maguk módján 
vallásosnak” mondják magukat. Ha ehhez a két adathoz 
még hozzávesszük azt a tendenciát, amely Andorka szerint 
a szekularizáció jelenségének enyhülését, elhalványulását 
hozza, s ami az új vallási mozgalmak megjelenését és nagy-
arányú terjedését jelenti, megállapíthatjuk, hogy nem lehet 
a vallástalan kor vallástalan emberéről beszélni. Ha viszont 
nem beszélhetünk vallástalan korról, s a szekularizmus 
hatása is ily módon – részben – érvénytelenné válik, mi az, 
amiről beszélnünk kell?

AZ EGYHÁZ HÍDVERÉSI AKADÁLYAI, 
AVAGY TALÁLKOZIK-E A KERESLET A KÍNÁLATTAL

Alapállás

Kiindulópont: Jézus követésre hívta az embereket. Meg 
tudta őket szólítani, meg tudta őket győzni, le tudott velük 
ülni – egy asztalhoz. Mai követőinek is ezt a feladatot adta. 

 15 Tomka Miklós: A mai magyar kereszténység két stílusa. Credo, 1997/3–
4. 54–60. o.
 16 Uo. 54. o.
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Azonban kérdés, hogy ebben a szekularizált világban ho-
gyan lehet az embert megszólítani. Azt az embert, aki távol 
érzi magát a keresztények Istenétől, vagy pontosabban az 
egyház által közvetített istenképet találja taszítónak, ér-
dektelennek. Azt az embert, akinek tekintete a földi élet 
dolgaira irányul, figyelmét, erejét, idejét az immanens dol-
gok kötik le, vágyát, érdeklődését kielégítve megelégszik a 
javak halmozásával, akinek a legfontosabb „a földi jólét, 
a testi egészség, a szerelmi boldogság és az igényeket ki-
elégítő szabadidő”.17

Ebben a fejezetben azt a kérdéskört szeretném megvizs-
gálni, mi a teendőnk, milyen feladatok állnak előttünk, hogy 
a hogyan kulcsfontosságú kérdésére valamelyest választ 
kapjunk.

Zahrnt szerint a teológia a kor kihívásaira megpróbált 
lépni úgy, hogy a világi emberhez világi módon igyekezett 
szólni. A továbbiakban az ő gondolatmenetét ismertetem. 
A teológia felismerte, hogy „nem lehet Istenről mindig s 
örökké egyformán beszélni, hanem mindig másként, még-
pedig a kornak megfelelően kell”. Ennek a hozzáállásnak 
a problémáját abban látta, hogy ily módon a kereszténység 
vajon nem veszíti-e el saját identitását, a túlzott szolida-
ritással nem lesz-e az ember igénye fontosabb, mint maga 
az  isteni igazság. „Egyrészt ugyanis igaz az, hogy az is-
teni igazságot az emberre kell vonatkoztatni; (…) másrészt 
viszont ugyanúgy igaz az, hogy Istennek meg kell marad-
nia alanynak, szubjektumnak.” A probléma megoldását 
nem egyszerűen a korszerűségben, a világivá válásban, a 
módszerekben és taktikákban – s ezt már én teszem hoz-
zá –, nem is egyszerűen a mézesmadzagban, a csaloga-
tásban és hátulról jövő célozgatásokban látja (kell látni), 
hanem „egzisztenciálisan kell érintetté tenni az embert, 
hogy részesévé váljék” az Isten-kérdésnek. Másodlagos 
kérdés az „elavult fogalmak és elképzelések újabbakkal 
és jobbakkal” történő pótlása, mert mindezt megelőzi az 
„Isten hatásának és működésének” megtapasztalása. Te-
hát követésre hívni csak úgy lehet, ha magunk is egzisz-
tenciálisan érintve vagyunk, Krisztus-követésünk tényle-
ges és eleven. A második legfontosabb dolog, amit Zahrnt 
a Terz-Sinjawskitól vett idézet alapján a középpontba 
helyez, így hangzik: „Eleget beszéltünk az emberről, itt az 
ideje, hogy Istenre gondoljunk!” Zahrnt „új teo cent riz mus-
ról” beszél, amelynek „kettős koncentrációja” van: kvan-
titatív, ami azt jelenti, hogy a „hitnek korábban meglévő 
sok és sokféle tárgyáról most egyetlen pontjára rövidül s 
húzódik vissza: az Istenben való hitre”. És kvalitatív, 
amelynek lényege: „Isten Istenért önmagáért”. Istent nem 
lehet világmagyarázati elvként, haszon és célszerűség 
szempontjából, hézagpótlóként, az élet értelmének ma-
gyarázataként, problémamegoldóként vagy valamilyen 
funkcióval ellátva elképzelni és hirdetni.

 17 Heinz Zahrnt: Mire jó a kereszténység? Luther Kiadó, Budapest, 2002. 
A szerző Takácsné Kovácsházi Zelma kéziratos fordítását használta.

A gyakorlat

A következőkben szeretnék a gyakorlati teológia két te rü-
létén rámutatni néhány problémára – természetesen a tel-
jesség igénye nélkül –, amely gátolja a hídépítést Jézus és a 
ma embere között. Mindegyiknek az alapja, amiről már fen-
tebb szóltam, a személyes, egzisztenciális érintettség, amely 
az elsődleges dolog.

Igehirdetés
Nagyon ritkán hallani tartalmas, figyelemre serkentő, ak-
tuális, mély teológiai tartalmú igehirdetést. A „nyelvismeret 
hiányának következtében”18 nem élő az igehirdetés, mert 
„szakzsargont használ, mert gügyög, mert szentimentális, 
mert nem ismeri a különböző társadalmi rétegek, értékren-
dek, eszmerendszerek, ízlések és személyek nyelvét, mert 
rosszul vagy sehogy sem metakommunikál… régi nyelven 
szól, csak modernkedik, nem kíváncsi a visszajelzésre, nem 
párbeszél.”19 Hiba az igehirdető részéről, ha nem veszi fi-
gyelembe hallgatósága összetételét, ha nem beszél aktuá-
lisan, ha nem ás az ige mélyére dolgozószobájában. „Az 
igehirdetés területe, témaköre tehát nemcsak Isten és az 
ember személyes viszonya, a lelki élet, hanem a mai embe-
ri élet teljes egésze, mindennapi életünk és a világ élete, 
sorsa, kérdései. Szinte nincs olyan kérdése a mai emberi 
életnek, amelynek helye ne lenne az egyház jó és hűséggel 
végzett igeszolgálatában.”20

„Nem a hívő, hanem a hitetlen ember a prédikáció érthe-
tőségének mércéje.”21

Gyülekezetépítés
Az első lépés az, hogy a lelkész ismerje azokat a potenciális 
gyülekezeti tagokat, akiket megszólíthat, akikből építeni 
szeretné a gyülekezetet. Ehhez szükséges a szociológia se-
gítségül hívása. Melyik társadalmi réteg van többségben, 
milyen iskolázottsággal, foglalkozással, munka- és időbe-
osztással rendelkeznek? „A vallások társadalma összetéte-
lét tek intve torzképe társadalmunknak, hiszen szinte telje-
sen hiányoznak belőle olyan rétegek, mint vezetők, az ipari 
munkások, a szakmunkástanulók és részben a fiatalság, a 
középkorúak, a pedagógusok, a gazdasági középvezetők 
stb.”22 Sok gyülekezetben szinte egyoldalúan csak az értel-
miségi fiatalok járnak ifjúsági órára, idősek, nyugdíjasok 
bibliaórára, gyerekek hittanórára. Természetesen más a fa-
lusi és más a városi környezet. Fontos a szegények és a 
hátrányos helyzetben élők, valamint a kiemelt demográfiai 
csoportok, nők, gyermekek, idősek helyzetének az ismerete. 

 18 Kamarás István: Gaudiopolis felé. Bajgyűjtemény és megújulási prog-
ram. Egyházfórum, 1991/1. 29–46. o.
 19 Uo. 35. o.
 20 Dr. Nagy Gyula: Egyház a mai világban. Magyarországi Evangélikus 
Egyház Sajtóosztálya, Budapest, 1967. 180. o.
 21 Bonhoeffert idézi Heinz Zahrnt: Az Isten-kérdés. Református Zsinati 
Iroda Tanulmányi Osztálya, Budapest, 1997. 154. o.
 22 Kamarás 1991, 29. o.
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Mindezek ismeretében lehet szervezni megfelelő alkalmakat 
a megfelelő időben, a megfelelő színvonalon. Sokszor azon-
ban hiányoznak (esetleg erő, idő vagy munkatársak híján) 
kreatív ötletek, programok akár a gyülekezeti terem falain 
kívül is. Sokszor a lelkész személyén áll vagy bukik az, hogy 
vonzó-e az egyház vagy nem. A szociológia mellett szüksége 
van a lelkésznek alapos pszichológiai ismeretekre is. Egyre 
inkább nő a lelki sérültek, betegek száma, akik nem elégsze-
nek meg olcsó válaszok, keresztény szlogenek, üres frázisok 
tömkelegével. Jürgen Moltmann ír az élet iránti szenvedély-
ről.23 Felvázolja, hogy az ember annyi mindenhez hozzászo-
kik: a halálhoz, a munkanélküliséghez, az útonállókhoz és 
még ki tudja, mennyi mindenhez, miközben elveszítjük 
„szenvedélyes vágyunkat az életre”.24

ZÁRSZÓ

Olcsó kifogás: a mai világ teljesen más, megváltozott, elvi-
lágiasodott. De Jézus korában is voltak világiak. A rómaiak 
és a görögök a zsidók szemében szekuláris embernek szá-
mítottak. Mégis a kapernaumi századosban – római volta 
ellenére – Jézus nagyobb hitet talált egész Izraelnél. Így szé-
gyenít meg bennünket Jézus, ha lenézzük a világot, és így 
szégyenülünk meg mi, keresztények, hogy abban, akiben 
nem is gondolnánk, a miénknél sokkal nagyobb hit van. S 

 23 Jürgen Moltmann: Új életstílus. Lépések a gyülekezethez. Református 
Zsinati Iroda Tanulmányi Osztálya, Budapest, 1994. 9. o.
 24 Uo.

ha jobban belegondolunk, az a kor ettől a mai társadalom-
tól szinte semmiben sem különbözik. Különböző irányzatok 
a zsidóságon belül – különböző felekezetek a kereszténysé-
gen belül. Különböző pogány vallások – ma azt mondjuk, 
új vallási mozgalmak. Különböző társadalmi rétegek: egykor 
iparosok, kereskedők, földművesek, cselédek és piacon 
ácsorgók – ma szakmunkások, vállalkozók, agrárgazdálko-
dók, bejárónők, munkanélküliek. Egykor lepra, pestis és 
kolera – ma agyhártyagyulladás, allergia, influenza, AIDS. 
Házasságtörés (bűnös nő) és paráznaság (samáriai asszony) 
– ma nyitott házasság és válások. A kor, a társadalom ilyen-
formán ugyanaz. Jézus is jelen van. Tanítványai is vannak. 
Hogyan lehet hát követésre hívni?

A lelkészektől ma leginkább hiteles életet várnak, meggyő-
ző erőt és nem erőszakos vagy hátulról jövő térítést. Őszin-
teséget, nyitottságot és megbízhatóságot várnak. Jézus körül 
állandóan tolongott a tömeg, mert gyógyulni akartak. Ma a 
pszichológusoknál, lélek- és természetgyógyászoknál tolong 
a tömeg. Űr van a lelkekben. Az ember – Tillich kifejezésével 
élve – elidegenedett önmagától. Hitünk szerint önmagunkat 
csak Istenben, Jézuson keresztül találjuk meg. Talán erre 
kellene segíteni az embereket, hogy ne legyenek idegenek 
maguknak, Isten se legyen számukra idegen. Jézus az „em-
berekkel való bánni tudás művésze volt. És ezt az emberke-
zelési művészetét hagyományozta egyházára.”25 Tőlünk sem 
a csillogást, az új harangot vagy a világító toronyórát várják 
az emberek, hanem hogy a legegyszerűbb formáját találjuk 
meg annak, hogy az emberek között legyünk.

 25 Uo. 357. o.

„Most örülök a tiértetek elviselt szenvedéseimnek, és testem 
elszenvedi mindazt, ami a Krisztus gyötrelmeiből még 
hátravan, az ő testéért, amely az egyház.” (Kol 1,24)

VALAMI ÉRTELME MÉGIS VAN!

Arra nem vállalkozom, hogy a szenvedés fiziológiáját vagy 
lélektanát felvázoljam, hiszen ez nem orvostudományi 
előadás. Az biztos, hogy akár az orvos, akár a biológus, 
vagy bármelyik tudós, aki a reáliákkal foglalkozik, azt 
fogja találni, hogy végső soron a fájdalomnak, a szenve-

 * A pesterzsébeti evangélikus gyülekezetben tartott előadás szerkesztett, 
rövidített változata.

désnek a legtöbb esetben van valamilyen értelme, rendel-
tetése, funkciója.

Kétségtelen, hogy vannak olyan jelenségek, amelyeket 
nem tudunk megmagyarázni, csak tudomásul venni. Azaz 
vannak a fájdalomban, a kínban aránytalanságok, mint a 
fogfájás és a rákbetegség esetében. A rákbetegség kezdeti 
stádiumában nincs fájdalom, pedig – nagyon sok esetben – 
a végzetes halálba torkollik, a fogfájás pedig az első pilla-
natban kegyetlen tud lenni, de csak a fogorvosi csodaszék 
vár ránk a halál helyett. Ám még ebben az esetben is va-
lamilyen információ belekerül a pszichés háztartásba, 
ahogy egy ismerősöm mondta: megtudtam, hogy milyen 
nyomorult vagyok!

Tehát a szenvedésnek ilyen értelemben is van figyelmez-
tető hatása, szolgálata. A kérdés az, hogy megtalálhatjuk-e 

RIBÁR JÁNOS

A szenvedés szolgálata*
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a szenvedésben az értelmet, a pozitív dimenziót, ami je-
lentős segítség a feldolgozásban. Hiszen amennyire értel-
metlen (mert sátáni) a koncentrációs tábor okozta szenve-
dés, annyira lehet értelme az operációs asztalon a fájda-
lomnak, vagy a szülés fájdalma ismételten az értelmes 
fájdalmak kategóriájába tartozik.

Ha értelmetlen szenvedéssel szembesülünk, akkor dühöt 
és haragot érzünk, de ha látjuk a szenvedés vagy a fájdalom 
értelmét, akkor meg tudunk békülni vele, és képesek vagyunk 
elviselni. Az „értelem”, illetve a helyzet „értése” tartást ad!

AZ ÚR JÉZUS SZENVEDÉSE SZERETETÉNEK 
RAGYOGÓ JELE

A kereszt a szenvedés jelképe, és persze tudjuk, hogy az Úr 
Jézusnak rendkívüli lelki és testi kínokon kellett átmennie 
addig is, amíg a szögeket a kezébe és a lábába verték. Kor-
bács, töviskorona, köpés, szidalom… Mel Gibson filmjét 
érdemes felidézni. Feltehetjük a kérdést, miért ennyire bru-
tálisan kellett Jézusnak meghalnia. Csak egyetlenegy dol-
got emelek ki: a szenvedés és a szeretet összefüggésben 
vannak egymással.

Ez is a szenvedés szolgálata: van olyan szenvedés, amely 
megmutat valamit! A golgotai kereszt esetében Krisztus 
szenvedése Isten szeretetének komolyságát mutatja meg. 
Mert a szeretet és a szenvedés összefüggnek egymással. 
Minél jobban szeretek valakit, annál jobban hajlandó va-
gyok akár szenvedést is vállalni érte. Isten szeretetének 
őszintesége mutatkozik meg a golgotai kereszten, a kínha-
lálban. A szenvedés és a szeretet összefüggnek egymással.

Nem is egy olyan rossz, azaz fájdalmas, szenvedést tar-
talmazó dolog van a világon, amely végső soron pozitív 
eredményt hoz. A fájdalom figyelmeztető csengő, riasztó-
rendszer.

Kétségtelen, hogy a Biblia tanítása szerint a bűneset 
következtében esett szét az ember és Isten kapcsolata, a 
világ és Isten – korábban – egészséges közössége. Ezután 
kap szerepet a fájdalom is az ember lelki és testi életében. 
Méghozzá abban az értelemben játszik főszerepet a szen-
vedés és a fájdalom, hogy az embert aktivizálja a szenve-
déssel és a fájdalommal szembeni fellépésre, akcióra. A 
Biblia leírja a romlás állapotát, amelynek következménye 
a fájdalom, de ez a fájdalom, ez a szenvedés váltja ki az 
ember pozitív energiáit. Nagyon egyszerű példa az emberi 
jogok megszületése vagy a hadifoglyokkal való emberséges 
bánásmód megkövetelése.

MI VAN MÉG HÁTRA KRISZTUS GYÖTRELMEIBŐL?

Itt térjünk vissza az igéhez, Kol 1,24-hez! Mi van még hátra 
a Krisztus gyötrelmeiből?

Határozott újszövetségi tanítást kapunk arról, hogy a 
Krisztus-követők részesedni fognak Krisztus szenvedésé-

ben. Krisztus szenvedett a kereszten az üdvösségünkért, 
követői részesülnek a szenvedésben: „a szenvedéseiben való 
részesedést” fejtegeti Pál apostol Fil 3,10-ben. Például azért, 
mert a szolga nem lehet nagyobb az ő Uránál: Mt 10,24. 
Ha a Mesternek át kellett mennie a szenvedésen és a szen-
vedéstől való szorongáson, akkor a Mester követőinek fo-
kozottabban szükségük van erre. A tanítványoknak érési 
folyamaton kell átmenniük. Mert az nem lehet, hogy lelki 
és szellemi értelemben a hitre jutó ember a személyiségében 
ugyanott tartson évekkel később is, mint a kezdet kezdete-
kor. Tehát ha valaki arra szánja el magát, hogy engedel-
meskedik Krisztus hívó szavának, akkor fel kell készülnie 
arra is, hogy az életében bekövetkezhet a szenvedés vala-
milyen változata.

Az Újszövetségben gyakran szó van erről. Olyan része ez 
az Újszövetségnek, amelyet korunkban – egy elkényelme-
sedett, liberalizálódott kereszténységben – nem szívesen 
vagy csak alig érintenek. Mert mindez ellenére van az 
óembernek. Figyeljük meg, mit ír Pál apostol Fil 1,29 sze-
rint! A Krisztusért kegyelmet nyertetek, hogy ezt a kettőt 
tegyétek: hogy ne csak higgyetek benne, hanem szenvedje-
tek is érte. Mert nektek nemcsak az adatott meg a Krisztu-
sért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek 
érte. Kegyelem adatott:  – megkegyelmeztetett 
nektek. De azért, hogy ! Világos, hogy 
ez nagyon fontos ige. Írta volna-e Pál ezt az igét, ha elegen-
dő lenne az önmagában stagnáló, passzív hit? Hogy egy 
keresztény azt mondja: hiszek abban, hogy Krisztus meg-
halt a kereszten, az nagyon kevés. Azt mondja Pál is, ez 
nem elég. A hitnek növekednie, fejlődnie kell Isten kegyel-
méből. Ehhez a szenvedés is hozzátartozik.

Ez a szenvedés vagy gyötrelem már nem a megváltás 
része, mert a megváltás perfekt, tehát Krisztus keresztjéhez 
nekünk semmit sem kell hozzátenni. De részt kell vennünk 
Krisztus teste, azaz az egyház életében, azaz részt kell ven-
nünk a Krisztus testében. A Krisztus testének pedig meg-
vannak a történelemben adott gyötrelmei. Ezt nem lehet 
kikerülni. Nincs komfortos kereszténység, és nem „happy” 
jelenség a Krisztus követése. Végtelen a távolság a „happy” 
és a Szentlélek adta lelki béke között!

A szenvedés nem jó, Krisztus sem örömmel vállalta, hi-
szen a Gecsemáné kertjében ebbe nagyon beleizzadt, úgy-
szólván vért izzadt. De vállalta szíve utolsó dobbanásáig a 
szenvedést, nem adta fel – értünk.

A mi szenvedésünk a belső lelki érést segíti elő. Mert itt 
belül kellene növekedni. Krisztus nem tért ki a szenvedés 
elől, Krisztus tanítványának sem kellene kitérni a szenvedés 
elől. Azért nagyon nehéz ez a gondolat, mert olyan civili-
zációban élünk, ahol mindannyian elkényelmesedtünk, és 
az élvezetekre, a kellemes dolgokra rendeztük be az életün-
ket. Nem ismerjük, nem értjük a szenvedés gyümölcsét. 
Ezért nincsenek manapság igazi „szellemi óriások”. A ke-
reszténységnek nem tesz jót a jóléti társadalom. A gazdag 
társadalomban, a jóléti világban csak elhízott lelkek van-
nak. Amikor Isten keze ránehezedik a világra, akkor szü-
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letnek „az igazi lelki nagyságok”. Én félek ettől, de be kell 
látnom, hogy így van.

Ha kezünkbe veszünk egy konkordanciát, és megnézzük 
azokat az igehelyeket, amelyekben szenvedésről, kínról, 
nyomorúságról, gyászról, kísértésről, gondról, aggodalom-
ról van szó, döbbenten fogjuk látni, hogy mennyi ilyen 
igeszakasz van. Nagyon sok olyan igehely van, ahol tehát 
Krisztus mint Emberfia és mint Isten Fia szenvedéséről van 
szó (Mt 8,31; Lk 9,22; 17,25; 22,15 stb.)

Ez a megváltás szenvedése, tökéletes, perfekt. De jön 
Krisztus után a folytatás az egyházban!

ApCsel 9,16-ban Pál megtéréséről van szó, arról a részről, 
amikor Anániás egy kissé akadékoskodik, s nem akar az 
Úr Jézusnak engedelmeskedni, hogy Pált felkarolja, vagyis 
hogy rátegye a kezét és meggyógyítsa a szemét (tanítás a 
Krisztus-titokról)! Jézus válasza a 16. versben: én meg fo-
gom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. 
Hogy miért? Mert különben hogyan lesz egy tömeg més-
zárosból a legnagyobb tanítvány?

1Kor 1,6: itt az eredetihez képest egy kicsit enyhít a pro-
testáns fordítás. Pál leírja, hogy vele közösségben mi törté-
nik, és így ír a 6. versben: „amint a Krisztusról való bizony-
ságtétel megerősödött bennetek.” Így van az eredetiben: 
 – a 
Krisztusért való mártíriumot erősíti bennetek! Rövidebben: 
ti Krisztus mártírjai vagytok. S ezt a tudatot kell erősíteni. 
A mártír nem feltétlenül hal meg, de a szenvedés, az üldö-
zés az életének a része. Mert ezáltal tölti be azt a szenvedést, 
ami még híján van, vagyis az egyház életében így vesz részt.

2Kor 4,17: „Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk 
minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez 
nekünk.” Pál apostol hitéletének programjában tehát telje-
sen benne van a szenvedés. S ennek a szenvedésnek a szol-
gálata: a nagy és örök dicsőség. De természetesen ez a 
szenvedés csak a Krisztusba vetett hit miatti szenvedés!

2Tim 1,11–12: „Ennek az evangéliumnak a szolgálatára 
rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul. Ezért is szen-
vedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, 
és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy 
a rám bízott kincset megőrizze arra a napra.”

2Tim 2,12 magyarul kicsit halovány: „Ha tűrünk, vele 
együtt fogunk uralkodni is.” A görög eredetiben a  
található, ami az „elszenvedés” jelentését is tartalmazza.

2Tim 1,8: „Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizony-
ságtételt, se engem, az ő foglyát, hanem szenvedj velem 
együtt az evangéliumért, Isten ereje által.”  
– ! A pátosz, vagyis szenvedés szó van itt, tehát nem 
elég „csak” hinni, hanem valamit vállalni is kell a Krisztus 
ügyéért. Ezeken az igéken keresztül minden Krisztus-kö-
vető felszólítást kap, hogy a maga mártíriumát töltse be, 
mert a Krisztus testében nemcsak hittel vehet részt, hanem 
a hitet hitelesíti a , vagyis a közösségben 

vállalt szenvedés. Ez a híja a Krisztus szenvedésének az 
egyház (Krisztus teste) időszakában, vagyis az egyháztör-
ténet során.

Félő, hogy korunk (hazai) evangélikus teológiája meg-
gyengíti a Krisztusba vetett hitet, mert félreérti és leszűkíti 
a sola fide – egyedül a hit által – tanítását. Ez nemcsak az 
üldöztetést jelenti, hanem azt is, hogy a testi vagy lelki 
szenvedéseket a keresztény ember hogyan viseli. Hogy hi-
tében hordozza a fájdalmakat, és ezt is alkalomnak tekinti 
a mártíromságra, azaz a tanúságtételre. Egy értelmetlen 
fogfájás ellen tenni kell – azért van fogorvos. De vannak 
olyan fájdalmak, amelyek valóban alkalmat adnak a hit 
megmutatására.

Pál apostol nagyon jól tudta, hogy a megváltásunk Krisz-
tus hatalmas tette és Isten ajándéka, nem a mi cselekede-
teinken múlik a dolog. Nincs az a jócselekedet, amely csak 
egy szemernyi megváltást is eredményezne nekünk, amely 
csak egyetlenegy apró bűntől is megszabadítana. Pál a da-
maszkuszi úton felismerte Jézus Krisztus megváltó művét, 
de azt is, hogy annak milyen hatása van az ő életére. Pál 
nagy hangsúlyt helyezett a szenvedésre, arra a szenvedés-
re, amit neki kellett felvállalnia. Ha Krisztust akarja követ-
ni, akkor fel kell vállalnia egy fejlődési folyamatot.

BEFEJEZÉSÜL

2Kor 4,16: „Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a külső 
emberünk megromlik is, a belső mégis megújul napról nap-
ra” – ebben a küzdelemben, ebben a szenvedésben. „Mert 
a mi pillanatnyi szenvedésünk minden mértéket meghaladó 
nagy, örök dicsőséget szerez nekünk.” Krisztus halála és 
feltámadása a legfontosabb, ezen áll vagy bukik a megvál-
tásunk, ezen áll vagy bukik az örök életünk.

De építkeznünk is kell: a megváltás a fundamentum, és 
kérdés, hogy erre a fundamentumra mit építünk (1Kor 
3,10kk). Nemes harcról van szó, azaz küzdelemről! A küz-
delemnek, ennek a küzdelemnek pedig van olyan része, 
amely fájdalommal, szenvedéssel jár, mégis meg kell vív-
nunk ezt a küzdelmet.

Én így értem, hogy a szenvedés szolgálat: vagyis ez a 
szenvedés szolgálata. Nem a szenvedésünket jutalmazza 
az Isten, mert az üdvösség egyedül Krisztustól van. Ahogy 
az áramot sem a konnektor termeli.

Krisztus megváltói szenvedésének nincs híja, az töké-
letes áldozat. Krisztus testének, az egyháznak van híja: 
ha te nem vagy ott! Ezért kell hát felvállalni a Krisztus 
követésének ezt a változatát, hogy a hitünk ne pillanatnyi 
hangulat vagy lelkesedés legyen, hanem heroikus küzde-
lem a Szentlélek által megvilágított igék segítségével. Hogy 
majd Pál apostollal elmondhassuk: a nemes harcot meg-
harcoltam.
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„Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek 
másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a 

megfeszítettről.” (1Kor 2,2)

Szentesti istentiszteletre indultam a parókiából a temp-
lomba. Feltűnt egy piros Lada, amelyben egy fiatalember 
hozta nagymamáját az ünnepi alkalomra. A nagyszülő 
kiszállt, az unoka ellenben bennmaradt a gépkocsiban, 
hallgatta a Sláger rádió melódiáit. Összeszorult a torkom, 
s magamban arra gondoltam: Istenem, már falun sem je-
lent a karácsony semmit egyeseknek. Alig léptem néhány 
lépést a templom kapujáig, láttam: tele van a templom, 
sőt egyesek be sem fértek, annyian voltunk. Ez nagyon jó 
– gondoltam magamban. Aztán a föld felé tévedt a tekin-
tetem, észrevettem az ajtó mellé letett sörösüvegeket. Meg-
borzongtam. Elkezdődött az istentisztelet. Szemmel lát-
ható volt, hogy sokakat nem érdekel az egész. Szerepelje-
nek már a gyerekek, adják oda nekik a karácsonyi 
cso ma gokat, és menjünk haza. Ez sugárzott a templom 
mennye zetét az újdonság kíváncsiságával nézegetők és a 
prédikációt folyamatosan végigbeszélők viselkedéséből. 
Már-már felsejlett bennem, rájuk szólok. Nem tettem. Sze-
repeltek a gyerekek, odaadtuk a csomagocskákat. Jött a 
záró oltári szolgálat, pontosabban jött volna, ha a templom 
háromnegyed része haza nem ment volna. Úgy gondolták, 
az ajándékosztással véget ért a szentesti alkalom. Döb-
benten mentem vissza az oltártérbe, és néztem a rám ér-
tetlenül tekintő megszokott vasárnapi gyülekezetre. Ezt 
követően magamtól is megkérdeztem: mit kellene ezekkel 
tenni, hogy legalább egyszer figyeljenek arra, amire oly 
lelkesen készültem? Talán Jézus templomtisztítási gya-
korlatát kellene kipróbálni, és ostorral kiűzni ezeket a 
templomi „haramiákat”. Igen, ennek a mai társadalomnak 
korbács kellene, nem krisztusi szeretet és áldozat. István 
királyunknak volt mégiscsak igaza, amikor „vassal” térí-
tette a népet a hitre. Ilyen és ehhez hasonló gondolatok 
tódultak az agyamba, a szívembe meg a keserűség: minden 
hiába. Ezekre fecsérelem el az életemet, ezért mondok le 
oly sok mindenről a családommal együtt. Ellenben mégis 
hiszek az ige erejében. Nem értem az egészet, mit kellene 
tenni. Hogyan lehetne ezt a népegyházi tömeget megszó-
lítani és megértetni velük Isten üzenetét?

Melyikünk ne találkozott volna már hasonló érzéssel, 
vagy ne küzdött volna hasonló gondolatokkal? Hányszor 
panaszoltuk be gyülekezetünket Istennél? Uram, ilyen lá-
zadó népet adtál nekem! Miért érdemeltem mindezt? Meny-
nyire egyet tudnánk érteni a tanítványok kérésével: szálljon 
le tűz az égből, és égesse meg őket! Jézus engem is kijóza-
nított: nem tudod, milyen lélek van benned. Nem pusztíta-

ni, hanem megmenteni küldettél el. De hogyan? Erre a 
hogyanra kerestem a választ évek óta, és próbálkoztam 
sokféle módon megszólítani az egyháztól távol élőket.

Néhány évvel ezelőtt egy rokoni meghívás kapcsán el-
jutottam New Yorkba. Több protestáns templomba mentem 
el istentiszteletre. Nem mindent értettem, de az egyik he-
lyen feltűnt, milyen sokan vannak fiatalok és idősek. Lel-
kesen énekelnek, kezükben kinyitva a Biblia, és úgy hall-
gatják az igehirdetést. Mit csinálnak itt másként, hogy ez 
a sok fiatal itt van? – kezdtem kérdezősködni. Az eredmény 
az lett, hogy a gyülekezet lelkipásztora meghívott egy be-
szélgetésre. Itt elmondta, hogy közel tíz éve végeznek egy 
gyülekezetépítő programot, amelynek Alpha a neve. Ezen 
keresztül sikerült megszólítani azt a réteget, amellyel addig 
nem tudtak semmit sem kezdeni. Mondtam, hogy ez az én 
problémám is. Elővett egy hatalmas paksaméta anyagot, 
és nagyon kedvesen a kezembe adta. Olvassam át alapo-
san, ha valamilyen kérdésem lenne, akkor keressem a név-
jegykártyán lévő telefonszámon. Ezzel elváltunk, a magam 
részéről örömmel és kételyekkel a szívemben. Hazajöttem, és 
elkezdtem fordítgatni a kezembe adott anyagot. Közben a 
tekintetem egy magyarországi névre és címre akadt. Kide-
rült, mások is próbálkoznak hasonlóval. így kerültem kap-
csolatba az Alpha Nemzetközi Missziói Központ magyar-
országi koordinátorával, és lettem később magam is része-
sévé a missziónak.

A félreértések elkerülése végett szeretnék az elején el-
oszlatni minden tévhitet. Az „alfa” szó mára kissé leter-
helné vált, de ennek a mozgalomnak semmi köze sincs az 
agykontrollhoz és egyéb gyakorlatokhoz. Az „alpha” a 
bibliai igére koncentrál, miszerint Jézus a kezdet és a vég, 
az alfa és az ómega. Alfa abban az értelemben, hogy sokak 
ezen a misszión keresztül ismerik meg a keresztény élet 
alapjait. Ez a missziói modell egy tizenöt részes sorozatból 
áll, amely üzenetében az élet nagy kérdéseire próbál vála-
szolni. Ez a missziói modell az anglikán egyházból indult 
el a ’80-as évek közepén. Nicky Gumbel, a londoni Holy 
Trinity Brompton lelkipásztora állította össze az anyagát 
a gyülekezeti és társadalmi keresztmetszet alapos figye-
lembevételével. A kérdések, amelyekre a tizenöt alkalom 
épül, a következők:

Kereszténység: unalmas, hazug és elavult?
Ki ez a Jézus?
Miért halt meg Jézus?
Hogyan lehetek biztos a hitemben?
Miért és hogyan olvassam a Bibliát?
Miért és hogyan imádkozzak?
Kicsoda a Szentlélek?
Mit tesz a Szentlélek?
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Hogyan telhetek be Szentlélekkel?
Hogyan tudok ellenállni a gonosznak?
Hogyan vezet minket Isten?
Miért és hogyan beszéljünk másoknak Jézusról?
Isten ma is gyógyít?
Az egyházról
Hogyan hozhatom ki a legtöbbet az életemből?
Semmi olyan nincs benne, amiről hitvallási iratainkban 

és a lutheri teológiában nem beszélünk. Aki újat keres ben-
ne, az ilyet nem talál. Más benne az új. Nem a tartalom, 
hanem a „hogyan” a más. Másrészt az írott anyagban sem-
mi olyan tanítás nem jelenik meg, amivel bármelyik törté-
nelmi egyház vagy szabadegyház, egyszerűen szólva bár-
mely keresztény ember ne tudna azonosulni. A kurzus tu-
datosan kikerüli a hitbeli eltéréseket, a keresztény hit 
alapjaira épít, és megragadja azokat a hitelveket, amelyek-
ben egyek vagyunk. Ilyen értelemben alkalmazható minden 
felekezetben. Nem jelenti ugyanakkor saját tanításunk és 
igei látásunk feladását vagy tagadását. Mindezt a tizenha-
todik alkalommal és a következőkben minden lelkész a 
saját felekezetének tanításával kiegészíti. Továbbá a tizen-
öt alkalom alatt is nehéz lenne álcázni sajátos egyházi ka-
rakterünket. Ne is tegyük. A kurzus után a résztvevők be-
kapcsolódhatnak a hagyományos bibliaórai közösségbe. Itt 
értelemszerűen kibontásra kerülnek olyan kérdések, mint 
keresztség és úrvacsora, ahol hitvallásunk fényében ma-
gyarázzuk ezeket a szentségeket. Érthető módon ezekről 
másként fognak tanítani a katolikus, a református vagy a 
baptista testvéreink. Az alapok, amelyek összekötnek, azo-
nosak, a többiben pedig a krisztusi szeretetnek kell vezetnie. 
Nem mintha az alapok elképzelhetőek lennének a krisztu-
si szeretet nélkül.

Ezek után nézzük, hogyan épül fel mindez a gyakorlat-
ban! Az Alpha nem egy megváltó módszer. Egy a sok közül, 
de működik minden társadalmi kontextusban és minden 
kultúrában. Mondhatnám úgy: eddig Isten megáldotta az 
általa végzett szolgálatunkat. Másrészt nem ígér könnyű 
„sikert”, hanem sok hűséges munka után áldott gyümöl-
csöket. Aki gyors és kevés befektetéssel kíván nagy hasznot, 
az felejtse el ezt a missziói modellt, és a sorok olvasása 
helyett nyugodtan kezdjen valami másba.

Kezdjük a legelején! Szolgálatunk során sok emberrel 
találkozunk. Az alkalom lehet családlátogatás, lelkipászto-
ri beszélgetés, egy-egy kazuálé vagy akár ügyintézés egy 
vállalkozóval, iparossal vagy adminisztrátorral. Mindez jó 
lehetőség arra, hogy megszólítsunk embereket, felajánljunk 
egy lehetőséget a rohanó világban egy meghitt, fehér asztal 
melletti beszélgetésre, olyan kérdésekről, amelyeket egyi-
künk sem kerülhet ki, azaz az élet nagy kérdéseiről. Mind-
ezekre a választ keresztény nézőpontból keressük a hét egy 
estéjén, tizenöt héten keresztül. Ez nem kényszer, hanem 
lehetőség, ha gondolja, éljen vele. Ha hajlandó megadni az 
adatait, akkor a következő induló kurzusra küldünk egy 
meghívót, és amikor ezt megkapja, akkor eldöntheti, hogy 
részt vesz-e rajta. Azaz semmi kényszer, egyébként is, az 

evangélium nem olyan portéka, amit rá kellene tukmálnunk 
az emberekre. Fontos, hogy ezt érezzék a meghívásunk mö-
gött. A tapasztalatom az, hogy 90 százalékuk megadja az 
adatait, az persze másik kérdés, hogy eljön-e. Az adatoknál 
fontos a nem, az életkor és a végzettség. Amikor megtudják, 
hogy a kurzusig egyébként is van még néhány hónap, annál 
nyugodtabban adják meg az adataikat. Zárójelesen meg-
jegyzem, az idő hamar elmegy, akár hónapok is. Az idő 
nekünk dolgozik, és értük.

Következik az első alkalom, a hét egy napján, többnyire 
az esti órákban. (Nálunk például csütörtökön este 5-től 8- 
ig.) Fontos, hogy tudják, mire hívjuk őket, és mettől meddig 
tart. Igyekezzünk pontosan elkezdeni és pontosan befejez-
ni, vagyis legyen kiszámítható.

Az első alkalommal, amikor megérkezik, mindenki kap 
egy jegyzetfüzetet, egy tollat és egy névkitűzőt, amire felír-
ja a nevét úgy, ahogyan szeretné, hogy szólítsuk. Ezután 
egy testvérünk a helyére kíséri.

Hamarosan elkezdődik a vacsora, és vele együtt a beszél-
getések is elindulnak egymással. Itt az a fontos, hogy olyan 
dolgokról beszéljenek egymással, amelyek a hétköznapok-
ban foglalkoztatják őket. A cél, hogy barátságok alakulja-
nak ki az alkalmak során. Ez nagyon fontos lesz majd a 
későbbiekben. Ugyanis az a tapasztalatom, hogy a misszi-
ónk egyik nagy hibája, hogy a hitre jutottat nem tudjuk 
integrálni a gyülekezetbe, mivel ott többnyire senkit nem 
ismer. Ennek következtében visszamegy a régi barátaihoz, 
és velük együtt a régi életébe. Ellenben itt a barátokból 
lesznek a testvérek, reménység szerint néhány hét elteltével.

A vacsora végeztével elkezdünk énekelni, többnyire mo-
dern énekeket az egyházunk által kiadott ifjúsági énekfü-
zetből. Ennek a dallamvilága közelebb áll a ma emberéhez, 
mint az énekeskönyvünk énekvilága. Az majd a következő 
lépés lesz számára, amikor a gyülekezeti istentisztelet kö-
zösségébe vonjuk be. Az emberek nagy többsége a Danubi-
uson és a Sláger rádión nevelkedik fel. Ezt figyelembe kell 
venni, ha meg akarjuk szólítani őket. Egyébként megjegy-
zem, hogy még az idősebb generáció is szívesen énekeli 
ezeket az ifjúságnak írt énekeket.

Az éneklés után jön az előadás a fenti témák alapján. Ez 
viszont tömény igei tanítás, széles ismereti perspektívából 
merítve. Ehhez segítségül szolgál egy kézikönyv az előadást 
tartónak és a jegyzetfüzet a hallgatóságnak. Az előadások 
anyagát mindig alakítja az emberek véleménye és kérdése. 
Minden kurzus végén kérjük a hallgatókat, mondják el a 
véleményüket a hallottakról és látottakról. Ennek figyelem-
bevételével válik az előadás anyaga egyre inkább aktuális-
sá a ma embere számára. A 7–9. témát egy Szentlélek-hét-
vége keretében szoktuk megbeszélni, bár hazai tapasztala-
tom az, hogy jobban szeretik, ha inkább a kurzus tart két 
héttel tovább, és esténként beszélgetünk ezekről a témákról. 
Itt előkerül az egyéni döntés kérdése, hogy el tudja és el 
akarja-e kötelezni magát Jézus Krisztusnak. Megtérésre 
hívjuk az embereket. Nem erőszakosan, de határozottan. 
Mi gyertyákat teszünk az asztalra és kérjük, aki úgy dönt, 
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Jézust Urának és Megváltójának elfogadja, az gyújtsa meg 
az előtte lévő gyertyát. Ezt követően imádkozunk értük Is-
tenhez, és hálát adunk, hogy Isten Szentlelke ma is új éle-
tet ad. Ekkor formálja át Isten az addigi barátokat testvé-
rekké. Ettől kezdve egészen másként látják az életüket, az 
egész világot. Aktív tagjaivá lesznek a gyülekezetnek. Kez-
dem őket feladatokkal ellátni, amelyeket nagy örömmel 
végeznek. A következő előadási témák segítenek felkészí-
teni őket a szolgálatra.

Az előadásokat egy kis szünet követi, ami alatt kávét, 
cappuccinót és teát kínálunk frissítőként.

Következik a kiscsoportos beszélgetés, ahol tíz-tizenöt 
fős csoportokban beszélgetünk az elhangzottakról. Szaba-
don elmondhatják a véleményüket, kérdéseket tehetnek fel, 
sőt akár vitatkozhatnak is az elmondottakkal kapcsolatban. 
Többnyire ez nagyon megmozgatja a résztvevőket.

A beszélgetések végén a csoportok röviden beszámolnak 
az ott történtekről. Ezt követően imádsággal és énekléssel 
zárjuk az alkalmunkat.

A záró alkalomra mindenki kap egy kész meghívót, 
amellyel meghívhatja a barátait, akikről úgy gondolja, hogy 
talán nekik is jó lenne egy ilyen kurzusban részt venni. Itt 
kezdődik a következő kurzusra való jelentkezők toborzása. 
Ugyanis ha azoknak is tetszik, amit mi csinálunk, akkor 
egy jelentkezési lap kitöltésével ők is kapnak meghívót a 
következő kurzusunkra. A jelentkezési lap alapján küldjük 
az értesítőt a következő kurzus időpontjáról. Ez még nem 
jelent elkötelezettséget, csupán szándékot a részükről. Fon-
tos, hogy ne gyakoroljunk semmilyen erőszakos hatást a 
jelenlévőkre.

A tapasztalatom az, hogy a kurzus vége felé haladva a 
résztvevők kérik, hogy ne legyen vége ezeknek az alkal-
maknak, mivel jól érzik magukat itt és együtt. A folytatást 
mi elneveztük bétának; ez a hagyományos bibliaóra kicsit 
másként.

Amit könnyen elfelejtünk vagy félreértünk:
Asztalközösség – Jézus gyakorta él ezzel a lehetőséggel. 

Az asztalközösség baráti közösségek alapja volt minden 
társadalmi modellben. Jézus is itt változtatta meg sokak 
életét, és lettek barátokból Isten országának tagjaivá. Ezt 
éljük meg ebben a missziói szolgálatban is.

Alfa – Teljesen az elejéről indulunk a hitbeli dolgainkat 
tekintve. Ugyanis sokan gyermekkorukban, amikor a lel-
készük ezekről a dolgokról beszélt, nem értették, és nem is 
érdekelte őket. Később visszatérve az egyházba, illendőség-
ből talán, de nem is mernek az alapokra rákérdezni. Olyan 
ez, mint amikor valaki egy kriminek lemarad az első három 
percéről, azután semmit sem ért a filmből, mert minden ott 
dőlt el. Így vannak többnyire híveink is alkalmainkon. 
„Csak” az elejéről maradtak le, mi meg feltételezzük, hogy 
ők mindennel teljesen tisztában vannak.

Szentlélek – Ma is Isten hívja létre a gyülekezetet. Nem 
szabad kihagyni a Lélek munkáját, arra hivatkozva, hogy 
annak a pünkösdistáknál vagy a karizmatikus mozgalmak-
ban van létjogosultsága. Mindezt csupán azért, mert sokan 
az egyház történelme során visszaéltek vele, és téves dol-
gokat tanítottak a Szentlélek munkájáról.

Szolgatárs – Isten minden újjászületett keresztényt bevon 
az ő munkájába. Nem a világban a legnagyobb a munkanél-
küliség, hanem az egyházban. Ha mindenki magáénak érzi 
Isten ügyét, megélénkül a gyülekezet. A lelkész mai szóval 
élve lelki menedzser, és nem egyszemélyes vállalkozó.

A témához azért választottam azt a kezdő igét, amely alap-
ján reformátoraink a kereszt teológiájáról beszéltek, mert 
abból sok mindent meg lehet érteni és tapasztalni a kurzus 
során. Valójában nincs bennünk igaz szeretet, az arra való 
hivatkozás csupán álcázása önző valónknak. Az igaz szere-
tet csak Istenben van, aki maga a szeretet. Ezt a szeretetet 
újjászületés által a Szentlélek munkája révén kaphatjuk. Ez 
az isteni szeretet képes még az ellenség szeretetére is. Ez a 
szeretet képes emberi életeket, sőt az egész világot átalakí-
tani. Nem véletlen, hogy a szeretet parancsát kaptuk felada-
tul, és nem tisztségek és tudományos fokozatok megszerzé-
sének vagy gazdasági jólét megteremtésének a parancsát, 
mert mindez Isten szeretete nélkül semmit sem ér, hiszen 
csak benne nyeri el értékét. Továbbá Isten szeretete nélkül 
embertársainkat sem tudjuk szeretni. Ellenben ha Isten sze-
retetét megérzik rajtunk, az vonz ma is igazán sokakat. En-
nek a szeretetnek a mértéke a kereszt, azaz az életemet is 
oda kell tudnom adni az embertársaimért. Az, ami megvál-
toztat, ami átformálja a világot, és amire mindannyiunknak 
szüksége van: a bennünk élő Jézus Krisztus.
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 „Az utolsó dorongok hullottak a tűzbe. Lobogott és magas-
ba csapott a láng. Megvilágította a földön ülő Embert.

– Végül is, Uram – mondta a jászol –, kidobtak a vendég-
fogadóból. Néhány hónapja arra várok, hogy összevágjanak, 
és megemésszen a tűz. Aztán valaki úgy rendelte, hogy Te 
ma erre járj, és utoljára én melegítselek téged. Ott voltam a 
születésednél, részese voltam a nagy örömnek, és örömmel 
égek el érted. Ha az emberek ki is vetettek engem, én mégis 
boldog vagyok, hogy hozzájárulhattam az örömükhöz…”

A fenti néhány sor részlet a Megszólal a jászolbölcső című 
novellából, Németh Pista bácsi számomra egyik legkedve-
sebb írásából. Az elképzelt történetben a már kereszthalál-
ra készülő Jézus tér vissza Betlehembe, s elidőzik a régi 
vendégfogadó udvarán, ahol a tulajdonos tűzrevalóként 
épp a régi jászolbölcső darabjait hozza elé. De mielőtt vég-
leg elpusztulna ez a néhány félrerakott fadarab, még utol-
jára megszólal a jászolbölcső.

Talán nem túlzás, ha azt mondom: Pista bácsi élete is 
ilyen jászolbölcső, azaz Krisztus-hordozó élet volt. A szép 
és nehéz időkben, de még az utolsó, szenvedéssel teli „szál-
lobbanással” is: Krisztusért. Én így ismertem őt.

1926-ban született Szekszárdon, egy lelkészcsalád ötödik 
gyermekeként. Édesapja a gyülekezetszervező Németh Gyu-
la volt. Elemi iskolai, majd gimnáziumi tanulmányai után 
1944 szeptemberében kezdett készülni a lelkészi hivatásra 
Sopronban. Először Körmenden, majd 1949. július 16-tól 
Szekszárdon volt segédlelkész. Édesapja nyugdíjba vonu-
lásakor a gyülekezet őt választotta meg pásztorának. Az 
ébredési idők lelkes évei után, a fokozódó állami nyomás 
alatt egyre nehezebbé vált a szolgálat Szekszárdon. Prédi-
kációi evangélizáló, ébresztő jellegűek voltak, a rá jellemző 
igényes megfogalmazással. Sokakat vezetett Krisztushoz. 
1974-ben súlyos betegség után halt meg felesége – fájda-
lommal hordozott gyász követte ezt Pista bácsi életében… 
Többször küzdött ő maga is betegséggel, majd 1987-ben 
nyugdíjba ment. Amíg egészsége engedte, rendszeresen se-
gítette a szolgálatban szekszárdi utódait.

Sajátságos időszakban kellett Krisztus-hordozónak ma-
radnia: az ébredési idők pezsdülő, lélekszámban is (különö-
sen ifjúsági téren) gyarapodást hozó periódusa után a dik-
tatúra kemény évei alatt a hívők kis gyülekezetének, a 
nyájnak megőrzése jutott feladatául. Ezekben a nehéz idők-
ben hittel, hűséggel, humorral és nem kevés bátorsággal 
végezte szolgálatát. Jellemző szólás volt itt Tolnában, ahol 
különösen erős volt az egyházellenesség: „Kiszárítjuk a ta-

vat, és akkor majd nem lesznek békák sem…” Valóban min-
dent meg is tettek, hogy ellehetetlenítsék az egyházi életet, 
hogy így megtizedeljék a rendszeresen istentiszteletre járó-
kat. De a kicsiny nyáj, pásztorával együtt, mindvégig kitar-
tott. Pista bácsi humorára jellemző a néhány év múlva el-
hangzott beszédében: „Jelentem, a békák még brekegnek…”

A szépirodalomnak nemcsak kedvelője és értő „közönsé-
ge” volt, hanem ő maga is művelte: írásai megjelentek vi-
lági és egyházi újságokban. (A közelmúltban jelent meg a 
Babits Kiadó gondozásában egy novellagyűjtemény, a szel-
lemi hagyaték egy részeként.)

Életének utolsó két éve sok szenvedéssel telt: más súlyos 
problémák mellett az őt talán leginkább kínzó gond az volt, 
hogy elveszítette a hangját. A szavak embere, az Ige embe-
re nem tudott szólni az utolsó két évben! Sokat szenvedett 
arcát látva nemcsak őbenne, hanem bennem is megfogal-
mazódott a tipikus kérdés: miért? Aztán maradt a szavak 
nélküli prédikáció: otthoni ágyán, kórházi szobájában mu-
tatott az égre, egy-egy útmutatói igére, s nem sokkal halá-
la előtt a kikeresett 23. zsoltárra… Március 9- én tért haza 
Megváltójához.

Templomi ravatalánál Isten igéjére figyelt a gyülekezet, 
amely a Római levél 8. fejezetéből szólt: „Mert meg vagyok 
győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fe-
jedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, 
sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremt-
mény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely 
megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.”

Hisszük, hogy gyülekezetünk nyugdíjas lelkészére is igaz 
ez: sem családi, gyülekezeti örömök magassága – sem a 
bánat, gyász mélysége; sem a siker – sem a mellőzöttség; 
sem a szép évek – sem a régi hatalmaktól való szorongat-
tatás, fenyegetés; sem a fiatalos erő hevülete – sem az öreg-
kor terhe, betegségek nyomorúsága; sem a tehetséggel 
megáldott szónoki hang – sem a keserű némaság; semmi 
nem választhatja el őt Megváltónk szeretetétől.

S végül hadd álljon itt a már idézett részlet folytatása, a 
novella befejező sorai: „A lángok elültek, a jászol elhallga-
tott. A tűzbe néző ember hirtelen felegyenesedett, mint aki 
nem hisz a szemének. A jászolból csak két tüzes karó ma-
radt egymáson átvetve. Tűzből formált kereszt. Aztán el-
hamvad az is. Aki pedig ezen az estén visszatért oda, ahon-
nan elindult az emberekért, arcát a csillagokra fordította és 
így szólt: Igen, Atyám!”

Sefcsik Zoltán

Krisztusban mindnyájan életre kelnek (1Kor 15,22)

Németh István
(1926–2005)



324

ÉLETÚT1

1911. február 22-én született Sopronban Prőhle Károly 
(1875–1962) teológiai tanár és Thiering Róza gyermekeként. 
1921–1929 között a soproni evangélikus líceum tanulója 
volt, ahol tanulmányait kitűnő minősítéssel végezte. 1929 
és 1933 között a pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tudomány-
egyetem Evangélikus Hittudományi Karának hallgatója Sop-
ronban. Érdekelte a filozófia, a lélektan és a rendszeres teo-
lógia, de részt vett az újszövetségi külön munkaközösségben, 
és pályadíjnyertes dolgozatot írt a pneu matikus jelenségek-
ről. Szigorlati dolgozatát Luther De servo arbitrio című érte-
kezéséről írta. Már ekkor kezdte foglalkoztatni a reformátor 
teológiája. 1933. június 15-én tett zárószigorlatot. Tanulmá-
nyait itt is kitűnő eredménnyel fejezte be.

1933–1934-ben Tübingenben tanul, ahol az újszövetséges 
Gerhard Kittel mellett a rabbinizmus kérdéseivel foglalkozik, 
a szintén újszövetséges Karl Georg Kuhn az arám nyelv és 
a Talmud ismeretébe vezeti be, s hatással vannak rá Kari 
Heinrich Rengstorf újszövetségi és Kari Heim rendszeres 
teológiai előadásai. 1934–1935-ben Königsbergben tanul, 
ahol megismeri Julius Schniewind, Hans-Joachim Iwand és 
Carl Schneider újszövetséges professzorokat. Schnie wind és 
Iwand révén szoros kapcsolatba kerül a Hitvalló Egyházzal, 
és részt vesz az ifjúsági ágazat munkájában. 1937–1938-ban 
Halléban tanul egy félévet, ahol újra találkozik Schnie wind-
del,2 és Erlangenben egy másik félévet, ahol a rendszeres 
teológus Paul Althaus és Werner Elert, az ószövetséges Otto 
Procksch és az akkor még gyakorlati, később rendszeres te-
ológus Wolfgang Trillhaas előadásait hallgatja.3

Közben 1935. szeptember 29-én Sopronban Kapi Béla, a 
Dunántúli Evangélikus Egyházkerület püspöke lelkésszé 
avatja. 1935–1937-ben segédlelkészi szolgálatot végez Kéty 
(Tolna megye), Sopron és Szentgotthárd gyülekezeteiben. 
1939. január 1-től helyettes, szeptember 10-től gyülekeze-
ti lelkész Sopronbánfalván.

 1 Három alkalommal jelent meg életútjának részletes leírása: doktorrá 
nyilvánítása alkalmából (1965. május 31. Lelkipásztor 1965/7-8. 388- 
390. o.), a tiszteletbeli doktori cím adományozásakor (1978. június 1. 
Lelkipásztor 1978/9. 524-525. o.)r valamint 85. születésnapjára (Tanítvá-
nyok. Szerk. Fabiny Tamás. Evangélikus Teológiai Akadémia, Budapest, 
1996. 243-244. o.). Feltételezhető, hogy a két korábbit személyesen ké-
szítette, az utolsó az előzők frissített változata, amelyet néhány ponton 
kiegészítettem és korrigáltam.
 2 Schniewindnek 1936-ban a hitvalló mozgalomban vállalt tevékenysége 
miatt be kellett szüntetnie egyetemi pályáját. Haliéba száműzték, ott mű-
ködhetett, akárcsak Propst.
 3 Az említett professzorok nevét ismeri még a mai idősebb nemzedék 
is. Közülük számosan kevéssel voltak idősebbek Prőhle Károlynál, tehát 
egészen fiatalok voltak akkor.

1949-ben házasságot köt Ajtony Ilmával, gyermekeit Pi-
roska (1950), Tamás (1952), Péter (1956).

1941 és 1950 között német nyelvi lektor a soproni fa-
kultáson, miközben továbbra is végzi gyülekezeti szolgá-
latát. 1950–1951-ben helyettes tanár a Teológiai Akadémián 
Sopronban. 1951. november 9-én megválasztják a gyakor-
lati tanszék rendes tanárává a Budapestre költöztetett te-
ológiai akadémián. Hangsúlyt helyez az egyes tárgyak 
teológiai megalapozására. Elvégzi a Kis káté fordításának 
revízióját (1953), lefordítja a Nagy kátét. Részt vesz az 1955-
ös kiadású énekeskönyv szerkesztésében, összeállítja, rész-
ben megírja az énekeskönyv imádságos részét. 1958 és 
1982 között az újszövetségi tanszék teológia tanára. Eköz-
ben eleget tesz azoknak a megbízásoknak is, amelyek még 
a gyakorlati teológiai tanárságával voltak kapcsolatosak, 
mint az Agenda (1963, 1986), az énekeskönyv (1955, 1982) 
szerkesztése. 1983-tól 1989-ig a rendszeres teológia taná-
ra. 1988. augusztus 31-ével nyugdíjazzák, de még egy évig 
tart rendszeres teológiai előadást, és szemináriumot vezet, 
valamint a tanári kar kifejezett kérésére egészen 1998-ig 
előadja a filozófiatörténetet és a vallástörténetet. 1963–
1964-ben először, 1967 és 1969 között másodszor dékán.

1957–1970: a Lutheránus Világszövetség teológiai bi-
zottságának tagja. 1964–1975: a Magyar Bibliatanács Új-
szövetségi Bibliafordító Bizottságának elnöke. 1966: meg-
jelenik Lukács-kommentárja. 1967-ben és 1969-ben előadói 
körutat tesz az Egyesült Államokban. 1967–1973 között a 
Lelkipásztor, 1972–1982 között a Theologiai Szemle felelős 
szerkesztője, 1979–1993-ig a Diakonia szerkesztőbizottsá-
gi tagja. 1972–1982: a Magyarországi Egyházak Ökume-
nikus Tanácsának főtitkára. 1982–1988: a Magyarországi 
Evangélikus Egyház tanulmányi főigazgatója. 1986: az 
Evangélikus Teológiai Tudományos Társaság elnöke.

1990–1992: a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán 
liturgika előadásokat tart. 1993-tól haláláig a Magyar Egy-
házzene című folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. 1995 áp-
rilisától a Magyar Filozófiai Társaság elnökségének tagja.4

2005. május 10-én hunyt el Budapesten.

TEOLÓGIAI TANÁR

Évtizedeken át ez állt neve mellett a budapesti telefonkönyv-
ben. A teológiai akadémiákon akkor már nem, illetve még 
nem voltak használatosak a régi és ma újra bevezetett cí-

 4 2005-ben már nem volt elnökségi tag, de még mindig tagként tartották 
számon, vö. http://www.mft-hps.hu/tagsag.html.

D. dr. Prőhle Károly
(1911–2005)
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mek, rangok. A foglalkozás megjelölése azonban pontosan 
jelölte, amit Prőhle Károly megvalósított.

Mindkét szó fontos volt: a teológia is, meg a tanár is. 
A hall gatókat felnőttként kezelte, amikor nem bemagolt 
szövegeket akart visszahallani, hanem azt kérdezte, milyen 
megfontolások alapján mondja a vizsgázó, amit mond, hi-
szen tulajdonképpen neki magának kellene rájönnie arra, 
ha tévúton jár, és a feleletnek önmagában kell megállnia. 
Mivel sohasem árulta el, mi az a válasz, amit vár, nehéz 
vizsgáztatónak tartották. Igyekezett elkerülni, hogy a 
hall gató (erősebb vagy gyengébb) teljesítménye helyett a 
hallgatót magát véleményezze. Munkája értékelését hallva 
tükörben láthatta magát mégis mindenki.

Amikor 1957 tavaszán átvette a vallástörténet, majd 
1958 őszén az újszövetségi bevezetés és a Római levél elő-
adását, és az utóbbiak szövegét még abban az évben sok-
szorosítható formában is kézbe adta, az volt minden hall-
gatójának az érzése, hogy imponáló biztonsággal mozog a 
gyakorlati teológia után ezeken a területeken is. S így volt 
ez később, amikor a rendszeres teológiára váltott, vagy ami-
kor az intézmény szorult helyzete miatt az idők folyamán 
számos más tárgyat is előadott.

Jelentős eseménynek tűnt, amikor először lett dékán, 
hiszen a megelőző években olyan hírek is keringtek, hogy 
ő sem maradhat a teológián. Tanévnyitó beszédében Jézus 
egyszerű követésére hív.5 Ez odaadott életet jelent, önmeg-
tagadást és kereszthordozást. Mindezt az Istennel való 
megbékéltetés semmi mással össze nem hasonlítható szol-
gálatában. Gondolatmenetének ívében szervesen van helye 
az atomcsendegyezmény megkötésének éppen úgy, mint a 
törvényeskedés nélküli rendnek, amely nélkül nem tud el-
képzelni evangélikus lelkésznevelést. Második hivatali ide-
jében (1967–1969) elmondott dékáni beszédei is egyszerre 
voltak szellemi csemegék, szemnyitogatások a körülöttünk 
levő világ egészére, s ugyanakkor hitet erősítő és ébresztő 
bizonyságtételek.6

EVANGÉLIKUS TEOLÓGUS

Írásai és előadásai minden mondatát áthatja, hogy ízig-
vérig teológus szólal meg bennük, aki mindent – egyéni 
életet, egyházat, társadalmat, emberiséget – Isten evangé-
liuma, Jézus Krisztus felől néz. Nem alkalmazkodás, nem 
praktikus belátás vagy számítás vezérli. A teremtés és a 
megváltás felől látja egységben a világot, az emberiséget 
és az egyes embert is, ezért a teológia nem leszűkíti gon-
dolkodását, hanem éppen ellenkezőleg, arra bátorítja és 
készteti, hogy mindent Isten cselekvésén keresztül lásson. 

 5 „Kövess engem!” Lelkipásztor, 1963/10. 579–584. o.
 6 A lutheri reformáció az újkorban. Dékáni székfoglaló. Lelkipásztor, 
1967/11. 655–661. o. Jövőnk, reménységünk, hivatásunk. Dékáni tanév-
nyitó beszéd. Lelkipásztor, 1968/11. 643–648. o. Megtérés evangéliuma 
tisztán és igazán. Dékáni jelentés az 1968–69. tanévről. Lelkipásztor, 
1969/8. 483–490. o.

Nem ellentét számára a hit és a cselekedet. Az evangélium 
nem kapcsolja ki az emberi értelmet, hanem igénybe veszi 
és megújítja. Az emberi ész nem ellenséges terület, hanem 
Isten világa, amelybe beletartozik a jog is. Az értelmes meg-
fontolások területén is Isten igéjére kell figyelni, vallja, 
mert az ész sem vonhatja ki magát Isten rendje alól. A hit-
ben ugyanakkor az értelemnek egyrészt kritikai feladata 
van, mert a hit nem hisz akármit, és szolgáló feladata, mert 
az embernek kell Isten igéje ismerete alapján levonni a 
következtetéseket mindennapi élete és magatartása szá-
mára. Isten ébreszt hitet az emberben, de az ember felada-
ta, hogy Istenről értelmesen tegyen bizonyságot, hiszen 
Isten éppen ezért bízta emberekre igéje hirdetését.7

Az ember, a világ és Isten egységes látása Prőhle Ká-
rolynál sokféleképpen jut kifejezésre. Ilyen értelemben 
határozza meg a bűn fogalmát: „Hisszük és valljuk, hogy 
az ember sokféle külső békétlenségének gyökere az, hogy 
békétlen Istennel. Szembekerült vele, mert nem tudja úgy 
mások javát keresni, ahogyan Isten keresi az ember ja-
vát.”8 A jézusi etika lényegét abban látja, hogy „egyetlen 
tájékozódási pontja van, és ez maga Jézus Krisztus. (…) 
Ma sokszor beszélünk embertársainkért és a világért való 
felelősségünkről vagy a felelősségérzet hiányáról. Jézus 
etikájában nem felelősségérzésről van szó, hanem arról 
a tényről, hogy Jézus kérdez és számon kér, nekünk pe-
dig felelnünk kell, akár tetszik, akár nem, arról, hogy 
megadtuk-e a pohár vizet, amikor szükség volt rá, és 
elvégeztük-e a samaritánus szolgálatát kis és nagy mé-
retben.”9 Elveti a világra tekintő irreális optimizmust, 
amely a kultúrprotestantizmusnak volt sajátja, mert 
senki nem nézhet egyetlen pillantással Istenre és a va-
lóságos világra. Ez csak egyetlen pontban lehetséges, 
Jézus Krisztusban, ahol Isten és a valóságos világ meg-
békéltek egymással.

Ez az egységes, holisztikus vagy komplex látásmód jel-
lemzi, bármilyen kérdéssel foglalkozik Prőhle Károly. Kö-
zös a teremtésben adott isteni alap: az évek során egyre 
inkább rácsodálkozik a vallások világára, és méltányolja 
a nagyszerű emberi törekvéseket, miközben látja a félel-
metesen rosszat is. Közös az isteni rend mindenki számá-
ra: az emberi-világi erkölcs minden emberre vonatkozik, 
Isten igéjéből azt tudjuk meg, hogy ez Isten rendje. Közös 
az emberiség bűne: a szembefordulás Istennel és ebből 
következően a másik emberrel. Közös a szabadulás útja 
Krisztusban: a hitben való megújulásra mindenkinek szük-
sége és lehetősége van. Az igehirdetés feladata szólni erről 
minden embernek, akár meghallják, akár nem. Páratlan 
ez a feladat, mert senki más el nem végzi, és nélkülözhe-
tetlen, mert nincs más út.

 7 Hit és értelmesség az evangélikus bizonyságtételben. Lelkipásztor, 
1956/4. 205–212. o. Isten igéje és az ész szerepe döntéseinkben. Lelkipász-
tor 1959/5. 259–268. o.
 8 „Kövess engem!” Lelkipásztor, 1963/10. 582. o.
 9 Eszhatológia és krisztológia Jézus etikájában. Lelkipásztor, 1965/7–8. 
409. o.
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Megjelent tanulmányainak jellemzője, hogy ritka kivéte-
lektől eltekintve sem lábjegyzeteket, sem irodalmi tájékoz-
tatót nem tartalmaznak. A széles és mély ismeretek felől 
egyetlen olvasónak sem lehet kétsége, de nem törekedett 
arra, hogy formálisan is dokumentálja olvasottságát vagy 
tárgyi ismeretét. Elkerülte ezzel, hogy olvasói és hallgatói 
a hivatkozott hírességek neve vagy külső tekintélye, nem 
pedig az érvek meggyőző ereje alapján alakítsák ki állás-
pontjukat.

Nem hangoztatta lutheránus teológus mivoltát, de úgy 
közvetítette a reformáció felismeréseit, hogy nem távoli 
korba kalauzolt általuk, és nem a hagyományos formu-
lákat ismételgette, hanem közel hozta hallgatóihoz, és 
aktuálissá tette számukra. Lutheri teológus volt azáltal, 
hogy Krisztus követője és az evangélium hirdetője akart 
lenni.

ÉBER KORTÁRS

Az igehirdető feladatát abban látta, hogy mint kora embere 
törekedjék megérteni és magára nézve meghallani Isten igé-
jét, és így hirdesse azt kortársainak. Mivel ember volt és 
mivel kortársaihoz akart szólni, hallgatóit pedig kortársaik 
megszólítására készítette fel, ezért érdekelte minden, ami 
– a szó legtágabb értelmében – körülötte történik.

Ha építkezésről volt szó, ha berendezésről, ha utazásról, 
adminisztrációról, anyagi ügyekről, könyv szerkesztéséről 
vagy kiadásáról, konferencia szervezéséről és vendégek 
fogadásáról vagy étkeztetéséről, tanulmányi munka szer-
vezéséről vagy történelemről, kultúráról, hazai tájakról 
vagy távoli országokról, más országok lelkészképzéséről, 
politikáról – mindenről volt véleménye, és elmondta, ha 
csak lehetett. Érdekelték a technikai újdonságok. Nagyon 
akarta tudni, hogy milyen világban él, és tudta is. Nyolc-
vanas évei táján tanult meg számítógépen dolgozni, még-
sem élt az új dolgok bűvöletében. Mások talán még a cso-
dálkozásnál tartottak, ő már észrevette az újdonságok 
hiányosságait vagy éppen hátulütőit, az újítások hátrányos 
következményeit.

LELKÉSZ ÉS IGEHIRDETŐ

A divatba jött papi gallért soha nem viselte. Lelki atya volt 
mégis abban a lutheri értelemben, hogy „csak az nevezhe-
tő lelki atyának, aki minket Isten igéjével kormányoz és 
vezet”,10 mert minden alkalmat megragadott, hogy tanít-
son és a keresztény életben vezessen. Talán nem is lehet 
meghúzni a határvonalat, hol végződik nála a tudomány, 
és hol kezdődik az igehirdetés. A kettő összeér, egymásba 
fonódik, az egyik erősíti a másikat. A teológiai fáradozás 

 10 Luther: Nagy káté. In: Konkordia Könyv. Az evangélikus egyház hitvallási 
iratai. II. köt. Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, Budapest, 1957. 121. o.

megalapozta igehirdetését, igehirdetése megkoronázta te-
ológiai munkáját.

Hogy az évtizedek során mindig egyforma intenzitással 
történt-e, nehéz lenne megmondani, de sopronbánfalvai 
lelkészi szolgálata állandóan visszatérő téma volt beszél-
getésben és előadásban is. Nem úgy, mint az elmúlt ifjúkor 
kedves emléke, hanem úgy, mint a gyülekezeti lelkészt érő 
kihívások paradigmája, amelyben ott volt a munkások 
nyomora és kiszolgáltatottsága, elidegenedettsége az egy-
háztól, a kisember, aki a nagypolitika játékszere és áldo-
zata. Mintha Sopronbánfalva egyáltalán nem múlt lett 
volna, hanem az állandó jelen, amelyre készülnek, amely-
hez hasonlóban rövidesen benne találják magukat a hall-
gatók. Szavaiban soha nem volt érezhető az egyszerű, 
tanulatlan ember lekezelésének még a leghalványabb ár-
nyéka sem, hanem csak a megértés, és talán nem túlzás, 
a tisztelet.

Elsősorban az ötvenes és hatvanas években jelent meg 
több írása az Evangélikus Életben és az Evangélikus Nap-
tárban is. Egyrészt az igényes teológiai munka gyümölcsei 
ezek a rövid, tömör írások, amelyeket teológusoknak is 
érdemes elolvasniuk, másrészt iskolapéldái annak, miként 
kell akár nehéz kérdésekről is közérthetően írni.

SZOCIÁLIS ÉRZÉKENYSÉG

A sopronbánfalvai szolgálati éveken kívül a későbbi, főleg 
a hatvanas évektől kezdődően a világ különböző tájaira 
lehetővé vált utazásai során szerzett tapasztalatok erősí-
tették meg Prőhle Károlyban, hogy a bámulatos technikai 
lehetőségek mellett a világnak mennyire égető problémá-
ja a szegénység és a társadalmi igazságosság kérdése. 
Számára ez elsősorban nem gyakorlati kérdés, amelyet 
néhány intézkedéssel orvosolni lehetne, hanem a világ 
berendezésének kérdése. 1944-ben így ír: „…a hiba már 
az alapelvben van, mert lehetetlen, hogy a kereslet és kí-
nálat szabja meg az áru értékét.”11 Később ismételten írja 
és mondja, hogy az emberi társadalom nem épülhet az 
olyan verseny elvére, amelyben a győztes mindent visz, a 
vesztes mindent veszít. Az emberi társadalom nem épülhet 
az önzésre, hanem csak a szeretetre, a szolidaritásra, az 
együttműködésre.12

A ma nemzedéke, az idősek és a fiatalok igen jelentős 
része is feltehetően – eufemisztikus megfogalmazással 
élve – értetlenül veszi tudomásul, hogy Prőhle Károly 
őszinte reménységgel tekintett a szocializmus megvalósí-
tásának erőfeszítéseire. Ez a reménysége, tudjuk, nem 
teljesedett be. Az önzetlenséget hirdető társadalom álma 

 11 A keresztyén kereskedelem. In: A Magyarországi Evangélikus Egy-
házegyetem Belmissziói munkaprogramja az 1944–45. évre. VII. évf. Győr, 
1944. 30–31. o.
 12 Felemelt mutatóujj. Nyári emléktöredék Prőhle Jenő sírjára. Diaoknia, 
1986/2. 42–43. o.
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megbukott az önző emberen. A köztudottá vált és törté-
netileg dokumentált visszaélések, üldözések, igazságta-
lanságok, tömeggyilkosságok, valamint istentagadása és 
a fegyvereken alapuló erőszakos jellege miatt nem ejtünk 
könnyet az eltűnt rendszerért. Szükséges azonban újraol-
vasni és átgondolni Prőhle Károly megfontolásait és érve-
it, hogy a pénz uralmán és csábításán alapuló, azzal ma-
nipuláló, az anyagiak szerzésére és az önzésre építő és 
korlátlan szabadságot hirdető társadalom el ne bűvölje és 
félre ne vezesse Jézus mai tanítványait és egyházát.

TANÍTVÁNY

A Tanítványok kötetét ezekkel a – talán a kötet többi szerző-
jének is küldött – szavakkal köszönte meg: „Ez az év több 
sorsforduló emlékét idézte számomra. 75 éve Trianon hon-
vesztetté tett. 50 éve kitelepítési listára tettek. 45 éve lettem 
»rendes« tanár. 40 éve 1956 számomra is sorsdöntő ese-
ménysorozat kezdete volt. Szomorú és örvendetes emlékna-
pok között legboldogabb élményem volt, amikor a szándé-
kában, címében és tartalmában jól sikerült tanulmányi kö-
tetet átadtátok nekem, 85 évesnek. Megragadó a színes 
tartalma. Szembenállásoktól szenvedő egyházunkban és 
világunkban tanúskodik a kötet arról, hogy Jézusnak meg-
adatott az ellentéteket összefogó hatalom, hogy nagyon 
különböző erők is egyesülhetnek közös ügyért, ha mint Jé-
zus tanítványai egymással szemben is nem mesterek, ha-

nem tanítványok tudnak lenni. Köszönöm. Nagyon köszö-
nöm, hogy ebben felismertétek életem és munkám belső 
erejét. Tanítványi szeretettel: Prőhle Károly.”

TÖREDÉK

A gazdag örökségből, amit Isten adott nekünk Prőhle Káro-
lyon keresztül, ezek a sorok csak villanások. E visszatekin-
tés keretei egyszerűen lehetetlenné teszik, hogy valamennyi 
lényeges gondolata megszólalhasson. Inkább arra serken-
tenek, hogy elővegyük, elolvassuk és fontolóra vegyük őket. 
Nagyszerű lenne, ha legkésőbb 2011-re közös erővel össze 
tudnánk gyűjteni és hozzá méltó igényességgel elérhetővé 
tudnánk tenni írásait. Nem kötelező Prőhle Károllyal eleve 
egyetérteni. A teológiai munkának az a célja, írta egyszer, 
hogy a különböző vélemények egymással szembesüljenek. 
így volt ez az őskereszténységben, amikor a csarnokban ki-
mért áldozati hús fogyasztása miatt oszlottak meg a néze-
tek: „Akár egyházon belül, akár népek között támad ilyen 
vita, addig kell folytatni a szellemi harcot, míg megtaláljuk 
a helyes és megnyugtató megoldást. De a vitát egymás meg-
becsülésével és őszinte béketörekvéssel kell folytatni: ez 
Isten igéjének világos útmutatása, amelynek az ész is enge-
delmeskedni tartozik (Mt 5,9; Róm 12,3).”13

Reuss András

 13 Isten igéje és az ész szerepe döntéseinkben. Lelkipásztor, 1959/5. 268. o.

WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN…

Ha jön vég, nyílik az ég,
a szívünk boldogságtól ég, 
hazahívja hívét Atyánk, 
örök élet vár ott ránk!

Fordította Bodrog Miklós
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FÓRUM

A tudomány mai álláspontja szerint kb. 10 milliárd évvel 
ezelőtt a kozmosz anyagai sűrű koncentrációban voltak 
jelen, s ez a rendkívül sűrű anyaghalmaz szétrobbant. Az 
ősrobbanás következtében kialakultak a világegyetem ga-
laxisai, vallja ez az elmélet. Ugyanakkor a keresztény ember 
számára fontos üzenetet hordoz Mózes első könyve is a 
teremtésről.

E tanulmány írójának nem az a célja, hogy igazságot 
osszon e teóriák ellentétéről avagy összeegyeztethetőségé-
ről, hanem hogy ráirányítsa a felelős gondolkodású keresz-
tény ember figyelmét arra, hogy ma, 2005-ben is sok téren 
meg kell újulnunk, és így sok téren új szemlélet, új „terem-
tés” szükséges. Nemcsak keresztény mivoltunkban, hanem 
társadalmi, sőt biológiai tudatunkban is. Nemcsak a felelős 
pozíciót betöltő személyeknek, hanem minden felelősen 
gondolkodó embernek. De vajon lesz-e hozzá elég erőnk? 
S lehetőségeinknek hol vannak a határai? Ha nem fordítunk 
rá kellő figyelmet, megtörténhet egy újabb robbanás. Ez az 
„új robbanás” viszont biztosan nem egyeztethető össze a 
keresztény tudattal.

Tanulmányomban ezért két kérdéscsoporttal szeretnék 
foglalkozni:

Miért kell(ene) egy keresztény embernek biológiai, illetve 
környezetvédelmi szempontból „új teremtésről” beszélni?

Valójában mit jelent ez? Milyen lehetőségeink vannak?
Hogy miért lenne jó ezzel a témával többet foglalkozni, 

azt jól összefoglalja az a már kissé elcsépelt szólás, misze-
rint „a Földet nem szüléinktől örököltük, hanem unoká-
inktól kaptuk kölcsön”. Tehát felelősek vagyunk bolygón-
kért. A keresztény embernek nemcsak jogai vannak – jól-
lehet ezt egyre több helyről, egyre többször halljuk –, 
hanem kötelezettségei is. A kötelezettségeink, a felelőssé-
günk valahogy mindig háttérbe szorulnak minden téren. 
Vajon miért van ez így? És megváltoztatható? Ha igen, 
milyen úton? Számomra nagyon sokat jelent Newton gon-
dolata: „A világmindenség csodálatos rendezettsége és 
harmóniája csak egy mindenható Létező terve alapján jö-
hetett létre. Ez az én végső felismerésem.” Ebben az idé-
zetben minden benne van. Ez egy(fajta) hitvallás. Nemcsak 
Isten van benne, hanem az összes teremtménye: a világ. 

Az a világ, amelyre a harmónia, az „idill” volt jellemző. Ez 
a Paradicsom: „és látta Isten, hogy minden, amit alkotott, 
igen jó.” (1Móz 1,31)

A Földön ez a paradicsomi állapot egyfajta biológiai 
egyensúlyként érzékelhető: mint egy láthatatlan mérleg két 
serpenyője. Ha az egyik serpenyő kicsit kimozdult, mindig 
volt egy „láthatatlan kéz”, amely visszahúzta azt. Hogy 
mennyire valós ez a kép, azt jól mutatja a környezetvédelem 
területén a vizekbe kerülő műtrágyák „sorsa”. A vizekbe 
bemosódott nitrogén-, foszforműtrágyákkal a biológiai 
egyensúly felborulni látszik: a mérleg kitér. Ám a vizek 
kicsi egysejtűi, bár láthatatlanok, de megpróbálják visszaál-
lítani az eredeti egyensúlyt azáltal, hogy lebontják ezeket a 
műtrágyákat, megakadályozva a víz pusztulását, eut ro fi zá-
lódását. De az egészségvédelem területéről is számos példát 
találni: a vércukorszintünk egyensúlya – többek között – a 
szabad szemmel láthatatlan hormonokra (inzulin, kortizon) 
vezethető vissza.

Ezekről az egyensúlyokról számos természettudományi 
törvény szól – gondolok itt Newton III. (erő-ellenerő) törvé-
nyére vagy a Le Chatelier-törvényre (miszerint az egyensúly 
megmaradásáért az adott rendszer a beavatkozással ellen-
tétes folyamattal reagál).

Jóllehet egyensúlyra törekszik minden rendszer, sokszor 
olyan mértékű a beavatkozás, hogy a képzeletbeli mérleg 
egyik karja annyira kilendül, hogy a biológiai egyensúly, 
az „idill” többé nem (vagy csak nagyon nehezen) tud visz-
szaállni. Minthogy a tiltott fa gyümölcséből való fogyasz-
tás megszüntette a paradicsomi állapotokat, s így az ere-
dendő bűn „kiszabadult”, világunkban is felborult ez a 
dinamikus egyensúly. Példáimnál maradva: vizeink rege-
nerálódása, öntisztulása szinte lehetetlenné vált. A kis 
egysejtű szervezetek immár nem tudják lebontani a mű-
trágyákat, s így elindul a vizek pusztulása. A hormonrend-
szer működését a különféle egészségkárosító anyagok 
(például kábítószerek) felborítják, ami szervezetünk pusz-
tulásához vezet. Az egyensúly a természetben és a szerve-
zetünkben is felborult. A „vészcsengő” megszólalt. A hang 
messze hallatszik: „legyen a föld átkozott miattad, fárad-
ságos munkával élj belőle egész életedben!” (1Móz 3,17)

BÁTOVSZKY JÁNOS

Új magatartásformák, „új teremtés”
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Mi akkor hát a teendőnk? Új magatartásformákra, új 
„teremtésre” van szükségünk.

Ezzel kapcsolatban viszont felvetődik: hol, mikor és kinek 
kell ezeket bevezetni?

Arra a kérdésre, hogy hol szükségesek ezek az új maga-
tartásformák, a válasz rövid: mindenütt! Ennek pedig a 
globalizáció az oka, amelyről csak az utóbbi években be-
szélnek gyakrabban, holott a fogalom nem új keletű. Gon-
doljunk csak a 17–18. századbeli vándormunkásokra, akik 
helyébe a ’60-as évek során a vendégmunkások léptek, majd 
megjelent a nemzetközi turizmus fogalma, s a rendszervál-
tás után már kábeltévén jut el milliókhoz az információ. A 
globalizáció, az azonos „fogyasztás” – véleményem szerint 
– korábban is létezett, csak most új irányokba is utat tör 
magának, így például a környezet- és egészségkárosítás 
(illetve -védelem) terén. Ennek pedig legfőbb oka, hogy a 
különböző országok, népek ma már ugyanazt fogyasztják, 
s így ugyanazzal szennyezik környezetüket is (lásd a savas 
esők globális problémája), illetve károsítják egészségüket 
(a kábítószerek például ma már mindenütt jelen vannak). 
A másik legfőbb oknak az anyagiakat látom. A pénz domi-
náns szerepe túlontúl megerősödött. Pedig jó lenne, ha 
gyakrabban eszünkbe jutna az ősi indián mondás: „Ha 
kivágtátok az összes fát, kifogtátok az összes halat, és meg-
mérgeztétek az összes folyót, akkor rá fogtok jönni, hogy 
a pénz nem ehető!”

Hogy mikor kellene ezekről az új magatartásformákról 
gondolkodnunk, ismét csak röviden lehet írni: most!

El kell vetnünk a „patópáli” halogatást. Rá kellene döb-
benünk, hogy egy „biológiai bombán” ülünk, amely bármi-
kor felrobbanhat. Környezetünkben például az ózonréteg 
elvékonyodása vagy az üvegházhatás olyan jelenségek, 
amelyek mellett ma már nem mehetünk el figyelmetlenül. 
De „egészségügyi bombaként” lehet kezelni az utóbbi hó-
napokban az atipusos tüdőgyulladást vagy az újdonságnak 
már nem számító AIDS-vírust, amely „bomba” már lénye-
gében fel is robbant.

S végül a kinek kérdésre is egyszerű a válasz: mindenki-
nek, akiben van egy „mustármagja” is a felelősségérzetnek, 
segítenie kell az új magatartásformák kialakítását. A mai 
világban minden mindentől függ. A szavakkal játszva min-
den a mindentől (azaz Istentől) függ. Erre az inter de pen-
den ciára már Assisi Szent Ferenc is rámutatott: „valameny-
nyi élő és élettelen teremtmény függ a többitől”. Mennyire 
így van ez az egészség-, illetve a környezetkárosítás terü-
letén is! A csernobili atomkatasztrófa országhatárokat át-
lépve internacionalizálódott. A kábítószerek – bár vannak 
őshazái – ma már nem ismernek országhatárokat.

Sürgőssé vált tehát feladatunk: mindenütt mindenkinek 
szól a hívás: „…hanem keressétek először az Isten országát 
és az ő igazságát…” De most kell cselekednünk, mivel: 
„nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok!”

Tanulmányom második részében ezt az új magatartás-
formát szeretném körüljárni: mit jelent ez valójában? Milyen 
lehetőségek vannak? A megoldások felvázolása előtt külön 

szeretném kiemelni: a „modern” út, azaz a minél fejlettebb 
automatika, gépesítés magával hozza a szennyező anyag 
kibocsátását. A fejlődést ugyanakkor nem lehet megállítani. 
Nem lehet ma már visszatérni a „hagyományos” útra: a 
hagyományos mezőgazdaság 6 milliárd főt nem tudna el-
látni. Mi hát akkor a megoldás? Mit jelent az „arany közép-
út”, ha egyáltalán létezik ilyen?

Én négy sarkalatos pontban látom a kitörési lehetősége-
inket.

Először is foglalkozni kell a témával. Ha szőnyeg alá sö-
pörjük környezet-, illetve egészségkárosító magatartásun-
kat, jobb, ha nem is várunk optimális megoldásokat. Meg-
előzni a bajt, a pusztulást csak akkor lehet, ha hallunk róla, 
beszélünk róla, foglalkozunk vele. Nyitott szemekre és fü-
lekre van szükség. S ennél a pontnál kell megemlíteni a 
média hatalmas erejét. A médiának – csakúgy, mint nekünk, 
embereknek – nemcsak jogainak kellene lennie, hanem bi-
zony kötelezettségeinek is!

A tanulmány írója abban a szerencsés helyzetben van, 
hogy a Piarista Gimnázium tanáraként közvetlenül részt 
vehet a diákok mentalitásának alakításában, formálásában, 
hogy egy környezet-, illetve egészségtudatosabb világban 
éljék le keresztény életüket. Szép és megtisztelő feladatnak 
tartom ezt mindenféle nehézségével együtt. A témával való 
foglalkozás kapcsán még egy dolgot meg kell említenem: 
ez nem jelenti egyben a megoldást is, viszont a megoldás 
felé vezető hosszú úton tett első lépés lehet.

A második kitörési lehetőség a különféle környezet- és 
egészségkímélő technológiák lehetnek. Tanulmányom kere-
tei nem teszik lehetővé, hogy az utóbbi évek, évtizedek 
valamennyi környezetbarát technológiáját felsoroljam, így 
most csak egyet szeretnék kiemelni: a savas esők problé-
máját. A savas esők kérdése globális problémává nőtte ki 
magát. A kohászatból, tüzelésből, közlekedésből származó 
káros kéntartalmú (S02, S03) és nitrózus (NO, N02) gázok a 
levegőben a vízgőzzel veszélyes savakká alakulnak. S ezek 
a savas esők okozzák többek között

– a vizek pusztulását: Skandináviában, Japánban, Kana-
dában a ’70-es évektől több tízezer tó pusztult el úgy, hogy 
ma már se hal, se növény nincs bennük.

– a nehézfémek (például higany, ólom, kadmium) üledé-
kekből való kiválását, ami előbb-utóbb – a tápláléklánc 
révén – az emberig jut, s bennünk akkumulálódik különfé-
le betegségeket okozva (például Minamata-kór vagy az itai-
itai betegség).

– a növények elpusztulását: leveleik elsárgulnak és le-
hul lanak, mivel a savas esők elroncsolják klorofiljaikat. 
Ezzel a klorózisos jelenséggel kutatómunkám során magam 
is találkozhattam a Fekete-erdőben.

– a légúti megbetegedéseink egyik jelentős részét: „télen 
– a fűtési szezonban – elsősorban a kén-dioxid terhelés 
növekszik, s ekkor a 15-64 éves korosztály légúti megbe-
tegedés okozta halálozási kockázata 13%-kal emelkedik” 
– olvasható egy szakértőtől.

– épületeink tönkremenetelét, a korróziót: itt nemcsak 
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az Akropoliszra vagy a krakkói épületekre gondolok, ha-
nem magyarországi műemlékeinkre, templomainkra, szob-
rainkra stb.

A következményekből is jól látható, hogy valamit tenni 
kell a kéntartalmú és nitrózus gázok kibocsátása ellen. 
Részmegoldás lehet a kémények magasságának megeme-
lése (ezáltal felhígul a mérgező gáz) vagy a különféle szű-
rőbetétek alkalmazása. Mindenestre a cél a környezetkí-
mélő technológiák alkalmazása. Ilyen megoldás lehet a 
Wyomingi Egyetemen (USA) kidolgozott technológia, 
amellyel aktív szénen kötik meg ezeket a veszélyes gázo-
kat, majd mikrohullámon hevítik a szenet. Így a mérgező 
gázok 90%-a hatástalanítható lenne. Felvetődik akkor a 
kérdés: miért nem használják világszerte ezt a technoló-
giát? Miért nem élünk vele? A válasz sokszor nagyon ma-
teriális: nincs elég pénz, vagy nincsenek meg a megfelelő 
megállapodások, jogszabályok.

Többek között ezért is tartom harmadik kitörési lehető-
ségünknek a megfelelő megállapodásokat, egyezségeket. 
Sokszor megvannak a megállapodások, csak éppen nem 
tartják be. 1997-ben a kiotói egyezmény keretében az egyes 
országok vállalták azt, hogy 2010-re 5%-kal csökkentik a 
C02-kibocsátást, hogy elkerüljük a Föld hőmérsékletének 
további emelkedését. Hogy mennyire „bombán” ülünk e 
globális probléma esetében is, azt jól mutatja az az előre-
jelzés, miszerint 2025-re a tengerek szintje átlagosan 20 
cm-rel, a felszín hőmérséklete pedig 4,5 °C-kal fog nőni. 
Bár ennek tudatában létrehozták a kiotói egyezményt, még 
sincs egyezség, ugyanis

– kb. 150 évre megy vissza a hőmérséklet-adatsor, így 
nincs teljes tudományos bizonyíték az üvegházhatásra, 
csupán 95%-os valószínűséggel létezik. Ám sokan a fenn-
maradó 5%-nak adnak hitelt.

– A technikai megvalósíthatóság igen nehézkes, ugyan-
is vagy át kellene állni a megújuló energiaforrásokra, vagy 
csökkenteni kellene az energiaellátást. Az előbbivel az a 
probléma, hogy elszórtan vannak jelen, így igen költsége-
sek, illetve a nukleáris energiától Csernobil óta egyfajta 
„fóbiája” van a nemzeteknek (például az USA-ban Cserno-
bil óta nem építenek új atomerőműveket.) Az energiaellátás 
csökkentése pedig elképzelhetetlen életmód-változtatás 
nélkül. A mai embernek pedig sajnos sokszor a kényelem 
a legfontosabb.

– A kiotói egyezmény megtartását akadályozzák a kü-
lönféle érdekkülönbségek is. Például az arab országok vagy 
az USA, azaz a kőolajmágnások szinte legyintenek az üveg-
házhatás kérdésére. Ám akiket először önthet el egy na-
gyobb áradás (például Hollandia, Banglades), azok nem 
győzik szóvá tenni, milyen nagy baj van. Érdekkülönbség 
van a fejlett és a fejlődő országok között is. A fejlődők a 
fejletteket okolják a szén-monoxid-kibocsátás miatt, míg a 
fejlettek „csak” a GDP-jüket akarják ezáltal is növelni.

A kiotói egyezményen kívül számos megállapodás is van. 
De a tanulmány írója felteszi a kérdést: elég sok van-e belő-
lük, illetve megfelelőek-e ezek? Magyarországon csupán 450 

cég rendelkezik ISO 1400l-es tanúsítvánnyal a környezetvé-
delmi intézkedéseiről. (A tanúsítvány sokszor csak azt jelen-
ti, hogy tudják, mit kell tenni, az alkalmazás pedig kérdéses.) 
Ebből a számból is jól látszik, hogy hazánkban még az jelent 
versenyelőnyt, ha egy cég spórol a környezetvédelmén.

Végül negyedik kitörési pontnak a szemléletváltást látom. 
Azt a szemléletváltást, amelyet különböző mottókkal tudnék 
összefoglalni. Ezek közül a legfontosabbak:

SZENNYEZŐ, FIZESS!

Nyugat-Európában és Amerikában a környezetszennyezé-
sért fizetendő bírságok olyan magasak, hogy egyszerűen túl 
drága a környezetszennyezés. Az ökoadók bevezetése csak 
nálunk jelent újdonságot, mivel az Unióban a környezetet 
károsító cégeket többnyire valamilyen adóval sújtják. Fontos 
azonban azt is hangsúlyozni, hogy az ökoadók bevezetésé-
vel párhuzamosan máshol más adónemeket töröltek el vagy 
csökkentettek annak érdekében, hogy a cégek összes adó-
terhei ne növekedjenek. Ez a szemlélet nálunk is eljutott 
addig, hogy a környezetvédelmi tárca javasolta az ökoadók 
életbe lépésével a foglalkoztatás járulékainak csökkentését. 
Azonban már az illetékesek is azt mondják: „a pénzügyi 
tárca aligha fogja ezt elfogadni”. Tehát újabb érdekellentét 
akadályozza a megoldás megvalósítását.

Másrészt viszont az elv sokszor azért sem valósulhat 
meg, mert nincs meg maga a szennyező. Ha a 2000. janu-
ár végén bekövetkezett ciánkatasztrófára gondolunk – 
amely Szolnok és Kisköre között kb. 650 mázsa haltetemet 
okozott –, akkor továbbra sem tudható, ki az igazi felelős, 
ki a szennyező: Románia, Ausztria, az Aurél Rt. vagy az 
Esmeralda vállalat. Ha viszont megvan a szennyező, akkor 
olyan szankciókat kellene kidolgozni, amelyek egyben ösz-
tönzik is a gazdálkodókat a környezetbarát technológiákra, 
illetve a termékváltásra.

ADJ PÉNZT A KÖRNYEZETVÉDELEMRE, 
ILLETVE KUTATÁSFEJLESZTÉSRE!

Pénz nélkül újabb kutatásokat és fejlesztéseket, illetve kör-
nyezetbarát technológiákat sem kidolgozni, sem bevezetni 
nem lehet.

Magyarország ebből a szempontból nincs olyan rossz 
helyzetben, mint ahogyan halljuk. Hazánk ugyanis minde-
nekelőtt az uniós támogatásokból juthatna forrásokhoz. 
Ezek közül kiemelkedik a LIFE program (640 millió euró), 
valamint az előcsatlakozási programok (az ISPA, amely 7,28 
milliárd eurós keretű, és kisebb mértékben a SAPARD), ame-
lyeket 2004 végéig pályázhattunk meg több-kevesebb si-
kerrel. Az idei évtől 2006-ig helyükbe lép a 22 milliárd 
eurós strukturális és kohéziós támogatás, amelyből hazánk-
ba várhatóan 1200-1500 milliárd forint jut.

Az uniós támogatások mellett a legjelentősebb hazai for-
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rás a 26 milliárd forintos Környezetvédelmi Alap Célelő-
irányzat (KAC), valamint az ökoadók lennének.

A tendencia biztató: a hazai vállalkozási szféra 1998-ban 
209 milliárd Ft-ot, 2001-ben 432 milliárd Ft-ot, 2005-ben 
(várhatóan) 786 milliárd Ft-ot fordít környezetvédelemre, 
ám mégsem lehetünk teljesen nyugodtak, hiszen az „arat-
nivaló” még mindig sok.

ÜLTESS EGY FÁT!

Sokak számára ismerős a lutheri gondolat: „Ha tudnám, 
hogy holnap vége lesz a világnak, akkor még ma elültetnék 
egy almafát!” Az idézet mögötti gondolaton kívül érdemes 
elgondolkodni a „ma” szócskán. Most, ebben a pillanatban 
kell megtennünk kötelességünket a jövő érdekében. Ez jele-
nik meg például a svéd parkettagyártó Kahrs cég szemléle-
tében, ugyanis minden kidolgozott fa helyett három cseme-
tét ültet. Hogy nem minden cég gondolkodik így, azt bizo-
nyítja, hogy évente kb. Hollandia nagyságú területen vágják 
ki az esőerdőket, átadva a területeket legeltetésre, növény-
termesztésre vagy más célokra. így több C02 marad a levegő-
ben, ami az üvegházhatást erősíti.

NE VEZESS, HA NEM KELL!

A környezetkárosító anyagok egyik jelentős forrása a közle-
kedés. Különösen a rendszerváltás után, a határok megnyi-
tásával több használt nyugat-európai autó jelent meg az 
utakon. (Ez a tendencia – bár tavaly remélhetőleg megállt 
– a szakértők szerint csak tovább fokozódik a tömegközle-
kedés tarifaemelése és színvonalromlása miatt.) Természe-
tesen az autókat kiszorítani nem lehet, de célszerű lenne 
különféle javaslatokon elgondolkodni, így például:

– miért látni oly gyakran utainkon munkába igyekvő 
autókat egy vagy két utassal?

– évente egy alkalommal megrendezésre kerülő autómen-
tes napok megrendezése;

– zöld csoportok által szervezett ún. „csendnapok”;
– bicikliutak építése stb.

DOLGOZZ KI ÉS VALÓSÍTS MEG 
AKCIÓPROGRAMOKAT!

Ez mindegyik szinten megvalósítható lenne. A kormányzat 
nemrégen elfogadta a Nemzeti Környezetvédelmi Programot, 
amely a következő hat év feladatairól szól, így:

– hat év múlva 6%-kal csökkenjen az üvegházhatást oko-
zó gázok kibocsátása;

– a nitrátos vizű kutak 3,6%-os aránya 2%-ra csökkenjen;
– az egy lakosra jutó zöldfelületet gyarapítani kell. 

Ugyanakkor egy lakóhely vagy lakópark kisebb közösségei 
is összefoghatnak, és akcióprogramokat valósíthatnak meg. 
Például jó lenne, ha a szemétszedés, takarítás nemcsak 
évente egyszer a takarítási világnapon, hanem rendszeresen 
megtörténne. Ehhez el kellene hinnünk, hogy rajtunk is 
múlik, mi is tehetünk valamit a környezetünkért.

LÉGY OKOSAN TAKARÉKOS!

Ezalatt nem azt értem például, hogy gyengébb izzókat hasz-
náljunk világításra háztartásunkban, így takarékoskodva, 
hanem azt, hogyha nem szükséges, ne világítsunk. Ilyen 
egyszerű, elemi dolgokon múlik a szemléletváltás.

Vagy egy másik példa: a szemétkérdés. Budapesten 1910- 
től 1990-ig 2,3-szeresére nőtt a népesség, s ez idő alatt 
a szemét mennyisége 17-szeresére növekedett. Feltétlenül 
szükséges volt ez?

Tovább lehet sorolni ezeket a szemléletváltó mottókat. Ám 
a környezetközpontú szemléletmód a tudatosság és a min-
dennapi egyéni viselkedés kapcsán mérhető le valójában. E 
kettőnek összhangban kell lennie. Legalábbis törekedni kell 
rá: „Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok 
tökéletes.” (Mt 5,48) Higgyük el végre: rajtunk is múlnak 
dolgok! Éljünk a lehetőségeinkkel, s valósítsuk meg ezen a 
téren is az új magatartásformákat, az „új teremtést”.

Nem vagyok teológus, hanem a természettudományok szá-
mos ága iránt érdeklődő fizikus, ezért ebben az írásban nem 
kívánok teológiai kérdésekre kitérni. A természetvizsgáló 
szempontjából szeretnék rámutatni arra, hogy miért vagyok 
antievolucionista.

Az olvasó az e témáról megjelent egyik korábbi cikkből 
tájékozódhatott arról, hogy „…evolúció alatt a darwini 

evolúcióelméletnél sokkal szélesebb kérdéskört kell érte-
nünk. Nagyon leegyszerűsítve legalább kétféle evolúcióról 
beszélhetünk: az élettelen világban az ősrobbanástól (…) 
a galaxisok kialakulásán át a Föld mai állapotának1 létre-

 1 Itt nyilván nem a Föld mai, élettel teli állapotáról, hanem az élettelen, 
de az élet befogadására képes állapotáról van szó.

JESZENSZKY FERENC
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jöttéig lejátszódott kozmológiai evolúcióról és az első szer-
ves molekulák megjelenésétől a Homo sapiensig terjedő, 
sőt azóta is tartó biológiai evolúcióról.”2 Én szívesebben 
beszélek nem két-, hanem háromféle evolúcióról, ugyanis 
a szerves molekuláktól az élő anyag legegyszerűbb formá-
jáig nagyon hosszú út vezet, ez pedig a kémiai evolúció 
kérdésköre. A kémiai evolúció az élőnek az élettelenből 
való spontán létrejöttét jelentené, tehát világunk kialaku-
lása szempontjából döntő jelentőségű volna. Ebben az 
írásban elsősorban ezzel a kérdéssel szeretnék foglalkozni, 
és rá szeretnék mutatni arra, hogy a „kémiai evolúció” 
a priori lehetetlen.

Ugyanakkor szeretném megjegyezni, hogy számomra a 
„biológiai evolúció” is elfogadhatatlan.

Nem voltam mindig antievolucionista. Valamikor én is 
„elfogadtam” az evolúció elméletét, és azokon a nehézsé-
geken, amelyekkel egy paradigma feladása jelent, én is 
átmentem. Csakhogy az evolúcióelméleti paradigmát nem 
racionális érvek, hanem pusztán tekintélyi szempontok 
alapján fogadtam el.

Az evolúcióelméletet gimnazista koromban, a biológia-
órán ismertem meg és fogadtam el. (Miért ne fogadtam 
volna el, amikor tanárom és nyilvánvalóan az egész tudo-
mányos közösség mögötte állt? Sajnálatos módon a tudo-
mányos közösség tekintélye túlságosan nyomasztó ahhoz, 
hogy szembeforduljunk vele. Pedig a 20. század megtanít-
hatott volna arra, hogy a tudományos közösség tekintélye 
a legnagyobb képtelenségeket is hajlamos kész tényekként 
tálalni.) Fel sem vetődött, hogy ez az elmélet nem teljes, és 
hogy bizony vannak vele szemben súlyos érvek. Ekkor még 
csak a biológiai evolúcióelméletről volt szó, amelyet talán 
mindvégig vallottam volna, ha nem lett volna meg bennem 
az a törekvés, hogy meg is értsem, amit tanultam. Taná-
romhoz fordultam, és az evolúció mechanizmusa iránt ér-
deklődtem. Tanárom nem tudott megnyugtatóan válaszol-
ni kérdésemre. A neodarwinizmus szokásos, de egyáltalán 
nem meggyőző érveire, a mutációra és a szelekcióra hivat-
kozott. Csakhogy arra már nem tudott választ adni, hogy 
a mutációk létre tudnak-e hozni valóban új struktúrát. 
Hiszen az általunk ismert mutációk nem egy új struktúra 
irányába mutatnak, hanem általában csökkent értékű egye-
deket hoznak létre. Mindez elég volt ahhoz, hogy bizonyos 
kétségeket ébresszen bennem, de ahhoz nem volt elég, hogy 
az evolúció dogmáját elvessem. Ahhoz még nagyon sokat 
kellett tanulnom.

Meg kellett tudnom, hogy a biológiai evolúció számos 
sebből vérzik, de ezekre most nincs hely kitérni. A 14 éves 
koromban felvetett kérdésemre ma sincs válasz, az evolúció 
mechanizmusa mind ez ideig ismeretlen. Mi akkor a bioló-
giai evolúcióról kialakított, tényként beállított kijelentés? 
Nem más, mint világnézeti alapon megfogalmazott dogma, 
amelyet voltaképpen semmi sem támaszt alá.

 2 Sólyom Jenő: Mit mondhat a fizika és egy fizikus a világegyetem kelet-
kezéséről? Lelkipásztor, 2005/4. 137. o.

Az egyetlen jól kezelhető tudományos tény az élőlények 
egyes fajai közötti hasonlóság. A hasonlóság kutatása nagyon 
fontos tudományos feladat; de vajon abból, hogy két dolog 
hasonló, következik-e, hogy közös őstől származnak? Az 
úgynevezett evolúcióbiológia nem tesz mást mint hogy kimu-
tatja egyes fajok hasonlóságát, és ebből a leszármazásukra 
következtet, de azt semmiképpen sem bizonyítja.3 Ez nem az 
evolúció bizonyítéka, pusztán olyan bizonyíték, amely arra 
mutat rá, hogy az evolúció nem lehetetlen. Azonban abból, 
hogy valami nem lehetetlen, nem következik az, hogy való-
ságos. Ahhoz sokkal súlyosabb bizonyítékokra lenne szükség.

Visszatérve a kémiai evolúció kérdésére, itt a kérdés 
hétköznapi nyelven kifejezve az élőnek az élettelen anyag-
ból, mégpedig kizárólag az élettelen anyag törvényei kö-
vetkeztében való kialakulása (abiogenezis, régies kifeje-
zéssel: ősnemzés). Nos, fizikusként olyan problémába 
ütközünk, amely lehetetlenné teszi a kémiai evolúció el-
fogadását. Tömören megfogalmazva: az abiogenezis ellent-
mond a termodinamika második főtételének. Mivel ez bo-
nyolult fizikai szakkérdés, megpróbálom hétköznapi nyel-
ven megfogalmazni, hogy miről is van szó. Mindnyájan 
tudjuk, hogy ha két különböző hőmérsékletű helyiséget 
összenyitunk, a hőmérséklet kiegyenlítődik, és az eredeti 
helyzetet csak megfelelő úton felhasznált energia segítsé-
gével lehet helyreállítani. (Például az egyik helyiségben 
befűtünk, a másikban bekapcsoljuk a légkondicionálást.) 
Ha pusztán az energia áll rendelkezésünkre, de azt nem 
tudjuk megfelelően irányítani, akkor nem sikerül helyre-
állítanunk az eredeti állapotot. (A légkondicionálás szem-
léletes példa, hiszen tudjuk, hogy a legcivilizáltabb orszá-
gokban kánikula idején nemhogy csökkenne, hanem a 
lég kon dicionálók működtetése következtében növekszik az 
elektromos energia fogyasztása.) Nos, ezeket a jelenségeket 
foglalja össze a termodinamika második főtétele. Élő rend-
szernek az élettelen anyagból való létrehozása csak olyan 
körülmények között volna megvalósítható, amelyek a ter-
mészetben spontán módon nem jöhetnek létre.

A mai tudomány – bármennyire fejlett is – távol van 
attól, hogy élettelen anyagból élőt hozzon létre. Az élet alap-
elemeiként szolgáló néhány szerves vegyületet már sikerült 
létrehozni. De mi volt ennek a feltétele? Egy megfelelő la-
boratóriumi berendezés, amellyel a kémikus különböző 
műveleteket hajt végre. A dolog nem menne a berendezések 
híján, de még kevésbé a kémikus nélkül. Most képzeljük el, 
hogy sikerülne egy olyan berendezést megalkotnunk, 
amelyben az élő anyag legegyszerűbb formáját sikerülne 
létrehoznunk. És akkor feltesszük a kérdést: létrejöhetne 
ez a berendezés az ember közreműködése nélkül, az úgy-
nevezett ősóceánban (vagy az ősóceánnal kapcsolatos szá-
mos nehézség miatt valamilyen más fizikai környezetben), 
spontán módon, pusztán a fizikai (és kémiai) törvények 
hatására? Nyilvánvalóan nem. Nos, ezzel rámutattunk arra, 

 3 Kézdy Edit: Bevezetés az evolúcióbiológiába. Lelkipásztor, 2005/3. 
89–91. o.
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hogy élő létrejötte az élettelenből spontán, a természeti tör-
vények hatására nem lehetséges. Ez a folyamat csakis az 
élettelen anyag folyamataiba való nem természeti – termé-
szetfeletti – beavatkozás révén jöhetett létre.

Összefoglalva bízvást kijelenthetjük, hogy a földi élet nem 
„természetes” úton keletkezett, hanem csakis természetfe-
letti beavatkozás hozhatta létre; ezzel pedig kiesik az evo-
lúciós paradigma centrális eleme, és megdől az a naturalis-
ta elképzelés, miszerint a természet önmagában, a termé-
szetfeletti elem figyelembevétele nélkül értelmezhető volna.

Végezetül engedtessék meg nekem, akit nem teológus-
ként az a megtiszteltetés ért, hogy írásom egy teológiai 
folyóiratban jelenik meg, hogy feltegyek egy kérdést. Mód-
szertanilag helyes-e, amikor egyes teológusok óriási szel-
lemi energiát ölnek abba, hogy megpróbálják összeegyez-
tetni a teológiát egy olyan elmélettel, amelyet tekintélyi 
alapon elfogadnak? Elfogadják anélkül, hogy kritikai vizs-
gálat tárgyává tennék, és anélkül, hogy megpróbálnák 
kikutatni, hogy nem állnak-e mögötte negatív és az egész 
társadalmat manipulálni kívánó erők.

A SZERKESZTŐ MEGJEGYZÉSE

A témában a Lelkipásztor hasábjain eddig megjelent írások 
nem alternatívaként kezelték a teremtéshitet és az evolúciót. 
Ha így lenne, az az egész sorozat céljával ellentétben állna. 
Szemléltetésül álljon itt néhány sor Sólyom Jenő cikkéből: „…
mint aki Istent a világ teremtőjének, Jézust megváltójának 
vallja, azt kívánom világossá tenni, hogy a kozmológiai evo-
lúcióról alkotott modern képünk miért nem áll szemben azzal 
a hitbeli meggyőződésünkkel, hogy a világot s benne az embert 
Isten teremtő szándéka alkotta. (…) A természettudomány 
tehát nem állítja, mert lényegéből fakadóan nem is állíthatja, 
hogy Isten teremtette a világot, alkotta meg a természeti jelen-
ségek lefolyását meghatározó természeti törvényeket, még ha 
el is csodálkozunk azok egyszerűségén és szépségén. De nem 
is cáfolja, mert nem cáfolhatja azt. Istenbe vetett hitünk nem 
függvénye annak, hogy a természettudomány éppen hol tart 
a világ megismerésében. Hitünk alapja csak a Jézus Krisztus-
ban testté lett szeretet átélése, elfogadása lehet.” (Lelkipász-
tor, 2005/4. 138–139. o.)

MEGJELENT

Kossuth Lajos születésének 200. évfordulóján az Evangélikus Országos Gyűjtemé-
nyek vezetői úgy döntöttek, hogy az évfordulóról tudományos konferencia meg-
szervezésével és az ehhez kapcsolódó kötet megjelentetésével emlékeznek meg. A 
konferenciát 2002 októberében rendezték meg. Kötetünk nagyobbrészt az ezen a 
konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatát tartalmazza. Kossuth 
Lajos hosszú és változatos politikai pályafutása során sokszor és sokféleképpen 
került kapcsolatba a különböző egyházakkal és az egyházpolitikával. A konferen-
cia anyagából születetett kötet azt kísérli meg, hogy ezt a sokrétű kapcsolatot 
különböző tanulmányok segítségével minél inkább megvilágítsa, és elénk rajzolja 
az egyházpolitikus és evangélikus egyháztag Kossuth Lajos portréját. A kötetben 
a következő tanulmányokat olvashatjuk: Fabiny Tibor: Az evangélikus Kossuth • 
Zakar Péter: „Édes Anyánk, ki a földön vagy” – Kossuth Lajos egyházpolitikai 
nézetei • Sarnyai Csaba Máté: Kossuth Lajos és a katolikus felső klérus autonó-
miaigénye • Fazekas Csaba: Kossuth Lajos házasságkötésének ügye a vegyes há-
zasságokkal kapcsolatos egyházpolitikai vitában (1840–1841) • Gáborjáni Szabó 
Botond: Kossuth és a debreceni reformátusság • Berényi Zsuzsanna Ágnes: A szabadkőműves Kossuth Lajos • Erdmann 
Gyula: Lapszerkesztő, újságíró – a reformellenzék organizátora • Závodszky Géza: Nép, nemzet, nemzetiség, állam – 
Kossuth terminológiája „A magyar conservativ párt és nemzetiség” című, álnéven írott munkában • Szabad György: 
Kossuth bibliai példázata a felelősségről newarki beszédében • Miskolczy Ambrus: „Rossz vigéc” vagy a „magyarok 
Mózese”? Kossuth személyisége és politikája Gyulay Lajos (1800–1868) ismeretlen naplóinak tükrében

Kiadja a Luther Kiadó. 192 oldal, 168×238 mm, kartonált, 1240 Ft
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AZ IGEHIRDETÕ MÛHELYE

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 13. VASÁRNAP
• Jel 3,1–6

Ébredés

Megébredni. Tulajdonképpen ezzel kezdődik minden. Ha ez 
nem történne meg, el sem kezdődhetne a nap. Az ébredés 
tehát nem más, mint az élők tulajdonsága, jellemzője. Za-
vartalan esetben 120 évig kellene kitartania a mindennapi 
ébredésnek.

Az ébredés lehet az állandósult nyugalom megbillenése 
és a friss kezdet első zsengéje, a tétlenség állapotának be-
zárása és a tettek valóra válásának kaputárása, tompult 
gondolatnélküliségből születő, éledező vitalitás, tehetetlen 
mozdulatlanságból dinamikus elindulás. Az ébredés egye-
sek számára a pirkadat legszebb pillanatainak egyike, erőt 
adó örömforrás, maga a megújulás, másoknak a vég, az 
örök küzdelem nemszeretem perce. Függetlenül attól, hogy 
milyen érzelmeket vált ki belőlünk az ébredés, ez a határ-
esemény, ez az átmenetet nem ismerő történés, ha nem 
létezne, nem tudnánk különbséget tenni ébrenlét és alvás, 
tudatos és tudat nélküli állapot között. Ébredés nélkül – 
legalábbis a jól megszokott teremtettségbeli keretek között 
– nincsen élet.

Jánosnak a hét gyülekezethez írott leveléből a szárdiszi 
gyülekezet számára tolmácsolt kinyilatkoztatás az alvás 
és ébredés határára hívja fel a figyelmet. Lássuk, hogyan 
teszi ezt!

1a: A célcsoport a nagy városban, Szárdiszban élő ke-
resztények. A 200 ezer lakosú Szárdiszban az 1960-as 
években találták meg az antik világ legnagyobb zsinagó-
gáját, amelynek falán több mint nyolcvan gazdag polgár 
és tisztségviselő nevét fedezték fel. Közülük – Josephus 
Flavius munkájának segítségével – nyolcat tudtak azono-
sítani, akik minden kétséget kizáróan az egykori városi 
tanács tagjai voltak. A gyülekezet még gazdagabb volt, 
mint gondolták.

A levél címzettje az angyal, az üzenet továbbküldője va-
lakinek az alteregója. Az ószövetségi prófétáknál a „menj 

és mondd”, míg itt hellenisztikus hatásra az „írd és küldd” 
formula használatos.

1b: A hét lélek és a hét csillag a mennyei valóságot, 
Krisztus teljes uralmának hatalmát és tekintélyét tükrözi, 
aki képes meglátni a gyülekezet igazi problémáját, rátapint-
va a lényegre.

1c: A szerző ellentétes szóképpel dolgozik: élet és halál. 
A gyülekezet krisztusi élete lét és nemlét határán imbolyog. 
A halott állapot a szárdiszi közösség egészére vonatkozik.

2. vers: De vannak kivételek. Ők azok, akik még csak 
gyengék, akik bátorításra, támaszra vannak utalva. Ebben 
a versben iróniát lehet felfedezni: most a jelenleg halottak-
ra, a szunnyadókra vannak bízva a gyengék! Az ébredés 
elkerülhetetlen, különben csak a halál marad. A gyülekezet 
ezt parancsba kapja. A gyülekezet hiányosságára hívja fel 
a figyelmet. Jogi metafora: Isten előtt megállni, cselekede-
tekkel elszámolni ószövetségi kifejezés, amelyet János lo-
kálisan ért, hiszen Isten mindenről tud.  – bűnös-
nek találni valakit: passzívban jelenik meg.  – töké-
letessé tenni valakit: hat alkalommal találkozhatunk ezzel 
a szóval a jánosi irodalomban. Az „én Istenem” kifejezés a 
kereszten elhangzó szavakat idézheti fel bennünk, utalva 
Krisztus és az Atya legmélyebb lényegének összetartozásá-
ra. Itt János használja ugyanezt!

3a: A jelen és a múlt fonódik össze, de ellentét formájá-
ban. A gyülekezetnek már volt kapcsolata Krisztussal, nem 
első generációs közösség, de ezt a kapcsolatot nem sikerült 
ápolni s megtartani. Minden kapcsolathoz két fél szükséges. 
A  ige a hitre jutásra utalhat, amely János evan-
géliumában többször is előfordul. A  
– „engedelmeskedj és térj meg” – iskolapéldája az ún. 
hysteron-proteron retorikai elemnek, azaz: amit utoljára 
mondok, azt tedd meg először. Ez a retorika ugyancsak 
jellemző a jánosi irodalomra.

3b: Krisztus eljövetelének ügye többször előfordul a le-
velekben. János két különböző igét használ ennek megje-
lölésére:  és a  igéket. Ezek az igék az eljöve-
telnek kétféle aspektusát jelzik: ítélet (tolvaj) és Krisztus 
jövetele másként (meglátogatás).
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4a:  – egy, a gyülekezeten belüli kisebb csoport-
ra utal. A fehér ruha a szárdiszi gyapjúkereskedelmet idézi, 
amely itt a lélek és az erkölcs tisztaságára utal. Aki Szár-
disz ban beszennyezte a fehér ruhát, a legértékesebbet, leg-
becsesebbet szennyezte be. Vannak olyanok, akiknek ruhá-
ja tiszta. Ők fehér ruhában vannak, és az Úrral járnak, 
vagyis közeli kapcsolatban vannak vele, Krisztushoz méltó 
módon járnak. Ugyanakkor a járás () a tanítvány-
ságnak, Krisztus követésének is jelképe (Jn 8,12; 1Jn 1,6–7).

5a: A fehér ruha jelenti még a rítusi-erkölcsi tisztaságot. 
Az angyalok, Isten „udvartartása” általában fehér ruhában 
jelennek meg, és a halottakat fehér ruhában temették el – 
innen lehet az ítélet utáni fehér ruhákra gondolni. A ruha 
az egész test szimbóluma, de olykor a mennyei jutalom, az 
örök élet és megváltás, az Isten jelenlétében való lét jelké-
peként is szerepel (Mt 17,2; Lk 9,29). A győztesek elnyerik 
jutalmukat, a fehér ruha felvételét követően visszavonha-
tatlanul Jézushoz tartoznak. Az ébredés utáni öltözés tehát 
egyben a mennyei polgárjog elnyerését is jelenti.

5b: Utalás lehet 2Móz 32,32-re. Az élet könyvének mo-
tívuma, a neveknek abba történő beírása, illetve kitörlése 
ószövetségi hagyományokra épül. Nem predesztináció dön-
ti el, hogy mikor mi történik, hanem az Istenhez való hűség 
szerint történik a nevek bejegyzése vagy kitörlése (Jel 
17,8b). A judaizmusban és a korai kereszténységben az élet 
könyvének említése általában együtt jár az ítélet meghirde-
tésével: Isten az ítélőszéken ül, körülötte a mennyei udvar-
tartás. Ennek a képnek az eredete a közel-keleti királyi 
udvartartásra vezethető vissza, sőt sumér és akkád irodal-
mi utalások is léteznek.

5c: A  – megvallani, vallást tenni ige a Jelené-
sek könyvében csak itt található. Valószínű, hogy Jézusnak 
egyik mondására utal, amelyet a Q-forrás őrzött meg.

6. vers: Az előző öt igevers ezzel a befejező mondattal 
kap még erőteljesebb nyomatékot.

Mire irányítsuk a figyelmet?

Elgondolkodtató az a „monitoring helyzet”, amelyben va-
gyunk. Az Úr mindent lát és mindent hall. Figyel bennünket, 
tud cselekedeteinkről, és tisztában van állapotunkkal, ami 
számunkra nem túl kecsegtető. Egy nagy monitoron mind-
annyiunk élete látható: ruhánk színe a képernyő profi fel-
bontása miatt tökéletesen beazonosítható. Ennek tudata 
azonban nem elég ahhoz, hogy a gyülekezetnek kedvet, 
lendületet adjunk a továbblépéshez, a Jézus közelébe való 
induláshoz és ahhoz, hogy maradásra serkentsük. Elgon-
dolkodtató a félelmetes kijelentés: halott vagy. A rette gett 
állapot mindenkit elijeszt, sokszor addig-addig mondogat-
juk, hogy már nem marad erőnk az ébresztés meghallására 
és a személyes ébresztő megpillantására. Ennél is tovább 
kell mennünk. Morfondírozhatunk a szennyes ruha tisztára 
mosásán, amelyet előbb le kell vetnünk ahhoz, hogy a tisz-
ta, friss víz kimossa belőle azt, ami mocskossá teszi.

Ezzel már közelítünk az igazi megoldáshoz, de a textus 
szkopusza még mindig nem ez. Az élet könyvében kivétel 
nélkül mindenki szeretné látni a nevét. De ha nincsen 
ott? Ijesztő borzongás, a bennakadt szó, visszafojtott lé-
legzetvétel elképzelt gondolata villanhat át rajtunk, lel-
künk mélységében. Valóban ez lenne a szárdiszi gyüle-
kezethez írt levél üzenete? Igehirdetésünk alapigéjében 
ténylegesen is jelen van az alvók megdorgálása és az 
éberségre intés. Tehát dorgálás és intés. De félelemből, 
szorongva nem tartozhatunk Jézushoz, hiszen az már az 
érdekkapcsolat minősítést kapná. Az ige tanúsága szerint 
Krisztus népét nem a rettegők sokasága és az örök életért 
markukat tartók alkotják, hanem azok, akik a Lélek mun-
kája által megébredtek. Krisztus egyháza az ébredők és 
ébren lévők testi-lelki közössége. Azoké, akik mindennap 
megébrednek, akiket ez a mindennapi ébredés hűségre 
bátorít. Az igehirdetést hallgató klasszikus vasárnapi 
gyülekezet azonosulni tud a már régóta keresztény, Krisz-
tus-hívő szárdiszi gyülekezettel. Igénk tehát alkalmas az 
ébredési igehirdetésre. Az igehirdetést meghatározó hang-
nem a számon kérő, ostorozó és döngölő helyett tehát a 
lelkesítő, buzdító, élénkítő, fölrázó kell hogy legyen, ame-
lyet a szeretetteljes, de határozott ébresztés jellemez, ami 
egyben itt és most vonzó, valamint az örök érvényű ígé-
rettel teli.

Lehetséges vázlat

Az ige
az alvás helyett…
…ébredésre hív…
…amiben már Jézus jelenlétét ígéri.

Horváth-Hegyi Olivér
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Tallózó

„A megtérés, a halálról az életre visszatérés útja az, hogy 
a gyülekezet visszamegy az egyházat létrehozó tiszta apos-
toli üzenethez (…).” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-
ROM. Arcanum Digitéka Kft.)

„Ez az ébresztőlevél szól minden olyan keresztyénségnek 
– akár ortodox, akár modern –, ahol a papság megölte a 
prófétaságot, az egyháziasság az élő hitet,  a betű a lelket, 
a hagyomány az élő kijelentést.” (Ravasz László: Az Ó/Új-
szövetség magyarázata. Kálvin Kiadó)
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„Mert az »élő« nevezettel csínján kell bánni. Az a mér-
téktartó, ha »kegyelemből élőt« mondunk, s nem mi mi-
nősítjük magunkat. Az élet nem érdem, hanem ajándék. 
(…) Ha e talajról letérünk, máris alvásba dermedtünk 
és halódunk, csokor virág vagyunk, letépve az éltető 
tőről.” (Szabó Andor: Lábam előtt mécses a Te igéd. Kál-
vin Kiadó)

„Kifelé élettel teltnek látszik, holott való jában »halott«, 
nem járja át újjáteremtő erővel Isten Lelke. De akihez Krisz-
tus szól, azt élteti is.” (Karner Károly: Apokalipszis. Evan-
gélikus Sajtóosztály)

„A keresztyén élet nem nyugalmi állapot, hanem hősi 
életforma, ott bontakozik ki a maga teljességében, ahol 
naponként föl kell venni a küzdelmet Krisztusért! A ke-
resztyén élet állandó fronton létet jelent, (…) ott az alvás 
halált jelent. (…) A keresztyénség helye ezen a földön a 
kereszt alatt van, és a fölöttébb nagy nyugalom kísértés 
a számára, amiben elbukik, elveszíti hitvalló hevét, meg-
elégszik azzal, hogy élje csendesen a konszolidált, hagyo-
mánytisztelő közösség színtelen életét. (…) Tehát egy 
templomot zsúfolásig megtöltő, szépen adakozó, igét hall-
gatni szerető és zsoltárokat buzgón éneklő gyülekezetnek 
is mondhatja Jézus: »Az a neved, hogy élsz, és halott 
vagy.« (…) ilyen halottan is lehet a vallásosság külsősé-
geit gyakorolni. Lehet halottan templomba járni, adakoz-
ni, igét hallgatni, imádkozni. Az élő és a halott imádság 
között, tudjátok, mi a különbség? Az, hogy az élő imádság 
nyomán isteni cselekvés, isteni akció indul meg, mennyei 
erő lesz nyilvánvalóvá. (…) A halott imádságban pedig 
nincs semmi ilyen erő, csak szavak…” (Joó Sándor: Min-
denkor örüljetek. Ajtony Artúr)

Illusztráció

GONDOLATOK

(pedig halott vagy…)
„Félelmetes az élő Isten kezébe zuhanni,
de kizuhanni belőle sokkal félelmetesebb.”

(D. H. Lawrence)

(ébredj fel…)
„Tágítsd ki lelkemet, emeld föl nyomasztó mélységéből, ra-
gadd el művészeteddel, hogy félelem nélkül törjön fölfelé 
tüzes lendülettel! Mert csak te, egyedül te vagy képes lelke-
síteni!”

(Ludwig van Beethoven imája)

(az a neved, hogy élsz, pedig…)
„Nevezz meg valódi nevünkön, mert valamennyien szenve-
dünk attól, hogy álnéven élünk (…), mivel jobbnak, különb-
nek, állhatatosabbnak és áldozatkészebbnek kívánunk lát-
szani másoknál.”

(Pilinszky János)

(emlékezzél tehát vissza…)
„Isten szól, miközben Ábrahám hallgat… De ez a hallgatás 
nem jelenti a felelet megtagadását… Istennek az emberrel 
végbemenő története kezdetén nem a kultusz és nem is a teo-
lógia, hanem a követés áll.”

(Reiner Strunk: Krisztus követése)

(öltöztetik fehér ruhába…)
„Istenem, Atyám, te tudod: egész szívemmel akaratodat ke-
restem, és megtartottam, megőriztem, akiket nekem adtál. 
Neked ajánlom őket: te tartsd meg, te oltalmazd őket!”

(Szent Domonkos imája halálos ágyán)

(h ogy halljak…)
Uram, adj tiszta elmét – hogy lássak!
Uram, adj alázatot – hogy halljak!
Uram, adj szeretetet – hogy szolgálhassalak!
Uram, adj hitet – hogy benned maradhassak!

(Dag Hammarskjöld imája)

TÖRTÉNET

Éppen örök barátságukra koccintottak.
– Ha öt tévéd lenne, nekem adnád az egyiket, barátom?
– De mennyire, barátom!
– Ha öt autód lenne, nekem adnád az egyiket, barátom?
– De mennyire, barátom!
– Ha öt házad lenne, nekem adnád az egyiket, barátom?
– De mennyire, barátom!
– Ha öt inged lenne, nekem adnád az egyiket, barátom? – 
Megrázta a fejét.
– De hát miért nem, barátom?
– Mert öt ingem, az bizony van…

(W. Hoffsümmer nyomán)

VERS

Pilinszky János: Milyen felemás (részlet)

Milyen felemás érzések közt élünk, 
milyen sokféle vonzások között, 
pedig zuhanunk, mint a kő, 
egyenesen és egyértelműen.

 SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE U TÁN 14. VASÁRNAP
• Róm 8,6–11

Az egyházi esztendő legnagyobb ívű szakasza ez, az ünnep-
telen félév közepén a Szentháromság ünnepe utáni 10–17. 
vasárnapok ideje. Az egyedülállóan hosszú, nyolc vasárnap-
nyi periódus közepén állunk, a propriumok az alapvető dog-
matikai tanítást, ezen belül is a mai gyakorlatban kissé elha-
nyagolt ekkléziológiai elmélyítést tesznek lehetővé, illetve 
kötelezővé. Idén augusztus legvégén vagyunk, te kin te tünk 
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már a tanév felé irányul, sokan már el is felejtették a szabad-
ságot és a pihenést, tervezzük a hittanórákat, esetlegesen 
már zajlanak a tanévnyitók.

Textusunk is egy nagyszabású ív része: az exegéták tel-
jes összhangban vannak abban a kérdésben, hogy a 8. fe-
jezet elejétől kell egységként kezelni. A vége azonban nyi-
tott: általában a 11. verset tekintik zárpontnak, de többek 
közt Karner1 is 17-ig értelmezi a szakaszt. 8,12–17 azonban 
Szentháromság ünnepe után 8. vasárnap lekciója, idén is 
felolvastuk, tehát ezt nem szabad belevonni az igehirdetés-
be még akkor sem, ha a német perikóparend újabban ezen 
a vasárnapon szerepelteti. A 6–11. vers csak a magyar rend-
ben szerepel, nehéz lesz hozzá idegen nyelven igehirdetési 
előkészítőt találni. Kommentár és bevezetés azonban bősé-
gesen áll rendelkezésre magyarul is.

Az igehirdető számára a megelőző mondat (5. vers) fontos, 
de talán a készülést segíti, ha az utolsó előttit (3–4. vers) is 
tekintetbe vesszük. Mivel az 5. vers sehol nem szerepel az 
Agenda előirt textusaiban, célszerűnek tartom itt kezdeni.

Textusunk egyik fő kifejezéspárja a test és a lélek. Kiss 
Jenő2 szótárában a  jelentése: hús, test, az ember bűnös 
természete, az eredendő bűnt hordozó, fizikai része az em-
bernek; Masznyik3 fordításában „gyarló test embere”, 
Karner: „hústest”, Luther szerint „Fleisch” – ennek felel meg 
Csia4 szóhasználata is: test. Érdekes módon a  ha-
sonlóan sokoldalúan gazdag jelentése a fordítók és magya-
rázók számára egyértelműen a lélek.

A másik kikerülhetetlen páros: halál – életre kelt. Ennek 
a magyarításában is meglehetősen nagy az egység a fordí-
tásokban.

Masznyik szemléletes képet használ az 5. versben: „A gyar-
ló test embere ugyanis a gyarló testi dolgokon (…) járatja 
az eszét.”

Vázlat csak a textus alapján 
Min jár az eszem?

Egy gondolat bánt engem…
Célmeghatározás: van-e megfogalmazható célja az életem-
nek rövid és középtávon, vagy csak sodródom? Túlélni egy 
hetet, hónapot, évet, munkavis zonyt és házasságot, esetleg 
átélni vagy megélni mindezt? Életpályám hivatás, küldetés 
vagy esetleges, véletlenszerű eseménysor? Értékrend vagy 
divat a domináns?

Egy gondolat bánt engem?
Aggasztó öregedés szemben a zavaró mulandósággal: ma-
gam miatt vagy mások miatt érdekel a kérdés? Érdekel-e 
egyáltalán a földi élet után valami, vagy utánam a „rög-

 1 Karner Károly: Isten igazsága. Győr, 1942.
 2 Kiss Jenő: Görög–magyar újszövetségi szótár. Budapest, 1975.
 3 Új testamentum. Ford. Masznyik Endre. Budapest, 1925.
 4 A puszta létnél többet.

özön”? Foglalkoztat-e az a tény, hogy a keresztségben meg-
hívást is kaptam az örök életre, nemcsak keresztszülőket? 
Végiggondoltam-e mindezt igazán?

Önvizsgálat: Milyen lélek mozgat engem?
Mozdíthatatlan kőszívű ember vagyok már? Még aktív a 
mulandó emberi lélek? Pusztító emberalatti lélek hajt? Isten 
után vágyódó és kereső lélek késztet új és új utakra? Isten 
vezérlő és megújító Lelke vezérel, mint Isten gyermekét?

Éledő közösség
Éledő közösség csak éledő tagokból jöhet létre – ehhez kell 
Isten Lelkének jelenléte, tanácsa, ereje, ami túlmutat erőt-
lenségén, gyengeségen. Ezt kérjük, ezt várjuk, ebben re-
ménykedünk. Ez az egyetlen, amiben reménykedhetünk.

„Az elmúlt vasárnap evangéliuma az irgalmas sa ma ritánus, 
a mostani a hálás samáriai figuráját állítja elénk”,5 ami sajá-
tos kapcsolódásra ad alkalmat a lelkészi kar azon részének, 
aki ugyanarra a szószékre állhat, mint előző vasárnap.

Vázlat textus és evangéliumi olvasmány 
(Lk 17,11–19) szerint
Új élet…

1. Látszólagos igények a korszellem ajánlata szerint: szép, 
erős, gazdag, népszerű – magyarán mulandó, hiábavaló, 
öncélú kérések. Valós igények és vágyálmok keveredése sok 
egyházi fórumon és helyszínen is. Álmok, amelyek megva-
lósulása rémálomba torkollik, mert emberi bölcsességre 
alapoztunk az isteni helyett.

2. áratlan leh etőségek: a mindennapokban a szünetmen-
tes tápegységet használjuk gépeinkhez, az egyházban pedig 
a szüntelen könyörgést (kellene). Régi módszer, de még 
mindig jó. A megelevenítő Lélekért nemcsak pünkösdkor 
(netán annak mindkét napján) kell és szabad könyörögni, 
hanem a gyülekezet alapfeladata, ez teszi gyülekezetté és 
nem egyesületté; elengedhetetlen feladat fordulópontokon 
is (tisztújítás)!

3. Ajándékok nem járnak, nem tervezhetők – különben 
járandóság lenne a nevük –, de alakítják, szépítik életünket. 
Isten Lelke jelenlétével mozgásba hoz, elevenít, bátorít, 
aktivizál.

4. Következmények: az újraéledő közösség mindig vonz, 
támogat, növekszik. Nem az emberi tényező miatt, hanem 
mert a Lélek reménységeinket megszégyenítő módon for-
málhat minket és egyházunkat.

A sajnálatosan kevés próbagyülekezetben elhangzó ószö-
vetségi olvasmány (Jób 32,4–9) kulcsmondata – a mai tex-
tusra tekintettel – kétségtelenül a 8. vers: „De csak a lélek az 
a halandóban, a Mindenható lehelete, ami értelmessé tesz.” 

 5 Karl-Heinrich Bieritz: Der Gottesdienst im Kirchenjahr. In: Evangelisches 
Gottesdienstbuch. Berlin 2000. 714. o.
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Érdemes összevetni, hogy a magyar mindkét biblikus nyelv-
vel teljesen egybehangzóan egyaránt kapcsolja a lélek és a 
lélegzet (lehelet) kifejezéseket.

Vázlat a textus alapján, mindkét olvasmánnyal
Lelkesen?

1. A racionális világ alábecsüli a lélek fontosságát: pszicho-
szomatikus betegségek, apatikus társadalom. A ma embere 
vagy csak a test táplálásával törődik, vagy érdekli a drága 
egzotikus misztika, közben nem látja az ingyen kegyelem 
lehetőségét. Nem díjazzuk a lelkesedést, hiszen kiszámít-
hatatlanná tehet eseményeket és embereket. A spontaneitás 
nem kedvez a minőségbiztosításnak. Lelkesedünk és ki-
égünk, közéletben, gyülekezetben egyaránt.

2. Az intézményes egyházat a keretek tartják, a Lélek 
mozgatja. A t radíció eszköz, de nem cél. Lélek nélkül öncé-
lú, mert céltalan a gyülekezet. A Lélek kérése feladata a 
gyülekezetnek: liturgikusan (konfirmáció, ordináció, iktatás) 
és egyéni imádságban egyaránt. Nem szabad ezt a feladatot 
csak a szabadegyházakra hagyni, nekünk is lételemünk. Ez 
a kérés, amely nem mindig teljesül, automatikusan sohasem, 
amely nem kikövetelhető és nem is ki ér demelhető.

3. Megújulás: semper reformanda! Enélkül nincs értelme 
a Krisztusról szóló beszédnek, ha nem vállaljuk fel ezt a 
néha fájdalmas, nem mindig egyszerű utat, amely nélkül 
nincs sem haladás, sem célba érkezés.

Lackner Pál

Tallózó

„A 10. vers (…) olyan feltételes kijelentés, ahol a görög 
nyelvben a feltétel várhatólag teljesül.” (A Biblia ismerete 
kommentársorozat. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

„A test szerinti élet nem azonos testben élt földi sorsunk-
kal, ami kegyelemből válhat a Lélek szerinti élet hordozó-
jává. (…)A test szerint élőnek minden szándéka és akarása, 
gondolata és tette a test által meghatározott (…) elképze-
lése sincs arról, hogy lehetséges az életvitelnek másik mó-
dozata is. A kérdés összetettebb olyankor, ha valakinek 
tanítják (…) Isten dolgait, amíg azonban be nem költözik 
szívébe a Szentlélek, (…) a testi törekvések járszalagján 
mozog, s képtelen átváltani Léle k szerinti tettekre.” (Szabó 
Andor: Lábam előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„Vannak, akik a keresztyén emberek kétféle csoportját 
különböztetik meg. Az egyikbe azok tartoznak, akik csak 
hisznek, a másikba azok, akik vették a Lelket. Ez utóbbia-
kat természetesen magasabbrendű keresztyéneknek tartják. 
Ez azonban hamis szembeállítás, mert Pál azt mondja: 
»akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé« (8,9), már-
mint Krisztusé.” (Comelis van der Waal: Kutassátok az 
írásokat! Iránytű Kiadó)

„Krisztus szabadító bűnből, halálból. A Lélek se tesz 
mást, ugyanaz a műve, ugyanazt viszi végbe: szabadítást 

szerez. Csakhogy (…) belülről viszi véghez a szabadítást. 
(…) a Lélek benned van, mert te a Krisztusé vagy. Ha nem 

volna benned, jaj akkor, akkor még a Krisztuson is kívül 
vagy csupán.” (Scholz László: Az evangélium Pál szerint. 
Teológiai Irodalmi Egyesület – Evangélikus Hittudományi 
Egyetem – Zuglói Evangélikus Egyházközség)

„…sem akadályoz bennünket abban, hogy továbbra is a 
testre építsünk, azaz tökéletes önzésben éljünk, haragvó 
lázadásban Isten ellen. (…) Isten (…) hagyja, hogy tegyük. 
(…) De hagyja azt is, hogy viseljük mindennek s következ-
ményeit, (…) amelyek halálosaknak bizonyulnak. (…) A 
Lélek (…) élesíti ítélőképességemet, hogy világos különb-
séget tudjak tenni jó és rossz között, a hasznos és a káros 
között, egészen a mindennapos szokásaimig, mindannak 
a megválasztásáig, amit megnézek, meghallgatok, olvasok, 
vásárolok, főzök és fogyasztok.” (Martin Hubacher: „Az 
igaz ember hitből él”. Lux)

Illusztráció

GONDOLATOK
(Isten személyes, de nem úgy, mint bárki más. Textusunk 
értelmében az Istennel való ellenségeskedés nem egy a sze-
mélyes konfliktusaink közül, hanem az élet tagadása. K. I.)

„Az orosz író, Abram Terz-Sinjawski, akit az 1966-os tava-
szi moszkvai íróperben hét év kényszermunkára ítéltek, írja 
»Gondolatok a rácsok mögött« című írásában: »Eleget be-
széltünk az emberről. Ideje lesz Istenre gondolni.« (…) Terz-
Sinjawski szava az újkor lelki háztartásának egyik döntő 
deficitjére utal…”

(Heinz Zahrnt)

(ellenségeskedés Istennel…)
„A természetes életteret elpusztítjuk, mely által nemcsak azt 
a külső környezetet romboljuk le, amelyben élünk, hanem 
az ember önmagát is megfosztja a felette álló teremtés szép-
ségének és nagyságának a tiszteletétől.”

(Konrad Lorenz: A civilizált emberiség 
nyolc halálos bűne)

„Az emberiség versenyt fut önmagával. A technológia fej-
lesztése egyre ink ább saját pusztulásunk árnyképét vetíti 
előre, és az embert minden értékkel szemben vakká téve 
megfoszt bennünket az őszinte emberi elmélkedési tevé-
kenységhez szükséges időtől.”

(Konrad Lorenz: A civilizált emberiség 
nyolc halálos bűne)

TÖRTÉNET
(Lélek szerint…)
Egy szegény paraszt késő este, a piacról hazafelé vette csak 
észre, hogy nincs nála az imakönyve. Ráadásul kocsijának 
kereke éppen egy erdő közepén ki is esett. Mélységesen el-
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szomorodott, hogy a nap anélkül múlik el, hogy imádkozna. 
Ezért aztán a következő imát mondta:

– Uram, nagy butaságot csináltam. Imakönyvem nélkül 
indultam el otthonról, az emlékezetem pedig olyan rövid, 
hogy egyetlen imát sem tudok könyv nélkül. Ezért a követ-
kezőt fogom tenni. Elmondom lassan az ábécét ötször, s te, 
aki minden imát ismersz, össze tudod rakni a betűkből azo-
kat az imákat, amelyekre én nem emlékszem.

Erre az Úr azt mondta angyalainak:
– Az összes ima közül, amit ma hallottam, kétségkívül ez 

volt a legjobb, mert ez egyszerű és komoly szívből fakadt.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 15. VASÁRNAP 
• 1Tim 6,6–11

Ma is ha sznos intelmek a kegyelem alapján

Ha csupán irodalmi műfajként kezeljük kijelölt igeszaka-
szunkat, úgy régi, közismert szóval parainézisnek, inte-
lemnek tekinthetjük. A görögből, latinból átvett, nemzet-
közileg használt kifejezés meghatározott személyhez in-
tézett intelmeket, erkölcsi célú buzdításokat, javasolt 
erkölcsi magatartásra kategóriákat alkalmaz. Ez a műfaj 
ismerős volt az ókorban a kultúrnépeknél: görögöknél, 
rómaiaknál, egyiptomiaknál, az arab és perzsa világban, 
a kínai morális tanításban is. Irodalmi szempontból az 
Ószövetség bölcsességirodalmának (hokmá irodalom) egy 
része is intelmekből áll. Gondolunk különösen a Példabe-
szédek könyvére, a Prédikátor írására és több zsoltárra is. 
A Példabeszédek könyvének mindjárt a beköszöntő sza-
kasza (1,1–3) intelemmel kezdődik, ígérettel folytatódik 
(1,7; 1,33; 27,31), az Úr félelmére hivatkozik (29,18–25). 
A Prédikátor könyve is sok intelmet tartalmaz, kissé pesz-
szimista alaphanggal. Hirdeti, hogy mindennek rendelt 
ideje van, de minden hiábavalóság, a gazdagság és tekin-
tély is mulandó, máskor hedonista jellegű felhanggal hir-
deti, hogy amíg az élet tart, ki kell használni örömeit. A 
bölcsesség az okos ember életfolytatása, amelynek csak a 
halál vet véget, és ha rágondolunk, úgy korlátot is szab 
(memento mori). A halál kérlelhetetlenül megsemmisülés, 
és a bölcs ember erre készül egy életen át. Az intelmekhez 
tartozik az öregség jeleinek tudatos elviselése. Préd 12 
klasszikus fejezete irodalmi szépséggel mutatja meg az 
öregedés jeleit. Ugyanakkor utalás történik az alapvető 
emberi kötelességre: „féld Istent, mert ez az ember köte-
lessége”. A Pflicht-etika kanti megfogalmazásának érde-
kes gyökere ez.

Az Újszövetség egészen más alapot mutat. Nem a halál-
félelemről, nem is az emberi kötelességről beszél, vagy a 
morális elit szabályait emlegeti anélkül, hogy igényelné az 
etikai normák megtartásának lehetőségét. Ezek helyett az 
Isten irgalmára alapul minden intelem. A Hegyi beszéd eti-
kája is az irgalomra épít. Nem egyszerűen szigorú törvényt 
emleget, mintha Jézus Urunk a lex nova, az új törvény hir-

detője volna, hanem Isten irgalmára, érthetetlen szereteté-
re hivatkozik. A tökéletes szeretet Isten irgalmasságára épít, 
eklatáns példa erre az ellenség szeretetéről szóló szakasz 
(Mt 5,43–48). Ennek valódi illusztrációja Jézus Urunk vi-
selkedése a golgotai kereszten, ahol nem átkozta ellensé-
geit, hanem imádkozott értük; vagy a samáriai falu előtti 
jelenet, amelyben nem az elutasító samáriaiakat szidja, 
vagy kíván mennyből tüzet rájuk, hanem a tanítványokat 
dorgálja meg, akik még nem értették, mit jelent a jézusi 
lelkület Illés lelke helyett.

Miért kell és miért lehet a jézusi erkölcs alapján így vi-
selkedni, gondolkodni, folytatni hétköznapi életünket? 
Azért, mert van minta, modell, maga az irgalmas Isten, 
akinek szeretete korlátlan, feltétel nélküli szeretetre int. Ef 
4,1–4-ben olvassuk, hogy az Úrhoz méltóan kell viselked-
nünk, ez a tanítvány méltósága (digne ambuletis vocatione…

).
Ugyanezt a gondolatot szólaltatja meg Róm 12,1-től 

Pál apostol az ún. kettős dogmatikai tanítás után. Isten 
irgalmára hivatkozik, amikor morális intéseket küld a 
rómaiaknak. Ef 2-ben is ugyanerről szól, hogy az életre 
keltett új ember Isten irgalmasságából tud ezeknek az 
etikai parancsolatoknak engedelmeskedni (Ef 2,1–10). 
Visszatérve Róm 12,1-re, mind a latin, mind a görög szó 
kifejezetten Isten irgalmasságáról beszél, mint ami alap-
ja emberek közötti viselkedésünknek (per misericordiam 
Dei… ).

Külön figyelemre méltó az etikai alapkérdés páli felveté-
se Róm 12,2-ben: csak Isten tudja, mi a jó, és mi a rossz. 
A mai erkölcsi zűrzavarnak (moral insanity) gyökere az, 
hogy elveszett a mérték, és az emberek egyénileg és társa-
dalmilag elbizonytalanodtak abban az alapvető morális 
tudatban: mi a jó, és mi a rossz. Hogy Isten egyedül a jó, 
ezt több helyen igazolja a Szentírás. Amit Isten teremt, az 
jó (1Móz 1,31). Ezért dicsőíti őt a zsoltáros (Zsolt 34,9). 
Erre az egyedüli, páratlan mértékre mutat Jézus (Mt 19,17), 
és erre hivatkozik Pál apostol is Róm 2,7-ben.

Róm 12,9kk-ban nem intelemkatalógust olvasunk egy-
szerűen, hanem a képmutatás nélküli szeretet elágazása-
it, naprakész bontását, amint 1Kor 12 utolsó versében is 
a következő szeretethimnuszt erre a legkülönb ajándékra 
utalva énekli. Figyelnünk kell Róm 12 utolsó versére is, 
amelyben a morális cél a rossz legyőzése a jó által. Ez nem 
követelmény, hanem Jézus tanítványának lehetősége, aki 
„jó fává” tett, és a Lélek már a jó fa gyümölcseit érleli, 
amikor jót cselekszik (Mt 12, 33–35; Gal 5,22). Pál apos-
tol gyülekezetei és tanítványai iránt jó reménységgel van 
a morál keresztény megvalósítását illetően. Ez a szeretet-
ből fakadó és tapasztalatból ismert jó reménység jellemző 
mindkét Timóteus-levélre.

Ki adhat jogosan intelmeket munkatársnak, tanít-
ványnak, gyülekezeti tagnak, az ifjabb nemzedéknek? A 
keresztény édesapa és édesanya ilyen felelősséggel tar-
tozik fia-lánya iránt. A gyülekezet lelkipásztora nyája 
tagjai iránt. A tanító és professzor (az egyetlen Mestert 
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ismerve) tanulói iránt. Az idős ember a fiatal testvér 
iránt. Így volt az első gyülekezetekben, és így lehet, sőt 
kell, hogy legyen a mai keresztény gyülekezetek életé-
ben is. Vagyis nem az ókori vagy reneszánsz humaniz-
mus példáit utánozzuk, nem is az újkori felvilágosodás 
elitjének felelősségérzetét, hanem a Krisztus nyájában 
érvényes új parancsolatot. A Tízparancsolat törvényén 
túl, annak komolyan vételével együtt az új parancso-
lat (Jn 13) na pi pa rancs ként érvényes a tanítványokra, 
mert megvan a modell, a példakép, ahogy Jézus magára 
mutatva mondta: „Amint én szerettelek titeket, ti is úgy 
szeressétek egymást, erről ismeri meg mindenki, hogy az 
én tanítványaim vagytok.” Ez a fajta morális alap nem 
képzelt, ideális célkitűzés, hanem valódi, sziklaszilárd 
fundamentum, amint Jézus a Hegyi beszédben szavait így 
zárja: az a bölcs, okos ember, aki életházát nem fövényre, 
hanem sziklára építi (Mt 7,27–28). Vagyis nem Marcus 
Aureliusra, nem is Rotterdami Erasmusra hivatkozunk 
csupán, bár az utóbbi A keresztény fejedelem neveltetése 
címen nagyszerű intelmeket írt le, beleértve a fejedelem 
életének napfényes és árnyas oldalaiban megmutatkozó 
kísértéseit. Nem is Kölcsey Parainézise, Kölcsey Kálmán-
hoz írt intelmei a végső norma számunkra. Becsüljük, 
mint István király intelmeit fiához, de elsősorban mégis 
Jézus tanítására, az irgalmon alapuló etika egészére és 
részleteire figyelünk.

Szabad így fogalmazni a mai közmondással szemben: 
a részletekben nem az ördög rejlik, hanem mind az egész-
ben, mind morális magatartásunk részleteiben az Isten 
szeretete. Pál apostol világosan tisztázza, hogyan kell a 
hit és szeretet nemes harcát megharcolni, amikor ketté-
osztja mondanivalóját: mi az, amit kerülni kell a megma-
radás érdekében: a pénz szerelmét, az irigységet, a gyanú-
sításokat, a torzsalkodást, a nyerészkedést, a kegyesség 
látszatát. Mindezek az embert, a tanítványt, a gyü le kezet 
vezetőjét romlásba dönthetik, eltévelyedésre vezethetik. 
De azt is megmutatja a hit és szeretet jegyében, mire kell 
törekedni: megelégedettségre, igazságra, jó értelemben vett 
pietásra (kegyesség), hitre, állhatatosságra. Mindez hoz-
zátartozik a jó munkához (, 1Tim 3,1), ami a 
gyülekezetben végzett szolgálatnak az alapja. Egyszerű 
józanság a keresztény morál mai lelkisége. Nem kell sem 
szőrszálhasogatásba, sem felesleges vitatkozásba merülni, 
nyugodtan és egyértelműen lehet járni a krisztusi tanít-
vány keskeny útját. Van kísértés elég a mi időnkben is, de 
van erő az imádságban (2,1kk), az istentiszteleti életben 
(2,8kk), a szeretetszolgálatban, az istenfélő életben – az 
elpártolt, hamis nemzedék idején, szektások és új valláso-
kat keresők környezetében. A tanítvány így ügyel ma is 
magára és szolgatársaira, és Jézus szeretetére alapozza 
életét, mert ő is Isten embere, nem csak Pál apostol fiatal 
tanítványa, Timóteus volt az egykor.

Igeszakaszunk aktuális mai egyházi életünkben is, lel-
készekre, püspökökre, gyülekezeti tagjainkra egyaránt, 
hiszen Isten emberei vagyunk.

Vázlatok lelkészeknek és gyülekezeteknek

Lelkészeknek: 2005-ben is érvényes parainézis 
a valós irgalom alapján
a) Európában a morális helyzet változatlan: kaotikus, plu-
ralista.

b) Minden lelkészt, teológust is megszédít a korszellem 
és a morális lazaság.

c) an ma is sajátos, istenes új élet. Hiszen tudjuk, mi a jó, 
mi a rossz. Nem a világ sémája szerint gondolkodunk, és 
ezért a Christus Victor uralma alatt világosságot és erőt kap-
hatunk a győzni tudó hitre és a jó, irgalmas, felelős életre.

d) Kinek-kinek saját helyén felelőssége van szolgatársai, 
utódjai vigasztalására és bátorítására.

Gyülekezeteknek (munkaév, tanítás kezdetén) 
Isten Krisztusban megtapasztalt irgalma alapján
a) Tudni kell a mindenkori környezet zűrzavaros hitéről, 
immorális magatart ásáról, kaotikus erkölcsi felfogásáról és 
életgyakorlatáról.

b) Isten emberének azonban nem szükségszerű behódol-
ni a korszellemnek („Zeitgeist” helyett a „heiliger Geist” 
vezeti).

c) Minden gyöngeségünk ellenére lehet ma is bizalmas 
hitben és részleteiben is krisztusi morál szerint felelősen 
élni a szeretet új napiparancsa alapján.

Hafenscher Károly (id.)

Tallózó

„A  kegyesség (…) nem eredményez anyagi nyereséget (…); 
hanem maga a nyereség, ha megelégedéssel párosul. Az 
autarkeias szó közvetlen jelentése »önellátás«.” (A Biblia 
ismerete kommentársorozat. Keresztyén Ismeretterjesztő 
Alapítvány)

„Nem magáról a pénzről van itt szó, hanem a pénz sze-
retetéről. (…) mértéktelen vágyról van szó, amely bűnhöz 
és megszégyenüléshez vezet. Most a pénz szeretetének egy 
különleges gonoszságát említi (…) eltévelyít a keresztyén 
hittől.” (William MacDonald: Újszövetségi kommentár. 
Evangéliumi Kiadó)

„Az, hogy a kegyesség nyerészkedés eszköze lehet (5b), 
szinte képtelenségnek hangzik. Pál azonban nem úgy kez-
di ki, hogy ellene szól (…) nem minden gúny nélkül az 
ellenkezőjére fordítja a szavakat. (…) Az a szó, amelyet 
Pál a megelégedésre használ (autarkeia), ugyanaz, mint 
amivel a sztoikusok a körülmények től független ember 
önállóságát fejezik ki. (…) Pál nem a nyomorgókról beszél 
(…) A nyomorral senki nem elégedhet meg. (…) egy gazdag 
hölgy temetésén (…) a kíváncsiskodók (…) azt kérdezték, 
mennyit hagyott hátra az elhunyt: »Mindent.« Ez a távlat 
kell hogy meghatározza életünk gazdasági aspektusát. (…) 
a szkepaszma (…) »ruházat…, de vonatkozhat házra is«. 
Az »élelmünk és ruházatunk« szópár tehát jelölheti a lak-
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hatást is, mivel e három valóban létfeltételnek számít föl-
di utunk során. (…) Pál nem a hívő által birtokolható va-
gyon maximumát határozza meg, hanem azt a minimumot, 
ami a megelégedéshez szükséges. (…) Pál a megelégedett 
és a kapzsi szegény keresztyénekhez szól, kiválóan alkal-
mas arra, hogy a keresztyén vallás kritikusait felhergelje. 
»Marx pontosan erre gondolt – mondják ők – amikor a 
vallást a nép ópiumának nevezte.« (…) A keresztyénség 
valóban a megelégedést tanítja (…) ami nem azonos a 
társadalmi igazságtalanságokba való beletörődéssel. (…) 
Összességében tehát Pál nem a szegénység mellett van a 
gazdagság ellenében, hanem a megelégedés mellett a kap-
zsiság ellenében.” (John Stott: A Timóteushoz írt első levél 
és a Tituszhoz írt levél. Harmat)

Illusztráció 

GONDOLATOK
„Az ember erényének vagy szellemi kapacitásának mértéke 
a mindennapi élet.”

(Saul Bellow)

TÖRTÉNET

(a megelégedésről)
– Hogy segítene a lelkiség egy ilyen világi emberen, mint 

én? – kérdezte az üzletember.
– Úgy, hogy még nagyobb lenne a vagyonod – válaszolt 

a Mester.
– Hogyan?
– Azáltal, hogy megtanítana kevesebbet kívánni.

(Anthony de Mello)

(nem is vihetünk ki semmit belőle…) 
A Mennyei királyság című filmből sokak által megismert 
Szaladinról, Egyiptom és Szíria szultánjáról, a szent város 
visszafoglalójáról:

Amikor betegen feküdt damaszkuszi palotájában, amely-
nek bejáratánál állandóan zászló lengett, ennek helyébe azt 
a halotti leplet függesztette ki, amelybe be akarta magát 
burkoltatni halála után. A lepel mellé pedig egy szolgát ren-
delt, aki időnként ezt kiáltotta:

– Íme, mindössze ennyit visz magával Szaladin, Kelet 
nagy hódítója.

VERS

(kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba 
esnek…)
Tankcsapda: Mennyország Tourist (részlet)

Lehet, hogy nem vagy gyenge 
De ha a szívedbe szalad a penge 
Attól nem érzed magad jo bban

Ha a kocsidban bomba robban
Tudom én, erős vagy persze
De ha a fejedben ott van a fejsze
Vagy a fegyver csövébe nézel
Ott már semmire nem mégy pénzzel, és
Hiába vagy gazdag
Ha az égiek leszavaznak
A kocka, ha el van vetve
Te meg a föld alá temetve
Ott már hiába van ügyvéd
Aki a törvényektől megvéd
Itt senki se golyóálló és
Ha szakad a védőháló
A halálugrás végén a túlvilági tv-n majd
Rólad szólnak a hírek
Veled van tele a sajtó
Aki a pokolra kíván jutni, annak
Balra a második ajtó
De ha a Szent Péter-szigetekre már
Be van fizetve az útja
Önnek a Mennyország Tourist
A legjobb szolgáltatást nyújtja…
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekbe’
Mondd csak, én melyik ajtón menjek be?

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE U TÁN 16. VASÁRNAP
• Kol 3,1–7 

Bevezető gondolatok

Amikor a Misszió magazin számára interjút készítettem 
Farkas Bertalannal, az eddigi egyetlen magyar űrhajóssal, 
akkor döbbentem rá, hogy milyen földhöz kötött a mi gon-
dolkodásunk. Elég néhány száz kilométerre eltávolodni a 
Földtől, és emberi ésszel elképzelhetetlen világba érke-
zünk, amelyben a sebesség, a tér és az idő számunkra is-
meretlen dimenzióba kerül. Mert hogyan is lehetne jelle-
mezni azt, amikor egy ember alkotta szerkezetben 28 ezer 
kilométeres sebességgel száguldozunk, miközben a mik-
ro gra vitáció miatt a magasság és a mélység egyszerre van 
jelen, és az űrhajós 90 percenként számol egy napot, lát 
naplementét és napfelkeltét?

Amikor Isten igéjét vizsgáljuk, igehirdetésre készü-
lünk, hasonló helyzetbe kerülünk mi is. El kell szakad-
nunk a földi gondolkodásmódtól, és lélekben fel kell 
emelkednünk. Tudjuk jól, hogy Pál apostol nem kozmikus 
összefüggésekben gondolkodik, bár a kolosséi gyüleke-
zethez írt levél legfőbb mondanivalója az, hogy rámutat 
Krisztus központi helyzetére a mindenségben. Az Atya 
érte és általa teremtett mindent, s ő feltámadásában az 
Atya akaratából át is vette az uralmat, ezért az egész 
történelem és az egész kozmosz útban van a megdicső-
ülés felé. A megdicsőült élet csíráját már magunkban 
hordozzuk, ezért azt kell keresni, ami ott fent van. A mai 
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embernek sokat mond az a tudat, hogy ez a világ minden 
érthetetlensége ellenére értünk van, ezért lehetséges ben-
ne Krisztus követése. (Gál Ferenc)

A fent és lent ugyanakkor Pálnál nem bizonyos helyeket 
jelöl a kozmoszban, és nem is a létezés és nem létezés 
bizonyos területeit jelenti, hanem tájékozódási pontokat, 
amelyekhez életünket szabhatjuk. Fent Isten van, lent pe-
dig mindaz, ami nem krisztusi. Isten maga hozta el közénk 
Jézus Krisztusban az odafenn valót. Ha viszont ő közöt-
tünk van, akkor a családi és a társadalmi életünk minden 
területére rá kell nyomni Krisztus bélyegét.

Mit üzen számunkra az ige?

Igénk első szava is ilyen feltételes móddal kezdődik. Ha – 
ez azt jelenti, hogy oda már eljutott az evangélium. Ameny-
nyiben pedig ez igaz (hiszen Pál ne m járt Kolosséban), 
ennek meg kell látszódni a gyülekezet tagjainak gondolko-
dásában, szavaiban és tetteiben. A Krisztussal való feltá-
madottság tudata és hite nem a világtól való elfordulásra 
késztet, hanem azt hangsúlyozza, hogy a keresztények 
életének ereje és célja e világban Krisztus által már meg-
adatott. Ezeket kell keresni, ezekkel kell törődni.

A kor problémája volt Kolosséban is, hogy a szervező-
dő gyülekezetet megzavarták a tévtanítók, akik a terem-
tettséget állították a középpontba. Azt hirdették, hogy 
ennek birtokbavételére küldetést kaptak. Ők a világ ele-
meihez igazították vallásosságukat. Az alapigében benne 
feszül a tévtanítók maga választotta önző, tetszelgő és 
látványos élete. Velük ellentétben mondja Pál, hogy az 
odafönt valókat kell keresni. A keresztény élet rejtett, 
nem hivalkodó élet. A keresztények új élete nem úgy az 
övék, hogy afelett rendelkezhetnének vagy azt kimutat-
hatnák, hanem az egyelőre el van rejtve és a Krisztussal 
való közösséghez van kötve. A végső időkben majd be-
következő kijelentése fogja megmutatni, hogy kicsodák 
is ők valójában. A tévtanítás helyett a Krisztushoz méltó 
életet célozza meg, amely szüntelenül vívja harcát a kí-
sértések és a bűn ellen. De nem az érdemszerzésért teszi 
mindezt, hanem azért, hogy a Krisztusban elrejtett élet 
az ő követésében váljék hasznossá és láthatóvá a végső 
beteljesedés előtt.

Ha a megdicsőült Krisztusra tekintünk, aki az Atya jobb-
ján most is esedezik értünk, akkor fölébred bennünk a 
remény, és ez eligazít a földi nehézségek között. Jézus nem 
tétlenül ül az Atya jobbján. Kormányozza az ő népét. A 
feltámadás erőit a kegyelemmel már magunkban hordoz-
zuk, de még rejtett módon, Krisztus megjelenésekor, vagy-
is az általános feltámadásban külsőleg is áthatja testünket 
Isten gyermekeinek dicsősége. Tehát magunkban hordoz-
zuk a lelki ember képét, ezért nem élhetünk a testi ember 
vágyai szerint.

A hit cselekedetek nélkül halott

Alapigénk az alapvető tanításból átvezet az intelmeket, meg-
fogalmazó részhez. Pál ebben a fejezetben folytatja a ke-
resztségből vett kép magyarázatát. Korábban azt írta, hogy 
a keresztség által beöltözünk Krisztus halálába, itt pedig a 
másik oldalt jellemzi: beöltözünk feltámadásába is, ezért 
fordítsuk figyelmünket az üdvösség felé. Az égi dolgok ke-
resése n em azt jelenti, hogy fordítsunk hátat a földieknek, 
hanem hogy megfelelő értékelést vigyünk bele az életbe. A 
keresztség által Krisztussal lépünk kapcsolatba, és felsza-
badulunk a világ szolgálata alól. De nem kerülünk ki a vi-
lágból. A világnak való meghalást sokan inkább kivonulás-
nak értették. Pál arra bátorít, hogy Krisztussal bátran élhe-
tünk a világ elemeivel.

Az apostol a Krisztusban bízó hitet és a vele való közös-
séget mindig úgy jellemzi, hogy az részesedés halálában és 
feltámadásában. Halálából következik, hogy megszabadu-
lunk a felelőtlen, szenvedélyektől megkötözött, önzéstől és 
kapzsiságtól megnyomorított élettől. Feltámadásától vi-
szont elválaszthatatlan az új élet, ami a visszajövetelekor 
lesz teljes és látható. Az élő Krisztus sem látvány, mégis 
forrás és tapasztalat a benne bízóknak. A hitben járó élet 
sem mutogatásra való. Maga Jézus is rejtetten élt földi éle-
tében. Ez feltámadása után sem változott.

Pál a földre irányuló emberi magatartások között külö-
nösen kiemeli a kapzsiságot, s egyenesen bálványimádás-
nak mondja. Mert a földi javak bálványozása eltérít Isten 
szolgálatától. A keresztség által magunkra öltöttük az új 
embert, amely az Istenhez való hasonlóságot viseli magán. 
Ez megköveteli, hogy ne éljek a régi ember szokásai sze-
rint. Az új ember sajátossága az állandó megújulás, amíg 
el nem jut a teljes megismerésre. Az ismeret gyarapodását 
a hit és a kegyelem biztosítja (Gál Ferenc). Az anyagiakhoz 
való viszonyomból derül ki igazán, hogy Isten hányadik 
helyen áll az életemben.

Az igeszakasz végén megszólal az emlékeztető figyel-
meztetés is. A Krisztustól jövő kegyelem megtapasztalása 
előtt a gyülekezet tagjai is azokban a bűnökben éltek, 
amelyek miatt haragszik az Isten. De hitre jutásuk után 
Jézus érdeméért megbocsátott nekik. Nem ragadtatunk el 
a megtéréskor, hanem itt kell élnünk továbbra is a földi 
nehézségek közepette.

A szószék felé

Korunk erkölcsi mércéje folyamatosan romlik. A mai világ 
a szabadosságot hirdeti, a testi szenvedélyekben való ki-
élést. Szinte minden csatornán keresztül azt ordítja felénk, 
hogy amíg tehetjük, használjuk ki a lehetőségeket… Egy 
ilyen társadalomban csak az találja meg a helyes utat, aki-
nek van mihez és kihez igazodni. Sok a feszültség az éle-
tünkben, amelyekre rossz megoldásokat keresünk. A hívő 
életben is van elég feszültség, hiszen a keresztény élet harc. 
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Erre a harcra kell buzdítani az igehirdetésben. Ne igazod-
junk a világhoz. Néha bizony jólesik a földi dolgok mögül 
az égre nézni. Ez a feltekintés elsősorban az igeha llgatás-
ban mutatkozik meg.

A Szentírás első lapjain azt olvassuk, hogy amikor az 
ember fellázadt Isten ellen, akkor kierőszakolta az önálló-
ságot, amelyben azután magára maradt. Ekkor kerítette 
hatalmába a félelem, és félelmében elrejtőzött az Édenkert 
fái közé. De ezt a máig ható elrejtettséget nem lehet sehol 
másutt feloldani, csak Isten szeretetében. Csak az rejtőzhet 
el Istenben, akit már előzőleg megtalált az ő szeretete. 
A megoldás az, hogy nem előle kell menekülnünk, hanem 
hozzá. Istenben való elrejtettségünk védelmet, oltalmat, 
biztonságot és reménységet ad. A keresztény élet rejtett, 
hogy senki el ne lophassa. Nem a világhoz igazodik. A kö-
nyörülő Isten rejtetten munkálja bennem a hitet, amiképpen 
Krisztus is rejtetten van jelen a világban.

Külsőleg nem különbözünk a többi embertől. A megté-
rés által nem leszünk mindentudókká. A Krisztussal való 
meghalás nem iktatja ki automatikusan az összes eddigi 
helytelen életmegnyilvánulást az életünkből. Az új élet 
viszont nem osztható ketté vallásos áhítatok és hétköz-
napok idejére. Annak viszont meg kell látszódni az éle-
tünkben, hogy két ország polgárai vagyunk. De ezt nem 
bizonygatnunk kell, hanem ennek bizonyosságával kell 
élnünk a földön, mint akik tudják, hogy Isten nem hagy-
ta magára az ő népét.

Ezen a vasárnapon, szeptember 11-én megemlékezhe-
tünk a négy évvel ezelőtti New York-i terrorcselekmé-
nyekről is.

Menyes Gyula

Tallózó

„Nem a mennyei és a földi, az anyagi és a szellemi, a testi és 
a lelki dolgokat állítja itt Pál szembe, hanem a két kegyessé-
get. Az egyik földi fogásokkal akarja az eget elérni, a másik 
egy megnyílt ajtón át az ég javait engedi és segíti a földre 
érkezni.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. 
Arcanum Digitéka Kft.)

„(apothesthe) szó jelentése »vegyétek le«, mint egy ruhát. 
Itteni erkölcsi használatát még pontosabban így lehetne 
fordítani: »dobjátok el magatoktól, mint egy koszos inget«.” 
(A Biblia ismerete kommentársorozat. Keresztyén Ismeret-
terjesztő Alapítvány)

„A világ nem látja szellemi életünket. Az emberek nem 
értenek meg bennünket. Úgy gondolják, furcsa, hogy nem 
hozzájuk hasonlóan élünk. Nem értik gondolatainkat, in-
dítékainkat vagy útjainkat. (…) Az igazi elszakadás a vi-
lágtól abban a tényben  rejlik, hogy a világ nem érti meg, 
hanem félreérti a hívő embert.” (William MacDonald: Új-
szövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„A földiek fogalmának félreértéséből származtak az egy-
háztörténet során a világtagadó, tőle elvonuló irányzatok, 

beleesve abba, amit pedig szerettek volna elkerülni.” (Sza-
bó Andor: Lábam előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó) 

„Feltámadásunk ugyanis nem mindenki által megtapasz-
talható valóság. Csak a hit ismerheti fel, (…) és abban az 
irányvételben fejeződik ki, amelybe Krisztus állított ben-
nünket. (…) Ég és föld ellentéte Isten és a bűn között hú-
zódik, nem pedig a szellemi és anyagi világ között.” (Cser-
háti Sándor: A kolossébeliekhez és a Filemonhoz írt levél. 
Evangélikus Sajtóosztály)

„De tényleg ilyen mennyei »nemtörődömséget« rendel el 
az apostol? Ha valóban így volna, akkor egy »lelki« ember 
számára fel sem merülhetne, hogy gyakorlati kérdésekkel 
foglalkozzon. Nem vehetne részt semmilyen anyagiakkal 
kapcsolatos tevékenységben. A keresztyén nem lehetne 
műszerész, sebész, üzletember vagy szakács, sőt akár jó 
férj, feleség, munkáltató stb. sem, ahogy Pál később kifej-
ti.” (R. C. Lucas: Pál levele a kolossébeliekhez és Filemonhoz. 
Harmat Kiadó)

„Kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy vallásos 
óemberként végigfickándozni ezt a vacak, rövid kis életet. 
Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy meghaltál, és életed 
van Őbenne, elrejtve Krisztusban.” (Balikó Zoltán: Isten 
iskolájában. Luther Rózsa Alapítvány)

Illusztráció

GONDOLATOK
„Úgy tűnik, sokkal nehezebb legyőzni a láthatatlan szenve-
délyeket, mint fegyverrel meghódítani a látható világot.”

(Mahatma Gandhi)

„A gőgös emberből hiányzik a kegyelem (a szónak kettős 
értelmében). Ez tévedésből fakad.

A figyelem a maga legmagasabb fokán egyet jelent az 
imádsággal. Feltételezi a hitet és a szeretetet.”

(Simone Weil: A figyelem és az akarat)

„Ha értelmünket a jó felé fordítjuk, lehetetlen, hogy egész 
lelkünk annak vonzásába ne kerüljön – lassanként, ha még 
annyira ellenállna is.”

(Simone Weil: A figyelem és az akarat)

TÖRTÉNET

(Gyülekezeteink idősebb tagjai még emlékeznek az egykori 
színészkirályra.) 

(azokat keressétek, amik odafent vannak…) 
Jávor Pál megtalálta az utat Krisztushoz. Mikor a rák 

rombolta szervezetét, lelke állandóan Krisztusba menekült. 
A papnak, aki először nyújtotta neki a Szentírást, később 
ezt mondta:

– Nem tudom abbahagyni az evangéliumi Krisztus szem-
lélését. Erős meggyőződésem, hogy egyedül a krisztusi élet 
tudja megmenteni ezt a szegény, eltévelyedett világot. El-
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fogado m nehéz betegségem minden szenvedését saját bű-
neimért és tévedéseimért és Istent tagadó testvéreimért.

Kívánsága szerint temetésén a pap felolvasta végső aka-
ratát, kívánságát barátainak és tisztelőinek.

„Egyedül Krisztusért érdemes élni. Ez az egyedüli mara-
dandó érték ezen a világon, amely elkísér bennünket a má-
sik világra, amikor szembetalálkozunk az Istennel.”

VERS
Sík Sándor: Ments meg, Uram! (részlet)

Csak attól ments meg, keresők Barátja, 
Hogy ne nézzek se előre, se hátra. 
Tartsd rajtam szent nyugtalan ujjad, 
Ne tűrd, Uram, hogy bezáruljak!

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 17. VASÁRNAP
• 1Kor 12,12–26

Össz efüggések*

Egyek vagyunk Krisztusban – ez vasárnapunk témája, 
amely az evangéliumban, oltári igénkben (Lk 14,1–11) át-
tételesen szólal meg, az óegyházi epistolában (Ef 4,1–6) már 
markánsan felismerhető. Textusunk pedig a téma ekklé-
ziológiai összefüggéseit tárja föl.

Pál apostol már a levél elején, az 1. fejezetben emlékez-
tette a korinthusiakat arra, hogy a Jézus Krisztussal való 
közösségre vannak elhívva (9. v.). Ezért ne legyenek köztük 
szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal 
a meggyőződéssel igazodjanak egymáshoz (10. v.).

A 12. fejezetben az apostol visszatér a levél nyitó témá-
jára, és azt teológiailag elmélyíti. A gyülekezet istentiszte-
leti életének elevenségéről elismerően szól, de a sokféle 
lelki ajándékkal szembeállítja az egy Lelket és az egy Urat 
(4–11. v.). Hangsúlyozza a sok tag egységét az egy testben 
(12–26. v.), majd a következő, a textusunkhoz csatlakozó 
szakaszban utal az Istentől rendelt szolgálati ágakra (27–
31. v.). A következő fejezetben felcsendül a szeretet him-
nusza, amely kijelöli minden szolgálat mértékét.

A gyülekezet egységét és sokféleségét Pál apostol az 
emberi test példáján magyarázza. Ez a kép ismerős már 
a szenátus ellen lázadó plebejusokat megbékítő római 
konzul, Menenius Agrippa történetéből is (Kr. e. 503), 
aki politikai érdektől vezérelve mondta el híressé vált 
meséjét a munkás tagokról, a kenyérkereső kezekről és 
lábakról, amelyek – vesztükre – fellázadtak a henye gyo-
mor ellen, amelytől egyébként a saját táplálékukat kap-
ják. A plebejusok megértették a mesét, és felhagytak a 
lázadással.

Az apostol arra helyezi a hangsúlyt, hogy az emberi test 

 * Az első és második szakasz lényegében W. Schulz Meditative Zugänge 
VI,2-ben közölt írása alapján.

sok tagból, érzékszervből áll, és belőlük épül fel az egész 
test. Ezt a képet viszi át Krisztus testére, az egyházra. Ahogy 
Róm 12,3–8-ban, 1Kor 12-ben is a gyülekezet tanítására 
használja a képet. A nemek különbsége, a nemzeti kötelé-
kek, a szociális-társadalmi helyzet különbsége (vö. Gal 3,28) 
és a gyülekezeten belüli feladatok és funkciók különbsége 
elveszti jelentőségét. Ezek olyan adottságok, amelyek felett 
nem rendelkezhetnek az emberek, mert mindez a Szentlélek 
Úristen adománya. A különféle adottságú emberek a Lélek 
által a keresztségben betagolódtak Krisztus testébe. Az 
 (13. v.) lokálisan és következményként is érthető. 
G. Voigt: a keresztség által Krisztus testébe tagolódtunk, a 
„megitattatásban” pedig a Lélek által Krisztus költözik be-
lénk (…gelangt Christus in uns hinein).

A Krisztus teste kifejezés minden más leírásnál erőtelje-
sebben figyelmeztet bennünket az egységre és a sokféleség-
re. Arra is utal, hogy a gyülekezetet mindig Isten teremti, 
az sohasem a hívő emberek jó szándékú összefogásának 
az eredménye.

Egyértelműen feltárul az úrvacsorával való kapcsolat is. 
A közösség az egy kenyérből és egy pohárból való részese-
dés által (1Kor 10,16k) lesz Krisztus testévé, amely – vö. 
1Kor 11,24 – értünk adatik. A hangsúly nem a szubsztan-
cián, hanem az akción, a kiengesztelésen van: „Krisztus 
megfeszített és feltámadott teste Pál számára valóságos 
hely, amelybe beleállíttatik a gyülekezet. Éppen ezáltal lesz 
a gyülekezet eggyé… Tehát a gyülekezet egy test, amely 
Krisztus testében lakik.” (E. Schweizer)

A 15–25. versekben – a textus súlyos kezdő és befejező 
szakaszai között szinte mint egy példatárban – Pál az egyes 
tagok funkcióját illusztrálja, de a 26. versben visszatér a 
főtémához. A gyülekezet tagjai olyan szorosan összetar-
toznak, hogy egy tag szenvedésében osztozik a többi is 
(), és az egyik tagot ért megtiszteltetés őszinte 
öröme a többinek is. A 27. v. „lekerekíti” a perikópát: Ti 
mindnyájan – mindenki önmagában is – egyszerre Krisztus 
teste és tagjai vagytok, hitre és szolgálatra elhívva.

Megközelítések

Lehet, hogy nem kevesen vannak közöttünk, akik saját 
gondjaik helyett szívesen osztanák meg Pál apostollal az 
ő gondjait. Azokra gondolok – talán mi is közéjük tarto-
zunk? –, akik szerint Pál gondjai legalább az életet és a 
lelki gazdagságot mutatják. De amit mi látunk az egyház-
ból, amit tapasztalunk, elszomorító: túl sok a bürokrácia; 
a nagy és a nagyvárosi gy ülekezetek szolgáltató társasá-
gokká lettek; a gyülekezetek többsége lelkészcentrikus, 
egyszemélyes üzemként vegetál; a legtöbb helyen gyatra 
az istentiszteleti részvétel; általános a megfáradás, az új 
kezdeményezések ellenére is sokszor csüggesztő az érdek-
telenség stb.

Aztán Pál apostol szavaira gondolok. És bár ezek a mon-
datok egyáltalán nem ideális gyülekezetre utalnak, az apos-
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tol mégis reménységgel fogalmaz. Ezért használja a Krisz-
tus testének fogalmát. Így inti, tanítja gyülekezetét.

Lehet, hogy a „test” és „tag” szavakat ma kicsit óvato-
sabban használhatjuk csak, más az akusztikájuk.

Elgondolkodom. Megfigyelem a testemet, mozgatom lá-
bamat, kezemet, kinyitom és becsukom szememet, befogom 
a fülemet. Nagy örömmel és hálával tölt el, hogy járni, hal-
lani, látni, markolni tudok. S most azokra a felebarátaimra 
gondolok, akik mindezt nem tudják megtenni…

A lábak nehéz utakon is jártak, elvittek betegekhez, de 
örömteli találkozásokra is, sőt még az istentiszteletekre is…

A kezek is tettre készek, ahol szükség van rájuk, béke-
jobbot kínálnak, áldást osztanak, istentisztelet előtt rendbe 
teszik a templomot, oltárt díszítenek, és az éppen aktuális 
adományt szívesen a perselybe helyezik (és eközben a jobb 
nem tudja, mit tesz a bal), megszólaltatják az orgonát, a 
harangot, máskor meg imádságra kulcsolódnak.

A füleknek is van feladata. Figyelmesen meghallják, ha 
a gyülekezetben valami aggodalomra ad okot, vagy segít-
ségre van szükség, figyelmesen hallgatják az igehirdetést, 
felfogják és a szívhez továbbítják az ige üzenetét.

A szemek is szolgálnak. Észreveszik, ha valahol baj van, 
hiányt szenved valaki, érzékelik a feladatokat, amelyeket 
el kell végezni, és meglátják az Úr jóságát és gyönyörködnek 
templomában (Zsolt 27,4)…

A szájnak is jut feladat. Vigasztaló szót mondhat, ének 
és imádság formálódik rajta, a Miatyánkot és a hitvallást 
mondhatja, bizonyságot tesz vagy lekciót olvas, gyermeke-
ket és ifjakat tanít, énekli a gyülekezeti kórusban Isten 
dicséretét…

Hála Istennek, mindebből sok minden valóság már, de 
van, ahol még csak a kezdet látható. Ne csüggedjünk, a 
legkisebb gyülekezet is Isten ajándéka a számunkra, hiszen 
lényege szerint a legkisebb is ugyanaz, mint a nagy: Krisz-
tus teste. És a gyülekezet növekedése, a gyülekezet építése, 
gondozása ezért nem olyan, mint a saját testünk kényez-
tetése, nem holmi kegyeskedő „body building”, hanem a 
Szentlélek munkája. Mert ő hív el embereket, és ő állít szol-
gálatba – szándéka szerint minden megkereszteltet.

Ennek a szolgálatnak a gyülekezeti istentisztelet a kö-
zép pontja, amely még a legegyszerűbb, legszerényebb 
for májában is minden másnál előbbre való. A legkülön-
legesebb események, a különféle nagyszabású, pompás 
élményeket kínáló rendezvények, egyházi napok, sztár-
pré di kátorok fellépései és minden más előtt áll a gyüle-
kezet istentisztelete.

Így már egészen világossá lesz, hogy a – sokat emlegetett, 
de sokszor félreértett – hívők egyetemes papsága egyáltalán 
nem formális dolog. Az egymásra figyelés, az elszéledtek 
megkeresése, a rossz útra tévedtek testvéri megintése, a 
testvérben felfedezni az Istentől kapott ajándékokat, a ke-
zek, a lábak, a fülek, a szemek és szájak szolgálata – mind-
ez drága és fontos kincs. És hisszük, ma is adatnak a ke-
gyelmi ajándékok…

Krisztus teste – valószínűleg nem tudjuk ezt a képet tel-

jes mélységében, gazdagságában és szépségében felfogni 
és kibontani, mert nem mi rendelkezünk felette. De mégis 
boldogító és vigasztaló beszélni róla, mert arról tanúskodik, 
hogy a gyülekezetben, az egyházban Isten cselekszik, ez az 
ő cselekvésének felségterülete. És ő hív el és állít bele min-
ket minden testvérünkkel együtt az egy közösségbe, amikor 
Krisztus testében részt ad, önmagát adja nekünk a kenyér-
ben és a borban, és szolgálatába fogad.

Az üzenet a szószéken

„Tetőled el ne szakadjak, Szent tested tagja maradjak…” 
(EÉ 361,2)

Megajándékozottak vagyunk
Az egyház létének lényegét és valóságát nem a mi tapaszta-
lataink, hanem Isten igéje mutatja meg. Minden gondunk, 
kétségünk ellenére vallhatjuk, amit az apostol mond: gyü-
lekezetünk a Krisztus teste. Nem azért, mintha hibátlanok 
lennénk, hanem mert igéjében megígérte, a keresztségben a 
Lélek által megteremtette, az úrvacsorával életben tartja és 
megerősíti.

Mindenkire szükség van
Nincs felesleges ember a gyülekezetben, mindenkire szükség 
van, s mindenkinek van/lehet feladata, szolgálata, „…ma 
nem a lepra és a tüdőbaj a leggonoszabb betegség, hanem 
az az érzés, hogy nemkívánatos, nem szeretett, felesleges és 
elhagyott vagyok.” (Teréz anya) A le gkisebb, a „leggyen-
gébb” tag szolgálata sem hiábavaló.

Van reménység
Reménységünk az, hogy Jézus Urunktól ígéretünk van. En-
nek alapján hisszük, hogy a Lélek ma is munkálkodik, és – 
ubi et quando visum est Deo – ma is hatékonnyá teszi az 
igehirdetést, és osztja ajándékait. Így lehetünk azzá, amik 
vagyunk: „Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként an-
nak tagjai.”

Ittzés János

Tallózó

„…amikor alkalmazza az egyházra, elhagyja a hasonlatot 
és kimondja: a Krisztus is egy test, sok taggal. (…) A zsidók-
nál pedig a test egy korporatív személyiség volt (pl. ősatyák), 
aki a sok tagból álló közösséget megszemélyesítette (…).” 
(Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Di gi-
téka Kft.)

„…ahogyan az emberi test eszköz, amivel valaki kifejezi 
magát mások felé, a Krisztus Teste is olyan eszköz a földön, 
amivel ismertté akarja tenni magát a világ előtt. (…) elren-
dezte a különböző tagokat (…) Bizalommal lehetünk irán-
ta, mert tudja, mit csinál! Legyünk hálásak minden aján-
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SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 18. VASÁRNAP 
• Jn 15,9–14

Rövid sz övegmagyarázat

Ahogy a szőlővessző a szőlőtőhöz kapcsolódik (15,1–5), 
úgy ágazik ki a kijelölt szakasz (15,9–14) az azt megelőző 
részből (15,1–8). A gyümölcstermésre utaló és az egymás 
iránti szeretetet újfent hangsúlyozó mondatok (15,16–17) 
ugyan „le vannak metszve” a perikópáról, a teljes szöveg-
egység (15,1–17)1 visszatérő motívumaként (15,2.4–
5.8.12–13.16–17) azonban mégis figyelembe vehetők. Az 
említett hosszabb szakasz (15,1–17) meghatározó tétele 
Jézus és a tanítványok egységének és közösségének a szem-
léltetése. Az alapige ennek a részlete, a már érintett „lenye-
sett rész” (15,15–17) kivételével. A biológia világából, a 
földművelő életből vett kép erkölcsi tartalmat kap:2 A gyü-
mölcstermő élet tápereje a szeretet. Az Atya, Jézus és a ta-

 1 Smith, D. Moody: John. In: Harper’s Bible Commentary. Harper & Row, 
San Francisco, 1988. 1068–1069. o.
 2 Scholz László: Pünkösdi rózsák. Igehirdetés Jn 15,9–16 alapján. In: 
Ínségeseknek szabadítója. FÉBÉ, Budapest, 1942. 155. o.

dékért, és használjuk örömmel az ő dicsőségére és mások 
építésére. (…) A szem meglátja a dolgokat, amelyeket meg 
kell tenni, de megcsinálni nem tudja. Erre vonatkozóan a 
kéztől függ. (…) A vesék például nem látszanak olyan erős-
nek, mint a karok. De a vesék nélkülözhetetlenek,  míg a 
karok nem.” (William MacDonald: Újszövetségi kommentár. 
Evangéliumi Kiadó)

„Míg vannak olyanok, akik csak akkor említtetnek, ha 
kiderül, hogy hiányoznak, mert minden jelentéktelenségük 
ellenére mégis szükség van rájuk, másokat meg elfoghat a 
lenéző, kirekesztő önteltség.” (Szabó Andor: Lábam előtt 
mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„…nem lehet érvényes az a szövegmagyarázat, amely 
(…) első- és másodosztályú hívőkre osztja fel a keresztyé-
neket. (…) minden keresztyén átéli azt, amiről ez a vers 
szól. (…) nemcsak az egész test egészsége érdekében van 
szükségünk egymásra, hanem azért is, hogy külön-külön 
mindnyájan fel tudjuk használni lehetőségeink teljességét. 
(…) Ahelyett, hogy a sokféleségből közösséget építenénk, 
gyakran megengedjük, hogy minden alcsoport saját egy-
séget alkotva, más természetes csoportosulásoktól elszi-
getelve növekedjék. (…) »örüljünk az örülőkkel«, és »sír-
junk a sírókkal« (…) Egyes keresztyéneknek több gondot 
okoz az előbbi, mint az utóbbi: az igazi alázat kegyelme 
kell ahhoz, hogy őszintén örüljünk, amikor más kapja az 
áldást, a feladatot, a dicséretet.” (Dávid Prior: Pál első le-
vele a korinthusiakhoz. Harmat)

Illusztráció

Rendhagyó módon feleségem egy Duna tévés áhítatát köz-
löm, amely Krisztus testének egy névtelen kemenesaljai 
tagjáról szól.

(mert „a test gyengébbnek látszó részei nagyon is szüksé-
gesek…”)
A mennyei asztal
A példaképem egy idős parasztasszony. Igen sokat szenve-
dett. Végigdolgozta életét a földeken, és eltemette már majd-
nem egész családját. Férjét és testvéreit, fiát és keresztgyer-
mekeit. Hogyan lehet élni ilyen nehéz lelki batyut cipelve?
Ő cipeli. Gyakran kimegy a temetőbe, ahol nagyon sok 

sírnál kell megállnia – aztán hazajön, mert sok még a dolog. 
Állatok, akiket el kell látnia; és emberek, akiket meg kell 
látogatnia – akik még élnek, és gondozásra szorulnak.

Örülök, ha találkozhatok vele. Jobb lesz tőle a napom. 
Nemcsak a napom, én magam is. Mert nem keserűség árad 
belőle, hanem valami finom derű. Ráncos arcából huncut 
szem sugároz. Panaszkodni még sohasem hallottam. Éne-
kelni annál többet. Beteg szerettei ágyánál az énekből me-
rített erőt – elsősorban önmagának, hogy aztán nekik is 
juttathasson belőle.

Élete – pontosabban az, ahogyan megéli életét – példa 
számomra.  Annak példája, hogy micsoda erő van az Isten-

be vetett bizalomban; és micsoda ereje van az ősöktől meg-
örökölt hitnek, énekeknek, imádságnak, ha az hagyomány-
ból belső, személyes tulajdonná válik.

És ennek az öregasszonynak a derűje, szép szemeiben 
ott lakó elpusztíthatatlan vidámsága arra is példa, hogy a 
mély hit nem számon kéri Istenen a sorsát, hanem segítsé-
get kér, hogy azt elhordozhassa. És ezt nemcsak kéri, biz-
tosan meg is kapja. (…)

Számomra névtelen szent ő. Ha elmegy majd innen, én 
fogom temetni, ahogyan fiát is, férjét is én temettem. Nehéz 
szívvel fogok tőle búcsúzni, mert nagy lesz a veszteségem.

Róla nem írnak könyveket, nem emlékeznek meg róla 
jeles emberek. De velem itt marad, és szemeinek emléke 
erősíteni fog, hogy bízzam abban az Istenben, akinek bal 
keze olykor súlyosan ránk nehezedhet, de jobb keze min-
dig megtart. Sohasem magyarázkodik, mert Isten, és so-
hasem hagy cserben, mert Isten.

Amikor Jézus Isten országáról beszél, gyakran szól egy 
nagy ünnepi asztalról. Erről az asszonyról mindig ez az 
asztal jut eszembe. Ő itt a földön sohasem volt fontos sze-
mélyiség, sohasem ültették főhelyre, magától sem tolako-
dott volna oda soha.

De tudom, hogy Isten másképpen mér, mint a világ. Szá-
mára a legfontosabb az emberi kapcsolatok minősége. Akik 
ezen a téren nagyot alkotnak, legtöbbször névtelenek ma-
radnak, s az utolsó helyeken ülnek a földi asztaloknál.

De biztos vagyok abban, hogy odaát hallani fogják: „Ba-
rátom, ülj feljebb!” Mert a kötődés, a kapcsolat, ha úgy 
tetszik, a szeretet Istenének szemében ők – a szeretet név-
telenjei – a legnagyobbak.
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nítványok egymáshoz fűződő viszonya nem gépies kapcso-
lat, hanem a szeretetben gyökerező morális kötődés. Nem 
a pillanatnyi szeszély ihlette fellángolás, hanem a köteles-
ségtudatot felébresztő parancsolat. Nem megmérhetetlen 
érzelmi amplitúdó, hanem szolgálat, éspedig nem kizárólag 
a jézusi áldozat és később a tanítványi mártírium (15,13), 
hanem az „elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek” (15,16), 
azaz az egész életfolytatás örömöt és megelégedettséget 
jelentő odaszánásának értelmében.

A szőlőtő és a szőlővesszők metaforájának3 jelentése to-
vább „tekeredik”: a tő ragaszkodása a hajtásokhoz legyen 
példa az egymáshoz való viszonyt illetően, „a gyakorlati 
élet sokszínű követeléseiben”.4 A kölcsönös szeretetnek 
abban a láncolatában, amely az Atyát a Fiúval és Jézust az 
övéivel egybefűzi, nem lehet elpattanó, gyenge szem a ta-
nítványok (a későbbi egyház) közössége. Minél közelebb 
vagyunk egymáshoz, annál nehezebben tudunk egymás 
felé fordulni. Minél szorosabb a viszony, minél jobban is-
merjük egymást, annál kevésbé vagyunk önzetlenek és 
áldozatkészek. Nem véletlenül finomodik Jézus ajkán a 
korábbi „tanítványaim” kifejezés (15,8) „barátaim”-ra 
(15,14). „Isten a szeretet szolgálatát várja hívő népétől.”5 
A tanítványság nem rutinszerű, hivatalos, esetenként rideg 
tanár–diák, főnök–beosztott viszonyt, hanem őszinte és 
bensőséges, baráti kapcsolatot feltételez Jézussal és egy-
mással. Kereszténynek lenni nem kötelező, a keresztény lét 
azonban személyes elkötelezés: egyrészről Krisztussal, más-
részről a többi kereszténnyel.

Gondolatok az igehirdetéshez

Nem szalmalángéletű kalandra hív Jézus, amikor a követé-
sére biztat. Nem negédes érzelmeket szít, amikor a szeretetet 
és a barátságot említi. Nem alkalmi társaságot keres, amikor 
magához hív, hanem életre-halálra szóló kapcsolatot. Lát-
szólag könnyű tanítvánnyá válni: Kett en hallják János bi-
zonyságtételét, és követni kezdik Jézust. Fülöpnek és Lévi 
Máténak elég egy tőmondat, hogy mindent otthagyjon. A 
többiek is azonnal elmennek őutána. Még versenyeznek is 
egymással, hogy ki a nagyobb közülük… Mennyivel nehe-
zebb tanítványnak maradni! A fogadkozó, a Jézusért az éle-
tét odaadni akaró Péter megtagadja őt, majd sírva összeom-
lik. Júdás elárulja a Mestert, és rövidesen öngyilkos lesz. 
Istvánt grandiózus védőbeszéde ellenére megkövezik. Pál 
szenvedéseinek ecsetelése közben a tizedik sor után jut el 
„az összes gyülekezet gondja” miatti, naponkénti zaklatta-
tásáig (2Kor 11,23–30). A versengő tanítványoknak pedig 

 3 Bolyki János: Igaz tanúvallomás. Kommentár János evangéliumához. 
Osiris, 2001. 385–391. (385.) o.
 4 Karner Károly: A testté lett ige. János evangéliumának magyarázata. 
Magyar Luther Társaság, Budapest, 1950. 212. o.
 5 Jánossy Lajos: Az egyházi év útmutatása. A szerző kiadása, Sopron, 
1944. 43. o.

a kisgyermek példáján kell megtanulniuk, mit jelent a hűség 
Jézushoz és az ő országához.

Megmaradni és megtartani! A fejezet első tíz versében 
éppen tízszer fordul elő központi témaként,6 hogy azután 
a további versekben is visszhangozzon. Nem elég tudni: az 
Isten szeretet, és ismerni a parancsolatokat. Megmaradni 
és megtartani többet jelent. Cselekvőkészséget, aktivitást, 
odaszánt időt, erőt és anyagiakat, a fiatal nemzedékek felé 
fordulást. Az induló gyülekezeti munkaévben tartalmas, jó 
programokat. A múlt, a hagyományok megőrzése és – nem 
ritkán mesterséges – táplálása mellett nyitottságot és fogé-
konyságot az újra, a meglepőre és a váratlanra. Olyan al-
kalmakra és szolgálatokra, amelyek nemcsak összehozzák 
az embereket Krisztussal és egymással, de meg is tartják 
őket Krisztus és egymás mellett. Maradjatok meg az én 
szeretetemben, tartsátok meg a parancsolataimat, szeres-
sétek egymást! A tanítványságnak, a kereszténységnek nem 
a megléte a fontos általában, hanem a megtartása konkrét 
helyzetekben. Bajban, betegségben, a tevékeny és egyhangú 
hétköznapokban, a kusza emberi kapcsolatokban. Jézus 
biztatása mottója lehet a nyarat lezáró időnek, a tanévkez-
désnek, az új munkaévnek.

A búcsúzó Mester olyanokhoz szól, akikről tudja: a kö-
zeli viszony ellenére könnyen kizökkennek a tanítványság-
ból, és hamar támad zavar közöttük. Elgondolkodtató, hogy 
a tanítványi teljesítmény képe nem a mechanika, a tárgyak, 
hanem a biológia, az élet világából való. A gép működik és 
megáll úgy, hogy nincs benne élet. A szőlővessző azonban 
él, de magában rejti a lehullás, az elszáradás lehetőségét 
is. Jézusnak sem volt könnyű és magától értetődő megbé-
kélni az Atya szándékával. Néhány mondattal később meg-
vallja, hogy elmegy, és többé nem látják őt a tanítványok, 
majd imádkozik. Ezután elfogják, kihallgatják, és Pilátus 
kiszolgáltatja őt. Keresztre feszítik. A halála előtt elmondott, 
János által jegyzett hosszabb könyörgést Máté, Márk és 
Lukács egy mondatban így foglalja össze: Atyám, „ne az én 
akaratom legyen meg, hanem a tied.”

Kedves hozzátartozójától búcsúzva, 2Tim 4,7 alapján 
Balikó Zoltán említi „a felejthetetlen legendát Lagerlöf 
tollából arról a Rainero lovagról, aki Jézus sírjáról vitte a 
szent lángot a messzi Firenzébe vezeklése és fogadalma 
jeleként. Mi mindent élt át! Mennyi küzdés, mennyi szen-
vedés, mennyi csoda, amíg az otthoni oltáron fellobbant 
a gyertya lángja. Megtartani! Mert vannak ünnepi órák, 
akadnak nagyszerű impulzusok, de oly könnyen elszárad-
nak, mint imakönyvben a rozmaring. Hát ez a művészet: 
»Megtartani.« Angyali kosztümben jön a kísértő, zsongnak 
a téveszmék, jönnek a gonosz gondolatok, éjszaka az ál-
mok, óh, milyen gyorsan csak a vallás marad a hit helyén, 
kegyes szókincs, másokat elmarasztaló gőg, fanatizmus 
és a kárhoztatás.” Megőrizni és megtartani „csak ennyi, 
hogy a múló évek között is megmarad a gyermeki hit, a 
nagy sötétben is szelíden világít kicsi gyertyánk. Öreg sváb 
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hittestvérektől hányszor hallottam: »Halte was du hast.« 
Minden elfogyott, a cserépedény eltörött, de a kincsünk 
megmaradt…”

Családunkban, gyülekezetünkben, egyházunkban vi-
gyázzunk kincseinkre, az óra és az újra egyaránt! Éle-
tünkben és emberi kapcsolatainkban a Krisztusra találás 
és a Krisztusban maradás békéje és öröme úgy szólaljon 
meg, hogy szeretjük egymást és megtartjuk az ő paran-
csolatait.

Bácskai Károly

TALLÓZÓ

„Szt. Ágoston mondta ki ezt a szót: Dilige, et quod vis, fac! 
(…) Aki igazán szeret, az harmóniába kerül Isten akaratá-
val, mert Isten az igaz szeretetet akarja.” (Ravasz László: Az 
Ó/Újszövetség magyarázata. Kálvin Kiadó)

„Szeretetüknek olyan természetűnek kell lennie, hogy 
hajlandóak legyenek meghalni egymásért. Azok, akik erre 
hajlandók, nem hadakoznak egymással.” (William MacDo-
nald: Újszövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„A legnagyobb külső sanyargatások között születtek meg 
az örömre vonatkozó legnagyszerűbb szövegek. (…) (Jer 
33,1.9) (…) (1Pét 1,6; vö. 1,8) (…) (Fil 3,1; 4,4) Minden 
idők, így a 20. századi fogolytáborokban kelt levelek is 
hasonló szavakkal tanúskodnak a belső örömről, amely 
annak az embernek a szívébe költözik, a ki a szenvedést és 
a halált Isten akarataként tudja elfogadni.” (Benedikt 
Schwank: János. Agapé)

„A mai modern nyelveken a barátság gyakran »banális« 
módon felületes jó viszonyt jelent (…) A »hetairos« megle-
hetősen személytelen szó. (…) Jánosnál a benne hívő ta-
nítványok (Júdás már eltávozott) nem ilyen értelemben 
»barátai« Jézusnak. A szó »philos«, amely a »philein« (sze-
retni) szóból ered, azokat jelenti, akiket a szeretet köteléke 
kapcsol össze.” (Farkasfalvy Dénes: Testté vált szó. Prugg 
Verlag)

„…emberi oldalról sokszor nem látszik szeretetnek az, 
ami Isten oldaláról tökéletes szeretet. Isten szeretete ne-
velő szeretet, az emberé pedig rendszerint becéző. (…) a 
szerető Atya kezében metszőkés van (…) ostor van (…) 
Isten azt akarja, hogy akit szeret, az ott legyen, ahol Ő 
van, az üdvösségben, az ember viszont azt szeretné, hogy 
akit szeret, annak ne legyen göröngy a lába előtt (…) Isten 
az üdvösségért mindig hajlandó feláldozni a boldogságot 
(…) Nem a barátaiért, hanem az ellenségeiért halt meg. 
Azóta senkinek sincs joga kételkedni Isten szeretetében. 
Még kérdezni sincs joga, hogy szeret-e az Isten. (…) Pa-
ranccsá teszi a szeretetet, az ember legönkéntesebb és 
legszabadabb tevékenységét. Mégpedig egyetlen parancs-
csá.” (Túróczy Zoltán: Posztillás könyv. Evangélikus Teo-
lógiai Akadémia)

Illusztráció

A barátaitól és a földi élettől búcsúzó Jézus szavai szerint 
örömünk csak részleges lehet mindaddig, amíg az Atyára 
figyelő Fiú öröme a sajátunkká nem válik. (K. I.)

GONDOLATOK
„A keresztény legmélyebb titka – az öröm.”

(G. K. Chesterton)

„Az ő akarata – a mi békénk.”
(Dante)

TÖRTÉNET
(Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki 
életét adja barátaiért.)
Huszonöt esztendeje, 1980. március 24-én a szentmise be-
mutatása közben ölték meg fegyveresek Oscar Romero San 
Salvador-i érseket, aki a szegények érdekében gyakran fel-
emelte szavát a helyi kiskirályok ellenében. Szentmisékben, 
prédikációkban is tiltakozott a bebörtönzések, kínzások és 
kivégzések ellen, amiért többször is megfenyegették. Végül 
egy katona ölte meg, aki a nyitott kápolnaajtón lőtt be a 
szentmise alatt. A golyó szíven találta az érseket, aki azon-
nal meghalt. A kehely bora a főpásztor vérével elegyedett, 
így áldozta végül életét a rábízottakért.

Temetésén 80 ezer  mezítlábas indián kísérte el utolsó 
útjára.

Jézus parancsolatainak teljesítése döntően nem az akarat, 
hanem a szemlélet dolga.
(ahogyan én…)
Miután a Mester elnyerte a megvilágosodást, egyszerű éle-
tet élt, mert kedvére valónak találta. Amikor a tanítványok 
őt utánozva szintén egyszerű életbe kezdtek, kinevette őket.

– Mi haszna van annak, hogy utánozzátok a viselkedé-
semet – kérdezte –, anélkül, hogy magatokévá tennétek 
indítékomat? Vagy mi haszna annak, ha átveszitek indíté-
komat azon szemlélet nélkül, amely létrehozta bennem?

Jobban megértették a mondanivalóját, amikor azt kérdezte:
– Rabbi lesz-e a kecskéből attól, hogy szakállat növeszt?

(Anthony de Mello)

 SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 19. VASÁRNAP 
• Mt 12,9–14

A prédik áció elé

A textust a szerző valószínűleg a téma egyezősége alapján 
kapcsolta az előző elbeszélésekhez, mivel ott a szombat 
megszenteléséről van szó. Jézus az előző rész végén azt ál-
lítja, hogy ura a szombatnak, valószínűleg ennek bizonyí-
tékát akarja adni.
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A szöveg elején található „az ő zsinagógájukba” (
) valószínűleg nem Jézus, hanem az evangé-
lium szerzőjének véleményét tükrözi.

A szombat a zsidó hagyományban kiemelkedő helyet 
foglal el. A legteljesebb értelemben az Úr napja, amelyen 
semmilyen cselekedetet nem lehetett elvégezni, kivéve az 
étkezéshez szükséges időt. Bizonytalanok voltak azonban 
abban a tekintetben, hogy mi tartozik az irgalmassági cse-
lekedetek közé, amelyek nem sértik a szombat törvényét. 
A rabbinikus jogrendszer csak az életveszélyben forgó be-
tegek ápolását tartotta megengedhetőnek. Kézenfekvő volt 
tehát Jézus ellenségeinek, hogy kérdésükkel az éppen ott 
található sorvadt kezű embert mutassák meg neki. Jézus 
válaszában nem kezd el teologizálni, nem kezd el ószövet-
ségi szövegeket idézni. A mindennapi életből vett példán 
keresztül próbálja meg a kérdés abszurd voltát megmutat-
ni a farizeusoknak. Az ellenfelek habozás nélkül hajlan-
dóak megsérteni a szombati nyugalmat, ha egy állat meg-
mentéséről van szó, de kétségeik támadnak, hogy lehet-e 
segíteni egy ember megromlott állapotán vagy meg lehet- e 
menteni. A farizeusok külső mércék alapján ítélik meg a 
világot, és figyelmen kívül hagyják a mögöttes, belső tar-
talmat. Az érv annyira nyilvánvaló, hogy az ellenfelek nem 
is kezdenek el vitatkozni. A jézusi következtetés az a 
minore ad maius elvet követi: maga az ember mennyivel 
előbbre való az állatnál. Jézus nem azt válaszolja, hogy 
szabad gyógyítani, hanem azt, hogy szabad jót tenni. Va-
lószínűleg a sorvadt kezű ember nem igényelt sürgős, élet-
mentő közbeavatkozást, maga Jézus sem feltétlen erre 
gondol, amikor válaszol. Ugyanis a gyógyítás csodája nem 
lehetett túl meggyőző érv: Jézus azonban arra gondolhatott, 
hogy az egész szempontjából fontos a rész is, hiszen ha az 
egésznek egy része beteg, az kihat az egészre is. A könyö-
rületet helyezi a szombat törvénye elé. A szövegben sze-
replő  ugyanis nemcsak egyszerűen „jót ten-
ni” jelentésben áll, hanem a mögöttes tartalmat is hozzá-
értve azt jelenti: „megtenni azt, amire szükség van”. Ebből 
a szempontból nem kérdés, hogy az embertársakon való 
segítés nemcsak a helyes cselekvés része, hanem szükség-
szerű kötelesség is. Itt nem a halálveszély menti fel az 
embert a törvényi előírások megtartása alól, hanem a jótett, 
a szeretet gyakorlása szorítja háttérbe a szombatot is. A 
felebarátnak, embertársnak nyújtott segítség felülír minden 
kultikus gyakorlatot, minden külsőséget. Jézus szavai egy-
értelműen megvilágítják, hogy mindenkinek, aki őt követi, 
ebben a szellemben kell élnie életét, mert nem az a kérdés, 
hogy az ember megtartotta-e az ünnepnapot, hanem az, 
hogy hogyan valósította meg a testvér szeretetének paran-
csát. Látni kell azonban, hogy Jézus nem a kultusz, az 
egyes törvények megtartása alól ad felmentést, hiszen ki-
fogást mindig könnyen lehet találni arra, hogy miért lehe-
tünk felmentve a törvény megtartása alól. Könnyű ugyan-
is átesni az egyik végletből a másikba, a túlzó formaliz-
musból a túlzó spiritualizmusba.

A történet végén a farizeusok elhatározzák, hogy végez-

nek Jézussal, mivel érvelésével nem tudnak szembeszállni, 
annak igazsága egyértelmű volt mindenkinek. A külsősé-
gekről a lélek és az embertárs felé irányította a figyelmet, 
és új értelmet adott a törvényeknek.

A prédikáció felé

Jenő bácsit ismerem már néhány éve. Havonta, kéthavon-
ta szoktunk összefutni a buszmegállóban, olyankor mindig 
eljön velem egy darabon, és elbeszélgetünk a világ folyá-
sáról. Az elején még próbált pénzt kérni, de hamar rá kellett 
jönnie, hogy pénzt tőlem soha nem kaphat, élelmiszert, 
gyógyszert stb. azonban igen. Jenő bácsi alkoholista, azon-
b an nem hajléktalan, de egy kicsit zökkennek már a kere-
kei. Amikor azt mondta egyszer, hogy valaha hajóskapi-
tány volt a tengeren, nem akartam elhinni. Ő pedig meg-
mutatta az igazolványát, és megbizonyosodhattam, hogy 
tényleg az volt. Aztán jött a rendszerváltás, és a leépítések 
következtében elbocsátották. Elmesélte, hogy milyen élete 
volt, kiket ismert, akik most őt nem ismerik meg. Soha nem 
panaszkodik, valahogy mindig megél.

Az ilyen beszélgetés után döbbenek rá, hogy valójában 
mi is csak olyan farizeusok vagyunk, akik a szombat meg-
tartását előbbre valónak tartják minden másnál, és ugyan-
úgy külső tulajdonságok alapján ítélünk. Értsük most itt 
a szombatot idézőjelesen. A farizeusokra mindig olyan jó 
mutogatni és példálózni velük, hogy véletlen se tegyen 
úgy senki, ahogy ők. Azonban ők csak a törvényt igyekez-
tek minél jobban megtartani – a szombatot jelen esetben –, 
hogy így teljesíthessék azt az Isten felé. Azonban azt nem 
vették észre, hogy ezzel egy belső magatartást igyekeztek 
külső cselekedettel pótolni, illetve az embereket külső mér-
cével mérték, és nem vettek tudomást belső értékeikről. 
Jézus ezzel szemben hoz újat és értelmezi át a szombat 
megtartását. Hiszen nem elég a külső cselekedeteket elvé-
gezni, így megtartani a törvényt, és ezzel megszabadulni 
a nehezebb feladattól, hogy a felszín mögé nézve észreve-
gyük a mögöttes tartalmat, a belső értékeket, az ember 
nyomorult állapotát, szükségét. Manapság nem kell ma-
gunkat a szombatparancsoktól elhatárolni, az alapállás 
azonban megmaradt. Ugyanis mi is külső mérce alapján 
ítéljük meg a körülöttünk lévő embereket, szociális és va-
gyoni helyzetük, a társadalomban elfoglalt helyük, sike-
rességük stb. alapján. Közhely, de nagyon jól jellemzi a 
mai kort: ha az ember nem képes teljesíteni, értéktelenné 
válik. Ezt a fajta teljesítménykényszert, amely a külső jel-
lemzők alapján osztályozza az embereket, Jézus egyértel-
műen visszautasította, és helyette az embert tette a kö-
zéppontba.

Vajon mit mondana Jézus, ha ma látná a mi saját „szom-
batjainkat”? Jézus szemszögéből nézve sok szombat-pa-
rancsolatot tartunk ugyanis, amit mi vagy mások szépen 
lassan felépítettek körénk.

Előfordulhat, hogy a családunkkal, barátainkkal szem-
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ben is felállítunk olyan szabályokat, amelyeknek csak 
azért teszünk eleget, hogy a látszatot fenntartsuk. Ezek 
természetesen kifelé nagyon jól mutatnak, de a belső ér-
tékük nem túl nagy. Tegyük fel önmagunknak a kérdést: 
vajon nem vagyok-e én is olyan vagy jobban farizeus, mint 
Jézus kortársai?

Nemcsak az egyén, hanem a közösség is képes ilyen 
szombat-parancsolatok felállítására. Nézzük csak az egy-
házat! Az elmúlt egy évben számtalan olyan dologról vi-
tatkoztunk, mint például a liturgiai reform, stóla viselése, 
amelyek az én meglátásom szerint fontosak és támoga-
tandók, de az egyházon kívül élő embereknek – sokszor 
az egyháztagoknak is – alapvetően csak külsőségek, és 
nem képesek pótolni a belső hiányt. Azt a hiányt, ami a 
rendszerváltás utáni hirtelen fellángolás után beállt. Tud-e 
az egyház, tudnak-e az egyes gyülekezetek olyan belső, 
lelki békét, nyugalmat, biztonságot sugározni ma, hogy 
azzal újra vonzóvá lehetne tenni kereszténységünket, egy-
házunkat? Meg tudjuk-e szólítani az egyházon kívüli em-
bereket? Segítünk-e azoknak, akik az elmúlt tizenöt évben 
elvesztették egzisztenciális alapjukat, és most a társada-
lom perifériájára sodródva élnek? Meg tudjuk-e akadá-
lyozni, hogy szépen lassan elfogyjon alólunk a gyülekezet? 
Nem vagyunk-e mi magunk is farizeusok, akik a külsősé-
get hangsúlyozzák, miközben a fontos dolgokat nem vesz-
szük észre? Látjuk-e a napról napra a megélhetésért küsz-
ködő emberek ezreit, tízezreit? Nagyon sokan vannak 
körülöttünk, akik az egyház, az egyháztagok segítségére 
várnak, de sokszor hiába, mert saját dolgaink miatt nem 
vesszük észre őket. Sokszor nem anyagi, hanem lelki se-
gítségre szorulnának, de csak falakba ütköznek.

Mindennek szabott ára van. Fizetni kell a temetésért, 
az esküvőért, a keresztelőért, mintha nem ingyen kellene 
adnunk Jézus szavai szerint. Ki az, aki ingyen elvégezné 
a kazuális szolgálatokat? El lehet-e utasítani egy teme-
tést azért, mert a gyászolók nem tudják kifizetni? Égető 
és feszítő kérdések ezek, amelyekkel mindannyian talál-
kozunk nap mint nap, de sajnos választ a legritkább 
esetben adunk, inkább elfordulunk tőlük. Nem vesszük 
észre az elesett embert, akiért nekünk is élnünk és dol-
goznunk kellene. Nekünk, keresztényeknek, nem is csak 
lelkészeknek.

Nagyon sok sorvadt kezű ember él közöttünk, nagyon 
sok Jenő bácsi, akiknek sokszor nem az odavetett forin-
tokra van szükségük, hanem egy baráti szóra, tanácsra. 
Csak a legtöbb esetben a farizeusokhoz hasonlóan a kül-
sőségeink, külső mércénk olyan távol tartanak bennünket 
tőlük, hogy észre sem vesszük őket. Pedig mennyivel fon-
tosabb lenne velük törődni, mint a saját magunk által 
felépített vagy a környezetünk által ránk kényszerített 
szabályoknak megfelelni! Jézus egyértelműen fogalmazott: 
a testvér, a másik ember segítése, a felebarát iránti szere-
tet sokkal fontosabb, mint elvégezni a külsőségeket és 
megfelelni hamis társadalmi elvárásoknak.

Barthel-Rúzsa Zsolt

Tallózó

„De ha szombaton nem szabad jót tenni a Törvény miatt s 
mivel a jótett elmulasztása bizonyos esetekben halálos bűn: 
lehet-e szabadnak nevezni az ilyen bűnt? (…) A gyógyítás 
ténye először bizonysága volt annak, hogy Krisztus teljes 
hatalma törvényadó.” (Ravasz László: Az Ó/Újszövetség ma-
gyarázata. Kálvin Kiadó)

„Ez a visszakérdezés egy jogi esetet (…) mutat be, ezt 
az érvet a későbbi Talmud ismerte fel (…) Ebből az követ-
kezik, hogy törvényes dolog szombaton jót tenni. Jézus a 
törvényen belül marad, mégis forradalmasítja a törvényt.” 
(Jeromos Bibliakommentár. Szent Jeromos Katolikus Bib-
liatársulat)

„Jézus keserű iróniával mutat rá a kérdés képtelen vol-
tára, de nem teológiai megfontolásokkal (…), hanem egy-
szerűen a mindennapi élet példájára hivatkozik. Az ellen-
felek gyakorlatilag könnyen tesznek kivételeket a szomba-
ti törvénnyel kapcsolatban, ebben a helyz etben mégis 
nehézségeket támasztanak. (…) Az embertársnak nyújtott 
szolgálat felette áll mindenféle rituális vagy kultikus gya-
korlatnak. Ha az ember azért mulaszt el valamilyen jó cse-
lekedetet, hogy ne szegje meg vallási kötelezettségét, nem 
az evangélium szellemében jár el. (…) Az ember a kultikus 
aktusok elmulasztására mindig könnyen találhatna kifo-
gásokat, azaz valamilyen megvalósítandó »értéket« vagy 
»jótettet«. A jézusi szavak azonban nem ezt akarják sugall-
ni.” (Ortensio da Spinetoli: Máté – az egyház evangéliuma. 
Agapé)

„A farizeusok a munkában valami szükséges rosszat 
láttak, aminek megvan ugyan a maga létjogosultsága az 
ember hétköznapjaiban, de aminek semmi keresnivalója 
nincs az Isten napján. (…) Számára a munka nem szüksé-
ges rossz, hanem Istentől rendelt életforma. (…) A farize-
usok szerint a munka az ember önfenntartási eszköze. (…) 
Aki csak azért dolgozik, hogy egyék, az ma is ennek a fa-
rizeusi léleknek örököse. A szombat törvénye nem erősebb, 
mint a szeretet törvénye. A törvény betöltése a szeretet. Nem 
az töri meg tehát a szombatot, aki szeret, hanem az, aki 
nem szeret.” (Túróczy Zoltán: Posztillás könyv. Evangélikus 
Teológiai Akadémia)

Illusztráció 

GONDOLATOK
(kimentek, és elhatározták, hogy végeznek vele…)
„…az Evangéliumban nem a paráznák, még csak nem is a 
latrok számítanak a »legnehezebb eseteknek«. A »megold-
hatatlan eset« a farizeus. Az, aki képtelen szembesülni kép-
mutatásával, s ezen belül szíve zsarnoki, ítélkező és indiszk-
rét világával. Igen, minden bűnös közül a farizeus az egyet-
len, ki »lényege szerint« képtelen az önmagával való 
szembenézésre.”

(Pilinszky János)
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(ki az közületek…?)
„Az érdek minden nyelven beszél, és minden szerepet elját-
szik, még az önzetlenség szerepét is.”

(La Rochefoucauld)

„Természetesen voltak szabályok a kolostorban, de a Mester 
mindig óvott a törvény zsarnokságától.

– Az engedelmesség megtartja a szabályokat – mondta. 
– A szeretet viszont tudja, hogy mikor hághatjuk át azokat.”

(Anthony de Mello)

TÖRTÉNET
Egy ember meghalt, és Isten ítélőszéke elé került. Megmu-
tatta két kezét, és így szólt:

– Lásd, Uram, a kezem tiszta!
Ám Isten szomorúan elfordította arcát, és így szólt:
– De sajnos üres.

(Francia példázat)

VERS
Weöres Sándor:  Vonj sugaradba (részlet)

Lelkemet mért áztatod 
maró-lúgban évek óta,
ha sose végzel a mosással? 
Kondérodban a tüzes lé 
minek fortyog körülöttem, 
ha sohase puhulok meg? 
Mit akarsz szőni belőlem, 
ha mindig elmállok, mint a szecska?
Gonoszaid megtérnek, de hozzám 
sose jön el a te országod.

Szivemet kétféle húzás tépi, 
egyre lyukasabb, egyre zavartabb – 
ládd-e, sokszor már azt se tudom, 
melyik a te horgod zsinegje 
s melyik a mélység inda-köteléke. 
Vonj hevesebben! ön-erőmből 
nem jutok én soha hozzád.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 20. VASÁRNAP
• Lk 14,25–35

Sajnálattal közöljük, hogy az igehirdetési előkészítő a szer-
kesztő minden erőfeszítése ellenére sem érkezett meg szer-
kesztőségünkhöz.

Tallózó

„A kereszt nem fizik ai gyengeség vagy szomorúság, ha-
nem a szégyen, a szenvedés, a magányosság, sőt a halál 
ösvénye, amelyet valaki önkéntesen választ Krisztusért. 

(…) El lehet kerülni névleges keresztyén élettel; de ha el-
határozzuk, hogy mindent feladunk Krisztusért, ugyanazt 
a sátáni ellenállást fogjuk megtapasztalni, amelyet Isten 
Fia megismert, amikor itt volt a földön. Ez a kereszt.” 
(Wil liam MacDonald: Újszövetségi kommentár. Evangéli-
umi Kiadó)

„Lukács olyan radikális megtérést szorgalmaz, amely 
kétértelműség és megalkuvás nélkül fogadja el az evangé-
liumot (…)” (Ortensio da Spinetoli: Lukács – a szegények 
evangéliuma. Agapé)

„Irgalmatlanul le kell róla tépni az álarcot, még ha a 
legkedvesebb hozzátartozóm féltő szeretetének képébe öl-
tözik is. Iszonyodnunk kell tőle, s a gyűlölet szenvedélyével 
kell reagálni azonnal minden kísérletére, mellyel Krisztus-
tól s az Isten akaratának való engedelmességtől akar eltán-
torítani minket!” (Túróczy Zoltán: Posztillás könyv. Evan-
gélikus Teológiai Akadémia)

„Különös ez a »gyűlölet« szó, szíven üt bennünket, 
amikor olvassuk. Át is szoktuk ugrani, hogy nem érteni, 
meg furcsa. (…) Ezt az enyhébb fordítást is ide lehet gon-
dolni, megengedi a görög szóhasználat, eleinte. Aztán ha 
valaki a hitben kissé előrehaladottabb, tehát gyakorolja 
is a hitéletét, az tudja, hogy az életben ez haraggal szokott 
végződni. Nem lehet enyhíteni. (…) Érdekes, hogy álta-
lában gyanakodni szoktak a keresztyénségen belül a ha-
ragra. (…) Nos, a keresztyénség nem merő szeretet. Mu-
tassak valamit, amire minimum, hogy haragszunk? Pél-
dául a bűnre minden keresztyén embernek haragudnia 
kell. (…) A gonosz mindig túlerővel jön, Jézus világosan 
megmondja. (…) Jézus nem tanácsolja, hogy te, Testvé-
rem, önmagad megvívj a gonosszal. Ugyanis nem tudsz 
(…) minden étel elveszítheti az ízét, de a só mindig só 
marad. (…) a só nem minket jelöl, hanem Jézust és Jézus-
nak az erejét! Hiszen kicsoda állhatatos egyedül? Jézus! 
Ő állhatatos egyedül, mint a só.” (Szalay Szilárd: Vö rös-
be rényi igehirdetések. Sorozat Lukács evangéliumáról, 
1–2., 4., 6., 8–10. kötet. Vörösberényi Református Egy-
házközség)

Illusztráció 

TÖRTÉNET

Buchenwald prédikátora
Paul Schneider nevét nálunk ritkán emlegetik. A hatgyerme-
kes német evangélikus lelkész Buchenwaldban halt mártír-
halált, 1939. július 18-án.

A Hitvalló Egyház tagjaként hurcolják el az állam hata-
lommal való sorozatos konfliktusai miatt. Buchenwaldban 
ő lesz a 2491. számú fogoly. Ételét a nélkülözések köze-
pette is megosztja másokkal, bátorítja társait, akik között 
ez idő tájt sok kommunista is van. (A párt főtitkárát, Ernst 
Thälmannt is itt végezték ki.)

Amikor megtagadja, hogy a horogkeresztes zászló előtt 
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tisztelegjen, magánzárkába kerül. De a kínvallatások, az 
étel- és alvásmegvonás, a sötétzárka, a fűtőtesthez való 
hozzákötözés nem gátolhatta meg abban, hogy még itt is 
lelkipásztor legyen. Bibliájától megfosztva a kívülről meg-
tanult igeszakaszok, az énekeskönyv versei jelentik számá-
ra az erőforrást.

Fogdájának rácsán keresztül rendszeresen kikiáltja fo-
golytársainak a Szentírás vigasztaló szavait: „Én vagyok a 
feltámadás és az élet; aki hisz énbennem, ha meghal is él”, 
s más bibliai verseket.

Tudja, hogy ezért mindig kegyetlenül megkínozzák; en-
nek ellenére újra és újra megteszi. Végül dr. Ding tábororvos 
öli meg egy túladagolt strophantin-injekcióval.

VERS
Rónay György: Három elmélkedés a jászolnál (részlet) 

A pásztor

Uram, az ember őrzi künn a nyájat 
s nyomában messze földeket bejár, 
míg jó kövér legelőt nem talál, 
hol szép gyapjasra hízik majd az állat; 
úton van érte folyton, egyre fárad, 
míg egy szép napon tűnődve megáll: 
letenné gondját, megpihenne már 
bárányaként valami jó karámnak. 
Olyankor aztán idejön, a jászol 
kövére hajtja homlokát a pásztor, 
és mint a vén juh olykor a juhász 
térdéhez: kisded lábadhoz juhász. 
Csapzott jószág, csupa bogáncs az árva, 
Mégis, Jó Pásztor, vidd be majd a nyájba.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 21. VASÁRNAP 
• Mk 9,14–29

JÉZUSSAL  A CSÚCSON ÉS A VÖLGYBEN

Textus – kontextus

Alapigénk értelmezésében döntően befolyásol a Deák téri 
templom oltárképe, Raffaello Krisztus színeváltozása 
című festményének másolata. A monumentális képen a 
művész zseniálisan együtt láttatja mindazt, ami a megdi-
csőülés hegyének csúcsán, illetve lent a völgyben történik. 
Fenn: Jézus mennyei fénye – lenn: az emberi nyomorúság 
sötét árnyai. Fenn: Jézus dicsősége – lenn: a tanítványok 
csődje.

Textusunk megértésének kulcsa, hogy mi is együtt lás-
suk ezt a két világot. A ránk bízott örömhír, hogy az ige-
hallgatókkal is megláttassuk a két világ kapcsolatát, érint-
kezését Jézus Krisztusban. Rajta keresztül beragyog ár-

nyékvilágunkba a felülről áradó világosság, a feltámadás, 
az örök élet fénye.

Erre a kapcsolatra utal Márk azzal is, hogy ugyanazt az 
igét használja a Jézussal találkozó sokaság döbbenetének 
leírására (Mk 9,15), mint amit a feltámadási történetben is 
olvasunk (Mk 16,5) – …

Jézus arcán – akárcsak Mózesén a Sínai-hegyről lejövet 
(2Móz 34,29–30) – átragyog valami a mennyei fényből. Ez 
a fajta átlátszóság, transzparencia az evangélium egyik 
központi üzenete. Isten országa Jézus Krisztusban olyan 
közel jött hozzánk, annyira közöttünk és bennünk lehet, 
hogy átlátszik, áthallatszik rajtunk. Ez a „másvilág” köze-
lebb van hozzánk, mint a bőrünk…

Alapigénk nyitányaként ez a felülről, a világosság Aty-
jától alászálló tökéletes ajándék (Jak 1,17) érkezik le, érke-
zik meg a völgybe, amikor Jézus lejön a Tábor-hegyről. Bár 
Jézus három kiválasztott tanítványa, élükön Péterrel, szí-
vesen sütkéreztek volna még a mennyei világosságban, a 
Mester levezényli az önző „elitalakulatot” a sötét völgybe. 
A látás élménye után ismét a hitre kellene támaszkodniuk. 
De éppen ezen a ponton buknak el a tanítványok – a csú-
cson jártak éppúgy, mint a völgyben maradtak.

A Mester vitatkozó tanítványok közé csöppen. Vajon mi-
ről is folyik a disputa az írástudók és Jézus tanítványai kö-
zött? A téma meglepően ismerős, az alapkérdés közel kétezer 
éve újra meg újra visszaköszön: miért nem tudunk segíteni 
azokon, akik pedig tőlünk kérik és remélik az igazi gyógy-
ulást? Mi az egyház, a mindenkori tanítványi csapat visz-
szatérő tehetetlenségének oka? Van-e magyarázat, van-e 
mentség a csődre? Alig van ma olyan lelkészkonferencia, 
keresztény találkozó, ahol előbb-utóbb ne szembesülnénk 
ezekkel a kínzó kérdésekkel: „Mi miért nem tudtuk…?” Mi 
miért nem tudjuk…? Mi az oka egyéni és közösségi életünk, 
gyülekezeteink és egyházunk krízis- és csődhelyzeteinek?

Úgy tűnhet, hogy magát Jézust is meglepi, szinte sokkol-
ja a tanítványok kudarca. Keserű kérdések szakadnak fel 
belőle: „…meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek 
még titeket?” (Mk 9,19)

Az  igében szédítő mélységek tárulnak elénk: 
eltűr, elvisel, elszenved, elhordoz… Valójában Jézus szen-
vedélyes szeretete rejlik az indulatosnak tűnő kérdések 
mögött. Olyan szeretet, amely a szenvedést is felvállalja az 
övéiért. A „meddig” kérdésre rögtön megkapjuk a választ a 
textusunkat követő igeszakaszban, ahol a Mester ismételten 
szól közelgő szenvedéséről, kereszthaláláról és feltámadá-
sáról. De addig is, egészen a golgotai keresztig, elhordozza 
az övéi hitetlenségének terhét.

Hit és hitetlenség feszültsége az epilepsziás fiú édesap-
jának szavaiban kulminál. Ezen a ponton ragadható meg 
leginkább a vasárnap Agenda szerinti mottója: „Járjunk 
elhívatásunkhoz méltóan – a hit harcában!”

Az édesapáról alkotott képünket érdekesen színezi, hogy 
Lukács szerint egyetlen fiának életéért könyörög. Ismét 
kontextusban nézve, együtt látva, ellenpontozva a csúcson 
és a völgyben történteket, feltűnő a kontraszt: míg fenn 
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egyetlen fiában gyönyörködik (Mt 17,5) a mennyei Atya, 
addig lenn egyetlen fiáért könyörög a kétségbeesett édesapa.

Szavaiban egymásnak feszül a nyitott bizalom – „Mester, 
elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van…” – a 
csalódott kiábrándultsággal: „Szóltam tanítványaidnak, 
hogy űzzék ki, de nem tudták…” Majd megtapasztalva a 
Mester őszinte érdeklődését a beteg gyermek sorsa iránt, 
ismét fellobban benne a hit és reménység pislákoló lángja: 
„…de ha valamit lehet tenned, szánj meg minket, és segíts 
rajtunk!” A többes szám gyönyörűen fejezi ki a szülő totális 
azonosulását, együtt szenvedését gyermekével, de egyúttal 
arra is felhívja a figyelmet, hogy az édesapának is szüksége 
van gyógyulásra. A diagnózist önmagáról állítja ki, amikor 
híressé vált tömör fohászában egyszerre vallja meg hitét és 
hitetlenségét: „Hiszek, segíts a hitetlenségemen!”

Illusztrációként idekapcsolható Szőnyi Benjámin gyönyö-
rű Jézus-énekének jól ismert költői képe:

„Hitem pedig, mint a változó hold, Hamar elfogy, tölte 
alig, hogy volt;

Hol felhat égig, Hol meg elhal, s a homályban késik.” (EÉ 
383,3)

Jézus válasza világossá teszi, hogy a probléma nem az ő 
gyógyító hatalmában, hanem tanítványai hitében, illetve 
hitetlenségében rejlik: „Minden lehetséges annak, aki hisz.” 
A Szőnyi-képnél maradva: a nap mindig egyformán ragyog, 
de lehet, hogy fénye takarásba kerül, valami beárnyékolja 
– ez magyarázza a hold fogyatkozását is. Nem a sugárzás, 
nem az adás gyenge, hanem a vétel akadozik, a hiba a mi 
„készülékünkben” van…

A kulcskérdés: vajon a csúcson tisztán ragyogó fényből 
mennyi jut le a völgybe?

A görög mitológiában Prométheuszt megbüntetik az is-
tenek, mert le akarta hozni a tüzet az embereknek. Jézust 
viszont maga Isten küldi el az emberhez a mennyei vilá-
gossággal. A világ világossága (Jn 8,12) ezt akarja tovább-
adni tanítványainak, amikor teremtő szavával így nevezi 
őket: „Ti vagytok a világ világossága…” (Mt 5,14) Így lesz 
a fényhordozás, a transzparencia, az áttetszőség, átlátszó-
ság a tanítványi élet kitüntető küldetése, páratlan lehető-
sége és felelőssége. Ha önző módon eltakarjuk a napot, 
elnyeljük a fényt, akkor elkerülhetetlen a kudarc, a csőd. 
„A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy véka alá, hanem 
hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek 
a házban” – figyelmeztet Jézus a Hegyi beszédben, Isten 
országa „alkotmányában”…

Nem véletlenül koronázza istentiszteleteinket éppen az 
ároni áldás, s benne a szédítő esély arra, hogy Isten felénk 
fordítja, ránk ragyogtatja arcát, világosságát. Mi hisszük 
és valljuk, amit Áron még nem tudhatott, hogy ez az arc, 
ez a világosság maga a feltámadott Jézus Krisztus.

Az sem véletlen, hanem az evangélikus perikóparend 
mély biblikus összefüggésekből táplálkozó kincse, hogy 
ezen a vasárnapon az oltár előtti epistolában felhangzik 
majd a bátorító parancs: „Nézzünk fel Jézusra, a hit szerző-
jére és beteljesítőjére…” (Zsid 12,2) Isten Jézus Krisztusban 

felénk fordította arcát. Ma is felkínálja gyógyító világossá-
gát mindazoknak, akik bizalommal néznek föl rá, akik 
készek el- és befogadni minden jó adományát és tökéletes 
ajándékát (Jak 1,17).

A megszállott fiú gyógyulását követően maguk a tanítvá-
nyok is rádöbbenek arra, hogy nekik is szükségük van jézusi 
diagnózisra és terápiára. Tekintetüket Jézusra emelik, és vég-
re rákérdeznek kudarcaik végső okára: „Mi miért nem tudtuk 
kiűzni?” A válasz szinte szállóigévé vált: „csak imádsággal”, 
amihez későbbi kéziratok még hozzáteszik: és böjtöléssel.

Nyilvánvaló, hogy Jézus nem valamiféle vallásos erőfe-
szítésre, kegyes teljesítményre gondol, hanem arra, hogy 
megharcolt, letisztult hittel, gyermeki bizalommal nézzünk 
fel rá, forduljunk hozzá, bárhol is legyünk éppen, akár csú-
cson, akár völgyben.

A böjtölés sem önsanyargatás, hanem koncentrálás a 
lényegre. Ennek érdekében lehetünk készek lemondani sok 
mindenről. Ha kell, különben önmagában szép, kellemes, 
értékes dolgokról is, amelyek elterelhetik figyelmünket a 
legfontosabbról. Ahogy egy német szórólapocskán olvas-
tam: „A lényeg, hogy ismét a lényeg legyen a lényeg!” Vég-
re fel tudjuk emelni tekintetünket és szívünket „a hit szer-
zőjére és beteljesítőjére”. Rácsodálkozunk a minket is kö-
rülvevő bizonyságtévők fellegére. Mindennek érdekében 
„tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket 
megkörnyékező bűnt…” (Zsid 12,1)

Ne szégyelljünk kiáltani hozzá még időben, ha úgy érez-
zük, gyengül vagy egyenesen már fogytán a hitünk. Akár 
a már idézett Szőnyi Benjámin-ének sorai is segíthetnek:

„Ha elhamvad hitem mécsvilága, Szentlelkedet, Uram, 
fuvalld rája!

Lobogjon újra, Hogy e hideg szívet lángra gyújtsa.
Jöjj, Jézusom, siess közelembe, Ruhád szélét kezem hadd 

érintse!
Jöjj, drága vendég, Veled tér be hozzám a békesség!” (EÉ 

383,6–7)

Egy lehetséges vázlat

Gyógyulások a hit harcában
1. Jézussal a csúcson és a völgyben – együtt az úton, 

fényben és árnyékban
2. Gyógyuló fiú és édesapa – együtt a szenvedésben, két-

ségben és hitben
3. Gyógyuló tanítványok – együtt a kudarcban, imádság-

ban és böjtben
Gáncs Péter

Tallózó

„Aki Jézust követi, annak tudnia kell, hogy hol van szükség 
minden erejének latba vetésére, és hol kell teljesen félreáll-
nia, hogy egyedül Isten cselekedhessék. Erre készíti fel az 
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embert az imádság.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-
ROM. Arcanum Digitéka Kft.)

„Ugyanis mikor az atya meghallotta, hogy hinnie kell, 
szinte diadalmasan csapott ki belőle: »Hiszek, Uram! Hogy-
ne hinnék!« Semmi sem könnyebb ennél. S mikor kimond-
ta, érezte meg, hogy bizony nem könnyű dolog ez, mert a 
hit Isten ajándéka, hogy senki se kérkedjék (…)” (Ravasz 
László: Az Ó/Újszövetség magyarázata. Kálvin Kiadó)

„Segíts hitetlenségemen! Ezzel a keresztyén hitnek egy 
lényeges tulajdonságát mondta ki – ez a hit csak annak 
segítségével lehetséges, akiben hiszünk . (…) A tanítványok 
azért voltak tehetetlenek, mert nem függtek imádságban 
Isten hatalmán. Valószínűleg a múlt sikereiben bíztak (vö. 
6,7–13), és kudarcot vallottak.” (A Biblia ismerete kommen-
társorozat. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

„Az egyház erőtlensége nem abban van, hogy nincsenek 
kellő érvei vitapa rtnereivel szemben, hanem abban, hogy 
messze került Jézustól. (…) Azért olyan nagy és hatalmas 
dolog a hit, mert Isten hatalmába kapaszkodik, s abban 
részesedik. (…) Az elbeszélő persze csak az összefüggéssel 
sejteti ezt az Újszövetségben ritka (…) és merész Jézus-
képet: a hit rendkívüli, isteni dolog és nem az ember termé-
szetes adottsága vagy fogékonysága »a vallás« iránt. Jézus 
nélkül az ember képtelen valóban hinni Istenben! (…) A 
mondat közkedvelt dialektikus értelmezése, hogy ti. itt »a 
hitetlen hit paradoxonjáról« van szó, (…) szubjektív, etikai 
irányban oldja fel azt a tényt, hogy az ember képtelen a 
hitre. Ez a magyarázat sem az elbeszélés összefüggésének, 
sem Márk hitfogalmának nem felel meg. (…) Jézus válasza 
viszont a hit lényegét világítja meg új oldalról. A hit alap-
magatartása az imádság, amelyben az ember egészen el-
fordul önmagától, egészen Istenre tekint és mindent Isten-
től vár.” (Dóka Zoltán: Márk evangéliuma. Ordass Lajos 
Baráti Kör)

Illusztráció 

GONDOLATOK

„…vitatkoznak…, bizonyára ügyetlenül és sután; mert ho-
gyan vitatkozzék másként egy halász vagy egy vámos egy 
írástudóval, akinek az a hivatása, hogy vitatkozzék akár-
miről, akármikor, akárkivel?

Elképzelhetjük a szorongásukat, a verejtékezésüket, az 
igyekezetüket és a tanácstalanságukat, meg ahogy fokoza-
tosan sarokba szorulnak; elképzelhetjük a szerencsétlen 
apát is, aki egyik kezével nyavalyatörős fiát öleli, ezt a 
»néma lélektől megszállt gyereket« … másik kezével meg 
a tanítványok köntösét húzgálja, hogy segítsenek rajta, 
mentsék meg ezt a habzó szájú fiút. Azok azonban »nem 
tudják« meggyógyítani; …vitatkoznak, ahelyett, hogy imád-
koznának és gyógyítanának; érvelnek a hitről, ahelyett, 
hogy gyakorolnák; szavakkal igyekszenek cáfolni, ahelyett, 
hogy tettekkel bizonyítanának.

Jézus pedig azt kérdezi tőlük: »Miről vitatkoztok velük?«
Mielőtt bárki válaszolhatna … megszólal az ördöngős 

fiú apja: az, akit nem elégítenek ki a szavak, akinek tettek 
kellenek, akinek valóság kell:

»Mester, elhoztam hozzád a fiamat.« …
»Kértem tanítványaidat«; de vitával még senkit sem gyó-

gyítottak meg, érvektől még egyetlen inaszakadt sem kez-
dett járni…

Segíts a fiamon, és  segíts rajtam. Akkor is, ha egy percig 
olyan lesz, és olyanok leszünk, »mint a halott«; akkor is, 
ha többen, sokan, akár mindnyájan, elsősorban ezek az 
írástudók itt azt mondják ránk: »Meghalt«. Mert elég, ha 
megfogod a kezét, a kezemet, a kezünket: »kézen fogva 
fölemel, és fölállunk«, és elindulunk holtunkból az életbe.”

Rónay György: Amikor a hegyről lejöttek (részlet)

MEGJELENT
1544-től kezdődik a török pusztítása helyén Sztárai reformációja, egyházépítése ott és 
akkor, amikor sok katolikus pap elmenekült onnan. S hét év alatt százhúsz gyülekezetet 
alapít, szervezi egyházmegyéjét, kerületét, és 1551-től, de legkésőbb 1553-tól már „epis-
copus Michael Starinus” – Sztárai Mihály püspök, méghozzá igen szervezett kerülettel. 
Járja a gyülekezeteket, összeszerkeszti az első „kánonos könyvet”. Minden bizonnyal tőle 
indult az első ordinációs liturgia, amit a kötet is ismertet. Tart évi zsinatokat és a török 
hozzájárulásával szervezi nyilvános vitáit, ahol – mint írja – ellenfelei „teknő alá bújnak 
félelmükben”. Misszionáriusi tűzzel terjeszti az igét Szlavóniáig, talán tovább is, mert 
meggyőződése: a török csak így győzhető le, és nemzete csak így tartható meg. Ebben a 
könyvben nemcsak Sztárai küzdelmes életének állomásai tárulnak fel, hanem a kötet 
részletesen feldolgozza összes ránk maradt énekét, históriás énekét, és behatóan tárgyal 
drámáiról is. Ez a mű nemcsak olvasmányos ismertetés és egyháztörténeti munka, hanem 
a további olvasásra, kutatásra is bátorít.

Kiadja a Luther Kiadó. 316 oldal, 165×235 mm, kartonált, 1950 Ft
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ISHMAEL NOKO

Igehirdetés az Ágostai hitvallás 
47 5. évfordulóján*

Róm 4,13–17

Krisztusban Testvéreim!
Öröm és megtiszteltetés közöttetek lenni a történelmi 
Augsburg városában ez alkalommal, amikor 475. évfordu-
lóját ünnepeljük az Ágostai hitvallás hivatalos és nyilvá-
nos elfogadásának, ahogy egykor történt az egyház akko-
ri méltóságai és vezető személyei, teológiai szakértői és a 
Szent Római Birodalom képviselői, valamint a környék és 
helyi hatóságok előtt az 1530. esztendőben. Érezzük és el 
tudjuk képzelni azt az izgalmat, ami akkor a résztvevőket 
áthatotta. V. Károly császár azt akarta, hogy birodalmának 
egysége megmaradjon az elhangzó előadások révén. A te-
ológusok mindkét oldalon olyan érveket kerestek, ame-
lyekkel le lehet győzni az egyházban mutatkozó feszültsé-
geket, illetve szakadást.

Augsburg városa azonban nem csupán a 475 évvel ez-
előtti eseménnyel kapcsolatban marad emlékezetes, de szá-
mos más történelmi esemény is eszünkbe jut, mint például 
az 1555-ös augsburgi békekötés és az ökumenikus ese-
ménynek számító 1999. október 31-i történés, amikor a 
Lutheránus Világszövetség és a Római Katolikus Egyház 
aláírta a megigazulás tanításáról szóló Közös Nyilatkozatot. 
A nyilatkozat megerősítése volt annak a lehetőségnek, hogy 
ökumenikus hidat verjünk Isten népe között a jövőt illető-
en, és ezáltal ez a nép bizalommal haladhasson új ökume-
nikus lehetőségek és új látóhatárok felé.

A fent említett bibliai szöveg szerint Pál apostol gondos-
kodik arról, amit a „lehetőség ablakának” nevezhetünk. 
Általa bepillanthatunk olyan pasztorális és teológiai kér-
désekbe, amelyek már a korai egyház életének középpont-
jában is megtalálhatók. Pál apostol egykori mun katársait 
és jelenlegi teológiai tanárokat olyan vitába hívja, amely-
nek központjában a következő kérdések állnak: Hogyan 
cselekszik Isten az emberekkel? Mi az alapja és kritériuma, 
hogy örökölhető Isten ígérete, amit Ábrahámnak tett? Ho-
gyan lehet értékelni, mit is jelent Isten irgalma és kegyel-
me? Ezek a kérdések különböző környezetben más és más 
válaszokat nyertek. Valamikor a törvény tanítói (írástu-
dók) megpróbáltak olyan választ formulázni, amely min-
denfajta kérdésre helyes feleletnek tűnt (fit-all answer). 
Nevezetesen, hogy az embernek Ábrahám leszármazottjá-
nak kell lennie, és meg kell tartania Mózes törvényeit 
minden tekintetben.

 * Elhangzott Augsburgban, 2005. június 26-án. Az igehirdetést a szerző 
bocsátotta a Lelkipásztor rendelkezésére.

Pál a pogányok apostola. Ő másfajta értelmezést talál 
ezekre a kérdésekre. Magyarázata különbözik a tradicio-
nálisan elfogadott értelmezésektől. Pál azt állítja, hogy 
Ábrahám, a bibliai Izráel alapítója Istentől nyert ígéretet, 
hogy nagy nép atyja lesz, és rajta keresztül áldást nyer a 
Föld minden népe (1Móz 12,2–3). Ezzel az ígérettel Ábra-
hám már nem vitázik, és nem habozik eszerint cselekedni 
is: elfogadja, hogy oda megy, ahová Ura küldi, az ő útiter-
ve Istenbe vetett hite volt. Egyértelműen bízott Istenben. 
Vándorlásán át minden leszármazottja azt a kockázatot 
vállalta, hogy bízik Isten ígéretében, hisz Isten igéjének. 
Ábrahám vándorlásának történetéből világosan kitűnik az 
a sokféle nehézség is, amellyel szembesülnie kellett. Csa-
ládja helyzete is telve volt problémákkal. Sára és Hágár 
nem nézhettek szembe egymással, szolgái és unokatestvé-
re, Lót szolgái konfliktusba kerültek egymással, és ez az 
ellentét végül is szétválásba torkollt. Lót hadifogságba 
került. Egymást érik a nehézségek. Ábrahám mégis folya-
matosan kitartott hitében, az ígéret isteni igéje alapján.

Pál apostol kimutatja a tradicionális rabbinista felelet 
elégtelenségét is. Úgy teszi ezt, hogy emlékeztet Istennel 
való helyes kapcsolatára, amely nem a törvénynek szóló 
engedelmesség vagy a mózesi törvények megtartásának 
érdemei alapján állott fenn, ahogyan később Izráel népe 
évszázadokon keresztül vallotta. Ábrahámnak ugyanis 
nem volt lehetősége, hogy engedelmeskedjék vagy enge-
detlen legyen a törvénynek. Ezért Pál apostol továbbmegy 
ezen a ponton, és kifejti, hogy ez a kapcsolat más alapon 
nyugszik, nevezetesen Istenben való hitén. Ábrahám meg-
igazult Isten előtt, egyedül hite alapján. Ez a hit a döntő, 
és nem a néphez, nemzethez tartozás. Ez a hit a fontos, és 
nem a körülmetélkedés, amely rituális jegyet jelent az em-
beri testen. Noha Pál apostol nincs a törvény ellen, mind-
azonáltal ismételten kimutatja a törvény megtartására 
irányuló törekvés hiábavalóságát.

Pál apostol írásmagyarázata megerősíti Jézus Krisztus 
szolgálatának „szíve közepét”, amint az nyilvánvalóvá 
lett életében és munkájában. János evangélista írja evan-
géliumában: „Mert Isten úgy szerette a világot, hogy egy-
szülött Fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, ha-
nem örök élete legyen.” (Jn 3,16) Isten Ábrahámnak adott 
ígérete ígéret az egész világ számára. A világ népei vala-
mennyien az isteni szeretet címzettjei. Isten előtt úgy vá-
lunk megigazulttá, mint Ábrahám atyánk, nem azért, mert 
megérdemeljük, nem azért, mert etnikailag utódai va-
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gyunk, hanem csupán a hit alapján, amely bízik Istenben. 
Hit által vitathatatlanul Isten Ábrahámnak adott ígérete 
elfogadói, örökösei lehetünk. A mi ábrahámi hitünk ezen 
alapul. Magában foglalja azt is, hogy közös a hitünk, ami-
kor Isten kegyelmének befogadói vagyunk, és itt végső 
soron következményként az ökumenikus kihívással állunk 
szemben. Kihívásunk azt jelenti, hogy utat, módot talá-
lunk a közös hitre és a közös életre az evangélium hirde-
tésében, istentiszteleti életünkben és az Úr asztalánál 
végzett közös szertartásunkban is.

Ebben a vonatkozásban hadd mondjam ismét, amit már 
korábban mondtam: 475 évvel ezelőtt Augsburg történel-
mi városában bizonyságtévők voltak őseink, amikor itt 
gyülekeztek össze a legjobb vezető teológiai szakemberek 
és politikai vezetők. Azért gyűltek egybe, mert meg akarták 
kísérelni, hogy salamoni megoldást találjanak abban a 
teológiai diszkusszióban, amely veszélyeztette nem csupán 
az egyház egységét Nyugaton, hanem az egész Szent Ró-
mai Birodalom egységét is.

Június 26., vasárnap van, és most, amikor egybegyüle-
keztünk Augsburg városában az Ágostai hitvallás évfordu-
lója alkalmából, szomorúságunknak adunk kifejezést, hogy 
mintegy hárommillió evangélikus testvérünk nem hajlandó 
velünk közösséget vállalni az Úr asztalánál, velünk, akik 
a Lutheránus Világszövetség keretében mintegy hatvan-
hatmillióan élünk. Ez annak ellenére történik, hogy vala-
mennyien evangélikusok vagyunk, hisszük, tanítjuk és 
megvalljuk az igének és a szentségeknek azonos tartalmát. 
Ebben a vonatkozásban is fontos, hogy ma emlékezzünk: 
Jézus Krisztus asztalához vagyunk hivatalosak, maga Krisz-
tus hív bennünket, és nem egyszerűen egy egyház. Az úr-
vacsora (eukharisztia) nem jutalom azért, mert jó fiúk és 
jó lányok vagyunk, hanem olyan étkezés, amely közös utun-
kon Krisztussal és Krisztusért való közösség.

Öt év és nyolc hónap telt el a Közös Nyilatkozat aláírása 
napjától, amely nyilatkozat a megigazulás tanításáról szólt, 
megerősítette azt a megegyezést, amely evangélikusok és 
római katolikusok között köttetett. Nyilvánosan és a világ 

előtt jelentettük ki, hogy az evangélikus egyházak és a ró-
mai katolikus egyház hallgatott az evangéliumra és együtt 
engedelmeskedett annak, ahogy a Szentírásban az hirdet-
tetik. Közös evangéliumra figyelésünk vezetett arra, hogy 
a megigazulás tanításában kölcsönös megértésre juthas-
sunk. Ez az, amit egymásnak és a nyilvánosságnak kije-
lentettünk: „Közösen valljuk, hogy üdvössége tekintetében 
az ember teljesen Isten megmentő kegyelmére szorul. Sza-
badsága az emberekkel és a világ dolgaival, nem pedig üd-
vösségével kapcsolatos. Ez azt jelenti, hogy bűnösként Isten 
ítélete alatt áll, és képtelen magától arra, hogy Istenhez 
forduljon szabadulást keresve, megigazulását Istennél ki-
érdemelje, vagy üdvösségét saját erejéből érje el. A megiga-
zulás egyedül Isten kegyelméből történik.”

„Közösen valljuk, hogy Isten kegyelemből bocsátja meg 
az ember bűnét, ugyanakkor egyúttal meg is szabadítja 
a bűn leigázó hatalmából, és neki Krisztusban új életet 
ajándékoz. Amikor az ember hit által részesül Krisztus-
ban, Isten nem számítja be bűnét, és a Szent Lélek által 
tevékeny szeretetet munkál benne. Isten kegyelmes cse-
lekvésének e két vonását nem szabad egymástól elválasz-
tani, hiszen az ember hit által Krisztussal egyesül, aki a 
maga személyében a mi igazságunk (1Kor 1,30). Mind a 
bűnök bocsánata, mind Isten megszentelő jelenléte a 
Krisztusban van.”

Hogy 470 évvel az evangélikus és római katolikus szét-
válás után képesek voltunk ezt kimondani, számtalan há-
borúval és feszültséggel magunk mögött, úgy tekinthetjük 
a megegyezést, mint Isten ajándékát. Ez a leghelyesebb 
leírása a történteknek. A jövőben sem leszünk képesek ered-
ménnyel megtenni a következő lépéseket, ha nem hagyat-
kozunk teljes mértékben Istenre, és nem az ő kezéből foga-
dunk el mindent, csakúgy, mint Ábrahám, aki csak Isten 
ígéretétől függött, és egyedül benne hitt.

Ábrahám kegyelmes Istene adja meg nekünk a bátorságot 
és a hitet, hogy az egyház másokért élő egyház legyen és a 
világ gyógyításában fáradozzék. Ámen.

Fordította: Hafenscher Károly (id.)
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Kedves Testvéreim!
Ugye nem is olyan nehéz elképzelni, milyen az, kiszemelt-
nek, kiválasztottnak lenni. Olyannak, mint Péter, Jakab, 
János, akik Jézussal mehetnek a hegyre. A hegy magas. Fel-
menni kitüntetés. Ide tartozom. A jók között vagyok, mond-
hatnánk, a jó egyik hajtótengelye vagyok. Azért egy kissé 
nehezményezem, hogy a nőket odalent hagyták…

Felmenni. Az éghez oly közel! A kevesek egyike lenni. 
Készen a világ megváltoztatására. Talán sikerül – különle-
ges tehetséggel, különleges kapcsolatok révén. Vagy esetleg 
kimondottan szűkös háttérrel, mégis kiválasztottként. Mert 
mi vagyunk a kiválasztottak.

Aztán egyszerre megdicsőül a szemük előtt. Mit is jelent 
ez? Megdicsőülés. Talán kiderül ebből a mozzanatból, hogy 
Jézus nem csak egy a sok rabbi közül. Igazi ember, igen, ő 
az. Ugyanakkor a köztünk jelen lévő Isten is. Megértik, 
hogy ő más, hogy vele magasabb társaságban vannak. Ahol 
megszűnik a tegnap, a ma és a holnap közti határ. Ekkor 
megjelenik nekik Mózes és Illés. A legnagyobbakkal kerül-
tek egy csapatba. A prófétákkal, a megszabadítókkal. Mi-
csoda kitüntetés!

Éreztük-e vajon így magunkat ebben az évtizedben? 
Milyen jó lenne azokhoz tartozni, akik valóban konkrét 
lépéseket tesznek! Akik legyőzik az erőszakot, akik felve-
szik a kesztyűt a strukturális erőszakkal szemben. A „fair 
play – fair trade” jegyében. Fontos lépések ezek, amelyek-
kel az elmúlt kétezer év erőszak elleni harcosainak hosszú 
sorába állunk. Bármily kicsinyeket is lépdelünk, részei 
leszünk annak a hagyománynak, amely végighúzódik ezen 
a visszataszítóan erőszakos világon. Ha mást nem is te-
szünk, legalább meggyújtjuk az erőszakmentesség kis 
mécseseit, rávilágítunk, hogy minden gyökeresen másképp 
is lehetne. Hogy a terrornak nem a gépfegyverek vetnek 
véget, hanem az igazságosság előmozdítása.

A mi saját, kicsi reménységünk, hogy a partnerség vál-
lalásával konkrét segítséget nyújthatunk: hogy Etiópiában 
40 000 facsemete elültetésével kedvezően befolyásolhatjuk 
az éghajlati tényezőket, és ezzel esélyt adhatunk az eljö-
vendő nemzedékek számára. Megrendítő ugyanakkor, hogy 
míg az Egyesült Államok hadi költségvetése eléri az évi 349 
milliárd dollárt, mi továbbra is képtelenek vagyunk meg-
akadályozni, hogy naponta 24 000 gyerek haljon éhen. Az 

 * Eltelt az első öt év az Egyházak Világtanácsa által az erőszak leküz-
désének szentelt évtizedből. A dekád közepét istentisztelettel ünnepelték a 
hannoveri Kirchentagon 2005. május 27-én. Itt hangzott el a most közölt 
igehirdetés, amelyet a szerző adott át a Lelkipásztornak.

erőszak legyőzése azt jelenti, hogy a szegénység, az elnyo-
más és az iskolázottság hiányának forrását szüntetjük meg, 
azt a forrást, amely a gyűlöletet táplálja. Csak a 2003-as 
évben 48 milliárd dollárral növekedett az Egyesült Államok 
hadi költségvetése. Az ENSZ álláspontja szerint „mindösz-
sze” 55 milliárd dollárra volna szükség, hogy a világ éhe-
zőinek és szegényeinek alapvető szükségleteit ki tudják 
elégíteni.

Hát igen, szívesen felkapaszkodnánk a hegycsúcsra. Hisz 
a síkság sokkal keményebb, sokkal kisszerűbb. Itt van pél-
dául a gyermekek elleni erőszak. A kis Levke, a kis Felix, 
akiket Alsó-Szászországban öltek meg. Vagy a családon 
belüli erőszak. Erőszak a kitoloncolt menekültekkel szem-
ben. A fiatalok körében jelen lévő erőszak. Bizony, jó ezen 
a hegycsúcson, együtt a hit legnagyobb alakjaival. Jó itt 
lenni! Péter sátrat akar építeni, három sátrat, egyet Jézus-
nak, egyet Mózesnak és egyet Illésnek. És legszívesebben 
valószínűleg a sátor előtt üldögélne, a lemenő nap fényében 
történeteket hallgatna. Ekkor azonban megérkezik az, amit 
a szöveg „fényes felhőnek” nevez. A felhő beárnyékolja a 
napot, ezt ismerjük. De mi az, hogy fényes felhő? A felhőből 
hang hallatszik: „Ez az én szeretett Fiam, reá hallgassatok!”

A jelenlévők felismerik, hogy itt valami rendkívüli tör-
ténik. Arcra borulnak, és nagy félelem fogja el őket. Ez már 
nem olyan kedélyes, mint azt Péter korábban képzelte. 
Sokkal inkább lenyűgöző, szorongató, sodró. Ez az ember 
Isten fia. Micsoda paradoxon! Ebben a Jézusban látjuk, 
milyenek a szelídek, a tiszta szívűek és a békét teremtők, 
akiket boldognak mondanak. Később a Gecsemáné-kertben 
kiveszi a kardot egyik tanítványa kezéből, és azt mondja: 
„Tedd vissza a kardodat a helyére.” Jézus nem fényes sztár, 
nem is az, akivel teljesen ki lehet vonulni a világból, de 
nem is olyan, aki karddal és erőszakkal mutat utat. Isten 
fia! Nehéz értelmezni. Talán ez az igazi kihívás. Ahogy Gil 
Bailie fogalmaz: „Ennek az ártatlan embernek a látványa 
a vesztőhelyen előbb-utóbb kényszerítőbb erővel fog hatni, 
mint az összes hagyományos kulturális technika, amelye-
ket azért vetnek be, hogy az erőszakot elfogadhatóvá és 
vállalhatóvá tegyék.”

Az ember látványa a vesztőhelyen, ez inkább a mélybe 
húz, semmint a csúcs élményét nyújtaná. Vagy mégis? Az 
elmúlt évtizedben elért szép sikereink talán nem hegycsú-
csok? Csakhogy a csúcsról vissza is kell ereszkednünk, 
vissza a valóságba, hogy hiteles tanúi lehessünk a kereszt-
re feszített Jézusnak. 1968. április 3-án, egy nappal meg-
gyilkolása előtt Martin Luther King beszédet tartott. Ango-
lul fogom idézni, a jelenlevők többsége érteni fogja, a töb-
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bieknek pedig a fülébe suttoghatják a fordítást szomszédaik. 
Húzódjatok közelebb egymáshoz, ha szükséges.

„Well, I don’t know what will happen now. We’ve got 
some difficult days ahead. But it doesn’t matter with me 
now. Because I’ve been to the mountaintop. And I don’t 
mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longev-
ity has its place. But I’m not concerned about that now. I 
just want to do God’s will. And He’s allowed me to go up 
to the mountain. And I’ve looked over. I’ve seen the prom-
ised land. I may not get there with you. But I want you to 
know tonight, that we as a people, will get to the promised 
land. And I’m happy tonight. I’m not worried about any-
thing. I’m not fearing any man. Mine eyes have seen the 
glory of the coming Lord.”2

Igen, odafenn volt, a hegy tetején. De sejtette, hogy nehéz 
idők jönnek, talán már épp a következő napon. És ahogy, 
kedves Testvéreim, mi is tudjuk: a szelídek, a békét szerzők, 
a tiszta szívűek, akik Mózessel, Illéssel, Jézussal és Martin 
Luther Kinggel párbeszédet folytatnak, gyakran ők a világ 
legnaivabbjai. Jó embereknek, világjobbítóknak nevezik őket, 
s egyúttal naivnak. Komolyan lehet venni valakit, aki fegy-
ver nélkül mozog ebben a világban? Akinél nem a fegyver-
kivitel áll a pénzkereseti források toplistáján? Egy futóbo-
londot? Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de vissza kell 
térnünk a völgybe. Ma együtt ünnepelhetünk a hegyen, 
örülhetünk mindannak, ami az elmúlt évtizedben az erőszak 
visszaszorítása terén történt. Láttam asszonyokat Indiában, 
akik minden csütörtökön feketébe öltöznek és kiállnak egy 
órára az útkereszteződésbe, hogy a nőket érő erőszak ellen 
némán tiltakozzanak. Hallgatásuk a demonstráció! Látom 
a megölt kisgyermek édesanyját, aki a gyilkoshoz lép és 
elmondja, hogy tette tönkre a családját, hogy emelt kezet a 
gyermekére, és a gyilkos nem állja a tekintetét. Látom a 
„Peace to the City” névre keresztelt kampányt, amely abban 
a reményben fogja össze a világ városait, hogy együtt lép-
hetnek fel az erőszak ellen. Rio de Janeiro, ez az oly hajszolt 
város, kibírta a hallgatást, három percen át hallgatott az 
erőszak ellen, megállt a tőzsde, a közlekedés, a taxisok, az 
egész városi forgatag. Elég az erőszakból! Libériában van 
egy katona, aki töltényhüvelyekből kereszteket készít. 
George Togba gépjárműszerelő volt Libériában. A polgárhá-

 2 Hát igen, nem tudom, mi fog történni. Nehéz napok állnak előttünk. 
De engem mindez most nem érint. Mert fenn voltam a hegyen. És nem 
bánom. Szívesen élnék hosszú életet, mint bárki más. A hosszú életnek 
megvan a maga helye. De ez most nem foglalkoztat. Isten akaratát aka-
rom teljesíteni. Ő pedig megengedte, hogy felmenjek a hegyre. Lenéztem 
onnan. Láttam az ígéret földjét. Talán nem mehetek be veletek együtt. De 
ma este szeretném, ha megtudnátok, hogy mi, a mi népünk bejut oda. Nem 
aggodalmaskodom semmi miatt. Nem félek senki emberfiától. Szemeim 
látták a közelgő Isten dicsőségét. 

ború idején családjával a fővárosba, a monroviai evangélikus 
Szent Péter templomba menekült. A templomban végrehaj-
tott tömegmészárlás során egész családját kiirtották. „Kiro-
hantam a templomból – emlékezik George –, és csatlakoztam 
a felkelőkhöz.” A Nemzeti Hazafias Front katonájaként el-
töltött egy év alatt azonban meggyűlölte a harcot, nem akart 
ölni. Egyszer álmában ötlött fel benne, hogy a lövedékeket 
és gránátokat a béke jelképévé változtassa át. Nekilátott, 
hogy töltényhüvelyekből fémkereszteket készítsen. A kicsi, 
mindössze 5 centiméteres kereszteket a Lutheránus Világ-
szövetség közvetítésével azóta a világ számos országában 
árusítják. Azt jelképezik, amiről a Biblia így ír: „Kardjaikból 
kapákat kovácsolnak.” A fémkeresztek előállítása ma több 
mint tíz család megélhetését biztosítja…

Ezek mind kis lépések, apró jelei az erőszak legyőzésé-
nek. A jövőben nagy jeleknek kell következniük. Bátor-
ságra lesz szükségünk, ahogy Martin Luther Kingnek a 
meggyilkolása előtti napon. Az emberiségnek meg kell 
tanulnia, hogy az erőszak elleni küzdelem legalább akko-
ra energiaráfordítást igényel, mint az általa működtetett 
háborús gépezetek. Jézus Krisztusra kell hallgatnunk, 
mondja az ige. Megmutatja, milyen az Isten, és hogy ho-
gyan tekint az emberekre. És ez kölcsönöz tekintélyt nekik. 
Az ugandai ENSZ-táborban megerőszakolt kislánynak. A 
fiúnak, akit Libériában arra kényszerítettek, hogy saját 
családjára lőjön, s így érdemelje ki a bátor gyermekkatona 
címet. A megerőszakolt nőnek, aki az eset után magát is 
csak gyűlölni tudja. A férfinak, aki kénytelen eltűrni, hogy 
az új EU-törvények ellehetetlenítsék a családjának évszá-
zadok óta megélhetést adó mezőgazdaságot. Annak, akit 
ebben az igazságtalan világban valahol elektrosokkal kí-
noznak, és senki, senki nem hallja kiáltását, mert senki 
sem tudja, hogy valójában hol van.

Az erőszakot elszenvedők kiáltásai egyenesen Istenhez 
kell, hogy jussanak. Ha Jézust meglátjuk, arcra kell borul-
nunk és meg kell ijednünk, a tanítványokhoz hasonlóan. 
Ekkor odajön, megszólít, és azt mondja: „Keljetek fel, és ne 
féljetek!” Igen, keljetek fel, és ne féljetek. Lépjetek fel a ha-
talmaskodók és az erőszak ellen. Győzzétek le a félelmet és 
szálljatok szembe az erőszakkal. A gyermekek elleni erő-
szakkal. A nők ellenivel. A férfiak ellenivel. Az erőszakkal, 
amelyet fegyverek kísérnek, az erőszakkal, amely azt hiszi, 
hatalmi struktúrájával másokat lealacsonyíthat. Bizony, 
nem maradhatunk a hegyen. Ezt tudjuk. A magaslati leve-
gő mégis jót tesz nekünk, az Isten közelsége, a közösség és 
az itt megélhető béke. Majd újra kedvet kapunk, hogy le-
szálljunk a völgybe, és félelem nélkül, oldalunkon az an-
gyallal az erőszak szemébe nézzünk, és megkeressük le-
győzésének lehetséges útjait. Ámen.

Fordította: Szűcs Kinga
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A szakirodalom krízisjelenségként határozza meg azt a fo-
lyamatot, amikor egy aktuális probléma megoldásakor a 
korábbi, hagyományos, begyakorlott mechanizmusok cső-
döt mondanak. Folyamatosan növekvő feszültség, fokozódó 
izgalmi állapot jellemzi ezt a betegséget, a benne szenvedő 
embert egyre inkább a félelem, szégyenérzet és bűntudat 
keríti hatalmába. Ilyenkor a beteg megkísérel önerejéből 
megoldást találni. Ha ez nem vezet eredményhez, akkor a 
feszültség további növekedése akár teljes pszichikai össze-
omláshoz is vezethet.

A 60-as évektől kezdve, a krízis mibenlétét egyre mélyeb-
ben megismerve kidolgozták a krízisintervenciót – amely a 
segítség különböző formáit vizsgálja és tárja fel a folyama-
tot kísérő partner közreműködésével. Ennek része egy úgy-
nevezett „akcióterv”, ami valódi, konkrét segítség lehet a 
krízisbe jutott ember számára. Célja az, hogy kicsi, de ön-
álló lépésekhez, növekvő önbizalomhoz vezesse el a páci-
enst. A felajánlott segítségnek mindig nagyon reálisnak kell 
lennie, mert a teljesíthetetlen ígéretek gyorsan csalódáshoz 
vezetnek. Nagy eredmény az, ha a mozdulatlanság, a meg-
oldhatatlan és halmozódó problématömeg egyszer csak 
oldódni kezd, a menthetetlennek és megmerevedettnek tűnő 
állapotot egyszer csak a lehetőség felfedezésének élménye 
váltja fel, a beteg kimozdul a vélt holtpontról.

A teljes gyógyulás még hosszú-hosszú folyamat, amely-
nek az is része, hogy a krízisben szenvedő képessé válik 
szembenézni azokkal az eseményekkel, rendezetlen viszo-
nyokkal, amelyek éppen a krízis kialakulásához vezettek el.

A krízishelyzet tehát vezethet teljes összeomláshoz is, 
vagy elmélyülhet, reaktiválódhat, nyomában szenvedély-
betegségek, pszichiátriai megbetegedések alakulhatnak 
ki. Érdekes és aktuális adalék ehhez, amit Albert Györgyi 
riporternő Miért pont én? című, a napokban megjelent, 
depressziójával számot vető könyvével kapcsolatban a 
megszólaló szakemberek állítanak. Szerintük a médiasze-
mélyiség helyzete egyáltalán nem kivételes, a hazai né-
pesség 20 százaléka produkál valamilyen depressziós 
tünetet. Olyan társadalomban élünk, amely nem tudja 
megoldani a krízishelyzeteit, önmaga körül pörög, izolá-
lódik, egyre zártabb, visszahúzódó, visszafelé tekintgető, 
a jövőtől rettegő közösség.

Pedig a krízishelyzeteknek lehetne pozitív hozadéka is. 
Hiszen a feldolgozott, megoldott, megküzdött krízis éppen 
a személyiség gazdagodásához, előrelépéshez, kiteljesedés-

 * Igehirdetés a Deák téri templomban 2005. június 12-én.

hez is elvezethet. Olyan erőforrássá válhat, amely a későb-
bi kritikus helyzetekben is lelki motorrá, hajtóerővé lehet.

Ma nem csupán stressz-, hanem krízishelyzetben élünk. 
Nemcsak egyéni, hanem közösségi szinten is. Olyan szi-
tuációban, amikor Európa nemet mond a túl gyorsnak 
ítélt tempóra, az egymásra utaltságra, a centrális irányí-
tásra, ahol még rengeteg türelemre lesz szükség ahhoz, 
hogy összecsiszolódjon, kialakuljon a helyes arány, jó 
egyensúly az életképes helyi kis közösségek és a nagyobb 
és szélesebb szövetség érdekei között. Amikor egyre in-
kább azt éljük át, hogy politikai, társadalmi erők nem 
képesek választ találni az emberek kérdéseire, az egymás-
tól való távolság, a taktikázás, a rövid távú érdekek men-
tén folyik a csatározás. Amikor úgy tűnik, 15 évvel ezelőtt 
túl nagy ígéreteket, beválthatatlan ígéreteket kaptunk, 
olyan álmokat kergettünk, amelyek nem találkoztak a 
realitásokkal. Amikor ott tartunk, hogy egyre végzeteseb-
ben izolálódunk, távolodunk egymástól. Nincsenek meg-
tartó közösségek, a sok lehetőség között elveszünk, szét-
zilálódunk, ide-oda csapódunk. Lelki zsákutcák után 
újabbakkal próbálkozunk. Hiányzik az elkötelezettség, 
az identitás megfogalmazása, az egymáshoz tartozás él-
ménye, öröme, felüdítő tapasztalata. Kevésbé van igé-
nyünk a találkozásra, ingerlékenyebbek és feszültebbek 
vagyunk, ha valaki másként gondolkodik, lát, érez, mint 
mi. A türelmetlenség, a toleranciahiány, a bekeményítés 
egyre sajátosabb vonásaink közé tartoznak.

Urunk a mai vasárnapon, éppen azért, mert látja a hely-
zetünket és folyamatosan segíteni akar az emberen, raj-
tunk, az ő népén, gyülekezetén, különleges „akciótervet”, 
egy krízis-intervenciós modellt ad, mutat a számunkra. 
Hogy ne a jövőtlenség, reménytelenség világa felé sodród-
junk, hanem győztesen kerüljünk ki a mélységből, a kriti-
kus mélypontról.

A segítő lépést ma a Jabbók-gázló partján tusakodó 
Jákób titokzatos találkozásában teszi meg mellettünk a 
mi Urunk. Olyan modellt, olyan példát ad elénk, amelyben 
saját elveszettségünkkel, krízishelyzetünkkel szembesül-
hetünk, azután pedig nem egyszerűen emberi, hanem az 
egyetlen hosszú távon is eredményes és végérvényes gyó-
gyítás isteni módszerével is megajándékoz minket.

Ha valaki elveszett, távolra szakadt, ha valaki az ígére-
tek taktikázással, csalással való kikényszerítése ellenére 
elérhetetlen messzeségbe került a személyesen neki szóló 
elhívástól – akkor az a valaki Jákób. A megcsalt testvértől 
való félelem és rettegés, a rendezetlen viszony Jákób krí-
zishelyzete. Mindennek az egyre inkább nyomasztó terhé-
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ből semmit sem vesz el az emlékezetes „tál lencse”-eset óta 
eltelt idő, a jólét megtapasztalása sem. Hiába veszi körül 
népes család, hiába dicsekedhetne, hogy ő egy szál ván-
dorbottal menekült, most kéttábornyi jószággal igyekszik 
haza, ha Ézsaura gondol és a rendezetlen ügyükre, egyre 
inkább gyötri a bűntudat. Egyre kellemetlenebb a találko-
zástól való félelem, főként azok után, hogy megtudja, 
Ézsau 400 emberrel közeledik. Senki nem tud segíteni raj-
ta, Jákób magára marad, izolálódik, belegubancolódik sa-
ját lelkiismeret-furdalásába.

Azután elkezd taktikázni. Jön a már megtanult, tradici-
onális, jól begyakorlott csalás, ámítás, átverés, rafinált 
ügyeskedés, szemfényvesztés, ami már a vérévé vált. Ami 
olyan sok más helyzetben kisegítette, kimentette a bajból. 
Csalt, igaz, őt is csalták. Viszonzásul újra becsapott máso-
kat. Most is kerülőúttal, Ézsau kiengesztelésével próbálko-
zik. Ajándékot küld bátyjának, hogy áthidalja a köztük 
feszülő ellentétet. Részletekbe menően, hatásvadász módon 
megrendezi az ajándékozás aktusát, jó dramaturg módjára 
még arra is gondja van, hogy az ajándék többnek lássék, 
mint ami valójában.

Arra vár, hogy az ajándék váljon beszédessé, úgy gon-
dolja, neki így nem kell előlépnie, színt vallania. Úgy hiszi, 
ez elég. Ennyi éppen rendezheti majd a konfliktust.

De ha Jákóbnak Ézsauval van elrendeznivalója, akkor ez 
nagyon kevés. Akkor ez nem intézhető már el gesztusokkal, 
ajándékkal, engesztelésnek tűnő figyelemeltereléssel. Még-
is emögé bújik Jákób, mert nagyon nehéz kimondani: test-
vér, vétkeztem!

Minden együtt van, még sincs emberi szív, nincs emberi 
hang, csak pragmatikus módszer, az elintézés, a kifizetés, 
a lekenyerezés taktikus, a cél érdekében bevethető straté-
giája. Amikor mindent odaadunk. Magunkon kívül. Amikor 
mindent megadunk, csak mi magunk maradtunk hűvösen 
távolságtartók. Amikor nincs már benne a mozdulatainkban 
a lélek, a szeretet, a bizalom, amikor hiányzik az igazi tar-
talom, az igazi érzelmi töltés. Amikor marad a büszkeség, 
de marad a rendezetlenség hiátusa is.

Félelmetes, ahogy Jákób ezek után újra próbálkozik. 
Ahogy az ajándékot elnyeli az éjszakai sötétség, a lelkiis-
meret-furdalás egyre szorongatóbb. Most az embereken a 
sor, családtagjait küldi maga előtt. Talán mert Ézsau jóér-
zésére apellál. Mindent és mindenkit kockára tett, csakhogy 
ő megússza a találkozás kellemetlenségét. Elkerülje az el-

kerülhetetlent. A krízis mélységét. Most másokat szolgáltat 
ki, a saját magát féltő önzés páratlan példájaként.

Ekkor marad végképp egyedül. Amikor azt gondolja, 
hogy ebben a biztonságos, megmozdíthatatlan magányban 
várhatja ki a másik megváltozását. Pedig itt neki kell vál-
tozni. Neki kell megújulni. Neki kell egzisztenciát, nevet, 
szívet, lelket cserélni. Neki kell, ha másként nem, belerop-
panás, a belerokkanás árán is újat kezdeni. Neki kell szem-
benézni a saját krízishelyzetével.

Ebben jön segítségére a titokzatos ellenfél: isteni inter-
venció következik. Mert Isten úgy szabadítja az elveszettet, 
az alkalmatlannak tűnőt, az erkölcsileg, etikailag kudar-
cot vallott embert, úgy jár a bűnösök útján, hogy akit elhív, 
azt keményen formálja is.

A találkozás titka ez. Az ember nem küldhet mást maga 
helyett. Keményen megragad, mert joga van hozzá. Tusa-
kodik az emberrel, az ember bűnével. Belevisz a krízishely-
zet mélységébe, de ő az, aki ki is tud hozni onnan. Mert ő 
olyan Úr, aki nem felejti el az ígéreteit. Olyan Úr, aki olyat 
ígér, amit teljesít is. És ez az, amit Jákób is megragad. Ez 
lesz újra égig érő létrává. Ez lesz újra a közlekedés, az 
Isten és az emberek felé is új kommunikációs csatornává.

Mert Jákóbnak Istennel van elrendeznivalója. Először 
ezen kell túllenni. Először ezzel kell szembesülni. Az ígére-
tet kell elvenni. Nem csalással, nem ámítással, nem idő 
előtt, erőszakkal, hanem ráhagyatkozva Isten kegyelmére, 
szeretetére. Hogy ő, a mindenható Isten képes elrendezni 
az élet nagy kérdőjeleit. Saját erőből nem megy, a mi tak-
tikáink, megoldási kísérleteink kudarcot vallanak. Isten 
azonban megtéteti velünk az utat. Mellettünk lépked, és ha 
kell, keresztezi az utunkat.

Ahogyan a golgotai kereszten adta meg a végső választ 
az ember nagy krízishelyzetére. Ember, hidd el, hogy nem 
hagylak magadra. Nem távozom el tőled. Hiszen a gyer-
mekem vagy, neveden szólítottalak, elhívtalak. Bűnöd, 
zsákutcáid, lehetetlen megoldásaid, alkalmatlanságod el-
lenére érvényes, beváltható az ígéret. Életet, igazi, boldog, 
megáldott életet akarok neked ajándékozni.

Krízishelyzeted megoldása, nagy tusakodásod, utad és 
életed, az áldás, a feltámadott, élő, veled együtt győztes 
Krisztusban a tiéd.

Kapaszkodjunk bele mi is ebbe az ígéretbe, és mondjuk 
együtt: Nem bocsátalak el, míg meg nem áldasz engem. 
Ámen.
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