
A júliusi napsütésben reménykedve, a nyári évszak adta
ki kapcsolódást élvezve, a nyaralás kellõs közepén sem árt
a mi pihenni vágyó lelkünknek (és áttételesen testünknek
sem), ha most is rendszeresen kezünkbe vesszük – például
– az Útmutatónkat, amelynek júliusi igéje így hangzik: Jé -
zus Krisztus mondja: Aki énhozzám jön, azt én nem kül -
döm el. Ha nyár, ha õsz, ha tél, ha tavasz; se éjjel, se nap -
pal nem küld el. Belegondolunk Krisztus szeretetének ha -
tár talanságába, s ha hit által megnyílik szemünk, látunk
va lakit, aki mindig készségesen fogad minket, minden ter -
hünk kel, gondunkkal, bûnünkkel együtt. Tudta ezt Luther,
aki azzal indította el a reformáció általa sem sejtett folya -
ma tát, hogy nyomatékosan felszólított: naponként fordul -
junk a mi Urunkhoz, naponként bûnbánatot tartva tér -
jünk meg, avagy Krisztushoz térve „diagnosztizáltassuk”
ma gunkat a nagy orvos által. A 95 tétel elsõ tételének
egyik nélkülözhetetlen szava: naponként. A nyári napnak
he vében, borújában, fényében és árnyékában – mindenkor
és bármikor, mindennel és bármivel. S ezt a Názáreti Jézus
mondja. Az Atya akarata nyomán. Jézus akkor beszél ta -
nít ványainak és nem tanítványainak az „élet kenyerérõl”,
amikor a bemutatkozás formáját alkalmazza: Én vagyok
az élet kenyere. (Jn 6,48)

Ezt a kínálatot azért érdemes meghallanunk, mert éhe -
sek vagyunk, csak sokszor magunk sem ismerjük fel
nyug talanságunk, feszültségünk, fáradtságunk igazi
okát. Az igazi ok, hogy hiányzik vagy kevés az igazi lelki
ke nyér. Vagy sokszor sületlent eszünk csak. Itt ez a ne vet -
sé ges Da Vinci-kód is. Lelki anti-kenyér. Falatozzák, a mo -
zik is megtelnek miatta, és sokaknak alaposan elrontják
ve le a lelki emésztését. Ám ez gyógyítható! Maga Dan
Brown, a sok pénzt keresõ szerzõ csodálkozott el a leg job -
ban, amikor szembesült váratlan kasszasikerével. Õ csak
egy izgalmas krimit szándékozott írni, s pikírt körítést ta -
lált ki hozzá, polgárpukkasztóan szellemeskedõ módon
bor sot törve bizonytalankodó emberek orra alá. Mert aki
Krisz tushoz – hitben – már eljutott, és rendszeresen táp -
lál kozik az élet kenyerébõl, annak nem fogja megfeküdni
lel ki gyomrát és emésztését a krimi botor, kényszeres, fan -

tá ziát is átugró, légbõl kapott állításainak sorozata sem,
pél dául az, amit Jézus és Mária Magdaléna kapcsolatáról
ol vashatunk. Mindazonáltal nem tiltanám be sem a köny -
vet, sem a filmet, mert így csak ingyen reklámot szolgál -
ta tunk egy nagyon is középszerû regénynek, amely már-
már a ponyvairodalom határát súrolja tudományoskodó
okos kodása, egyeteminek látszó eszmefuttatásai ellenére
is. Tanulni mindenbõl lehet, ebbõl is. Rosszat nem tesz
nekünk ez a kificamodott reklám sem. A könyv megje le né -
se óta ugrásszerûen megszaporodott a kérdezõk, a lelki -
pász tort keresõk száma. 

Az emlegetett könyvvel a kezében állított be egy hu -
szon éves a lelkészi hivatalba, és kiderült, hogy Bibliát
még messzirõl sem látott. Remek beszélgetéssorozat lett
az elsõ találkozás eredménye. S nemsokára következhet a
ke resztség és az úrvacsora szentsége. Milyen meghatóan
ér dekes a hajdan rabszolgának eladott József kijelentése:
Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította
azt. (1Móz 50,20a) Számtalanszor megtapasztaltuk már
ezt a különleges isteni módszertant. 

Tanulni Krisztustól! Megyünk hozzá, és õ nem küld el.
Csak hozzá érdemes menni, amikor az élet kenyerére van
szük ségünk, és amiképpen a mindennapi kenyér (mindaz,
amit Luther e cím alatt felsorol) fizikai valóságunk szá má -
ra nélkülözhetetlen, hasonlóképpen szükségünk van a
min dennapi lelki kenyérre is (ige, szentség). 

Nyár van, a nyaralás ideje, aki csak teheti, igyekszik ki -
kap csolódni munkája, hivatása érdekében. Emiatt kö te le -
zõ is lenne a kikapcsolódás, a szünet, mert fáradtan mun -
kát végezni nem értelmes cselekedet. Lehet, de nem értel -
mes. A pihenés is kötelezõ, ahogy a Názáretinek is volt
ilyen tanácsa az éppen munkából visszatért tanítványai
szá mára: Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan hely -
re, és pihenjetek meg egy kissé. (Mk 6,31) Pihenés, táplál -
ko zás, tisztálkodás, edzés, gyakorlás, felkészülés – Jézus
társaságában. 

Nyár, nyaralás, szabadság, de Krisztus szeretete nem
szü netel!
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Krisztus szeretete nem szünetel
Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el. (Jn 6,37b)
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PÁSZTORZSOLTÁR ÚTON LÉVÕKNEK

A zsoltár alapos exegetikai vizsgálata után itt az ideje,
hogy rátérjünk a pasztorálteológia számára a zsoltár alap -
ján adható impulzusokra, megfontolásokra. Az egyetemes
pap ság elve értelmében minden keresztény – különleges
képzés nélkül is – abban a helyzetben tudja magát, hogy
Isten igéjére alapozva a Szentlélek vezetésével lelki pász to -
ri szolgálatot végezhet. A Szentíráson tájékozódó ember a
sze mélyes meg szó lí tott ság ból és az átélt hittapasztalatból fa -
ka dóan nyitottá válik em ber társa felé, ugyanakkor pász to ri
szolgálatában maga is pász torolt embernek tudja magát.

A 23. zsoltár és a pasztoráció összefüggésének tár gya -
lá sánál hadd álljon itt ismét egy idézet Luthertõl: „Merre
lelsz még olyan ékes, örvendezõ szavakra, mint a dicséret
és hálaadás zsoltáraiban? Betekinthetsz itt minden szent
szí vébe, akárha gyönyörûséges és örvendezéssel virágzó
kert be lesnél, mint a mennyországba, ahol pompás, derûs
és szépséges virágok nyiladoznak, mert Istenrõl és az Õ jó -
té teményeirõl való szép és vidám gondolatok öntözik õket.
S mondd, hol találnál mélyebb, panaszosabb, keserûbb sza  -
vakat a szomorúságról, mint a könyörgésekben? Úgy lá tod
bennük a szentek szívét, mintha a halálra vagy po kol ra
vetnéd a szemeidet. Milyen gyászos és fekete ott min den
Isten haragjának szomorú látványától! És nincs fes tõ, aki
szebben megfesthetné a félelem és a reménység sza vait, s
Cicero vagy más rétor, aki ékesszólóbban mond hat ná el
õket. Ennek a legnagyobb szépsége pedig, amint mond -
tuk, az, hogy e szavak Istenhez s Istennel szólnak, ami tõl
két szeres komolyság és élet költözik beléjük.”1 Lu ther
minden bizonnyal sokat merített a zsoltárok lelkisé gé bõl,
üze netébõl lelkigondozói hivatásának gyakorlása köz ben. 

A 23. zsoltár a bizalom alaphangján szólal meg és szólít
meg embereket évezredek óta. Ez a bizalom nem ter mé sze tes
velejárója az emberlétnek, hanem megküzdött is ten kap -
cso latban gyökerezik, amelyben szüntelenül formá ló dik,
mé lyül. Azok az emberek, akik a személyes meg szó lí tott ság

okán vállalják életük kihívásait, és nyitottá válnak a „ve -
ze tés” elfogadására, a „messze több” dimenziójára, a Bib lia
szóhasználatával élve az „úton lévõk”. Az õ élet- és vi lág lá -
tásuknak, de mindenekelõtt hitvallásuknak egyik vissza -
térõ refrénje, hiteles kifejezõdése lehet a „pásztor zsol tár”. 

Az úton lévõk zsoltárában a pasztorálteológia szem szö -
gé bõl nézve a teljes ember áll a figyelem központjában: örö   -
me és szenvedése, bizonyossága és kételyei, ereje és gyen  -
gesége. A személy, vagyis az individuum meg oszt ha tat lan,
amint azt a latin kifejezés is jelzi. A sze mé lyi ség nek ez az
oszthatatlansága teremt alapot arra, hogy a bib li kus-lel ki -
gon dozói magatartás holisztikusan, az egész sé ges em ber -
re tekintettel fogalmazza meg és gyakorolja a se gítõ szol -
gá lat lépéseit, törekvéseit. A segítõnek, a lelki pász tornak
ön maga számára kell megfogalmaznia, mit lát a világban,
ho gyan látja az embert, és miként indulhat el fe léje.2

Németh Dávid „A lelkigondozás feladatai a poszt mo -
dern korban” címû tanulmányában3 markánsan fogal maz -
za meg, melyek a mai ember életérzésének és vi lág lá tá sá -
nak jellemzõi, és alapvetõen két tényt említ. Az elsõ he -
lyen azt, hogy a világ megváltozott és sokszínû lett, ezt a
sok színûséget pedig a radikális relativizmus tartja élet -
ben, amely minden elvet megkérdõjelez, csak önmagát
nem. Ez a relativizmus azt mutatja meg, hogy a nagy egy -
ség  teremtõ álmok helyére megszámlálhatatlan egyéni
élet mítosz és sok csoportideológia kerül. Hiányzik egy
egy séges koordinátarendszer, amely rendet teremthetne a
kü lönbözõ utak, nézetek, elvek között. 

A második jellemzõje a posztmodern világlátásnak a
szubjektivizmus. Az ember ma nem azzal foglalkozik,
hogy egy eszményképet valósítson meg, hanem át akarja
élni, meg akarja érezni önmaga valóságát és a világot. A
dol gok nem önmagukban érdeklik, hanem csupán úgy,
amint rá hatnak. A posztmodern, élményorientált és iden -
ti tástudatában megrendült ember tehát támpontokat ke -
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A bizalom éneke II.
A 23. zsoltár mint a pasztoráció paradigmája

1 Luther Márton: Elõszók a Szentírás könyveihez. Magyarországi Luther
Szövetség, 1995.  53. o. /Magyar Luther Könyvek 2./

2 Dieterich, M.: Pszichológiai és lelkipásztorkodási kézikönyv. SZIT, Bu -
da pest, 2000. 215. kk.

3 Németh Dávid: A lelkigondozás feladatai a posztmodern korban. Em -
ber társ, 2004/2. 120–127. o.
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res, gyakran elhárító mechanizmusokat vesz át és épít be
éle tébe. A pluralizmus zavart okozó hatásaival szemben
leg  gyakrabban a fundamentalista beállítottság felé moz -
dul el, a szubjektivizmus következményeképpen pedig a
misz  tikus átélések vonzzák az embert. 

A posztmodern ember alapvetõen bizonyosságra vá -
gyik. A lelkigondozás komoly feladata ma abban van,
hogy rámutasson a valódi, egzisztenciális döntés lehe tõ -
sé  gére, vagyis Isten választására. Ez az ember számára
azt jelenti: „...olyan döntést kell hoznia, amely életét nem
egy normarendszerhez, hanem egy személyhez köti. Tehát
az a lelkigondozás feladata, hogy a tanácskérõt egy Isten
sze mélyére irányuló és saját élettörténetének ta pasz ta la ta -
it is magában foglaló hitvalláshoz segítse.”4

A lelkigondozás a köznapiból ered, a hétköznapok té -
má i ból merít, miközben a segítõ az emberre figyel, vele
kom munikál. A lelkigondozói beszélgetés tartalmát, for -
má ját és dinamikáját is a hétköznapi beszél ge tés kul tú rá -
ból kölcsönözzük. Mégis, amikor a Szentírást elõvesszük,
vagy csupán utalunk rá, gyakran magunk is törést érez he -
tünk világunk és az ige világa között. Éppen ezért tartom
fon tosnak, hogy mindenekelõtt a Zsoltárok könyvéhez te -
gyük a könyvjelzõnket, amikor lelkipásztori beszélgetésre
ké szülünk. E megállapítás mellé mindenképpen illik Lu ther
véleménye: „Ezért úgy látom, hogy szinte maga a Szent -
lélek buzgólkodott az egész keresztyénségrõl s a szen tek -
rõl egy kis Bibliát és példázatgyûjteményt össze ál lí tani,
hogy aki a teljes Bibliát el nem olvashatja, az egész nek
sum máját, egy kis könyvecskébe foglalva, meg ta lál ja.”5

A 23. zsoltár témái, tartalmi csomópontjai a hétköznapi
ta pasztalatok képi formáit hozzák közel az emberhez.
Ami  kor arról olvasunk, hogy a Pásztor gondoskodik, biz -
ton  ságot ad és irányt mutat, egészen bizonyos, hogy eg -
zisz tenciálisan érintetté válunk. Érdemes megállnunk az
„eg zisztencia” kifejezésnél egy pillanatra. A görög-latin ki -
fe jezés azt jelenti: önmagunkból kilépni és önmagunk elé
áll ni, vagyis kívülrõl szemlélni magunkat. Azzal, hogy az
em ber egzisztenciálisan azonosulni tud a zsol tár képi vi -
lá gával, olyan megerõsítõ, biztonságot adó impulzusokat
kap, amelyek révén el tud távolodni gondjaitól és szo ron -
gá saitól, ki tud lépni szûk belsõ világából, és ezáltal meg -
nyí lik a „messze több” dimenziója felé.

A TERELGETÉS ÉS A VENDÉGLÁTÁS MINT
A LELKIGONDOZÓI SZOLGÁLAT KÉT ASPEKTUSA

A zsoltár két képe, úgy gondolom, segítségünkre lehet ab -
ban, hogy lelkipásztori szolgálatunkat újra és újra át gon -
dol juk, értékeljük és még tudatosabban végezhessük.

Az elsõ kép, a pásztormotívum a gondoskodás és ve ze -
tés két alapmozdulatát foglalja magában. Ez a modell a
leg kézenfekvõbb annak világos kifejezésére, hogy miként

függ össze a másik ember boldogulása, boldogsága iránti
el kötelezettségünk saját személyes elfogadottságunk ta -
pasz talatával. A lelkigondozó, aki saját maga is átéli a
„te relgetettség” állapotát mindennapi döntéshelyzeteiben,
fel adataiban, a segítésnek ezt az útját és mintáját magától
ér tetõdõnek találja. 

A pásztorszerep általánosan a lelkészi hivatáshoz tarto -
zik. Így értjük a zsoltárnak ezt az elsõ képét is, és elsõ ren -
den gyülekezetünkre, nyájunkra gondolunk. A lelkész hi -
va talánál fogva vezetõ. A pásztorképnek azzal az as pek -
tu sával azonosítja magát leggyakrabban, amely a terelés,
út mutatás gondolataival fejezõdik ki a zsoltárban. Ugyan -
ak kor a gondoskodás késztetését is érzi, hiszen fe lelõs a
rábízottak lelki-szellemi fejlõdéséért. A lelkész gyak ran ke -
rül abba a helyzetbe, hogy nehezen tudja össze egyeztetni
a gondoskodás és a vezetés feladatát, már csak azért is,
mert ez sokszor két külön lelki és maga tar tás beli be ál lí -
tott ságot követel meg tõle. 

A vezetés autoriter magatartás: e magunkra vállalt sze -
rep kör sok hálátlan feladattal is jár, hiszen népszerûtlen
dön téseket kell hoznunk, esetleg olyan kijelentéseket kell
ten nünk, amelyek nem aratnak osztatlan tetszést. Ugyan -
ak kor a gyülekezet vezetésében a lelkész magára is ma -
rad. Lelkipásztori munkájában mindenki érzi annak a
nyo morúságát, hogy egy személyben felelõs minden, a
gyü lekezetét érintõ kérdésben. A munkatársi közösség ki -
épí tése és menedzselése ugyanakkor szintén vezetõi fel -
adat, hiszen ebben az esetben a lelkész a vezetõk vezetõje
lesz. A „gondoskodási munkakörünkbõl” is adódik ter mé -
sze tesen kisebb-nagyobb identitáskrízis, amely jobbára a
gyü lekezetek gyakori elkényelmesedése miatt lép fel. Gyü -
le kezeti tagjaink általában jó néven veszik, ha lelkileg ki -
szol gálják õket, így a konzumálás társadalmi méreteket
öl tõ jelensége nem kíméli egyházunkat sem. A két feladat
egy máshoz való közelítése a zsoltár alapján talán úgy
kép zelhetõ el, ha a „csendes vizekhez vezetés” gondolatát
kap csoljuk ide. 

A pásztori felelõsség számomra legelemibb megnyil vá -
nu lása a terelgetés és a vigasztalás szolgálata. Az elsõ fo -
ga lom az intést, a helyreigazítást, a helyes útra segítést
fog lalja magában, a második, a vigasztalás annak az üze -
net nek a kibontása és megerõsítése, hogy a vétkekre, tév -
utak ra, céltévesztésre van bocsánat, és megadatik az újra -
kez dés lehetõsége.6 Jó látni, hogy a 23. zsoltár 6. versében
is együtt szerepel ez a két szolgálat.

Az evangélium hirdetése, amely a lelkipásztor élet hi va -
tá sa, tulajdonképpen – a zsoltár szóhasználatával – a lé -
lek felüdítése és az igaz úton vezetés. Ezt Luther a lel ki
kor mányzás kategóriájába sorolja, mint az emberek vi lá -
gá ban jelen lévõ Isten országának hatását. Az evan gé li -
um  hirdetés természetesen nemcsak a szószék ma gas sá gá -
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ból történik, hanem a pásztori szolgálat: a gondoskodás
és vezetés nagyon hétköznapi történéseiben is. 

Sokkal részletesebben szeretnék szól ni a második kép -
rõl, hiszen ezt a motívumot talán kevésbé alkalmazzuk
lel ki pásztori szolgálatunk értelmezéséhez. A vendéglátás
õsi in dítékaiban és attitûdjében meglelhetjük a lel ki pász -
to ri szol gálat másik modelljét. Ez nem a másik ember
fény ûzõ ki szolgálását, „körbeudvarlását” jelenti: lényege
a társas kap csolat, amely a javak megosztásában, aján dé -
ko zá sá ban és elfogadásában valósul meg.7

A vendéglátás olyan atmoszférát teremt, amely a meg -
vál tás gondolatához, személyes tapasztalatához, „lel ki sé -
gé hez” közelít mindenekelõtt abban a tekintetben, hogy a
„ven dég” számára a teljes elfogadás, az értékesség él mé -
nyét és bizonyosságát adja. Ezzel a vendéglátó lelki pász -
tor az igazi Vendéglátóra mutat rá, akinek õ maga is ven -
dé ge és „kedvezményezettje”. 

A posztmodern ember legfõbb ínségei a névtelenség, a
szo rongás, az elmagányosodás és a tájékozódási pont el -
vesz tése. E témák mindegyike ugyanannak a globális tör -
té neti, társadalmi strukturális változásnak kifejezõdése,
amely ben alapvetõ kettõsség figyelhetõ meg: az em ber tár -
si kapcsolatok igénye mellett nõ a másik emberrel szem -
be ni bizalmatlanság is. 

A korai kultúrák intoleránsak voltak az idegenekkel
szem ben, könyörtelenül elûzték, kiirtották a nem közéjük
va lókat. Az ólatinban a hostis egyszerre jelent idegent és
el lenséget. Az antik és a bibliai vendégszeretet ugyan ak -
kor a késõbbi századokban az idegenekkel való bánásmód
kul túráját hozza be. Ez az a viselkedésmód, amely meg -
fékezi az ember agresszióját az idegenekkel szemben. Ér -
de kes, hogy a görög xenoõ szó egyszerre jelent idegent és
ven déget.8

Zerfass megállapítja, hogy „...a vendégszeretet mélyen
ben ne gyökerezik a keresztény hagyományban, és a lel ki -
pász tor tevékenységét a keresztény cselekvés alap szer ke -
ze téhez köti”. Utal arra, hogy Róm 12,13-ban a ven dég -
sze retet egy új életstílus kifejezõdése. A keresztény kö zös -
ség vendégszeretete nem az irgalmasság cselekedeteinek
ma gánjellegû gyakorlása, hanem az új környezet része,
amely ott jön létre, ahol helyet kap az Isten uralma. A sok
ke resztény közösség és számtalan keresztény ember ven -
dég szeretete nélkül egyáltalán nem érthetnénk meg a ke -
resz tény hit rohamos terjedését az elsõ századokban.9

A vendéglátás istenélményként is értelmezhetõ, elég
csu pán Zsid 13,1-t idéznünk: egyesek tudtukon kívül an -
gya lokat vendégelnek meg. Nyilvánvaló az áthallás az Áb -

ra hám-történettel. Ezen a ponton válik izgalmassá az,
hogy Jézus történetében a születés és a feltámadás két sa -
rok pontja éppen a szállásadás, a befogadás motívumával
kapcsolódik össze. Lk 2,7 szerint senki sem fogadta be Jó -
zse fet és Máriát: nem volt számukra hely a szálláson. Lk
24,29-ben viszont Jézus az emmausi tanítványok kérésére
be ment hát, hogy velük maradjon. Zerfass írja: „A ven dég -
lá tás nem a szentté válás eszköze, hanem a szenttel való
ta lálkozás.”10 Akkor tanuljuk meg a vendégszeretõ lel ki -
pász torlást, ha a vendéglátó szerepébõl az idegenébe tud -
juk belehelyezni magunkat.

Jézus igehirdetésében hangsúlyos szerepet kap az a
gon dolat, hogy az idegen befogadása által magával Isten -
nel találkozhatunk (Mt 25,35). Ennek felismerése vezet he -
ti arra a „lelkipásztor-vendéglátót”, hogy embertársában,
aki lelki segítségért fordul hozzá, Jézust magát lássa meg.
Ugyan ez érvényes a másik oldalról is: a segítõben a ven -
dég szintén felismerheti az Emberfia vonásait.

Zerfass a vendégszeretõ lelkipásztorlás jellegzetes ar cu -
la tát a következõ attitûdökben, magatartásformákban lát ja: 

– A vendéglátó befogadó és nyitott.
– Szabad teret kínál fel a másik ember számára, ahol le -

het séges a változás. 
– Törekszik arra, hogy kölcsönös egyensúly alakuljon ki

adás és elfogadás között. 
– Határidõs ajánlatot tesz: szembesíti az embert az idõ

kor látaival. Tudatosítani akarja benne, hogy õ a hõse sze -
mé lyes élettörténetének, arra van hivatva, hogy saját lá -
bán megálljon és saját útját járja.11

Mindez a 23. zsoltár összefüggésében azt jelenti, hogy
megterítjük az asztalt a vendég elõtt. Ez a vendégszeretet
alap vetõ megnyilvánulása. Az asztalközösség élet kö zös -
ség. Ezért arról biztosítjuk az érkezõt, hogy nyitottak va -
gyunk élete történéseire, gondolataira, kérdéseire, és az
„el lenségeivel” is hajlandók vagyunk szembesülni, ha ar -
ról van szó. (Asztalt terítesz ellenségeim szeme láttára.)
Meg becsülésünk és figyelmünk (olaj, csordultig töltött po -
hár) a szabadság tág terének élményével ahhoz a bi zo -
nyos sághoz vezetheti el a vendéget, hogy lehetséges a vál -
to zás: Isten jóságának és szeretetének ajándékai õt is
aján dékozóvá tehetik. Végül pedig a negyedik aspektus
vo natkozásában a „vendéglátó” tudatosíthatja „vendégé -
ben”: számára nem távlat az, hogy magához kösse, ha -
nem hogy az „Úr házában” tudja õt egész életében. 

Ez a reménytávlat indít tehát arra minket, hogy Jézus -
nak az erõtlenségében rejlõ életváltoztató erejét is nagyon
ko molyan vegyük, mint aki a vendég hatalom nélküli
hely zetébõl szól: Péter házában, a kánai menyegzõn, Lá -
zár, Simon farizeus vagy éppen a vámszedõ Zákeus ott ho -
ná ban. És bár ez a világ nem fogadta be õt, õ mégis ott ho -
nossá tette, megszentelte azt jelenlétének erejével.
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7 Zerfass, R.: Emberséges lelkipásztorkodás. Prugg Verlag, 1986. 9. kk.
8 E kettõs jelentéstartalom illusztrálásához egy bibliai példa: Ábrahám

1Móz 18 szerint három idegent (angyalt) lát vendégül, szinte fejedelmi
módon. A vendégek/idegenek befogadása az õsatya számára sorsfordító
alkalommá válik, hiszen ígéretet kap Izsák születésére. Itt utalhatunk a
Tóra egyik alapvetõ rendelkezésére is, amint az a „szövetség könyvében”,
2Móz 23,9-ben található: Ne sanyargasd a jövevényt…

9 Zerfass 1986, 13. o. 

10 Uo. 14. o.
11 Uo. 17. kk.
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A LELKIGONDOZÁS NÉGY DIMENZIÓJA
A 23. ZSOLTÁR TÜKRÉBEN

Owe Wikström A kifürkészhetetlen ember címû köny vé -
ben12 a lelkipásztori identitás elemzésénél a lelki pász to ro -
lás négy dimenzióját különbözteti meg. Ezek: a gon dos ko -
dás, a tudatosodás, az értelmezés és az elmélyülés. Mind
a négy „dimenzió” arra mutat rá, hogy miként válhat sze -
mé lyes érvényûvé és tartóssá a hitbeli tapasztalat. Nem a
ke gyesség lépcsõfokaiként kell értelmeznünk ezeket; egy -
más sal szoros összefüggésben, egymástól elvá laszt ha tat -
la nul jelennek meg a pásztori szolgálatban. 

Az elsõ dimenzió a gondoskodás. Wikström hangsú -
lyoz za, hogy nem gondozásról van szó, a „lelkigondozás”
sza vának terapikus jelentése nyomán, hanem a pásztori
iden titás sokkal átfogóbb értelmezésérõl. A lelkipásztor
cél ja az emberi megértés és bensõségesség felkínálása, mi -
köz ben nem kliensével, gondozottjával, hanem em ber tár -
sá  val beszél, akinek tisztelet és gondoskodás jár. Az em -
ber ségesség jegyében beleéli magát embertársa helyzetébe,
és elkíséri õt élete egy szakaszán. „A gondoskodás fogal -
ma takarja az odafigyelést és a felemelést, az emberi mél -
tó ság visszaadását és a támasznyújtást vagy a részvét új -
já teremtõ erejét.”13

A lelkipásztori szolgálat másik dimenziója a tudato so -
dás. Ez elõször is azokra az intenzív személyes ta pasz ta -
la tokra és élményekre való összpontosítást jelenti, ame -
lyek ben az érintett a „messze több” világával való talál ko -
zást élte át. Másodszor a személyes témák (például idõ, ér -
te lem, szenvedés, halál) végiggondolására koncentrálunk
a pásztori beszélgetés során, harmadszor pedig bizal ma -
sunk saját életének etikai, erkölcsi aspektusaira tesszük a
hang súlyt. Ilyen módon olyan alapélményeket, tám pon to -
kat és fogódzókat, valamint megfogalmazott létkérdéseket
ke re sünk az életében, amelyek hozzásegítik saját sze mé -
lyes felelõsségének felismeréséhez és ahhoz, hogy el tudja
hordozni dön té sei következményeit.

A harmadik dimenzió, az értelmezés a rendszeres segítõ
be szélgetések nyomán bontakozik ki, miközben a se gít sé get
kérõ kritikusan végiggondolja és tisztázza életének ér tel -
mét, céljait. Az értelmezés során a lelkipásztor „...a ke resz -
tény hagyomány olyan képeire, szimbólumaira és el be szé -
lé seire igyekszik utalni, amelyek kifejezik és megjelenítik
a tudatosodás folyamán középpontba került életminõsé ge -
ket”.14 Az értelmezés dimenziójával kapcsolatban Wikst röm
három különbözõ hozzáállásról tesz említést. Az elsõ sze -
rint a lelki vezetõ feladata soha nem lehet az, hogy val lá sos
meggyõzõdésre indítson, segítsen valakit. A másik vé le -
mény szerint vállalható, ha a lelkipásztor azt szeretné és
azért fáradozik, hogy beszélgetõtársa keresztény hitre jus son.

A harmadik beállítottság szerint minden a segítségért hoz -
zánk fordulón, az õ kívánságain, készségén, igényén mú lik. 

Wikström a lelkipásztor rugalmasságára, érzé keny sé gé -
re és alázatára teszi a hangsúlyt. Azt vallja, elhiva tott sá -
gá hoz hozzátartozik, hogy továbbadja az evangélium üze -
ne tét, ugyanakkor tisztelnie kell azokat is, akik hitében
nem osztoznak vagy nem akarják, hogy elõttük szóba
hoz za azt. Éppen ezért az értelmezést tartja a pásztori
szol gálatot végzõ ember legfontosabb, egyben legne he -
zebb feladatának.

Végül a negyedik dimenzióval, az elmélyüléssel kap cso -
lat ban a következõ megállapításokat teszi: „...az el mé lyü -
lés legjelentõsebb elõfeltétele a hit dimenziója, a bizalmas
ké pe és élménye az élõ Másikkal – Istennel – folytatott
pár be szédben tapasztaltakról”.15 Az elmélyülés lelki út: ez
min denekelõtt Isten megtapasztalása, a jóság meg élé sé -
nek vágya, szomjazás a bensõ lelki forrásokra (lectio, ora -
tio, meditatio), valamint a növekedés, tökéletesedés iránti
el kötelezettség.

A lelkipásztor segítõ szolgálatának ez a négy aspektusa
lé nyegében a 23. zsoltár üzenetében is kirajzolódik elõt -
tünk. A következõkben a zsoltárban elénk kerülõ, a négy
di menziónak megfeleltethetõ teológiai tartalmakkal fog -
lal kozunk. Természetesen a lelkigondozás elméleti vo nat -
ko zásainak és egy konkrét szentírási szakasznak az össze -
kapcsolása mindig felveti annak a kérdését, hogy nem kö -
ve tünk-e el ezzel a „megfeleltetéssel” erõszakot a bibliai
szö vegen. Személy szerint úgy tekintem az alábbi, a ta nul -
mányt lezáró gondolatokat, mint gondolatkísérletet, amely
a 23. zsoltár aktualitását, életszerûségét, a gya kor la ti teo -
ló gia számára is fontos üzenetét hivatott meg mu tat ni.

A gondoskodás alapvetõ üzenete a zsoltárnak, hiszen a
pász tor és a vendéglátó motívumában egyértelmûen ez a
ma gatartás, az elfogadás, figyelmesség és támogatás at ti -
tûd je mutatkozik meg. Az, hogy a zsoltáros imádsága ele -
jén már ki tudja mondani: „nem szûkölködöm”, azt a mély
meg gyõzõdését mutatja, hogy olyan embernek tudja ma -
gát, akirõl gondoskodnak, akinek az élete nem ön ma gá -
ban való, szánalmas vegetálás, hanem pásztorolt lét. A
„gon doskodás” mintázata zsoltárunk szövetének minden
szá lát, gondolatát áthatja. Éppen ezért lehet alkalmas ez
a zsoltár arra, hogy az egzisztenciális elidegenedés, a ma -
gány tapasztalatát, a szorongásokat és feszültségeket át -
élõ emberek – mi magunk – számára is támaszt nyújtson
ab ban, ahogyan rámutat Isten gondoskodó szeretetére. 

A tudatosodás dimenziója, amint Wikström írja, a
transz cendenssel való találkozás tapasztalatainak, az élet
in ten zitásélményeinek emlékezetbe idézése és át gon do lá -
sa. Ebben az értelemben a „tudatosodás” a zsoltárnak az -
zal az üzenetével cseng egybe, amely leginkább a 4. vers -
ben kap markáns megfogalmazást: Ha a halál árnyékának
völ gyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem
vagy. A határélmények gyakran az istenközelség ta pasz ta -

12 Wikström, O.: A kifürkészhetetlen ember. Létkérdések, pszichoterápia,
lelkipásztorlás. Animula, Budapest, 2000.
13 Uo. 144. o.
14 Uo. 129. o. 15 Uo. 170. o.



la tai is: bár az ember a völgyet az Istentõl elválasztó sza -
ka déknak véli, valójában ez az út, a kapcsolódás a transz -
cen dens valóságához. A tudatosodás a vigasztalás/megvi -
gasz talódás gondolatával is szorosan együtt jár. Azáltal,
hogy az ember felidézi maga számára istenélményeit,
vissza tekintve helyükre kerülhetnek és megbékélhetnek
ben ne a kínzó kérdések, a negatív tapasztalatok, a sé rel -
mek és a hiányok.

A harmadik dimenzió az értelmezés, amely az embert
ar ra készteti, hogy személyes tapasztalatai nyomán az
élet értelmére, saját élete értelmességére is rá cso dál koz -
zon.16 A hit Istennel folytatott folyamatos párbeszéd. A
bib liai hagyomány képei, szimbólumai, történetei lehetõvé
te szik e dialógus kialakulását és elmélyülését. Ezért az ér -
tel mezés folyamatában a segítséget váró ember lé nye gé ben
Istennel beszél, teológussá válik. A 23. zsoltár 6. ver sé ben
egy konkrét „teológiai munka” summája fogalma zó dik
meg: Bizony, jóságod és kegyelmed kísér életem min den
nap ján. Frankl ezt írja: „A személy a transzcendencia felõl
fog ja fel önmagát. Mi több, az ember csak annyiban em -
ber, amennyiben önmagát a transzcendencia felõl érti
meg. (…) Az emberi lét mindig értelemre irányuló lét, akár
is meri ezt az értelmet az ember, akár nem.”17

A negyedik dimenzió, az elmélyülés szorosan kapcso ló -
dik ehhez az értelmezési folyamathoz, amint ez törté ne te -
sen a 23. zsoltár 6. versében is így áll elõttünk. A zsoltáros
ez zel fejezi be hitvallás-imáját: az Úr házában lakom
egész életemben. Az Úr házában lakás az otthon bizton sá -
ga, a lélek hazatalálása és állandó együttlét a személyes
Má sikkal: Istennel. Mi lehetne más végkicsengése a bi za -
lom zsoltárának, mint ez a bizonyosság és ez az elkö te le -
zõ dés? Erre a lelki zarándokútra – a hazatérés és az ott -
hon lét aján dékának ígéretével – kapunk meghívást a 23.
zsol tár sza vaiban. Hadd álljon itt végül a zsoltár teljes
egé szében, Szenczi Molnár Albert18 gyönyörû for dí tá sá -
ban:

„Az Úr énnékem õrizõ pásztorom, / Azért semmiben
meg nem fogyatkozom,

Gyönyörû szép mezõn engemet éltet, / És szép kies fo -
lyó vízre legeltet.

Lelkemet megnyugosztja szent nevében, / És vezérl en -
gem igaz ösvényében.

Ha az halál árnyékában járnék is, / De nem félnék még
õ setét völgyén is,

Mert mindenütt te jelen vagy énvelem, / Vesszõd és bo -
tod megvigasztal engem.

És nékem az ellenségim ellen / Asztalt készítesz, eledelt
adsz bõven.

Az én fejemet megkenöd olajjal, / És engemet itatsz tel -
jes pohárval,

Jóvoltod, kegyességed körülveszen, / És követ engem
egész életemben.

Az Úr énnékem megengedi nyilván, / Hogy mindétiglen
lak jam õ házában.”
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16 Viktor L. Frankl, a logoterápia és egzisztenciaanalízis lelkigondozói
mód szerének atyja, fiatalon megjárva a koncentrációs tábort, megírja
köny vét tapasztalatairól És mégis mondj igent az életre! címmel. Né me -
tül: …trotzdem ja zum Leben sagen. Wien, 1947. Élete végéig azt vallja,
hogy az embereken úgy segíthetünk igazán, ha megerõsítjük õket életük
ér telmessége felõl. A gyógyulás távlata így a pszichoanalízissel el len tét -
ben nem a múlt feldolgozásával nyílik meg igazán, hanem a jelen és a jö -
võ felé orientálódó élettel, a reménység és a bizalom erejével. Lásd még:
Frankl, V. E.: Az ember az értelemre irányuló kérdéssel szemben. Jel Kiadó,
Bu dapest, 2005.
17 Frankl, V. E.: Tíz tézis az emberi személyrõl. Ford. Sárkány P. Ember -
társ, 2005/1. 76–80. o.

18 Szenczi Molnár Albert: Psalterium Ungaricum. [1607] Kriterion, Ko -
lozs vár, 1996.

BEVEZETÉS

Az alábbi írás segít átgondolni, miként ter vezhetünk meg
egy olyan tanítási egységet, amelynek kö zéppontjában az
asz tal mint szimbólum áll. Elöljáróban fon tos megvizs gál -
ni, milyen szempontok alapján érdemes az asztalról mint
jel képrõl beszélni. Feladatunk tehát, hogy a hagyományos
szim bólumfelfogásból néhány jel leg zetességet kiemeljünk

és átgondoljunk. Ezzel össze füg gés ben konkrétan foglal -
ko zunk azzal, milyen értel me zési módjai lehetnek az asz -
tal szimbólumának. Ehhez szer vesen kapcsolódva kell szót
ejtenünk arról, a hit ok tatásban milyen források és esz kö -
zök állnak ren del ke zé sünkre a témával kap cso lat ban. Itt
el sõsorban azt kell meg vizsgálnunk, hogy adott bib liai kon -
textusban milyen je lentõséggel bír az asztal szim bó lum.
Mielõtt a tanítási cé lokat és a konkrét lépé se ket meg fo gal -

HELMUT HANISCH

Az asztalmotívum szimbólumdidaktikai
megközelítése



maz nánk, röviden ki térünk arra, milyen szem pontok in do -
kolják a szim bó lum didaktika alkal mazását a hit ok ta tás ban.

A szimbólum jellegzetességei

Az alábbi elmélkedés tárgya az asztal mint szimbólum. Az
olvasóban ta lán felmerül a kérdés, hogy lehet-e egyáltalán
az asztalt szim bólumként értelmezni. A válasz természe -
te sen az ér tel mezés módjától függ. Ha úgy nézzük, hogy
az asztal nem más, mint egyszerû tárgy, amely egy lapból
és egy vagy több tartóelembõl áll, valóban nem tulaj do nít -
ha tunk ne ki semmiféle szimbolikus jelentést.

Gyökeresen megváltozik azonban a helyzet, ha az asz -
talt nem egyszerûen tapasztalati tárgyként fogjuk fel.
Gon doljunk csak a „kerekasztal” kifejezésre, és máris lát -
hat juk, hogy az asztal szó alatt nem egy tárgyat kell ér te -
nünk, hanem egy eseményt, amelynek keretében egy más -
sal rivalizáló pártok képviselõi problémákat vitatnak meg,
és igyekeznek ezekre megoldásokat találni. Az iménti pél -
da jól mutatja, hogy a „kerekasztal” kifejezés szimbolikus
tar talma annak ráutaló jellegébõl adódik. Ilyen szem pont -
ból tehát a „kerekasztal” a tisztességes, „fair” viselkedés
szim bólumává válik, amelynek célja a konszenzus. Ál ta lá -
nos ságban elmondható, hogy a szimbólum – legyen az
kép, szó, mozdulat vagy cselekedet – a valóság egy síkjára
utal, amely egyszerre tár fel és rejt el egy tartalmat.

Térjünk vissza a kerekasztal példájához! A kerekasztal
lét rejötte még korántsem garantálja a felek megegyezését.
A kerekasztalnál elhangzó vélemények és nézetek áll hat -
nak egymástól olyan távol is, hogy megegyezésnek még
csak esélye sincsen. A „kerekasztal” szó tehát a véget nem
érõ vita és a kibékíthetetlen ellentétek kifejezõeszközévé is
vál hat. Általánosítva: egy szimbólum nemcsak utal va la -
mire, hanem ellentéteket is hordozhat magában. Az eddig
el mondottakból kitûnik tehát, hogy a „kerekasztal” szó több-
féle jelentéstartalommal bírhat: jelölheti egyrészt a meg -
egyezést, de épp az ellenkezõjét, az állandósult vitát is.

Tovább folytatva a gondolatmenetet, egy harmadik lé -
nye ges elemre is figyelmesek lehetünk: kerekasztalról szi -
go rú értelemben csak az 1989-es rendszerváltozástól
kezd ve beszélhetünk. A kommunista diktatúra össze om lá -
sá ból adódó, mélyreható politikai és társadalmi vál to zá -
sok nemritkán konfliktusokat eredményeztek, amelyeket
ke zelni kellett. Ennek az újonnan nyert demok rá cia fel fo -
gás nak lett egy új kifejezése a „kerekasztal” szó.

A fenti példa jól mutatja, hogy a szimbólumok kü lön le -
ges történelmi és társadalmi meghatározottsággal bírnak.
A kerekasztal szimbólumként való értelmezése az abszo -
lu tizmus vagy a kommunista diktatúra idején elképzel he -
tet len lett volna. Ez a történetiség egyben azt is jelenti,
hogy bizonyos szimbólumok feledésbe merülhetnek, jelen -
ték telenné válhatnak, de fennáll az a veszély is, hogy
vissza élnek velük. A legtöbb jelkép, amely a szocializmus
ide jén központi szerephez jutott, mára elvesztette a jelen -

tõ ségét. A visszaélésekkel kapcsolatban pedig gondoljunk
pél dául arra, hogy miként használnak fel keresztény szim -
bó lumokat reklámokban, politikai kampányokban stb.

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a szimbólum
fon tos jellemzõi többek között a ráutaló jelleg, az el -
lentmondások egyesítése és a történetiség.

Az asztal mint szimbólum

Vizsgálódásaink a továbbiakban arra irányulnak, hogy
mi lyen módon értelmezhetõ az asztal mint jelkép. Az
olyan asztal, amely körül a család naponta összegyûlik
reg gelire, ebédre, vacsorára, a közösség, az összetartozás,
a problémák kibeszélésének és meghallgatásának helye.

Az ily módon körbeült asztalnak egyéb vonatkozása is
van. A családban mindig legalább két, de nemritkán há rom
generáció is jelen van. Az asztal tehát nemcsak magát a kö -
zösséget jelképezi, hanem a különbözõ generációk együtt lé -
te révén családtörténeti vonatkozással is bír. Mind ez vissza -
hat a közösségre: az idõsebbek újra és újra me sélnek em lé -
keikrõl és élményeikrõl, amelyek a családi ha gyomány ki -
alakulásához vezetnek. Ez az összetartozás sza vatolja a
biz tonságérzetet és a bizalmat a családban, amelynek ré -
vén a család fiatalabb tagjai is reménységgel te kin tenek a
jö võ be. Ahogy Bonhoeffer fogalmaz: „Áldó ha tal mak ol tal -
má ba rejtve / Csak várjuk békén mindazt, ami jõ. / Mert
Isten õriz híven reggel, este, / Õ hû lesz, bármit hozzon a
jövõ.”1

Helytelen lenne azonban az asztalnak csak az imént ki -
fej tett, már-már romantizáló szimbolikáját figyelembe
ven ni, hiszen nemritkán elõfordul, hogy az asztal állandó
fe szültségek, heves viták, családi összetûzések szín he lyé -
vé válik. Ebben az összefüggésben azt is látnunk kell: a
társadalmi kötelezettségek gyakran odáig fajulnak, hogy
csa ládok sokszor még étkezni sem tudnak közösen, mivel
a családtagok máskor indulnak dolgozni vagy iskolába, és
más kor is érnek haza. Ebbõl kifolyólag az ilyen családban
élõk éppen az elhagyatottság és a magány érzését ta pasz -
tal hatják meg az asztal mellett ülve. Még súlyosabban át
le het élni ezt az érzést akkor, amikor valamilyen sors csa -
pás folytán a család elveszíti egyik szeretett tagját.

Fontos megemlíteni továbbá, hogy az asztal a hatalom
ki fejezõeszköze is lehet. Ha egy étkezésnél ülésrend sze -
rint foglalnak helyet a vendégek, akkor a meghívó sze -
mély nek fontossági sorrendet kell felállítania. Azoknak a
ven dégeknek, akik a házigazdához közel ülnek, gyakran
hí zeleg ez az elhelyezés, akik pedig távolra kerültek, ki ta -
szí tottnak érezhetik magukat. Vannak viszont olyanok is,
akik örülnek, hogy egyáltalán meghívták õket.

A hatalom kérdésénél maradva érdemes megvizsgálni
azok helyzetét is, akiket valamilyen oknál fogva kizárnak
az asztalközösségbõl. Sokféle oka lehet a kirekesztésnek,
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ilyen például a tekintély hiánya, de gyakran személyes
konfliktus áll a háttérben. A meghívó fél leginkább azt
sze retné érzékeltetni azzal, ha valakit nem hív meg, hogy
az illetõ nem tartozik a „kiválasztottak” köréhez. Gyakran
a gye re kek azok, akik ily módon kimaradnak az asztal tár -
sa ság ból, hogy a felnõttek zavartalanul tudjanak be szél -
get ni. A gye rekek jó esetben is csak egy „macs ka asz tal -
hoz” ül het nek le. A felnõttek sokszor nem is sejtik, hogy
ér zelmileg mit is jelent mindez a gyermek számára. Olyan
is elõ for dul, hogy valaki nem tesz eleget a meghívásnak,
egy  sze rû en mert nem érdekli a meghívás, vagy mert úgy
ér zi, nincs közös témája a meghívó féllel.

Az asztalról mindeddig csak a közösség vonatkozásá -
ban beszéltünk, és nem beszéltünk olyan asztalokról,
ame lyek az egyén szempontjából bírnak nagy jelen tõ ség -
gel. A teljesség igénye nélkül álljon itt néhány közülük:
szü letésnapi asztal, íróasztal, mûtõasztal, törzsasztal és
az „Úr asztala”, az oltár. Ugyanúgy, mint az étkezõ asz ta -
lok esetében, itt is megannyi szimbolikus jelentést páro sít -
hat nánk a fogalmakhoz attól függõen, hogy kit milyen
sze mélyes élmény fûz hozzájuk.

A fenti elemzés megmutatta, miben áll a szim bó lum rá -
uta ló jellege. Említettük a közösség, az össze tar to zás és a
bi zalom fogalmát. Utaltunk ugyanakkor az ellen té tekre és
fe szültségekre is, amelyeket az asztal mint szim bólum
ma gában rejt. Szó esett ezen kívül a hatalom hie rarchikus
ter  mészetérõl is. 

Az asztal mint jelkép a Biblia szemszögébõl

További feladatunk annak vizsgálata, hogy miért is érde mes
a hitoktatásban az asztallal mint jelképpel foglal koz ni. A
válasz kézenfekvõ: mind az Ó-, mind az Újszö vet ség ben
egy sor olyan történettel találkozhatunk, amelyben az asz -
tal motívum központi szerephez jut. Néhány történet pél -
daképpen: Ábrahám és a három férfi Mamré töl gye sé ben
(1Móz 18), József megvendégeli testvéreit (1Móz 43), a pás  -
kavacsora (2Móz 12), a 23. zsoltár, ötezer ember meg ven dé  -
gelése (Mt 14; Mk 6; Lk 9; Jn 6), négyezer ember meg  ven dé  -
gelése (Mt 15; Mk 8), az utolsó vacsora (Mt 26; Mk 14; Lk
22), Máté elhívása (Mt 9; Mk 2; Lk 5), a nagy va  csora (Mt
22; Lk 19), Zákeus (Lk 19), az emmausi ta nít ványok (Lk 24).

Ha közelebbrõl megvizsgáljuk ezeket az igehelyeket, lát -
hat juk, hogy a Biblia az elõbb tárgyaltakhoz hasonló mó -
don közelíti meg az asztal fogalmát. Ehhez kapcsolódnak
to vábbá fontos antropológiai és teológiai szempontok is.
Gon dolhatunk itt Ábrahám vendégszeretetére, amellyel a
há rom férfit fogadta Mamré tölgyesében, József törté ne té nél
pedig a megbékélés gondolata kerül elõtérbe. József meg -
bocsát testvéreinek, és sérelmeit nem hordozza tovább.

Az újszövetségi történetek leggyakrabban elõforduló jel -
lem zõi közé tartozik Isten gondoskodó szeretetének érzé kel te -
tése, úgy is, mint az Isten országára való utalás, amely bõl
sen ki sem maradhat ki, aki Jézus Krisztust vallja urá nak,

és õt követi. Gondoljunk csak a nagy vacsora példáza tára
vagy Lévi és Zákeus történetére! Az emmausi tanítványok
tör ténetében múlt és jövõ egyszerre van jelen, hiszen a ta -
nít ványok visszaemlékeznek a Jézussal való közösségre,
de már a jövõ perspektívájából nézik a Feltámadottat.
Ami kor a kenyér megtörésérõl és kiosztásáról felismerik
Jé zust, bizonyossá válik számukra, hogy valóban feltá -
madt. Ez ösztönzi õket arra, hogy azonnal visszatérjenek
Je ruzsálembe, és közöljék az örömhírt a többiekkel.

Külön kell foglalkoznunk a páskavacsorával és az utol só
vacsorával. A páskavacsora Jahve szabadítására utal. Az
Úr megkönyörül a népen és kivezeti a szolgaság föld jé rõl.
A zsidó hagyomány a mai napig megünnepli ezt az ese -
ményt, és hálával emlékszik vissza arra a napra, ami kor
Isten könyörületesen odafordult a népéhez. Az úrva cso ra
üzenete is hasonló, amely Krisztus halálára és feltá ma dá sá -
ra emlékeztet minket, aki megváltó mûve által meg sza ba dí -
tott a bûntõl mindenkit, aki hisz benne. Az úr va csorával,
amelyben a feltámadott Úr valóságosan jelen van, a keresz -
tények erre az ajándékba kapott kegyelemre em lékeznek.

Az iménti példák igazolják, hogy a hitoktatásban érde -
mes az asztallal mint jelképpel foglalkoznunk. Az asz tal -
mo tívum nagyszámú elõfordulása a Bibliában szük sé ges -
sé teszi, hogy válogassunk ezek közül, mivel lehetetlenség
len ne mindegyik szöveggel részletesen foglalkozni. A ki -
vá lasz táskor a tanulók érdeklõdési körén és az elõírt tan -
anya gon túl természetesen tekintettel kell lennünk az elõ -
zetes tudásra és az életkori sajátosságokra is.

A szimbólumdidaktika alkalmazásának
szempontjai

Jelen tanulmánynak nem célja, hogy a szimbó lum di dak ti -
ká ról általánosságban jót vagy rosszat mondjon .2 Sokkal
in kább feladatunk, hogy néhány észrevételt tegyünk azzal
kap csolatban, miként lehet a módszert a jelen téma vo nat -
ko zásában ésszerûen felhasználni a tanítási eljárás során.
A továbbiakban Hubertus Halbfas gondolataira támasz ko -
dunk, tudván, hogy Peter Biehl szimbólumdidaktikai meg -
kö zelítése is megérne egy körültekintõ elemzést.3

Halbfas a „Mi a szimbólumdidaktika?” címû cikkében
öt alapelvet fogalmaz meg, amelyeket a tanítási folyamat
so rán figyelembe kell venni:4

1. A szimbólumdidaktikának nem célja, hogy szim bó lu -
mo kat magyarázzon vagy definiáljon, hanem azokat a ve -
lük való intenzív foglalkozás révén tapasztalhatóvá kí -
ván ja tenni. Mindez tehát azt jelenti, hogy igyekezni kell
mi nél több érzékszervet aktivizálni.
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2. A szimbólumdidaktika ellenpólusát képezheti annak
a szemléletmódnak, hogy mindent néven nevezzünk, és
túl  sá gosan csak a célra koncentráljunk. A tudo mány köz -
pon tú nyelvhasználat pozitivista valóságfelfogáshoz ve -
zet, míg ha szimbólumokat helyezünk elõtérbe, létrejöhet
egy, a tudományos szemléletmódon felülemelkedõ va ló -
ság felfogás. A nyelv tekintetében ez azt jelenti, hogy újra
fel fedezzük a nyelvben rejlõ költészetet, és hogy bele tud -
juk magunkat élni a kimondott és kimondatlan szóba egy -
aránt. Ezzel a „nyelvvel” leginkább a mesékben, a mon -
dák ban és a mítoszokban találkozhatunk.

3. A szimbólumdidaktika tehát felülemelkedik a valóság
egy oldalúan racionális értelmezési módján, amely az ok -
ta tásban eddig egyedül üdvözítõ módszerként élt. A szim -
bó lumdidaktika segítségével az értelem és az érzelem, a
test és a lélek összhangba kerülhetnek.

4. A szimbólumdidaktika révén fejleszthetõ a tanulók
kri tikai érzéke, hiszen alapos tanulmányozás után azt is
meg láthatják, hogy olykor milyen érdekek fûzõdnek egyes
szim bólumok eltorzításához.

5. A szimbólumdidaktika hozzásegít ahhoz, hogy a ta -
nu lók valóság iránti érzékenysége fejlõdjön, és kialakul jon
az az érzék, amelyet Halbfas a „harmadik szemnek” ne -
vez. 5 

Az eddig elmondottakból következik, hogy a szimbó -
lum didaktika feladata és célja Halbfas szerint az, hogy a
di ák megtanuljon a „dolgok mögé nézni”, azaz hogy
mind azt, ami racionálisan nem megmagyarázható, a ta -
nu ló képes legyen érezni, illetve átélni. Ahhoz, hogy a fia -
ta lok utat találjanak a valláshoz, ötletes módszerekre van
szük ség. Gondolhatunk itt többek között képekkel, me sék -
kel, mondákkal vagy akár zenével való foglalkozásra is.
Eb ben a folyamatban természetesen elengedhetetlen az
olyan iskolai környezet, amelyben a tanulók biztonságban
érez hetik magukat, bizalommal lehetnek egymás és a ta -
ná rok iránt, és ahol lehetõséget kapnak, hogy önállóan
dol gozhassanak a felfedezõ tanulási módszer segít sé gé vel. 

Amennyiben a szimbólumdidaktika módszerét alkal -
maz  zuk, mindenképp tudatában kell lennünk annak,
hogy az ember fejlõdésének során a szimbólum értel me zé -
sé nek különbözõ fokozatain megy keresztül.6 Ezek a szin -
tek közelebbrõl a következõk:7

1. A mágikus értelmezés szintje: Az iskolás kor elõtt a
gyer mek még nem képes a jelt és a jelöltet egymástól meg -
kü lönböztetni. Egy állat képe például ugyanolyan félelmet
idéz het elõ, mint maga az állat.

2. A szó szerinti értelmezés szintje: A szimbólum rá uta -
ló jellege még nem világos a gyermek számára. Az olyan

val lásos jelképeket, mint az „ég” vagy a „szikla”, minden
kétséget kizáróan szó szerint értelmezi.

3. A többsíkú értelmezés szintje: A szimbólum ráutaló
jel lege lassan világossá válik. A szimbolikus beszéd több -
je lentésû volta is többé-kevésbé tudatos már, de a kon ven -
cio nális szinten még nem sikerül továbblépni.

4. A szimbólumkritikai értelmezés szintje: A tanuló ek -
kor már képes élesen elkülöníteni a szimbólumot annak
je len tésétõl, és képes fogalmakban gondolkodni. Fel is me -
ri, hogy a szimbólumokat különbözõ érdekcsoportok fel
tudják használni különbözõ célok elérése érdekében.

5. A posztkritikus értelmezés szintje: Ha a tanuló eljut er re
a szintre, akkor egyszerre képes kritikusan szemlélni és még -
is elfogadni a vallásos jelképeket. Ebben az össze füg gés ben
beszél Paul Ricoeur az úgynevezett „második nai vitásról”.

A fejlõdéspszichológia felismerései szerint az ember fo -
ko zatosan jut elõre a különbözõ szintek lépcsõjén. Mind -
azon által nem feltétlenül éri el mindenki az utolsó és leg ma -
gasabb szintet, sõt az sem ritkaság, hogy valaki meg re ked
egy korábbi szinten. Ha a fejlõdés például a harma dik
szin ten áll meg, akkor az illetõ képes lesz ugyan fel is mer -
ni a szimbólumokban rejlõ többértelmûséget, de sosem
lesz képes kritikusan szemlélni azokat. A tanítási fo lya -
mat során fontos, hogy a tanár felismerje, tanulói melyik
szinten állnak, továbbá az a cél kell lebegjen a szeme elõtt,
hogy a tanulók továbbléphessenek egy következõ szintre.

A tanítás célja és menete

Az elmélet után térjünk ismét vissza az eredeti témánk hoz,
azaz hogy miként válhat az asztal mint jelkép a hit ok tatás
tárgyává. Jelen tanulmányunkban természetesen nem tu -
dunk minden eddig említett szempontot figyelembe ven ni,
így a következõ óravázlatban csak néhányra szorít ko zunk.

Az elsõ feladat célja, hogy a tanulók az asztallal kapcso -
la tos különbözõ élményeiket és tapasztalataikat szavakba
önt sék. Ezt követõen elképzelnek egy olyan asztalt, amely
mel lett mindenki jól érzi magát. Ezzel az impulzussal kí -
vá nunk rátérni a bibliai történetekre. A következõ bibliai
szakaszokkal foglalkozunk: Zsolt 23,5a; Lk 5,27–32; Lk
14,15–24; Lk 24,13–35.

A tanulmány következõ részében ezeket a fázisokat
vesszük górcsõ alá.

BESZÉLGESSÜNK KÜLÖNBÖZÕ ASZTALOKKAL
KAP CSOLATOS ÉLMÉNYEINKRÕL ÉS
TAPASZTALATAINKRÓL! 

Metodikai javaslatok

A tanulók három képet kapnak. Mindegyiken egy asztal
lát  ható: egy ünnepi asztal (1. kép), egy konyhaasztal (2.
kép) és egy kávéházi asztal (3. kép).
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1. kép

2. kép

Megnézik a képeket, és elképzelik, hogy általában mi tör  té -
nik körülöttük. Elmesélik saját élményeiket is, majd az egyik
asztal szemszögébõl „Az én asztalom meséje” cím mel min -
denki fogalmazást ír. A történetek ilyenképp han goz hat nak:

Az ünnepi asztal meséje
Tegnap este nem kis súlyt kellett elviselnem, ugyanis nagy
társaság ünnepelt nálunk a szállodában. Volt ott nagy bá -
csi, nagynéni, nagymama, nagypapa, testvér, szülõ. Óriási
mulatság volt egészen hajnali négyig. Közben az is ten tisz -

te letrõl beszélgetett a társaság egy része. Klára, a testvérek
kö zül a legidõsebb elmesélte, hogy a prédikációt nagyon
iz galmasnak találta. A lelkész a „világ világosságáról” be -
szélt. Ekkor közbeszólt a hétéves Péter: 

– Én csak a felét értettem.
– És mit nem értettél? – kérdezte nagymama. Mire Pé ter: 
– Hát majdnem semmit. – Ekkor a hároméves Ale xand -

ra rázendített egy dalra, majd rám ugrott, és elkezdett bil -
leg ni rajtam. Az apa összeráncolt homlokkal így szólt: 

– Most már gyere le, kislányom! – De senki sem fog lal -
ko zott vele, sõt a most megkeresztelt kis Maja is fel má -
szott rám, és kúszni kezdett rajtam. A szülõk és a fel nõt -
tek ezután megint unalmas dolgokról kezdtek beszélgetni,
de azért nekem tetszett mindez. A két kicsit, miután azok
majd nem mindent letakarítottak rólam, ami még rajtam
volt, lassan elvitték aludni. Rövid ideig hallgattam még a
beszélgetést, majd elaludtam. Másnap reggel gyor san le -
szed tek rólam mindent, letöröltek, és újra meg te rí tet tek,
mint mindig. Már régóta nem volt ilyen szép estém. Él vez -
tem, ahogy csiklandoztak, mintha tudnák, hogy hol va -
gyok csiklandós. (11 éves lány)

A konyhaasztal meséje
Mint látjátok, egy konyhaasztal vagyok, és egy kedves, ba -
rát ságos családban élek. Kívülállók legalábbis egész biz to -
san így látják. De ez sajnos nincs teljesen így. 
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3. kép



Legnagyobb sajnálatomra ugyanis a család minden
veszekedése az én közelemben játszódik, így aztán sok
csú nya vita fültanúja voltam már.

Korábban másképp volt minden. A család két lányból és
a szülõkbõl áll. Régebben majdnem minden szombaton
ját szottak vagy beszélgettek körülöttem. Néha még fájt is
ki csit, amikor a kocka koppant rajtam, de tulajdonképp
még is élveztem, hogy hasznomat veszik.

A lányok mára majdnem felnõttek, és már nem ülnek le
olyan gyakran hozzám. A nagyobbik sokszor nehéz köny -
ve ket és jegyzeteket tesz rám, és órákon keresztül csönd -
ben ül, csak néha cseréli ki a patront a töltõtollában. Egy -
szer valami házi feladatot említett, de biztosan nem tud -
ha tom, hiszen én mindig csak a földet nézem. A ki seb bik
lányt már régóta nem láttam, mert õ kollégiumban la kik.
Ezt a döntést is nálam hozták meg. Eleinte hétvégenként
ha zajárt, de most már ennek is vé ge. Elköltözött, pedig
még csak 14 éves. Ennek pedig az az oka, hogy a szülõk
el váltak. Ez tett mindent tönkre. A na gyob bik lány gyak -
ran ült mellettem, és sírt. A válás oka egy  szerû, de a kö -
vet kezményei, fõleg a gyerekekre nézve, na gyon súlyosak.

Az anya megcsalta az apát, az apa magába roskadt, be -
zár ta a szívét, már nem érdekelte a családja, és meghagyta
az anyát abban a hitben, mintha semmit sem tudna az õ
kis afférjáról. Ez így ment néhány hónapig, míg az anya
be nem jelentette, hogy válni készül azzal a ma gya rá zat -
tal, hogy a férfi csalja õt. Csak most tudatosult az apában,
hogy mi játszódott eddig a háta mögött. Így aztán kérdõre
vonta feleségét éppen itt nálam, aki elõször tagadott, de
ké sõbb, amikor a férfi minden bizonyítékát – képeket, le -
ve leket – elõvette, bevallott mindent. Az apa még ezután
sem volt hajlandó lemondani az anyáról, és megpróbálta
visszanyerni õt. Mondta, hogy megbocsát neki, ha meg -
szün teti a viszonyát a másik férfival. Az asszony meg is
ígér te, hogy ezt fogja tenni.

De tovább csalta a férjét.
Néhány hónappal késõbb az apa elmesélte a lányának –

ek korra már ki volt tûzve a válás idõpontja –, hogy nem
tud egy fedél alatt élni egy hazug nõvel. A lány ezt egé -
szen higgadtan fogadta, szerintem túlságosan is hig gad -
tan. Az anya pedig elköltözött anélkül, hogy a gyerekeinek
meg mondta volna. A válás után aztán a kisebbik gyerek
az apjához, a nagyobbik az anyjához került.

Ma egyedül vagyok a sötét konyhában, ugyanúgy, mint
tegnap és tegnapelõtt... (16 éves lány)

A kávéházi asztal meséje
– Még egy ilyen idióta dolgozatot – mondja egy fiatal lány
a barátnõjének, és fejét rám hajtja. 

– De mondd már meg, miért nem sikerül nekünk soha
sem mi? – felel a barátnõje. Úgy éreztem, hogy mind ket tõ -
jük nek nagyon nehéz napja volt. Mindenféle kicsinyes
dol gon bosszankodtak, mintha azon versenyeznének, hogy
melyikük tudja drámaibban vázolni a helyzetét. Eköz ben
már mindketten az öklükkel vertek engem. Egyre han go -

sab ban beszéltek, már az összes vendég õket néz te. Már
szin te kínos volt! Valamivel késõbb idejött Ma ri on, a pin -
cér nõ. Õt is bosszantotta a lárma, amit a ba rát nõk csap -
tak, de azért udvariasan megkérdezte, hogy mit sze ret né -
nek. 

– Egy óriás adag jegeskávét és egy kólát! – mondta az
egyik lány. Néhány perc múlva visszajött Marion, kezében
a tálcával, és rám rakta a hölgyek italát. A barátnõk las -
san megnyugodtak, és a tanáraikról kezdtek be szél ni.
Csak nevetgéltek és kuncogtak, és már el is fe lej tet ték az
„idió ta dolgozatot”. 

– Ez a Schumann tényleg nem normális – mondta a má -
sik lány, és nagyot kortyolt a jegeskávéjából. Persze ezt
nem láttam, de mivel már régi bútordarab vagyok itt, jól
is merem a finom kávé kortyolásának hangját. 

– Mit vársz ettõl a vén szivartól? Gondolod, hogy ész re -
vesz valamit? Én aztán nem fogok ennek tanulni, ha ki
tu dok mindent puskázni. Minek tanuljak, ha nem mu száj?

– Igazad van – mondta a másik, és még egyet kortyolt
ká vé jából. Röviddel ezután az egyik lány elõvette a pénz -
tár cáját, és kiborította rám az aprót, aminek kö vet kez té -
ben felborult a kólája. Ez fájt egy kicsit. Ez persze nem
iga zán érdekelte a lányokat. Megfogták a táskájukat, és
ki mentek a kávézóból. A kóla pedig csak folyt le a lá ba -
mon. Ez a nap is olyan volt, mint a többi... (16 éves lány)

A tanulók felolvassák a fogalmazásaikat, és megbeszélik,
mi minden történhet különbözõ asztalok körül. Megvi tat -
ják, hogy milyen szempontok alapján lehet csoportosítani
a történetekben szereplõ asztalokat, például az ünneplés
helye, a beszélgetés helye, a vita helye stb.

Ezeket a szempontokat felírják kis cédulákra, és egy
üres asztalra teszik. Ezekhez csoportosítják aztán a kap -
cso lódó történeteket.

A munka következõ fázisában a tanulók elé képeket te -
szünk (4. kép, 5. kép, 6. kép), és õk elmondják, mit látnak
rajtuk. Arra kérjük õket, hogy meséljenek hasonló él mé -
nye ik rõl és tapasztalataikról. A következõ kérdéseket te -
het jük fel a tanulóknak: Melyek a képeknek azok a ne ga -
tív és po zi tív jellemzõi, amelyek felkeltik a figyelmet? Ho -
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gyan le het ne átrendezni a képeket? Mi változik meg, ha a
képekre további személyeket képzelünk?

Ezt követõen a tanulók megpróbálnak olyan szólásokat
és közmondásokat gyûjteni, amelyekben az „asztal” szó
elõfordul. Ilyenek például:

Elváltak ágytól, asztaltól.
Amíg az én asztalomnál eszel, azt teszed, amit mondok.
Azt kell megenni, ami az asztalra kerül.
A gyûjtés után megpróbáljuk hozzákapcsolni ezeket a

szólásokat mindahhoz, amirõl eddig szó esett. Ezzel zárul
az elsõ tanítási szakasz. 

Didaktikai észrevételek

Az elsõ tanítási szakasz célja, hogy a tanulók a kreatív
írás módszerén keresztül fejlesszék a fantáziájukat, és fi -
gyel müket az asztal szimbólum felé fordítsák. Azáltal,
hogy õk maguk mesélnek el történeteket, könnyebben rá -
ve hetõk arra, hogy az asztalmotívum különbözõ jel lem zõ -
it csoportosítsák. Mindazonáltal a tanulási folyamat ezen
sza kaszában nem valamiféle elvont munka dominál, ha -
nem a tanulók élményei és tapasztalatai állnak a kö zép -
pontban. Ugyanez érvényes akkor is, amikor a tanulók ké -
pe ket néznek, és megpróbálják kreatív módon átalakítani

a képek tartalmát. A tanítási szakasz során újra és újra
vissza lehet utalni a korábban elmondottakra, ezzel is
mintegy utat készítve a következõ tanulási fázishoz.

KÉPZELJÜNK EL EGY OLYAN ASZTALT,
AMELY MELLETT MINDENKI JÓL ÉRZI MAGÁT!

Metodikai javaslatok

A következõ tanítási egység egy képzeletbeli utazással
kez dõdhet:

A tanulók becsukják a szemüket. A tanár gondolatban
ki vezeti õket az osztályból a városon vagy falun keresztül,
ré teken és völgyeken át egy erdõbe. Egyszer csak egy tisz -
tás ra érnek, ahol megpillantanak egy asztalt. Közelebb
men nek hozzá és megnézik, majd letelepednek köré. Ér -
zik, hogy itt jól fogják magukat érezni. Ezután – még min -
dig csukott szemmel – mindenki elmondja, hogy mi tör té -
nik az asztal körül. Ezután a tanár „óvatosan” vissza ve ze -
ti a tanulókat az osztályba.

Ha a tanár szeretné, ezen a ponton le lehet rajzolni,
amit a tanulók ezen a tisztáson „láttak”. A rajzokat a falra
tû zik, és mindenki mond néhány mondatot az általa ké -
szí tett rajzról. Ezután összegyûjtik azokat a jellemzõket,
ame lyek azt biztosítják, hogy jól érezzék magukat az asz -
tal nál. Az így összegyûjtött új szempontokat ismét cé du -
lák ra írják fel, és ráteszik arra az asztalra, amelyre a ko -
ráb ban megírt cédulákat és a fogalmazásokat is tették.

Ezután visszatérünk az 1. képre, és összegyûjtjük, hogy
mi az, ami egy ünnepi asztal elengedhetetlen kelléke: ab -
rosz, tálca, ültetõkártya, szalvéta, gyertya, virágdísz stb. A
ta nár mindezeket magával viszi az osztályba, és a diákok
meg terítik az ünnepi asztalt. Az enni- és innivalót õk hoz -
zák magukkal. Az ülésrendet elõre meg kell beszélni. Szin -
tén elõre ki kell hirdetni, hogy az étkezést asztali ál dás
vezeti be. Ez lehet szabadon elmondott imádság és elõ re
megírt ima is.

Didaktikai észrevételek

A képzeletbeli utazás lehetõvé teszi, hogy a tanulók ki fe -
jez zék vágyaikat és kívánságaikat a közösség vonat ko zá -
sá ban. Ezekre az elképzelésekre késõbb, amikor már
konk  rét bibliai történetekrõl lesz szó, vissza lehet utal ni.
A közös reggeli alkalmat ad az igazi „asztal kö zös ség”
meg tapasztalására. Ahhoz, hogy evés közben ne ala kul jon
ki zavar, fontos, hogy különbözõ játékszabályokat ál lít -
sunk fel. Hasznos szabály lehet például, hogy sen ki sem
veheti el a maga számára azt, ami az asztalon van, ha nem
mindenképp meg kell kérnie valakit, hogy adja oda az il -
letõnek a kívánt ételt vagy italt. Ha nincs ez a sza bály, ak -
kor elõfordulhat, hogy néhányan azonnal ma guk hoz ra -
gad ják az asztal legfinomabb csemegéit, és azok, akik
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nem eléggé szemfülesek, esetleg étel vagy in ni va ló nélkül
ma radnak.

VIZSGÁLJUK MEG AZ ASZTAL SZIMBÓLUMÁT
BIBLIAI TÖRTÉNETEK KONTEXTUSÁBAN!

Zsolt 23,5a

Metodikai javaslatok
A tanulók elõször elolvassák a 23. zsoltárt, mégpedig arra
ke resve a választ, hogy kirõl is lehet szó benne. Az elsõ öt -
le tek után megvizsgálják, milyen nyelvtani ige ala kok for -
dul nak elõ a szövegben. Feltûnõ, hogy az elsõ négy sorban
egyes szám harmadik személyt használ a zsol tá ros, a to -
váb biakban pedig második személyre vált ált.

A tanulók megállapíthatják, hogy a zsoltáros harmadik
sze mélyben beszél a pásztorról: Füves legelõkön terelget,
csen des vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti... A to váb bi
sorokban, amelyeket a második személy használata mi att
sokkal bensõségesebb hangvétel jellemez, a ven dég lá tó ról
esik szó: Asztalt terítesz nekem..., megkened fejemet olaj jal...

A tanulók ezután azon gondolkoznak, vajon mi lyen
kör  nyezetben és mi minden lehet ezen a megterített asz ta -
lon, továbbá hogy kik is lehetnek a zsoltáros el len sé gei,
akik veszélyt jelentenek az életére nézve. A beszél ge tést
sze mélyes kérdésekkel lehet folytatni: Melyek azok a hely -
zetek, amelyekben mi is veszélyben, bi zony ta lan ság ban
érezzük magunkat? Ilyen ellenség lehet például a rossz
iskolai teljesítmény, sikertelenség, betegség, sze gény ség,
alkohol, drog, háború...

Ezt követõen négyes csoportokat alkotva arra kérjük a
diá kokat, hogy a 23. zsoltár analógiájára írjanak egy
imád ságot, amelyben a zsoltár képei elõfordulnak, és
amely ben saját félelmeikrõl írnak. Ezután minden csoport
fel ol vas sa az imádságát, és ha kell, kommentálja azt.

A tanulókat ezután arról kérdezzük, hogy milyen sze re -
pe van az asztal képének a zsoltárban. Minden bizonnyal
rá fognak jönni, hogy itt egyfajta menedékrõl van szó,
még  pedig olyanról, ahol – a védelmen túl – még bõséges
el  látásban és gondoskodásban is részesül a menekülõ. A
meg felelõ kulcsszavakat ismét cédulákra írhatjuk, és oda -
il leszthetjük az asztalra a többi cédula mellé.

Didaktikai észrevételek
Feltûnõ, hogy a Biblia milyen gyakran mutatja meg Isten
kü lönleges gondoskodását, amikor az ember szük ség hely -
zet ben van. A menedéken túl az asztal jelképezheti még az
ott hont is, ahol az ember ismét paradicsomi ál la po tok kö -
zött élhet, mint akit ellenség nem fenyeget.8 Az ellenségen
itt minden bi zonnyal a káosz hatalmait kell érteni, akik
körülveszik a teremtést.

Lk 5,27–32

A földre elhelyezzük a 7-es képet, amelyen stilizált alakok
lát hatók. Ezután cédulákat teszünk a földre, amelyeken a
kö vetkezõk állnak: „õrült János”, „jóságos Zebulon”,
„szor  galmas Hóseás”, „lusta Márk”, „istenfélõ Zebedeus”,
„ha  nyag Zakariás”, „erõs Nóé”, „okos József”, „ravasz
Ben   jámin”, „vidám Rúben”, „kegyes Áron”, „ügyes Jo na -
tán”. A tanulók feladata kiválasztani, hogy egy kép ze let -
be  li vacsorán ki vehet részt ezek közül, és ki az, akinek
sem  miképp sincs helye az asztalnál. Válaszaikat meg is
in  do kolják. 

A tanár ezután elmeséli Lévi elhívásának történetét,
még  pedig a 29. versre kihegyezve, majd felteszi a kérdést:
„Mi az, ami más ebben a történetben, mint ahogyan ti el -
gon  doltátok a figurák elhelyezésénél?” A tanulók ész re ve -
szik, hogy ebben az asztaltársaságban bûnösök is jelen
van nak. Itt lehet elbeszélgetni arról, hogy mit is jelent a
„bû nös” kifejezés.

A tanulók ezt követõen azon gondolkoznak, mi ként le -
het ne az elõbbi történet szellemében átalakítani az ál  ta luk
összeállított asztaltársaságot. Nyilvánvalóvá válik szá  muk -
ra, hogy Jézus asztalánál mindenki szívesen látott ven  dég. 

A tanítás további szakaszában arról beszélgethetünk,
hogy ebben a történetben milyen szerephez jut az asz tal -
mo tívum. Jézussal új korszak kezdõdik, amelyben nem csak
a feddhetetlenek, hanem a bûnösök is lehetõséget kap nak
a megtérésre. Az asztalközösségben mindez kéz zel fog ha -
tó vá válik. Ennek a beszélgetésnek a konklúzióit is fel ír -
hat juk egy cédulára, és a többi mellé az asztalra te het jük.
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Utalnunk kell arra is, hogy az adott korban sokan nem
ér tettek egyet azzal, hogy Jézus vámszedõkkel és bû nö -
sök kel ül egy asztalhoz. A farizeusok és az írástudók emi -
att különösen is haragudtak Jézusra. A már megszokott
cé dulás módszerrel a tanulók felírják, a fa ri ze u sok nak va -
jon miért nem tetszett az, hogy Jézus együtt evett a bû nö -
sök kel, amit késõbb szóban is megvitatnak.

A tanulók kinyitják a Bibliát Lk 5,31-nél, és elolvassák,
milyen választ adott a farizeusoknak Jézus. A táblára fel -
raj zolunk egy táblázatot, amelynek fölsõ sorában sze re -
pel nek a „beteg”, az „orvos” és az „egészséges” szavak. A
diá kok ezután beírják, hogy szerintük kire illenek az
alábbi kategóriák. 

A 32. versre még egyszer felhívjuk a figyelmet:
mindenki, aki hajlandó bûnbánatra, Jézus vendége lehet.

A tanulók ezután leírják vagy lerajzolják, hogyan kép ze  -
lik el Lévi életét a vacsora elõtt és utána. Felolvassák fo gal  -
mazásaikat vagy elmagyarázzák rajzaikat. Ezt kö ve tõ en

megváltoztatják az eredetileg kialakult ülésrendet, és mind  -
nyájan egy asztalnál gyûlnek össze. Minden stilizált ala kot
egy asztalhoz, Jézus köré ültetnek, ezáltal hang sú lyoz zák,
hogy mindez Jézus szellemében történik. A tan órán azu tán
részletesen megbeszélik, mit jelenthet az egyes vendégek
számára Jézus asztalának közösségéhez tar tozni.

A tanulók végül mérlegelik, vajon van-e valamilyen ösz -
sze függés a 23. zsoltárban említett asztal és az imént tár -
gyalt történet között. Bizonyosan nyilvánvaló össze füg -
gés, hogy Jézus közösségében megmutatkozik Istennek az
em berhez való odafordulása és közelsége, valamint hogy
a lelki és testi szükségletek egyszerre nyernek kielégülést.

Didaktikai megjegyzések
A Lk 5,27–32-ben írtakhoz kapcsolódóan a tanulóknak fel
kell ismerniük, hogy Jézus Krisztus asztalának közös sé gé -
hez tartozik kivétel nélkül mindenki, aki kész megtérni és
kö vetni õt. Jézus odafordul hozzá, hogy megszabadítsa õt
a múlt bûneinek béklyójából. Jézus Krisztus asztalának
kö zösségében Isten irgalmas odafordulása azok számára
is megtapasztalhatóvá válik, akik bûnös viselkedésükkel
el távolodtak tõle. Elsõsorban nekik szól Isten országának
ör vendetes híre. Hiszen – képletesen szólva – õk a be te gek,
akiknek orvosra van szüksége. Az adott perikopa tár gya -
lásakor elõször a vendégek kiválasztása, majd a vá lasz  tás
megváltoztatása révén kell szemléletesen rávezet ni a ta nu -
lókat a megfelelõ felismerésre. Ezen túlmenõen a táb  lán

végzett munka és a vámszedõ történetének fel dol go zása
teremt lehetõséget az azonosuláson alapuló ta nu lás ra.9

Lk 14,15–24

A tanulók megnézik Willy Fries A nagy vacsora címû képét
(8. kép). Mielõtt leírnák, mit látnak rajta, összegyûjtik, mi -
lyen érzéseket, hangulatokat vagy asszociációkat ébreszt
ben nük a kép.

Lerajzolják maguknak a kép szerkezetét, és beleírják,
mi jelenik meg az egyes képrészletekben. A kép elõterében
csont tá soványodott alakok, egy részük mankóra tá masz -
ko dik; karjukat az ég felé táró emberek; férfiak és nõk,
néhányuk lassan a kép közepe felé nyomakodik.

A kép közepén egy asztal körül emberek, egyikük nyil -
ván  va lóan ennivalót nyújt egy másik személynek, a töb bi -
ek az asztalnál figyelmesen követik, mi történik.

A kép hátterében jól öltözött hölgyek és urak a kép kö -
ze pén történõ eseménynek háttal a kopár táj felé tartanak.
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BETEG ORVOS EGÉSZSÉGES

Azok az emberek,
akik rosszat mon -
danak má sok ról,
akik be tör nek és
rabolnak, kétség -
be esett em be rek
stb.

Jézus Kegyes, segítõ -
kész emberek,
akik megosztják
va gyonukat má -
sokkal stb.

8. kép

9 Vö. Identität und Verständigung. Standort und Perspektiven des Re li -
gions unterricht in der Pluralität. Eine Denkschrift der Evangelischen Kir -
chen in Deutschland. 2. kiad. Gütersloh, 1995. 56. o.



A tanulók választanak egy alakot a kép elõterébõl és
egyet a kép hátterébõl, majd leírják, mi járhat a választott
ala kok fejében. 

Az ezt követõ beszélgetésben a tanulók a képen látható
szí ne ket veszik szemügyre. Miért épp ezeket az árnya la to -
kat használta a festõ, és miért nem másokat?

A tanulók megosztják egymással feltételezéseiket arról,
hogy mit is fejez ki Willy Fries képe. Címet adnak a kép -
nek, majd a tanár elárulja, mi a mû eredeti címe.

A tanár elmondja a nagy vacsora példázatát. A tanulók
fel adata, hogy tételesen kidolgozzák, mennyiben felel meg
a kép a szövegnek, illetve milyen különbségek állnak fenn
köz tük. Nyilvánvaló, hogy a mûvész számára a kü lönb -
ségek voltak irányadóak, különben csupán illusztrálta
vol na a Lukácsnál olvasható szöveget.

A tanulók végiggondolják, hogy a mûvész nyoma té ko -
sí tásai mennyiben lehetnek indokoltak. Ehhez elõbb el
kell gondolkozniuk arról, mit akart közölni Jézus a nagy
va csora példázatával. Elolvassák a példázatot. A tanórán
folytatott beszélgetés végén a következõ szempontokat
emel hetik ki:

1. Jézus ünnepi vacsorához hasonlítja a mennyek or -
szá gát. Ebbõl egyúttal az is kiviláglik, hogy minden szük -
ség nek, éhezésnek, szomjúságnak, de a lelki nyo morú ság -
nak is vége lesz egyszer.

2. Az elsõként elhívottak farizeusok és írástudók. Mégis
si et ve kimentik magukat. Más szóval nem fogadják el Jé -
zus nak az Isten országába szóló meghívását.

3. A másodjára meghívottak Izráel szegényei, megve -
tett jei és hátrányos helyzetû tagjai, akik örömmel tesznek
ele get Isten meghívásának.

4. Mivel az Úr asztalánál még mindig akad hely, az
„utak ról és a kerítésektõl” is az asztalhoz hívják az em be -
re ket. Amennyiben a példázatot a korai misszió tör té net
meg jelenítéseként olvassuk, ezek a megszólítottak a po gá -
nyo kat testesítik meg, akik szintén hivatalosak az Úr asz -
ta lához.

5. A példázat végén kiderül, hogy arra vár ítélet, aki
nem élt a meghívással. A jövõben õk ki lesznek zárva.

Ezután a tanulók még egyszer szemügyre veszik Willy
Fries képét, és elgondolkodnak, vajon a kép melyik részére
szeretnének kerülni. A kép közepére, a kerek asztal mellé?
Azok közé, akik az asztal felé tartanak? Esetleg azok kö -
zé, akik hátat fordítottak az asztalnak és a hegyek irá nyá -
ba igyekeznek?

A tanulók végiggondolják, mit jelent az asztal a pél dá -
zat ban, és összevetik azzal, amit a Lk 5,27–32-ben ol va -
sot tak kapcsán megállapítottak. Belátják, hogy az asztal
mind két történetben Isten országára utal, amely Jézus
Krisz tussal kezdõdik.

Didaktikai megjegyzések
Az itt vázolt didaktikai-metodikai javaslatok mellett le he -
tõ ség van arra is, hogy a példázatot a tanulók ta pasz ta la -
tai nak tükrében dolgozzuk fel: Meghív egy barátom, de

nincs kedvem elfogadni a meghívást, mert más, fon to -
sabb nak tûnõ terveim vannak. – Az osztálytársaim sosem
hív nak meg engem. Úgy érzem, háttérbe szorítanak és ki -
zár nak maguk közül. – Meghívtak, ezért kénytelen vagyok
vi szonozni a meghívást. – Fontos, hogy újra és újra vissza -
térjünk a tárgyalt bibliai szövegekhez, összevessük õket
egy mással, és ennek során világossá tegyük, hogy az asz tal
szimbólumának középpontba helyezésével minden kon tex -
tuális különbözõség ellenére felfedezhetõ és össze ha son -
lítható bennük a kijelentések mögött meghúzódó szán dék.

Lk 24,13–35

Metodikai javaslatok
Mielõtt a tanár elmondaná a Lk 24,13–35-ben olvas ha tó -
kat, utal arra, hogy a tanulók ismét egy asztallal kap cso -
latos történetet hallanak majd.

A tanulók azonosítják a helyet, ahol az asztal szerepel:
A tanítványok a vacsoránál felismerik Jézust. Úgy imád ko -
zik és töri meg a kenyeret, ahogy mindig is tette. Aztán
hir telen eltûnik. A tanítványok azonban tudják, Jézus él.
Fel támadt.

A tanulók megfigyelik Rembrandt metszetét (9. kép), majd
leírják, mit láttak. A beszélgetés során megállapítják, hogy a
Feltámadott keresi az asztali közösséget, és az étel meg osz-
tásának közösségében az élet valódi alapját aján dé koz za.

A tanórán a tanulók megterítenek egy asztalt. Az asz tal -
ra szõlõlével teli kelyhet és kenyeret helyeznek. Végig gon -
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dol ják, hogy a megterített asztal milyen kapcsolatban áll
az emmausi tanítványok történetével. Az eredmény han -
goz hatna a következõképp: Ahogy az emmausi ta nít vá -
nyok az asztalnál látták és megtapasztalták a feltámadott
Urat, az úrvacsora ünneplésekor úgy láthatják, úgy ta -
pasz talhatják meg a mai keresztények is Jézus Krisztust,
fel támadott Urukat.

A tanulók összegzik, mit fejez ki az asztal az emmausi
tanítványok történetében. Az összegyûjtött nézõpontokat
is mét kis cédulákra vezetik, amelyeket aztán eltesznek a
töb bi közé.

A témát agapészerû közös vacsorával zárjuk le. A szõ -
lõ lé és a kenyér mellett gyümölcs és más ételek is kerül het -
nek az asztalra. A tanulók az asztal köré gyûlnek. Az el sõ
keresztények úrvacsorai szertartásának rövid magya rá za ta
után az asztal körül ülõk egy kis cédulát kapnak, ame lyen
az ünnepi liturgia rendje olvasható. Az asztali imád ságot
ének követi, majd azon igehelyek felsorolása, amelyeket a
tanórák során a témával kapcsolatban érin tet tek. A be ve -
ze tõ asztali imádság után a tanulók el fo gyaszt ják az el ké -
szí tett étkeket. Az étkezés alatt az ide vágó szövegeket hall -
gatják. Végül a tanulók felolvassák azo kat a címszavakat,
amelyeket az asztalon elhelyezett cé dulákra írtak.

Didaktikai megjegyzések
Metodikai szempontól lehetséges, hogy a Rembrandt-kép -
bõl induljunk ki, és a tanulókat ezzel kapcsolatban beszél -
tes sük. Ehhez kapcsolódóan mondhatjuk el aztán a tör té -
ne tet. Érdekes lehet a metszet szerkesztése. Jézus feje, vál -
la és a tál háromszöget képeznek. Talán szándékosan utal
így Rembrandt a Szentháromságra. A tanórán ezt is meg -
be szélhetjük. Az agapé bevezetésére az ApCsel 2,42–47 rö -
vid tárgyalása is alkalmas. Az agapé ünneplésére ugyan -
azok a szabályok érvényesek, amelyekrõl a közös reggeli
kap csán már szóltunk.

ZÁRÓ MEGJEGYZÉS

A téma itt bemutatott tárgyalását az 5–10. osztály szá má -
ra dolgoztuk ki. Az idõkeret körülbelül 8-10 óra, de le he -
tõ ség van az óravázlatok szûkítésére és bõvítésére, ami
an nál is fontosabb, mivel a helyes didaktikai döntések
csak is az adott tanítási helyzet fényében hozhatók meg.

Fordította Szûcs Petra
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Ha azt a felszólítást kapják: „Mondd meg, ki vagy!”, akkor
elõ ször valószínûleg a nevüket mondják meg, azután alig -
ha nem a munkájukról, a lakóhelyükrõl és azokról az em -
be rekrõl szólnak, akikkel kapcsolatban állnak. Néhány
kul tú rában a szüleik vagy a családjuk nevét említenék. Te -
hát amikor az identitásról beszélünk, arról szólunk, ho -
gyan helyezzük el magunkat embertársaink világában és
nyel vében: a nevünket használják, megszólítanak általa,
nem csak mi nevezzük meg magunkat; a munkán keresz -
tül környezetünk formálásának folyamatában veszünk
részt; és úgy tudatosítjuk embertársainkban, hogy kik va -
gyunk, ha kapcsolataink térképét megmutatjuk. Mielõtt
azon gondolkodnánk, mi a keresztény identitás lényege,
se gítséget nyújthat, ha röviden azzal foglalkozunk, ho -
gyan is helyezhetjük el magunkat a térképen.

Hogyan válaszoljuk meg tehát keresztényként az iden -
ti tásunkra vonatkozó kérdést? Krisztus nevét viseljük.
Olyan emberek vagyunk, akiket ahhoz a történeti sze -
mély hez – Jézushoz, a názáreti zsidóhoz – fûzõdõ hûség -
rõl és kapcsolatról ismernek, aki híveitõl a „felkent király”
meg nevezést kapta. Mindannyiszor, amikor kereszténynek
ne vezzük magunkat, magától értetõdõen egy történeti
élet útból és helybõl indulunk ki; egy nép történetébõl,
amell yel Isten szövetséget kötött a régmúltban, hogy az
együtt élésben mutassa meg a hatalmát az elhívottaknak.
S ezzel meg is érkeztünk a munkához és a kapcso la tok -
hoz. Isten szövetsége történetének részesei vagyunk. Mint
olyan embereknek, akik hûségesek a zsidó hagyomány
„fel kent királyához”, életünknek tanúskodnia kell Isten
hû ségérõl azok iránt, akikkel szövetséget kötött. Nem tud -
juk identitásunkat kifejezni, ha figyelmen kívül hagyjuk
ezt a történetet és kontextust. Amikor a „Krisztus” szót ma -
gyarázzuk, arról kell szólnunk, mit jelent annak a nép nek
a léte, amelynek Isten megígérte, hogy mellette lesz, amely  -
nek Isten parancsolta, hogy mutassa meg õt má sok nak.

Ha ki akarjuk fejezni, mit jelent ma egy kétezer évvel ez -
elõtt élt felkent király hatalma alatt élni, akkor egyidejûleg

azt is el kell mondani errõl a „királyról”, hogy élete és je -
len léte nem csak történelem vagy mese. Vannak cso por -
tok, amelyeket alapítójukról neveznek el – lutheránusok,
mar xisták –, de az a név, amelyet a keresztények adtak
ma guknak, a „Krisztus” megnevezés jelentése miatt is kü -
lön bözik ettõl. Mi nem az alapítónkra tekintünk vissza;
kö rülöttünk és magunkban az õ jelenlétét keressük. Ez
meg határozza azt, ahogyan teológiailag gondolkodunk és
ta nításunkat megfogalmazzuk Jézus feltámadásának és
menny be me netelének történetérõl. 

Minél tovább haladunk, annál teljesebb lesz a felvázolt
iden titás képe. Milyen feladatot ad nekünk a felkent ki -
rály, és hogyan ad a teljesítésükhöz erõt? A zsidó néphez
ha sonlóan meg kell vallanunk, hogy az Isten, akinek te -
kin télyét a király viseli, a méltányosság Istene, pártatlan
és univerzális, olyan Isten, akinek hatalmában áll meg bo -
csá tani a bûnöket. De azokkal a szavakkal is meg kell val -
la nunk Istent, amelyekkel királyunk parancsa szerint Is -
ten hez fordulunk. „Atyának” kell szólítanunk, ezen a bi -
zal mas és egyben merész néven. Identitásunkat nem csak
em beri kapcsolataink és azok a fáradozásaink alakítják,
ame lyekkel igyekszünk ezeket a kapcsolatokat az igazság
és az irgalom jegyében formálni. Istennel való viszo -
nyunk, valamint ennek a viszonynak szavakkal és csele -
ke detekkel történõ kifejezése szintén meghatározza iden -
ti tásunkat. A görög nyelvben a „leitourgia” szó kezdetben
a közösség szolgálatát jelentette, és csak késõbb az is ten -
tisz teletet. A keresztény identitás „liturgikus” mindkét ér te  -
lemben: egy nép, egy közösség munkája vagy szol gá la ta,
amely által a mindennapi tevékenységben és az is ten tisz -
teletben megmutatják Istent egymásnak és a világnak. A
„liturgiánk” egyszerre Isten imádása és szolgálat a vilá gért,
amelyet eltorzított a büszkeség és a kapzsiság. Nem csak az
emberiség családja iránti szenvedélyben valósul meg, kü -
lönösen a szegénységtõl és az erõszaktól sújtottak iránt,
ha nem a teljes anyagi világért érzett szenvedélyben, amely
most is erõszakot szenved azért, hogy egy tehetõs ki sebb -
ség jóléte a közös erõforrások terhére biztosítva le gyen.

„Mondjátok meg, kik vagytok!” – kérdezi a világ a ke -
resz tényeket, és a keresztények (az elsõ századok vérta núi -
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 hoz hasonlóan) így válaszolnak: „Királyt szolgálunk – egy
nép királyát, amelyet Isten különleges cselekedete arra
sza badított fel, hogy az együttélésben mutassa meg az õ
sze retetét és erejét; olyan királyt, akinek tekintélye a je len -
ben és a jövõben, valamint a múltban gyökerezik. Tanúi
va gyunk Isten következetességének, akit céljától sem mi -
lyen teremtett hatalom, semmilyen vétségünk vagy áru lá -
sunk nem téríthet el. Többek vagyunk, mint szolgák és ta -
núk, mivel – királyunkhoz hasonlóan – úgy beszélhetünk,
mint aki meghitt közelségben van Istennel. Isten áthidalta
a távolságot köztünk és az ég között, és magához vont
min ket. Ha közvetlenül szólítjuk meg Istent, azon a han -
gon szólunk, amelyet õ adott nekünk, hogy vele beszél jünk.”

Ha a keresztények részletesen kifejtik, mit jelent a név,
amelyet magukra alkalmaznak, ezzel elhelyezik magukat
az emberiség történetének térképén. Mielõtt elemezni kez -
de nék a tanításokat, amelyek által elvontan bemutat hat -
ják identitásukat, olyan emberekként határozzák meg ma -
gu kat, akik ehhez a történethez és a lehetõségeknek e so -
ro za tához tartoznak. Ez a hitvallás és az egyházszervezet
gyö kere. Ezt a leghatásosabban, sõt sokkolóan úgy lehet
ki fejezni, hogy a keresztények nemcsak a felkent király
szol gájának, hanem egyenesen Krisztusnak tekintik ma -
gu kat. A világban elfoglalt helyük az õ helye is. Ha ta nú -
sá got tesznek róla, és azt cselekszik, amit az õ tekintélye
a szolgálatban és az istentiszteletben lehetõvé tesz, Krisz -
tus helyén állnak. A keresztény írások kijelentik, hogy a
hí võk viselik Krisztus nevét, nevét a homlokukra írják,
hogy az együtt élõ Krisztus-követõk a felkent király anya -
gi „testét” alkotják a Földön.

A keresztény identitás azt jelenti, hogy arra a helyre tar to -
zunk, amelyet Jézus kijelölt számunkra. Ha ezen a he lyen
élünk, akkor bizonyos mértékben osztozunk iden ti tá sá -
ban, hordozzuk nevét, és részt kapunk kapcsolatából Is -
ten  nel és a világgal. Felejtsük el egy pillanatra a „ke resz -
tény séget” – az eszmerendszert, amely a piacon más esz -
me rendszerekkel versenyez: koncentráljunk arra a pontra,
amely a felkent Jézus helye a világban, és a lehetõségekre,
ame lyek itt beteljesedhetnek.

A világot tekinthetjük olyan helynek, ahol a rendszerek
egy mással versenyeznek, ahol a különbözõ érdekû cso por -
tok a többi csoport terhére élnek, és ahol a rivalizálás ki -
ke rülhetetlen. Vagy tekinthetjük olyan helynek a világot,
ahol az, hogy valaki egy adott helyet foglal el, lehetõvé te -
szi számára, hogy olyan dolgokat lásson, halljon vagy te -
gyen, amelyek máshol nem lehetségesek. Micsoda kü lönb -
ség! A keresztény hit célja nem az, hogy a verseny tár sak -
kal szemben az egyedül érvényes gondolkodási rendszert
nyújtsa. Sokkal inkább azt kínálja, hogy ha Krisztus he -
lyén állunk, olyan meghitt közelségben élhetünk Istennel,
hogy semmilyen félelmünk vagy hibánk nem tántoríthatja
el Isten irántunk való elkötelezettségét; és ember tár sa ink -
kal egymást kölcsönösen megajándékozva és megértve él -
he tünk, olyannyira, hogy az emberi konfliktusok és fe -
szült ségek nem vezethetnek ellenõrizhetetlen erõszakhoz

és kölcsönös sérelemhez. Errõl a helyrõl látható, mi szük -
sé ges ahhoz, hogy megbékéljünk Istennel, az isteni te rem -
tés sel és önmagunkkal, és felismerjük, mennyire szük sé -
günk van kegyelemre és újjáteremtésre.

Ez a felfogás azt veszi alapul, hogy a világban számos
né zõpont létezik, és nincs „sehonnan kiinduló nézõpont”,
amellyel a filozófusok az abszolút tudásra vonatkozó igé -
nyü ket fejezik ki. Keresztényként nem az abszolút tudást
vall juk a magunkénak, hanem egy olyan nézõpontot,
amely a bensõnkben gyökerezõ sérelmeket és félelmeket
át alakítja, és a világot a legjelentõsebb szinten formálja
át. Ezt a nézõpontot akkor találjuk meg, ha elfoglaljuk Jé -
zus helyét, alávetjük magunkat tekintélyének, osztozunk
éle tének „leheletében”, és úgy látjuk Istent, ahogy õ látja –
mint „abbát”, Atyánkat, olyan Istent, aki teljesen elkö te le -
zett az emberek iránt, akiknek életében saját életét kívánja
kiterjeszteni.

Milyen értelemben kizárólagos az igény ennek a né zõ -
pont nak az ismeretére? Egyrészt csak kizárólagos lehet.
Nincs keresztény identitás, amely nem innen indul. Ha
meg kíséreljük az „identitást” elvekbõl, ideálokból vagy
más ból összetákolni, amit a végén kapunk, egészen más
lesz, mint amit a Szentírás úgy foglal össze: „Krisztusban”
élni. És mivel a Krisztusban való lét szorosan kapcsolódik
egy meghatározott történethez – méghozzá a zsidó hit és
a názáreti férfi történetéhez –, egyszerûen átláthatatlan,
mit jelentene, ha azt állítanánk, hogy ezt a nézõpontot
akár ki, akárhol, akármilyen kötõdéssel elfoglalhatná.

Másrészt a kizárólagosság lehetetlen, legalábbis úgy,
mint egy eszmékbõl és következtetésekbõl álló, vég le ges -
nek és abszolútnak tartott rendszer kizárólagossága. Jé -
zus helye mindenki számára nyitott, aki látni akarja, amit
a keresztények látnak, és olyanná akar válni, ami lyenné a
ke resztények válnak. Nincs olyan keresztény, aki tér kép -
pel rendelkezne, amely jelöli e hely határait, vagy kulccsal,
amellyel másokat be- és kizárhatna. 

A dolgok természetébõl adódóan egy keresztény nem
lát ja, ami egy másik nézõpontból látható. Butaság lenne
ki jelenteni, hogy máshonnan semmi sem látható, vagy
hogy minden más szemlélet olyan erõsen torzít, hogy ab -
ból nem lehet semmi igazságot leszûrni. Ha azt mondom,
hogy sérüléseink csak itt gyógyulnak meg tökéletesen, bû -
ne ink itt bocsáttatnak meg, és Isten meghitt közelségébe
csak itt kerülhetünk, ez azt feltételezi, hogy mindennél
job ban vágyunk a megbocsátásra és a közelségre. De nem
min den szemléletnek ez a központja. Más nézõpontokról
nem azt gondolom, hogy tévúton vannak, hanem hogy fi -
gyel men kívül hagyják az emberi létért folytatott küz de lem
legfontosabb elemét; de tudom, hogy ez számukra so sem
lesz egyértelmû, és csak akkor találhatunk egymásra, má -
sok nak csak akkor mutathatjuk be a mi né zõ pon tun kat,
ha a munkát és a reménységet meg tudjuk osztani egy más -
sal, ami által az emberiség számára legfontosabb ügyek
kerülnek a középpontba. Ez az osztozás nekem is meg mu -
tat ja majd, hogy lehetnek olyan dolgok – talán ki sebb

258



súlyúak, mégis különösen jelentõsek –, amelyeket a saját
nézõpontomból nem láttam vagy nem vettem fi gye lem be. 

Mit jelent ez a konkrét gyakorlat számára, ha más val -
lá si – és nem vallási – közösségekkel kell a helyet meg osz -
ta ni, amelyeket mai világunkban nem utasíthatunk el, és
nem is térhetünk ki elõlük? Véleményem szerint nem arra
kell törekednünk, hogy a rendszer minden kérdést meg vá -
la szoljon, hanem bizonyságot kell tenni elfoglalt he lyünk -
rõl és identitásunkról. Meg kell mutatnunk, amit látunk,
to vább kell adnunk az isteni létet, amelyet számunkra a
Fel kent adott át. Az eddig elmondottakból érthetõ, hogy
en nek a bizonyságtételnek a középpontjában a hûséges el -
kö telezõdésnek kell állnia. A keresztény identitás a hithez
hû séges identitás, amelyet az Istennel és Isten világával
való tartós együttlét formál. Hûnek kell maradnunk Isten -
hez az imában és a liturgiában, újra és újra oda kell áll -
nunk, ahol Jézus áll, és vele együtt „abbát” kell mon da -
nunk. Amikor a keresztények az eukharisztikus imádsá -
got mondják, akkor Jézus helyét foglalják el, aki Atyjához
imád kozik, és a világot asztalához hívja meg. Az eukha -
risz tia Isten ünnepe, aki betölti ígéreteit, és akinek ven -
dég szeretetére mindig számíthatunk. Ez megmutatja szá -
munk ra, hogy azok iránt is felelõsséggel tartozunk, akik
kör nyezetünkben vannak, függetlenül attól, hogy milyen
né zõpontot foglalnak el. Szükségleteikhez, reményeikhez,
gyó gyulás utáni vágyukhoz az emberi lét mélységében hû -
sé gesnek kell maradnunk. Ez azt jelenti, hogy kísérnünk
kell ezt a keresést, hogy az eltérõ hitû emberekkel együtt
kri tikus kérdéseket fogalmazzunk meg, és néha kritikus
kér désekkel szólítsuk meg õket is. Lehetséges, hogy a fej -
lõ désért való közös fá radozásaink során Isten kinyitja má -
sok sze mét arra, amit látunk, és ráébreszti õket arra, ami
szá munk ra lehetséges.

De mi a helyzet a saját meggyõzõdésükkel, a saját „he -
lyük kel”? Ha más hitû felebarátainkra tekintünk, néha
sze mükben annak a tükörképét látjuk, amit mi látunk.
Nem a mi szavainkkal nevezik meg ezeket a dolgokat, de
szá munkra is világosan felismerhetõk. Az „anonim ke -
resz ténység” fogalma ma nem divatos, és sok tekintetben
prob lematikus is volt. De azok között, akik más hitû em -
be rekkel folytatott párbeszédben vettek részt, ki ne ta pasz -
tal ta volna néha visszhangként vagy visszfényként azt az
élet módot, amelyet a keresztények élni akarnak? Pál azt
mond  ja, hogy Istennek a Messiás érkezése elõtt is voltak
ta núi; olyan helyeken is megmutatja magát, ahol ezt a ne vet
nem ismerik. De mivel nem ott élünk, nem tudjuk meg ál -
la pítani vagy igazolni, ez hogyan lehetséges. Ez egy ál ta lán
nem jelenti az Izráel és Jézus történetében bekö vet ke zett
események relativitását, vagyis azt, hogy csak a le he tõ sé -
gek egyikét ábrázolja. Azt valljuk, hogy ez a megbocsátás
és az elfogadás útja. De ha mások láthatóan más hely re
jutottak el, ahol a megbocsátást és a befogadást ugyan így
érzékelik és értékelik – még ha nem is sze re pel nek az adott
hit kulcsfogalmai között –, állít hat juk-e, hogy Isten hoz -
zájuk nem talált utat?

Ha teljesen eltérõ fogalmakkal szembesülünk, egy nézõ -
pont számunkra idegen és komplex megfogalmazásaival,
amely nem a sajátunk, nem azt kell megkérdeznünk: „Ho -
gyan világíthatunk rá a tévedésekre? Hogyan tudjuk az
esz mék versenyét megnyerni?” Hanem inkább azt: „Mit
lát nak valójában? Lehet-e az, amit látnak, annak a vi lág -
nak a része, amit én látok?” Ezeket a kérdéseket csak hû -
ség gel válaszolhatjuk meg, vagyis ha a másikkal ma ra -
dunk. Ne felejtsük el, hogy hûségre szóló elhivatásunk az
iden titásunk és az integritásunk része. A más hitû em be -
rek oldalán végzett türelmes munka nem lehetõség, ame -
lyet modern szabadgondolkodók találtak ki, akik relat i vi -
zál ni akarják a radikálisan egyedülálló Jézus Krisztust és
mindazt, amit õ lehetõvé tett. Nem, ez szükséges része ke -
resz tény létünknek; annak, hogy ott állunk, ahol õ áll. Ez
a liturgia dimenziója, ha imában és szeretetben állunk
meg Isten színe elõtt és teremtett világában (az emberek
kö zött és a környezetben egyaránt). Ha igazán meg kí ván -
juk tanulni, hogyan éljünk olyan kapcsolatban Istennel és
a világgal, mint a Názáreti Jézus, akkor nem szabad el for -
dul nunk azoktól, akik más helyrõl szemlélõdnek. Állí tá -
sun kat és meggyõzõdésünket, amely szerint többet vagy
mé lyebben látunk, próbára teszi minden alkalom, amikor
azok kal az emberekkel, akik tõlünk eltérõ kiindulási pont -
ról érkeznek, közösen munkálkodunk az emberi fejlõdés
és igazság víziójáért.

De a hûségre vonatkozó felszólítás konkrétabb követ -
kez ményekkel is együtt jár. Ahol a keresztények hagyo má -
nyos többséget képeznek, a mások iránti hûség azonos a
szo lidaritással, azzal az imperatívusszal, hogy üldöztetés
és erõszak esetén védjék meg õket és álljanak ki mellettük.
A többségi keresztény kultúrában a keresztények gyakran
se gítenek nem keresztény közösségeknek abban, hogy
hang jukat hallassák. Nagy-Britanniában ez legtöbbször a
kialakuló vallásközi fórumokon történik; együttmû köd -
nek más közösségekkel a migrációnak, a menedék nyúj tás -
nak és a nemzetközi jog egyéb aggályos kérdéseinek ügyé -
ben, a szegénység és a környezetrombolás problémáit il le tõ  -
en; amellett küzdenek, hogy más vallások is ré sze sed je nek
az állam és egyház közötti oktatási partnerkapcsolatban,
va lamint részt vesznek az antiszemitizmus elleni szö vet -
sé gek kiépítésében. Ez más európai országokban is ha son -
ló an zajlik. A keresztények önvizsgálatot gyakorolnak,
ami kor felismerik, hogy társadalmaik milyen mértékben
von ták meg a vendégszeretet és a méltányosságot a másik
em bertõl.

Felmerül azonban a kérdés, hogy mit jelent a hûség egy
túl nyomórészt nem keresztény kultúrában, és ezt nem is
olyan egyszerû megválaszolni. Különbözõ okokból, ame -
lyek nek egy része tényeken, másik része fantázián alap -
szik, a nem keresztény többség a keresztények jelenlétét
fe nyegetésként érzékeli, vagy feltételezi, hogy a ke resz té -
nyek bizonyos geopolitikai célokat követnek (az USA-hoz
vagy általánosítva a Nyugathoz kapcsolódnak). Ez annak
el lenére is igaz, hogy bizonyos területeken a keresztények
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hoss zú idõ óta jelen vannak. A nemzetközi helyzet vál to -
zá sainak egyik legproblematikusabb következménye az,
hogy a keresztényeket például a Közel-Keleten vagy Pa -
kisz tánban a népesség egy könnyen befolyásolható ki -
sebb sége szemében az ellenséges külföldi politikával hoz -
za összefüggésbe. A keresztény kisebbségek ebbõl eredõ
szenvedéseit valamennyi egyházunknak és a teljes nagy -
gyû lésnek figyelemmel kell kísérnie.

Csodálatra méltó az a bátorság, amellyel a keresztények
Egyip tomban, Pakisztánban, a Balkánon és Irakban – az
elõb biek ellenére – továbbra is keresik a módját, hogyan
tudnak együt tmûködni nem keresztény felebarátaikkal.
Ott nem ural kodik a „párbeszéd” klímája, ahogyan azt
Nyu gaton vagy az otthonos hátteret kínáló nemzetközi
kon  fe ren ciá kon megismertük – nem, ott a bizalmat fá rad -
sá gos apró mun kával kell egy rendkívül bizonytalan és bo -
nyo lult kör nye zetben újra meg újra felépíteni. Ezekben a
hely ze tek ben a keresztények nagyon ritkán reagálnak el -
len támadással vagy abszolút visszahúzódással. Inkább to -
vábbi le he tõ sé ge  it kutatják annak, hogyan lehet együtt élni
más hitû fe le  barátokkal. Azt hiszem, ezekben a hely ze tek -
ben mu tat ko zik meg a legvilágosabban, mit jelent állni a
hûség költ sé geit, elfoglalni Jézus helyét, mit jelent fel ven -
ni a vissza uta sítás terhét és gyakran szörnyûségeit, és en -
nek ellenére is a meg osztozást és a vendégszeretet hir det -
ni. Itt látjuk, mit je lent egy új emberség kialakítása, és ele -
gendõ jel van ar ra, hogy ez a példa ragadós lehet, és teljes
kultúrák szá má ra is új lehetõségeket nyithat. Ez nem csak
tü relmes el szen vedés kérdése. Azt követeli a keresz té nyek -
tõl, hogy egy nem keresztény kultúra problematikus vo ná -
sai val szem besüljenek, olyan környezetben, ahol az em -
beri mél tó ságot, a nõk jogait, a jogállamiságot és a ha son ló

érté ke ket semmibe veszik. Ha a keresztények ezen ér té kek
mel lett tanúságot tesznek, akkor további támadásoknak
és kirekesztésnek teszik ki magukat – de ez a tanúság ré -
sze az identitásnak, amelyet mindannyian integritással
tö rekszünk megõrizni. Mindnyájunknak keresni kell a le -
he  tõ sé geket, hogy szolidaritást gyakoroljunk azokkal a hí -
võk  kel, akik kisebbségben élnek.

A keresztény identitás kérdése a sok eltérõ nézõpontot
és meggyõzõdést felvonultató világban nem válaszolható
meg az eltérõ nézetek toleráns együttélésének köz he lyei -
vel. Inkább az a válasz, hogy meggyõzõdésünk természete
ke resztényként egy meghatározott helyhez köt, amely egy -
szer re ígéretes és nagyon kockázatos. Arra lettünk elhíva,
hogy teljes elkötelezõdést mutassunk a Jézusban meg je -
lent Isten iránt, és mindenki iránt, akit Isten elhívott. Az
iden titásunk is erre a kétirányú, aktív hitbeli hûségre kö -
te lez. Nem feladatunk, hogy a vallások piacán megnyerjük
a konkurencia versenyét, hogy a „terméket” eladjuk.
Amennyi ben Olivier Clement kifejezése szerint az ideoló gi -
ák találkozásán túli párbeszédet kívánunk folytatni, kész -
nek kell lennünk, hogy életünkkel és szavainkkal tanú sá got
tegyünk mindarról, ami lehetségessé válik, ha a fel kent Jé -
zus helyét elfoglaljuk – „…aki miatt élünk, aki miatt ke -
vés bé rosszul szeretünk, és aki miatt kevésbé rosszul ha -
lunk  meg” (Clé ment: Anachroniques, 307. o.).

„Mondjátok meg, kik vagytok!” Igen, ezt tesszük, mi -
köz ben az imában hálát adunk helyünkért, miközben hit -
be li hûséggel ott élünk, ahová Isten Jézusban elhelyezett,
hogy a világ meglássa Istennek a teremtése iránti mér he -
tet len hûségét.

Fordította Zsúgyel János
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A pakisztáni Peshavar városban hetvenezer ember til ta ko -
zott a Koppenhágában megjelent karikatúrák ellen. A til -
ta kozók felgyújtották egy norvég mobiltelefon-szolgáltató
cég irodáit, hogy nyomatékot adjanak a dán újsággal
szem beni felháborodásnak. Ez ijesztõ példája a globális
va ló ságnak, amelyben élünk. Szintén Pakisztánban több
mint tizenegyezer futball-labdát állítanak elõ a német or -
szá gi világbajnokságra, amelyeket egyházunk meg bí zá sá -
ból méltányosan forgalmaznak; néhány labda elvetõdött

Porto Alegre felé is. Ez is jelzi a minket körülvevõ globális
va lóságot. Milyen próbák elé állít világunk globa lizá ló dá -
sa, hogy kereskedelmünket a méltányosság szellemében
ala kítsuk át? Gondolataimat ezeknek a kérdéseknek szen -
te lem.

A globalizáció többarcú. Az egyik arca azt mutatja, hogy
a gyûlölet világszerte szervezhetõ és terjeszthetõ. A másik
ar ca azt, hogy az Indiai-óceánon pusztító cunami ál do za -
tai ért világméretû segélyakciót valósítottak meg néhány
óra alatt. Egyik arca az, hogy a gazdasági összefüggések
le hetõvé teszik a jómódot és azt, hogy az emberek be csü -
le tes munkához jussanak. A másik arca azonban az, hogy
a gazdasági hatalmat önzõen gyakorolják, és gátolják a

WOLFGANG HUBER

Az idõk jelei*

* Elhangzott az Egyházak Világtanácsa IX. nagygyûlésén Porto Alegré -
ben (Brazília) 2006. február 16-án, a gazdasági igazságosságról szóló
ple ná ris ülés megnyitó beszédeként.



gaz dasági méltányosságot. Aki az idõk jeleit meg kívánja
érteni, mindkét oldalt meg kell figyelnie: a világ jelenlegi
fejlõdésének esélyeit és veszélyeit.

Oly korban élünk, amikor a világgazdaság összességé -
ben növekszik, ami a világ egyes részein az életszínvonal
nö vekedéséhez, a várható élettartam hosszabbodásához
és a képzettségi színvonal emelkedéséhez vezet. Ugyan ak -
kor egymilliárd ember kirívó és emberhez méltatlan sze -
gény sége tovább nõ; a föld számos részén elhatalmasodik
a szociális igazságtalanság, ahogy arra az Egyesült Nem -
ze tek Szervezetének szociális világjelentése világosan rá -
mu tat. A termé sze tes életfeltételeket oly mértékben zsák -
má nyolják ki, amely ellentétes a fenntarthatóság elemi
kö ve  tel mé nyei vel. A világunk számos régiójában ta pasz -
tal ható növekvõ sze gény ség valamennyi keresztény szá -
má ra botrányos. Szá munk ra, európaiak számára Afrika és
Ke let-Európa két kü lönös kihívást jelentõ példa. Nagy gyû -
lé sünk a figyelmet La tin-Amerika növekvõ szegénységére
irá nyította. Ez a bot rány annál is megrázóbb, mivel a mi
nem zedékünk sok kal inkább képes a strukturális sze gény -
ség fel szá mo lá sá ra és a világ igazságosabbá formálására,
mint az elõt tünk járó generációk.

A gazdasági méltányosság kérdéseiben a keresztény hit
nem semleges. Nem rendeli alá magát a közgazdaság ki -
zá rólagossági igényének, mivel Krisztus, a világ Ura mel -
lett tesz hitvallást. A kereskedelmet nem engedi saját tör -
vé nyei szerint mûködni, mivel Isten parancsolatához iga -
zo dik. Az emberi méltóság, az emberi jogok és a szociális
igaz ság azok az elementáris értékek, amelyekhez a gaz da -
sá gi tevékenység ma és a jövõben is mérhetõ. Világunk
glo balizációját keresztényként aszerint ítéljük meg, hogy
elõ  segíti-e az emberhez méltó életet, szolgálja-e az emberi
sza badságot, és lehetõvé teszi-e a kulturális válto za tos sá -
got. Ezért mutatunk rá az igazságtalanságokra, amelyek a
je lenlegi gazdasági hatalmi viszonyokkal függenek össze. 

Az a globalizáció, amely megérdemli ezt a nevet, mind -
annyi unkat magában foglalja, az emberiséget nem osztja
fel nyertesekre és vesztesekre, gazdagokra és szegényekre.
Ezért szállunk síkra az egyházak világot átfogó közös sé -
ge ként, amelyet összeköt Jézus imája, amely a min den -
napi kenyérre vonatkozó kérést tartalmazza. Az Egyházak
Vi lágtanácsában nem a „global player”, hanem a „global
pra yer” szerepét vállaljuk. Az ima erejével a mindenki szá -
má ra hasznos gazdasági struktúrákért dolgozunk.

Az utóbbi napokban sok keresztény emlékezett meg

Diet rich Bonhoefferrõl, a németországi Hitvalló Egyház teo-
lógusáról, aki bennünket, keresztényeket arra bá to rí tott,
hogy imádkozzunk, jót cselekedjünk és várjuk Isten igaz -
sá gának a napját. Február 4-én volt Bonhoeffer szá za dik
szü  le tésnapja. Az a döntõ élmény, amely saját el mon dá sa
sze  rint kereszténnyé tette, a Hegyi beszéddel való ta lál ko zás
volt. Az ebbõl eredõ következtetést egy levelében így írja le:
„Mégis vannak olyan ügyek, amelyekért érde mes kom p ro -
misszumok nélkül kiállni. Nekem úgy tûnik, hogy a béke
és a szociális méltányosság, és maga Krisztus is ilyenek.”

Ennek a kötelezettségnek a fényében a gazdaság mind -
öss ze az élet egy szelete, nem a teljessége. A globalizáció
kér déseire vonatkozó vitát nem szabad pusztán a gaz da -
sá gi nézõpontra korlátozni. Keresztényként és az egyház
kép viselõiként nem hódolhatunk be a gondolkodás kö rü -
löt tünk terjedõ ökonomizálásának. Gazdasági dön té sek -
bõl nem születnek erkölcsi értékek; a piac nem teremtheti
meg a szolidaritást. A gazdasági méltányosság csak akkor
le hetséges, ha a civil társadalom megtartja függetlenségét
és új erõt nyer; csak akkor teljesedhet ki, ha az állam az
em beri szolidaritás feltételeit ápolja és a gyengébbek mellé
áll. A megfelelõ politikai feltételek szükségesek ahhoz,
hogy elérjük a szociális kiegyenlítõdést és elõsegítsük a
tár sadalmi összetartást. 

A hararei nagygyûlés óta az ökumenikus mozgalom in -
ten zíven tárgyalta a globalizáció folyamatát. Ennek a dia -
ló gusnak az agapé, a felebaráti szeretet fogalma volt a ve -
zér szava. Most sokan arra várnak, hogy az ál lás fog la lás -
nál tovább lépjünk, és alternatív cselekvési lehetõségeket
mu tassunk be. A döntõ kérdés az, hogyan lehet a sze gé -
nyek biblikus lehetõségeit a gazdasági ésszerûséggel össze -
egyeztetni. Különösen a fiatalok – e nagygyûlés fiatal
részt   ve või is – sürgetik, hogy cselekvési alternatívákat fej -
les szünk ki, amelyek kivitelezhetõk és a világszerte folyó
vi tá ban is visszhangot kapnak. Azok a keresztények is
szá  mí tanak egyházuk megszólalására ebben a kérdésben,
akik maguk is gazdasági felelõsséget hordoznak vagy
nem  zetközi szervezetekben tevékenykednek, hiszen részt
kí  vánnak venni a méltányosság és a szolidaritás glo ba li -
zá  ciójában.

Létezik-e agapé-gazdaság, a szeretet gazdasága? Ez a
mai kérdésünk, amelyet a teológus és a közgazdász szem -
szögébõl fog mérlegelni a világgyûlés.

Fordította Zsúgyel János
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Nálunk az elmúlt 40 év alatt a darwini evolúciós elmélet
szélsõséges formáját tanították az egyetemen, s minden
más fejlõdéselméletet tudománytalannak mondtak. Ez
fegy  ver is volt a kereszténység ellen, mert ennek segít sé -
gé vel Isten létét is tagadni lehetett.

A természettudomány addig tud jól fejlõdni, amíg sza -
ba don gondolkodhatnak a tudósok, akik a természet tör -
vé nyeit keresik, s azokat nem lehet mindig könnyen meg -
ta  lál ni, illetve szóval kifejezni. A felismert részigaz sá go -
kat las san tudják összetenni, és végül megfogalmaznak
egy-egy „vég leges” törvényt. (Mindenki tapasztalta, hogy
a für dõ víz ben könnyebbnek érzi magát, és a mozgás nem
ter heli annyi ra az ízületeket, de Arkhimédésznek kellett
véglegesen meg fo gal maz ni a ter mé szeti törvényt a „heu  ré -
ka”-él ményben). 

A természettudományos módszer a mások által is ellen -
õriz hetõ felismeréseket rögzíti, és megismételéssel bi zo -
nyít. Az elvont folyamatokat modellekben próbálja körül -
ír ni és megfoghatóvá tenni. Természetesen az idõ mú lá sá -
val – új, precízebb mérõeszközök és más lehetõségek se -
gít  sé  gével – az egyes korábbi megállapításokat felülvizs -
gál  ják, pon tosítják, sõt teljesen új elméleteket is megfo gal -
maznak. Amíg ez a lehetõség fennáll, vagyis a tudomány
sza badon gon dolkodhat, addig a tudomány fejlõdik. Ha
po litika vagy a vallás ideológiai korlátot állít, az gátolja a
fej lõ dést. Indiában, Afrikában stb. a mitizált természet –
ami kor fûben-fában-felhõben isteneket láttak – aka dá -
lyoz ta a kutatást. Ezért alakult ki a keresztény világ rend -
ben, Európában elõször az egész természetre vonatkozó
ku tatás, a természettudomány.

Ezzel nem azt állítjuk, hogy semmilyen korlátja ne le -
gyen a tudomány világának. A tudományt is megrontotta
az õsbûn, ezért nem minden tudományos igazság járható
út az emberiség számára. Nem lehet az a „tudományos
cél”, hogy bebizonyítsuk, tudunk olyan szerkezetet vagy
be tegséget létrehozni, amely az egész emberiséget kiirtja
vagy degenerálja, esetleg a környezetünket úgy tönk re -
teszi, hogy utódaink ne tudjanak benne élni. (A tudomány
biz tosan tudna ilyet „alkotni”!) 

A kreacionizmust nálunk most sokan új felismerésnek
gon dolják. A Lelkipásztor 2005/3. számában Kézdy Edit
„Be vezetés az evolúcióbiológiába” és Orosz Gábor Viktor
„Krea cionizmus és kreacionisták” címû cikkében ad törté -
ne ti visszatekintést arról, hogy Darwin fejlõdéselméletét
már a 19. és a 20. században sem fogadták el mindenütt,
mert vannak megmagyarázhatatlan tételek az elméletben.
Sok általunk ismert és tisztelt tudós is vall a Darwinétól
el térõ elméleteket, így például Ambrose Fleming (1849–
1945), a modern elektronika atyja, vagy Albert Fleisch mann
erlangeni professzor, aki anatómiát és geológiát ok ta tott.
Õket és az angol Evolúcióellenes Mozgalmat (Bri tish Evo -
lu tion Protest Movement) nem lehet egyszerûen tu do mány -
talannak mondani, és egy kézmozdulattal a tu do mány
táb lájáról lesöpörni. Ezek az irányzatok, il let ve har ma dik -
ként az ideológiailag nem félremagyarázott dar wini el mé -
let más és más elképzelést adnak a lehet sé ges fej lõdésrõl.
A természettudomány a további részletek fel is me résével
majd eldönti, hogy melyik modellezi jobban az igaz ságot. 

Számomra ez a vita azért fájdalmas, mert a Bib liá ra sok -
 szor úgy hivatkoznak, mint egy paleontológiai vagy fej lõ -
dés elméleti szakkönyvre, mintha a Biblia azért íródott vol na,
hogy megoldjon egy tudományos kérdést az ember ke let -
kezésérõl. Az Egyesült Államokban még bírósági per tár gya
is volt, hogy Darwin elméletét ne lehessen tanítani, majd
most az, hogy csak a darwini szemléletet lehessen az ál la -
mi iskolákban tanítani, mert a másik szemlélet „val lá sos”.
El  lehet  dön te ni bírósági per keretében egy hitbeli kérdést?
Õseink Speyerben (1529) az ellen protestáltak – és ezért
neveznek bennünket protestánsoknak –, hogy egy or  szág -
gyû lés határozati többsége akarta elõírni, mit higgyünk.

Talán elõször azt kell megvizsgálnunk, mit jelent egy ter -
mészettudományos igazság. A természettudomány mód  sze re
a megfigyelés, a kísérletezés-ismétlés, a közös szub jektív
élmények, jelenségek általánosíthatósága, vagy is a mások
által is ellenõrizhetõ megismerés. Ami ezen kívül esik, az
már nem tudományos felismerés, ha nem hipo té zis.

A Föld keletkezését, az ember teremtését a tudomány nem
tudja megfigyelni, megismételni. Tehát amikor a kez de tek rõl
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beszél, akkor már „hitbeli dolgokról” beszél, amit nem tud
megismételni, kísérletekkel igazolni, közös szub jek tív él mé -
nyekkel igazolni. Ha itt továbblép, elhagyja a tu domány te -
rületét. Ezért a „tudomány” a világ ke let ke zé sé vel kap cso lat -
ban nem állíthat, nem igazolhat semmit, csak felté te lezhet. 

Amikor egyesek úgy gondolták, hogy a tapasztalati vi -
lá gunkon túli dolgokról is kijelenthetnek „igazságokat”, hisz
„a logikánk tovább vezethet…”, akkor tévednek és ha tár -
sér tést követnek el. Mert a logikánk még az im ma nens vi -
lág ban sem tévedhetetlen. Például: a pár hu za mo sok a vég -
telenben találkoznak… Ezért kijelenteni, hogy az anya  gi vi -
lág magától keletkezett és az élet esetleg vélet len sze rû en,
magától jött létre, ez nem tudományos vagy dar wini meg -
ál lapítás, hanem egyes „tudósok” hitbeli dön té se. Úgy gon -
dolják, és ezért úgy hiszik, hogy a világ ma gá tól ke let ke  zett.

Darwinnak A fajok eredete címû, korszakalkotó könyve
elsõ megjelenésekor sem mondott ilyet. Ezt írja: „Felemelõ el  -
képzelés ez, amely szerint a Teremtõ az életet a maga kü lön -
féle erõivel együtt eredetileg csupán néhány, vagy csak egyet -
 len formába lehelte bele, és mialatt bolygónk a gra vi tá ció
megmásíthatatlan törvényét követve keringett körbe-kör be,
ebbõl az egyszerû kezdetbõl kiindulva végtelen sok fé le, cso -
dálatos és gyönyörû forma bontakozott ki – és te szi ma is.”

Késõbb Ernst Haeckel (1834–1919) hatására mások, el -
sõ sorban Friedrich Engels és társai, ideológiai alapon
kezd ték hangoztatni, hogy a világot nem Isten teremtette,
ha nem az anyag öröktõl fogva volt, majd az élet magától
ke letkezett, és a Darwin által felismert evolúciós fo lya mat -
ban fejlõdött. Abból a meggyõzõdésbõl indultak el, hogy
min dennek immanens oka van, csak meg kell keresni az
okot, és ezért önmagában értelmezhetjük az egész világot.

Ezt a radikális elvet sokan nem követték, hanem ma rad  tak
Darwin mérsékeltebb evolúciós nézete mellett, és azt össze -
kapcsolták a Bibliával is, mert – Isten nélkül – ért he tet len,
hogy miért van evolúció. A 20. század nagy tu dósa, Teilhard
de Chardin francia jezsuita ter mé szet tu dós „irá nyí tott vé -
let lennek” nevezte az evolúciót. S ezzel ér zékeltetni akarta
a teremtõ Isten állandó kapcsolatát az anya gi vi lág gal.

A tudomány Darwin óta nagyot lépett elõre. Nagyapám
még azt tanulta a gimnáziumban, hogy az anyag leg ki -
sebb része a molekula, édesapám azt tanulta, hogy a mo -
le kulák atomokból állnak. Én már azt tanultam, hogy az
atomot is fel lehet bontani és robbantani. Tehát anyag
nincs önmagában, csak kötött energia. Az utolsó 50 évben
pe dig még tovább jutottak a tudósok, oda, ahol már nem
is az oksági elv érvényesül, ahol a tudósok szent áhítattal
állnak meg tudásuk határánál és vallanak a Terem tõ rõl,
aki csodálatosan alkotta meg ezt a világot, amelyben cél -
szerûség és titokzatos rend van.

TEREMTÉSI HITVALLÁS A BIBLIÁBAN

Tükrözõdhet valami a darwini vitából a Bibliában? A
krea cionisták észrevették az evolúció elméletének hiá -

nyos ságait, ellentmondásait, és ezért nagy erõvel tá mad -
ják ezt az elméletet. Látják, hogy a fejlõdéselméletben
nem csak a kezdetnél, hanem késõbb is vannak olyan pon -
tok, ahol újra és újra feltételezni kell egy külsõ beavatkozó
erõt, mert az élettelenbõl nem tud magától élet keletkezni,
hi szen ma sem keletkezik élettelenbõl élet. Még la bo ra tó -
ri umban sem sikerült ezt megismételni, ami megint nem a
fej lõdés spontaneitását bizonyítaná, hanem a nagy Ren -
de zõ jelenlétét, aki beletette akaratát, törvényét az anya gi
világba, és ezáltal a teremtés az életkörülmények ala ku lá -
sát és folyamatát ma is irányítja. Tehát más modellt kell
el  gondolnunk, mint a spontán evolúcióelmélet. Itt „se gít sé -
gül hívják” a Biblia elsõ részét, mintha az a világ te rem té -
sének kézikönyve lenne, és egyesek annak minden sza vát
szakkönyvi leírásnak véve kísérelnek meg az evo lú ci ós
mo delltõl eltérõ képet adni. Különösen az idõ szá mí tás nál
fel tûnõ ez – hiszen a Föld életkorát, illetve az emberiség
történetét 6-10 ezer évre becsülik, mert a Bibliából „ez ol -
vas ha tó ki”. A paleontológiai ellentmondásokat pedig
igye  kez nek az özönvíz történetével magyarázni (vö. zsidó
idõ szá mí tás és verbális inspiráció).

Látszólag nagyon hívõ emberek, mert sokszor emlegetik
Is tent és a Bibliát. De mi vegyük a bátorságot, hogy ki je -
lent sük: a Biblia nem természettudományos szakkönyv,
ha nem Isten üdvtervét tartalmazó kijelentés, amelynek
kö  zéppontja Jézus. 

AMI AZ ÕSTÖRTÉNETRE VONATKOZIK

A Biblia elsõ 11 fejezete az õstörténetet tartalmazza. Kinek
író dott ez a rész, amelyre mind az evolucionisták – ne ga -
tí van –, mind a kreacionisták – pozitívan – sokszor hi vat -
koz nak? Ez a könyv nem az õ mai vitájukról szól, mert
3000 évvel korábban élt embereknek íródott. Ha a maiak
vi tájáról szólna, akkor 2800 éven keresztül értelmetlenül
ol vasták volna azt az emberek!

Sajnos mi is sokszor félreértjük az elsõ részeket. Ben -
nünk is ott van a kíváncsiság, hogyan keletkezett a Föld
és az ember, és ezért az az elvárásunk, hogy a kezdeti dol -
gok ról a Biblia elejének kell szólnia. Még az új fordítású
Bib liánk összefoglaló címe is – amely nem tartozik a
Biblia eredeti szövegéhez – ezt sugallja: A világ teremtése.
A mai tudásunk viszont világosan mutatja, hogy Isten ki -
nyi latkoztatása nem a teremtés történetével kezdõdött,
ha nem Ábrahám és családja elhívásával… Tehát nem a mi
kí váncsiságunkhoz igazodik a Biblia!

A 3500 évvel ezelõtt élt vándor beduin pásztorok szá -
mára természetes volt, hogy Isten teremtette a világot.
Min den zá porozó viharban, cikázó villámban, göcsörtös
fá ban, áhí tatot támasztó sziklában, a napi életben, a szü -
le tésben és a halálban stb. ott látták a természetfölötti erõ -
ket, és imád ták azokat. Vándorlásaik közben találkoztak
né  pek kel, akik a Napot, Holdat és más égitesteket imád -
tak, má sok fát vagy hegyet tiszteltek, esetleg erõs ál la to -
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kat vagy ra vasz kígyókat. Önkéntelenül felvetõdött ben -
nük a kér dés: melyik az igazi teremtõ Isten, akinek a lé -
tün ket kö szön hetjük, akihez tartozunk?

Ekkor kapták Ábrahám utódai, Izráel népe, azt a kije len -
 tést, amely nekik szólt, hogy helyesen értsék helyüket és
életüket. Õk még vándor pásztorok voltak, akik nem is mer  -
ték a magántulajdon mai fogalmát. Csak az volt a sa ját juk,
amit két kezükkel készítettek. A pásztorbotjuk, a pi pájuk,
a maguk készítette ruha, sátor stb. Ennek a nép nek je len -
tet te ki Isten, hogy õk hozzá tartoznak. A világ Ura, aki
maga készítette a mennyet és a Földet, a Napot és a csil la -
gokat, az élõvilágot, aki kiformálta a föld porából az em bert
is – õ szól hozzájuk. Kihez tartoznak tehát, kire hall gas sa -
nak, kit kövessenek? Aki formált mindent, aki for mál ta az
embert, aki formálta õket is, akié az egész világ, akié õk is. 

A hovatartozásukat mondja el tehát a vándor pász tor -
nép nek, és ezzel azt, hogy kinek tartoznak felelõsséggel.
Szá mukra nem az volt fontos, hogyan keletkezett ez a vi -
lág, hanem az, hogy most már tudják, kihez tartoznak. A
Nap, a Hold és a csillagok hangsúlyozása fontos volt, mert
a szomszédos népek azokat istenként tisztelték: azok is
csak Isten alkotásai, csak lámpások az égen, hogy szol gál -
ja nak nekünk nappal és éjszaka…

Az egész leírás Isten szeretetét sugározza. Amit alkot,
azt egységenként megvizsgálja, hogy ne lehessen azt
mon dani: selejtet alkotott.

Az ember teremtése is Isten gondoskodó szeretetét mu -
tat ja. A maga képére teremtette õket. A bárá szóban érz é -
kel hették régen, de ma is, hogy ez más, mint az állatvilág
egy szerû fejlõdése. Valami teljesen új történt, ahogyan a
világ is a bárá ige alapján jött létre a semmibõl. (Csak az
1Móz 1,1 és 1,27 versekben olvassuk a bárá igét.) Az ég
és a föld megteremtése után következik az életet lehetõvé
te  võ rend létrehozása és az emberi élet külsõ élet kö rül mé -
nyei nek biztosítása, majd 1,27-ben ismét a bárá az ember
te  remtésénél. Külön meg is áldja az emberiséget. Ezzel ér -
zé kelteti, hogy az ember több és más, nem csak a te rem -
tés-fejlõdés magától értõdõ következménye. Feladatukat is
meg határozza: Szaporodjatok és sokasodjatok... ural kod -
ja tok… Azután nekik adja a föld minden javát. A sze mé -
lyes, gondoskodó szeretet csodálatos megnyilvánulása!

Természetesen felvetõdik bennünk a gondolat, amikor a
na pok leírását olvassuk, hogy ez korszakokat is jelenthet,
és hátha a földtörténeti korszakokat akarja kifejezni,
vagy is arra a kérdésre akar felelni, hogyan teremtette Is -
ten a világot. Ezt a gondolatsort azonnal elvágja a 2. fe je -
zet. Ott egy másik teremtési sorozatot találunk: az embert
elõbb teremti, mint az állatvilágot, ami érzékelteti, hogy

nem a sorrenden van a hangsúly. A „napok-korszakok”
em legetése nem idõi sorrendet mutat, amely hitünknek
fon tos része lenne, hanem az „emberi megértést” akarja
se gíteni. A vándor pásztornak az a tulajdonfogalma, hogy
amit magunk készítünk, az a sajátunk. Ezért hangzik el,
hogy Istent mindent maga készített egy „héten” keresztül,
ezért hozzá tartozunk. Továbbá Isten jelen volt a világ, a
föld és az élet keletkezése folyamatának minden pil la na -
tá ban, ami azt is jelenti nekünk, hogy az életfolyamatban
ma is mindig jelen van. Ezért mondja Luther a Kis ká té -
ban: „Hiszem, hogy Isten teremtett engem minden te remt -
ménnyel együtt.”

A második fejezet teremtési leírása is tartalmaz meg le -
põ en új dolgokat a régi, de a mai embernek is; nem „tu do -
má nyos fejlõdéstörténetet”, hanem hitbeli és erkölcsi igaz -
sá gokat. Akkor rabszolgaság volt, sok népnél nem te kin -
tet ték igazi embernek a rabszolgát. Itt egy vérbõl te rem te -
tik minden nép. (A modern genetikai spirál is ezt az egy
õs tõl való származást látszik igazolni.) Akkor a nõket ad -
ták-vették, tevéért cserélték. Ebben az elbeszélésben a férfi
ré sze a nõ, és a szíve tájáról veszi ki az Úr az alapanyagot,
ér zékeltetve, hogy a férfi és a nõ összetartozik. Ez utóbbi
ta lán a mai ember számára lehet fontos üzenetté, hogy
em berileg egyenlõ a férfi és a nõ, de a küldetésük más. A
te remtési másságot nem szabad modern „egyenlõségi gon -
do latok” alapján elkenni…

Többször elgondolkoztam az õstörténet egyes mon da ta -
in. 1Móz 1–11 megírásakor még nem volt újságíró vagy
rá dióriporter. Mégis csodálatos igazságok, az egész világra
vo natkozó igazságok hangzanak el. Nem geológiai vagy
tör ténelmi, hanem hitbeli és erkölcsi igazságok. Itt ez a leg -
utóbb említett is, a férfi és a nõ kapcsolata. Ilyen sze re tet -
kapcsolatot nem láthatott az ókorban senki, mert az asz -
szony ment a férfi házába. Ilyen szeretetkapcsolat: a fér fi
elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez és lesz nek
ketten egy testté, csak a mai ideális csa lád mo dell ben va -
lósul meg… Ezt elõre megírta a Biblia 3000 évvel ez elõtt.

Ábrahám népét, a pusztai vándorokat, a felbomló õskö -
zös ség tagjait ez a kinyilatkoztatás mítosztalanította: nem
kell félni a természeti jelenségektõl vagy az éjszaka rém -
sé gétõl.

Ez a kijelentés tehát nem az evolúció elméletét vagy a
kreacionisták hitét akarja igazolni vagy cáfolni; nem a
világ teremtésének módjáról szól, hanem ahogyan egykor
a vándorló pásztorokban a személyes hovatartozást és a
sze mélyes felelõsséget akarta tudatosítani, úgy teszi ezt
ma is: mindnyájan Istenhez tartozunk, neki vagyunk fele -
lõ sek életünkkel.
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Azok a farizeusok, akik betartották a törvényeket, gyak -
ran sérelmezték Jézus viselkedését. Zavarta õket, amikor
Jé zus társalgott a vámszedõkkel, akiket õk korruptnak,
bûnösnek tartottak.

Jézus a legtöbb esetben példázatokban reagált a zú go ló -
dá sukra. Erre jó példa ez a történet.

A tékozló fiú története kétcsúcsú, a részcselekvések nem
sza kíthatók ki az egészbõl, mert a mozzanatokat, szín he -
lye ket, szereplõket Jézus beépítette a példázatok keretébe.

A tékozló fiúról szóló elbeszélés tulajdonképpen para bo -
la; az apa visszafogadja fiát, az ezt kísérõ mozzanatok
(gyû rû, saru, lakoma) és a nagyobbik fiú látszólag hát -
rány ba kerülése nem természetes viselkedést jelenítenek
meg, hanem olyat, amely csak Isten országának tör vé nye -
i re jellemzõ, ahogyan csak Isten cselekszik. 

Vizsgáljuk meg a példázatot kommunikációelméleti szem -
 pontból! Az apa kétszer kommunikál a kisebb fiával. Elõ -
ször némán, amikor a kisebb fiú a vagyon ráesõ részét kéri.
Hagyja, hogy fia befejezze mondanivalóját, majd hagy ja õt
elmenni (12. v.). Másodszor, amikor a kisebbik fiú vissza -
tér és kommunikálni óhajt, az apa nem hagyja vé gig mon -
dani a mondandó végsõ részét, amelyben a fiú mun kát kér
apjától; csak a bûnvallást engedi elmondani (21–22. v.).

Az apa egyszer kommunikál idõsebb fiával (28–32. v.).
Ez a közlés kettõjük kapcsolatára és a két testvér egymás
közti kapcsolatára vonatkozik. Az idõsebb fiú szol ga lel kû -
sé ge (Látod, hány esztendeje szolgálok neked… – 29a) el -
le nére kettõjük kapcsolatát így fogalmazza meg: Fiam, te
min dig velem vagy, és mindenem a tied (31. v.). Az idõsebb
fiú és öccse kapcsolatáról így nyilatkozik: Vigadnod és
örül nöd kellene… (32. v.). Tehát nem veszed észre lehe tõ -
sé geidet az apai házban. Az apa a nagyobbik fiúnak: nem
ve szed észre lehetõségeidet az örömlakomán.

A kisebbik fiú, vagyis a tékozló fiú, mint láttuk, kétszer
kom munikált az apjával. Elõször el akarta kérni tõle a
neki járó vagyont, hogy így függetlenné váljon apjától (12.
v.). Itt nincs közvetlen kommunikáció, csak a vagyonnal
van kapcsolata, az apjával nincs. Másodszor éppen ket tõ -
jük kap  csolatáról és a maga új önértékelésérõl kom mu ni -
kál vele: vétkeztem ellened…, nem vagyok méltó arra, hogy
fiad nak ne vezzenek (21. v.).

Kétféle kommunikációs fo lya ma tot látunk:
A fiú:
1. Nem vagyok a fiad – csak a vagyonod érdekel.
2. Nem vagyok a fiad – mert nem érdemlem meg.
Az apa:
1. A fiam vagy – ezért kiadom a rád esõ részt.

2. A fiam vagy – mert neked adom a fiúvá fogadtatás je -
leit (pecsétgyûrû, saru, díszruha).

Az idõsebb fiú egyszer kommunikál az apjával (29–30.
v.). Ami kettõjük kapcsolatát illeti, ezt személytelenül
(csak a vagyonhoz viszonyítva) és egy ellentéttel fejezi ki:

1. Én – soha nem szegtem meg parancsodat…
2. Te – sohasem adtál nekem…
De belevonja ebbe a viszonyba az apjának a kisebbik

fiú val szemben gyakorolt magatartását is: levágattad ne ki
a hízott borjút. Valódi, személyes kapcsolatról nincs szó,
mindenkit a vagyonnal kapcsolatban ítél meg. Vagyis:

1. Neked én nem tartozom semmivel.
2. Te tartoztál eddig nekem, vagyonod gyarapítójának.
3. Most még többel tartozol nekem, mert vagyonod és az

én vagyonom tékozlóját lakomával visszafogadtad a va -
gyon  ba.

(Ez a kommunikációs elemzés egyúttal példa a struk tu -
rá lis elemzésre is, mert a szerkezeti elemekre – ellentét,
pár huzam – is épít.)1

Úgy gondolom, a „tékozló fiú” elnevezés helytelen, mert
nem egy, hanem két fiúról van szó. A kisebbnél nem az a
fontos, hogy tékozló, hanem az, hogy befogadott, és az
apa szeretetbõl fakadó cselekvése felülmúlja mindkét fiú
magatartását.

Nem ismerjük a fiú indítékát arra nézve, hogy miért in -
dul el, és hogyan kerül a lejtõre. Etikailag a tékozlás bûn,
az, hogy a fiú messze vidékre költözött, nem. Ha a prob lé -
mát nemcsak családjogi aspektusból, hanem népi és vallá -
sos aspektusból is nézzük, a fiú a nemzeti és a vallási egy ség
ellen vétett, így már a kivándorlást, sõt a vagyon kiké ré -
sét is bûnnek kell minõsítenünk. A kikérés és az elván dor -
lás az üzenet szintjén a szövetségszegés bûne. A farizeusi
szem lélet szerint a kisebbik fiú már akkor meghalt, ami -
kor elhagyta hazáját, tehát nemcsak az apa számára halt
meg, hanem a zsidóság számára is. Viszont késõbb nem -
csak a családapa fogadja vissza tékozló fiát, hanem Izráel
né pe is, amely hajlandó volt eltekinteni attól, hogy va la -
me lyik tagja profán környezetben élve tisztátalanná vált.

Jézus korának családjogi helyzetéhez képest furcsa, szo -
kat lan, hogy a kisebbik fiú a vagyon ráesõ részét kéri, tu -
laj donképpen azt, amely apja halála után õt illetné. A két
örö kös esetében az elsõszülött a vagyon 2/3-át, a kisebbik
a maradék 1/3-ot örökli. Amíg azonban az apa élt, a gyer -
mek csak a használati jogot kaphatta meg, a tulajdonjog

MARSÓ TAMÁSNÉ

Pasztorális hermeneutika
Jézus példázata Lukács evangéliumában: 15,1–3.11–32

1 Dr. Bolyki János: Az Újszövetségi írásmagyarázat elvei és módszerei.
Budapest, 1992. 123–125. o.



az apáé maradt. Ez abban az esetben is érvényes volt, ha
a fiú a kikért vagyonrészt eladta. Itt a fiú végkielégítést
kért, s amikor az apa megosztotta a vagyont, akkor min -
den nemû jogáról lemondott, önmagát és otthon maradt
fiát károsította meg. A vagyont eltékozló fiú hazatértekor
nem tarthatott igényt semmilyen részesedésre.

Az apa mindezek ellenére mégis visszafogadja gyer me -
két, majd amikor az idõsebb dühöng, kérleli, hogy õ is ün -
ne peljen. Ez mind rendkívüli ugyan, de egy jó apáról fel -
té telezhetõ. Ez a magatartás csak akkor tûnik túlzónak,
az az hiperbolikusnak, ha egy mai apa szigorúságával, iszá -
kosságával, a család cserbenhagyásával hasonlítjuk össze. 

Fantasztikus Jézus kijelentése, amikor azt mondja: ha az
apa, maga Izráel megbocsát és visszafogad, akkor mi ért
zúgolódtok, látva, hogy a bûnösökkel egy asztalnál ülök?

A történetben drámaiság és mozgalmasság érzõdik. Ha -
lál és új élet, üdvösség és kárhozat, szeretet, indulat és ha -
rag. Jézus ezzel a példázattal nem csupán magát igazolja,
ha nem a hallgatóit is jobb belátásra akarja juttatni.

Isten jó, megbocsátó, befogadó. Jézus nem védekezik,
ha nem ellenfeleit, a farizeusokat meg akarja gyõzni.

Jézus célja a farizeusokkal az, hogy kimozdítsa õket ad -
di gi szemléletükbõl. Õk eddig csak azt tudták, hogy Isten
az igazakat megjutalmazza, a bûnösöket pedig meg bün te -
ti. Jézus ezt nem tagadta, de Isten országának másfajta
rend jére mutat rá, amelyben Isten szeretetébõl, meg bo csá -

tá sából és befogadásából ennek megfelelõ emberi ma ga -
tar tás következik. 

A zúgolódó ellenfelek akkor fognak megtérni, ha készek
lesz nek testvéreik befogadására, elfogadására.

A tékozló fiú példázata elsõsorban a bûnbocsánatnak, a
be fogadásnak, és csak azután a bûnbánatnak és a meg té -
rés nek a története. A bûnbánatra, megtérésre azért kerül -
het sor, mert már eljött Isten országa. Jézus a kezde mé nye -
zõ, aki nem a megtért bûnösöket hívja, hanem a bû nö sö -
ket megtérésre hívja.

A kisebbik fiút nem a bûnbánat indítja hazafelé, hanem
a testi szükség és annak az emléke, hogy otthon a bé re -
sek nek is jobb dolguk van, mint neki. Az õ elsõ lépése az,
hogy magába száll, számba veszi kilátástalan helyzetét,
azaz bûnbánatát megelõzi az önmagával való elé ge det len -
ség. Ez elvezethet az õszinte bûnbánatig. A bûnbánat sa -
ját felismerésbõl és az apjára való emlékezésbõl fakad. Az
iga zi megtérés Isten jóságának, illetve a Jézussal való kö -
zös ségnek a megtapasztalása után következik be.

Metaforikusan szólva: Isten asztala mindenki számára
meg van terítve, s az apai ház ajtajában ott áll a Fiú, hogy
a fiakat minden irányból befogadja.

Az apa mindkét fiát szereti, függetlenül attól, hogy két
különbözõ típusú gyermekével áll szemben. Nem tesz
szem rehányást, csak szeret, átölel, megbocsát. Vágyik ar -
ra, hogy gyermekeivel folyamatosan közösségben le gyen. 
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Hernád Tibor 1921. november 30-án született Nagy tar csán,
a család hatodik gyermekeként. Édesapja fél évszá don át
a falu tanítója volt. A helyben végzett elemi iskolák után Aszó -
don, a Petõfi Sándor Evangélikus Gim ná zi um ban érett sé gi -
zett. Ott olyan jó közösség alakult ki, hogy az is kola el vég zé -
se után is rendszeresen találkozott az év fo lyam. Hosszú éve -
ken keresztül Hernád Tibor volt az együtt létek szervezõje.

Az érettségi után a Pécsi Erzsébet Tudományegyetem teo -
lógiai fakultására jelentkezett Sopronba, tanulmányait 1944-
ben fejezte be. Még ebben az évben Raffay Sándor, a Bá nyai
Egyházkerület püspöke avatta lelkésszé több tár sá val együtt.

Segédlelkészi szolgálatot elõször Fóton id. Zászkaliczky
Pál, majd a budahegyvidéki gyülekezetben Danhauser
Lász ló lelkész mellett végzett. Ordass Lajos püspök meg -
bí zó küldése alapján a déli országhatár melletti Eleken

vég zett 1946-tól gyülekezetszervezõ, missziós szolgálatot.
Ne héz, próbás feladat volt, hiszen a kitelepítettek után
más honnan odaköltöztetett, egymást és a községet sem
is merõ evangélikusokból kellett gyülekezetet szervezni.
Anyagi és lelki nehézségek egyaránt jelentkeztek. 

Az Eleken elkezdett szolgálat idején fogadott örök hû sé -
get élete párjának, Károlyi Editnek a szombathelyi temp -
lom ban, amelyet ötven év után a veszprémi templomban
új ra megerõsítettek Isten áldásának vételével. Házas sá gu -
kat Isten négy gyermekkel ajándékozta meg: Attila, Anikó,
Sa rolta és Sándor számos unokával és dédunokával is
meg örvendeztette szüleit.

A nehéz körülmények közül az ország másik felébe,
észak ra, a tállyai gyülekezetbe került, ahol kezdetben biz -
ta tóan indult minden, de a földek államosítása kö vet kez -
té ben igen nehéz anyagi helyzetben kellett élnie család já -
val együtt. A lelkészi szolgálat mellett bányában és a szõ -

Krisztusban mindnyájan életre kelnek (1Kor 15,22)

Hernád Tibor
(1921–2006)*

* Elhangzott Hernád Tibor temetésén Veszprémben.
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lõk ben volt kénytelen dolgozni, hogy szûkösen is, de el-
tart sa a családot. 

Az ország nyugati felére, a Balaton mellé, Gyenesdiásra
1955-ben került kinevezés alapján, hogy az ott levõ evan -
gé li kus szeretetotthont vezesse. Ez abban az idõben és
még hosszú éveken át komplex tevékenységet jelentett, hi -
szen a lelki vezetésen túl az anyagiak megteremtése és biz -
tosítása is a vezetõ feladata volt. Kisbusszal járta a Du nán -
túl környezõ gyülekezeteit, hogy adományokat gyûjt sön,
szeretetvendégségeken bemutatkozó elõadásokat tar tott. 

Húsz éven át végezte ezt a szolgálatot, majd 1975-ben a
veszprémi gyülekezet hívta meg lelkészéül. Itt a temp lom

külsõ és belsõ felújításának, valamint a gyülekezeti terem
felépítésének feladata várt rá. Elindította az az óta is tartó
finn testvérkapcsolatot Rovaniemi gyü le ke ze té vel. He ge dûs
Lajos és Dorn Vilmos lelkész végzett mellette ki se gítõ szol -
gá latot, akiket õ támogatott szolgálatukban. 1991-ben ment
nyugdíjba; Veszprémben, a gyülekezet sze re tetközös sé gé -
ben élt párjával azóta is. Cukorbetegség és ér szûkület mi -
att sokat szenvedett, azonban Isten akaratát el fogadva
pár jával együtt panasz nélkül viselték el a szen ve dést. Te -
remtõ Ura 2006. március 24-én hívta örök or szá gába.

Isó Zoltán

Véget ért az áhítat. A gyenesi szeretetotthon lakói lassan
fel vették a szemüvegüket, becsukták az énekeskönyvüket,
és mégsem mozdultak. Az üdülõk indultak volna egy kis
sé tára, de Tibor bácsi megpödörte a bajuszát, felemelte a
hang ját, és újra beszélni kezdett: kedvesen, meleg hangon
mu tatta be azokat a közösségnek, akik aznap érkeztek a
Ka pernaumba. Amikor nagyon sokan voltunk, akkor min -
dig megjegyezte: „Azt szeretem, ha dagadnak a falak!” A
fia talok a padláson, matracon vagy régi vaságyakon kap -
tak szállást. Mindig jutott hely minden érkezõ vendégnek. 

„Azt szeretem, ha dagadnak a falak!” 
A reggel korán kezdõdött: arra ébredtünk, hogy a pad -

lás szimpla üvegablakán apró kavics koccan. Tibor bácsi
állt az udvaron, és egy jól célzott mozdulattal ébresztett
ben nünket, „hétalvókat”, mert indulni kellett Keszthelyre,
a pékhez és a boltba, hogy frissen sült óriáskifli ke rül hes -
sen a vendégek asztalára. Az öreg VW kisbuszt len dü le te -
sen vezette. A boltban, a péknél, a piacon elõre szalutáltak
ne ki az eladók. A kofák olcsóbban adták neki az árut. So -
kan köszöntek rá keszthelyi utcán, hisz sokan ismerték. 

A Kapernaumban sokan találtak az õ idejében is lelki
ott hont. Nyaralók és a községben üdülõk gyülekeztek egy-
egy vasárnap az istentiszteletre. Volt ott neves költõ és épí   -
tész, festõ, Ausztriából érkezõk, akik ott találkoztak ma gyar -
országi rokonaikkal. Nyugdíjas kántortanítók, pap gyere kek,
olyanok, akiknek a szívében még élt a régi evan gélizációk
em léke. És Tibor bácsinak, akit sokan csak ka pernaumi szá -
zadosnak neveztek, mindenkihez volt egy jó sza va. Jó kö zös -
ségben dolgoztunk együtt a konyhán, és mi után az otthon
lakói és a vendégek is elfogyasztották a jó ízû ebédet, mi, ott
dolgozók ültük körbe a konyhai asz talt. Ha kellett, a sza -
kács nõ családjának is segített az épít ke zésben. Nem volt
rang, nem volt különbség, igaz emberi egy másra figyelés
volt. Foglalkoztatta Lac-Lac-Lacikát, aki Lepencérõl, egy ne -

ve lõotthonból került oda. Mun kát adott Székely bácsinak,
aki tényleg székely volt. Ella nénit elhagyta a férje, és egye -
dül maradt három gyer me kével; családbarát munkahelyre
talált a Kaper naum ban. Tibor bácsi mindenkire odafigyelt.  

Lelkészi pályája 1944-ben kezdõdött. Rövid fóti szol gá lat
után Budahegyvidéken volt segédlelkész, majd Elek és Tállya
volt a szolgálati helye. Ezt követõen került az akkor ne héz
helyzetben lévõ Kapernaumba. Nem érkezett egye dül, hiszen
felesége, Edit néni 1947-tõl támasza volt a nehéz szol gá lat -
ban, és négy gyermekük született Eleken és Tállyán. Szol -
gá lata, kedvessége, humora miatt nemcsak az otthon la kói
és dolgozói, valamint a vendégek sze ret ték; ismerte õt szin -
te egész Keszthely, és tisztelte õt Gye nesdiás népe. Õ pedig
fáradhatatlan szolgálata mellett még néprajzi kuta tá sok -
kal és helytörténeti munkával is szol gálta a környezetét.

1975-ben – a gyenesi szolgálatban megfáradva – kért új ra
gyülekezeti szolgálatot. Így lett a veszprémi egyház köz ség
lelkésze. 1977 nyarán azonban újra együtt szol gál hat tam
ve le Kapernaumban, mert csak az õ személye le he tett ga -
ran cia arra, hogy az átmeneti helyzetben az ott hon és az
üdülõ zavartalanul mûködjön. Ebben az évben je lent ke -
zett elõször cukorbetegsége. 1991-ig, nyugdíjba vo nulá sá -
ig végezte hûséggel a gyülekezeti szolgálatot Veszp rém -
ben, Almádiban és a szórványokban.

Nyolcvanötödik életévében elment most közülünk.  Azok,
akik ismerték és szerették, talán olvasták az élete tör té ne -
tét tartalmazó könyvecskéjét. Az anekdotázó, mesélõ em -
ber saját életét is jóízûen mesélte el. Õ is elment közülünk. 

Újabb vendég érkezett az Atya házába, vissza. Számára
ott van hely. Ott, a mennyországban. Mert õ, aki sokak ér -
ke zésénél mondogatta: „Azt szeretem, ha dagadnak a fa -
lak!”, angyalokat vendégelt meg. Most az angyalok ven dé -
gel hetik meg õt. Em lékezzünk rá!

Bence Imre

„Azt szeretem, ha dagadnak a falak”
Rendkívüli emlékezés Hernád Tiborra
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SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 5. VASÁRNAP
• 1Pt 3,8–15

Exegézis

A szakasz központi kijelentése, a 8. vers tanítása lezárja a
megelõzõ hosszabb (2,18–3,7) tanító szakaszt. Ebben a
vers ben öt felszólítást találunk (legyetek egyetértõk, együtt -
 érzõk, testvérszeretõk, könyörületesek, alázatosak), ame -
lyek a gyülekezet testvéri közösségének magatartását ha -
tározzák meg. Az ehhez kapcsolódó 9. vers leginkább Róm
12,17-tel és 1Thessz 5,15-tel áll rokonságban. A 9. vers
má  sodik felének pozitív párját Róm 12,14-ben találjuk. Az
el  hívás, amely a gonoszsággal vagy a gyalázkodással
szem  ben az áldásra indít, végül az eszkatologikus örök -
ség  ként kapott áldásban találja meg alapját. Végsõ soron
a 9. vers Mt 5,44-gyel, az ellenség szeretetének paran cso -
la tával harmonizál.

Az ezután következõ versek a 8. és 9. vers kijelen té sei -
nek további alátámasztására szolgálnak azzal a több let tel,
hogy már nemcsak a gyülekezeten belüli emberi kap cso la -
tok ra vonatkoznak, hanem a gyülekezetet körülvevõ vi lág-
ra is. Igazság szerint a 9. vers azzal, hogy az áldásra va ló
elhívást szembeállítja a gonoszsággal és a gyaláz ko dás sal,
már szól a gyülekezetrõl és az azt körülvevõ, a gyü le ke zet -
tel szemben ellenségesen fellépõ, nem ke resz tény vi lág ról.

A 10–12. versig terjedõ rész szinte szó szerint idézi a
34. zsoltárt, talán azzal a finom különbséggel, hogy míg a
zsol tár hálaénekként hangzik, addig textusunk inkább a
bölcsességirodalom hangvételére emlékeztet, amikor a
8–9. versek felszólításait támasztja alá. Ebben a sza kasz -
ban a téma a „boldog élethez vezetõ út”. A boldogság zá -
lo ga a szakasz szerint a gonosztól való elfordulás, amit Is -
ten a boldogsággal jutalmaz, szemben azzal, amit büntet.

A 13. versben a Péter-levél reménykedõ optimizmusa je -
le nik meg, miszerint ez az Istennek tetszõ maga tar tás for -
ma meggyõzi majd a nem keresztény külvilágot is.

A 14. vers mintha egyszerre lépné túl a zsoltáridézet
böl csességteológiájának következtetését és a levél op ti miz-

musát azzal, hogy számol a várható, valószínû követ kez -
ményekkel, az üldöztetéssel, nem rejtve el ezzel a gyü le ke -
zet re leselkedõ veszélyt. De erre az esetre sem ad más út -
mutatást a járható úttal kapcsolatban, mint amit már a 8.
és 9. vers meghatározott, hiszen nincs is más út, amit ad -
hat na. Nincs más lehetõség, hiszen a gyülekezet elsõ sor ban
és végsõ soron is Isten útmutatására és ítéletére fi gyel.

A 15. vers felszólítása – Jézus nevének megszentelése –
fel szabadít, függetlenné tesz az adott körülményektõl, a
világtól, az üldöztetés félelmétõl. Az istenfélelem fel sza ba -
dít az emberektõl való félelem alól, és lehetõséget ad arra,
hogy járni tudjunk azon az úton, amelyet Isten ad elénk.

Összességében arra kell figyelnünk, hogy a 8–9. vers,
bár ez szó szerint nem hangzik el, Krisztus útját, a kereszt
út ját jelöli meg az egyetlen járható útként a gyülekezet
tag jai számára. Az egyetértés, együttérzés, testvérszeretet,
kö nyörületesség, alázatosság együtt az ellenség sze re te té -
vel egyértelmûen meghatározza ezt az utat. A szakasz fel -
so rol szinte minden indoklást arra, hogy miért ez az út az
egyetlen. Megjelenik a testvériség, a kívülállók meggyõ zé -
se, az isteni jutalmazás és büntetés. Végsõ soron azonban
az igazi ok az eszkatologikus meghatározottság, az örök -
ség ként ígért áldás. Ez a végsõ meghatározottság mutatja
az utat, a kereszt útját, Krisztus nevének megszentelését.
Krisz tus követése, Isten parancsainak megtartása így füg -
get len lesz a világ kiszámíthatatlan reakciójától. A levél
írója azzal a reménnyel hív, hogy a szeretet parancsának
gya korlása a gyülekezeten belül testvéri közösséget hoz
lét re, a gyülekezeten kívül állókat pedig meggyõzi majd.
Ugyanakkor reálisan számol azzal is, hogy a szeretet
parancsolatának teljesítése szenvedést, áldozatot, akár az
élet áldozatát is követelheti. Ennek tudatában is ragasz ko -
dik ehhez a parancsolathoz, mivel végsõ meghatáro zott -
sá gát Istenben és az õ eszkatologikus ígéreteiben látja.

Meditáció

Egy újság hirdetése a következõ kérdéssel állít meg: Ki a
bol dog ember? A hirdetés négy választ is ad, mellettük

AZ IGEHIRDETÕ MÛHELYE



üres rubrika, mintha csak azt várná, hogy jelöljem be az
egyiket.

– Boldog az, akinek felemelik a fizetését.
– Boldog az, aki újra ehet a nagymamája epertortájából.
– Boldog az, aki egészséges.
– Boldog az, akinek jegye van a foci-világbajnokság

dön tõjére.
Már az elsõ lehetõséget sem ugrom át csak úgy, az is el -

gon dolkodtat. A másodiknál eszembe jut egy fénykép,
ame lyen az öcsémmel vagyunk lefényképezve, középen
egy torta, és az éppen elfújt néhány gyertya. Mindketten
ma szatosak vagyunk, a kezünkben nagy darab csokitorta.
Egy pillanatra átfut rajtam az a békesség, boldogság, ami
egy ilyen fénykép mögött ott volt. Hogyne lennék boldog,
ha újra az enyém lehetne mindez! Azután az egészség jön.
Ér zem a sablonos mondat hamisságát: „Mindegy, mi jön,
csak egészséges legyen az ember.” Dehogy mindegy! A fo -
ci-világbajnokság döntõje csábító most, amikor ezeket a
so rokat írom, de mire aktuálisak lesznek, és valaki ol vas -
sa majd, addigra már túl leszünk a döntõn, és semmit sem
fog érni a jegy. Nehéz választani.

Elõttem a vasárnapi textus a kijelentéssel: ha keresem
az örömöt, ha szép napokat akarok látni, járjam a kereszt
út ját. A boldogság útja a kereszt útja! De miért? Már azt is
ne héz felfogni, nehéz követni, hogy Isten a kereszt útjá -
ban jelenti ki magát, hogy a kereszten szenvedõ és meg -
ha ló Jézus a Krisztus. Az ellenség szeretetének parancsa,
a Krisztus-követés, a „vegyétek fel kereszteteket”, a bol -
dog mondások megkerülhetetlen módon hívnak, küldenek
er re az útra. De miért? Vajon a hagyományos válaszok ele -
gen dõek-e? A „jótett helyébe jót várj” mesebeli op ti miz mu -
sa, a bölcsességteológia „igazságos” Istene, a szeretet
meg gyõzõ, másokat is átformáló ereje megragadnak va la -
mit az igazságból, de legalább olyan erõvel hozzák elõ a
ké telkedõ kérdéseket. Miközben gyerekkorom óta hallom
az errõl az útról szóló tanúbizonyságokat, az ellenség sze -
re tetének parancsa ellen a legalapvetõbb ösztöneim til ta -
koz nak. Szóval miért? Nehéz válaszolni!

Az igehirdetés elé

A levél írója tanítást ad arról, hogyan éljenek a gyülekezet
tag jai egymás között és az õket körülvevõ világban. Ami -
kor a tanítást összefoglalja, felszólít arra, hogy a gyüle ke -
zet járja a kereszt útját. Reálisan számol a követ kez mé -
nyek kel, ezért fontosnak érzi azt is, hogy megindokolja a
fel szólítást, a hívást. 

Ha mi is erre az útra akarjuk hívni az igehirdetés hall -
ga tóit, válaszolnunk kell arra a kérdésre, miért éppen a
ke reszt útját kell járnunk. A válasz nem lehet többszáz
éves. Azt nekünk kell megfogalmaznunk úgy, hogy azok
tud janak egyetérteni velünk, akik hallgatnak minket. Sõt
nem elég, ha egyetértenek, lelkesítõ választ kell találnunk,
hi szen ez elhívás! Segít, ha van tapasztalatunk arról, ho -

gyan lép az ember erre az útra, hogyan jár ezen az úton.
Ha nincs, akkor talán még körültekintõbben kell fogal -
maz nunk, talán meg kell kérdeznünk másokat is, oda kell
fi gyelnünk azokra, akik vallanak errõl. Egy biztos, mielõtt
el indulunk a szószék felé, válaszolnunk kell! Miért éppen
a kereszt útja?

Krámer György

Tal ló zó

„Minden egyháztagra érvényes életszabályokat sorol fel
az apostol, amelyeknek megtartása növeli a kívülállók
meg nyerése érdekében végzett szolgálat hatékonyságát.
(…) A keresztyének jóakarata és jóindulata sem zárja ki a
po gányok részérõl történõ bántalmazásokat. (…) De ha jó -
ra igyekezve is szenvedniük kell, az (…) nem szakítja el
õket Krisztus szeretetétõl. (…) ne azokat az embereket
néz zék, akik a szenvedéseiket közvetlenül okozzák, ha -
nem, miközben szenvednek, Krisztusra irányítsák a figyel -
mü ket (…). A keresztyén apológia, védekezés tartalma a
szub jektív és objektív reménység feltárása.” (Jubileumi
kom mentár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft.)

„Ha valakit azért üldöznek, mert a Krisztusé, az üldözés
ma ga még jobban Krisztushoz kapcsolja, Aki szintén ül dö -
zést szenvedett. (…) ne aggodalmaskodjanak, mikor szá -
mon kérik õket, mit kell mondaniuk. Csak szenteljék meg
az Úr Jézust szíveikben: adják át magukat a Szentléleknek
esz közül. (…) Ha a jóságért szenvedés jár, el kell hor doz -
ni, mert nagy ajándék. Krisztusi sors.” (Ravasz László: Az
Ó/Újszövetség magyarázata. Kálvin Kiadó)

„(…) legyenek egyértelmûek. (…). az alapvetõ dol gok -
ban egység; a lényegtelenekben szabadság; mindenben
sze re tet. (…) A bosszú csak elmélyíti a konfliktust. Az le -
ala cso nyo dás a világ fegyvereinek alkalmazásához.” (Wil -
li am MacDonald: Újszövetségi kommentár. Evangéliumi
Ki adó)

„(…) megcsendül a hegyi beszéd visszhangja. Ez a
könnyen kardot rántó tanítvány valóban megtért (gon dol -
junk csak arra, […] amikor […] levágta Málkus szol gá já -
nak a fü  lét!), és most valóban erõsíti, bátorítja és inti aty -
ja fiait.” (Cor  nelis van der Waal: Kutassátok az Írásokat!
Iránytû Ki adó)

„(…) ellenségeink! (…) mindent megpróbálunk, hogy
sza baduljunk tõlük! De nem sikerül rendszerint, – mert
nem a Krisztus evangéliumához méltó módon viselkedünk
ve lük szemben. (…) A háború nem pusztítja, hanem ter -
meli az ellenséget. A szócsata szintén ugyanúgy. (…) Mi
kép telenek vagyunk rá, – hacsak maga Jézus le nem sze -
re li bennünk az indulatokat, és meg nem tölt a saját in du -
la tával!” (Joó Sándor: Hitben járni. Ajtony Artúr)
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Illusztráció

GONDOLATOK

(…legyetek egyetértõk)
„…oly nehéz kifejeznünk bármit, akár a legegyszerûbb
dol got; s a tökéletes egyetértés talán ezért is ritkaság.”

Gustave Flaubert (1821–1880) francia regényíró

(…legyetek testvérszeretõk)
„A szeretet képessége, fájdalom, elernyed, és elvész a kor -
ral, mint az ember minden más energiája.”

Anatole France (1844–1924) francia regényíró

(…legyetek együttérzõk)
„…az együttérzés, ha külsõ jele nincs is, azért nem kevés -
bé jólesõ és megnyugtató.”

Charlotte Brontë (1816–1855) angol írónõ

(…legyetek könyörületesek)
„A könyörület: igazságosság és szeretet, s a szegények
job ban értenek hozzá, mint a gazdagok.”

Anatole France (1844–1924) francia regényíró

(…legyetek alázatosak)
„Az alázat mindenkit, még a kétségbeesésben elszigetelt
ma gányost is a legerõsebb kapoccsal fûzi embertársaihoz,
még hozzá azonnal, persze csak ha alázata teljes és szün -
te len. Ez azért lehetséges, mert az alázat az ima igazi
nyel ve; egyszerre fohász és a legszilárdabb kötelék.”

Franz Kafka (1881–1924) osztrák író

(...forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót...)
„Nem is annyira az a nehéz, hogy jók legyünk, mint in -
kább az, hogy ne szégyelljük jóságunkat.”

Jules Renard (1864–1910) francia regény- és drámaíró

(…legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek...)
„Ha szót akarok érteni valakivel, az elõzõleg rendelke zé -
sem re álló idõ egyharmadában önmagammal foglalko zom,
s azzal, hogy mit fogok mondani neki – kéthar ma dá ban
pedig róla gondolkozom, s arról, hogy mit mond majd õ.”
Abraham Lincoln (1809–1865) az Egyesült Államok elnöke

VERS

Rainer Maria Rilke: A hátrahagyott versekbõl
Karl von Heydtnek (részlet)

Elmondhatatlanul nehéz a dolgom.
De a hatalmak, melyek köteleztek,
segítenek, hogy megfeleljek ennek:
az alázat ónsúlyai a terhek,
melyek, mikor lehúznak, – felemelnek.
(Baránszky Jób László fordítása)

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 6. VASÁRNAP
• Róm 6,3–11

Alapigénk a keresztséget tárgyalja, elvontan és olyan szin -
ten, ahogyan a kereszteléskor nem szoktunk beszélni róla,
il letve olyan képes beszédet használ, amely szokatlan a
mai ember számára. Keresztelési igehirdetésünk általában
igyek szik személyesen megszólítani a családot, és nem el -
vi értelmezéseket keres. Ezért ez a perikopa lehetõséget ad
most a keresztség kérdésének egészét tárgyalni, és a gyü -
le kezetnek összefüggõ tanítást adni a keresztségrõl.

Jónak tartom, ha újra elolvassuk Luther Márton Nagy
ká téban foglalt tanítását a keresztségrõl és a gyer mek ke -
reszt ségrõl szóló fejezetekben. 

Keresztségünk jelentõsége

A textusban használt képek idegennek tûnnek a mai em -
ber  n ek: például Jézus halálába kereszteltettünk (3. v.),
vagy a keresztség által eltemettettünk vele a halálba (4. v.),
sõt: Meg haltunk a bûnnek, de élünk Istennek a Krisztus Jé -
zus ban (11. v.). Ezek a nehéz képek indítsanak bennünket
most arra, hogy végiggondoljuk a keresztelési gya kor la -
tun kat.

1. Elsõnek talán azt a kérdést tegyük fel magunknak,
mi ért is szoktak keresztelõt tartani a családokban. Mivel
in dokoljuk mi, hogy keresztelõ volt a családunkban?

a) A gyülekezettõl távol állók szokták azt mondani,
hogy ekkor kapja a gyerek a nevét. Ez tévedés, mert a
gyer mek a szülõktõl kapja a nevét, amelyet az anya könyv -
ve zetõ ír be az anyakönyvbe. Ráadásul felnõtteket is ke -
resz telünk, addig mi volt a nevük?

b) Családi hagyományt követtünk, mert szüleink, nagy -
szü leink is meg voltak keresztelve. Ezért tartunk ke resz te -
lõt. Szép szokás a hagyományokat megtartani, de ki az
kö zülünk, aki ma lóháton vagy szekéren indul el a szom -
széd városba? Régen ez volt a szokás, ma azonban már
más. A szokás gyenge indok a keresztelõnél.

c) Családi összejövetelt tartottunk a keresztelõ se gít sé -
gé vel, hogy a szétszórt rokonság megismerhesse egymást,
és késõbb is jobban összetartson. Ez már jobb érv, mert
meg mutat valamit a keresztség összetartó erejébõl, de ke -
vés a valódi jelentõségéhez képest.

d) Megköszönjük a templomban Istennek azt a hét köz -
na pi csodát, hogy egy újszülöttet tarthatunk a kezünkben.
Va lóban minden újszülött isteni csoda. Van okunk a há la -
adás ra. Megérzünk valamit Isten teremtõ hatalmából, sõt
meg éreztük, hogy Isten az emberiség megmaradása érde -
ké ben a szülõket munkatársainak tekinti. De a mai ke -
resz telõi igénk nem a múltról beszél, hanem a jövõrõl.
Vagy is arról, hogy Isten nemcsak megteremtett ben nün -
ket, hanem az üdvösségünket is akarja biztosítani a ke -
reszt ség által, amikor a bûntõl megszabadít. 

270



A keresztségben tehát nemcsak a teremtõ Istennel ta lál -
ko zunk, hanem a Jézus Krisztus által bennünket megváltó
Is tennel is.

2. Amikor idáig eljutunk a gondolkodásban, akkor meg -
szólal bennünk az emberi okoskodás – vagy maga a kí sér -
tõ? –, hogy elterelje a gondolatainkat: Hogyan fog hat ja fel
mind ezt az ember, pontosabban a kisgyerek, akit meg ke -
resz telnek? Egyáltalán szabad-e gyereket ke resz tel ni, hi -
szen nem ért az egészbõl semmit. Nem alanya, ha nem
csak tehetetlen tárgya a keresztségnek…

Hogy ki a keresztség fõ cselekvõje, ezt a következõ rész -
ben szeretném vizsgálni. Most azt vizsgáljuk meg, hogy mit
mond a keresztségrõl és a gyermekkeresztségrõl a Bib lia.

Két helyen olvashatjuk a keresztelési parancsot. Mind -
két helyen a feltámadott Jézus küldi a tanítványait. Márk
evan géliuma végén, a 16. fejezet 16. versében felnõttek
ke resztelésérõl van szó: Aki hisz és megkeresztelkedik, üd -
vö zül. Máté evangéliuma kiemeli, miért mondja Jézus ezt
a tanítványoknak: Nekem adatott minden hatalom mennyen
és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden
né pet, megkeresztelve õket az Atyának, a Fiúnak és a Szent -
léleknek nevében, tanítva õket… Itt azokat is meg kell ke -
resz telni, akiket majd késõbb lehet tanítani – a gyerme ke ket.
Jézus másik igéje – Engedjétek hozzám jönni a kis gyer me ke -
ket, és ne tiltsátok el õket (Mk 10,14) – is erre figyelmeztet.

A keresztséget maga Jézus rendelte. Nem valamelyik ta -
nít vány vagy a „hivatalos” egyház. A keresztség tehát is -
te ni dolog, nem emberi találmány. „Amit pedig Isten ren -
del és parancsol, az nem lehet hiábavaló, hanem csakis
gyö nyörû dolog, még ha a szalmaszálnál is je len ték te le -
nebb külseje szerint” (Nagy káté).

Ha megnézzük az õsegyház gyakorlatát, látjuk, hogy
ter mészetesen a felnõttkeresztség volt a gyakoribb, mert
ak kor még nem léteztek keresztény családok. Hosszú ideig
rit ka volt az az eset, hogy egyszerre érje el az ige az egész
csa ládot, és egyszerre kereszteljenek meg mindenkit, mint
pél dául a filippi börtönõr esetében: azonnal megke resz tel -
ke dett egész háza népével együtt (ApCsel 16,33). Tehát volt
ilyen eset már az õskeresztényeknél is. Továbbá ha bele -
gon dolunk, hogy az egyház Ura hányszor áldotta meg kü -
lö nösen is a gyermekkeresztségben részesülteket külön le -
ges adományaival, hányszor vezette õket csodálatosan –
ak kor látjuk, hogy a gyermekkeresztség Isten akarata sze -
rint való. Gondoljunk most Luther Mártonra, a refor má tor -
ra; Károli Gáspárra, a magyar bibliafordítóra; Albert
Schweitzerre, a béke Nobel-díjas orvos-teológusra; Sztehlo
Gábor lelkészre, a gyermekmentõre; Turóczy Zoltánra, az
evan gélizátorra; Ordass Lajos püspökre, aki a politikai sö -
tét ségben is utat mutatott. 

3. Tehát ne féljünk a gyermekkeresztségtõl! De vegyük
na gyon komolyan a gyermekkeresztségnél olvasható foly -
ta tást is: tanítsátok õket… Itt baj van a mi gya kor la tunk -
kal, mert a tanítás felelõsségét át akarjuk adni az iskolá -
nak vagy a lelkészeknek. Hogyan terjedt a kereszténység
vagy az evangélikus vallás a 16–18. században, amikor

még ritka volt, hogy a falvakban iskola legyen, és lelkész
is csak városokban vagy távol volt található? Bizony, a
csa ládok maguk tanították gyermekeiket írni-olvasni,
imád kozni, és a bibliai történetekre is a szülõk tanították
meg a fiatalokat. Ma a pedagógia kimutatja, hogy az is ko -
lák ban a fejünkkel sok mindent megtanulunk, de ér zé se -
ink, magatartásunk alapvonásait a családunkból hozzuk.
Ezért beszéljünk a saját hitünkrõl, kétségeinkrõl, imáink
meghallgatásáról, igehirdetési tapasztalatainkról, istenél -
mé nyeinkrõl gyermekeinknek, és példamutatásunkkal is
ne veljük hitben õket.

4. Még adósok vagyunk egy felelettel: Ki cselekszik a
ke resztségben? Tudatosan a gyermekkeresztséget vesszük
elõ, mert annak mondanivalója érvényes a felnõttek ke -
resz telésére is. 

A szülõk behozzák a gyermeket a templomba. A keresz -
te lés alkalmával a keresztszülõ átveszi a gyermeket, és a
lel kész önti a gyermek fejére a vizet. Tehát ki cselekszik a
ke resztségben: a szülõk, a keresztszülõk, a lelkész? Ha fi -
gyel jük az alapigénket, ott sehol sem szerepelnek ezek a
cse lekvõk. Õk nem a keresztség végrehajtói, csak elõ se gí -
tõi. A szereztetési ige szerint Isten tulajdonába ke rü lünk,
Is ten tulajdonába vesz minket, az õ „tulajdonjele”, a ke -
reszt ség pecsétje kerül reánk. Vagyis nem mi, emberek cse -
lek szünk, hanem Isten…

De ha Isten közelébe kerülünk, megmaradhatunk a régi
bû neinkben? Ezért beszél igénk Jézus haláláról, amelybe
be lekereszteltetünk, amely által megtisztulunk. Itt még
job ban érezzük, hogy nem mi vagyunk a cselekvõk, ha -
nem az élõ Isten. Beszél a bûn hatalmáról – amelyet mi is
sok szor tapasztalunk –, de arról is, hogy a keresztség által
már nem kell azt szolgálnunk. Továbbá arról, hogy Krisz -
tus sal együtt fogunk élni, vagyis van üdvösségünk.

„Látjuk tehát, hogy milyen kitûnõ dolog a keresztség:
ki ragad minket az ördög torkából, Isten tulajdonává tesz,
el fojtja és elveszi a bûnt, viszont napról napra erõsíti az új
em bert, sõt mindaddig hat és változatlan marad, amíg
majd ebbõl a nyomorúságból az örök dicsõségbe jutunk”
(Nagy káté).

A keresztséget tehát azért kaptuk, hogy legyen mibe ka -
paszkodnunk, amikor elfog a kétség. Mert ha magunkra
né zünk, életünket figyeljük, elfog a kétség, hogy mi jó jö -
het ki ebbõl. De ha a keresztségünkre figyelünk, akkor
meg látjuk, hogy az Isten szeretetének jele, õ tulajdonába
vett, hogy besegítsen az örök életbe. 

A keresztség nagyon személyes dolog. A gyermek fejét,
pon tosabban a mi fejünket érintette a keresztvíz, ezért ez
ne künk szól. Ebbe kapaszkodhatunk a depressziós vagy
két ségbeejtõ idõkben: Isten mégis szeret engem, mert a ke -
reszt ségben elfogadott gyermekének (Luther: Meg vagyok
ke resztelve).

Életünk folyamán van, hogy elfelejtkezünk Istenrõl, az
egy házról, a keresztségünkrõl. A keresztség azonban min -
dig érvényben marad. Ha elszakadunk is Istentõl, akkor is
min dig szabad utunk van hozzá, mert a keresztség által
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az õ gyermekei vagyunk, és mindenkor hozzá mehetünk.
Te  hát életünk vargabetûjének végén, a megtérésünkkor
nem kell újra megkeresztelkednünk, mert Isten elfogadó
cse lekvése a keresztségben érvényben marad a szá munk -
ra. Akkor az úrvacsorához járulunk, amely megerõsíti
ben  nünk a tudatot, hogy Isten háza népéhez tartozunk.

Ilyen fontos a keresztség mindannyiunk számára!
Missura Tibor

Tal ló zó

„Aki Krisztussal együtt meghalt a bûnnek, az függetlenné
vált a bûntõl: életét nem kell a bûntõl és haláltól való ret -
te gésnek, az üdvösségéért való aggodalmas szorongásnak
el töltenie. Ezektõl vált szabaddá, arra, hogy egészen Is ten -
nek éljen (…).” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-
ROM. Arcanum Digitéka Kft.)

„Amíg a keresztségrõl mint »fürdõrõl« beszél, azt érzé -
kel teti, hogy a mi szerepünk passzív. Amikor belevonja fej te-
getésébe a golgotai keresztet és a feltámadást, akkor pe dig
egyszerre átváltozik a mi passzív szerepünk és ak ti vi tás sá
válik. Egyrészt »eltemettettünk« a Krisztussal, más részt a
Fel támadottal közösségben »járnunk kell« az új élet útján.
(…) a keresztség rémületes dolog, ha elkötelezésére tekin -
tünk, de örvendetes dolog akkor, ha ajándékaira tekin -
tünk. »Reszkess, mert meg vagy keresztelve«, és »Ör ven -
dezz, mert meg vagy keresztelve!«” (id. Magassy Sándor:
Pe rikópák. Magánkiadás)

„A helyes hozzáállás elsõ eleme, amelyet a hívõ em ber -
nek figyelembe kell vennie a megszentelõdés során, a kö -
vet kezõ: »azt tartani« (folyamatos jelen: »állandóan azt
tar tani«) magáról, hogy halott a bûnnek, de él Istennek Jé -
zus Krisztus által (11. v.).” (A Biblia ismerete kom men tár -
so rozat. Keresztyén Ismeretterjesztõ Alapítvány)

„Isten ítélete óemberünk felett nem a reformálás, ha nem
a halál. Amikor meghaltunk Krisztussal, végre lett hajt va ez
az ítélet. Most feltámadtunk Krisztussal új élet re. (…) Ha -
lottnak gondoljuk magunkat a bûnnek, amikor úgy rea gá -
lunk a kísértésre, ahogyan a halott ember ten né.” (William
MacDonald: Újszövetségi kommentár. Evan gé liumi Kiadó)

„Figyeljük meg, hogy a bûn fölötti gyõzelemhez szük sé -
ges gyakorlati erõ forrása nem a törvény, hanem a ke gye -
lem.” (J. N. Darby: A Biblia könyveinek áttekintése. Evan -
gé liumi Kiadó)

„Mivel a keresztség által ontológiailag egyesül Krisz tus sal,
állandóan el kell mélyítenie hitét, (…) tudatosan Krisz tusra
irányulva, nem tudja többé fontolóra sem venni a bûnt anélkül,
hogy ez az egység alapvetõ törést ne szen ved ne.” (Jeromos
Bibliakommentár. Szent Jeromos Ka to li kus Bibliatársulat)

„Ez a legvidámabb gyászjelentés, amit csak el lehet kép -
zel ni, (…) a bûn számára halottak vagyunk, Krisztussal
együtt eltemettettünk.” (Martin Hubacher: Az igaz ember
hitbõl él. 36 igehirdetés a Római levél alapján. Lux)

Illusztráció

GONDOLATOK

(...aki pedig él, az az Istennek él.)
„Az élet belülrõl kifelé fejlõdik, megnyílik a fénynek és
kitárul a térnek...”

Charles Édouard Le Corbusier (1887–1965)
svájci születésû francia építész, festõ

Szabó Ferenc beszélgetése Françoise Doltóval
F. D.: ...egy adott társadalomban vagyunk emberek, a vele
járó összes hazugsággal, félelemmel és megalkuvással. Jé -
zus visszavezet bennünket a tudattalanhoz, tiszta vá -
gyunk hoz, hogy olyan életet adjon nekünk, amire csak õ
ké pes; teljes, tökéletesen szabad, konformizmus nélküli,
kép mutatástól mentes életet. Jézus tengelyt ad tudattalan
éle tünknek, legtestibb ösztönös indulatainktól kezdve
egé szen a leglelkiebbekig, ott van, mint életünk mestere.
De elõször felborítja a mintaképeket, korától és a min den -
kori farizeusokétól teljesen különbözõ mintaképeket állít
fel. Felborítja hamis hierarchiájukat, megmutatja, hogy a
leg kisebbek..., az összes lenézett lehet olyan értékes, sõt
még értékesebb, mint a legelõkelõbb farizeus. Ez nagy
horderejû volt, sokan még ma is nehezen ismerik el.

Sz. F.: Tehát ez a vágy, amely a tudattalanban születik
és ösztönös indulat formájában nyilvánul meg, azt az élet -
éh séget fejezné ki, amelyre Jézus ezt válaszolja: „Azért jöt -
tem, hogy éljenek”?

F. D.: Minden bizonnyal. Ezért kapok annyi levelet,
amely ben ez áll: „Olyan Jézussal hoz minket kapcsolatba,
aki örömet, életörömet nyújt.”

Sz. F.:  Hogyan lehet ezt az örömhírt olyan gyakran szo -
mo rúsággá, félelemmé ferdíteni?

F. D.: A hangsúlyt a szenvedésre mint öncélra helyezték,
pe dig Jézus szenvedésének és halálának nincs semmi ér -
tel me, ha nem támadt fel.

Sz. F.:  A Jó Hír felelõsei nem tudják bemutatni ezt a fel -
tá madást, ezt a szabadságot, ezt az örömet?

F. D.: Én ugyanúgy nem tudom, mint Ön, miért válik a
Jó Hír bizonyos ajkakon rossz hírré, ünneprontóvá. De a Jó
Hírt el tudjuk olvasni, hiszen benne van az Evangé li um -
ban! Eléggé csodálatraméltónak tartom, hogy 2000 év óta
az Egyház jóvoltából ez az írás, az öröm és a szabadság
kin csestára érintetlenül jut el hozzánk, annak ellenére,
hogy olyan megfélemlített emberek adták tovább, akik
ma guk is megfélemlítettek másokat, akik büntettek, akik
öl tek.

(Françoise Dolto pszichoanalitikus Amikor a gyermek meg -
jelenik címû háromkötetes munkájával és tévé sze rep lé sei -
vel lett híres. Feltûnést és megütközést keltett Az Evan gé -
li um a pszichoanalízis kritikájával szemben címû mû vé vel.)
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SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 7. VASÁRNAP
• Róm 6,19–23

Pál apostol olyan gyülekezetnek ír, amelyet személyesen
nem is ismert, õ is ismeretlen volt számukra. Az elõkészítõ
írá sában is van ilyen vonás. Ismeretlenül ismeretleneknek
író dik ez az elõkészítõ is.

Pál nagyon egyszerûen fogalmaz, pedig Istenrõl nehéz
szól ni, arról a titokról, amely Jézus Krisztusban jelent meg.
Mindezt úgy hozza közelebb olvasóihoz, hogy kora em be ré  -
nek példáiból merít. Az emberi cselekedetek em lí té sé vel ad
súlyt annak, hogy mit tett Isten az emberért. Az em beri cse -
lekedet természetesen nem éri el az isteni cse le ke det mél -
tó ságát. Ha mindezt pontosítottuk, akkor elérte cél ját a
példa, sõt megértettük Isten országát és annak di csõ ségét.

Az alaptény

Jézus Krisztus gyõzelme a Golgotán. Nincs más hirdet ni -
va ló. Mindent megmozgató esemény ez mennyen és föl -
dön. Nem döntõ, hogy valaki hiszi ezt vagy sem, elfogadja
vagy sem, akarja vagy sem. Ami ott és akkor történt, min -
den kor embere számára objektív jelentõséggel bír. Ez több
min den megtérésnél, keresztségnél, döntõbb, mint az is -
ten tisztelet vagy a halálunk. 

Jézus Krisztus kereszthalála mindannak az alapja, amit
mi tehetünk, gondolhatunk és hirdethetünk. Alapja ke -
reszt ségünknek, megtérésünknek, istentiszteletünknek és
ha lálunk reménységének. Kevesen vannak olyanok, akik -
hez a Szentírás Jézust hasonlíthatja. Ilyen például Ábra -
hám. Az õ hite példa hitünknek (Róm 4,24). Mózes, akinek
törvénye szigorú útegyengetõ a Jézushoz vezetõ úton (Gal
3,24). Amikor viszont eljött a hit fejedelme, nem voltunk
és nem vagyunk többé alávetve e törvény keménységének.
A következõ személy Ádám. Õ az elsõ ember, az emberiség
õsatyja, õ hozta a bûnt az emberiségre, amely istenellenes
cse lekedet volt és marad. Ezért a bûnt nem lehet víz szin -
te sen hasogatni, amikor annak vertikális vonatkozása is
van. A bûnnek nemcsak szociális összefüggései vannak.
Ne rövidítsük le ezen a vasárnapon a bûn eszkatologikus
ki futását. Jézus az új embert hozta létre. Az új ember
születésének korát éljük. Pál apostol ennek a hirdetésébe
nem akar belefáradni. Vajon egyházunk igehirdetõi bele fá -
rad tak vagy feladták?

Jézus személye

Milyen jelentõségû lehet olyasvalakinek a halála napja -
ink  ra, aki 2000 évvel ezelõtt élt és halt meg? Ezt kell meg -
fo galmaznunk, áttennünk a mába. Két példát nevezek
meg ezzel a céllal. Az egyik a rabszolgatartó társadalom
hét köznapi életének hátterébõl értelmezhetõ. Egy rab szol -

ga csak a rabszolgapiacon cserélhetett gazdát. Ne ki ebbe
semmilyen beleszólási joga nem volt. Min den ko ri gaz dá já -
nak teljes alázattal tartozott. Ez volt a sorsa. Más képp
nem tehetett. A rabszolga ura tulajdona volt. Ez a tu laj -
don jog azt is jelentette, hogy a gazda rabszol gá já nak éle -
té vel és halálával rendelkezett. Ha kínozni akarta, meg te -
het te, a szolga nem számított embernek, áruba bo csát hat -
ta. Olyan termelõi eszköz volt, mint ma akármilyen gép
vagy használati eszköz. Amennyiben rabszolgájának ked -
vezett, nem szimpátiából vagy szeretetbõl cselekedett, ha -
nem szorgalmára és teljesítményére számított. Az apos tol
ezt a példát a rabszolgapiac gyakorlatából meríti.

Az élõk szolgálata

Azt is hangsúlyozni kell, hogy Pál a Rómában lakó ke resz -
té nyekkel közli: Ti is rabszolgák vagytok, akkor is, ha nem
föl di uratok van; ti a bûneitek rabszolgáivá let te tek. Bû -
nei tek uralma alatt éltek, dolgoztok, és azok zsi ge rel nek
ki titeket. Most azonban aki meghalt értetek, vé ré vel vál -
tott ki titeket ebbõl a helyzetbõl, így más uratok van. Jézus
a ti uratok, ezért neki szolgáljatok. Életetek cél ja legyen az
Is ten országa. Titeket nem egy új úr vásárolt meg, hanem
Jézus vére által váltott ki titeket. Ezért az õ szol gá la tába
kell állítanotok minden erõtöket, hogy hasz nál ha tók ká le -
gye tek, és cselekedeteitek neki tetszõvé váljanak. Így éle -
te tek nem a bûnt, hanem az életet szolgálja. Ne he zen el -
kép zelhetõ, hogy az a csere az emberi bûnök ellenére meg -
történt, ezért mondhatjuk Lutherrel együtt, hogy mi két vi -
lág polgáraiként egyszerre bûnösök és igazak va gyunk.
Sza badok az igazságra mint Isten szolgái. Amikor Pál gyü -
möl csökrõl beszél, azért említi a rabszolgaságból vett szót,
hogy érzékeltesse, mennyire szégyenletes az is ten telen
cse lekedete a többi keresztény ember elõtt. Ez azt is jelenti,
hogy nemcsak Ádám fiai vagyunk, aki a bûneset ré vén há -
tat fordított az Istennek, hanem Jézus Krisztus ál tal Isten
ol dalára kerültünk. 

A másik kép, amelyet Pál apostol használ, a katonai
élet bõl való. Ez a kép Pál életében nem szorult ma gya rá -
zat ra. A rabszolgatartó mint hõs, a rabszolga mint katona
áll elõttünk. Lehetetlenség annak elvárása, hogy a rab -
szol  ga-katona zsoldot vagy dicséretet kapjon. A meg  vál -
tott em ber Istentõl nem vár jutalmat, ezért nem va gyunk
al kal ma zot tai, akik munkájukért fizetést kapnak. Mi min -
dig adó sai maradunk Istennek, amit szem elõtt kell tar ta -
nunk. Meg ajándékozottai vagyunk, amit mi a kegye lem
aján dé ká nak tekintünk. Ennek a zsoldnak kegyelem a ne ve. 

A mai életbõl kell példát merítenünk, amely vilá gos sá
te szi, hogy mit jelent a Krisztusban való új élet. Emlé kez -
he tünk az Egyiptomból való szabadulásra. Ott a fáraó
ural  ma alatt a zsidóság nehezen élhette meg hitét, amire
Mó  zes a kivezetés után lehetõséget biztosított. Igaz, hogy
ne  hezen „viselték” a pusztai szabadságot, és morogva em -
lé  keztek az egyiptomi húsos fazekakra. A szabadulás a ré -
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gi generációnak új sorsot biztosított, ami új lehetõséget
aján  dékozott a következõ generációnak. Így vált ez a sza -
ba  dulás a következõ generáció ajándékává. Viszont nem
elég az újról tudomást venni, hanem ennek cselekvése és
hasz nálhatóvá tétele minden generáció feladata.

Mózes története ezért nemcsak tananyag, hanem bi -
zony ságétel mindarról, amin Izráel népe a pusztában ke -
resz tülment és ami feladatként rá hárult. Amennyiben
mind ezt teljesítette, reménykedhetett a tejjel-mézzel folyó
Ká naán ígéretében. Ez a vállalás segítette õket abban,
hogy célba érjenek. Ennek az útnak az emberi oldala így
vá lik érthetõvé és érezhetõvé. Így nemcsak a példa, hanem
a döntés szépsége is elõttünk van, amit a mai kor keresz -
té nyeinek is realitásként kell vállalniuk. Ez az Újszövetség
követelménye is, ami ígéret és adomány egyben. Így élünk
to vább mint megváltottak, útitársak, bûnösök és meg sza -
ba dítottak. Isten országa készen áll; váljunk késszé arra,
hogy Isten közelében és Jézus Krisztus útján éljünk. Hálá -
val vesszük tudomásul, hogy Isten a mi Urunk, és mi az õ
or szágának örökösei vagyunk. 

Igehirdetési javaslatok

Önismeret. Szolóntól származik ez a mondat: „Ismerd meg
önmagad!” A filozófiai gondolkodás kezdõmondata ez,
min den tudományos ismeret elõfeltétele. Nem elég tud nunk
a bûnrõl, a jézusi tanítás ismerete is elégtelen az em beri
meggyõzõdés nélkül. A kereszténység nem al kal maz kodni
és viselkedni tudás, hanem belátása annak, hogy ke gye lem -
re szorulunk. A megtért ember rájön arra, hogy „a bû nö  sök
közt elsõ vagyok én”. Ez az alapja an nak, hogy nem a
bûn ben, hanem a bûnt legyõzõ Jézus Krisz tusban hi szek,
így nem vagyok az erõs emberek cso port jának egy tag ja.
En nek egyenes útja, ahogy Pál fo gal maz: a bûn zsold ja a
ha lál. Rájövök arra, hogy a bûn olyan, mint az úszóöv, fenn -
tart, sõt haladni is lehet vele. Ez a legnagyobb fél re ve ze tés;
meg lehet spórolni az úszni tu dást, de nem szá mo lunk az -
zal, hogy ez az elõny meddig tart. Egy idõ után az úszó -
gu mi leereszt, s a viselõje el me rül. Ez a fizetség. Nem jó
va luta. Ez azt is jelenti, hogy nem minden elõbbrejutás
hasznos, és nem minden ha la dás fejlõdés. A bûn zsoldja a
ha lál, mégpedig itt e földön. Itt nincs vége az ige hir de tés -
nek. Áment sem mondhatunk. Ak kor addig jutottunk vol -
na el, hogy bepillantsunk a má sik nyomorúságába, lélek -
ta ni drámájába, magunk pedig pá holyban ülünk. Mi a mi
más ságunk? Nem a bûnben, ha nem Jézus Krisztusban hi -
szünk. Komolyan vesszük az Is tentõl kapott kegyelmet.
Senki ne értékelje túl az emberi le hetõségeket.

Szabadság

Minden ember, nép vágya. Zászlókra írták, népek küz döt -
tek érte. A rabságban élõk legszebb álma volt. Mi van

azok kal, akik szabadok? A legbonyolultabb társadalmi
for  ma. Tudni kell, mibõl nyertük a szabadságot, és mire.
Csak az tudja fölmérni, mekkora ajándék a szabadság, aki
tu  datában van annak, milyen nagy súlya van a bûnnek. A
csá  bítás a vágyak rabsága, ennek zsoldja a halál, azaz a
nincs tovább. Aki belefutott abba a rabságba, bele is ful lad.

Minek a szolgálatában állunk?

Bérmunkások vagyunk vagy szolgatársak? Követünk-e
egy tanítást, vagy rögtön várjuk az elismerést? A szeretet
nem ez a kategória. Szabadok lehetünk Isten számára. Is -
ten nem nélkülünk dolgozik, hanem velünk. Mindenkinek
egyé ni feladata, hogy felismerje, amitõl Kálvin is óv: a bûn
csá bítása olyan, mint a csali. A felelõtlen hal nemcsak a
csa lit kapja be, hanem a horgot is. A kísértés soha nem en -
ged idõt az átgondolásra. A bûn magában hordja az is mét -
lés kényszerét. A beleesés könnyebb, mint az abból való
ki ke veredés. Emberi felelõsség, hogy minek a szolgála tá -
ban állunk és maradunk. 

Káposzta Lajos

Tal ló zó

„Mi a jobb: a szabadság Istenünktõl és megváltó Krisz tu -
sunk tól az Ördög szolgaságával, vagy a szabadság Meg -
ron tónktól a Megváltónak való szolgaságunkkal?” (id.
Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„(…) a rabszolga urának feltétlen tulajdona. (…) Nem
le het külön akarata, s egész lénye az engedelmességben
ol vad fel. (…) Nos, az, akiben Krisztus él, ilyen tu laj do ná -
vá lett a Krisztusnak. (…) aki nem így a Krisztusé, az nem
a Krisztusé.” (Ravasz László: Az Ó/Újszövetség magya rá -
za ta. Kálvin Kiadó)

„Amikor a bûn rabszolgái voltak, az egyetlen sza bad ság, amit
ismertek, az igazságtól való mentesség volt.” (Wil liam
MacDonald: Újszövetségi kommentár. Evan gé liu mi Kiadó)

„(…) a szójáték azt hangsúlyozza, hogy az ember csal -
hat ja magát abban, mit gondol szabadságnak.” (Jeromos
Bib liakommentár. Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat)

„Az igazi szabadságnak ura van, mégpedig erõs aka ra -
tú ura: a szent Isten. Az õ hajóján õ a parancsoló. Ott neki
kell szolgálnunk. Csak szolgáivá lehetünk. De hiszen Isten
szol gálata a legnagyobb szabadság! Nem ez a szabadság:
azt teszem, amit akarok, hanem ez: azt akarom, amit
uram parancsára tennem kell. Belülrõl akarom. Lelkem
mé lyén egyezem az õ akaratával. Ez a kegyelem alatt való
élet szabadsága. (…) Mily könnyû volt az apostolnak buz -
dí tania az õsegyházban. Inteni keresztyéneket, akik a po -
gány ságból vagy a törvény alól kerültek a gyülekezetbe;
akik nek a keresztség kettémetszette az életüket: voltra és
vanra. Voltak a bûn szolgái, de most már az Istenéi. (…)
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De mily nehéz inteni ma, midõn a legtöbb keresztyén em -
ber életébõl ez a változás hiányzik. Keresztsége ellenére
csak az óembere, a Krisztuson kívüli ember erõlködik,
csap kod a bûn hullámai ellenében. (…) melyik állapotban
vagy? A bûn szolgaságát nyögöd; erõlködsz, csapkodsz,
de az életed mégis egészben véve merõ egy vereség? Vagy
pe dig tudod: keresztyén vagy, Krisztus megváltottja, szol -
gá jává lettél az Istennek, s minden csetlésed-botlásod el le -
né re is gyõzelmes istenszolgálat az életed?” (Scholz Lász -
ló: Az evangélium Pál szerint. Evangélikus Teológiai Aka -
dé mia – Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség –
Teo ló giai Irodalmi Egyesület)

Illusztráció

GONDOLATOK

(Emberi módon beszélek...)
„Van ember, aki felfogja az életet, amíg éli? Minden egyes
percében?”

Thornton Wilder (1897–1975) amerikai író

(De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek?)
„Mire megyünk azzal, ami felesleges, ha nem kapjuk meg,
ami szükséges?”

Pierre-Augustin Caron De Beaumarchais (1732–1799)
francia drámaíró

(most szégyenkeztek miatta...)
„…a méreg, ami nem hat azonnal…, attól nem kevésbé
ve szélyes méreg.”

Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781)
német költõ, drámaíró, esztéta

(miután a bûntõl megszabadultatok...)
„Szabad az, aki képes fölállni, és mindent maga mögött hagy -
ni – anélkül, hogy visszanézne. Aki képes Igent mon dani.”

Dag Hammarskjöld (1905–1961)
svéd politikus, az ENSZ fõtitkára

„Ráeszméltem arra, hogy az Út olyan gyõzelemhez vezet,
amely katasztrófa, olyan katasztrófa, amely gyõzelem. Hogy
fölemelkedésünk egyetlen lehetõsége meg aláz ta tá sunk mé -
lyei ben rejlik. Ezután a »bátorság« szó elvesztette je len tõ sé -
gét, mivel nem maradt semmi, amit elvehetnének tõlem.”

Dag Hammarskjöld
VERS

(...szabadok voltatok az igazságtól)
Rainer Maria Rilke: A tékozló fiú kivonulása (részlet)

…csak el! s mi hajt? Vak Ösztön, léha Vágy,
ködös Reménység és Izgágaság,
Értetlenségünk s önhitt Mámorunk:

ezek kockáztatják; s talán hiába,
a meglevõt a puszta semmiért:
egyedül halni meg, nem tudva, mért.
Ez volna hát az új élet nyitánya?
(Kálnoky László fordítása)

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 8. VASÁRNAP
• Róm 8,12–17

Igei kontextus

A textust tartalmazó fejezet elõtt (7,14–25) Pál a bûn által
uralt élet mélységeirõl ír: a reménytelen küzdelemrõl, az
is tennélküliség eredménytelen igyekezetérõl, valamint a
jó ra irányuló szándék és a tettek közötti szakadékról. Eb -
ben az összefüggésben mutat rá Isten gyermekeinek más -
faj ta – Lélektõl vezérelt – életére, akiknek küldetése van az
õ megjelenésüket sóvárogva váró világ felé (8,19).

Adóslét: Nem a testnek vagyunk adósai, és nem a bûnös
haj lamnak vagyunk alárendelve, hanem a Szentlélek Is -
ten nek. Ez pedig nem nyomasztó, hanem örömteli adós -
ság. Tartozunk neki, hiszen õ óriási áldozatot hozott ér -
tünk. Nem külsõ kényszerbõl vagyunk keresztények, ha -
nem belsõ – Szentlélek általi – indíttatásból. Belülrõl is ér -
zem: jó ez nekem, nincs más út számomra, és szükségem
van erre a másfajta adóslétre, gyermeklétre.

Gyermeklét: Az újszülött mindent készen kap – táp lá lé -
kot, gondoskodást, szeretetet. Passzív, befogadó, nyitott.
Az után ahogyan növekszik, megtanulja, hogyan éljen
ezek kel, hogyan használja fel õket. S rájön arra is, hogy
bi zonyos dolgokat neki magának kell elérnie. Amire va ló -
ban szüksége van, azt – normális esetben – megkapja, de
meg tapasztalja azt is, hogy a szülõ nem kí ván ság auto -
mata. Keresi a határokat, és olykor falakba ütközik. Ki pró -
bál ja, mely szabályokat lehet büntetlenül áthágni, és me -
lye ket kell feltétlenül betartani. Egy összetört váza vagy
be gyûjtött rossz jegy után nagyon jól tudja, hogy balhé
lesz, bár igyekszik elodázni a számonkérést.

A gyermek többé-kevésbé önálló, de csak akkor fejlõdik
iga zán, ha mögötte megvan a biztos szülõi háttér. Isten
gyer meke is önálló bizonyos fokig, de gondviselõként ma -
ga mögött tudhatja a mennyei Atyát.

Isten gyermekei vagyunk. Ez tény. Nemcsak álom, amit
sze retnénk megvalósítani, hanem megtapasztalt valóság.
Tény, hiszen két tanú egybehangzó vallomása igazolja:
ma ga a Lélek a mi lelkünkkel együtt.

Ez nem jelent passzivitást, hiszen aktivizál. A test csele -
ke  deteit a Lélekkel megöldöklitek (8,13). Harcra késztet te -
hát a bûn ellen, de nem reménytelenül, hanem azzal a bi -
zo nyossággal, magabiztossággal, hogy Krisztus legyõzte a
bûn erejét, és ezért végsõ soron nem a mi erõlködésünkön,
ku darcainkon fordul meg az üdvösségünk.

Isten gyermekei között van egy különleges Fiú. A Meg -
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vál tó Krisztus, aki szenvedést is vállalt azért, hogy Isten
or szága a mi örökségünk is lehessen. A kereszten bû nö zõ -
nek kikiáltva fejezte be emberi életét, hogy a bûn többé ne
tart hasson távol bennünket a szent Istentõl. Küldetésének
tel jesítése után pedig a mindenség Ura feltámasztotta és
meg dicsõítette õt, és mennyei Atyánkként nekünk is ezt az
örök életre szóló örökséget készítette el.

Az igehirdetés felé (egy lehetséges vázlat)

1. Az adósság és a szolgaság mindennapi tapasztalata
Adósok vagyunk (8,12). A reklámok – többnyire sikeresen
– azt próbálják elhitetni az emberrel, hogy bármit meg kap -
hat. A hitelfelvétel gyors és egyszerû, és még az anyagi fe -
de zet hiánya sem áll a kívánt luxuscikk megvásárlásának
út jában. Csábítónak tüntetik fel az adóslétet, mert hoz zá -
se gít az egyébként nehezen elérhetõhöz, de a függõség és
a visszafizetés terhe (a kamatokkal együtt persze) késõbb
ki ábrándító valóságként jelentkezik. A bank által lefoglalt
tár gyak és nehéz helyzetbe került családok jelzik, hogy az
adós ság mennyire megnyomoríthatja az életet.

A szolgaság lelke félelemmel jár együtt (8,15). Ma az
em ber gyakran érzi kiszolgáltatottnak magát. Úgy tûnik,
mint ha az élet természetes velejárója lenne, hogy külsõ
kö rül mények vagy konkrét személyek akadályoznak ben -
nün ket abban, hogy szabadon alakítsuk az életünket. A
hí võ ember ezt a kiszolgáltatottságot gyakran önmagával
szem ben is tapasztalja, megfogalmazza. Amikor ugyanis
szá zadszorra határozzuk el, hogy legközelebb nem fogunk
sze retetlenül, türelmetlenül vagy önzõn viselkedni a má -
sikkal, de aztán mégis rosszul döntünk, és sebeket oko -
zunk, akkor tehetetlenül sóhajtunk fel: reménytelen az
egész! Úgysem tudunk úrrá lenni a bûneinken, hanem in -
kább azok uralkodnak rajtunk!

2. Adósok vagyunk – ezt Pál is elismeri. De nem a „test”
adósai. Bár tapasztalatunk sokszor az ellenkezõjét mu tat -
ja, mégsem vagyunk menthetetlenül kiszolgáltatva a bû -
ne inknek, a vágyainknak, a külvilágnak. Isten gyermekei
va gyunk, és ez bátorít és kötelez. Az ojfeilevthõ szó gaz -
dag je lentéssel bír. Eszerint adósok, szolgálatra, hálára
kö  telezettek és bûnösök vagyunk. Mindez egyszerre.

Mi Istennek vagyunk az adósai. Az Úr azonban nem
hasz nálja ki adóslétünket, vele szembeni hátrányos hely -
ze tünket, hanem még ebben is a mi üdvösségünkön mun -
kál kodik.

Élettel ajándékozott meg, amikor kegyelmébõl bele szü -
let tünk ebbe a világba. Megváltót küldött, amikor látta,
hogy az önmegváltás útján igyekvõ, törvények között bot -
la dozó teremtményei képtelenek visszatalálni hozzá. Ke -
reszt ségünkben gyermekévé fogadott, és kimondta felet -
tünk: enyém vagy, hozzám tartozol. Megtérésre hív, és a
meg térõ bûnösnek örök életet ad. Krisztusért. Isten szen -
ve dõ és megdicsõült Fiáért.

Tartozunk hát neki. Tartozunk az életünkkel, bizony -

ság tételünkkel és a bûn ellen való szüntelen küz del münk -
kel. Minderre pedig kizárólag a Szentlélek segítségével és
vezetésével lehetünk képesek, magunktól nem. Sõt sok -
szor még a Lélekkel együtt is nehezen megy.

Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai (8,14). És ez
for dítva is igaz: csak azok lehetnek Isten fiai, azaz tar toz -
hat nak a mennyei Atyához, akikben a Lélek munkálkodik.

3. Valóban Isten gyermekei vagyunk (8,16) – ez lehet az
arany mondás a gyülekezet számára ezen a vasárnapon. A
már megtért testvérnek megerõsítésként, a keresõknek pe -
dig útbaigazításként szól e mondat.

Ez a „fiúság” a jelenre és a jövõre nézve egyaránt kö te -
lez. Most arra, hogy Istenre valóban úgy tekintsünk, mint
a mi mennyei Atyánkra, aki határokat feszegetõ, sokszor
fa lak ba ütközõ, többé-kevésbé önálló gyermekének gond -
vi  se lõje, támasza, vezetõje. Akihez lehet és kell is kiáltani
mély  ponton és örömben, kéréssel és hálaadással egy a ránt.
Mon dani és megélni ezt a gyermeki létet nem szor gal mi
fel adat, hanem az egyetlen lehetséges állapot a hívõ em -
ber számára. Aki csak bizonyos helyeken és idõ pon tok ban
vall ja ezt, az visszaél Isten szeretetével, és ellent mon dá sos
hely zetbe sodorja magát. 

Isten gyermeke a jövõ felé is bizonyossággal tekinthet.
Hi szen ha valóban a Lélek vezet; ha valóban átformálta
éle tünket, gondolkodásunkat, reménységünket az örök Is -
ten hez, Jézus Krisztus Atyjához tartozás, akkor az örök
élet öröksége Krisztus áldozata miatt egészen biztos. Nem
azért, mintha olyan ügyesek lennénk, hanem mert Krisz -
tus elvégzett mindent a mi üdvösségünkre.

Vé gül álljon itt Scholz László néhány mondata e tex tus -
sal kapcsolatban: „Testvérem! Hallod ezt a felséges him -
nuszt, drága muzsikát? A Krisztus Lelke megszabadít,
meg elevenít, és istenfiúságod felõl megbizonyosít. És ez a
Lé lek benned van, mert te a Krisztusé vagy. Ha nem volna
ben ned, jaj akkor, akkor még a Krisztuson is kívül vagy
csu pán. De ugye, nem lehetséges, hogy kívül vagy Rajta.
Nem lehetséges, hogy semmi közöd ne legyen Hozzá. Hidd
el, keresztségedtõl fogva az Övé vagy és a Lelkét adta te -
be léd. És így adja a szabadulást, a megújulást, a földi és
menn yei bizonyosságot. Csak el ne feledd, hogy adósa
vagy ennek a Léleknek. Lélek szerint kell járnod is! En ged -
ned kell, hogy a Lélek vezéreljen! És akkor a te életed gyõ -
zel mi éneke is beleolvad a Lélek vízáradásként zúgó fel sé -
ges himnuszába.” (Scholz László: Az evangélium Pál sze -
rint. Budapest, 1998. 58. o.)

Hulej Enikõ

Tal ló zó

„A Szentlélek mondása nincs ugyan tévedésnek alávetve; de
mi nem vagyunk bizonyosak, vajjon a Szentlélek szó za ta-
e az, mit mi magunkban hallani vélünk, mivel mi csa lód -
ha tunk is. Azért a kereszténynek lehet ugyan bi zo dal ma,
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hogy Isten kegyelmében vagyon, de Isten különös ki jelen -
té se nélkül nem lehet arról bizonyossága (…).” (Káldi Bib -
lia jegyzetei. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Di gi té ka Kft.)

„Pál itt nem az isteni vezetés látványos eseteire hi vat -
ko zik híres keresztyének életében. Inkább arról beszél, ami
Is ten valamennyi gyermekére nézve igaz (…). Ez nem függ
an nak mértékétõl, hogy mennyire engednek a Szent Szel -
lem nek (…).” (William MacDonald: Újszövetségi kommen -
tár. Evangéliumi Kiadó)

„Ugyanakkor Pál nem mondja ki nyíltan, hogy a Szent
Szel lem adósai vagyunk. Valóban az a kötelességünk,
hogy a Szent Szellem szerint éljünk, de ha kimondanánk,
hogy adósok vagyunk, akkor az embert egy magasabb tör -
vény alá helyeznénk, amelynek teljesítése még inkább le -
he tetlen volna számára.” (J. N. Darby: A Biblia könyveinek
át tekintése. Evangéliumi Kiadó)

„A 13,8 mondja majd ki, hogy mivel vagyunk adósok:
»Sen kinek ne tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egy -
mást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a
tör vényt.«” (Szabó Andor: Lábam elõtt mécses a Te igéd.
Kál vin Kiadó)

„Mert a hústest szerint való élet minden körülmények közt,
tehát Krisztus híveinél is biztos út a halálba, ítéletbe és kár -
hozatra.” (Karner Károly: A Római levél. Keresztyén Igaz ság)

„A huiothészia szó szerint »fiúvá helyezés« (…), vagyis
fiúi helyzetbe hozni olyan valakit, akit a természeti szár -
ma zás szerint ez nem illet meg. (…) Arám szó, kö rül be lül
azt jelenti, »papa«. Olyan megszólítási forma volt, amelyet
ti los volt egy rabszolgának a családfõvel szemben hasz -
nál nia a zsidók között.” (W. E. Vine: A Rómaiakhoz írt le -
vél. Evangéliumi Kiadó)

„A szeretet mindent megelõz, nincs feltétel. De van kö vet -
kezmény. Ez az új élet. (…) A Szentlélek úgy vezet min ket, hogy
eszünkbe juttatja a szívünkben meglévõ ismeret anyag ból,
bibliaismeretbõl, Isten országa titkainak a gyer mek  kortól
magunkba szívott ismeretanyagából azt a mon datot, azt a
fénysugarat, amire pont akkor szük sé günk van.” (Balikó Zoltán:
Isten iskolájában. Luther Ró zsa Ala pít vány)

Illusztráció

GONDOLATOK

(…a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atya!”)
„…az ellenszegülõ lélek is szomjúhozza Istent, sze re te té -
nek üdvösségét sohasem tudja feledni, sõt az igazságnak
tel jességét sem tudja soha feledni – csak az egyes gon do -
la toknak igazságát lehet elfelejteni.”

Gertrud von le Fort (1876–1971) német írónõ

(Ha pedig gyermekek...)
„Mert nincs a világon semmi, ami olyan leküzdhetetlen és
el némíthatatlan, mint az Isten iránt érzett szeretet.”

Gertrud von le Fort

(…adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint él -
jünk)

„A mi kis népünknek – más kis népekkel együtt – ma
nem egyik vagy másik nagyhatalom »ellenállhatatlan öle -
lé se« között kell választania, hanem a banalitás, az üz le -
ti es racionalitás világgyõzelme, illetve a lélekbeli újjá szü -
le tés lehetõsége között.”

Tornai József (1927–) költõ, író

„Az idõ, melyet Isten mindegyikünk számára kiszab,
olyan, mint egy értékes szövetdarab; mindenki úgy hímezi
ki, ahogyan csak telik tõle.”

Anatole France (1844–1924) francia regényíró

(…vele együtt meg is dicsõüljünk)
„Mit láthat a Teremtõ örömtelibben, mint a maga víg te -
rem tését?”

Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781) német költõ,
drámaíró, esztéta

„Sose csak a lábad alá nézz. Csak az talál rá a helyes útra,
aki a messzi horizontra szögezi a tekintetét.”

Dag Hammarskjöld (1905–1961)
svéd politikus, az ENSZ fõtitkára

VERS

(…a fiúság Lelkét kaptátok...)
Szemlér Ferenc: Könyörgés szelídségért

Én Istenem! Pótold erõben,
ami hiányzik még belõlem.
Taníts igédhez igazodni,
bölcsességedben bizakodni.

Nehéz utam néhol egyengesd,
Kenyeret adj – kicsit, de rendest!
Szemem, szájam óvjad a szennytõl
s szívemet védd meg az eszemtõl.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 9. VASÁRNAP
• 1Kor 10,1–13

Nem hiszem, hogy meg kellene ijednünk vagy el kellene
for dítanunk a fejünket Pál apostol allegorizálásától, még
ak kor sem, ha bizony az adatorientált olvasók elég nagy
ba kugrásokkal találkozhatnak. Ellenben örülhetünk an -
nak, hogy újabb bizonyítékát kapjuk: a Biblia elsõ sor ban
a költészet nyelvével válik érthetõvé. A képek – mint egy
szürrealista festményen – mozgalmasan vetül nek elénk. 

Látjuk a megkereszteltek gyülekezetét, akik Isten je len -
lé tének felhõjébe és a kettévált tenger élményébe me rít tet -
nek be. Látjuk a mannával és a kõsziklából fakasztott víz -

277



zel úrvacsorázók vándorló népét. Szép. Minden ma gya ráz -
ko dás csak elvesz a szépségbõl. 

Másfelõl a szakasz mondanivalóját – aki áll, vigyázzon,
hogy el ne essen! – egészen kézzelfogható, már-már prak -
ti kus mondanivalókban kell felfedeznünk. 

Súlyozások

Nem szabad belevesznünk az ószövetségi képekbe, de el
kell gyorsan mondanunk azt, mirõl van szó bennük. A
vissza idézésekben azoknak a súlypontoknak kell szerepet
kap niuk, amelyek miatt Pál idézi ezeket. 

Meg kell találnunk – a korinthusiakat átlépve – azokat
a mondanivalókat is, amelyek a ma gyülekezeteinek prob -
lé mái.

1. Az aranyborjú története (2Móz 32,1–6) – Isten trón -
fosz tása, az ember istenítése, az „Isten halott”-szindróma.

2. A nép elkeveredésének veszélye (4Móz 25,1–8) – Az
egy ház elvegyülésének problémája.

3. A visszafordulás csábítása (4Móz 21,5–6) – Hol tar -
tunk?

4. Ki közelítheti meg Istent? (4Móz 16) – Krisztus kö ve -
té  se.

Az „átlépett” korinthusiak

Miközben nincs idõnk arra, hogy a korinthusi gyülekezet
prob lémáival foglalkozzunk, a szakaszunk mon da ni va ló -
ját befolyásolhatja a levél egészében elfoglalt helye. Pál
két téma közé helyezi el ezeket a gondolatokat. A meg elõ -
zõ részben saját személyérõl szól. Fontosnak tartja, hogy
hi telesnek tartsák, hiszen ezen múlik, hogy az általa hir -
de tett evangélium mekkora erõt jelent. Az ezt követõ rész -
ben pedig az úrvacsora kérdéseit elemzi. 

A mi szakaszunk a híd a kettõ között. A személyi kér dé -
sek és a szentség között annak a kérdései, hogy mit is
gon dolunk a gyülekezetrõl. 

A mi helyzetünk nem áll messze ettõl. Tele vagyunk bu -
ta személyi kérdésekkel, de kezünkben van a szentség is.
Most arra kényszerülünk, hogy mondjunk valamit e kö -
zött a kettõ között. 

Négy témát vetek fel. Ezek mindegyike nagyon fontos
le het. Ugyanakkor azt hiszem, hogy a negyedik téma,
ame lyik még a személyi kérdésekre nyúl vissza, nem old -
ható meg jól egy ünnepi istentisztelet igehirdetésében. Itt
ar ról van szó, hogy Mózes prioritását erõsíti meg Isten
(4Móz 16). Pál itt nyilván saját személyének mege rõ sí té sé -
re utal. Nem hiszem, hogy errõl beszélnünk kellene itt. Ha
min denképpen, akkor a Krisztus-követést tudom távoli
asszo ciációnak elképzelni. (Mint az igehirdetési elõkészítõ
író ja, természetesen sikernek tartanám azt is, ha ennek
kap csán – csak azért is! – valaki éppen ezt a negyedik té -
mát tenné Krisztust hirdetõ üzenetté.)

1. exkurzus: Isten trónfosztása – az ember istenítése 
Azt, hogy az ember halottnak nyilvánította Istent, és a he -
lyé re próbál lépni, tekintsük – legalább leírt formában –
év százados jelenségnek. 

Érdekesen kapcsolódik ez az aranyborjú történetében
Ju venalis „panem et circenses”-féle elvéhez. „Leült a nép
en ni, inni, és felkelt játszani.”

A diktatórikus mondatok automatizmusa már nem kül -
sõ kényszerként, ámításként jelenik meg, hanem belsõ
kény szerként, önámításként. Rendben van az életem, hi -
szen kenyeret teremtek magamnak, és van szórakozásom. 

Nem kell részletesen írni arról, hogy a kényszeres mun -
ka milyen módon tette rabszolgává korunk emberét. Be -
teg ségként kell beszélnünk arról, hogy sokan nem képesek
sza badságra menni, sokan nem képesek szabadulni an -
nak a szenvedélyétõl, hogy keressenek, legyenek akár gaz -
da gok, akár szegények.  

A szórakozás kényszere, rettegés az unalomtól. Érdekes
mó don a munka sem különül el ettõl. A nyugdíjasok élet -
tö résének vizsgálata megmutatja, hogy a munka egyik fõ
mo tívuma az aktív szakaszban az unalomtól való me ne -
külés. A szabadságra való képtelenség is erre utal. 

Tragikusan szûkül le az életünk a munkára és korunk
leg könnyebben elérhetõ cirkuszára, a tévére. 

Pál mondata talán ma így hangozna: Bálványimádók se
le gyetek, mint közülünk némelyek, akik egész nap azzal
tö rõdnek, mit fognak enni, inni, és aztán leülnek tévézni.

Azzal, hogy az ember megfosztotta önmagát Istentõl,
hi hetetlenül beszûkült életet választott magának, saját
ma ga diktátoraként a legnagyobb rabságban tartja magát. 

2. exkurzus: Az elkeveredés rettenete
Az eredeti tartalomban – amirõl a mi szakaszunk paráz na -
ságként beszél – valójában elkeveredésrõl van szó. A ván -
dorló nép idegen lányokat hoz a táborba, kész arra, hogy
elkeveredjen a környezõ népekkel. Nem há zas ság tö rés rõl
van szó itt, hanem annak a kérdésérõl, hogy a vá lasz tott
nép meg tud-e maradni a vér szempontjából tisz tá nak. 

Gyülekezeti összefüggésben ez azt a témát veti fel, va -
jon van-e valami, amihez úgy és annyira kell ragasz kod -
nunk, hogy határvonalakat húzunk köré, és ezeket ko mo -
lyan vesszük. Mi az, amitõl biztosan meg kell õriznünk
ma gunkat és közösségeinket?

Biztos vagyok abban, hogy a mai magyarországi evan -
gé likusoknak ez az egyik legizgalmasabb kérdése. Az „át -
kos ban” viszonylag egyszerû volt a helyzet. Gyermekként
is tudtam azt, hogy kereszténynek lenni izgalmasan titkos
do log. Miközben természetesen nem éreztem a dolgok sú -
lyát, valami romantikus életforma volt ujjat húzni a ti tok -
za tos államhatalommal, volt valami kiállás abban, hogy
temp lomba jártunk, és nem lettünk KISZ-tagok. A hegy vi -
dé ki föld alatti gyülekezeti terem számunkra talán valóban
föld alattivá tette az ottani gyülekezést. Ma is büszkén és
irigy kedve hallgatom az elõttünk járó nemzedékek hõsi ki -
ál lásáról szóló történeteket. Miért kellene ma kiállnunk?
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Olvasom a háború idején élõ gyermekmentõ lelkészek
és munkatársaik regényes történetét, és irigykedem. A tör -
té nelem számukra megadta a cselekvés és a kiállás le he tõ  -
ségét. Ott voltak, éltek, dolgoztak, ahol döntésekre kény  -
szerültek. Sokan talán hitványságukat mutatták meg, de
so kan megmutathatták a hõsiességüket. Milyen jó volt ne -
kik! Ma hogy legyen hõssé az ember?

Ugyanezt kérdezi Szépmezõ Szárnya,1 amikor álmában
egy szép öregember azt mondja neki: „Csak hõsként érde -
mes élni a világon!” Amikor felébredve édesapjától, az
öreg Pusztától megkérdezi a fiú: „Hogyan lesz hõssé az
em ber?”, õ is csak néz, aztán ezt mondja: „Ezt bizony ma -
gam se tudom, édes gyermekem!”

Az, hogy az egyház nem él hõsi életet, azt mutatja, hogy
el keveredett.

Az, hogy az egyház nem él hõsi életet, oda vezetett,
hogy a gyülekezetek rémesen pusztulnak.

Márpedig nem él hõsi életet, fõképp azért nem, mert nem
érdekes az, hogy mit csinál. Nem is csinál semmi kü lön le ge -
set. Kiszolgálja az igényeket, ünnepeket bonyolít le, gye re -
ke ket tanít, énekelget, elvan. Nincsenek megmoz du lásai. Ha
vannak, azok tendencia nélküliek és tartal mat la nok. Na -
gyobb feltûnést kelt egy focimeccsen a pályá ra befutó, ka -
kas nak öltözött szurkoló, mint bármelyik is ten tisztele tünk.

Nem érdekes, hogy hisz-e valaki vagy sem? Nincsenek
ha tárok, amelyekhez ragaszkodnunk lehetne.

No de milyen határokról beszéljünk? Kell-e szólnunk
olyan emberei értékekrõl, amelyekért valaki kész akár az
éle tét is áldozni? Van-e még egyáltalán ilyen? Vagy éppen
azt tekintjük értéknek, hogy nincsenek kötöttségek? Érték
a feloldódottság?

3. exkurzus: A megállás és a visszafordulás
Eljutottunk-e valameddig? Minden gyülekezetnek fel ten -
nie Isten elõtt ezt a kérdést. 

Izráel népe maga mögött hagyta a szolgaság hazáját, és
ki lépett a pusztába. Az ígéret földje reménytelen messze -
ség ben volt, a visszatérés is lehetetlenség, ezért mindaz,
amit elmondanak, a vágyak szintjén él. Ezek a vágyak
azon ban meghatározzák életüket, és fõképp kapcso la tu -
kat Istennel. 

A szolgaság vágya a teljesítmények életformáját termi.
Min den közösség viszonylag jól szabályozható a jutal ma -
zás-büntetés eszközeivel. Ez a szabályzás azonban telje -
sít ményeket követel. 

Az ígéret utáni vágy, a megajándékozottság keresése el -
fo gadást teremt. Az elfogadás hálát. Az ígéret utáni vágy
a cselekvés szabadságát hozza. 

Ritkán foglalkozunk annak a kérdésével, hogyan mû kö -
dik gyülekezetünk élete ezeknek tükrében, pontosabban
ho gyan halad, pedig az ebben való elõrehaladás tesz egy
gyü lekezetet jellegzetessé.

Hogy csak egy példát említsünk: egyre komolyabb kér -
dés sé válik a szolgáltató vagy szolgáló egyház dilemmája.
A szolgáltató egyház teljesítményorientált, a szolgáló el fo -
ga dásra ösztönöz. A kérdés felvetése túl praktikusnak tû -
nik, tartalma alapján mégis egészen a gyökerekig, keresz -
tény ségünk alapvetõ motívumaiig nyúlik.

A visszafordulás lemondás. A lemondás mögött nem
csu pán saját személyes kudarcunk áll, hanem az a ké tel -
ke dés, amely a dolgok mûködõképességét vonja kétségbe.
A „Nem teszek többé semmit, mert nem találtam választ”
hoz záállása behálózza egész etikánkat. 

A továbbmenés hit. Bizalom abban, hogy bennünk ugyan
lehet hiba, de a dolgok alapvetõen úgy jók, ahogyan kap -
tuk õket. Hitünk alapvetõ pillérei nem inognak meg akkor
sem, amikor kísértésekbe vagy bûnökbe kerülünk.

Mirõl fogok prédikálni?

Isten vándorló népe vagyunk. Sajátos helyzetben, sajátos
tör ténetekkel, sajátos útvonallal. Hatalmas ívekkel helyez
el minket Pál apostol egyidejûleg a Mózes vezette népbe, a
ko rinthusi gyülekezetbe és saját gyülekezetünkbe. Az ér -
zé sek és átélések hasonlók, a tennivalók, felvetõdõ kér dé -
sek mások. Ahogy Mózes népének is, a korinthusiaknak
is, úgy nekünk is meg kell találnunk azokat a ma meg je -
le nõ kérdéseket, amelyek kereszténységünket, em ber sé -
gün ket meghatározzák. A legnagyobb bukás az, amikor
azt hisszük, megoldhatjuk életünket a mózesi nép vagy a
ko rinthusiak válaszával. 

Az azonban mindenképpen igaz, hogy Isten, akit kõ -
szik lának hittünk, erõs várnak, bebetonozott bunkernek,
va lójában forrás, aki velünk jön, táplál és felfrissít.

Koczor Tamás

Tal ló zó

„Itt szellemi keresztség értendõ, (…) azon kivül, mit ma -
gok ban véve elõadtak, még vonatkozással voltak Krisz -
tus ra is, és így már Krisztus elõtt jelképben, tehát elõ kép -
ben testileg ábrázolták azt, a mi Krisztus lélekben és igaz -
ság ban volt, és a mit õ így adott.” (Káldi Biblia jegyzetei.
BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft.)

„A megdöbbentõ az, hogy az ilyen gazdagon megáldott,
cso dák sorát tapasztalt nép többségének mégis meg kellett
hal nia a pusztában, mert engedetlenségük miatt »nem
ked velte õket Isten«.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka
CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft.)

„Pál emlékeztetõ soraiban azonban nemcsak az válik
nyil vánvalóvá, hogy az összefüggéseket nem lehet mel lõz -
ni, hanem az is, hogy ebben a történelmi távlatban fel kell
fe dez ni a hûséges Istent is!” (id. Magassy Sándor: Peri kó -
pák. Magánkiadás)

„A hamis biztonság támaszainak elvétele után Pál rá -
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mu tat arra a valakire, akiben a korinthusiaknak bízniuk
kell. (…) A korinthusi bajoknak természetesen az is része
volt, hogy egyesek a kísértésekben nem keresték ki tar tás -
sal a kiutat (a szabadulás útját), hanem arra keresték az
okot, hogy megadhassák magukat a kísértésnek.” (A Bib -
lia ismerete kommentársorozat. Keresztyén Ismeretterjesz -
tõ Alapítvány)

„Pál ószövetségi példákkal figyelmezteti a korintusiakat
ar ra, hogy Isten azokat is megbünteti hûtlenségükért, aki -
ket õ hívott meg.” (Jeromos Bibliakommentár. Szent Jero -
mos Katolikus Bibliatársulat)

„(…) többségükben elhullottak a pusztában. Itt az a gö -
rög szó szerepel, amibõl a »katasztrófa« nemzetközi kife -
je zése származik. (…) Krisztust kísértették, mondja Pál, s
eb ben érzõdik a korabeli igehirdetésnek az a fordulata,
ami a Jn 3,14-ben olvasható: »...ahogyan Mózes felemelte
a kígyót a pusztában...«.” (Szabó Andor: Lábam elõtt mé -
cses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„Megkeresztelkedni Mózesre azt jelentette, hogy önként
és feltétel nélkül Mózes vezetésére bízták magukat. Pál
(…) kiemeli a párhuzamokat Isten Mózes, illetve Jézus ve -
ze tése alatt álló népének kiváltságai között. Mindkét tör -
té nelmi korban két jelentõségteljes esemény történt: a
meg keresztelkedés, (…) valamint a lelki (természetfölötti)
ele dellel és itallal való rendszeres élés.” (David Prior: Pál
el sõ levele a korinthusiakhoz. Harmat)

Illusztráció

GONDOLATOK

(Úton a szabadság felé – a lelki kõsziklából ittak, amely
velük ment. Az a kõszikla pedig a Krisztus volt)

„Jézus az emberiség igazi mintaképe, és mindig jelen van,
min dig hozzá fordulhatunk, és akkor kevésbé leszünk ha -
mi sak. Õ a mi hangvillánk. Mi, emberek hamisan éne ke -
lünk. Jézus újból meg újból megadja a helyes kezdõ han -
got... Az értelem óvatossá tesz bennünket, és nagyon erõs
lét fenntartási ösztönnek engedelmeskedünk. Jézus ezt
mond ja: »Ennél sokkal többek vagytok! Szívetek Isten sze -
re tetére termett és a nagy vágyak számára, nemcsak a
szük ségletek kielégítésére és a védelemre.«”

Françoise Dolto francia pszichoanalitikus

(Mindez pedig példaképpen történt velük…)
„Hatalmasabb a példa a szónál. Tökéletesebben tanulunk
cse lekedet, mint beszéd által.”

I. (Nagy Szent) Leó (?–461) pápa

(Isten pedig hûséges)
„Isten birodalmában nem úgy van, mint a világi biro da -
lom ban, hogy csak az erõs és bátor emberekbõl lesz va la -
mi. Itt sok kicsi és félénk lény is van, aki ezután a ke gye -
lem erejével bátornak, gyõzedelmesnek és halálig hûnek
mu tatkozik.”

Gertrud von le Fort (1876–1971) német írónõ

(…nem hagy titeket erõtökön felül kísérteni)
„Hatalom! Ki nem tud a hatalommal dacolni? Amit hata -
lom nak neveznek: semmi; a kísértés az igazi hatalom.”

Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781) német költõ,
drámaíró, esztéta

„…sokat lehet tenni akkor is, ha semmit sem tehetünk.
Ma gát a Mindenható Istent is sorompóba állíthatjuk, ha
ma gunk tehetetlenek vagyunk.”

Gertrud von le Fort
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