
1 2 1

}

M é c s e s  a  t e  i g é d  {
Mindnyájan megteltek Szentlélekkel. (ApCsel 2,4a)

Mint az ikrek. Úgy jelenik meg egymás mellett két kérdés 
pünkösdkor. Az idei igehirdetési előkészítő pontosan meg 
is fogalmazza: Mit éltek át az apostolok az első pünkösd-
kor? Mi miért nem éljük át? 

Tudjuk, hogy így történt. Mint a tűz, szállt le a világos-
ság rájuk. És egyszeriben értették. Tudták pontosan. Mint 
a szélzúgás, áradt beléjük az erő, és egy szempillantás alatt 
lettek bátrak és elkötelezettek. Hirdették az Isten csodála-
tos tetteit. Amazok meg értették. Bárhonnan jöttek. Utat 
talált hozzájuk a szó. Az ige. Micsoda pezsgés! Micsoda 
élet! És tudjuk a folytatást is: micsoda növekedés, térhó-
dítás, expanzió! 

Nincs kétségünk, hogy igaz, ám annál keserűbb az iker-
kérdés második fele: mi miért nem éljük át? Van valami 
feltétele a Lélek eljövetelének, amit képtelenek vagyunk 
teljesíteni? Vagy a mi napjainkban a Lélek elemi erejű je-
lenléte már nem várható? Jó volna rábízni magunkat az 
inspiráció sodró hullámaira, és prédikálni, élettel és erő-
vel! De a felkészülésben nem hullámok vannak, hanem 
munka van, könyvek, gondolatok, tájékozódás, elmélye-
dés, meditáció, küzdelem, szembesülés hiányosságokkal, 
könyörgés – és sokszor olyan érzés, hogy fölém magasodik 
a feladat. Legyőz. Ugyanakkor ott bujkál az erő a mélyben. 
Micsoda életértelmet adó, izgalmas, pezsdítő küzdelem ez! 
Még ha nem is lángnyelvként jön a világosság, csak deren-
gésként… No, de az utca! Az utca végképp nem stimmel. 
Hol állnának körül minket ezrek és ezrek? Alig lehet meg-
mozdítani egy-két embert! Szenvedünk a tompaságtól, az 
érdektelenségtől. Attól, hogy még kiváló tartalmak sem 
vonzanak és kötnek le ma embereket. Szavunk, úgy tűnik, 
nem versenyképes a szenzációval, az erőszak bámulásával 
vagy egyszerűen a kimerültséggel. Mi miért nem éljük át? – 
tesszük fel az égető pünkösdi kérdést. Miért nem a Lélektől 
hangos egyházi életünk? Miért szól szimpátiákról és irigy-
ségekről, szavazásokról és sértődésekről, ügyeskedésekről 
és helyezkedésekről? 

Az kapja a Lelket, aki Jézust szereti – állapítja meg már 
idézett előkészítőnk. Nem ez a feltétel, hanem ez tesz foga-

dóképessé. A Lélek a Jézus-szeretet szikráját lobbantja láng-
ra, és ez áraszt fényt és meleget bennünk és körülöttünk. A 
kérdés mindig a régi: mi az, ami igazán érint minket? Mert 
azt fogjuk igazán keresni, mást tehát nem találhatunk. A 
szemünk, a szívünk egy bizonyos dolog keresésére állt rá. 
Azt fogja észrevenni. Más elmehet, akár elzúghat mellet-
te. Nem fogadókész, csak arra, ami feltétlenül érinti. Ezért 
biztatja szupervizora a közügyekbe nyakig merült lelkészt: 
vigyázz, ha teljesen lekötnek a „ki melyik oldalon áll, és mi 
van a háttérben?” típusú kérdések, nem fogsz tudni prédi-
kálni. Üresek lesznek a szavaid. Azért, mert nem az Ige és 
nem a Lélek fogadására állt rá a szemed és a szíved, hanem 
másra fókuszál. Az kapja a Lelket, aki Krisztust szereti. 

Csüggedt, alélt tanítványokhoz érkezik a Lélek. Olya-
nokhoz, akik igazán rászorulnak. Mindegy, kinek hívják 
őket: Mózesnek, Illésnek vagy a tanítványoknak. Nem mo-
rális intést kapnak, hogy Isten szolgája nem csüggedhet. 
Nem kapják a jószándékú biztatást sem: bírod te még, csak 
össze kell szedned magad. Nem áltatja őket Isten hamis re-
ménységgel: nem annyira rossz a helyzet. Aki ki van me-
rülve, akinek pusztasággá vált a lelke, és közben embereket 
kell bátorítania és vigasztalnia, az segítséget kap az Istentől. 
Mindig másként, mint várja. Szelíd szóban, hetven ember 
segítségében és zúgó Lélekben. Végső erejével segítségért 
kiált az Úrhoz, és segítséget kap.

A Lelket mindig hívja az ember. Jöjj, teremtő Szentlé-
lek, égi szent láng, Szentlélek Úristen! A hívás nemcsak 
belső ürességünk elismerése. Annak tudása is, hogy nem 
áll rendelkezésünkre. Legföljebb csak hívhatjuk. De léte-
zik egy erő, amit remélni és kérni lehet. Isteni erő, amely, 
mint a világosság, betör a kétségek sötétjébe. Kiszabadítja 
az embert a magányból, és egy közösség tagjává teszi. Is-
ten jelenlétének ereje ez, teremtő erő, felpezsdítő eleven-
ség, amely megvilágosít, bátorít, megtölt mondanivalóval 
és megvigasztal.

Pünkösd azt üzeni, hogy ennek az erőnek a jelenlétében 
élünk. Ahol ez a Lélek jelen van, ott az emberek újra elkez-
denek álmodni. Magasabbra, távolabbra és mélyebbre lát-
nak. Töltsön hát el minket a pünkösdi Lélek reménységgel, 
életkedvvel és szeretettel!

Fogadókészség  { S z a b ó n é  M á t r a i  M a r i a n n a
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Hitoktatás a templom előcsarnokában
A valláspedagógia újraértelmezése a zarándoklat szempontjából

{ b e r t  r o e b b e n

Tanácstalanság a vallásoktatásban

A modális és többvallásos környezet döntő hatással van a 
fiatalok erkölcsi és spirituális gondolkodásmódjára nap-
jainkban. Amennyiben a szabadságon alapuló oktatást 
szeretnénk megvalósítani, meggyőződésem, hogy a fia-
taloknak betekintést kell engednünk a vallási jelenségek 
komplex és sokszínű világába: mit tesz a vallás az embe-
rekkel, és mit tesznek az emberek a vallással. Az iskola 
a legjobb hely arra, hogy megismerjük, megfigyeljük és 
interpretáljuk a vallás befolyását az erkölcsi és spirituális 
meggyőződésekre, valamint a mai társadalomban és kul-
túrában élő gyakorlatot. A vallásos műveltség a vallásos 
én kialakulásával együtt – amely a tanulóban a reflexió, 
az értékelés és a kommunikáció sarkalatos pontja – az 
elméletek fejlődésének legutóbbi szakaszában a vallások-
tatás általánosan elfogadott célja. Azt is mondhatnánk, 
hogy a megfigyelésen, magyarázaton és a vallásról szóló, 
valamint a vallás felőli kommunikáción alapuló herme-
neutikai-kommunikációs felfogás Nyugat-Európában a 
tanárképzési programok vezető koncepciója.1

Azonban számos jele van annak, hogy ez a megközelí-
tésmód zsákutcába jutott. Amikor a tanteremben tanul-
mányozzuk a vallást, és folytatunk róla párbeszédet, elő-
fordulhat, hogy a mély, a felszín alatt rejlő vallásos tapasz-
talat nem elérhető a tanulók számára, olyannyira mélyen 
gyökerezik tudatlanságuk a témával kapcsolatban. Ez nem 
csupán a középiskolákban van így, hanem még a felsőokta-
tás tanárképzési programjaiban is. A modern szekularizált 
társadalmakban nem csupán a vallás nyelvtana, hanem a 

 1 Itt csupán néhányat említek: Hermans 2003, Jackson 1997, 
Lombaerts&Pollefeyt 2004, Mette 2000, Roebben 2001, Schweitzer 
2006, Ziebertz 2003.

vallásnak a hétköznapokban használt, gyakorlati nyelve is 
egyre inkább hiányzik. A hagyományoktól való elszakadás, 
az individualizmus és a vallási pluralizmus gyakran zava-
rodottságot eredményez a tanteremben. Ilyenkor gyakori 
kérdés a „Mi a magasságos jó égről beszélnek?” Amikor 
érzelmileg túltelítetté válik a légkör, a tanár bölcsességé-
re való hivatkozási kísérletként elhangzik a kérdés: „Ön 
személy szerint mit gondol?” A tanár azonban gyakran 
ugyanolyan tanácstalan, mint a diákok. 

Három különböző megfigyelés támasztja alá ezt a né-
zetet. E megfigyelések a valláspedagógia elméletének leg-
újabb irányzataiból származnak, amelyeket a gyermekek 
és fiatalok spirituális tapasztalatai tesznek sürgetővé és 
fontossá napjainkban.

Először is egyre inkább úgy tűnik, hogy az objektív val-
lásoktatás az iskolában megnehezíti a személyes értelem-
adást.2 Elvégre a vallásos emberek szenvedélye átragadhat 
a tanulmányaikat most kezdőkre, és felébreszthet bennük 
olyan várakozásokat, hogy ők is megtapasztalhatnak ha-
sonló élményeket.

Másodszor a vallások közötti párbeszéd és a vallások 
közötti tanulás területén is megfigyelhető egy új fejlemény. 
Annak érdekében, hogy a tanuló teljességgel részt tudjon 
venni a párbeszédben, személyes álláspontjáról kell szólnia, 
bármennyire is minimális az. Saját álláspontjának – leg-
alább nagy vonalakban történő – körülírása nélkül vagy 
a hagyomány megélt teológiájának ismerete hiányában, 
amelyhez tartozik,3 a tanuló nem eléggé motivált arra, hogy 
részt vegyen az elméletről és a gyakorlatról szóló toleráns 
eszmecserében.4 Nagyon fontos, hogy az érintettek újraér-
telmezzék saját spirituális otthonukat, és visszaadják annak 

 2 Bowman 2006, Simmons 2006.
 3 Hussain 2004.
 4 Schweitzer 2007.
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méltóságát,5 továbbá, hogy saját vallási tapasztalataikat egy 
ideiglenes keretbe helyezve ismerjék fel; nem úgy, mint cá-
folhatatlan bizonyosságot, hanem mint amit a találkozás 
idejére próbának kell alávetni. 

Harmadrészt a gyermekek spiritualitásának (Kinder-
theologie; children’s spirituality) területéről is érkeznek 
új gondolatok a gyermekek radikális (sőt némelyek szerint 
„végtelen”) nyitottságával kapcsolatban, amellyel a szent 
világa felé fordulnak. A gyermekek gátlásoktól mentes meg-
nyilvánulásai más spirituális létezők irányába, a világgal 
szoros kapcsolatot érzékelő tudatosságuk, valamint spon-
tán gyermeki hozzáállásuk, amellyel az odaszánás és a 
várakozás jegyében élik az életet, kritikát jelent a modern 
oktatásban, sőt még a vallásoktatásban is jellemző, a spiri-
tualitást érintő, társadalmilag létrehozott „feledékenység” 
számára. Ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül.6

E fenti három megfigyelés, amelyeket az elméletfejlődés 
legújabb irányzatai kritikailag átdolgoztak, világossá teszi 
számunkra a hitoktatás kihívását. Nem a modern herme-
neutikai-kommunikatív koncepciónak a valláspedagógia 
területén észlelhető hiányosságaiból indulok ki, hanem 
annak lehetőségeiből. Vagy a vallással kapcsolatos tanács-
talanság is lehet a vallásos tapasztalatról szóló, mélyebb 
szinten zajló kommunikáció meglepő kiindulópontja. A 
fiatalok nyitottak erre, mivel ők nem hordják magukban a 
régi rendszer bizonyításának kényszerét. Csupán szeretné-
nek részesei lenni valaminek, és várnak valakire, aki eddig 
felfedezetlen területre vezeti őket. A következő bekezdé-
sekben arra invitálom az olvasót, hogy fedezzük fel újra a 
vallásoktatás hermeneutikai-kommunikatív modelljének 
a dinamikáját, és gondoljuk tovább azzal a céllal, hogy 
láthatóvá legyen az eredeti vallásos tapasztalat, amely e 
modell mélyén rejlik. Arra hívom az olvasót, hogy vegyen 
részt kritikusan a zarándokúton, és fedezze fel ezen esszé 
metaforikus nyelvét. Ami a gyermekek számára fontos az 
osztályteremben, az szintén fontos lehet a szakembernek 
és a tanárnak: „Egy másik világnézet »kicsomagolásának« 
kihívása által az ember bizonyos értelemben új személy-
lyé válik.”7

A zarándok útja a tanulásban

Utazhatunk úgy, mint egy turista, aki mohón fogyaszt és 
mindig nagyok az igényei. De utazhatunk úgy is, mint egy 
zarándok: szemlélődve, nyitottan a meglepetésekre, időt 
hagyva a tapasztalatok csendes feldolgozására. A posztmo-

 5 Halsall–Roebben 2006.
 6 Hay–Nye 1998. Vö. Metz, Johann Baptist: Az új politikai teológia 
alapkérdései. L’Harmattan, Budapest, 2004. 185–194. o. (A fordító 
megjegyzése.)
 7 Jackson 1997, 130–131. o.

dern kultúrában az utazást sokszor turisztikai esemény-
ként értelmezzük: lefoglalunk egy utat, várost nézünk, el-
intézzük a biztosítást stb. Talán nem is lehet ez másképp 
rohanó korunkban.8 Az utazás is magán viseli a fogyasztói 
kultúra jegyeit: az utazó emberek gyakran esnek áldoza-
tul a versenyszellemnek és a szupermarket-viselkedésnek. 
Ennek a szemléltetésére egy példa: nemrég tudtam meg, 
hogy a serpák 4 tonna szemetet gyűjtöttek össze a turisták 
után a Mount Everesten. 

Az utazás valódi kihívása azonban az, hogy nyitottak 
és befogadók tudjunk lenni a felé, amivel utunkon találko-
zunk, és ami átrendezi életünk folyását. Az igazi utazók ész-
reveszik a különbségeket, és tudatossá válnak azok iránt a 
jelentőségteljes dolgok iránt, amelyek korábban hiányoztak 
a gondolkodásukból, és amelyeknek korábban nem voltak 
tudatában. Az utazó emberek nyitottak más emberekre és 
a másfajta körülményekre. Aki zarándokként utazik, ab-
ban megvan az akarat és a készség arra, hogy perspektí-
vát váltson az út során. Az igazi utazók otthon vannak az 
úton. Zarándokként úgy érzik magukat, mint hal a vízben, 
amikor a természet és a kultúra elemeit kell megtapasz-
talniuk, és átrendezni őket saját életútjuk fényében. Az 
út kihívásai, az, hogy annyira közel vannak a természet 
erőihez, segít nekik abban, hogy folyamatosan tudatában 
legyenek ennek az átalakulási folyamatnak. Akinek még 
soha nem volt vízhólyag a lábán a gyaloglástól, vagy soha 
nem volt izomláza biciklizéstől, vagyis más szavakkal: aki 
soha nem tapasztalta meg a természet erőit, az soha nem 
utazott igazán. A tapasztalat (angolul experience, a latin 
experire szóból ered, amelynek a jelentése: kimenni) azt 
jelenti: kitörni önmagunkból, inspiráló hatásoknak ten-
ni ki magunkat szellemileg és fizikailag is, és csendben 
figyelni ezekre. 

Lehetséges ez az utazás tisztán szellemi síkon is? Elkép-
zelhető egy utazás a négy fal között, például a tanteremben? 
Egy célzott tanulási folyamat elő tudja-e idézni ugyanazt 
a tapasztalatot, amelyet a zarándok él át? Ezek bonyolult 
kérdések. Némelyek úgy vélik, a zarándok tanulási tapasz-
talatait nem lehet az iskolában megszerezni. A gyermekek 
többé nem lennének érzékenyek a spontán megfigyelésekre, 
inkább csak arra lennének hajlandóak, hogy azokra a köz-
vetlen és radikális érzetekre reagáljanak, amelyeket megta-
pasztalnak. Ezért az iskoláknak olyan kirándulásokat kel-
lene szervezniük, amelyek minden eszközt megragadnak 
arra, hogy a gyermek az új anyagot megtapasztalja. Ilyen 
módon a gyermekek megismerkednek a legújabb techni-
kai felszerelésekkel, izgalmas kalandokban van részük, és 
egzotikus helyeket látogatnak meg – de nem tanulják meg, 
mit jelent önmagukat gazdagítani és átéléssel bejárni az 
utat. A tanulásnak ez a módja mesterséges, túlságosan sima 

 8 Bauman 1996.
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és lágy, hiányzik belőle a folyamatos keresés és felfedezés 
kihívása, ami a zarándokút jellemzője. 

A fiatalok következetes és jelentőségteljes életszemlélet-
re vágynak, amely igazán szól valamiről. A fiatalok utaz-
ni akarnak, ugyanakkor otthonra is szeretnének lelni. A 
nyugtalanság minden életkorban jelen van: minden gene-
ráció át akarja rendezni a valóságot a saját jövőképe alap-
ján. A fiatalok kérdése azonban napjainkban az, vajon ve-
gyék-e egyáltalán a fáradságot arra, hogy törődjenek ezzel. 
A metanarratívák fénykora véget ért, többé már nincsenek 
jelen a fiatalok gondolkodásában. Ők nem tapasztalták meg 
ezeket a narratívákat, és nem élték át a felszabadulás hoz-
zájuk kapcsolódó folyamatát. A fő kérdésük manapság az, 
hogyan birkózzanak meg a sokféleséggel és a bőséggel anél-
kül, hogy erőszakossá vagy depresszióssá válnának. Van-e 
olyan értelem, amely megtölti keresésünket értelemmel és 
érzékenységgel? Vannak-e olyan sikeres életpéldák, ame-
lyek inspirálhatnak bennünket? Vagy mindent magunk-
nak kell kitalálnunk? Az utazás és az úton levés, úgy tűnik, 
manapság kulcsszavak az élethez való lendületes és eleven 
attitűd kialakításához. De vajon a fiataloknak van-e meg-
felelő garanciájuk arra, hogy „otthon legyenek az úton”?

Posztmodern vallásoktatás 
és az értelem felfedezése
A vallásoktatás magában foglalja az értelemadást (meaning 
giving). Ez egy modern és aktív kifejezés: a megfontolt-
ság magas fokát feltételezi, és abból az elképzelésből ered, 
hogy mindenki saját maga alakítja életútját és életcélját. 
Néha előfordul, hogy ebből a szemszögből a vallásoktatás 
akaratlanul is egy turistaeseményre emlékeztet: a tanárok 
körútra indulnak a diákjaikkal, és megmutatják nekik a 
különböző módjait annak, ahogyan az emberek értelmet 
adnak életüknek. Amikor hazatérnek, megkérik a diáko-
kat, hogy válasszanak a megismert módok közül. E meg-
közelítés veszélye az, hogy a fiatalok nem érzik úgy, hogy 
be lennének vonva a folyamatba, és hosszú távon inkább 
elmenekülnek, kikapcsolódást és elköteleződésmentes ál-
lapotot keresve. 

A modern kor előtti folyamatot jól kifejezi az értelmet 
kapni (receiving meaning) terminus: az élet értelme elő 
volt írva az embereknek; az egyház és az állam leírta és 
meghatározta. A múltban az „utazás” nem volt lehetsé-
ges a vallásoktatás folyamán. Megtanították, hogy a kinti 
világ összhangban van a benti világgal. Megtanították, 
hogy a különbségek nem léteznek, csupán akkor, ha valaki 
eltér a helyes tanítástól – ez a viselkedés azonban abban 
az időben nem volt megengedett, és radikális kirekesztést 
eredményezhetett. 

Mit tekinthetünk posztmodern alternatívának a mai 
fiatalok törekvéseivel összefüggésben? Az én javaslatom 

az értelem felfedezése (discovery of meaning) kifejezés. A 
vallásoktatás folyamán a fiatalok megtanulják újraértel-
mezni a valóságot filozófiai és vallási szempontból. Ezt a 
perspektívát mások élettörténetén keresztül ismerik meg, 
akik kreatívan tudták kezelni a valóságot. Életük értelmét 
azáltal fedezik fel, hogy mások élettörténetei közt kalan-
dozva kitérőket tesznek. Senkinek nem adatott meg az a 
képesség, hogy közvetlenül felfedezze az élet értelmét (vö. 
premodern felfogás). Az élet értelme lehetséges elképzelé-
seinek csupán leíró analízisét adni (vö. modern felfogás) 
pedig nem elegendő. Egy irodalmi „kitérő”9 alternatíva 
lehet, és olyan, mint egy gondolatkísérlet: kihívás a fiata-
loknak, hogy újraértékeljék saját élettörténetüket egy má-
sik szemszögből – a „lehetne másképpen is” szemszögéből. 
Az efféle szembesülés mindig meglepő („korábban sosem 
láttam ezt ilyen módon”), de sosem elidegenítő. 

Az efféle felfedező tanulás nem kínál végső válaszokat, 
hanem megnyitja a hermenutikai teret, amelyben a kere-
sés jelentőségteljes és beteljesedést nyújtó gyakorlattá ala-
kulhat át. A jó és hiteles élettörténetek megismerésével a 
fiatalok felfedezik, hogy ezek az élettörténetek az ő életük-
ben is képesek változást előidézni. Az alapvető kérdés nem 
az, hogy vajon az iskola lefordítsa és a fiatalok igényeire, 
életstílusára szabja-e a vallási hagyományokat, vagy pe-
dig érintetlenül hagyja őket. Az a kérdés, vajon képes-e az 
iskola arra, hogy a vallási hagyományt megfelelően kom-
munikálja, olyan módon, amely inspirálja a fiatalokat, és 
arra készteti őket, hogy elmélyítsék életüket, és értelmet 
fedezzenek fel benne.

A vallásoktatás hermeneutikai-kommunikatív 
megközelítése
„A legtöbb vonat az élet gerincén halad”10 – énekli a holland 
előadó, Herman van Veen. Ez egy meglepő kép a vallásokta-
tásról. A diákokat magunkkal visszük egy útra egy vonaton 
(kommunikatív), ahol egymástól és külső történetekből 
tanulhatnak arról, hogy hogyan értsék a valóságot, és ho-
gyan tudnak megküzdeni vele a saját életük értelmének 
újjáalakítása érdekében (hermeneutikai). Ez az elképzelés 
feltételezi, hogy lehetséges meghívni a fiatalokat egy közös 
kutatásra, amelyben az alternatív életszemléletek gazdag-
sága és a világos kommunikáció hozzájárul az érintett saját 
álláspontjának és véleményének tisztázásához (vagy akár a 
megvilágosodáshoz). E tekintetben a vallásoktatás lehető-
séget akar adni a fiataloknak arra, hogy saját vallási gyö-
kereiket és jövőjüket megfogalmazzák és megindokolják. 
Nem az a cél, hogy egy bizonyos világnézetbe bevezessük 
őket, hanem hogy ráébresszük őket arra a sokféleségre, 

 9 Paul Ricoeur kifejezése, idézi Streib 1998.
 10 „Most trains ride along the back of life.”
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amely körülveszi őket, és adjunk nekik eszközöket arra, 
hogy képesek legyenek kezelni ezt a bőséget. 

A kiindulási pont az, hogy pedagógiai szinten kölcsön-
hatás áll fenn a fiatalokat elgondolkodtató élettémák és a 
sok lehetséges válasz között, amelyek az idők folyamán a 
vallási hagyományban keletkeztek, és amelyeket a tanár, 
az osztálytársak, a tanterv vagy a tankönyv bemutat. Fel-
fedjük azokat a jelentőségteljes szavakat és gesztusokat a 
fiataloknak, amelyek hozzájárulhatnak az értelemadás fo-
lyamatához. Vagy másként fogalmazva, a fiatalok új értel-
met fedeznek fel régi történetekben és hagyományokban, 
és a vallási témák elsajátítása közben megtanulják, hogyan 
értelmezzék saját magukat. 

Ehhez a tanulási élményhez történeteken át vezet az út: 
olyan apró történeteken át, amelyek megmutatják az élet 
mélységeit, amelyet még nem dózerolt le a piac és a média 
mindent felülíró hatalma. A gyerekeket és a fiatalokat nem 
hagyjuk a sorsukra. Elvisszük őket egy kitérőre, és óvato-
san jelentőségteljes összefüggéseket és perspektívákat mu-
tatunk nekik, ahol jelentőségteljes szavakat mondunk és 
jelentőségteljesen cselekszünk. A tanár új impulzusokkal, 
előre nem is sejtett szempontokkal, néha pedig a nyers és 
cenzúrázatlan valósággal támogatja a diákok tanulási kör-
nyezetét. Így fog beszélgetés kialakulni arról, hogy mi van, 
és mi lehetne. Ez a konkrét utópia ösztönzi és kényszeríti 
a hitoktatókat arra, hogy otthon legyenek az úton. Ezen a 
„zarándokúton” vezetik diákjaikat. 

A vallásoktatás misztagógikus-kommunikatív 
megközelítése
Az összefüggés a között, ami van és ami lehetne, ha ten-
nénk érte, pedagógiai természetű. A fiatalok képesek arra, 
hogy szellemi kitérőt tegyenek, hogy szélesítsék látókörü-
ket, és az adott tananyagról kritikus kérdéseket tegyenek 
fel. Kialakítják értelmező kompetenciájukat az elérhető 
tudás és az újonnan előterjesztett magyarázatok dinami-
kus feszültségében.11 Ez a korreláció azonban eleinte nem 
teológiai természetű, ami a tapasztalat és a kinyilatkoztatás 
közötti kapcsolatra utal. A korrelációs didaktika modellje, 
amely a korreláció teológiáján alapszik, Hollandiában és 
Belgiumban a római katolikus vallásoktatásban a nyolcva-
nas évek végéig sikeres volt. Németországban a viszonylag 
szilárd vallásos szocializációra építve a tanárok úgy szokták 
előadni a teológiai tartalmakat, hogy azokkal a mindenna-
pi életben előforduló, az adott témához kapcsolódó vallásos 
tapasztalatokra is utalnak. Ezenkívül volt egy olyan meg-
győződés, hogy az isteni beavatkozás mint a kereső vallásos 
egyének szükségleteire adott határozott válasz kifejtette ha-
tását e folyamatra. Ám ez a sajátos vallásos háttér ma már 

 11 Roebben 2001, 263–265. o.; Schweitzer 1999, 205–207. o.

nem feltételezhető. A diákok vallásos nyelv, hagyomány 
és közösség nélkül (ezért a teológiai korreláció lehetősége 
nélkül) lépnek be a tanterembe, és az életkérdéseik gyakran 
kimondatlanok és meg nem értettek maradnak.

Határozott meggyőződésem, hogy ezekkel a diákokkal 
valami különös dolog történik akkor, amikor a vallási 
megvilágosodás hermeneutikai-kommunikatív folyama-
tába bevonjuk őket, és lehetőséget kapnak arra, hogy kife-
jezzék magukat a másik oldal értelmet kereső története-
inek segítségével. A pedagógiai korrelációból (amelyben 
arra kérnek: figyelj oda a szükségleteinkre, így vezetni 
tudsz bennünket az úton és segíteni tudsz bennünket a 
tapasztalataiddal) egy új teológiai korreláció bontakozhat 
ki (hol találok új életet a lelkemnek?). Akik a fiatalokat 
olyan környezetbe vezetik be, amely erős és jelentőségtel-
jes didaktikai impulzusokkal van tele, vagy akik az em-
beri ambivalencia és az ebből az ambivalenciából kinövő 
teljesség iránti vágyakozás között feszülő erőtérbe kísérik 
őket, kénytelenek elismerni, hogy a kérdések záporozni 
fognak. Aki például a szülők iránti lojalitás témájának 
megvitatásakor Izsák és Ábrahám kapcsolatát hozza elő, 
az komoly beszélgetésre számíthat. Hasonló hatást vált-
hat ki Jób története a szenvedés tárgyalásakor és Mózes 
története az elhívás kapcsán. 

Ezek a kérdések szorosan kapcsolódnak a tanulóban 
élő zavarodottsághoz, aki a vágyódás és a perspektíva 
között lebeg. Erőteljes kérdések, mivel a végső kérdésekre 
utalnak, amelyekre a vallásos emberek már régóta kere-
sik a jelentőségteljes válaszokat a tartalom (dogmatika) 
és az életmód (etika) felőli megközelítésben. Azok a ta-
nárok, akik a tanulásnak ezekben a fontos pillanataiban 
kizárólag információt kínálnak fel és a kommunikációt 
ösztönzik, véleményem szerint súlyos kárt okoznak a 
mai fiatalok vallásos tanulási folyamatában. Áttekintést 
nyújtanak az emésztőrendszerről, de hajlamosak elfe-
lejteni (vagy nem hajlandók beismerni, vagy nem tud-
ják elviselni a gondolatot), hogy a fiatalok lelki eledelre 
vágynak. A vallásos tanácstalanság kezelésében nem kell 
félni a katechézistől, vagy hogy a fiatalokat hitük megval-
lására bátorítsuk. A katechézis végső soron feltételezi az 
előkatechézist, az pedig a vallási szocializációt. Ez pedig 
már nem valósul meg. A tanulók gyakran üres kézzel jön-
nek a hittanórára. Elég bátrak-e az iskolák ahhoz, hogy 
kritikusan kezeljék a didaktikus szervezettség túlhang-
súlyozását a vallás dolgaiban? Elég bátrak-e ahhoz, hogy 
osztozzanak a fiatalok vallásos „üreskezűségében”, bízva 
abban, hogy ha a fiatalok kísérletezve tanulják meg újra-
értelmezni magukat a vallási tradíción keresztül, abból 
új spirituális megtapasztalások fognak eredni?

Felemelem a szavam azért, hogy magunk mögött hagy-
junk egy olyan vallásoktatást, amelyben a fiatalok csupán 
fürkész turisták, akik – bármennyire is jó szándékkal – 
megtanulnak gyakorlatiasan megfontolni minden lehe-
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tőséget az identitásuk fejlődése szempontjából. A vallási 
tradíciók nem csupán „identitásképzőként” működnek,12 
sokkal inkább mint a bölcsesség forrásai, amelyek csilla-
pítják a lélek szomjúságát. Ez természetesen feltételezi a 
források kritikus olvasását és fundamentalista használa-
tuk elvetését, egy olyan alkalmazásét, amely beszennyezi 
és gyűlölettel tölti meg a lelket. A jó vallásoktatás igazolja 
a vallás eredeti nyelvjátékát.13 Ez a nyelvjáték a rendszerel-
lenesre, az ironikusra, a felforgatóra, a meghatározatlanra 
utal – és ebben az értelemben nyitott a bizonytalanra, a 
meghatározatlanra, a nem funkcionálisra.14

Felemelem a szavam azért, hogy a vallásoktatás felfe-
dező jellegű és informatív legyen, amely megtanulja fel-
ismerni a szilárd tradíciót az alaptörténetekben (pedagó-
giailag: hermeneutikai-kommunikatív), és amely megta-
nulja „felolvasztani” vagy „cseppfolyóssá tenni” ezeket a 
megszilárdult tradíciókat,15 hogy az alapvető tapasztalatok 
és az alapkérdések16 felszínre jöhessenek; azok a kulcsté-
nyezők, amelyek magukkal ragadják a lelket (teológiailag: 
misztagógikus-kommunikatív). 

Ez a misztagógikus megközelítés (a kommunikatív cím-
kével kibővítve, mivel szükség van a tanulók, tanárok és 
a tananyag közötti kommunikációra) azon a pozitív ant-
ropológián alapszik, hogy az ember radikálisan nyitott a 
létezés misztériumára (görögül müsztérion). Elvégre a lélek 
érzékeny a valóság misztériumára, ahogyan az az ember 
életében kibontakozik. A tanulási folyamatban a lelket bá-
toríthatjuk arra, hogy feltárja magát a tanuló személynek. 
Ebből a szempontból a tanár a bába szerepét játssza (görö-
gül agogein), aki időről időre segíti a tanulót abban, hogy 
életet adjon az új felismeréseknek (pedagógiai szempont) 
és egy új életnek (teológiai szempont). A kérügma deduktív 
modellje után, a teológiai korreláció induktív modelljének 
csendes halála után (nyolcvanas évek vége)17 és a kilencve-
nes évek végén a vallási modernizáció keretében a korre-
lációelméletben létrejövő új pedagógiai formák18 eltűnése 
után új érdeklődés alakult ki a vallásoktatás elméletének és 
gyakorlatának területén a vallásos tapasztalatot illetően.19 
Ez az új megközelítés figyelmeztet bennünket az oktatás és 
különösen is a vallásoktatás paradoxonára. Az oktatás mint 

 12 Joas 2004, 12–31. o.
 13 A nyelvjáték filozófiai kifejezés. Wittgenstein szakít azzal a platóni 
nézettel, miszerint a szavak azáltal jutnak jelentésükhöz, hogy valamit 
jelölnek. Ezzel szemben azt állítja: egy szó jelentése abban van, ahogyan 
a nyelvben használjuk. Egy szó használata mindig egy nyelvjáték része. 
(A fordító megjegyzése.)
 14 Roebben 2004, 223–227. o.
 15 Roebben 2007, 121–140., 169–173. o.
 16 Schweitzer 1999, 205–207. o.
 17 Englert 1993.
 18 Mint például az abduktív korrelációelmélet, lásd Prokof–Ziebertz 
2000.
 19 Schambeck 2006, van den Berk 1999.

a „megfosztás gyakorlatának” didaktikailag megszervezett 
formája továbbra is megmagyarázhatatlan.20

Vallásos tanulás a templom előcsarnokában

A vágyakozás és a perspektíva közötti pedagógiai tér, a ta-
nuló keresése és a tanárnak egy szellemi kitérő vállalására 
tett javaslata közötti kapcsolat létrehozhat egy dinamikát, 
amely meghaladja a tanulási folyamatot. Ennek a szervezett 
tanulás keretében megtörténő, előre nem látható „tanítha-
tó pillanatnak” a leírására használom az előcsarnok (nar-
thex)21 metaforáját. Eredeti jelentése a templom bejáratára 
utal, a kinti világ és a belső szent hely közötti ütközőzónára. 
Az előcsarnok – metaforikus értelemben – pedagógiailag és 
teológiailag is a konfrontáció helye. A tanulási folyamatban 
helyet kínálunk fel annak, ami nem tanulható, hanem csak 
részesedni lehet benne. Az előcsarnokban ráébredünk arra, 
hogy nem mi vagyunk saját létezésünk alapja, nem mi va-
gyunk gondolataink forrása, hogy keresésünk közben már 
ránk találtak, és ha elveszünk vagy elveszítjük a fonalat, soha 
nem az értelmetlenséghez térünk vissza. A német teológus és 
pedagógus, Helmut Peukert ezt „transzformatív tanulásnak” 
hívja (ellentétben a legtöbb tanulási formával, amelyeket „fel-
halmozó tanulásnak” nevez), és a jövő oktatási módszerének 
tekinti. Elveszítjük magunkat a Másikkal (vagy a másikkal) 
való találkozásban, azért, hogy megtapasztaljuk magunkat 
egy teljesen más módon, mint „akit megtaláltak”.22 A szer-
ző szerint ebben az „új tanulásban” az egyházaknak és az 
erkölcsi közösségeknek különösen is kiemelkedő szerepet 
kell betölteniük, mivel ők olyan nyitottsággal jellemezhe-
tő hagyományokkal rendelkeznek, amelyek megtanítják az 
embereket arra, hogy hitelesen tudjanak bánni a radikális 
transzformáció helyzeteivel (például gyógyulás egy beteg-
ségből, a bűn megbocsátása, élet a halál után stb.).

A vallásoktatás így olyan lesz, mint egy zarándokút. A ta-
nulási szakasz a zarándokok helyzetéhez hasonlítható, akik 
víz és árnyék után epekednek útjukon, és valami teljesen 
mással találják szembe magukat a templom előcsarnoká-
ban, mint amire vágytak és amit reméltek. Kiváló példája 
ennek a tanulásnak a Madeleine-templom a franciaországi 
Vézelay-ben. A zarándokok a négy legfontosabb francia útvo-
nal egyikén haladva, a burgundiai dombvidéken át Santiago 
de Compostela felé tartva szerencsétlen, két lábon csoszogó, 
felfrissülésre vágyakozó teremtményekké változnak. Van-e 
bárki, aki szomjukat oltaná, és hűs szellőt kínálna nekik? 
Amikor belépnek az előcsarnokba, valami különleges törté-
nik: enyhülésért való esdeklésükre a keresztény megváltás-
történet gyönyörű szobrai válaszolnak. A győzelmes Krisztus 

 20 Geerinck 2004.
 21 A keresztény templom előcsarnoka a katekhuménok részére. 
 22 Peukert 2002.
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„ihletett vizet” kínál nekik, egészen mást, mint amit vártak 
és reméltek. Ugyanakkor a felismerés sóhaja szakad fel a lel-
kükből. Felhagynak a megváltás utáni megszállott kutatással, 
és engedik magukat megtalálni (ebben az esetben Krisztus 
által). A keresés új értelmet kap, a vágyak átrendeződnek, az 
úton feltett kérdések nem oldódnak meg, hanem új megfo-
galmazást nyernek. Az élet új értelmet kap: új jelentést (pe-
dagógiailag) és új irányt (teológiailag).

Következmények a vallásoktatás számára

Az előcsarnok metaforája sebezhető. Félreértelmezhető, 
sőt bizonyos értelemben vonzza a félreértelmezéseket. Az 
előcsarnok mint univerzális szimbólum (szó szerint) egy 
templom épülethez kötődik, amely egy meghatározott val-
lási hagyományt képvisel. Ezért fennáll a veszély, hogy az 
előcsarnokot úgy értelmezzük, mint antropológiai lépcső-
fokot egy bizonyos vallási hagyomány szent terébe való 
belépéshez. Ez a metafora azonban semmi esetre sem egy 
ilyen korlátozott nézet alátámasztására szolgál. Arra hasz-
nálom a képet, hogy megmagyarázzam: az egzisztenciális 
kérdést csak akkor ismerhetjük fel, ha fenntarjuk a vágyak 
és a távlatok közötti feszültséget. A vallási tapasztalat csak 
akkor lesz vonzó a képzelet számára (mint lehetséges válasz 
az egzisztenciális kérdésre), amikor ez a feszültség megfo-
galmazódik. Más szóval: amikor az emberi vágyódás olyan 
szavakkal és képekkel találkozik, amelyek megvilágosító és 
megújító erővel rendelkeznek. A vágyak és a távlatok talál-
kozása, ahogy már korábban is mondtuk, kétrétegű: az új 
meglátások pedagógiai átadása a tanuló narratív identitásá-
nak fejlődése érdekében (Kivé válhatok?) ösztönzést adhat 
egy másik erőteljes vágyakozásnak, hogy megragadjuk azt a 
misztériumot, kik is vagyunk valójában (Hova tartozom?). 
Melyek a következményei ennek a metaforának?

1. Hittantanárként senkinek sem kell aggódnia a 
katechézisnek vagy a hit megvallásának rejtett tanterve23 
miatt. A katechézis végtére is feltételezi az előkatechézist, 
amely azon a kifejezett kívánságon alapszik, hogy az illető 
tagja vagy résztvevője szeretne lenni egy vallási közösségnek. 
Az „előcsarnok” tanulási modelljében – feltételezem – a leg-
többen nem ragaszkodnak ehhez a gondolathoz. Valószínű-
leg meg vannak keresztelve, de a gyakorlatban ez nem sokat 
jelent számukra. Feltételezem, hogy manapság a gyermekek 
és fiatalok többsége nem ment át vallási szocializáción a csa-
ládban, ezért nincs meg bennük az előkatechézis vágyódása. 
Az a vágyakozás, amelyről az előcsarnokban zajló tanulás 
paradigmájában beszélek, teljesen más természetű. Abban 
a kérdésben fogalmazódik meg, amelyet a gyerekek tesznek 

 23 A rejtett tanterv az a tudás, amelyet egy iskola vagy egy intézmény 
nem oktat tantervszerűen, mégis fontos részét képezi a tanulók által 
elsajátítandó ismereteknek. (A fordító megjegyzése.)

fel a tanárnak: „Valóban hiszed azt, amiről nekünk beszélsz? 
Mit jelent számodra, hogy van hited? Hogyan működik ez 
nálad?” A vágyakozás éppen ezért nyitott és előítéletektől 
mentes; a posztszekuláris környezetben ez egyre inkább 
elterjedt, tipikus helyzet. A kérdés éppen ezért az, vajon a 
mai vallásoktatásnak van-e bátorsága arra, hogy művelje 
ezt a területet, és megmutassa, konkrét hívő emberek és 
csoportok hogyan vesznek részt az egzisztenciális vágyódás 
terének tisztázásában. Ezért tehát nem szabad félreértenünk 
az előcsarnok képét a szó szerinti értelemben, mintha az 
előkatechézis előcsarnoka lenne, amelynek a külső kapuja 
zárva van, és mintegy gátat képez, ha már egyszer az em-
berek beléptek a főhajóba, a templom belső (értsd: liturgiai, 
szentségi, katechetikai) részébe.

2. Ez a modell áthidalja a szent egyház és a szekuláris 
világ közötti „klasszikus” szakadékot, amelyet a „modern” 
szekularizációelméletek írnak le. Elvégre a profán megje-
lenhet a templom belsejében, a szent pedig megnyilvánul-
hat a templomon kívül. Az előcsarnok átjárójában a két 
világ találkozik, ily módon kölcsönösen hatással vannak 
egymásra. Mondanom sem kell, hogy ez a megközelítés 
új igényeket támaszt a keresztény teológiával szemben. 
Izgalmas feladat a jövő teológiai reflexiója számára annak 
a kérdésnek a vizsgálata, hogy a teljesség szentségi megta-
pasztalása, amely a jó liturgia jellemzője, vajon eredhet-e 
az emberi létezés hétköznapi jellegéből, és hogyan.

3. Fontos, hogy az előcsarnokban felébresszük és táplál-
juk az immanens és a transzcendens közötti feszültségből 
adódó, már meglévő „transzcendes nyitottságot”, hogy a 
tanulók úgy tekintsenek magukra, mint nyitott kérdés-
re, és reméljék, hogy ennek az egzisztenciális kérdésnek a 
megválaszolásához termékeny és biztos talajra találnak. 
Ez azt jelenti, hogy az ilyen szellemben oktató tanároknak 
figyelmesen meg kell hallgatniuk a mai fiatalok vágyait, 
és képesnek kell lenniük megfogalmazni életük gyakran 
kimondatlan kérdéseit. Továbbá bátorítaniuk kell a fiata-
lokat abban a törekvésükben, hogy megfogalmazzák saját 
tapasztalataikat. Éppen ezért folyamatosan jelen kell len-
niük az élet piacán, hogy lelkiismeretesen megfigyeljék a 
fiatalok legfőbb vágyait, amelyektől életük beteljesedését 
várják, és hogy segítsenek nekik ezeket megfogalmazni. 

4. Egy másik szempont ebben a kétpólusú vezetésben – a 
vágyakozások megfigyelésén kívül – a távlatok megfogal-
mazása, más szavakkal a „vallási hátizsák” tartalmának 
összeállítása. Mit tartalmazzon? Milyen felszerelést vigye-
nek magukkal a tanárok az útra? Az erre a kérdésre adott 
válasz nagy hermeneutikai érzékenységet kíván. Milyen 
bibliai alaptörténetek tudják megvilágítani és illusztrálni a 
mai fiatalok egzisztenciális kérdéseit? Minek van különösen 
is nagy jelentősége? Az „igazságok hierarchiájának” mely 
rendszere van érvényben? A megváltás mely központi gon-
dolatait kell ma megfogalmazni? Mi az, amit holtsúlyként 
magunk mögött hagyhatunk? Meggyőződésem, hogy ez a 
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gondolatmenet feltételezi az akadémikus teológia megújult 
elköteleződését a napjainkban zajló vallásoktatási eszme-
cserével. Óriási szükség van bibliai, liturgiai, politikai-eti-
kai és kulturális-vallási fókuszpontokra, hogy ösztönözzük 
és segítsük a mai fiatalok értelemkeresését. 

5. Az előcsarnok tere a találkozás tere is, ahol az ember-
nek megvan a szabadsága a teologizálásra. Elvégre sokféle 
kérdés és tapasztalat merülhet fel az immanens-transz-
cendens folytonosságában. Néhányan az életük radikális 
változásáról fognak beszélni, mások pedig az életükben 
vállalt emberi szolidaritásról. Új hagyományminták, in-
terpretációk, sőt tartalmak fognak származni ebből a krea-
tív találkozásból. Nyilvánvaló, hogy a vallási hagyományok 
újra életre kelnek és aktiválódnak az előcsarnokokban, ha 
a fiataloknak megadjuk az esélyt, hogy elsajátítsák őket 
– bármennyire tiszteletlennek tűnik is ez a „tradiciona-
listának”, aki minden tanárban ott rejlik lénye legmélyén. 

6. A „tanulás cselekvés által” fontos elv az előcsarnokban. 
Úgy gondolom, a vallásoktatás tisztán oktatási és didaktikai 
megközelítése a kognitív kompetenciákat helyezte előtér-
be. A modern vallásoktatásnak ösztönöznie kell a gondol-
kodást, és igyekszik megtanítani a gyerekeknek, hogyan 
fogalmazzák meg hatékonyan saját vallási identitásukat, 
és hogyan tekintsenek arra. A vallási értelemben vett írás-
tudás azonban véleményem szerint felülmúlja e racionális 
megközelítés értelmét. Ez ízlés és belső jártasság kérdése 
is. Attól félve, hogy doktrinákkal oltjuk be a fiatalokat, már 
nem merjük bevezetni őket az aktuálisan megélt hit vallási 
tapasztalataiba a szimbólumokon, rituálékon, a gyülekezet 
szociális tevékenységén, valamint hívőkkel és hívő közös-
ségekkel történő valódi találkozásokon keresztül. 

7. Az előcsarnok perspektívája végső soron szembesít ben-
nünket az energikus közösségek elkerülhetetlen kérdésével. 
Valóban léteznek ilyenek? Ha igen, akkor vajon kölcsön-
hatásban állnak egymással, és alkalmazzák az előcsarnok 
módszerét? Mi a helyzet a spirituális lendületükkel? Vajon 
nem azt kell gyakran megállapítanunk, hogy a vallási kö-
zösségek azért nem képesek az értelemkereső emberek mai 
szükségleteit kielégíteni – akik hisznek anélkül, hogy tartoz-
nának valahova –, mert ők maguk annyira lélek nélküliek, 
ezért a tagjaik csupán tartoznak valahova, anélkül, hogy 
hinnének?24 Van még valaki a vendégfogadóban? Van élet 
a fogadóban? Főznek még ott valamit? Vagy már az utolsó 
ember is elment, lekapcsolta a lámpát és bezárta az ajtót?

Következtetés

A fiatalok egyre növekvő mobilitásának és a 
diaszpóraközösségek növekvő számának szempontjából, 

 24 Az angol szójáték az eredeti szövegben: „believing without 
belonging” és „belonging without believing”. 

valamint a szinkretizmus és a vallási turizmus terjedésének 
összefüggésében25 a fent vázolt megközelítés mindenkép-
pen megérdemli a figyelmet.26 Ugyanakkor a nagy vallási 
tradíciók is nyomot hagynak korunk értelemkeresésre irá-
nyuló vágyakozásán. A zarándok képe, amely ezt a hatást 
nagyszerűen illusztrálja, Herman Vuijsje holland regény- és 
újságírótól származik, aki ellenkező irányban tette meg a 
Camino zarándokutat, Santiago de Compostelától Amsz-
terdamig. Ő írja: „Hová lettek mindazok a kilokalóriák, 
amelyeket a zarándokok az évszázadok alatt elhasználtak? 
Lerakódtak a Caminón. A középkor óta használaton kívül 
vannak, senki nem vette észre őket: egy réteg tiszta ener-
gia, amely ezernyi zarándok lába alatt összesűrűsödött és 
kikristályosodott. Most a zarándokút sok évszázad után 
újra életre kel, régi útvonalakat újra felfedeznek; felébred-
nek a szunyókálásból, és napjaink zarándokainak nem is 
sejtett erőt adnak.”27
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„Lehet, hogy a Tékozló Fiú története nem történt meg, 
vagyis nem tény,
a farizeusi gondolkodás közkedvelt használata szerint, 
de igaz és valóságos, 
ahogy Isten léte se tény, 
hanem valóság.”12 

(Pilinszky János)

A cím és ami mögötte van

Pilinszky mint teológus

Mindenekelőtt szeretném megmagyarázni, miért is hí-
vom Pilinszky János művészetét, költészetét, életművét 
teológiának, magát a költőt pedig teológusnak. Magának 
a teológiának mint szónak több jelentése van, írja korunk 

 1 Az előadás elhangzott a Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye 
Lelkészi Munkaközösségének 2008. január 23-ai ülésén Debrecenben.
 2 Senkiföldjén. In memoriam Pilinszky János. Szerk. Hafner Zoltán. 
Nap Kiadó, Budapest, 2000.

talán legtekintélyesebb rendszeres teológusa, Wolfhart 
Pannenberg: „Napjainkban elsősorban meghatározott 
akadémiai tudományágat értenek rajta, vagy legalábbis 
a megismerésre irányuló emberi törekvés egyik területét. 
Eredeti összefüggésében – vallja a neves szisztematikus 
– a platóni filozófián belül viszont a »teológia« a költők 
elbeszéléseiben és énekeiben az istenségről hírt adó lo-
goszt jelölte, nem pedig az istenség mibenlétét vizsgáló 
filozófiai reflexiót.”3

Pilinszky – vallom és hiszem – teológus, egyrészt az 
előbbiek értelmében, másrészt abban az értelemben, aho-
gyan már Alexandriai Kelemen is értette: a teológus Isten-
től inspirált személy, aki nem hirdet mást, mint az isteni 
igazságot, a teológia pedig maga a hirdetés. Pilinszky 
inspirált személy, aki részesévé vált a teológiának, az is-
teni igazság szemlélésének, amit – azt gondolom – ma-
ga az Isten nyitott meg számára kinyilatkoztatást közlő 
inspiráció révén. 

Paul Tillich mondata is igazolja Pilinszky teológus voltát, 
aki így ír a teológus létről: „Újra le kell szögeznünk, hogy 

 3 Wolfhart Pannenberg: Rendszeres teológia. 1. Osiris, Budapest, 11. o.

Gáncs Tamás: 
Pilinszky János esszenciális teológiája1

A Senkiföldjén – In memoriam Pilinszky János2 című könyv alapján
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a teológus a teológiai körhöz tartozik, annak kritériuma, 
hogy valóban a körön belül van-e, nem egyéb, mint az a 
kérdés, hogy végső meghatározottságának tekinti-e a ke-
resztény üzenetet. […] A teológia tárgya az, ami minket 
végsőleg meghatároz.”4 Pilinszky egész életében a végső 
tárgyat kereste méltó megnyilatkozásul, azt kutatta, mi 
az, ami, ki az, aki végsőleg meghatároz, aki a dolgok mö-
gött áll, aki rámutat a szenvedés értelmetlenségére, illetve 
annak értelmére.

Pilinszky vérbeli, a szó legmélyebb értelmében vett te-
ológus.

Pilinszky a keresztény hit tartalmának módszeres ér-
telmezője: teológus. 

Pilinszky – bár ezt ő sohasem vallotta magáról – teo-
lógus. 

Pilinszky – bár sohasem volt róla papírja – teológus.
Versei, publicisztikái, levelei mind-mind a keresztény 

teológia mélyéből felhozott gyöngyszemek. Gyöngysze-
mek, amelyekre mélységesen igaz ez a tillichi gondolat: 
„A festmények, a versek és a zene is lehet a teológia tárgya, 
de nem esztétikai formájuk szempontjából, hanem abból 
a megfontolásból, hogy a minket meghatározó végső va-
lóság valamely aspektusát fejezik ki esztétikai formájuk-
ban és által.”5

Esszenciális teológia – avagy a lézersugár 
élessége, a lényeglátás maximuma

Esszenciális teológia: talán ezzel a kifejezéssel lehetne leg-
jobban kifejezni a teológiát, amelyet Pilinszky képvisel. 
Nincsen benne semmi felesleg, semmi lényegtelen infor-
máció. Nemes Nagy Ágnes jellemzi így a Trapéz és korlát 
című verseskötetének megjelenése kapcsán a költőt: „Vi-
lágosan újrafogalmazza azt a régi igazságot, hogy írni – s 
különösen is verset írni – elsősorban annyi, mint válogatni. 
[…] Semmi sallang, semmi szín, csupa fény és árnyék, s az 
sem az árnyalatok bonyolult átmeneteivel, hanem a puszta 
lényeg éles körvonalával.”6 

Pilinszky sűrít írásaiban. Sűrít, összefoglal, kiszórja a 
lényegtelen elemeket, tömörségre törekszik, nem a nagy 
szavakra. Pilinszky összegez. Olyan, mintha megpróbál-
ná belesűríteni a keresztény teológia egészét néhány sorba. 
Minden szava, minden mondata, minden verse mögött oly 
sok egyéb szó, egyéb mondat, egyéb vers húzódik meg. 
Műveit olvasva azt érzi az ember: ez a művész csak a lé-
nyegről beszél. Csak arról ír, ami valóban fontos: az életről, 
a halálról, az Istenről, a krisztusi passióról, a magányról, 

 4 Paul Tillich: Rendszeres teológia. Osiris, Budapest, 2000. 29. o. 
 5 Uo. 31. o.
 6 Nemes Nagy Ágnes: Trapéz és korlát. Újhold, 1946/2.

a szeretetről, a reményről, a szenvedésről és a tékozló fiú 
hazatalálásáról.

Pilinszky művészete esszencia, a mélységből felhozott 
gyöngyszem. Nem beszél mellé, nem beszél feleslegesen. 
Evangéliumi esztétikája tökéletesen működik. „Van a lírá-
nak is hegyi levegője. Ez árad Pilinszky minden sorából”7 – 
írja Rónay György Olvasás közben című írásában 1971-ben. 
Szintén ezen a helyen írja Rónay a Pilinszkyre teljesen ráillő 
sorokat: „Maga a valóság bonyolult, egyre bonyolultabb. A 
költő dolga nem az, hogy a labirintus minden útját a bele-
szédülésig és beleszédítésig végigkövesse – mint a költészet 
szélhámosai csinálják –, hanem hogy a látszólag végtelenül 
kusza számrengeteget egyetlen, szilárd egyetlenre vezesse 
vissza, s egy megoldás, egy kép, egy jelkép tömör, önértékű 
formulájába foglalja. A valóság bonyolultságával szemben 
egyszerű, de egyszerűsége nem üresség, hanem fokozott 
tömörség: a valóság bonyolultságának szintézise.”8 

Szintézis. Esszencia. Mindent kidobálni, ami felesleges. 
Egy 1978-as interjúban beszélt arról Pilinszky, hogy amikor 
elvitték a munkatáborba, könyveket vitt magával. De egy 
idő után elkezdte kidobálni azt, ami ott és akkor már nem 
tűnt érvényesnek. Végül csak az Evangélium maradt nála. 
Azt gondolom, ez a történet szimbólumértékű is egyben: 
csak az marad meg Pilinszky művészetében, ami igazán 
fontos. Csak azok a szavak, amelyek tényleg fontosak. Csak 
az a forma, ami segíti a megértést. Csak az a tartalom, ami 
valóban a lényegről tesz tanúbizonyságot.

Lengyel Balázs 1974-es, „A hiány költője” című tanul-
mányában írja Pilinszkyről: „A század legsúlyosabb, szo-
rongató élményét a lehető legkisebb helyen, maximális 
tömörítéssel, a lézersugár élességével fejezi ki. Hogyan, 
mivel éri el ezt a jellegzetes pilinszkys élességet, a kifejezés 
intenzitását? Nos: szavakkal.”9

Pilinszky teológiáját ezek alapján nevezem esszenciális 
teológiának. Összesűríti, összefoglalja, összetömöríti a ke-
resztény teológiát, kétséget sem hagyva afelől, hogy műve-
iben benne van az emberi létezés problematikájának szíve 
közepe. Olyan költő Pilinszky, aki nemcsak beszél, de mond 
is valamit. Olyan teológus Pilinszky, aki nem körülírja az 
evangélium katarzisát, hanem magáról a katarzisról ír.

Írói módszere mind tartalmilag, mind formailag – Ro-
din szavaival élve –: mindig lefaragni a fölösleget…

 7 Rónay György: Olvasás közben. Magvető, Budapest, 1971.
 8 Uo.
 9 Lengyel Balázs: Zöld és arany. Magvető, Budapest, 1988.
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Curriculum vitae: 
Pilinszky életrajza – röviden, két részben

Objektív rész – a számok tükrében

Pilinszky János Budapesten született értelmiségi család-
ban. Édesapja mérnök és jogász volt, aki harcolt az I. világ-
háborúban, majd annak befejeztével egy budapesti postán 
helyezkedett el. 1937-ben posta-főfelügyelőként halt meg 
gyomorfekélyben. Édesanyja, Baitz Veronika is a postán 
dolgozott, és önkéntes ápolónőként vett rész a háborúban. 
Pilinszky a Cukor utcai iskolában kezdte tanulmányait, 
a budapesti piarista gimnáziumban folytatta, ahol 1939-
ben érettségizett.10 A középiskola befejeztével a budapesti 
tudományegyetemen jogot kezdett hallgatni, majd a böl-
csészkarra, magyar–olasz–művészettörténet szakra járt. 
Az egyetemet 1944-ben befejezte, de diplomát nem szerzett.

1944 novemberében behívták katonának. 1945 febru-
árjában került a németországi Harbach faluba, ahol – itt 
és más lágerekben betegeskedve – megláthatta a koncent-
rációs táborok szörnyű világát, ami meghatározta egész 
életét és a költészetét. 1945 őszén térhetett vissza szülővá-
rosába. Első verseskötetét a Szent István Társulat adta ki 
1946-ban, amellyel a következő évben Baumgarten-díjat 
kapott. 1947–1948-ban római ösztöndíjjal több hónapot 
Olaszországban töltött.

1955. október 12-én feleségül vette Márkus Anna színész-
nőt, de néhány hónap múlva el is váltak, ám mindvégig jó 
barátságban maradtak. 1956-ban rövid ideig a Magvető 
Kiadó lektora, 1957-től az Új Ember katolikus hetilap belső 
munkatársa volt. Nagyrészt itt jelentek meg tárcái, vallásos 
és bölcseleti elmélkedései, művészeti kritikái. A hatvanas 
évek elejétől többször utazott Nyugat-Európába, főleg Pá-
rizsban töltött hosszabb időt. 1971-ben József Attila-díjjal 
tüntették ki.

A hetvenes évek végén ismerkedett meg Jutta Scherer 
német vallástörténésszel. Szerelmük idejére esett utolsó 
költői korszaka. 1978-ban ismerkedett meg Párizsban Ing-
rid Ficheaux-val, akivel 1980 júniusában házasságot kötött. 
Ugyanebben az évben Kossuth-díjat kapott. 

Utolsó nyilvános szereplése egy rendhagyó irodalom-
óra volt Székesfehérváron, a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskolában, 1981 márciusában. 1981. május 27-én egy erő-
teljes frontátvonulás elvitte második szívrohamában. A 
halál váratlanul érte. Barátai elmondása alapján tele volt 
tervekkel. 1981. június 4-én hatalmas tömeg kísérte utolsó 
útjára a Farkasréti temetőbe.

 10 Érdekesség: csak magyarból kapott jeles osztályzatot…

Szubjektív rész – néhány fontos név és mozzanat

Pilinszky esszenciális teológiájának kialakulásában – a há-
ború borzalmai mellett – Dosztojevszkij regényei, Simone 
Weil művei is fontos szerepet játszottak, csakúgy, mint sze-
mélyes találkozása Bébivel, anyai nagynénjével, valamint 
Sheryl Suttonnal. Természetesen e találkozások mellett még 
számos tényező befolyásolta a költő egyedi stílusát, kife-
jezésmódját, de talán e négy „találkozás”, e négy „hatás” 
tűnik a legerőteljesebbnek mind közül. 

Bébi
Családjáról – eredendően szemérmes lévén – Pilinszky 
nem sokat beszélt: csak a fontosabb kötődésekről. Ilyen 
„fontosabb kötődésnek” tekinthető Bébi, az anyai nagyné-
ni, aki ötévesen leesett a padláslépcsőről, és emiatt szelle-
mileg korlátolt maradt egész életére. Bébi beszélni sem igen 
tudott, a kis Pilinszky tanította magyarul, akire nagynénje 
a szellemileg visszamaradottakra jellemző szeretetárada-
tát ontotta. 

Mivel Bébivel töltötte a legtöbb időt akkoriban – aho-
gyan idősebb korában egy interjúban megjegyezte –, ő 
az emberi beszédet, amit más anyanyelvként otthonról 
hozva oly magától értetődőnek tart, nem evidenciaként 
birtokolta.11 

Bébi csak németül tudott. Pilinszky ezzel hozta kapcso-
latba azt a tényt, amit költészetéről a kritika unos-untalan 
emleget: nyelve dísztelen, puritán, kevés szót használ, köl-
tői kifejezésmódja az eszköztelenségig egyszerű. Így vallott 
Bébiről a költő: „Engemet… anyám mellett anyám nővé-
re nevelt, ő volt a legtöbbet velünk… egy nagyon-nagyon 
redukált nyelvet beszélt, talán szegényesebb nyelvet, mint 
a gyerek… azt a néhány szót viszont, amit mondott, azt 
rettenetes intenzitással mondta…”12

Kevés szó, rettenetes intenzitás – talán így lehetne sum-
mázni Pilinszky minden egyes leírt vagy kimondott gon-
dolatát is, és Bébi, a nagynéni ennek a „pilinszkys sűrített 
kifejezésmódnak” a kialakulásában kétségtelenül fontos 
szerepet játszott. 

Dosztojevszkij
Pilinszky 12 éves volt, amikor kezébe akadt egy könyves-
boltban Fjodor Dosztojevszkij Megalázottak és megszomorí-
tottak című műve. Azt lehet mondani, hogy ezzel a könyv-
élménnyel fordult igazán a szenvedő emberek világa felé. 
Pilinszky költészetében kulturális metaforaként is szerepel 
Dosztojevszkij neve, és ilyen szerepet tölt be ismert regény-

 11 Egyes kutatók úgy vélik, e sor az Apokrif című versből a Bébivel 
való kapcsolatának hatása: „Szavaidat, az emberi beszédet én nem be-
szélem.”
 12 Tüskés Tibor: Introitusz. In uő: Pilinszky János. Szépirodalmi 
Könyvkiadó, Budapest, 1986. /Arcok és vallomások./
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hőseinek említése is, így például Aljosa Karamazové vagy 
éppen Sztavroginé. De másutt is, a tulajdonnevek említé-
se nélkül is ráismerhetünk költészetében Dosztojevszkij-
hatásokra olyan motívumokban, mint a bűn, a fegyenc, a 
vesztőhely vagy az aranykor. 

Ezeknek a hatásoknak és motívumoknak az értelme-
zését maga a költő végzi el egyik esszéjében. „Hogyan le-
hetséges egy ártatlan kínhalála, ha létezik a Gondviselés? 
– kérdezi, mintegy megismételve Dosztojevszkij műveinek 
alapkérdését. – A puszta értelem nem lát kiutat, szükség-
szerűen föltételezi, hogy a világ vak, részvétlen őrlőma-
lom, amelynek kerekei közé hullva senki élő – se bűnös, 
se ártatlan – nem számíthat irgalomra. Ennek láttán csak 
a lázadás születne meg bennünk magunk, a világ, mások 
és Isten ellen, de így, e titokzatos botrány – gyerekek és Is-
ten halála – láttán térdre esünk, mint Dosztojevszkij vagy 
Karamazov Aljosa, amikor egyedül marad Istenével.” 

Ami elsősorban összeköti Pilinszkyt Dosztojevszkijjel, 
az nem más, mint az a tény, hogy bár a teremtett világ 
abszurditását és lakhatatlanságát mindketten pokolbeli 
élességgel látják, mégsem tagadják meg keserűségükben a 
Teremtőt, hanem még radikálisabb hittel fordulnak hoz-
zá mint végső vigasztalóhoz, velünk szenvedőhöz, sőt: a 
szenvedés Istenéhez.

Simone Weil
Az evangéliumok és Dosztojevszkij mellett kétségtelenül 
Simone Weil gondolatvilága volt a legdöntőbb hatással Pi-
linszky életművére, amit a költő maga is nyíltan vallott írá-
saiban, vele készült beszélgetésekben.13 A francia misztikust 
általában „legkedvesebb szerzőm”-nek vagy éppen „meste-
rem”-nek nevezte. 1963-as párizsi tartózkodása alatt fedezte 
fel Weil munkáit, akit francia körökben többen az akkor 
zajló II. vatikáni zsinat egyféle előfutárának tekintettek. 

Pilinszky Weil írásaiban egy olyan modern kori autenti-
kus evangéliumi hit megfogalmazásával találkozott, amely 
a keresztény életszentség és aszkézis radikális követelmé-
nyével lép fel, és amely az emberi szenvedés metafizikai 
távlatainak felvázolásakor úgy vet számot az emberi lét 
tragikumával, hogy közben a felebaráti szeretet valódi je-
lentőségét is hangsúlyozza, sőt mindeközben egy evangé-
liumi szellemiséghez kapcsolódó esztétika körvonalait is 
felvázolja. 

Sheryl Sutton
1973-ban, amikor Pilinszky Párizsban tartózkodott, meg-
betegedett, és barátjának mennyasszonya, Sheryl Sutton, 
Robert Wilson világhírű színházának egyik sztárszínész-
nője ápolta. Naponta vitt ételt a költőnek, teát főzött ne-
ki, eligazgatta a lázas költő párnáit. E találkozásoknak és 
Robert Wilson előadásainak a hatására született meg a 

 13 Bende József: Pilinszky és Simone Weil. In Hafner 2000.

Beszélgetések Sheryl Suttonnal című írás, amely nem más, 
mint egy esszéregény-dialógus: a színházról, a csendről, az 
emberi kapcsolatokról, egy új formáról. 

A költő „egy párbeszéd regényének” nevezte e műfaji-
lag behatárolhatatlan könyvét. A francia fővárosban zajló 
dialógus – Pilinszky és egy New Orleans-i születésű fekete 
leány között – inspirációja az esztétikumnál mélyebb és 
egyetemesebb kíváncsiság: a világ szegényeinek, a megszo-
morítottak és megalázottak (Dosztojevszkij) helyzetének, 
életérzésének és reményeinek körülrajzolására, kimondá-
sára irányuló kísérlet.

Nyilvánvalóan lehetne folytatni azon emberek és azon 
események sorát, akik és amelyek döntően meghatároz-
ták Pilinszky művészetének sűrítő-összegző-tömörítő-
lényegretörő stílusjegyeinek kialakulását – nem feledve 
természetesen Pilinszky egyéniségének és személyiségének 
különlegességét –, ám most szeretnék rátérni az általa meg-
alkotott esszenciális teológia néhány kulcsmozzanatára.

Pilinszky teológiai koncepciója – teológiai 
súlypontok
Engedtessék meg, hogy Pilinszky teológiájának bemutatá-
sakor kulcsfogalmak segítségével foglaljam össze mindazt, 
ami a költő művészetének, irodalmi munkásságának, ver-
seinek és publicisztikáinak szíve közepe. Kulcsfogalmak, 
amelyek kimondva vagy kimondatlanul az életmű egészét 
megpecsételték. Kulcsfogalmak, amelyek nagyon szorosan 
kapcsolódtak a művész gondolatvilágához, sőt szinte egyek 
lettek vele. Teológiai fogalmakról van szó, amelyeknek Pi-
linszky sokszor teljesen új ízt adott, sőt bizonyos értelem-
ben leleplezte és nyelvi bravúrokkal újracsomagolta őket. 

Fülöp László a költőzseni halála után az Alföld című 
folyóiratban megjelent írásában így jellemzi az elhunyt 
géniuszt: „Pilinszky merte vállalni a ritka megszólalás, a 
kevés beszéd, a kevés mű kockázatát.”14 Pilinszky teológiai 
koncepciója – amennyiben ezt lehet egyáltalán koncepci-
ónak nevezni – nem magyarázat, hanem összefoglalás. 
Nem bonyolítás, hanem egyszerűsítés. Nem kifejtés, hanem 
esszencia. A mag, a lényeg megtalálása. A héj, a körítés, a 
díszlet elhagyása. Ezt nevezem esszenciális teológiának, 
amelynek rövid bemutatását kísérlem meg a következőkben 
„pilinszkys kulcsfogalmak”, Pilinszky-idézetek segítségé-
vel – természetesen a teljesség igénye nélkül.

„szenvedés”

Pilinszky úgy véli, az ember drámai lény, számára a léte-
zés egyszerre öröm és szenvedés, egyaránt átéli a létezés 

 14 Fülöp László: Pilinszky János halálára. In Hafner 2000, 176. o.
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tragikumát és tragikus derűjét. Van olyan Pilinszky-ku-
tató, aki úgy véli, a létet kísérő fájdalom, a szenvedés lett 
legfőbb ihletője a művésznek. Költészetének magja nem 
más, mint a létezés tragikuma, de ugyanakkor a vele való 
küzdelem is.15 „Magát Isten nagyon szeretheti, hogy ennyit 
szenvedett” – mondta neki egyszer egy gyóntatópap, ami 
nagyon megérintette őt, felkavarta, és még évtizedekkel 
később is emlékezett rá. 

Pilinszky háborús tapasztalatairól, szenvedéseiről, az 
ott átélt tragédiáról szóló verseiben – így például a Francia 
fogoly, Harbach 1944, Ravensbrücki passió, Harmadnapon 
címűekben – benne van az a mondanivaló, hogy az ember 
passiója és a Krisztus passiója összetartozik, de a szenvedés 
mögött a fogoly, a szenvedő sorsa is értelmet kap Krisztus 
feltámadásában. Az emberi élet Krisztus passiójának je-
gyeit viseli magán – ez az, amit a költő a haláltáborban a 
történelem egy kegyelmi pillanatában meglátott egy fo-
golyban –, ugyanakkor a feltámadás ígéretét is hordozza. 

A föld Pilinszky értelmezésében Istentől elhagyott föld, 
a Paradicsom utáni állapot. Az ember ebben a szituációban 
– messze az Éden fáitól – tékozló fiúként akar megtérni az 
elveszett hazába. „A dolgok természetfeletti centrumába” 
szól a meghívás, ide kell megtérnünk – olvashatjuk Pilinsz-
ky 1964-es naplójában. Ugyanitt írja: „Egyedül az Atya van. 
A szenvedés a meghívónk hozzá. Nem szabad megfutni a 
szenvedéstől.”16

Pilinszky szenvedése és magánya olyannyira tökéletes, 
hogy ezt bizonyos értelemben a vallás sem tudta felolda-
ni.17 Nem más ő, mint a létszenvedés költője, aki minden-
ki költője lett, a legaktuálisabban és mindenkori módon 
egyaránt: örökös emberi veszélyeztetettségünk felmuta-
tója.18 Fülöp László írta egy tanulmányban a költő halálá-
ra: „Pilinszky János a költészet boldog-szenvedő aszkétája 
volt. […] Tökéletesen átélte »az emberi egzisztencia tragi-
kumát«.”19

„csend”

Pilinszky „Ars Poetica helyett” című, 1970-ben megjelent 
írásában így ír: „A tények mögül száműzött Isten időről 
időre átvérzi a történelem szövetét. Ami nyomot hagy raj-
ta, oly véghetetlenül igénytelen, hogy kérdéses, valaha is 
föl tudunk érni hozzá? Ha lehet megkülönböztetést tenni, 
a köztünk beállott csend többé nem is annyira a költészetet 

 15 Tüskés Tibor: Introitusz. In Tüskés 1986.
 16 Gattyán Nikolett – Szalay László: „Egyedül Istennel írunk”. In 
Hafner 2000.
 17 Hafner Zoltán: Részletek a Harmadnapon fogadtatásából. In 
Hafner 2000.
 18 Nemes Nagy Ágnes: Pilinszky János két verse. In uő: A magasság 
vágya. Magvető, Budapest, 1982. 99. o.
 19 Fülöp in Hafner 2000, 176. o.

érinti, mint magát a költőt kötelezi, élete egészét követeli 
már, s nem lehet nem eleget tenni e hívásnak, ha mindjárt 
a végleges és tökéletes elnémulás kockázata árán is.” 

A csend kétségtelenül nagyon fontos fogalom Pilinszky 
eszköztárában. A csend mint esemény, sokféle csendtípus-
sal. Intelem című versében így ír: 

„Ne a lélegzetvételt. A zihálást. 
Ne a nászasztalt. A lehulló maradékot, hideget, árnyakat. 
Ne a mozdulatot. A kapkodást. 
A kampó csöndjét, azt jegyezd.”20

Pilinszky vallotta, hogy a csend sokféle lehet, hogy a 
pokolraszállás csendje nem feltétlenül Isten csendje, és 
hogy a világ csendje még véletlenül sem keverendő ösz-
sze ama másikkal: az ember elrejtőzésének nyilvánvaló 
csendje az Istenével.21 

Pilinszky csendje sokféle, de leginkább a kiáltás utáni 
pillanatnak a csendje ott a kereszten. „Úgy szeretnék ír-
ni – mondta Pilinszky egyszer –, mintha csöndben ma-
radtam volna.” Ahogy az indiai szentek éltek a csenddel, 
akik egyáltalán nem voltak hajlandóak megszólalni, csak 
amikor már a végső igazság szólt általuk, vagy ahogyan 
Szókratész vagy Krisztus élt vele bírái előtt, ez a csönd a 
beszéd visszhangzó formája lehet. Pilinszky, aki ritkán 
ironikus, és sohasem messianisztikus, másfajta csöndre 
tanít minket.22 

Így vall a költő egy 1968-as, Új Emberben megjelent cik-
kében: „Minden beszéd legmélyén csönd lakik. Isten min-
den beszédet felülmúló csöndje, az a legfőbb kimondha-
tatlan beszéd, mely szavainkban örökösen megtestesülni 
kíván, hasonlóképpen ahhoz, ahogyan az Ige testet öltött 
közöttünk.” Igen, Pilinszky csendje sokféle, de leginkább 
„a kiáltás utáni pillanatnak a csöndje ott a kereszten”.23

„szeretet”

Pilinszky számára a vérségi köteléknél sokkal többet jelent 
a szeretet összefűző ereje. Rengetegszer ír a szeretetről, 
különböző aspektusait bemutatva – ezek közül említek 
meg néhányat.

1. Az inkarnáció és a szeretet Pilinszkynél úgy kapcsoló-
dik össze, hogy a költő szerint egész létünk a szeretet isteni 
túlkapásainak a drámája, és ennek a drámának áll mintegy 
centrumában a megtestesülés titka az isteni ártatlanság 
makulátlan tiszta jegyeivel.

2. Az utolsó vacsorával kapcsolatban így ír a szeretetről: 

 20 Pilinszky János összes versei. Osiris, Budapest, 1997. 100. o. 
 21 Balassa Péter: A látvány és a szavak. In uő: A látvány és a szavak. 
Magvető, Budapest, 1987.
 22 János Pilinszky: Selected Poems. Ed. Ted Hughes. Transl. Kada 
Júlia. Carcanet New Press, 1976. 
 23 Uo. 
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„Minden szeretet tragikus, nincs szeretet tragédia nélkül.24 
És Istennek még csak választása sincs, hogy elfogadja a 
szeretetet, vagy elutasítsa a tragédiát, mivel ő maga a sze-
retet.” Minden szeretet tragikus a földön. És fordítva is: 
szeretet nélkül nincs tragédia. Szeretet nélkül az élet lehet 
szenzációs és unalmas, értelmes és értelmetlen, de soha-
sem tragikus. A szeretet nem arra való, hogy a szenvedést 
feloldja. Épp ez a szeretet titka. Egyedül szeretve tapasztal-
hatjuk meg a halál végleges tragikumát és az öröklét rea-
litását. Élet és halál, öröm és szenvedés egyedül a szerető 
szívek számára valóság. 

3. Nagyon izgalmas Pilinszky felfedezése az imádság és 
a szeretet kapcsolatáról. Úgy véli, az imádságnak nincs al-
ternatívája abban az értelemben, hogy csak abban vagyunk 
képesek egyedül mindent és mindenkit szeretni. 

4. A költő a szeretettel összefüggésben arról beszél egy 
helyen, hogy Isten tékozló. A tékozló fiú történetén ke-
resztül mutatja be az Atya szeretetét.25 Bemutatja, hogy 
tulajdonképpen az Atya a példázatban az önzetlenség-
nek, a szeretet korlátlan – tehát tékozló – kiáradásának 
és befogadásának a centruma. Pilinszky egyszer Hegyi 
Bélának nyilatkozva arról beszélt, hogy Isten olyan lény, 
aki el tudja viselni, hogy szeretik. Nyilván rosszul szere-
tünk, de Isten az, aki a rossz szeretetet is kibírja; ám még 
nagyobb dolog, hogy a jót is. Azt tudniillik, hogy a cent-
rumot szerethetjük. A jóságot magát, a szeretetet magát. 
Ez a fajta tékozló atyai szeretet az ember reménysége a 
világban. Ez a szeretet – véli Pilinszky – nem mérlegel, 
szétosztja mindenét, elfogad.

„kegyelem”

Létünk a kegyelem drámája – vallja Pilinszky.26 Minden 
lépésünkkel közeledünk vagy távolodunk a Központtól. 
Soha nem lehetünk közömbösek, és soha nem lehet szá-
munkra közömbös semmi: ez a keresztény élmény e líra 
feszült drámaiságának alapja. Pilinszky A többi kegyelem 
című versében így ír:

„A félelem s az álom
volt apám és anyám.
A folyosó meg a 
kitáruló vidék. 
Így éltem. Hogy halok meg?
Milyen lesz pusztulásom?
A föld elárul. Magához ölel.
A többi kegyelem.”27

 24 Pilinszky János: Lukács margójára. Új Ember, 1969. április 6. In 
uő: Szög és olaj. Szerk. Hegyi Béla. Vigilia, Budapest, 1982.
 25 Gattyán–Szalay in Hafner 2000, 115. o.
 26 Rónay György: Trapéz és korlát. In Hafner 2000.
 27 Pilinszky János összes versei. Osiris, Budapest, 1997. 103. o.

Kegyelem – kulcsszó Pilinszky művészetében. Jelenits 
István éppen e fogalommal írja le a háború szörnyűségei-
ből hazatért költőt, amikor így fogalmaz: Pilinszky János 
„szörnyű kegyelem részese, akinek élve kellett visszatérnie 
a megsemmisülésből”.28 

Ehhez a gondolathoz hadd tegyem hozzá még egyszer 
Pilinszky kegyelemértelmezését: „Létünk a kegyelem drá-
mája” – vallja a költő. 

„hiány, Isten – Isten-hiány”

Pilinszky a hiány költője – így nevezi őt Lengyel Balázs egy 
1974-es írásában.29 Egyfelől elvont formában mindannak 
a hiánynak, amelyet az emberiség java évezredes erőfeszí-
téssel be akar tömködni. Másfelől a lét rendjéből fakadó, 
betömhetetlen hiányénak. Annak, ami a semmi megsejté-
séből, átéléséből következik. Pilinszky művészete a konkrét, 
szubjektív élményből kiindulva egyre inkább az elvont, az 
általános felé halad. 

A költő istenképe, annak ellenére, hogy merőben szub-
jektív, lefordíthatatlan, és ahhoz, hogy megértsük, töké-
letesen bele kell helyezkednünk az ő látásmódjába, mégis 
teoretikus teológiai állítás – egyszerre szubjektíven látott 
és létezésében inkább állított, mintsem éreztetett. Ezzel 
együtt Pilinszky viszonya Istenhez változik – éppen úgy, 
mint például József Attiláé. 

Pilinszky istenelképzelésére nagyon nagy hatással volt a 
már említett Simone Weil istenképe. A weili látomásban Is-
ten éppen hiányában nyilvánítja ki jelenlétét, és mi egyedül 
e hiányon keresztül tapasztalhatjuk meg őt. Másrészt Weil 
elválaszthatatlanul összekapcsolja a teremtést a passióval: 
a teremtés nem csupán visszahúzódást jelent, hanem az 
Atya és a Fiú közötti távolságteremtést, szétszaggatást is.

Simone Weil szerint Isten keresztre feszítése örökkévaló, 
és ezt a Jelenések könyvének egy mondatával igazolja: A 
Bárányt a világ teremtése óta megölték. „Mi vagyunk Isten 
keresztre feszítése, létezésem keresztre feszíti Istent” – írja 
egy helyen Simone Weil.30

Weil hatása – ahogy az imént említettem – nagyon érez-
hető Pilinszky írásain, istenábrázolásán. Pilinszky költé-
szetének Istene ontológiai állítás, távolléte vagy hiánya nem 
kevésbé, de egészen másképpen: dermesztően fájdalmas, 
annak ellenére, hogy ezt a fájdalmat sohasem közvetle-
nül, hanem sejtésszerűen, mintegy rejtvénybe burkoltan 
éljük át. 

 28 Jelenits István: Utószó a Trapéz és korláthoz. In Pilinszky János: 
Trapéz és korlát. Reprint kiadás. Budapest, 1996.
 29 In Lengyel 1988.
 30 Bende in Hafner 2000.
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„magány” 

„Magányos az, aki lényegében elvesztette vagy megszün-
tette a világgal és saját belső világával a kapcsolatát. A ma-
gányos ember a kapcsolatok örökös homoksivatagában él” 
– írja egy publicisztikájában a költő. 

Pilinszky műveiben megkülönböztet tartalmi és formai 
magányt, és úgy látja, az Istennel élő ember egyedül for-
mailag válhat magányossá. Az alkotó ember magánya is 
csak formai magány, de tartalmában épp az ellenkezője. 
Az imádkozó embernek – vallja a költő – a magányos fa 
lehetne a jelképe, ahogy gyökereivel a földben áll, és leve-
lével ki-belélegzi a világot.

Egy Baitz Máriának írt levelében ír eképpen: „Soha ilyen 
tisztán nem láttam, hogy kivétel nélkül egyedül vagyunk, s 
ezért részvétünk oszthatatlan. Egyformán kell szeretnünk 
mindenkit. Igen, ellenségeinket is, mert különben senkit 
se szeretünk a csaláson és a hazugságon kívül.”31 

A végső elhagyatottság érzésének megdöbbentő kínja-
gyötrelme finomodik lírává Pilinszkynél, amelynek hatása 
alól sokáig nem tud szabadulni az ember. Pilinszky élmé-
nye a kifosztottság, az egyedüllét, az emberektől való fájó 
menekülés.32 A végső elhagyatottsággal kapcsolatban sok-
szor említi Jézus kereszthalálát, a kereszt példáját, ahol is 
a végső kifejlet egybeesik azzal a pillanattal, amikor Jézus 
semmit sem lát. Félelmetes állapot ez a magány. Jézus leg-
elkeseredettebb szavait is – Uram, Uram, miért hagytál el 
engem? – ez váltja ki: az elhagyatottság. Jézus magányának 
drámája újra meg újra központi téma a költő művészetében, 
mint ahogyan az emberi egyedüllét, elhagyatottság érzése 
a földön, a szenvedésben, a haláltábor magányában. Ennek 
ellenére azt vallja: „Se a magánytól, se a haláltól nem félek. 
Isten viszont mindig és mindent megtesz – ha végtelen tá-
volságban tartózkodik is tőlünk.”33 Sokszor adott bátorítást 
Pilinszkynek Simone Weil híres paradox mondata is: „Nem 
vagyok egyedül, mert egyedül vagyok.”

„remény” 

Minden átélt szenvedés és fájdalom ellenére Pilinszky köl-
tészetében, életművében benne van a remény. A remény, a 
történelem végpontjának reménye, vagyis a megígért egy-
ség az Atyában. Nem más ez a remény, mint a tékozló fiú 
hazatérésének reménye. „Mindannyian egyek vagyunk”, 
egyek abban a reményben, hogy visszafogad az ősi rend, 

 31 Pilinszky János levele Baitz Máriának. In: Pilinszky János össze-
gyűjtött levelei. Osiris, Budapest, 1997.
 32 Hafner in Hafner 2000.
 33 Pilinszky János levele Baitz Máriának. In: Pilinszky János össze-
gyűjtött levelei. Osiris, Budapest, 1997.

helyreáll a teremtmény egysége a Teremtővel.”34 Arról a 
reményről beszél Pilinszky, amelyről az emberi tapaszta-
lat nem vagy nehezen tud vallani, mert e világ tényei úgy 
takarják el az igazi realitást, ahogy a viharfelhők is elfedik 
a szemlélő elől a derűs nyári eget. 

Az ember reménye egyrészt Isten tékozló szeretetének 
realitása, nem csupán a jövőbe vetítve, hanem minden 
időben, másrészt az a tény, az a hit, amit a költő a Har-
madnapon című versének végén latinul idéz a Credóból: 
„Et resurrexit tertia die.” Jézus harmadnapon feltámadt, 
és reménnyé változtatta át a reménytelenséget.

Pilinszky végső derűje a realitáson túli realitásban nyeri 
el értelmét, aminek visszfénye az e világi életben a mások-
kal való szolidaritás. Hiszen „a remény egy és oszthatat-
lan”…

„Valaki más” – záró gondolatok

„Három a magyar igazság” – avagy három 
vallomás Pilinszkyről

Nemes Nagy Ágnes: „Pilinszky más. Mindenki más, de 
vannak másabbak. Pilinszky ilyen másabb a magyar köl-
tészetben és a költészetben, vagyis csakugyan más, igazi 
más, mélyen eltérő, ritka valószínűtlen. Egy fehér antilop, 
egy transzurán elem. Ha végigment az utcán, az ötvenes 
évek sötét, pesti utcáján, rövid, szűk vállú kabátkájában, 
úgy ment, mint egy üldözött legenda. […] Ő képtelen 
dologra vállalkozott, költőileg életveszélyesre. Belement 
egyenesen a dolgok közepébe. Fogta magát, leírta, hogy 
az milyen…”35

Esterházy Péter: „Weöres Sándort, írtam egyszer, az Isten 
költőnek teremtette. Pilinszky Jánost az Isten embernek 
teremtette. Ez látszik rajta, ez a kettő: hogy ember, és hogy 
az Isten teremtette. Ez látszik a versein. A különbségtétel 
nem jelentené azt, hogy Pilinszky kevésbé volna költő, hisz 
mindenestül az (sosem lép ki a szavak országából), inkább 
a helyet, a helyzetet írná ez le, azt, ahonnét beszél, és azt 
is, ahová. (Akárhonnan, érkezhet mondat akárhonnan?) 
Pilinszky költői programja nem a nyelvből indul ki, nem 
is ott végződik, abban ölt testet. […] A költő: a szavai. Az 
alvószegek, a plakátmagány, a maontják, egy kerti szék, egy 
kinnfeledt nyugágy. Hajlamos vagyok azt gondolni, hogy 
magyarnak lenni főként nem más, mint az »ilyen« szavak 
ismerete. Öröme.

[…] Olyan számomra Pilinszky, mint egy modern fizi-
kus, aki a világ szerkezetét vizsgálja, hol élünk és mi tör-
ténik velünk és a hollal, ha ezeket a kérdéseket föltesszük. 

 34 Gattyán–Szalay in Hafner 2000, 114. o.
 35 Nemes Nagy Ágnes: Valaki más. In Nemes Nagy 1992.
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Használatos fogalmai azonban nem a kvarkok meg a téridő, 
hanem: pokol, magány, szabadság, kegyelem és így tovább, 
egy keresztény ember szótára. A költő több, mint a szavai 
(a vers kilép a szavak országából). […] Nincs művész, aki 
mélyebben ismerné, tudná minden és semmi, gyöngeség 
és erő, szent és profán, bűn és bűnhődés közelségét, koc-
kázatunk nagyságát, vagyis a kockázatot és a nagyságot.”36 

Törőcsik Mari: „Lévén, hogy későn érő ember vagyok, és 
pályám szakadatlan munkával telt, nem is gondolkoztam 
soha azon, hogy milyen nagy költő Pilinszky. Egyszer csak 
jött valaki, akit én szerettem. Több mint húsz éven keresz-
tül egy biztos lény volt a számomra, akiben minden egyes 
ponton találtam valami emberit, valami újat, ami engem 
megérintett. Föl tudtam fedezni mellette valamit a világból, 
az emberről, az Istenről, az emberi gesztusokról, a bűnről, 
a szeretetről, a zenéről.”37 

 36 Esterházy Péter: A mi a bánat. In: „Merre hogyan?”. Tanulmányok 
Pilinszky Jánosról. PIM, Budapest, 1997.
 37 Spirituálisan élte az életet – Bogyay Katalin beszélgetése Törőcsik 
Marival és Maár Gyulával. In: In memoriam Pilinszky. Officina Nova, 
Budapest, 1990.

„Egy a ráadás” – személyes befejezés és ajánlás

Pilinszky írásai számomra újra meg újra forrássá válnak. 
Mindig képesek lenyűgözni, mindig képesek feltölteni, 
mindig képesek lehúzni a mélységbe. A mélységbe, ahol a 
lényeg el van rejtve. Pilinszky művei évtizedekkel ezelőtt 
íródtak, de igazságuk, érvényességük, esztétikai értékük 
mit sem kopott. Örök igazságot rejtett el bennük a költő-
zseni. Elrejtette, ami azt is jelenti, elsőre talán nem is talál-
ható meg. Vagy nehezen található meg. Küzdeni kell érte. 
De aztán annál nagyobb az öröm. 

Pilinszkyt olvasva sokszor ért katarzis. Sokszor éltem 
át, hogy úgy éreztem: talált. Eltalált. Megtalált. Sokszor 
használom igehirdetésre való felkészüléskor is, mert ér-
zem, hogy segít. Érzem, hogy Pilinszky teológiai gondol-
kodása közel van a tűzhöz. Szent ihletettsége – számomra 
legalábbis – kétségtelen. Szeretettel ajánlom mindenkinek 
Pilinszky írásait olvasásra, újraolvasásra, felfedezésre vagy 
újrafelfedezésre. Személye, életműve, esszenciális teológiája 
beemeli őt a 20. századi halhatatlan gondolkodók nemes tá-
borába, nemcsak magyar viszonylatban, de a gondolkodás 
története egyetemes világának viszonylatában is.

Konfliktusok – konfliktuskezelés kurzus

Gyenesdiás, 2008. július 1–3.

Szeretettel hívjuk és várjuk a téma 
iránt érdeklődő lelkészeket, felügye-
lőket, presbitereket közös tanulásra, 
együttgondolkodásra az alábbi prog-
rammal:

1. nap – július 1.
11:00–12:30 Elvárások, kurzuscélok; el-

méleti alapvetés
13:00 Ebéd
14:00–15:30 Konfliktuskezelési stílusok
1 6 : 0 0 – 1 7 : 3 0  H a t é k o n y 

konfliktusmegoldási dinamikák
18:00 Vacsora
19:00–20:30 Demonstráció, szerepjáték
20:30 Csendes percek

2. nap – július 2.
8:00 Reggeli
8:30 Csendes percek
9:00–11:00 A konfliktuskezelési folya-

mat elemzése, saját élményű eset 
elemzése

11:30–13:00 Kiscsoportos esetmegbe-
szélés (Empátia labor)

13:00 Ebéd
14:00–15:45 Konfliktuskezelési kon-

zultáció
16:15–17:30 Konfliktusok a Bibliában
18:00 Vacsora
20:30 Csendes percek

3. nap – július 3.
8:00 Reggeli
8:30 Csendes percek
9:00–10:30 Saját választott konfliktus 

bemutatása
11:00–12:00 Bibliai konfliktusok fel-

használása saját gyakorlatunkban
12:30 Ebéd
13:30–14:30 Összefoglaló megbeszélés
14:30 Úti áldás

A részvételi díj 6800 Ft, amely a szál-
lást és a napi háromszori étkezést fog-
lalja magában (az ágyneműhasználat 
további 1500 Ft).

Szervezők: dr. Komlósi Piros-
ka pszichológus, egyetemi docens 
(KGRE), dr. Zsednai Józsefné lelkész, 
pasztorálpszichológiai lelkigondozó

Támogatók: Déli Evangélikus Egy-
házkerület, Lelkészakadémia

Jelentkezés 2008. április 30-ig dr. 
Zsednai Józsefnénál a következő elér-
hetőségeken:

Levélben: 7045 Györköny, Fő u. 493.
E-mailben: eva.zsednai@lutheran.hu
Telefonon: 06-20/824-2524

A jelentkezési lap letölthető a Déli 
Evangélikus Egyházkerület honlapjá-
ról (http://del.lutheran.hu).
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Kilenc tézis a Szentírás értelmezéséről1

1. A Szentírás Isten világteremtő, ítélő és 
üdvözítő tetteinek igaz történetét beszéli el.1

Isten a bibliai elbeszélésben kinyilatkoztatott elsődleges 
cselekvő. A keresztények által imádott Szentháromság egy 
Isten nem más, mint Izrael Istene, aki kihívott egy népet a 
szolgaságból, nekik adta a Tórát, és feltámasztotta a Názá-
reti Jézust a halálból. Ugyanez az Isten ma is cselekszik a 
világban. Isten nem az ember vallásos törekvéseinek ered-
ményeként létrejött projekció vagy elképzelés. A bibliai 
történet központi üzenetét tévesztik szem elől azok az ol-
vasók, akik azt reduktív módon az emberi psziché szimbo-
likus megjelenítéseként, illetve a társadalmi vagy politikai 
hatalom megerősítésének eszközeként értelmezik. Az Írás 
Isten igéjét tárja fel, azt a szót, amely életre hív még nem 
létező dolgokat, megítéli előfeltevéseinket és terveinket, s 
minden képzeletet felülmúlva kiárasztja kegyelmét.

Megvitatandó kérdések: Milyen kapcsolat áll fenn az 
Isten tetteit elbeszélő bibliai történet és Istennek a mai vi-
lágban is folytatódó cselekvése között? Hogyan egyeztet-
hető össze a mindenütt jelen lévő gonoszsággal és emberi 
szenvedéssel az a meggyőződés, hogy Isten ma is cselek-
szik a világban?

2. Az egyház hitelveinek (regula fidei) 
fényében helyes, ha az Írást összefüggő drámai 
narratívának fogjuk fel.
Jóllehet a Biblia sok különböző tanú hangján szólal meg, 
a bibliai kánon egysége a Szentháromság egy Isten cse-
lekedeteiben nyilvánul meg, amelynek története átível a 
teljes Biblián. Bár a Biblia sokféle feszültséget, kitérőt és 
mellékszálat tartalmaz, a bibliai szövegek mégis szervesen 
összetartoznak, mert ugyanaz az Isten cselekszik bennük és 

 1 In Davis, Ellen F. – Hays, Richard B. (eds.): The Art of Reading 
Scripture. Eerdmans, Grand Rapids – Cambridge. (Szerző megneve-
zése nélkül.)

szól rajtuk keresztül: Isten tette az Írást egységessé, azért, 
hogy az egyház igehirdetésében és gyakorlatában hű ma-
radhasson. 

Megvitatandó kérdések: Ha az Írást összefüggő drámai 
elbeszélésnek tartjuk, hogyan értsük ennek fényében a nem 
elbeszélő részeket? Hogyan értsük a Bibliának többszóla-
múságán keresztül megnyilvánuló egységét? Hogyan ért-
sük Isten szavának az Íráson keresztül megnyilvánuló ter-
mészetét, hogyan értsük Isten szerzőségének természetét? 
Hogyan értelmezzük a teológiai vagy morális értelemben 
problematikus szövegeket – vajon a Szentírás minden szö-
vegén keresztül Isten szól?

3. Az Írás hű értelmezése megköveteli, hogy 
a bibliai narratíva egészét figyelembe vegyük: 
az Újszövetséget nem érthetjük meg az Ószövetség 
nélkül, amint az Ószövetséget sem érthetjük meg 
az Újszövetség nélkül.

A Bibliát „visszafelé” kell olvasnunk – azaz a teljes dráma 
cselekményét drámai tetőpontjának, Jézus Krisztus ha-
lálának és feltámadásának fényében kell értelmeznünk. 
Ebből az következik, hogy a messiási próféciák utáni nyo-
mozással szemben a tipologikus olvasást kell előnyben ré-
szesítenünk, amely felnyitja az Ószövetséget az Újszövetség 
irányában. Mindazonáltal a Bibliát „elölről” is kell olvas-
nunk: vagyis a dráma tetőpontját, Isten Krisztusban történt 
kinyilatkoztatását annak a hosszú történetnek a fényében 
kell értelmeznünk, amelynek során Isten kinyilatkoztatta 
magát Izraelnek. Szemben azzal az egyre elterjedtebb vé-
lekedéssel, amely szerint a keresztények a „héber Bibliát” 
csakis kortörténeti kategóriák segítségével értelmezhe-
tik, meg vagyunk győződve arról, hogy az Ószövetségnek 
az Újszövetség fényében való tisztelettudó újraolvasása a 
mindkét szövetségben cselekvő és beszélő Istenről való 
igazságot jeleníti meg, amelynek valamennyi dimenzióját 
csak a kereszt és a feltámadás fényében lehet megragadni. 
Ugyanakkor – szemben azzal a feltételezéssel, amely szerint 

F i g y e l ő  {
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Jézust kizárólag a keresztény teológiai hagyomány későbbi 
hitvallásainak fényében lehet értelmezni – meg vagyunk 
győződve arról, hogy Jézus megértéséhez úgy kell ismétel-
ten visszafordulnunk az Ószövetséghez, hogy megőrizzük 
a folytonosságot Izrael reményeivel és istenfogalmával, s 
ezáltal ragadjuk meg őt.

Megvitatandó kérdések: Hogyan viszonyul a szimbolikus 
értelmezés (figuration) fogalma az allegória és a tipológia 
hagyományos elképzeléseihez? Hogyan fogadhatjuk el a 
Krisztus központi szerepére vonatkozó tanítást anélkül, 
hogy elfeledkeznénk Izrael meg nem szűnő jelentőségéről? 
Mit kezdünk azokkal az újszövetségi szövegrészekkel, ame-
lyek azt sugallják, hogy Izraelt Isten elvetette, és az egyház 
vette át a szerepét?

4. A bibliai szövegek jelentését nem 
korlátozhatjuk az eredeti szerző szándékára. 
A zsidó és keresztény hagyományokkal 
összhangban azt valljuk, hogy az Írások jelentése 
többrétegű és összetett, és minden réteg Istentől, 
a teljes dráma szerzőjétől származik.

A kanonikus szövegek szerzői és szerkesztői új meg új 
összefüggésekbe helyezték a korábbi hagyományokat, 
új meg új jelentéssel ruházva fel azokat, s ezáltal maguk 
kezdeményezték a szövegben fellelhető többrétegű je-
lentések feltárásának folyamatát. A középkori „négyes 
jelentés” is a Szentírás többértelműségére utal. Az írás-
értelmezés egyházi hagyományaiban példát és útmu-
tatást találunk arra nézve, miként ragadhatjuk meg az 
Írás teljesebb jelentését. Ezzel nem utasítjuk el a bibliai 
szövegek történeti vizsgálatát. Sőt a történeti kutatás 
továbbra is a legfontosabb eszközünk a Szentírás szó 
szerinti jelentésének megragadására, és fontos azért is, 
mert az egyházat a szövegek új meg új kreatív olvasata-
inak megalkotására ösztönzi.

Megvitatandó kérdések: Hogyan lehet tehát egyszerre 
tanulni az Írás modern kritikai értelmezéseiből és támasz-
kodni a bibliaértelmezés premodern egyházi tradícióira? 
Vajon az egyháznak előnyben kell-e részesítenie bárme-
lyik megközelítést – a modern, illetve a premodern hagyo-
mányt? Milyen kritériumokat kell megállapítanunk ahhoz, 
hogy ne váljék parttalanná a szövegértelmezés?

5. A négy kanonikus evangélium az igazságot 
beszéli el Jézusról.

Az evangéliumok – ha a Genezistől az Apokalipszisig ívelő 
Szentírás összefüggésében olvassuk őket – hűségesebben 
közvetítik az igazságot Jézus személyéről, mint a modern 

történeti módszerek segítségével alkotott spekulatív re-
konstrukciók. A kanonikus elbeszélések normatív funkciót 
töltenek be az egyház igehirdetésében és gyakorlatában.

Megvitatandó kérdések: Hogyan viszonyul egymáshoz 
Jézus négyféle ábrázolása? Milyen mértékig szükségesek, 
illetve hasznosak a történeti kutatások Jézus megértéséhez? 
Milyen értelemben szükséges az Írás egésze Jézus szemé-
lyének pontos ábrázolásához? Milyen mértékig szükséges 
a Szentírás egészének helyes értelmezése ahhoz, hogy meg-
felelően megérthessük Jézus identitását? 

6. Az Írás hű értelmezése azt kívánja, és egyúttal felté-
telként is szabja, hogy részesei legyünk az Isten megváltó 
cselekedetei által létrehívott közösségnek – az egyháznak.

Az Írás értelmezése egyházi tevékenység, amelynek célja, 
hogy részesévé váljunk a szövegben kifejeződő valóságnak, 
azaz térdünket meghajtva imádjuk a Jézus Krisztusban 
kinyilatkoztatott Istent. Az Íráson keresztül kapja az egy-
ház az Isten országa áttörésének jó hírét, ő pedig hirdeti 
a megbékélés üzenetét. Az Írás olyan, mint egy partitúra: 
meg kell szólaltatni vagy el kell énekelni ahhoz, hogy meg-
értsük. Ennélfogva az egyház imádkozó, szolgáló és hűsé-
gesen tanúskodó közösségekben kel életre, és értelmezi az 
Írást. A zsoltárok például olyan partitúrák, amelyek a hit 
közösségében várják megszólaltatásukat. A zsoltárok meg-
tanítanak imádkozni, és kialakítják bennünk a készséget a 
dicsőítésre, a bűnbánatra, az elmélkedésre, a hosszútűrésre 
és a gonosszal való szembeszállásra.

Megvitatandó kérdések: Mit jelent a „közösségben való 
részvétel”? Vajon szükséges-e a részvételt hitvallási vagy 
szentségi értelemben felfogni? Mikor mondhatjuk el egy 
közösségről, hogy elveszíti felismerhetően keresztény iden-
titását? Hogyan befolyásolja az egyház egységének hiánya 
az Írás értelmezését? 

7. Az egyház szentjei útmutatást adnak 
a Szentírás értelmezéséhez és megszólaltatásához. 

Kezdve az egyház legkorábbi közösségeivel – amelyeknek 
írásértelmező tevékenysége ajándékozott meg minket 
a keresztény Bibliával – egészen a mai bibliaértelmező 
közösségekig, keresztények egymást követő generációi 
Isten ajándékaként fogadták e könyvet, és arra töreked-
tek, hogy életüket az Írás tanúságtételének megfelelően 
alakítsák. Az értelmezők e láncolata, avagy a szentek 
közössége nem csupán az egyházak által hivatalosan 
szentté nyilvánított személyeket foglalja magában, ha-
nem a hívők által különböző korokban és különböző he-
lyeken elismert „bizonyságtevők nagy fellegét”, beleértve 
az egyház sok lojális kritikusát is. Ez a közösség igazít 
el minket az Írás olvasásában. A szentektől megtanul-
hatjuk, milyen értelmező erények tesznek minket bölcs 
olvasóvá. Ezen erények között kimagaslóan lényegesek a 
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következők: nyitottság, alázat, hűség, bátorság, szeretet, 
humor és képzelőerő. Az Írás értelmezésével kapcsolatos 
útmutatást nem csupán a szentek írásaiban, hanem ki-
vételes életvitelükben is megtaláljuk. A valódi tekintély 
alapja a szent élet; az Írás hűséges értelmezése megkö-
veteli annak hűséges megcselekvését.

Megvitatandó kérdések: Mekkora az a szakadék, amely 
még elviselhető ugyanazon személy vagy közösség helyes 
írásértelmezése és helytelen gyakorlata (a megcselekvésben, 
„megszólaltásban” vallott kudarca) között? (Gondolunk itt 
olyan egyházakra/közösségekre, amelyek faji kirekesztést 
gyakorolnak vagy igazságtalan megkülönböztetést tesz-
nek gazdagok és szegények között.) Mely ponton torzul az 
értelmezés, amikor a Bibliát az elnyomás és a megosztás 
szolgálatába állítják? 

8. A keresztényeknek különféle egyházon 
kívüli személyekkel párbeszédben kell 
olvasniuk a Bibliát.
Különlegesen nagy szükség van arra, hogy a keresztények 
bibliaolvasásuk során tisztelettudó párbeszédet folytassa-
nak a zsidókkal, akik szintén olvassák – habár eltérő her-
meneutikai keretek között – az általunk Ószövetségnek 
nevezett iratokat. Vannak sokan mások is, akikre érdemes 
hallgatnunk, és akiktől tanulhatunk, beleértve azokat a 
kritikusainkat, akik azzal vádolnak, hogy az Isten iránti 
hűség helyett ideológiai korlátok szabják meg írásértel-
mezésünket.

Megvitatandó kérdések: Hogyan valósíthatjuk meg egy 
időben a következő két feladatot: (újra) megtanulni a Szent-
írás hűséges olvasását az egyházban, illetve párbeszédet 
folytatni a kívülállókkal? Hogyan értsük meg, hogyan 
nyerjük meg azokat, akik úgy élik meg, hogy valamilyen 
értelemben egyszerre vannak a részekre szakadt egyházon 
kívül és belül? 

9. Életünket az Isten országának „már”-ja 
és „még nem”-je közötti feszültség határozza 
meg; következésképpen az Írás az egyházat a 
„megkülönböztetés” folyamatos gyakorlására 
hívja, vagyis hogy a világban ma is működő 
Szentlélekbe vetett hittel folyamatosan létrehozza 
a szent szövegek „friss” olvasatait.
Mivel a bibliai elbeszélés nyitva áll az Istentől remélt jövőre, 
és mivel látásunkat korlátozza teremtményi végességünk, va-
lamint eltorzítja bűnösségünk, kénytelenek vagyunk a dráma 
befejezésének ismerete nélkül, e végső perspektíva híján tö-
rekedni a hűséges életre. Mindazonáltal bízunk abban, hogy 
a történet a végső beteljesedés felé tart: Isten egykor majd 
legyőzi a halált, és eltöröl a szemünkről minden könnyet. 
Tudva, hogy sem önmagunkat, sem ezt a világot nem va-
gyunk képesek Isten szemszögéből látni, hálásak vagyunk a 
Szentírás és a közösség ajándékáért, hálásak vagyunk azért 
a lehetőségért, hogy egymást kölcsönösen helyreigazíthatjuk 
szeretetben. Hálásak vagyunk továbbá azért a bibliai ígéretért, 
hogy Isten Lelke el fog vezetni az igazságra: ezen az alapon 
reménykedünk abban, hogy szavaink és cselekedeteink mégis 
hűséges tanúi lehetnek az igazságos és könyörületes Istennek, 
aki Jézus Krisztusban megismertette velünk önmagát.

Megvitatandó kérdések: Ha elfogadjuk, hogy a történet 
befejezése még hátravan, levonható-e ebből bárminemű 
következtetés arra nézve, hogy mit gondolunk Isten bibliai 
önközlése és az egyéb vallási hagyományokban megfogal-
mazott meggyőződések kapcsolatáról? Hogyan különböz-
tessük meg „friss” olvasatainkat az olyan értelmezési törek-
vésektől, amelyeknek bevallott célja a kulturális környezet 
„héjának” leválasztása az evangéliumi „magról”? Miféle 
mércékhez kell igazodnunk annak érdekében, hogy friss 
olvasataink hűségesek maradjanak Jézus Krisztus Istenéhez?

Fordította Tóth Sára, közreadja Fabiny Tibor
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Nehézségek

Novemberben fejeztem be a Gyökössy Endre Lelkigondózói 
és Szupervizori Intézet 240 órás alapképzését. Most öröm-
mel és Isten iránti hálával gondolok vissza az elmúlt fél 
évre, mert rendkívül gazdag időszak volt ez: kincset érő 
megtapasztalásokban, hitbéli és szakmai ismeretekben való 
gyarapodásban volt részem. Arra gondoltam, hogy amíg 
lelkesedésem tart, és frissek az élmények, érdemes lenne 
megosztani tapasztalataimat lelkésztársaimmal.

Korábban úgy gondoltam, hogy lelkigondozói kurzus-
ra bizonyára az jelentkezik, aki elhivatottnak érzi magát 
a lelkészi munka ezen területe iránt, mert érzéke, kedve 
van hozzá, sikerélménye van ezen a téren. Nos, én nem 
ez az eset vagyok. Elhatározásomat, hogy mégis beisko-
lázom magam, inkább a sok kudarc érlelte meg bennem. 
Az a sokszor átélt tanácstalanság, ami egy-egy gyülekezeti 
tagunk nehéz élethelyzetét hallgatva úrrá lett bennem. Az 
a keserű tapasztalat, hogy bizony gyakran erőtlenül csak a 
„földön koppannak” bátorításnak szánt szavaim. Arra kel-
lett ráébrednem, hogy szolgálatomnak ez a része nagyon 
nehezen megy. Ugyanakkor egyre szilárdabb lett bennem a 
meggyőződés, hogy nagyon fontos területe ez a missziónak 
és a gyülekezetépítésnek, és hogy a hozzánk érkezőknek 
nagy igénye van arra, hogy többet tudjunk adni Krisztus 
mellénk álló vigasztalásából és világosságából ilyen sze-
mélyes találkozásokban is. Egy kicsit „tétova Fülöpnek” 
éreztem magam, aki ott poroszkál a Gáza felé vezető úton, 
de alkalmatlansága miatt elcsüggedve sorra elengedi maga 
mellett a hintókat, mert nem meri elhinni, hogy a Lélek 
megbízása neki is szól. Talán ha valaki legalább azt elmon-
daná, hogyan kell az etiópok nyelvén köszönni… 

Az elhatározás

A továbbtanulástól az alkalmatlanság érzésén kívül még az 
is visszatartott, hogy az addig ismert képzések számomra 
vállalhatatlanul sok áldozatot kívántak volna: több féléven 

át tartó tanulmányi időszak, energiában és időben a csa-
ládtól, gyülekezettől túl sokat elvonó kurzusok. Ám tavaly 
ősszel egy kedves barátunktól sok jót hallottam a nemrég 
alapított református intézetről, és a meghirdetett feltétele-
ket is vonzónak találtam: kimondottan lelkészeknek szánt, 
vállalható ideig tartó és vizsgakötelezettség nélküli alap-
képzés… Jelentkeztem.

Az iskola 

Ez az irányzat a klinikai lelkigondozói képzés, az ameri-
kai CPT, a német KSA (Klinische Seelsorge Ausbildung) 
és a holland KPV hátterét veszi alapul, amely vonal a 60-
as években jelent meg Európában. Az amerikai háttérből 
holland és német közvetítéssel gyökerezett meg, de mára 
már ismert a skandináv testvéreinknél éppúgy, mint Af-
rikában, sőt a Távol-Keleten is. 

Ezen képzésforma egyik jellegzetessége a gyakorlatias-
ság. Vannak természetesen elméleti blokkok, de nagyobb-
részt a gyakorlat, a csoporton belüli történések közben épül, 
tanul az ember. Hangsúlyos helye van e képzési formában 
az önismeretben és a személyes hitben való növekedésnek. 
„Közelebb Istenhez, önmagamhoz, a másik emberhez” – 
bennem ez a mottó fogalmazodott meg a kurzus alatt. De 
ha az iskola stílusát egy monatban akarom jellemezi, talán 
elég azt mondanom: az intézet a névadó Gyökössy Endre 
szellemiségét képviseli. Azt hiszem, „Bandi bácsi” köny-
veinek ismerői, kedvelői ezt jól értik.

A módszer

A képzés 240 órája nagyjából fél évig tart, méghozzá olyan 
megosztásban, hogy a résztvevőknek havonta átlag öt hét-
köznapot kell az intézetben tölteniük Kecskemét belváro-
sában egy barátságos, családi otthonhoz hasonlító helyen. 

A hét közepén egy spirituális nap áll: ez egy medita-
tív, csendes órával kezdődik, majd közös bibliatanulmány 
következik. Lehetőség van csoportos és négyszemközti 

Lelkigondozói alapképzés 
a Gyökössy Intézetben
Avagy hogyan szállt fel „tétova Fülöp” is a hintóra
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beszélgetésre, végül közös zsoltár-imádságírás és úrva-
csorai alkalom zárja az együttlétet. A hét többi napja kü-
lönböző blokkokból építkezik: prédikációelemzés (ahol a 
csoport visszajelzései alapán ismerhetjük meg magunkat 
mint igehirdetőt), intézményanalízis (ahol a gyülekezeti 
közösségben elfolalt helyünket, helyzetünket érthetjük meg 
jobban), elmélet, interakció. 

De a fegfontosabb rész, a képzés gerince az úgynevezett 
esetmegbeszélés. Elképesztően izgalmas utakat jártunk be, 
miközben az éppen aktuális „protokollt” elemeztük. Az 
esetet hozó kolléga kiosztotta a szerepeket: kijelölte képze-
letbeli önmagát és beszélgetőpartnerét, hogy felidézhetőek 
legyenek a beszélgetés élményei, érzései. 

Az egyik emlékezetes felismerésem egy problémás eset-
hez kapcsolódott. Fiatal pár jött hozzám azzal a szándékkal, 
hogy egyházi esküvőt szeretnének. Kettejük közül a vőlegény 
volt ismert számomra mint gyülekezetünk egyik sajnálato-
san „inaktív” tagja. A bevezető beszélgetés megtörtént, ám 
a következő alkalomra már nem jöttek el. Iszonyatos kurd-
arc volt számomra, és tele voltam kérdésekkel: mit értettem 
félre, mit nem értettek meg ők? Miért nem sikerült vonzó 
módon beszélnem? Hol rontottam el? Az esetmegbeszélés 
során kis csoportunk rendesen birkózott a feladattal, hogy 
segíthessen, de igazán akkor jutottunk előre, amikor egyik 
vezetőnk azt javasolta: játsszuk el a történteket! Meg kellett 
mutatnom, hogy milyen helyiségben, mekkora asztalnál, hol 
és hogyan ültünk. Magamat játszva ültem az asztalhoz, „sta-
tiszta” kollégáim a másik oldalon. Egy idő múlva vezetőnk 
huncut mosollyal azt javasolta, hogy most üljek a vőlegény 
helyére, és nézzem meg magam! Megdöbbentem, amikor 
engem utánzó kollégámat láttam, amint tőlem körülbelül 4 
méterre, a majdnem legtávolabbi széken ülve beszél hozzám 
karba tett kézzel, szigorú arckifejezéssel. Lehet, hogy én sem 
jöttem volna vissza a folytatásra… 

A csoport megfigyelései, kérdései alapján lassan ösz-
szeállt bennem a kép: eszembe jutott, hogy bizony ráhan-
golódás nélkül („megy ez már rutinból” hozzáállással ) 
fogadtam a fiatal párt. Ráadásul volt egy kis harag is ben-
nem, mert 20 percet késtek, de ezt akkor nem tettem szóvá. 
Azt is be kellett látnom, hogy „inaktív” tagunk felé eleve 
volt bennem valamiféle elutasító ellenszenv, amit persze 
igyekeztem legyűrni, amikor beszéltem, de úgy látszik, 
távolságtartásom, összefont két karom elárult. Ennél a 
protokollelemzésnél tanultam meg, mennyire fontos az a 
néhány imádságos perccel és gondolataim összerendezé-
sével elvégzett „lelki bemosakodás”, amely segíthet, hogy 
testileg-lelkileg közel kerülhessek a hozzám érkezőkhöz.

A csoport

Együttléteink során bensőséges, bizalmas kör alakult 
ki a csoport tagjai között. Így történhetett, hogy szinte 

mindenkinek adatott egy-két olyan igazán mély, sokszor 
könnyekkel együtt megszülető felismerés, amely saját 
életének eddig ki nem mondott nyomorúsága, kísértése, 
hiánya, fájdalma volt, s amit most le lehett tenni Urunk 
és egymás elé.

Külön érdekességet jelentett számomra az a sokszínűség, 
amelyet a mi csoportunk mutatott: 6 református kolléga 
(4 nő és 2 férfi), egy adventista lelkipásztor, egy baptista kol-
léga, valamint egy pünkösdi gyülekezethez tartozó, az ő te-
ológiai iskolájukban tanító kolléganő alkotta csoportunkat. 
Amikor Krisztust követő utunk örömeiről és kísértéseiről, 
legalapvetőbb kérdéseiről volt szó, akkor megdöbbentően 
hasonló vallomásokat hallottunk egymástól. 

Feltétlenül szólnom kell még két vezetőnkről, 
szupervizorunkról is: Kocsev Miklós és Tóth János mind-
végig biztos kézzel (és szóval) vezetett minket. Nagysze-
rű szakemberek, akik, ha kellett, csendes figyelők, ha kel-
lett, egy-egy esszenciális mondtattal „mesterek” voltak. 
Volt úgy, hogy áhítatot tartottak, máskor szupervizorok 
és elméleti emberek, sőt egy-egy helyzetnél jó humor-
ral (mint az én esetemben) bibliodráma-szakemberek 
is voltak. 

Fülöp szolgálata

A képzés során tanultakat rövid mondatokban vagy képek-
ben próbáltam megfogalmazni a magam számára. A sok-
sok felismerés közül most végül hadd említsem a legfon-
tosabbat. A lelkigondozás hármas közösség: élő kapcsolat 
Istennel, reális kapcsolat önmagammal, őszinte kapcsolat 
a másik emberrel. S ennek a hármas közösségnek az egyik 
legszebb példája a címben is említett Fülöp és az ő története 
az Apostolok cselekedeteinek 8. fejezetéből. Gyökössy End-
re népszerű könyveiben és teológusoknak írt jegyzetében 
is említi ezt a történetet, szinte hitvallásos hangsúllyal, 
mert ő valahogy így érti a lelkigondozást. A lelkigondozó 
a segítséget kérő embertása mellé lép (ahogy Fülöp be-
szállt az etióp kincstárnok hintójába), hogy kísérje őt Jézus 
Krisztus Lelkének felhatalmazásával és jelenlétével, hogy 
ebben a hármasságban a segített fél a teljesebb élet útján 
tudjon majd járni. 

Felbátorított a képzésen való részvétel: ha „tétova Fülöp-
ként” is, de szeretnék én is „hintóba szállni”, hogy a közös 
úton, az adott körülmények és lehetőségek között tudjak 
Krisztusra mutató, gyógyító felebaráttá lenni.

Kapcsolat:
Tóth János intézetvezető lelkész
6000 Kecskemét, Festő u. 2/a
Telefon/fax: 76/327-086
E-mail: gyokossy@kre.hu
Honlap: www.kre.hu/gyokossy



1 4 2

}

} Húsvét ünnepe után 3. vasárnap 
(Jubilate – 1Móz 1,1–4; 26–31; 2,1–4a)

Exegézis

Kijelölt igerészünk az úgynevezett Papi irat teremtéstörté-
netének része, amelynek jellemzője, hogy szóhasználatá-
ban nagyon precíz és tárgyilagos, illetve nagy érdeklődést 
mutat a kultikus és rituális rendszabályok iránt. Nagy va-
lószínűséggel a babilóniai diaszpórában született, jól felfe-
dezhetők benne ugyanis – noha átdolgozva – a babilóniai 
vonatkozások.

1–4. v.: E versek jól szemléltetik azt, ami a Papi irat egé-
szére érvényes. Benne a világnak olyan modelljét találjuk, 
amelyben az Isten által teremtett világ olyan rendezett tér, 
amelyet kaotikus és fenyegető hatalmak vesznek körül. Leg-
alább ilyen fontos az időbeli rendezettség – a nappal és az 
éjszaka –, amely meghatározza az élet rendjét. A jahvista 
teremtéstörténettel szemben itt Isten a szavával teremt (1,3), 
és nyugtázza, hogy a világosság jó (1,4), ami így értelmez-
hető: „olyan, amilyennek Isten akarta”, vagy „olyan, ami 
jó alap a továbbiakra nézve”.

26–31. v.: E versek egyik különlegessége, hogy az ember 
teremtése egy napon történik a földön élő állatok terem-
tésével, amiben benne rejlik a közöttük lévő konfliktus 
lehetősége. Ezt mutatja, hogy az utóbbiak nem kapnak ál-
dást – ellentétben az emberrel, a vízben élő és levegőben 
élő állatokkal (1,22;28).

Másik különlegesség az ember sokat vitatott istenké-
pűsége és a hozzá kapcsolódó uralkodásra való felszólítás 
(1,27–28). Izraeli felfogás szerint a király nem despota. 
Feladata, hogy gondoskodjon népéről, és biztosítsa az 
igazságosságot és a békét. Ez jelenik meg a messiáshoz 
kapcsolódó hagyományban is. A fent említett igeversek 
szerint ez nemcsak a király feladata, hanem minden 
egyes emberé.

1–4. v.: A hetedik napon Isten megpihen, megáldja 
és megszenteli azt a napot. A fogság idején a sabbat a 
zsidóság hitének fontos ismertetőjegyévé vált. Megtar-
tása egyrészt az önazonosság megtartását jelentette, 
másrészt erősítette a diaszpórában élők összetartását. 
A sabbat megünneplése abban az értelemben is fontos, 

hogy az ember felhagy a teremtettségen végzett munká-
val, ezzel is emlékezve a természettel való békés viszony 
fontosságára, másrészt a sabbat – például a szombatév 
komolyanvételében – jelentős impulzusokat adott az iz-
raeli szociálpolitikára nézve.

A szószék felé

A teremtéstörténet három részlete hangzik el Jubilate 
vasárnapján. Örvendj, egész föld, az Istennek! (Zsolt 66,1) 
– buzdít a vasárnap zsoltárverse. Örvendezésre és di-
csőítésre ad okot, ha a teremtett világot és a teremtést 
szemléljük. A teremtés részleteiben nem veszhetünk el. 
Abban sem, hogy a mai tudományos világképünkkel ösz-
szevessük. A textus kijelölése egy-egy hangsúlyos részre 
irányítja figyelmünket. 

A középpontban a teremtő Isten és a létrejött tökéletes 
teremtettség áll. Isten szavával létrehozta mindazt, amire 
teremtményeinek szüksége volt: a fényt, az időt és a teremt-
mények életének feltételeit. Isten szavával teremt, mégis 
érezzük az ő gondosságát és aktivitását. 

Fontos lehet számunkra az, ahogyan Isten kijelöli az 
ember helyét és feladatát a teremtettségben (1,26–31). Meg-
szívlelendő Karl Barthnak az a gondolata, amely szerint 
„Isten az állatokat és az embert egy asztalhoz ültette”. Jól 
látjuk, hogy a teremtéskor minden tökéletes, minden ide-
ális. Az ember még nem fordul sem a másik ember, sem 
az állatok ellen. Érezzük a tiszteletet minden élő iránt – 
még akkor is, ha az ember az uralkodásra kapott felha-
talmazást.

A nyugalom napja megkoronázza a teremtés művét. 
A nyugalom napját nem értelmezhetjük úgy, mint egy új 
teremtési eseményt, hanem ez által Isten lezárja munkál-
kodását. A teremtéstörténet és a nyugalom napja indítson 
bennünket örvendezésre és dicsőítésre, hogy ne csak egyé-
ni sorsunkat, hanem egész létezésünk eredetét és célját 
Isten kezébe tegyük le. Claus Westermanntól származik a 
következő gondolat: „Az ember és a világ keletkezésének 
kérdése nem az intellektualitás kérdése…, hanem a veszé-
lyek között élő, fenyegetett és csodálkozó ember kérdése, 
aki a történtek értelmére kérdez rá.” Jubilate vasárnapján 
dicsőítsük Istent mindazért, amit a teremtéskor tett, és 
azért, hogy egykor az Isten által teremtett tökéletes világ 
diadalmaskodni fog.

a z  i g e h i r d e t ő  M ű h e l y e  {
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Igehirdetési vázlat

A hetedik nap, a nyugalom napja a teremtés csúcspontja. A 
nyugalom napja ritmust ad életünknek. Örömmel várjuk, 
készülünk rá. A munkával teli napok után lélegzetvételhez 
jutunk, szemlélődünk és dicsőíthetjük Istent. Jubilate va-
sárnapján a teremtéstörténetre figyelve láthatjuk: minden 
ajándék. Az ünnepeket és örömeink forrását mind aján-
dékba kaptuk, mi semmit sem teremtettünk. Mindazt, ami 
körülvesz minket, növényeket, állatokat, embertársainkat, 
az időt, napok, hónapok és évszakok ritmusát mind-mind 
Istentől kaptuk. Amikor Isten művére tekintünk, saját tet-
teinket, műveinket is helyesebben és teljesebben látjuk és 
értékeljük. 

Megláthatjuk a teremtéskor kapott sajátos feladatainkat 
is. Tervezgetünk, végezzük a munkánkat. Sokszor aggó-
dunk és rohanunk, és ez így is van rendjén. Azonban min-
den tervünk és munkálkodásunk mellett látjuk-e a felelős-
ségünket, amelyet Istentől kaptunk? Felelősek vagyunk a 
teremtett világért, növényekért, állatokért, a ránk bízott 
emberekért, mindazokért, akiket „megszelídítettünk”. Is-
ten feladatot adott nekünk a teremtéskor munkánkban és a 
szeretett, hozzánk illő társban. Mi lenne velünk, ha minden 
nap csak munkából állna számunkra, és nem lenne nyu-
galom napja? És mi lenne velünk akkor, ha a legszorosabb 
életközösségünkben – a szeretetben – sem lenne nyugalom 
napja? Bizonyára mindkettő elveszítené azt a különleges 
szépséget és gazdagságot, amellyel életünket teljessé te-
szik. Tudjuk-e e kettőt úgy szemlélni, mint Istentől kapott 
ajándékot, amelyért felelősek vagyunk, és amelyért hálát 
is adhatunk? 

Isten szeretné a nyugalom napjával megkoronázni éle-
tünket. Járja át életünket, vasárnapunkat az a fajta nyu-
galom, amelyet ő ajándékoz nekünk. Imádságban és hála-
adásban rácsodálkozunk arra, hogy ez a világ még mindig 
fennáll. Imádságban és hálaadásban rácsodálkozunk arra, 
hogy ismét felébredtünk, új napot kezdhetünk, új felada-
tokkal, örömökkel és próbatételekkel. Lássuk meg, hogy 
minden fájdalmunk, félelmünk és gondunk ellenére Isten 
kezében van életünk és világunk! 

Amikor mi is meg tudjuk ünnepelni a nyugalom napját 
a Teremtőre, a teremtett világra figyelve, és a saját felada-
tunkat is meglátjuk a teremtettségben, akkor az hétköz-
napjainkban is érződik. Természetesen másképpen éljük 
meg, amikor Isten művét csodáljuk és őt dicsőítjük, és 
másképpen éljük meg, amikor rendet rakunk, mosogatunk, 
végezzük napi munkánkat. Minden kisebb-nagyobb szük-
séges tennivaló más értelmet kap – sőt egyáltalán értelmet 
nyer –, ha Isten tökéletes művét látjuk benne. A nyugalom 
napja, a vasárnap, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe 
nem unalmas és üres időt jelent, hanem éltető, megújító 
lehetőséget tartogat a számunkra. 

Amikor a teremtést és életünket Isten tettének és jósá-

gának fényében nézzük, észrevehetjük, hogy ami igazán 
elengedhetetlen életünkben, azt mi nem tudjuk megsze-
rezni és megteremteni. Megszülettünk, de ez nem a mi 
érdemünk. Lélegzünk, de nem a mi érdemünk, mert le-
vegőt nem tudunk létrehozni, és a lélegzetvételünket sem 
tudjuk akaratunkkal irányítani. Élünk mások szeretete 
által, és ezt nem tudjuk megszolgálni, de nem is tud-
juk kikényszeríteni. Mindaz, ami életünknek értelmet 
és értéket ad – idő, hely, munka és társ –, Isten jóságból 
lehet a miénk. Mert ő nem akarta, hogy a föld kietlen és 
puszta legyen, és nem akarta, hogy az ember magányos 
és keserű legyen. Ezért dicsőítjük az alkotót, amíg lehet, 
itt, a földön. Várjuk az egész teremtettséggel együtt, hogy 
egykor ismét az a tökéletes rend és nyugalom járja át a 
világot, amellyel az Alkotó létrehozta.

P é t e r n é  b e n e d e k  á g n e S

Tallózó

„»Elóhim« többesszámban van, ami a héberben gyakran 
fejezi ki a hatalom teljességét. Itt azt jelenti, hogy az Isten-
fogalomban benne van az örökkévalóság és a végtelenség 
fogalma. […] Az ember jellegében megvan az Istenhez való 
felemelkedésnek lehetősége. »Mert Isten az embert halha-
tatlanságra teremtette és hogy hasonmása legyen az Ő örök 
lényének« (Salamon bölcsessége II,23). […] bevégeztetett. 
A héber kifejezés nemcsak a befejezést, hanem a tökéle-
tességet is jelenti. […] Míg »Ádónáj« akkor használatos, 
amikor az Istenségnek az emberekhez vagy a nemzetekhez 
fűződő szoros kapcsolatáról van szó, »Elóhim« rendesen 
a világegyetem teremtőjére és erkölcsi kormányzójára vo-
natkozik.” (A Hertz-Biblia jegyzetei. BibliaTéka CD-ROM. 
Arcanum Digitéka Kft.)

„[…] amikor az író már itt szól a világosság és sötétség, 
nappal és éjszaka váltakozásáról – függetlenül az égites-
tektől –, azzal kifejezi azt, hogy a »kezdet« (1. v.) mint 
kiindulópont után a világ máris benne van a történeti 
időben. […] életet akart teremteni, kezdettől fogva annak 
az előfeltételeit teremtette meg, különös tekintettel lévén 
az emberre, akiben mint Atya, a gyermekét akarta látni 
[…]. Ezt a bibliai ábrázolást nyugodtan mondhatnánk 
antropocentrikusnak, mivel minden az emberért törté-
nik, ha nem volna mégis theocentrikus, lévén a központ-
ban a gondoskodóan cselekvő isteni szeretet. […] Isten 
»megáldotta és megszentelte azt«. Ennek az áldásnak és 
odaszenteltségnek az átélésében lesz igazi ajándék a nyu-
galom napja. Ennek híján viszont több rossznak és bűn-
nek a forrása lehet, mint a munkával hasznosan töltött 
többi nap.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. 
Arcanum Digitéka Kft.)

„A megváltásban Isten a »teremteni« szót használja, 
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nem az »alkotni« szót, mert amit hit által az Ő Fiában 
nyerünk, az nem a régi természet megjavítása, hanem új 
teremtés vagyunk, akik Jézus Krisztusban teremtettünk.” 
(Arno C. Gaebelein: Ószövetségi kommentár. Evangéliu-
mi Kiadó)

„Végső és mindent átfogó értelemben Isten igazi kép-
mása Krisztus, akiben tökéletesen tükröződik Isten lénye 
[…].” (Biblia magyarázó jegyzetekkel. Magyar Bibliatársu-
lat, Kálvin Kiadó)

Illusztráció

GONDOLATOK
(ezt mondta Isten: Legyen…)
„Az egyházi év nem a világ teremtésének fölidézésével, 
hanem Jézus megtestesülésének ünnepkörével indul. Isten 
megtestesülése közöttünk magának a teremtésnek is leg-
centrálisabb mozzanata ugyanis; Isten szeretetének legmé-
lyebb megnyilvánulása. A teremtést nekünk a megtestesült 
Isten jelenti ezentúl, s ezért kell már életünkben, nem a 
világba, hanem az Úrba beöltöznünk.

A teremtés mindidáig Isten hatalmáról beszélt a vég-
hetetlen távolság és a titokzatos szépség nyelvén, ezentúl 
a szeretet bensőségességével szól hozzánk.”

Pilinszky János (1921–1981) költő

(A teremtés felfoghatatlan mélységére utalva mondja Pas-
cal – joggal:)
„E végtelen csillagterek örök csendje rettegéssel tölt el.”

Blaise Pascal (1623–1662) francia matematikus, 
fizikus és gondolkodó

(A teremtés titokzatos szépségére utalva Claudel így válaszol 
Pascalnak – szintén joggal:)
„De hogyan érezhetnék félelmet egy virágzó rétség (értsd: 
végtelen csillagterek) láttán?”

Paul Claudel (1868–1955) francia költő és drámaíró

„A természetes életteret elpusztítjuk, mely által nemcsak 
azt a külső környezetet romboljuk le, amelyben élünk, ha-
nem az ember önmagát is megfosztja a felette álló teremtés 
szépségének és nagyságának a tiszteletétől.”

Konrad Lorenz (1903–1989) osztrák etológus
TÖRTÉNET
(Legyen világosság! És lett világosság.)
„Nézem, hogy a pince sötétjéből mint nyúlik a növény a 
fény felé. Minden rostja a napsugarak irányába kanyaro-
dik. Fény nélkül nem élhet – és a növény mégsem érzi, se 
nem látja a fényt. 

A mi lelkünk is vajon nem növekedik, nem ágaskodik 
olyan fény felé, amelyet nem érzünk és nem látunk?”

Lucian Blaga (1895–1961) román író, filozófus

VERS
(Alkossunk embert a képmásunkra)
Nüsszai Szent Gergely: De mortuis (részlet)

Ó ember, ne vesd meg azt,
ami csodálatos benned! 
Kicsi vagy, úgy tűnik neked, 
de tudd meg tőlem, 
hogy valójában nagy vagy!
…
Őrizd, ami vagy! 
Gondolj királyi méltóságodra! 
Az ég nem Isten képmására lett, mint te, 
sem a hold, sem a nap, 
és semmi más sem, 
ami a teremtett világban látható… 
Tudd meg, semmi létező nem képes 
magába foglalni nagyságodat!

} Húsvét ünnepe után 4. vasárnap 
(Cantate – Ézs 12,1–6)

Az igehirdetés elé

Már másoknak is feltűnt az óegyházi ótestamentu-
mi igeszakaszokról, hogy majd’ mindegyik szerepel 
perikoparendünk valamelyik (A – B – C) sorozatában. 
Így van ez Ézsaiás könyvének Cantate vasárnapjára kije-
lölt verseivel is, amelyek alapján legutóbb egy emlékeze-
tes adventi vasárnapon kellett igét hirdetnünk. Egészen 
pontosan a határon túli magyarok kettős állampolgársá-
gával kapcsolatos népszavazást (2004. december 5.) köve-
tő harmadik adventi vasárnapon, igaz, akkor csak az első 
három vers alapján.

A textusról elmondható, hogy beleillik mind az adventi 
időszak, mind Cantate vasárnapjának homiletikumába. 
Elég csak arra utalnunk, hogy kijelölt igénk nem más, mint 
egy Jahvét dicsőítő zarándokének.

Ézsaiás könyve köztudottan három főrészre osztható (1–
39; 44–55; 56–65), amelyeket számtalan későbbi redaktori és 
egyéb betoldás, kiegészítés tett még színesebbé. Miközben 
egyes írásmagyarázók ez utóbbiak közé sorolják – többek 
között – Ézs 12-t is, vannak, akik ezzel ellentétben korábbra 
datálják ennek keletkezését (az Izrael Kr. e. 722-ben történt 
asszír megtámadását megelőző időszakra). A könyv első 
főrésze (1–39) tovább tagolható, s annak első alrészének 
(1–12) utolsó fejezete a kijelölt igehirdetési alapige. Az el-
sősorban Júdával és Jeruzsálemmel szemben megfogalma-
zott próféciák közepette a csúcsponton felhangzik egy Júda 
fénykorára utaló, igazi reménységre okot adó prófécia (11. 



1 4 5

}

fejezet), amelyet a 12. fejezet zarándokénekének dicsőítő 
sorai követnek.

A jól ismert történeti kontextusról ezúttal csak annyit, 
hogy Ézsaiás a Krisztus előtti 8. században működött Jú-
dában, Jótám, Áház és Ezékiás királyok uralkodása alatt. 
Keletről Asszíria tovább folytatta nyugati irányú expanzió-
ját (a végcél Egyiptom volt), mindeközben a kisebb államok 
szövetkeztek egymással, hogy megpróbáljanak gátat szabni 
az ellenség terjeszkedésének. A túlerővel szemben azonban 
nem volt menekvés (szír-efraimita háború, Kr. e. 734–732). 
Áház, Júda királya azonban – Ézsaiás figyelmeztető sza-
va ellenére – más megoldáshoz folyamodott: szövetségre 
lépett az asszírok uralkodójával, III. Tiglat-Pilézerrel (Kr. 
e. 754–727). Az egyezségnek köszönhetően azonban Júda 
elvesztette ideológiai függetlenségét. A Templomban a fel-
állított asszír istenszobrok mellett a keleti pogány kultu-
szoknak is helyet kellet adni. Azon túl, hogy óhatatlanul 
csorbult az egy igaz Isten, Jahve tisztelete, mindez szink-
retizmushoz is vezetett.

Kijelölt szakaszunkat úgy is felfoghatjuk, mint egyfajta 
záradékot, magasztaló zsoltárhoz hasonlítható, himnikus 
költeményt. Egy komoly és nehéz kérdés is felvetődik azon-
ban. Vajon mit jelent és mire vonatkozik az 1a és a 4a versek 
„azon a napon” kifejezése, amely két „strófára” tagolja a 
Jahvét dicsőítő éneket? Ha igaz az imént említett feltevés, 
amely szerint Ézsaiás könyvének végső formába öntésekor 
született az általunk ismeretlen szerzőtől származó him-
nusz, úgy a dalszerző az „azon a napon”-nal valószínűleg a 
fogságból való szabadulásra és az újrakezdés lehetőségének 
nagy napjára utalhatott. Eufórikus pillanatokra, időszakra, 
amikor is a választott nép így fog énekelni. Jóllehet az első 
„versszak” (1–3. vers) egyes szám első személyben íródott, 
mégis többes számban értendő, amely Izraelre vonatko-
zó, úgynevezett kollektív egyes szám. Az ítélet és büntetés 
ellenére azon a napon a választottak hálát adnak majd az 
elnyert szabadulásért.

A 2. és 5. verset olvasva nem lehet nem észrevenni a 
kapcsolatot és összefüggést az exodus-tradícióval, egész 
pontosan Mózes hálaénekével (2Móz 15,1–2). Az első exo-
dust – a Vörös-tengeren száraz lábbal való átkelést és az 
ellenség elestét – hálaének követte; nem lesz ez másképp a 
második exodust követően sem.

A 3. versbeli vízmerítésnek többféle magyarázata van. 
Egyesek szerint ez újabb utalás a pusztai vándorlásra, egész 
pontosan a sziklából való vízfakasztásra (1Móz 17,1–7). Má-
sok szerint a lombsátor ünnepére kell gondolnunk, amikor 
is az italáldozathoz a Gihón-forrásból1 merítettek vizet. Az 
áldozatbemutatáskor pedig éppen ezt a verset énekelte a 
gyülekezet. A forrásvíz a Szentírásban mindig az életnek, 

 1 Jeruzsálem egyik forrása, amely a Sion hegye alatt fakad, és egykor 
Ezékiás csatornáján keresztül szállította a vizet Dávid városába. Vö. 
még 1Móz 2,13.

a tisztaságnak, Jahve gondoskodásának, szeretetének és 
áldásának a szimbóluma (vö. Ézs 55,1; Jer 2,13; Ez 47,1–12; 
Jóel 4,18; Zsolt 36,9–10; Jn 4,14; 7,37–39; Jel 22,17).

A 4. és 5. vers a tanúságtételre, az Isten szabadító cse-
lekedeteiről, tetteiről szóló örömhír továbbadására buzdít 
minden választottat. Igazi missziói attitűd a világ népei 
és az egész föld felé, amelynek tartalmi elemeiről az első 
versben olvashatunk.

A 6. vers mintegy keretversként lezárja a Jahvét, Izrael 
Szentjét magasztaló éneket, lélekből fakadó kiáltásra és 
ujjongásra szólítva fel. 

A szöveg keresztény olvasójaként nem lehet nem észre-
venni és szó nélkül hagyni, hogy a jösu’áh kifejezés három-
szor is előfordul benne (2. és 3. vers). Az igazi szabadulás 
forrása mindig Jahve, akinek legdrágább ajándéka – az Új-
szövetséggel megegyező módon – a bűnbocsánat. Mindezt 
megváltói művével, Jézus váltsághalálával meg is pecsételte, 
így téve azt még egyértelműbbé és nyilvánvalóbbá az egész 
emberiség számára.

Az igehirdetés felé

„Azon a napon”, vasárnapon, amikor ezzel az igével tar-
solyunkban megyünk fel majd a szószékre, országszerte 
egyházmegyei énekkari találkozókat rendeznek. Az ének-
lés a Teremtő dicsőítésének ősi (lásd Zsoltárok könyve) és 
máig fontos eleme. Az éneklést illetően nekünk sem kell 
szégyenkeznünk, gondoljunk akár Szenci Molnár Albert 
(1574–1639) genfi zsoltárfordításaira (Psalterion Ungaricum, 
Herborn, 1607), vagy éppen Heinrich Schützre (1585–1672), 
Johann Sebastian Bachra (1685–1750).

Az „azon a napon” ennek ellenére továbbra is izgalmas 
kérdés marad. Vajon mire gondol az ének szerzője, amikor 
arról szól, hogy az általa lejegyzett hálaadó, dicsőítő ének 
majd azon a bizonyos napon fog megszólalni? Utalás a 70 
éves babiloni fogság végére, vagy a messiási korra, Krisztus 
eljövetelére, megváltásunkra, vagy éppen 1948-ra, Izrael 
állam megalakulására?

Nem gondolnám, hogy a próféta szerepét kellene ezen 
a vasárnapon magunkra ölteni, s megfejteni a valójában 
megfejthetetlent. Sokkal inkább arról lehetne szólni, hogy 
minden nemzet, család és egyén életében eljöhet és való-
sággá válhat az „azon a napon”, tudniillik amikor felis-
meri, megérti és elfogadja, hogy ki is a világ Teremtője, 
Megváltója és Megszentelője. Amikor megtanulunk újra 
főt és térdet hajtani, leborulni az egyedül szent, végtelen 
és örök életet ajándékozó Szeretet előtt.

Azon a napon újra megtanuljuk, átéljük és elfogadjuk, 
hogy Isten legnagyobb tette a megbocsátás, valamint 
azt, hogy Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy 
megtérjen és éljen (Ez 33,11). A húsvét csodája egészen 
biztosan „azon a napon” volt, amelyen a Teremtő igen-
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csak mélyre „hajolt le” értünk, bűnösökért. Nem csoda, 
hogy egyesek éppen ezt akarják és próbálják mindenáron 
kétségbe vonni és megkérdőjelezni. Feltámadás – örök 
élet, sokan nem tudnak mit kezdeni ezzel. Ma már pél-
dául nem az a kérdés, hogy a torinói halotti lepel Krisz-
tus leple volt-e, hanem az, hogy a rajta található titokza-
tos lenyomat valóban igazolja-e a feltámadást. Újabban 
vannak, akik ennek éppen az ellenkezőjét igyekeznek 
bizonygatni. A torinói lepel egyáltalán nem a feltáma-
dásról tanúskodik, sokkal inkább arról, hogy Jézus meg 
sem halt a kereszten. Sőt még élt, amikor testét e lepellel 
befedték. A keresztről történt levételt követően ugyanis 
mirhával és olívaolajjal kenték be a testét, s ettől jött létre 
a leplen ma is látható képmás…

Kinek mit jelent keresztényként Krisztus golgotai ke-
resztje, az üres sír? Az első húsvétkor győzött az Élet – va-
jon győzött a mi életünkben is? Pállal együtt valljuk, hogy 
a Feltámadottal új üdvkorszak vette kezdetét az emberiség 
történetében, ami mellett természetesen minden további 
nélkül el lehet siklani, sőt figyelmen kívül is lehet hagyni, 
csak egyet nem lehet: meg nem történtté tenni (vö. 4–5. 
vers; Róm 5,12–21).

Amíg nyilvánvalóvá nem válik, hogy mit is jelent az 
„azon a napon”-ról szóló kijelentés, addig aktuálisak ma-
radnak a következő kérdések is: szól-e, és ha igen, szív-
ből szól-e az ének, s a próféta képes beszédénél maradva: 
merítesz-e a szabadulás forrásából, az élő vízből, azaz az 
igéből és az úrvacsora szentségéből? Minden istentisztelet 
legfőbb célja, hogy minél többször átélhessük az „azon a 
napon” csodáját, a bűnbocsánat és a szabadulás örömét. 
Hogy is mondta halálos ágyán a számos motetta, kantá-
ta és korál szerzője, Heinrich Schütz? „Életünk arra való, 
hogy adottságainkkal, tehetségünkkel megajándékozzuk 
azokat, akiknek ebből kevesebb adatott. Zenét, sokszor ke-
serves könnyek közt komponált zenét is azért írtam, hogy 
a terheket hordozókat, bátorításra és biztatásra szorulókat 
ajándékozzam meg vele.”

b l á z y  á r P á d

Tallózó

Mivel a textus egy része 2004-ben advent 3. vasárnapján 
is alapige volt, a Lelkipásztor 2004/11. számának 435–436. 
oldalán már olvasható egy tallózó az 1–3. versekről, ezért 
most az ott már megjelent kommentárrészleteket mellőzöm.

„[…] idézet […] »Mózes énekéből«. Ahogyan az első 
exodust hálaadó ének fejezte be, a végsőt is az fogja befe-
jezni. […] A bűnbocsánat a teljes Ószövetség és Újszövetség 
egybehangzó tanítása szerint Isten legdrágább ajándéka.” 
(Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum 
Digitéka Kft.)

„[…] úgy beszél Isten haragjáról, mint szükségszerű át-
menetről, amely az Ő »vigasztaló«, a nehéz helyzetet meg-
változtató, üdvösséget teremtő beavatkozásához vezet. […] 
Gíhón-forrásból merítettek, és a vizet körmenetben vitték 
a templomba. Ez az esemény itt magára Istenre, az élet for-
rására utal […].” (Biblia magyarázó jegyzetekkel. Magyar 
Bibliatársulat, Kálvin Kiadó)

„Jézus Krisztus egy ilyen alkalommal, a sátoros ünnep 
utolsó napján szólt így: »Ha valaki szomjazik, jöjjön hoz-
zám, és igyék!« […]” (Cornelis van der Waal: Kutassátok 
az Írásokat! Iránytű Kiadó)

„A 12. fejezet egyszerre ünnepli a Messiás uralmát és 
azt, hogy Isten az emberek között lakozik, ami lényegét 
tekintve ugyanaz. […] Ez az első ének örömmel tekint a 
felé a nap felé, amikor majd az utolsó ítélet után minden 
túlélő hálásan és boldogan fogja vallani, hogy az üdvösséget 
senkiben és semmi másban nem lehet megtalálni, csakis 
az Úrban. […] Legvégül csak úgy találhatunk vigasztalásra 
(= üdvösségre), ha annak az igazságos Istennek karjaiba 
menekülünk, akinek a haragját magunkra vontuk. […] 
Ám, ahogy az a 2,1–4-ből világossá vált, az Úr uralmának 
végső megalapítása a Sionon hatással lesz a nemzetekre, 
ezért helyez a második ének külön hangsúlyt az ige világ-
méretű hirdetésére (4b.5b vers). Ennek a fejezetnek a két 
éneke olyan örömhírt ünnepel, amelyet végül már nem le-
het keretek közé szorítani. Világszerte hirdetni kell, mert 
csak akkor fogják felismerni a nemzetek, hogy egyedül az 
Úr az Isten, és csak akkor fognak a Sionhoz gyűlni, hogy 
utait megismerjék, ha hallanak az Ő dicsőséges tetteiről 
(2,3). A hála és a dicséret áradatát mindig az örömhír ter-
jesztésének vágya kell, hogy kísérje.” (Barry Webb: Ézsaiás 
könyve. Harmat)

Illusztráció

GONDOLATOK
(Hálát adok neked, Uram)
„Hálát követelni ostobaság, nem lenni hálásnak: becste-
lenség.”

Vaszilij O. Kljucsevszkij (1841–1911) orosz történész

„Hiszen a hála nemesség maga.”
Félix Lope De Vega (1562–1635) 

spanyol drámaíró és költő

(Emlékeztessétek őket, hogy neve magasztos!)
„A mi kis népünknek – más kis népekkel együtt – ma nem 
egyik vagy másik nagyhatalom »ellenállhatatlan ölelése« 
között kell választania, hanem a banalitás, az üzleties ra-
cionalitás világgyőzelme, illetve a lélekbeli újjászületés 
lehetősége között.”

Tornai József (1927–) költő, író
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(Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem)
„Egy sértődött nép, amilyenek, sajnos, mi is gyakran va-
gyunk, egy kisebbségi komplexussal küzdő ország állan-
dóan magyarázkodik, folyton kompenzál, ahelyett, hogy 
minden igyekezetével megszabadulna a görcseitől.”

Tornai József (1927–) költő, író

„Áldott légy, Istenem, hogy megszabadítottál bálványaim-
tól: és így rajtad kívül nem imádok

se Isist, se Osirist,
se az Igazságosságot, se a Haladást,
vagy az Igazságot, vagy az Istenséget,
vagy a Természet Törvényeit, vagy a Művészetet, vagy 

a Szépséget,
senki mást, csak egyedül Téged!”

Paul Claudel (1868–1955) francia költő és drámaíró

VERS
Balassi Bálint: Zarándoknak vagy bujdosónak való ének 
(részlet)

Építs fel elmémet az jó bölcsességgel,
Szívemet peniglen hittel, merészséggel,
Bujdosó fejemet törödelmességgel,
S te adtad lelkemet buzgó könyörgéssel!

Jártomban-költömben hogy csak reád nézzek,
Búmban, örömemben reád figyelmezzek,
S jó, gonosz szerencsét csendesen viseljek,
Soha semmi helyen el ne felejtselek…

} Húsvét ünnepe után 5. vasárnap 
(Rogate – 2Móz 32,7–14)

Agendánk a húsvét utáni 5. vasárnapon gyülekezeteinket 
és benne minket mint imádkozó gyülekezetet láttat. Ez 
vagy valóság, vagy vízió rólunk. Ennek a feszültségében 
szólít meg minket Isten az igehirdetés által. Különösen 
növeli ennek a súlyát az idei év jellege: 2008 a Biblia éve. A 
Biblia éve pedig elképzelhetetlen imádkozó lélek nélkül. A 
leggyakoribb kifogás az igeolvasás és az imádság elhanya-
golására a modern ember állandó időhiánya. Olvasnék én, 
de… Imádkoznék én, de… Fogok majd, ha… Aztán több-
nyire semmivé válnak ilyen irányú terveink. Régi öregektől 
hallottam egyszer, hogy a templom falait mindig az imád-
ság emelte magasba. Sajnos elég sok templomunk vált ro-
mossá, talán ellankadt kezeink nyomai láthatóak ebben is. 
Egy alkalommal egy angol nyelvű könyv volt a kezemben, 
amelynek a címe valahogy úgy szólt: Nincs annyi időm, 
hogy ne imádkozzam. Ősi tapasztalat, hogy az imádság 

megsokszorozza az időnket. Erről hallhattunk Luthertől 
is, aki egy hosszas délelőtti igeolvasás és imádságos órák 
közepette őt megzavaró személynek azt válaszolta: Tudja, 
ma többet vagyok csendben, mert több dolgom van. Mi 
magunk is átélhetjük ennek igazságát egyéni és közösségi 
„ügyintézésünkben”.

A textusról

Indulj, menj le: Furcsa helyzetben találhatta magát Mózes, 
hogy egy hosszas párbeszédben, imádságban tudja meg, mi 
is történt a választott néppel.

Néped: Isten megtagadja a bűnös népet, nem akarja sa-
játjának tudni. Egyes héber magyarázók ellenben ebben 
a kijelentésben célzást találnak arra, hogy ez gyülevész 
népség.

Hamar: Nem telt el egészen hat hét sem, és máris elfe-
lejtették, hogy nem szabad faragott képet készíteniük és 
imádniuk.

Kemény nyakú: Kemény nyakú vagy másként makacs 
ez a nép. Ebben a szövegösszefüggésben azt jelenti, hogy 
kitartó a bálványimádásban. Azaz parázna a szövetséget 
érintően, amit magatartása is mutat: eszik, iszik és mula-
tozik. A kemény nyakú kifejezés mögött az a kép jelenik 
meg, ahogyan egy csökönyös ökör nem hajlandó a nyakát 
az igába, járomba hajtani.

Most hagyd: Szó szerint: most engedj, hadd telepedjem 
le, azaz hagyj békét nekem. Itt Mózes számára világossá 
vált, hogy az ítélet elkészült a szövetséget megtörő nép 
ellen. Ha valami megmentheti, az csupán az ő esdeklése 
által történhet. Minden mondata újabb kegyelmi pillanat 
az ítélet előtt.

Vesztükre: Mózes Isten ígéretébe kapaszkodik, amellyel 
szembeállítja, hogy ennek a rettenetes ítéletnek mi lenne 
a visszhangja Egyiptom népe és az idegen népek között. 
Talán még meg is vádolnák Istent, hogy eleve gonosz szán-
dékkal hozta ki őket a pusztába.

Hegyek között: A Sínai-félsziget hegyeire történik itt 
utalás.

Eltörölje: A legborzasztóbb ítélet, amely még az egyipto-
mi tizedik csapáson is túltenne, hiszen az egész nép meg-
semmisülésével járna. A puszta, amely a szabadulás hely-
színe, Izrael népének koporsójává lenne.

Múljék el: A „megfordulni” igéből képzett imperfektumi 
alak, amellyel Mózes arra kéri Istent, hogy forduljon el, 
hozzon más döntést a nép ügyében.

Emlékezz: A héber ige többet jelent csupán visszatekin-
tésnél, mert benne megjelenik a nép történelme Nóétól az 
ősatyákon át egészen az egyiptomi szabadulásig.

Önmagadra: Az eskü, amelyet Isten önmagára tett, va-
lamint a hozzá kapcsolódó ígéretek válnának semmivé 
Isten haragjában.
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Szánalomra indult: A héber náham szó megkönnyeb-

bülésre vagy megvigasztalódásra utal, azaz a bánkódását, 
szomorúságát abbahagyta: ez volt a válasz Mózes közben-
járó imádságára.

Az igehirdetés felé

A felolvasott ige több évezred távlatából szól ma is aktu-
álisan. Mások a körülmények, más a történelmi helyzet, 
de az egyén és a közösség helyzete Istenhez való kapcso-
latában ma is izgalmas. Izgalmas, mert nemcsak külső 
szemlélői vagyunk, hanem rólunk szól, a mi életünk vagy 
éppen halálunk a tét. A krimik világában élő ember a 
borzongás utáni csillapíthatatlan vágyakozás közepette 
nem is érzi, nem is látja, hogy Isten ítélete milyen közel is 
lehet hozzá. Múltunk, jelenünk és jövőnk nem politikusok 
tárgyalóasztalainál, hanem saját szobánk zártságában 
vagy éppen a templom oltáránál elmondott imádságun-
kon fordulhat meg.

A világ és a mi ügyes-bajos ügyeink története
Többnyire életünk legtöbb tevékenységét elintézzük ezzel 
a szóval: ügyintézés. Hogyan is intézzük mi az ügyeinket? 
Igyekszünk jó kapcsolatokat felhajtani. Megpróbálunk ma-
gunk mellé állítani személyeket, s ehhez jó eszköz lehet a 
pénz. Reklámozzuk magunkat, egy kis pezsgést keltünk 
magunk körül, és máris megy a show, a biznisz, és ala-
kulnak ügyeink. Valójában nem más ez, mint egy nagy 
imádság magunkhoz és másokhoz. Önmagunkhoz szóló 
imádságunk önimádatban, sérthetetlenségünkben, sze-
mélyiségi jogaink túlzott gyakorlásában nyilvánul meg. 
Másokhoz való imádságunk reklámokban, manipulált 
statisztikai adatokban, kampányolásban és megállapodá-
sokban jelenik meg. Valahogy így állunk neki ügyes-ba-
jos ügyeink intézésének. Ügyesen kezdjük, aztán sokszor 
bajosan végezzük. Ebbe pedig Isten bajosan fér bele, azaz 
sehogyan.

Múltunk
Valamikor kisiskolásként fedeztük fel először, hogy nem-
csak egy szűk kis családba, hanem egy sokkal nagyobba 
is beletartozunk, az emberiség nagy családjába. Azután 
tanáraink igyekeztek megtanítani nekünk, hogy a törté-
nelem az élet tanítómestere. Sajnos valahogy kifelejtették 
az oktatásból az élet igazgatóját, aki az élő Isten.

Izrael népe 3500 évvel ezelőtt kényszermunkát végzett 
egy rabszolgatartó politikai hatalom alatt Egyiptomban. A 
munka ára a szűkös étel és ital volt, és egyfajta létbiztonság. 
Mégis azt tudjuk róluk, hogy imádságuk feljutott Istenhez. 
Meghallotta nyomorúságuk szavát. Mózesben szabadítót 
küldött, akinek vezetésével a nép megtapasztalta Istené-
nek nagyságát és hatalmát. Mégis milyen gyorsan feledte, 

amit átélt. Visszasírta a húsos fazekakat, nem emlékezve 
már a korbács ütötte seb fájdalmára. Néhány héttel a szö-
vetségkötés után már feledi annak tartalmát. Sőt elfelejti 
azt is, akivel kötötte. 

Gyorsan elfelejtjük azt, akivel nem vagyunk kapcso-
latban. Felnőttként, távol a szülőktől elfelejtjük az otthon 
melegét. Távoli helyen dolgozó hitvestárs feledi a hűséget. 
Az egy fedél alatt élők között páros magányt terem a be-
szélgetés hiánya. A szépséges közös kezdetek után „házisár-
kányok” népesítik be életterünket. Ahol nincs emlékezés, 
meghal a múlt. A gyülekezet, amely nem látja múltját, nem 
tud mit kezdeni örökségével. Kapcsolatban lenni, emlékez-
ni, otthon lenni csak imára kulcsolt kézzel lehet. Aki Isten 
elé áll, annak élővé válik a múlt. Nem véletlen, hogy Isten 
az ősatyákról jelenként beszél. 

Állj Isten elé, hogy jelenné legyen a múlt!

Jelenünk
Akinek csak jelene van és abban él, annak nincs múltja, 
se jövője. Bizony sokszor mi is úgy élünk, mintha csak a 
jelen pillanat lenne. Ki számol itt jövővel vagy örökkéva-
lósággal? Nem is véletlen, hogy az ember, aki örökkéva-
lóságra teremtetett, ha azt néhány évbe akarja sűríteni és 
megélni, belehal.

Izrael, Isten választott népe valóban úgy él, mintha csak 
Mózes gyülevész serege lenne, amely máshoz nem ért, 
csak az italhoz, az ételhez meg a bujasághoz. Az egészet a 
Szentírás ezzel az egy szóval jellemzi: játszik. Míg ő Istenét 
megvetve, kigúnyolja játékával, addig Isten a föld színé-
ről való eltörlését tervezi. Egyvalaki nem játszik: Mózes. 
A hegy lábától pedig talán fordítva tűnik. Jó ideje ott van 
egy kopár hegyen. Talán ül, beszélget, szórakozik, jól elvan 
Istenével. Imádkozik, vagy ki tudja, mit csinál. Öntsünk 
istent magunknak, és ünnepeljük őt – zúg a nép. A rohanó 
élet nem tud várni. Minden fohász elpazarolt idő. Minden 
tétlen perc veszteség a játékidőből. Közben nem veszi ész-
re, hogy Isten nélkül az élet elveszíti szépségét, tartalmát. 
Az emberi élet elveszíti a maga nemességét, tisztaságát 
és felelősségét. Az egész valóban egy nagy játékká válik, 
halálos játékká. 

Ahogy a Volt egyszer egy vadnyugat című film szerzője 
írta: Az egész film egy nagy zihálás, mert a film első per-
cétől mindenki előtt nyilvánvaló, hogy senki sem fogja 
túlélni. Talán ezért is ejtette a film rabul sokak szívét 
és érzelmét. Mindannyian tudjuk, hogy közülünk sen-
ki sem fogja túlélni az életet. A mi fejfánkra is rá lehet 
majd tenni jelmondatként, életünk összefoglalásaként: 
Volt egyszer… egy… vad – nyugat? Izrael népére kis hí-
ján rákerült.

A voltot vanná csak az Örökkévaló teheti. Az, aki Jé-
zusban jelenné vált, hogy jövőnk lehessen. Aki idén kü-
lönösen is így szól: Én élek, és ti is élni fogtok. Őt viszont 
csak a mózesi lelkűek tudják megragadni. Akik képesek 
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lélekben felmenni nemcsak a Sínai-hegyre, hanem az Új-
szövetség hegyére, a Golgotára. Akik imádságos szívvel el 
tudják ismételni a Hegyi beszéd mondatait önmagukért 
és az egész világért.

Jövőnk
Szép ez a magyar szó: jövőnk. A teremtettségben egyedül 
az ember az, aki képes a jövővel is számolni. A jövő, amely 
valaminek az érkezéséről szól, amit még homály takar. 
Mintha ködbe néznénk, és várnánk, mi lép elénk.

Félelmetes mondatok, ahogy Mózes szavaiban megszólal 
a jövendő. A jövendő számára nem más, mint az Eljövendő. 
A jövő maga Isten. Vele találja szembe magát az ember élete 
minden pillanatában. A nép a te néped, mert benne a jövőt 
láttad. Kihoztad Egyiptomból, mert terved van vele. A nép 
pusztulása a jövőt húzná keresztül, mert hová lennének az 
ősatyáknak szóló ígéretek? Milyen reménységről beszélne 
ez a többi nemzetnek? Te a jövőnk vagy, és népedben válhat 
láthatóvá a jövő. Az Úr szánalomra indult.

Nem tudni, vajon megsejtett-e Mózes valamit Isten 
szánalomra indulásából. Nem tudni, vajon az igehallgató 
szívében megszólal-e a hang: Szánakozom ezen a népen, 
mert olyan, mint a pásztor nélkül való nyáj. Amiért Isten 
megenyhült, az a terv, ami így szól ma is Jézus ajkáról: Én 
vagyok a jó pásztor.

Közös ügyeink
Komolyan kell élnünk az imádkozás adta lehetőséggel. Így 
nem magánügyeink, hanem közös ügyeink lesznek. Így 
nem közösség, hanem Isten népe leszünk. Így nemcsak 
jelenünk, hanem múltunk és jövőnk is lesz. Így lesz látássá 
bennünk: Istenben élünk, mozgunk és vagyunk.

Végül kérdezd meg magadtól: Van-e annyi időd, hogy 
ne imádkozz?!

S á n d o r  f r i g y e S

Tallózó

„Isten megtagadja a bűnös izraelitákat. Nem akarja őket 
többé saját népének elismerni. […] Még nem telt el egész 
hat hét, hogy hallották, amint Isten hangja hirdette, »Ne 
készíts magadnak faragott képet.« […] hagyj magamra. Böl-
cseink szerint ez azt jelenti, hogy Mózes megértette az isteni 
szavakból, hogy csakis az ő közbelépése mentheti meg az 
izraelitákat a fenyegető pusztulástól.” (A Hertz-Biblia jegy-
zetei. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft.)

„Az Úr ítélete először […] Izráelt mindenestől kiirtja 
és majd […] Mózes utódait növeli nagy néppé. De Mó-
zest nem szédítette meg a kiváltságnak ez az ígérete, ő 
nem a maga, hanem népe dicsőséges jövőjét akarta hit-
ben látni. […] Olyan imádságos tusakodás ez, amilyenre 

csak az Istennel igazi lelki közösségben élő ember képes, 
önzetlen szívvel és nagy emberszeretettel, ahogyan kö-
nyörgött egyszer Sodoma népéért is az »Isten barátja«, 
Ábrahám.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. 
Arcanum Digitéka Kft.)

„Mózes visszájára fordította Istennek azt a kijelenté-
sét, hogy Izráel az ő (vagyis Mózes) népe lenne (7. v.), és 
azt mondta róluk, hogy a te néped […]. Mózes elismerte, 
hogy a nép vétkezett, s nem is akarta igazolni a tettüket.” 
(A Biblia ismerete kommentársorozat. Keresztyén Ismeret-
terjesztő Alapítvány)

„Gyönyörű Mózes közbenjárása. Ugyanazt a szót hasz-
nálja, amelyet az Úr használt: A te néped, amelyet kihoztál 
Egyiptomnak földjéről. Az Úr Mózes kezébe adta őket; Mó-
zes visszaadja őket az Úrnak.” (Arno C. Gaebelein: Ószö-
vetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„Mózes tusakodik Istennel, Őt magát hívja ki önmaga 
ellen, amikor ígéreteire és megmentő cselekedeteire em-
lékezteti.” (Biblia magyarázó jegyzetekkel. Magyar Biblia-
társulat, Kálvin Kiadó)

„Mózesnek nagy ígéret adatik. Egy új, nagy nép (10) 
ősatyjává lehetne. Nem kap az alkalmon. Talán még azt is 
mondhatjuk, hogy ez az ő megkísértése. Megmarad szi-
lárdan az atyáknak adott ígéret mellett.” (Szabó Andor: 
Lábam előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„Krisztust az új szövetség közbenjárójának hívjuk, Mó-
zest pedig az ószövetség közbenjárójának. […] Az, amit 
közbenjáróként elért, Jézus Krisztusra, a legnagyobb köz-
benjáróra emlékeztet.” (Cornelis van der Waal: Kutassátok 
az Írásokat! Iránytű Kiadó)

„Isten figyelembe veszi a választ, nem »meggondolja ma-
gát«, hanem másként cselekszik.” (Pat és David Alexander 
[szerk.]: Kézikönyv a Bibliához. Scolar Kiadó)

Illusztráció

Meg lehet változtatni az Úr akaratát, aki a jelenben ható 
döntéseit az öröklét időtlenségében, azaz múlt, jelen és jövő 
ismeretében hozza meg? Textusunk azt tanítja: igen.

Mózes közbenjáró könyörgésének célja, hogy az Urat 
szándékának megváltoztatására rábírja. S ez akár botrán-
koztató is lehet az általános istenkép számára, amely gyak-
ran nem jut túl a rezignált „meg van írva” vagy „elrendel-
tetett” kijelentéseken.

Mózes, akinek tapasztalati valóság Isten félelmetes hatal-
ma, nem rezignáltan áll az Úr előtt. Küzd vele. Emlékezteti 
őt, sőt mintha a „hiúságára” is apellálna: Ne mondhassák 
az egyiptomiak…

És Mózes eléri célját: az Úr megváltoztatja döntését. Mert 
valóságos párbeszédet folytat az emberrel. Jövőnk ezért nem 
statikus: „eleve elrendelt”, hanem dinamikus: az Istennel 
való párbeszéd hatására folyton formálódó. 
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„Legyen meg a te akaratod” – imádkozzuk. És ez az aka-

rat most, Rogate vasárnapján arra akar felszabadítani, hogy 
merjünk őelőtte emberként, gyermekként, szabadon szólni. 
Ahogyan egykor Ábrahám, Mózes, Ámósz és Jeremiás – vagy 
Jézussal szemben a kutyák eledelére emlékeztető kánaáni 
asszony tette. (K. I.)

} Mennybemenetel ünnepe 
(1Kir 8,22–28)

Játék a szavakkal

Az idők folyamán Izrael népének vallási élete olyan elemek-
kel bővült, amelyek eredetileg nem tartoztak hozzá, mi több, 
egyenesen ellentétben álltak annak alaptéziseivel. A Biblia 
nyíltan vállalja az új elemek beépülésének teológiai feszült-
ségét, nem kelti megjelenésük egyértelműségének a látszatát. 
Ilyen például a királyság intézményének az életbe lépése, és 
ide tartozik a templom építésének igénye és annak megvaló-
sulása is. Amikor Sámuel tudomást szerez a nép királyigé-
nyéről, érezve ennek teológiai problémáját, Istenhez fordul, 
aki egyértelmű választ ad: Hallgass a nép szavára, mert nem 
téged vetettek meg, hanem engem vetettek meg, hogy ne legyek 
a királyuk. (1Sám 8,7) A Biblia szerint maga Isten tesz kísér-
letet arra, hogy Sámuelen keresztül megpróbálja lebeszélni a 
népet szándékáról, de ez nem sikerül. A későbbiekben pedig 
már Isten maga alkalmazkodik a megváltozott helyzethez, és 
ígéreteinek jelentős része „Dávid házához”, a királyság intéz-
ményéhez kapcsolódik, ahogy 2Sám 7,11–16-ban is olvasha-
tó. A 16. vers különösen is erőteljes: A te házad és királyságod 
örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz.

A templom építésének igénye szorosan összefügg a ki-
rályság, Dávid háza intézményével. A királynak centra-
lizálnia kell hatalmát, hogy uralkodhasson, és Dávid ezt 
meg is teszi. Jeruzsálemet teszi fővárossá, palotát építtet, és 
Jeruzsálembe hozatja a szövetség ládáját. Hátravan még a 
vallási, „ideológiai” centralizáció a királyság intézményét 
támogató struktúráival. Ehhez kell a templom. Egy köz-
ponti hely, ráadásul az egyetlen, ahol „teljes értékű” kultusz 
gyakorolható, a hozzá tartozó anyagi bevételekkel, amelyek 
ugyancsak a centralizált hatalmat erősítik. Ezen a ponton 
megint ütközik a világi és a vallási, a politikai és a teoló-
giai, az emberi és isteni igény, amely ütközésből megint az 
ember kerül ki győztesen. Ahogy a királykérdésnél Sámuel, 
most Nátán lép színre. Ugyanaz a forgatókönyv. Istennek 
nem tetszik a templomépítés ötlete: Házat akarsz építeni 
nekem, hogy abban lakjam? (2Sám 7,5) Te akarsz nekem 
házat építeni, aki téged pásztorból fejedelemmé tett, aki 
legyőzte ellenségeidet, aki a legnagyobbak között szerzett 
neked nevet, neked, a senkinek? Vedd már észre, hogy 

én építem a te „házadat”, és nem te az enyémet! (Itt az a 
bizonyos szójáték, amelyre a cím utal, lásd 2Sám 7,8–11.) 
Dávid belátja, hogy megsértette Istent, és eláll templom-
építő szándékától. Imájában megalázza magát, magasztalja 
Istent, és azonosul Isten ellentétes irányú elgondolásával a 
„házépítést” illetően: Áldd meg azért kegyelmesen szolgád 
házát… a te áldásoddal szolgád háza örökké áldott lesz. 
(2Sám 7,29) Dávid után Salamon azonban már nem tud el-
lenállni a templomépítő gondolat – és az azzal járó előnyök 
– kísértésének. Úgy tesz, mintha apját egyedül a politikai 
körülmények akadályozták volna meg a templom felépíté-
sében, nem maga az Isten (1Kir 5,17). Az eredeti kristálytisz-
ta isteni gondolat, hogy Isten háza Dávid utódjára, illetve 
utódaira vonatkozó áldásban, Isten velük való szövetségé-
ben épül fel, szöges ellentétébe fordul (játék a szavakkal): 
Dávid utóda házat épít Istennek (2Kir 5,19). Isten elfogadni 
látszik az új helyzetet – vagy inkább beletörődik abba. Sa-
lamonnak mondott szavaiban visszafogott lelkesedés érez-
hető a templommal kapcsolatban, ugyanakkor megerősíti 
a korábban Dávidnak mondottakat: Isten a maga részéről 
továbbra is a szövetségben látja az ő „házát”, amely szövet-
ség nincs a templom épületéhez kötve, mi több: ha a nép 
megszegi ezt a szövetséget, akkor a néppel együtt pusztul a 
templom is (1Kir 9,1–9). Isten erős kritikával fogadja tehát 
a neki épített házat, a templomszentelési ünnepet követő 
beszéde inkább figyelmeztetés, mintsem a templom elké-
szülte fölötti örvendezés. Ez a kritikus hang végigvonul 
az Ószövetségen, megszólal a prófétáknál, ahogy Jézus is 
kinyilvánítja a templommal kapcsolatos ambivalens érzé-
seit az evangéliumokban.

Salamon imája

A fentiek ismeretében Salamon imája sokat veszít abból a 
fényből, amelyben tündökölni kíván. Salamon vélhetően 
nagyon jól tudta, hogy apja szándékával, a Dávidnak adott 
isteni ígérettel és vallásának korábbi alapértékeivel ellen-
tétesen cselekszik, amikor templomot épít Izrael láthatat-
lan, helyhez nem köthető Istenének, akit az egeknek egei 
sem fogadhatnak magukba. Imája ezt a kettős szakadékot 
– közte és apja, közte és Isten között – próbálja áthidalni. 
A templom elkészültét a Dávidnak tett ígéret beteljesülése-
ként tünteti fel (24. v.), holott az eredetileg Istennek Dávid 
házához való hűségére vonatkozott. A 27. versben fogalma-
zódik meg az a teológiai probléma, amely az egész temp-
lomépítést kérdésessé teszi, nevezetesen, hogy éppen Izrael 
Istene az az Isten, akinek nem lehet templomot építeni, 
ellentétben más népek isteneivel, és éppen ő, Izrael Istene 
az az Isten, aki nem köthető semmiféle emberi alkotáshoz 
– sőt ő maga tilt minden ilyen próbálkozást. A 28. vers 
őszintén vállalja, hogy nincs elfogadható magyarázat erre 
a problémára. A mégis tekints szolgád imádságára kezdetű 
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mondat nem megnyugtató feloldása az előző feszültségé-
nek, hanem annak felvállalása Isten előtt, és kérése annak, 
hogy Isten mégis fogadja el a korábban számára elfogad-
hatatlant. És Isten megteszi.

Miről prédikáljunk?

A következők témái lehetnek az igehirdetésnek, ne váz-
latpontokként olvassuk őket. A gondolatok természetesen 
szabadon kombinálhatók.

A rugalmas Isten
Isten döbbenetes rugalmassággal alkalmazkodik a Bibliá-
ban az emberek változtatásaihoz a vele való kapcsolat terén. 
Amit korábban ellenzett, arra később áldását és ígéretét ad-
ja. Mintha nem ő alakítaná az eseményeket, hanem megy 
az események után. Ebben elveszti méltóságát, de ezt nem 
szégyenli különösebben. Rugalmasságának köszönhetően 
minden változáshoz alkalmazkodik, és minden körülmé-
nyek között megmarad a vele való kapcsolat. Hogy a 21. szá-
zad elején ugyanarról az Istenről beszélünk, ugyanabban 
az Istenben hiszünk, aki megteremtette a világot, kihozta 
népét Egyiptomból, emberré lett a Názáreti Jézusban, az 
ennek az isteni rugalmasságnak köszönhető.

Irgalmas Isten
Nem lehetünk önelégültek. Nem mondhatjuk, hogy dol-
gaink Isten akarata szerint valók. A legszentebbnek látszó 
megnyilatkozásaink és imáink sem mentesek önös érde-
keinktől. Csak azt mondhatjuk, hogy bármit tettünk, azért 
tehettük, mert Isten megengedte, hogy megtegyük, illetve 
nem akadályozta meg. Ennél többet azonban nem mond-
hatunk. Csak Isten irgalmáról beszélhetünk.

Tenger és gumimatrac
Tudnunk kell, hogy Istennek nincs szüksége templomra, 
istentiszteletre, de még az imádságainkra sem. Nekünk van 
szükségünk rájuk. Isten tudja, hogy kapaszkodók nélkül 
nem élhetünk. Tudja és elfogadja, hogy mi gumimatrac 
nélkül elsüllyedünk. De az nagyon fontos, hogy lássuk, 
érezzük magunk alatt a tengert, ne csak a gumimatracot.

Jézus
Olyan jó, hogy Jézusról beszélhetünk! Olyan jó, hogy Isten 
felé nyújtózásunk különböző tornagyakorlatai helyett Isten 
hozzánk való lehajlásáról beszélhetünk! És vele, Istennel 
való közösségünket nem a mi nyújtózkodásunkban, hanem 
az ő lehajlásában élhetjük át. Salamon csak abban bízott, 
hogy Isten letekint a mennyből. De Isten kimondhatatlanul 
többet tett ennél értünk.

n é M e t h  z o l t á n

Tallózó

„Legrégibb példája ez az imádság az Ószövetség liturgiájá-
nak. Nem tudjuk, állt-e (22. v.) vagy térdelt (54. v.) Salamon 
az oltár előtt. Az eredetibb a 22. v. lehet. Az Ószövetség 
korában nem összekulcsolt, hanem az ég felé kiterjesztett 
kezekkel imádkoztak, melyben az imádságot meghall-
gató Isten ajándékainak elfogadására való készség jutott 
kifejezésre. […] míg a keleti népek általában a királyt ti-
tokzatos módon isteneiktől származtatták, a Dávidnak 
adott ígéret alapján Izráelben Isten és a király viszonyát 
adoptáció, örökbefogadás formájában értelmezték (Zsolt 
2,7; 110,3). Prófétai szó által lett a király Isten fiává. […] 
27. vers Isten transzcendens voltát fejezi ki. Ugyanakkor 
azt a különös titkot, hogy az Úr a sém Jahväh által, »Ne-
ve« által mégis itt lesz népe között könyörgésük meghall-
gatására.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. 
Arcanum Digitéka Kft.)

„Jól tudja, hogy a Dávid-ház fennmaradására tett ígé-
ret (2Sám 7,16) ahhoz a feltételhez van kötve, hogy Dávid 
utódai hozzá hasonlóan engedelmeskednek-e Isten paran-
csolatainak […].” (Biblia magyarázó jegyzetekkel. Magyar 
Bibliatársulat, Kálvin Kiadó)

„A felszentelési ima a Dávidnak tett ígéretek felidézésé-
vel kezdődik, de kibővül egy olyan feltétellel, amely nem 
található meg Nátán jövendölésében […]. A Salamonnak 
tett ígéret feltételes volta visszatérő téma (3,14; 6,12; 9,4–5), 
és előkészíti a talajt ahhoz, hogy Jahve végül megtagadja 
őt (11,4.6.11).” (Jeromos Bibliakommentár. Szent Jeromos 
Katolikus Bibliatársulat)

„»De vajon lakhat-e Isten a földön?« Az imádságban ez 
a mondat új gondolatsor kezdete; s a kérdés nem csupán 
szónoki fogás. Van benne megrendültség, majdnem elbi-
zonytalanodás. […] Sokan lehettek ott, akik úgy gondolták, 
hogy emberi kéz alkotta meg Isten lakóhelyét. Salamon-
nak is szembe kell néznie Isten nagyságával. Ehhez képest 
eltörpül minden nagyszerű emberi alkotás. […] Mivégre 
van akkor a templom? Isten neve vesz szállást benne! E 
fogalomban összegeződik mindaz, amit Isten önmagából 
tudtul ad, személyéről kijelent.” (Szabó Andor: Lábam előtt 
mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

Illusztráció

GONDOLATOK
(Mennybemenetelre)
„elmentél
hogy velünk maradj örökre”

ismeretlen

(Mégis tekints szolgád imádságára)
„Isten szentségében van valami megfélemlítő ránk néz-
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ve. A végtelenül szent Isten s a mi elégtelenségünk kö-
zött lévő rettenetes távolságban van valami nyomasztó 
és aggasztó. 

Isten szentségének gondolatában azonban van szá-
munkra valami rendkívül vigasztaló, sőt egyenesen föl-
emelő is… Nemcsak fenyegetően áll fölöttünk, mint va-
lami elérhetetlen hófedte bércorom, hanem adakozóan is; 
saját magát ajándékozza nekünk, és ezáltal egyre jobban 
kialakítja bennünk saját képmását. Magához emel ben-
nünket, mert önmagát adja nekünk. Isten tökéletességé-
nek ezt a minden teremtményt átható kiáradását nevez-
zük Isten jóságának.”

Rudloff Leó – Kolos Bertold: 
Isten mivolta

„Hit s bizalom között van béke csak.”
Friedrich Schiller (1759–1805) 

német költő és drámaíró

} Húsvét ünepe után 6. vasárnap 
(Exaudi – Jer 31,31–34)

Elöljáróban

Exaudi vasárnapjának sajátos helye van az egyházi esz-
tendőben. A mennybemenetel és a pünkösd közötti „tíz-
napos vákuum” egyetlen vasárnapja. Jézus már elment, a 
Vigasztaló még nem érkezett meg. Ezen a vasárnapon az 
ünnepi naptár is arra irányítja figyelmünket, hogy a már 
megélt tapasztalatokra és az előttünk lévő idő ígéreteire 
támaszkodhatunk. 

Nem a kesergés alkalma ez. Az ember persze hajlamos 
arra, hogy két szék között a pad alá esve érezze magát. Ke-
sereghetnénk is, hogy de szomorú, hogy Jézus már nincs 
itt, és a Szentlélek még nem töltetett ki… Ugyanakkor ezen 
a vasárnapon is tudatosíthatjuk, hogy Jézus nem dolgavé-
gezetlen ment el, és a Szentlélek ígérete sem bizonytalan. 
Mindkettő mint biztos bázis lehet előttünk, amelyekre épít-
het az exaudi vasárnapi gyülekezet.

A textus különlegessége

Az Ószövetségben kizárólag itt találkozunk az „új szövet-
ség” fogalmával. Mint ismeretes, a „szövetség” gondolata 
a Genezis könyvében Nóéval és a leszármazottaival kap-
csolatban fordul elő először. A második személy, akivel az 
Úr szövetségre lép, akinek ígéretet ad, Abrám (Ábrahám). 
Ez utóbbinak unokájától, Jákóbtól (új nevén Izraeltől) egy 
nép származik, akikkel Mózes közbenjárásával az Úr a 

Sínai-hegyen szövetséget kötött. Arra van példa, hogy a 
szövetség az emberi hűtlenség miatt már-már felbomlik, 
hogy meg kell azt újítani, de az Ószövetségben „új szövet-
ségről” csak Jeremiás könyvében, a kijelölt igeszakaszban 
(Jer 31,31–34), illetve ennek folytatásában (Jer 32,37–41) 
találkozhatunk. 

Maga a szöveg jelzi, hogy az „új szövetség” más termé-
szetű lesz, mint az eredeti szövetség(ek) volt(ak). 

Az „új szövetség” másságát előbb két negatív hasonlat-
tal világítja meg:

– Nem olyan lesz, mint amikor Egyiptomból vezette 
ki népét…

– Nem olyan lesz, mint amikor a Sínai-hegynél kőbe 
vésték az együttműködés szabályait…

Az „új szövetség” pozitív képei:
– Törvényeit a szívekbe írja.
– Magától értetődő lesz (belülről), hogy a nép és Istene 

összetartozik. 
– Nem kell tanítani az embereknek egymást az Úr is-

meretére, mert tapasztalatuk lesz róla. 
– Isten megbocsátja a bűnöket, és többé nem emléke-

zik rájuk.

Új szövetség az Ószövetségben
Szokatlan, hogy az Ószövetségben az „új szövetség” fogalmá-
val találkozunk. Nem a szövetség újbóli és újbóli aktualizá-
lásáról, megújításáról beszél, amire több helyen is találunk 
példát Izrael vándorútján, hanem egy minőségi váltást je-
lentő újról. A régi, Sínai-hegyi szövetség kőbe vésett tízpa-
rancsolata helyett a prófécia a szívbe írt törvényről beszél. 
Míg a törvény csak a kőtáblán van, és nem belülről vezérel, 
addig az Isten és az ember közötti szövetség törékeny. Akkor 
lesz igazi, minőségileg is új, ha a szívbe íródik be. 

A választott nép az Egyiptomból való szabadulást isten-
élményként hordozta. Az új helyzetben, a másik, a babiloni 
fogság idején természetesen fellángolt az Istennel kapcso-
latosan régről hordozott remény. Ő innen is meg tudna 
szabadítani! Jeremiás üzenetének sajátossága, hogy mi-
közben a választott nép zsigereiben érezte a földi fogságból 
való szabadulás égető szükségét, a próféta a szabadulásról 
ebben az értelemben is szólt (31. fejezet), de innen mintegy 
ritmust váltva a megújulás esélyét, a minőségileg „új szö-
vetséget” a bűnök rabságából való szabadulásban mutatja 
meg. A földi élet síkja helyett a lelki síkra fókuszál. Isten 
ki tud menteni olyan rettenetes hatalmak markából, mint 
Egyiptom és Babilon, de a még nagyobb hír, hogy ki tud 
szabadítani a nagyságrendekkel nagyobb hatalom, a bűn 
szolgaságából is. 

A hangsúly a minőségileg újra kerül.

Új szövetség az Újszövetségben
Mi az Újszövetség népeként az Ószövetségről sem prédi-
kálhatunk úgy, mintha nem ismernénk az Újszövetséget. 



1 5 3

}

Textusunk felől az a kérdés vetődik fel, hogy a jeremiási 
„új szövetség” milyen viszonyban van az újszövetségi „új 
szövetséggel”. Az evangéliumok elbeszélése szerint Jézus 
az utolsó vacsorán, a bor körbeadásakor mondta: Igyatok 
ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én vérem által.

Abban teljes a harmónia a prófécia és az evangéliumi 
szöveg között, hogy az új azt jelenti: minőségileg egészen 
más. Nem másik, nem felújított, nem felmelegített. 

Nem lett más a régi törvény. Nem változott meg a próféták 
üzenete vagy ígérete sem. De új elem, hogy megérkezett va-
laki onnan, hogy betöltse… Ez a betöltés kiemelt fontosságú.

A régi szövetség akadozva működött, mert az egyik fél, 
az ember folyamatosan megszegte, nem tartotta be a feltét-
eleit. A döbbenetesen új hír, ami minőségileg írta át a régi 
szövetséget újjá, hogy Isten Jézus Krisztusban azért lépett 
be emberként a történelembe, hogy a szövetség másik ol-
dalán lévő bizonytalanságot megszüntesse. Ezért ő a lehető 
legnagyobb áldozatot hozta meg. Saját vérét, életét adta. Ez 
az új szövetség, a minőségileg más kapcsolat aranyfedezete! 
Ez nem csak egy hűvös helyettesítő akció, amelyben valaki 
helytáll egy másik, erre képtelen személy helyett. Ebben 
mély érzelem is van. Megértés, empátia és szenvedélyes, 
mentő szeretet. Amit mi, emberek csak a legintimebb kap-
csolatokban látunk – néha kicsiben. 

Új szövetség az életünkben
Hogyan jövünk a képbe mi? 

Úgy, hogy az ószövetségbeli „új szövetség” ígérete a bű-
nök bocsánatáról nekünk is szól, a mi életünkben is való-
sággá lehet, ránk is vonatkozik. 

Úgy, hogy a mi életünkben is úgy működhet a kapcso-
lat, ha a külső kő helyett a szívünkbe íródik Isten akarata. 
Amikor megérint bennünket. – Milyen jó, hogy az Úr meg-
ígérte, elküldi a Vigasztalót, aki bizalmat, hitet ébreszthet 
bennünk is!

Úgy, hogy komolyan vesszük, hogy az Újszövetségben 
olvasható „új szövetség” jézusi aranyfedezete a mi újjászü-
letésünk alapja és záloga is. 

Úgy, hogy komolyan vesszük meghívottságunkat, hogy 
keresztségünkben a mi személyünkre szabottan is meg-
köttetett a szövetség.

Úgy, hogy felismerjük bűneinket és a saját erőlködésünk 
reménytelenségét, de Krisztust is, akiben mégis van ma is, 
számunkra is remény. 

Úgy, hogy a meghalt, de feltámadt Krisztusra úgy tekin-
tünk, mint aki nem elhagyott minket, hanem előrement 
az Atyához, hogy minden reménytelenségünk és bűnünk 
ellenére az ő győzelméért és szeretetéért számunkra is he-
lyet készítsen nekünk. Ez valóban minőségileg teljesen „új 
szövetség”. Olyan, amilyet senki más sehol nem köt velünk. 
Mert senki más nem szeret bennünket ennyire. 

S z e M e r e i  J á n o S

Tallózó

„Nem Isten akaratának a kijelentését kell megújítani, ha-
nem a nép ahhoz való viszonyának kell megváltoznia.” 
(Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum 
Digitéka Kft.)

„Isten gondoskodik a bűn megoldásáról. A nép bűne 
eredményezte a régi szövetség átkait. […] A bűnbocsánat 
csak azért lehet szerves része az új szövetségnek, mert 
Isten gondoskodott egy helyettesről […].” (A Biblia is-
merete kommentársorozat. Keresztyén Ismeretterjesztő 
Alapítvány)

„A keresztyén gyülekezet hite szerint ez az Isten és népe 
közötti viszonynak az utolsó és legradikálisabb átfogalma-
zása, Jeremiás új szövetségről szóló ígéretének végérvényes 
beteljesedése. Minden bűn és vétek egyszer és mindenkorra 
legyőzetett a Messiás, Jézus kereszthalálával […].” (Biblia ma-
gyarázó jegyzetekkel. Magyar Bibliatársulat, Kálvin Kiadó)

„Ez az új szövetség egyetlen említése az Ószövetségben. 
[…] Természetesen az Újszövetség újraértelmezi […]. A 
»szívre írás« kifejezés Jeremiás alkotása (vö. 17,1) még ak-
kor is, ha közeli párhuzama megtalálható a Mtörv-ben […]. 
Nincs szó egy új törvény kihirdetéséről. Tehát az újdonság 
nem a szövetség lényegére vonatkozik, hanem megvalósí-
tásának módjára és eszközeire. […] Ennek a gyökeres vál-
tozásnak az oka maga az újjáteremtett emberi természet: 
a próféta szembeállítja Izrael radikális képtelenségét a régi 
szövetség megtartására az új szövetség teljesítésére való 
képességgel.” (Jeromos Bibliakommentár. Szent Jeromos 
Katolikus Bibliatársulat)

„Sokszor úgy tűnik, hogy Jeremiás szerint a boldog jövő 
nem több, mint a »régi jó idők visszatérése«. […] A régi és az 
új között mégis nagyobb a különbség Jeremiás szerint, mint 
bármelyik prófétai elődjénél! Elsősorban az új szövetségről 
szóló prófécia tanúskodik erről […]. A szövetség népének 
minden egyes tagja tisztában lesz azzal és közvetlenül, sze-
mélyesen ismeri meg az Urat. Ez a »megismerés« pedig […] 
megtapasztalása a személyes szeretetközösségnek Istennel 
[…]. Kezdettől fogva erre a feladatra volt rendelve az em-
ber. […] éppen az valósul meg Isten újjáteremtése nyomán, 
ami az embert emberré teszi, és ami életének elsőrendű és 
igazi célja is (Jn 17,3): a hit.” (Pálfy Miklós: Jeremiás próféta 
könyvének magyarázata. Evangélikus Sajtóosztály)

Illusztráció

TÖRTÉNET
(Törvényemet a szívükbe írom be)

A lista
Egy napon azt kérte az osztálytól a tanárnő, hogy minden 
osztálytársuk nevét írják föl egy lapra úgy, hogy a nevek 
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mellett maradjon egy kis üres hely. Gondolják meg, mi a 
legjobb, amit mondani tudnak a társaikról, és azt írják a 
nevek mellé. 

Hétvégén a tanárnő minden diák nevét fölírta egy pa-
pírlapra, és mellé a kedves megjegyzéseket, amelyeket a 
tanulótársak írtak róla. Hétfőn minden tanuló megkapta 
a listáját. Már kis idő múlva mindegyik nevetett. 

– Tényleg? – hallatszott a suttogás… – Nem is tudtam, 
hogy én valakinek is jelentek valamit! Nem tudtam, hogy 
a többiek ennyire kedvelnek – szóltak a megjegyzések.

Ezután senki nem emlegette többé a listát. 
Néhány évvel később az egyik fiú elesett Vietnamban, 

és a tanárnő elment a tanítványa temetésére. A szertartás 
végén a koporsó mellett imádkozott. Ekkor az egyik ko-
porsóvivő katona megszólította:

– Ön nem Mark matematikatanárnője volt? – Ő igent 
bólintott. – Mark nagyon gyakran beszélt magáról – mond-
ta a katona.

A temetés után összegyűltek Mark rokonai és régi osz-
tálytársai.

– Valamit szeretnénk mutatni – mondta a fiú apja a ta-
nárnőnek, és előhúzott egy pénztárcát a zsebéből.

– Ezt találták, amikor a fiunk elesett. Úgy gondoltuk, ön 
meg fogja ismerni. – A pénztárcából előhúzott egy erősen 
gyűrött lapot, amelyet nyilván összeragasztottak, sokszor 
összehajtogattak és széthajtottak már. A tanárnő látta, hogy 
a régi feladat: Mark jó tulajdonságainak összegzése van 
azon a lapon.

– Nagyon szeretnénk önnek megköszönni, hogy ezt a 
feladatot adta az osztálynak – mondta Mark anyja. – Amint 
látja, a fiam nagyon megbecsülte.

A többi régi tanítvány is összegyűlt a tanárnő körül. 
Egyikük azt mondta:

– Nekem is megvan még a listám. Az íróasztalom felső 
fiókjában őrzöm.

Másikuk felesége így szólt:
– Férjem megkért, hogy a listát ragasszam be az eskü-

vői albumba.
– Az enyém is megvan még – mondta a következő. –A 

naplómban tartom.
Egy másik osztálytársuk a zsebnaptárát vette elő, és 

megmutatta a használattól megkopott és foszladozó listát 
a többieknek.

– Mindig magamnál hordom – mondta, és hozzátette: 
– Meg vagyok győződve, hogy mindnyájan megőriztük 
azt a listát.

} Pünkösd vasárnapja 
(Jn 14,23–31)

Az ünnephez

Pünkösd a kereszténység harmadik (egyháztörténetileg 
nézve az első) ünnepe, karácsonnyal és húsvéttal egyen-
rangú. Ha a gyülekezeti tagok és a mai tradíció ezt nem 
így látják (nincs ünnepi hangulat, jóval kevesebben van-
nak az istentiszteleten, egy német felmérés szerint négy 
németből három nem tudja, milyen ünnep a pünkösd), az 
igehirdetőnek akkor is tudatosítania kell magában. Ennek 
tükröződnie kell az istentisztelet liturgiájában, hangulatá-
ban (köszöntés az istentisztelet elején, imádságok, énekkari 
szolgálat, úrvacsora), és az igehirdetésnek ki kell emelnie 
pünkösd jelentőségét és át kell vennie a textus belső dina-
mikáját. Groó Gyula azt mondta pünkösd homiletikájáról: 
„Nem a Szentlélekről kell prédikálni, hanem úgy prédi-
káljatok, hogy a Szentlélek szólaljon meg.” Ahhoz viszont, 
hogy pünkösdi igehirdetésünkben megtörténjen a csoda, 
hogy emberi szavunk a Szentlélek szavává lesz, mindenek-
előtt imádkoznunk kell.

A textushoz

Pünkösd vasárnapjának evangéliuma Jézus búcsúbeszéde-
iből való. A Mester felkészíti tanítványait az eljövendőkre. 
Textusunk válasz Júdás (nem az Iskariótes) kérdésére: Uram, 
miért van az, hogy nekünk akarod kijelenteni magadat, és 
nem a világnak? Ez a kérdés ugyan nem része a textusnak, 
a perikopa megértéséhez azonban fontos. A jánosi teológia, 
amelyre jellemző a „világ” és Krisztus szembenállása, János 
evangéliumának ebben a Szentlélekről mint az eljövendő Párt-
fogóról szóló részletében is érzékelhető. Az elbukott és a Sátán 
uralma alatt élő világ nem fogadja be Krisztust. Mégis ebbe 
a világba küldte el Isten Krisztust, és kereszthalála, feltáma-
dása és mennybemenetele után ebben a világban képviseli őt 
továbbra is a Szentlélek. A világidegen egyházban (ne féljünk 
ettől a kifejezéstől, nem azt jelenti, hogy az egyház fordít há-
tat a világnak, hanem a világ az egyháznak: mindennapos 
tapasztalatunk, hogy az egyházat éppen úgy nem fogadja be 
a világ, ahogyan Krisztust nem fogadta be) Jézus továbbra 
is jelen van, ő szól és ő cselekszik a Szentlélek által. Jézus a 
Szentlélek elküldésével egyházának jelenti ki magát, és nem a 
világnak. Figyeljünk a Paraklétosz jelentésére, amely a profán 
görögben eredetileg ügyvédet jelent. Jézus ezzel a Szentlelket 
úgy állítja elénk, mint ügyvédet, aki az ő szellemében taná-
csolja és irányítja a tanítványokat. Ezzel megerősíti ígéretét, 
hogy a folyamatosság közte és tanítványai között keresztha-
lála, feltámadása és mennybemenetele után is megmarad.
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Rövid exegézis

23. v.: Jézus további jelenlétét, az élő Istennel való életkö-
zösséget, a Pártfogó eljövetelét csak az tapasztalhatja meg, 
aki szereti Jézust. Ez a szeretet az iránta való engedelmes-
ségben, igéjének megtartásában valósul meg.

24. v.: Aki viszont nem tartja meg Jézus beszédét, az 
ezzel kifejezésre juttatja, hogy nem is szereti őt. A világ 
azért nem kaphatja a Szentlelket, mert nem szereti Jézust.

25–26. v.: A Pártfogó ígérete. Ha Jézusnak csak tanít-
ványaira kellene építenie, nagyon bizonytalan lenne a 
jövő. Jézus többször is tapasztalta, hogy tanítványai nem 
értették meg, félreértették, elfelejtették szavait. A meg-
ígért Pártfogó, a Szentlélek azonban majd eszükbe juttat 
mindent, amit ő mondott nekik, és tanítani fogja őket, 
hogy ne csak emlékezzenek szavaira, hanem azokat he-
lyesen is értsék. A Szentlélek záloga az egyház helyes ta-
nításának. Az evangéliumok hitelessége sem pusztán az 
apostolok emlékezetén nyugszik, hanem ezen az ígéreten, 
a Szentlélek munkáján.

27. v.: Jézus békéje az Isten békéje. Nem a körülményektől 
függ, hanem az Istenben való elrejtettségből fakad. Nem a 
világ békéje, a pax romana, amelyik előbb leigázza ellen-
feleit, uralkodik és úgy teremt békét, hanem a béketűrők, 
a szelídségükben erősek békéje.

28–29. v.: Jézus emlékezteti tanítványait arra, hogy előre 
megmondta nekik, mi vár rá. Nem ismeretlen útra, sorsá-
nak céltalan sötétjébe készül, hanem pontosan tudja, hogy 
a kereszt és a feltámadás vár rá. Megerősíti, hogy visszajön 
hozzájuk. Nem szabad tehát kétségbeesniük, hitüket elve-
szíteniük, mert az történik, amiért erre a világra jött: az ő 
küldetése az, hogy teljesítse az Atya akaratát, és megváltsa 
halálával és feltámadásával a világot. 

30. v.: Jézus világosan tudtul adja, hogy nem emberek, 
nem a világ, hanem a világ fejedelme, az ősi ellenség, a 
Sátán támad rá, és akarja elpusztítani. Ő azonban hű-
séges és engedelmes az Atya iránt, ezért elindul a végső 
harcra.

Bő vázlat az igehirdetéshez

Bevezetésként szólhatunk pünkösd ünnepéről. Mit éltek 
át az apostolok az első pünkösdön? Mi miért nem éljük 
át? Mit várunk a pünkösdtől? Kinek és hogyan adja Jézus 
a Szentlelket? A kérdések ellenére egy bizonyos: Jézus azt 
ígéri tanítványainak, hogy nem hagyja őket magukra. A 
Pártfogó, a Szentlélek személyében továbbra is velük lesz, 
és törődik velük. Hogy ez hogyan történik, ezt mondja el 
három lépésben:

1. A Szentlélek által Jézus beköltözik a szívünkbe. Ez az 
ígéret azoké, akik szeretik Jézust. „Jézus testben való eljö-
vetele a világ számára szólt. Lélekben való eljövetele azok-

nak szól, akik szeretik őt” – mondta Dietrich Bonhoeffer 
egy igehirdetésében.

A szeretet nem valami, a szeretet történik. Két személy 
közötti kapcsolatban valósul meg. Ez a kapcsolat a másik-
ra való figyelésben, önmagam alárendelésében, a másik 
kedvében járásban realizálódik. Akkor mondhatom, hogy 
szeretem Jézust, ha megtartom igéjét. Jézus szeretete pe-
dig abban lesz tapasztalhatóvá, hogy elküldi hozzánk a 
Szentlelket, és általa életközösséget teremt köztünk és Is-
ten között. A pünkösd ajándéka az Isten szeretete, amely 
bennünk és általunk testet ölt. Elmegyünk hozzá, és szál-
lást készítünk magunknak nála. János úgy érti a pünkösdi 
eseményt, mint Isten beköltözését az ember szívébe. Isten 
a Szentlélek által közösségre lép velünk, és ez nem extati-
kus, elragadtatott lelki élményekben, nyelveken szólásban, 
csodákban nyilvánul meg, hanem a páli élek többé nem én, 
hanem él bennem a Krisztus hétköznapi, józan Krisztus-
követésében. A keresztény ember és a keresztény egyház 
egy test Krisztussal, ahogyan a házasságban is lesznek 
ketten egy testté. Ez pünkösd titka. Akinek az életében a 
Szentlélek él, az mindig tudatában van Isten valóságának, 
jelenlétének, szeretetének.

2. A Szentlélek által Jézus irányítja a gondolkodásunkat 
és a cselekedeteinket. Amikor valaki szeret egy másikat, 
nem akar semmi olyat tenni, ami ellentétes ezzel a szere-
tetkapcsolattal. Aki tudja, hogy Jézus él benne, az jézusi 
lélekkel, jézusi gondolatokkal és jézusi tettekkel él az em-
berek között. Martin Niemöller, az egykori tengeralattjá-
ró-parancsnok, majd a náci Németországban az ellenálló 
egyház tagja, akit Hitler be is börtönöztetett, gyakran tette 
fel azt a kérdést: És Jézus mit szólna hozzá? Erre a kérdésre 
a Szentlélek adja meg a választ számunkra. A Szentlélek 
emlékeztet minket az igére, ő segít jól, a helyzetünkre illően 
érteni az igét. A Szentlélek emlékeztet is, eszünkbe juttat 
mindent, mondja Jézus. A szeretetre emlékeztet. Istennek 
az irántunk való szeretetére, a keresztre, és arra a szeretet-
re, amellyel nekünk kell szeretnünk egymást.

3. A Szentlélek által adja nekünk Isten az ő békéjét. Jé-
zus hangsúlyozza, hogy ez nem az a béke, amit a világ 
tud adni. A világból való béke mindig a körülményektől 
függ és törékeny. A Szentlélektől való béke az élet mélyén 
munkálkodik. A felszínen a keresztény ember is látja és 
érzi a körülötte lévő világ békétlenségét, de ez nem ka-
varja fel lelkének mélyét. A vihar korbácsolhat tízméteres 
hullámokat, de a tenger mélye nyugalomban marad. Sok 
minden történhet a keresztény ember életében is. Lehet-
nek ellenségei, rossz főnöke, kellemetlen munkatársai, 
összetört családi élete, elveszítheti a munkahelyét, érheti 
igazságtalanság, betegség, gyász; ha a Szentlélek békéje 
van a lelke mélyén, mindez fáj, de nem töri össze. Ezt a 
békét adja a Szentlélek.

b a l i c z a  i v á n
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Tallózó

„Békessége ugyanis nem függvénye a külső körülmények-
nek, hanem annak ellenére is valóság lehet. […] A békesség 
– amely a belső és külső rendezettséget egyaránt magá-
ban foglalja – Jézus ajándéka. Ezt a békét senki és semmi 
nem veheti el, mert ajándékozójának hatalma mindenkinél 
nagyobb.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. 
Arcanum Digitéka Kft.)

„Jézus a Lélek munkájának lényegét abban foglalja ösz-
sze, hogy »emlékeztet és megtanít minden szükségesre«. 
[…] A Paraklétosz által adott kinyilatkoztatás mindig »új«; 
nem egyszerű ismétlés, hanem döntés elé állító, a konkrét 
helyzetre vonatkoztatott útbaigazítás. De nem »új« abban 
az értelemben, mintha egyre újabb, az értelem számára 
hozzáférhetetlen isteni »titkokat« tárna fel. […] amit […] 
»tanít«, […] az »emlékeztetés, hozzákapcsolódik Jézus igé-
jéhez […]«. Karner K. […] Ő a halálba megy, hogy Övéinek 
életük legyen. A Szentlélek pedig eljön, és Őt »élővé« teszi 
[…]. Pünkösdkor is a kereszt magasodik fel és a keresztút 
tárul ki előttünk.” (id. Magassy Sándor: Perikópák. Ma-
gánkiadás)

„Ez a megtanítás és eszükbe juttatás nem egyéb, mint 
az Ige állandó teremtő munkája, a Lélek újjászülő és meg-
szentelő hatalma.” (Ravasz László: Az Ó/Újszövetség ma-
gyarázata. Kálvin Kiadó)

„Az apostoloknak három dologra volt szükségük ahhoz, 
hogy megértsék Jézus személyét és küldetését: (1) Be kellett 
következni a halálának. (2) Fel kellett támadnia, hogy iga-
zolja az önmagáról szóló állítását, és bemutassa győzelmét. 
(3) El kellett jönnie a Léleknek […].” (A Biblia ismerete kom-
mentársorozat. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

„Jézus halála nem a Sátánnak egy akár ideiglenes – azaz 
a feltámadásig tartó – »győzelme«, hanem a Fiú Atya iránti 
szerető engedelmességének a jele.” (Jeromos Bibliakommen-
tár. Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat)

„A teológiának, azaz a keresztyén tanításnak közvetlen 
kapcsolata van s kell hogy legyen a Szentlélekkel. Továbbá 
a hiteles hagyomány átadása is a Lélek műve lesz […]. A vi-
lág úgy adja, hogy a szó szajkózása ellenére nincs békesség 

(Jer 6,14; 8,11). Jézus békessége nem a szavakon múlik, bár 
szavakban is hathatós.” (Szabó Andor: Lábam előtt mécses 
a Te igéd. Kálvin Kiadó)

Illusztráció

GONDOLATOK
A Lélek ünnepe elé nagyon kívánkozik Kempis Tamás hí-
res mondata, mutatis mutandis: „Inkább kívánom érezni 
a töredelmet, mint tudni annak meghatározását.” (K. I.)

(az én békességemet adom nektek)
„Minden jó magvat a Béke hint
e földre…”

Bakkhülidész (Kr. e. 520 k. – 450?) görög költő

(Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen)
„Isten Lelke a szabadság lelke. Általa… bátorságot nyerünk 
a cselekvésre, a szeretetre. Bátorságot nyerünk ahhoz, hogy 
békében, örömben, igazságban, reményben, hálás szívvel 
éljünk… Az apostoli kortól kezdve hívek megszámlálha-
tatlan sokasága élt e hitben, reményben és türelemben, sze-
retetben és örömben. Nagy és kis döntéseikben, félelmek, 
veszélyek közt, sejtésekben és várakozással mindig a Szent-
lélektől nyertek új erőt, bátorságot, tartást, vigasztalást. A 
Szentlélek, a szabadság Lelke az embert így vezeti mindig 
előbbre; nem a másvilágra, hanem ebbe a mindennapi élet-
be: hogy úrrá legyen rajta.”

Hans Küng (1928–) katolikus teológus, valláskutató

TÖRTÉNET
(A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld 
az Atya…)

Egyik falunkban hosszasan haldoklott egy 84 éves testvé-
rünk. Úrvacsorát is vett, mégsem tudta elengedni a földet, 
a megszokottat és megszeretettet.

A lelkész után pár nappal meglátogatta a szomszédja is, 
egy szintén idősebb, tűzrőlpattant, jókedélyű asszony. Elbe-
szélgetett vele, s azután a szokásos „egész jól néz ki” helyett 
ezeket mondta neki:

– Aki megöregszik, annak el kell mennie. Ez az élet rend-
je, Annus néni. Ne féljen a haláltól. Engedje el a gyerekek 
kezét, imádkozzon, és bízza rá magát a mi Urunkra. – S a 
halállal hosszasan küszködő asszony arca, lelke kisimult, 
és néhány óra múlva békésen elaludt. (K. I.)
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} Pünkösd 2. napja 
(Jn 3,16–21)

A textusról

Textusunk és az ünnep
A rendkívül gazdag tartalmú igeszakasz – amely a 16. 
verssel, a Szentírás legismertebb igéjével kezdődik – el-
ső hallásra nem tűnik kifejezetten pünkösdi textusnak. 
Talán a fejezet első fele sokkal inkább passzolna ehhez 
az ünnephez, hiszen a Nikodémussal való beszélgetésben 
sokkal hangsúlyosabban jelenik meg a Szentlélek és az 
újonnan születés (a felülről, vagyis a Szentlélektől való 
születés) gondolata (3,3–8). Ugyanakkor kínálkozik a le-
hetőség, hogy az igehirdető emlékeztesse hallgatóit arra, 
hogyan és miként indult ez a bizonyos beszélgetés Jézus 
és Nikodémus között, amelynek végkifejlete, illetve annak 
mintegy összefoglalása tulajdonképpen ez az igeszakasz. 
S bár magában az alapigében nem szerepel a Szentlélek 
kifejezés, az egész szakasz lényegi mondanivalója mégis 
az, hogy a Szentlélek hitet teremtő munkája által lehet 
valósággá az ember életében mindaz, amit Isten Krisztus-
ban megtett ezért a világért és benne az egyes emberért. 
Pünkösd második napján erre kell – és lehet – felhívni 
az igehallgatók figyelmét. 

Néhány fontos kifejezés a textusból
Textusunk a Nikodémussal való beszélgetés második része, 
amikorra a dialógus monológgá változik. Itt már igazából 
megszűnik a keret. Sőt az evangélista nem is ad befejezést 
a beszélgetésnek. Nyilván tudatosan nem zárja azt le, ez-
zel is erősítve ennek a résznek a kinyilatkoztatás jellegét. 
Jézusnak olyan kijelentéseit találjuk ugyanis ebben a sza-
kaszban, amelyek egészére nézve is igaz, hogy itt valóban 
az evangélium rövid összefoglalását (16. v.) és annak kifej-
tését (17–21) adja elénk Urunk. Egyfajta minidogmatikát, 
amelyben hitünk és életünk legfontosabb irányai vannak 
összefoglalva.

Ezekre az összefüggésekre utalnak a mert kötőszavak. A 
16. és a 17. vers is ezzel a szóval kezdődik, és előkerül még 
a 20. versben is, ami nyilvánvalóan a szöveg magyarázó és 
egymásra épülő jellegét mutatja. A 16. vers, amely ezzel a 
„mert”-tel kezdődik, az előtte lévő szakaszra utal, mintegy 
összefoglalva a 13–15. versekben elhangzottakat. Azután 
pedig a 16. versben kinyilatkoztatott üzenet kifejtése és 
elmélyítése kezdődik meg a következő versekben (17–21. v.).

A 16. vers adta (ἔδωκεν) szavánál kérdés lehet, hogy mit 
értsünk bele a kifejezésbe. „Odaadta” – azaz halálba adta 
(Róm 8,32) vagy „adta” – azaz elküldte (17. v.) tartalom-
ra gondoljunk-e inkább? Éppen azért szép ez az egyszerű 
kifejezés, mert úgy érzem, mindkettő benne van ebben a 

szóban. Az a csodálatos üzenet, hogy a Fiú nem más, mint 
Isten ajándéka a világ számára. Ebben az ajándékban jut 
kifejezésre Istennek az egész világot (κόσμος) átfogó, min-
dent – Egyszülött Fiát is – odaadó szeretete (ἀγάπη).

Ítélet: A Fiú küldetése nem az, hogy ítéletet tartson a 
világ felett, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. A zsi-
dó gondolkodás és az egykori várakozás arról szólt, hogy 
a messiás ítéletet tart a világ (és elsősorban is a hitetlenek) 
felett. Ezért is volt teljesen idegen a zsidó gondolkodás szá-
mára a Krisztusban hozott megváltás egésze, hiszen egy 
szenvedő és életét odaadó messiás nem tud ítéletet tartani a 
világon. Jézusnak az ítéletre vonatkozó szavai, amelyekkel 
a jövőben bekövetkező ítéletet jelen idejűvé teszi, a hitben 
járás teljesen új dimenzióját hozzák. A hívő élet tehát újfajta 
lét, amelyben mindent az Istennel való bizalmi viszony ha-
tároz meg. Ezért nem fél a hívő ember a világosságtól, mert 
életét amúgy is coram Deo, Isten színe előtt éli. A világosság 
és sötétség János evangéliumának jól ismert kifejezései. A 
„világosság gyűlölete” éppen azzal van összefüggésben, 
hogy aki rosszat cselekszik, az nem szeretné, hogy leleple-
ződjenek a cselekedetei. 

Az utolsó versben megfogalmazott Isten szerinti csele-
kedet valójában az „Istenben” való létre és az Isten általi 
cselekedetre utal. Vagyis itt is vagyunk már pünkösd té-
májánál…

Az igehirdetés felé

Két kérdéssel tudnám leginkább megragadni, egyben ösz-
szefoglalni igénk üzenetét: Mit tett Isten, és mit teszek én? 

Ebben a néhány versben valóban hitünk és életünk alap-
kérdései kerülnek elénk. A 16–17. versek Isten irgalmas sze-
retetét mutatják be, a 18–21. versekben pedig arról hallunk, 
hogy mindennek mi a következménye, milyen alternatívái 
vannak a Krisztusban való megszólítottságnak, melyek a 
lehetséges válaszaink Isten Krisztusban való közeledésé-
re nézve.

Mit tett Isten?
Isten mindent megtett értünk. Puszta szeretetből képes volt 
egyszülött Fiát is odaadni értünk. Mégpedig éppen azért, 
hogy a világ ne az ítéletre készüljön, hanem az üdvösség 
öröméből tudjon élni már most, már itt. Mintha mégis ezt 
az ítéletet kérné számon Istentől ma is a világ, és benne a ke-
resztények is. Pedig Isten Jézus Krisztusban egészen más hírt 
– örömhírt – hozott a világ számára. Farkas József református 
lelkész írt egy igetanulmányt ezzel a címmel: „Bűnügy lett 
az öröm-ügyből”. Tetszik ez a cím, mert rámutat az ember 
furcsa vágyakozására, ahogy az öröm-ügyünket bűn-üggyé 
tesszük. Mert mintha valóban nagyobb lenne a buzgóság ben-
nünk Isten ítéletének előrehozatalára nézve, mint az örömhír, 
az evangélium továbbadására nézve. Pedig Isten inkább ezt 
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várná tőlünk, hogy a neki való élet örömében tudjuk hirdetni 
az ő most is megtapasztalható szeretetét. 

De vajon mond-e valamit is a ma emberének ez a szó: 
örök élet? És egyáltalán hír-e még az emberek számára az 
Isten szeretetéről szóló örömhír? Van-e az evangéliumnak 
ereje az emberek között? Ilyen és ehhez hasonló kérdé-
sek fogalmazódtak meg bennem a szakasz alapüzenetén 
gondolkodva. Hiszen ritkán kerül elénk Isten szereteté-
nek evangéliuma ennyire egyértelműen, ennyire önma-
gát magyarázó módon. Feladatunk ugyanakkor mégsem 
egyszerű: hogyan tudjuk megszólaltatni ezt a színtiszta 
evangéliumot ennek a jól ismert igének a kapcsán egy 
olyan világban, ahol szinte kizárólag a rossz hírnek van 
hírértéke? Amely világot inkább érdekli az, ami a sötét-
ségben zajlik… 

A feltett kérdések mind a pünkösdi Lélekhez vezetnek 
bennünket, hiszen bármilyen ötletes is az igehirdető, bár-
mennyire ügyesen is fogalmaz, nem ér el semmit, ha Isten 
Lelke nem teszi elevenné az igét az ember szívében. És itt 
jön elő a lelkipásztor különös megtapasztalása: teljesen 
egyszerű szavaink bizonyos helyzetekben miért tudnak 
olyan erővel megszólalni, máskor pedig miért nem? Talán 
mégsem csupán a mi kezünkben vannak ezek a dolgok?

Mit teszek én? 
Ez a kérdés már egyáltalán nem teoretikusan kerül elő, 
hanem éppen Jézus szavain tájékozódva válik egészen sze-
mélyessé. Jézus ugyanis arról beszél, hogy bár a világosság 
eljött a világba, és az éjszaka nappallá változott, ettől füg-
getlenül sokan mégis inkább a sötétséget választják. Még-
pedig éppen azért, mert a világosság az igazságot hozza 
felszínre. És az ember semmitől sem fél annyira, mint az 
igazságtól. Ugyanakkor ahelyett, hogy megvallaná bűneit, 
és elfogadná a Jézusban felkínált kegyelmet, mégis inkább a 
jól megszokott sötétet választja, ahol már egészen ügyesen 
tájékozódik. Csak éppen azt felejti el közben, hogy nem ez 
lenne a természetes állapota életének, hanem a lélekben és 
igazságban való istenimádat. Jézus ezt az egyetlen helyes 
istentiszteleti módot tette megélhetővé számunkra azáltal, 
hogy a világosságban élhetjük életünket. Hiszen Jézusban 
mi is a világosság gyermekei lettünk. 

Más szabadító nem jön már, hiába is várnánk. Csak két 
választásunk van tehát: vagy hiszünk Istenben Jézus Krisz-
tus által, vagy nem. És éppen itt, éppen ebben az összefüg-
gésben megkerülhetetlen a Szentlélek. Hiszen a hit – amin 
minden áll vagy bukik – nem az ember produktuma, még 
csak nem is szabad választásom magától értődő következ-
ménye, hanem a Szentlélek ajándéka. Ahogy Luther Márton 
írja a Kis kátéban, a harmadik hitágazat magyarázatában: 
„Hiszem, hogy saját eszemmel és erőmmel nem tudnék Jé-
zus Krisztusban, az én Uramban hinni, sem őhozzá eljutni, 
hanem a Szentlélek hívott el engem az evangélium által, és 
világosított meg ajándékaival…” Pünkösdi imádságunk te-

hát az ünnep után is aktuális marad: „Jöjj, égi szent láng, / 
Szentlélek Isten. / Növelj a hitben szüntelen. / Mert nálad 
nélkül nincsen itt / A Krisztust Úrnak valló hit. / Jöjj, Vi-
gasztaló / Szentlélek Isten!” (EÉ 239,3)

b a r a n y a y  c S a b a

Tallózó

„Világosságra jönni azt jelenti, hogy nem önmagunkban, 
hanem Krisztusban bízni és vele összhangban élni. […] 
A világosság leleplezi az embert, olyannak mutatja, ami-
lyen valójában. Felfedi a rosszat és radikális változást igé-
nyel. […] Jézus – mint a világ világossága – láthatóvá teszi, 
hogy az igazság cselekedetei Isten által véghezvitt tettek. Az 
igazság cselekvői azért jönnek a világosságra, hogy nyil-
vánvalóvá váljék Isten jó munkája bennük és általuk […]. 
Az igazság cselekvői tudatában vannak annak, hogy nem 
önmaguktól cselekszik azt, és ezt nyilvánvalóvá, világos-
sá is teszik.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. 
Arcanum Digitéka Kft.)

„[…] a »Creator Spiritus« […] tűnik elő Jézus mondani-
valójában, akiről korábban nyíltan beszélt Nikodémusnak. 
Ebben a tényben ismerjük fel igénk legfontosabb pünkösdi 
vonatkozását. […] Jézus nem ad tanítást a Lélekről, szemé-
lye rejtett marad Nikodémus előtt éppúgy, mint előttünk. 
Mert nem az a fontos, hogy tudjuk: kicsoda a Szentlélek, 
hanem az, hogy megvilágosodjék előttünk: nélküle nincs élet 
és üdvösség számunkra.” (id. Magassy Sándor: Perikópák. 
Magánkiadás)

„János evangéliuma mindenik jelenetében ez az elrejtett 
vastörvény érvényesül. Jön Jézus, s egyszerre két pártra 
szakad a világ. Egy kisebb rész hozzá csatlakozik és megy 
vele a Golgota felé; a másik rész szemben áll vele, s készíti 
számára a Golgotát. […] A barlanglakó állatok szeme vak. 
Milyen tiszta képe ez annak, hogy a bűn hitetlenné tesz. 
A lélek hozzáromlik sátáni urához, s utálja a világosságot, 
a Napot. Ez a kárhozat.” (Ravasz László: Az Ó/Újszövetség 
magyarázata. Kálvin Kiadó)

„Jézus olyan, mint a mágnes. Saját emberei vonzódnak 
hozzá, és örülnek megjelenésének.” (A Biblia ismerete kom-
mentársorozat. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

„Akik szeretik a bűnt, gyűlölik a világosságot, mert a 
világosság leleplezi bűnös voltukat. […] A legjobb mód 
arra, hogy egy bot görbeségét leleplezzük, ha egy egyenes 
bot mellé helyezzük. Az Úr Jézus […] eljött ebbe a világba, 
és az összehasonlítás által minden ember görbe útját le-
leplezte.” (William MacDonald: Újszövetségi kommentár. 
Evangéliumi Kiadó)
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Illusztráció

TÖRTÉNET
(hogy üdvözüljön a világ általa)

A szabadulás ára
George Thomas plébános volt New England egy kis város-
kájában. Húsvét reggelén, amikor zsúfolt templomában 
felment a szószékre prédikálni, egy régi, rozsdás, rozoga 
madárkalitkát vitt magával, és letette a szószék párkányára. 
Persze mindenki meglepődve nézte és kíváncsian várta, mi 
fog itt történni. A plébános elkezdte a prédikációt:

„Amikor tegnap végigmentem a főutcán, szembejött 
velem egy fiatal gyerek, kezében lóbálta ezt a madárka-
litkát, és a kalitka alján három kis vadmadár lapult, resz-
ketve a hidegtől és a félelemtől. Megállítottam a fiút és 
megkérdeztem:

– Mit viszel magaddal?
– Csak ezt a három vacak madarat – felelte.
– Aztán mit akarsz csinálni velük? – kérdezősködtem.
– Hazaviszem őket és szórakozom velük – felelte. – Fel-

dühítem őket, kihúzom a tollaikat, egymás közötti viadalra 
uszítom őket. Élvezni fogom.

– De előbb-utóbb beleunsz majd. Utána mit csinálsz 
velük?

– Ó, van otthon két macskánk – mondta a fiú –, azok 
szeretik a madárhúst. Megetetem őket velük.

Hallgattam egy kicsit, aztán ismét megszólaltam:
– Fiam, mennyit kérsz a madarakért?
– Nem kellenek magának azok a madarak, atyám. Hi-

szen csak vacak szürke mezei madarak. Még énekelni sem 
tudnak. Még csak nem is szépek.

– Mennyit akarsz értük? – kérdeztem ismét.
A fiú végignézett rajtam, mintha megbolondultam vol-

na, aztán megmondta az árat: tíz dollár. Kivettem a zse-
bemből a tíz dollárt, odaadtam a gyereknek. A fiú letette a 
kalitkát a földre, és egy pillanat alatt eltűnt.

Én aztán felemeltem a madárkalitkát, elvittem a közeli 
parkba, ott letettem, kinyitottam az ajtaját, és szabadon 
engedtem a madarakat.”

Miután Thomas plébános elmondta a kalitka történetét, 
mindjárt egy másik történetbe kezdett:

„Egy nap a Sátán és Jézus között párbeszéd folyt. A Sátán 
épp az Édenkertből jött, és büszkén dicsekedett:

– Az egész emberiséget a kezeim közé kaparintottam. 
Csapdát állítottam nekik olyan csalétekkel, amelynek nem 
tudnak ellenállni. Mind az enyémek!

– Mit fogsz csinálni velük? – kérdezte Jézus.
– Szórakozni fogok velük. Megtanítom őket, hogyan 

házasodjanak és hogyan váljanak el egymástól; feldühítem 
őket, meg arra is megtanítom, hogyan gyűlöljék és kínoz-
zák egymást; hogy részegeskedjenek és kábítószerezzenek; 
arra, hogy fegyvereket és bombákat találjanak fel, és öljék 
egymást. Nagyon fogom élvezni – mondta a Sátán.

– Mit csinálsz majd velük akkor, ha eleged lesz a játékból?
– Megölőm őket! – felelte a Sátán.
– Mennyit kérsz értük? – érdeklődött tovább Jézus.
– Nem kellenek neked azok az emberek! Nem jók azok 

semmire! Megveszed őket, ők pedig csak gyűlölni fog-
nak. Leköpnek, megátkoznak és megölnek. Nem kellenek 
ők neked!

– Mennyit kérsz? – kérdezte újból Jézus.
A Sátán végignézett Jézuson és megvető gúnnyal mondta:
– A véredet, az összes könnyedet és az egész életedet!
Jézus így szólt:
– Megegyeztünk! - aztán kifizette az árat…”
Ezzel George Thomas plébános fogta a madárkalitkát, 

és lement a szószékről.

1Az apostol az Úr hangjának – az eredeti görög szövegben:fóné 
– meghallására, befogadására bátorít. Vajon mit segíthet 
mindebben a hamarosan felcsendülő pestújhelyi orgona 
hangja?

A lexikon meghatározása szerint az orgona billentyűs, 
aerofon hangszer. Olyan instrumentum, amelynek „hang-

 1 Elhangzott a pestújhelyi gyülekezetben 2008. január 27-én.

ját a levegőben végbemenő valamilyen esemény hozza lét-
re…”

Vajon mitől, kitől függ ez az esemény? Megkockáztatom, 
hogy a választ keresve nemcsak az orgona működésének rej-
telmeit tárhatjuk fel, hanem jobban megérthetjük a keresz-
tény ember, emberek, közösségek működésének titkát is.

Hogyan születik, hogyan készül a hangszerek király-
nője?

Orgonaszentelési igehirdetés1

Zsid 3,15
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Először is szükség van olyan teremtő elmére, amely ké-

pes megálmodni, kigondolni és precízen megtervezni ezt 
a hihetetlenül bonyolult szerkezetet. Ezt követően kreatív 
kezek formálják meg az egyes sípokat, amelyek között nincs 
két egyforma. A pestújhelyi orgona esetében több mint 350 
különböző nagyságú, hangmagasságú és hangszínű sípot 
kellett egyenként intonálva hangszerré összeilleszteni.

De hiába a szakszerűen összeállított orgona, a hang-
szer csupán néma dekoráció marad mindaddig, amíg nem 
kap levegőt, nem kezd el lélegezni. Ezt szolgálja az orgo-
na tüdeje, a fújtató, a szélláda. A szélre az Újszövetség a 
pneuma szót használja, többek között János evangéliumá-
ban, amikor Jézus Nikodémusnak a szél zúgásáról beszél. 
Itt a pneuma és a fóné kifejezést olvashatjuk. Talán merész 
asszociáció, de az orgonát nevezhetnénk akár „pneumofon” 
hangszernek is…

A megfelelő szélnyomástól azonban még mindig nem 
szólal meg az orgona magától, hiszen billentyűs aerofon 
hangszer. Mesteri kézre vár, amely a szükséges regiszterek 
bekapcsolása után, a megfelelő billentyűk lenyomásával, a 
megfelelő pillanatban a megfelelő sípba irányítja a levegőt.

Az orgonahang megszületésének többlépcsős folyamatát 
végiggondolva mélyebben megragadhatjuk egész emberi 
életünk működésének, megszólalásának titkát is. Sok évvel 
ezelőtt egy bölcs teremtő kéz megformált minket. Mind-
annyian egyedi, páratlan alkotásai vagyunk. Ő próbál új-
ra meg újra felhangolni és a helyünkre illeszteni minket. 
Lelkét ajándékozza nekünk, hogy a Mester érintésére meg-
szólaljunk, ott és akkor és oly módon, hogy belesimuljunk 
a teremtett világ harmonikus szimfóniájába.

Isten igéjének hangja éppen azért keres minket ma is, 
hogy újra megtaláljuk helyünket, szólamunkat az isteni 
remekmű csodálatos rendjében. Ebben a gyógyító folya-
matban lehet áldott útkészítő eszköz a hamarosan meg-
szólaló orgona hangja is. 

Segít az elcsendesedésben, az imádkozásban. Fellazítja 
szívünk kemény talaját az ige magvának befogadására. Az 
úrvacsoraosztás alatt olyan áhítatos atmoszférát teremt, 
amelyben könnyebben átélhetjük a Jézussal való találkozás 
misztériumát, a hallható ige után a látható ige élményét.

Minderre nagy szükségünk van, hiszen alapigénk re-
álisan feltárja szívünk életveszélyes állapotát, beteges ke-

ménységét. Azt itt olvasható görög szó, a szklerózis jól is-
mert diagnózis, azaz kórkép. Vizsgáljuk meg: vajon mitől 
lett keménnyé a szívünk? Talán mert sokan megtaposták? 
Netán túl sok szennyeződés rakódott ránk? Vagy ereden-
dően kemény szívűnek születtünk? Az okok különböző-
ek lehetnek, de egy biztos: az orgona hangja gyógyíthatja 
szívünk szklerózisát. Különben a zeneterápia nem korunk 
találmánya, hiszen már Sámuel könyvében arról olvasunk, 
hogy Saul király „rossz szellemeit” – mai szóval depresszi-
óját – Dávid lantpengetéssel próbálja elűzni.

A szív szklerózisának egyik tünete a keserűség, amely-
ről igénk is szól. Ez napjainkban szinte kortünet. Sok kö-
rülöttünk a csalódott, pesszimista, reményvesztett ember. 
Pedig Aranyszájú Szent János szerint éppen a kétségbeesés 
taszít a kárhozatba. Jürgen Moltmann kis reménytanában 
egyenesen bűnnek nevezi a kétségbeesést. A megkeseredett 
ember Isten létével, szeretetének meglepetéseivel nem szá-
molva mérgezi önmagát és környezetét.

Ez a most megszólaló orgona viszont többszörösen hir-
deti a reménység gyógyító hangját. Egyrészt benne van az 
adományozó német gyülekezet hite és reménysége, amely 
önzetlenül nekünk ajándékozta ezt az értékes hangszert, 
bízva abban, hogy ami náluk már feleslegessé vált, másutt 
még sok áldás forrása lehet. Ugyanakkor ebben az orgo-
naszentelésben benne van az országos egyház, valamint a 
pestújhelyi evangélikusság hite és reménysége. Bár ennek 
a kicsiny gyülekezetnek még se megfelelő parókiája, se 
gyülekezeti háza nincsen, bízunk benne, sőt már jeleit is 
látjuk, hogy a közeljövőben életképesen növekedni fog. S 
mindebben ez a gyönyörű hangszer is segítő eszköz lehet.

Luther Márton arról vall, hogy a szent muzsika az örök 
élet előjátéka. A templomi orgona hangja sem csupán fület, 
szívet gyönyörködtető esztétikai élmény, hanem útkészí-
tő eszköze, előjátéka valami, valaki még fontosabbnak, a 
legfontosabbnak.

Előkészíti, hogy meghalljuk és befogadjuk az Úr itt és 
most minket kereső, gyógyító, örömöt, békességet ajándé-
kozó szavát: Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek 
meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor…

Így legyen! Ámen.

g á n c S  P é t e r


