
Nincs. Mármint határ Isten és ember között.
Határtalan az Isten.
Ha mégis valamiféle határokat látunk, azok a mi emberi

határaink. Pontosabban korlátaink. Nem varrhatjuk az ő
nyakába őket.

Ha határokat húzunk, Isten határsértővé válik.
Mert őt nem kötik az általunk meghúzott határok, és

nem korlátozzák a mi korlátaink. Ott, ahol Isten ha tár ta -
lan sága a mi korlátainkba ütközik, ott áll a kereszt.

A Názáreti Jézust, mint többszörösen visszaeső határ sér -
tőt fogták el és végezték ki. Állítólag Pilátus ezt is akar ta
eredetileg a keresztre írni, de aztán meggondolta ma gát.

Jézus átlépett minden, az ő korában szent és sért hetet -
len határt. Nem azért, mert feltűnési viszketegség gyö tör -
te, nem egyszerűen provokálni akarta a környezetét, ha -
nem mert a határtalan Isten követe volt. Átlépett, átsza kí -
tott minden határt, és ráadásul az ily módon megnyíló ha -
tá rokon át messzire ment – túl messzire ment –, és em be -
re ket hozott át az életbe, kiterjesztve rájuk Isten ha tár ta lan
szeretetét. (Adj király, katonát!)

Átlépte a határt férfi és nő között. Még a tanítványai is
megbotránkoztak rajta, hogy asszonnyal beszél.

Átlépte a határt bűnös és bűntelen között. Megbot rán -
koz tak rajta, hogy bűnösökkel ül egy asztalhoz.

Átlépte a határt hívő és hitetlen között. Botrány volt,
hogy nála a megvetett samáriai a zsidó számára köve ten -
dő példaként állhatott elő.

Átlépte a határt gyermek és felnőtt között. Ha olyanok
nem lesztek, mint a kisgyermekek...

Átlépte a határt törvény szerint élő és törvényen kívüli
között. Nála a vámszedő megigazulva ment ki a temp lom -
ból, nem úgy a farizeus.

Átlépte a határt tiszta és tisztátalan között. Törvény sze -
rint neki magának kellett volna követelnie az őt megérintő
vérfolyásos asszony megkövezését, ő pedig gyógyulást
adott neki.

Átlépte a határt méltó és méltatlan között. Nem kis fel -
há borodást okozva engedte, hogy egy parázna nő a lábait
csókolgassa.

Sorozatos határsértéseinek helyein most nagy vallásos
tisztelettel övezett és védett határkövek állnak. Mint stá ci -
ók a kereszt felé vezető úton. Hirdetik, hogy itt valamikor
va laki átlépte a határt, és messzire ment. 

S talán azt is, hogy mi is bátran lépjük át őket. 
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M É C S E S  A  T E  I G É D

Határ Isten és ember között*

N É M E T H  Z O L T Á N

* Részlet a hamarosan megjelenő Határmenti meditációk című fü -
zetből, amely a Szélrózsa országos evangélikus ifjúsági találkozó főté -
máját – Hol a határ? – dolgozza fel.
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Mások jelenlétének feltűnést sem keltő ter -
mészetességéről
Fejtegetéseim kezdetén két önéletrajzi tényből indulok ki:
a) fiatalemberként b) három gyermek apjaként gyűjtött
ta pasztalataimból. Így rögtön jobban megértik Bécset és a
témámat is.

A tisztelet kultúrája – ismeret és megértés nél kül
Ennek a városnak a gyermeke vagyok, ismerem fényes és
árnyékos oldalait, a Bécs mítosza és valósága közötti fe -
szültséget. Ami gyermekként és ifjúként számomra – so -
kak tól eltérően – normalitás volt, visszatekintve kivált ság -
nak bizonyul. A második világháborút követően nőttem
fel Bécsben, amikor a keresztény ökumené, nem szólván
az ábrahámiról, még nem volt érzékelhető. A kony hánk -
ban Gobad, az Iránból származó albérlő este 10 után a te -
he ráni rádió adását hallgatta, Abdullah, szíriai utódja pe -
dig a damaszkuszi rádiót. A konyhaasztal mellől a „városi
templom” fényein felismerhettük a zsidó ünnepi és ima -
időket. Az evangélikus családnál élvezett mindennapi asz -
talközösség tette lehetővé nekem és ikertestvéremnek a
gim názium látogatását, a görög-orthodox egyház része
volt mikrokozmoszunknak, melynek egyházi középpont -
já ban a Stephansdom volt, ahol tíz évig ministráltam. Az
egy házi pluralitás számomra normalitás volt.

A nyolc éven keresztül látogatott nyilvános gimnázium a
2. világháborút követően azon kevés magasabb tanin té ze tek
közé tartozott, ahová zsidó családok gyermekeiket anél kül

írathatták be, hogy diszkriminációjuktól ag gód hat tak. Bécs
1938-ig 200 000 zsidó férfivel és nővel a né met nyelvterület
legnagyobb zsidó városa volt, s az anti sze mitizmus városa is.
A zsidó iskolatársak sabbatkor jártak iskolába, de nem
kel lett aktívan részt venniük az oktatásban. Számunkra ez
természetes volt, és nem beszéltünk róla. Így egyikünk
számára sem volt szombaton házi feladat és fontosabb
dolgozat. Antiszemita viccek tabunak számítottak – a ta -
ná roknak és nekünk fiataloknak is –, ahogy ezt egy ak tu -
ális kutatásban dokumentálták. Az iskolát tehát egy fel té -
tel nélküli tisztelet kultúrája jellemezte, amely ak koriban
visszatekintve sem volt általános. Csak egy dolog hi ány -
zott: beszélgetés a nyilvánvaló (vallási) kü lön bö ző ségek -
ről. Emlékezetem szerint sosem érdeklődtek vagy be szél -
tek a sabbat jelentőségéről, nem beszélve a zsidó lét ről
vagy a zsidóságról vagy a zsidók Bécsből történt csak nem
teljes elűzéséről és kiirtásáról, ahol a zsidó lakos ság nak
majd két évtizeddel korábban néhány városrészben 50
százalék fölötti aránya volt. A tény, hogy 1938-ban en nek
az iskolának több mint 50 százaléka zsidó családokból
származó fiatal volt, csak hatvan év elmúltával vált témává
az iskolában.

Akkoriban megtanultuk, hogyan férjünk meg egy más -
sal, hogyan éljünk egymás közelében, hogyan tiszteljük
egymást – de ismeret és megértés nélkül. A „kölcsönös el-
is merés kultúrája” (Charles Taylor) nem volt adott és le -
het séges sem, mivel ez az ismeret és a megértés minimális
mér tékét feltételezi.

Egyfelekezetű bezártság – plurális környezetben
Három gyermekünk a helyi nyilvános alapiskolába járt. A
gyermekek 50 százaléka osztályaikban muszlim családok -
ból származott. Tizenkét évig tartott, amíg ez az iskola a
val lásoktatás keretében megragadta az alkalmat, és ösz -

A keresztény vallásoktatás és a többiek*

M A R T I N  J Ä G G L E

„Aki törekszik a megértésre, szeretni kezd.”
(Christina Busta)

TA N U L M Á N Y O K

* Ez az írás annak az előadásnak a szerkesztett változata, melyet
Vallások talál ko zása címmel szeptember 26-án Bécsben a nemzetközi
valláspedagógiai éves konferencián, valamint a 2008. március 26–28-
án Esztergomban megrendezett európai valláspedagógiai konferencián
tartottam. Összefoglalója megjelent: KatBl 131 (2006) 131–134.



tönzést érzett arra, hogy felkeresse a közelben lévő iszlám
imahelyet, amely mellett a gyerekek többsége naponta el -
ha ladt. Az asszimiláció légkörében a különbözőséget nem
érzékelte az iskola, ahol a katolikus lét még szekularizált
változatában is normalitásnak számít, melyben mások
nem tematizálhatók, illetve nem érdemesek tema tizá lás ra,
legalábbis a felekezeti (katolikus) vallásoktatás cél jai nak
értelmében. Ha valaki ezeket az életrajzi adalékokat a múlt
idők ellen kívánja felhasználni, történelmi közhelyet
használ, hiszen minden kor különleges és korlátos lehe tő -
ségekkel rendelkezik. Hogy a II. Vatikáni Zsinat útmu ta tá -
sai csak lassan érvényesülnek, különösen annak tuda tá ban
fájdalmasak, hogy a Nostra aetate majd negyven éve jelent
meg.

Vallási pluralitás

Ma Bécsben tizenhárom különböző egyház és vallási kö -
zös ség nyújt felekezeti vallásoktatást, ami minden érin -
tettnek je len tős szervezési igénybevételt jelent.1

Ma Bécs olyan város, ahol az állam által támogatott és
elismert katolikus és evangélikus, zsidó és iszlám iskolák
léteznek. A felekezeti és vallási különbözőség jogi elis me -
rését az osztrák–magyar többnemzetiségű állam örök sé -
gének köszönhetjük.

Ma Bécs olyan város, ahol a vallásoktatás iránti PR-ak -
ciót, a 2005. áprilisi Vallásoktatási hét nevű rendezvényét
több egyház és vallási társaság közösen vállalja fel.

Ma Bécs olyan város, ahol több mint százezer pél dány -
ban jelenik meg a diáknaptár, melyet több keresztény egy -
ház, az iszlám vallásközösség és az izraelita kultusz-kö zös -
ség ad ki.

Ma Bécs olyan város, ahol egyházak és vallási társa sá -
gok együttműködése fontos ügy, nemcsak az iskola terü le -
tén.

Ma Bécs olyan város, ahol például létezik a keresztény
és iszlám vallástanárok vitaköre.

Ma Bécs olyan város, ahol számos vallástanár – fele ke -

ze ti határokat átlépve – a többieknek értéket elismerő mó -
don ad teret az iskolában. Eltérő motívumokból és külön -
féle didaktikai felfogásban, ám a kollégák és az iskolai ve-
ze tés támogatásával.

Ma Bécs olyan város, ahol olyan egyházi-pedagógiai fő -
is kola működik, ahol katolikus és protestáns, orthodox és
ókatolikus, szír katolikus képzés létezik.

Bár egyetértés övezi azt a kérdést, hogy a többi vallás és
felekezet is részét kell képezze a keresztény vallások ta -
tásnak, az ügy iránti nagy elkötelezettség mellett is kü lö -
nösen fontos, hogy a saját motivációt, a saját cselekvés ala -
pozását kritikusan értékeljük, mivel ezek jelentős ha tást
gyakorolnak a célokra, tartalmakra és módszerekre. Az
alábbi megfontolások ezért arra szolgálnak, hogy a mo -
tivációról megbizonyosodjunk, melynek alapján a töb biek
részét képezik a keresztény vallásoktatásnak, ter mé -
szetesen az okok teljességének feltárása nélkül.

Túl sok kérdéses indok létezik, hogy a többieket a ke -
resz tény vallásoktatás részévé tegyük. Egy példa a vál to -
zékony történelemből:

A jelenhez való kötődés az a kérdéses érv, melyet a töb -
biek, különösen az iszlám, megjelenítenek: „Az iszlám vi -
lá ga a jelenlegi világháborúban a mi oldalunkon áll. Ezért
te hát (sic!) messzire vezető jelentőségű kérdés, hogyan le -
het és kell Németországban a keresztény és evangélikus
val lásoktatásban ismereteket terjeszteni” – írja Paul Fiebig
teológus 1914-ben. „A zöld most minden német ked  venc
színe is, a remény színe, amely nekünk és szö vet sé -
geseinknek egykoron megadatik, egy becsülettel és di cső -
séggel teljes és hosszan tartó béke, ha Isten is akarja. In -
sallah.”2

Ugyan milyen jelenlegi érvelést fog egy történeti visz -
szapillantás vállalhatatlanként azonosítani?

• A saját vallásoktatás színesebb alakítása – egyfele ke -
zetű beszűkítés stabilizálásának szolgálatában?

• Az ifjúság érdeklődésének kielégítése – a diákok szá -
má nak stabilizálása érdekében a vallásoktatásban?

• Az egyenlő érvényesség társadalmi nyomásának tör -
té nő engedményért – egy kétséges relativizmus szol -
gá latában?

A többiek mint célt szentesítő eszközök. A megala po -
zatlan érvelést a megértés kérdéses formái követik majd.

Kiindulási helyzet:„A normális nem más, mint a kü lön -
bözőség.”

Az integrációs pedagógia e mottója még nem írja körül
az iskola pedagógiai normálkoncepcióját. Továbbra sem
ma gától érthető, hogy az iskola elismeri a különbözőséget,
különösen a vallási különbözőséget, teret enged ennek,
mi közben az okok talán változnak. Itt a negatív val lás sza -
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1 Minden törvényesen elismert egyház és vallási társaság azonos
jogi helyzetben van. Ezzel ugyan nem azonos a társadalmi jelen tő sé -
gük, né hányuk a jövőben is elsődlegesen migráns egyház és vallás, s így
a migránsok szociális diszkriminálásának és deklasszálásának eszköze.
De az elismert egyházak és vallási társaságok egyenjogúsítása a tár sa -
dalmi elismerés és a kölcsönös elismerés felcserélhetetlen alapja. A jogi
biztonság és egyenlőség javítja a lehetőségét az egyenjogú, kölcsönös
elismerésre törekvő egymással szembeni bánásmódnak. Az egyházak
és vallási társaságok azonos elismerésének osztrák jogi kultúrája köz -
ponti feltétele annak, hogy Bécsben a felekezetileg kooperatív val lás -
oktatás projektje lehetővé vált. Lásd: Heribert Bastel – Manfred Göll ner
– Martin Jäggle – Helene Miklas (Hg.): Das Gemeinsame ent decken –
das Unterschiedliche anerkennen. Projekt eines konfessi o-nell-
kooperativen Religionsunterrichts Einblicke – Hintergründe – An sätze
– Forschungsergebnisse, Wien, 2006.

2 Idézi Udo Tworuschka: Der Islam als Bestandteil deutscher Reli gi -
onstradierung, in: Wolf-Dietrich Bukow – Erol Yildiz (szerk.): Islam
und Bildung, Opladen, 2003, 40.



badság követelménye, a vallástól való szabadság, fokozott
je lentőséget szerez.

Az iskolának nem szabad vallási különbözőséget ki sa já -
títani, elnyomni vagy kivetíteni, hanem az identitás meg -
ta lálása és a kölcsönös megértés érdekében teret kell en -
ged nie ennek. De a sokféleség a „többiek” számára arra a
kérdésre korlátozódik: „Pária vagy parvenu?”, ahogy Han -
nah Arendt3 a hagyományos dilemmát megfogalmazza,
más vagy azonos, kívülálló vagy asszimiláns?

A fiatalok diszkriminálása iránti aggodalomból a
(vallási) különbözőségek tematizálását számos tanár
kerüli, mások a (vallási) különbözőségek integrálásában
az iskolai béke veszélyeztetését látják. Mindkét esetben az
asszimiláció légköre erősödik, melyet vallási értelemben
értékmentesnek tekintenek, de a valóságban a vallási ha -
gyományokat tulajdonképpen leértékelő szekularizmust
erő sítik.

„A tényszerűen létező vallási pluralizmus alapján a ta -
ná rok a vallásoktatásban nem képesek célokat és tar tal -
makat megfogalmazni a világvallások oktatásában, anél -
kül hogy megneveznék, hogyan kívánják a pluralizmus te -
kintetében az igazság kérdését megkerülni.” (Ziebertz
1994b, 13) „Sem a kizárólagosság, sem az egyenlőség ide -
o lógiája „nem megfelelő a nyilvános iskolarendszerben a
vallásos képzés követelményeinek való megfeleléshez. A ki   -
zá rólagosság az igazsághoz vezető eltérő utak taga dá sá hoz,
az egyenlőség a relativitáshoz vezet.” Ziebertz szá má ra „a
perspektívát az igazság megértésének viszony la gos sá ga
jelenti, mely az emberi megértés és felfogás le he tő sé ge it és
határait tekinti, mely az igazságot folya matként ér tel me zi.”4

Kiemelt problémák
Idegen vallási integritás megsértése
lekicsiny léssel

Amennyiben az iskolában a vallásokat tantárgyaktól füg -
getlenül tematizálják, a plurális társadalom gyermekei az
iskolában olyan tartalmakkal és formákkal érint keznek,
me lyeket szüleik ebben a formában nem osztanak, sőt elí -
télnek vagy elhárítanak. Legtöbbször nem is sajátították
el, hogy kölcsönös megértésre irányuló beszélgetést foly -
tas sanak a vallásról. Ezért a vallás tematizálása során ma -
nap ság hasonló reakciók figyelhetők meg, mint korábban
a szexualitás témája esetében. A téma társadalmi tabuizá -
lása, ahogy a vallás esetében ma megfigyelhető, nyilván -
valóan csak agresszív vagy oda nem illő megközelítést en -
ged. A vallásos emberek azonban a vallási kérdésekre vagy

gyakorlatokra vonatkozó agresszív vagy oda nem illő kije -
len tésekkel mélyen megsérthetők. Tiltások nem jelen te -
nek további segítséget, de az oktatás, ami a vallást nem el -
szigetelten szemléli, „hanem ami konkrét embereket moz -
gat, lelkesít, vigasztal, felelőssé tesz”5, építővé válhat, s a
fiataloknak lehetőséget kínál arra, hogy (vallásilag) más
emberekkel szemben ugyanazt a tiszteletet gya ko rolják,
mint amit magukkal szemben elvárnak.

Ezzel elkerülhető annak a veszélye is, ami a vallási té -
mákon való felülemelkedés érzetének elterjedt jelen sé gé -
ben mutatkozik meg. Az ezzel a helyzettel együtt járó ma -
dár perspektívából a vallás nem érthető meg, hiszen a
szem magasság és a szemmérték hiányzik hozzá.

A (vallási) összehasonlítás problémája
Az összehasonlítás feltétele a megértés, s ezek egymásra is
utaltak. De a tárgyilagosság nélküli összehasonlítás az elő -
ítéleteket erősíti. Az így szerzett ismeretek megakadá lyoz -
zák a további felismeréseket. Összehasonlítások – melyek
egy vallás melletti és elleni érveket gyűjtögetik – akarat -
lanul is az idegen megalázására törekszenek, így saját ma-
gukat diszkvalifikálják. Hamis összehasonlítások (pl. a
jobb/rosszabb kategóriák állandó használatával) könnyen
neurotikussá tehetnek. Tárgyszerű lehet a tisztelettel teljes
ke resés a megfelelések iránt, amely a különbözőségekben
lévő közöset keresi, amely ezeket nem az Egyetlen vari á ci -
ójaként értékeli le, amely az eltérő életmódok iránti meg -
értést és tiszteletet ösztönzi, azt idegenségében elismeri, a
sa játot relativizálja, és az idegen segítségével a sajátot is
fel fedezi.

A tipizálás minden válfaját el kellene kerülni. Az iskolai
gyakorlatban uralkodó sematikus összehasonlításoktól el
kell tekinteni. A megfelelések keresése során az össze ha -
son líthatatlanságot (egyediséget) az adott hagyományban
nem szabad szem elől téveszteni. Az adott vallás szívéhez
kell eljutni, hogy a látószögétől idegen helyről ne előre
meg adott sémák érvényesüljenek. Az összehasonlítást, me -
lyet „megfelelések kereséseként” határoznak meg, mód szer -
tanilag el kell sajátítani. Sosem szabad a saját ide ált az
idegen vallási gyakorlattal összehasonlítani. Fél re ve zető
lehet a hasonlónak mutatkozó (homológ) meg jele né si for -
má kat, melyek különféle jelentéssel bírnak, analóg ként ér -
telmezni.
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5 Peter Balser: Erste Schritte auf dem Weg zu einem integrativen
oder interreligiösen Religionsunterricht an einer Frankfurter Schule,
in: Theologica Practica (1991) 26, 212.

3 Idézi Annedore Prengel, Pädagogik der Vielfalt, Opladen, 1995, 14.
4 Hans-Georg Ziebertz: Religionspädagogik als empirische Wissen -

schaft, Weinheim, 1994, 150.
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A megértés problémája

A mi „kulturális világlátásunk” jelentősen megnehezíti
más vallások megértését. Ide számít a „hétköznapi világ,
mint kiemelkedő érzéki tartomány” és más vallások tuda -
tá nak számos különféle közvetítője (médiumok, hétköz -
na pi beszélgetések…), de egyéb, „kulturális és társadalmi
elő ítéletek”, a saját világlátás normalitása is. Különösen mé-
lyek a „nyugati keresztény örökség”6 megértési gátjai. A
„nem a külső, hanem a belső tartás a döntő” előítélettel
aligha közelíthetők meg a rituális, kultikus előírások vagy
a kultikus tisztaság jelentősége.

Hans Zirker számára „más vallások megértésénél bizo -
nyos tekintetben olyan tanulás szükséges, amely a saját
hit be is betekintést enged, méghozzá a többszörös kor lá -
tos ság tekintetében” – a nézőpontokban, a közlési és meg-
győzési képességben, a társadalmi kötődések erejében, az
er kölcsi eligazításban és kulturális beágyazottságban, a
spi ri tuális tapasztalatokban.7

Ezekre a megértési gátakra történő utalás itt nem arra
szolgál, hogy a kulturálisan adott „előítéleteket”, melyeket
az egyén nem okozott, s melyektől nem képes megválni,
diszkvalifikáljuk. Ezen kívül az önmagunkkal szembeni
követelmény túlzó, hogy ne lehessenek előítéleteink, ami
bűntudat kiváltására és elfojtására, félelem felkeltésére és
kijátszására alkalmas. Inkább differenciált önérzékelés
szük séges, a „normalitás” relativizálása, a megértés lehe -
tőségeinek, nehézségeinek és határainak belátása. Renate
Nestvogelnek (1988) az interkulturális tanulás kontextusá -
ban felmerült gondolata a „kulturális önreflexió” (E.
Jouhny), „vallási önreflexió” formájában speciálisan meg -
va ló sítható. És itt is érvényesülhet az, amit Simpfendörfer
alapvetőnek tart az idegennel való találkozással kapcso -
latban, ami bennünket a kulturális ambivalencia tudatá -
hoz segíthet, „önidentifikálás a másik szemének segít sé -
gével”, ami azt eredményezheti, „hogy saját magammal
kap csolatban felvilágosodom”.8

Descartes kísérlete – „a saját gondolataimat reformálni és
olyan talajra építeni, ami teljesen az enyém” – elviekben a
mo dern empirikus tudományok módszere. A döntő prob lé -
ma mégis az, „hogy a saját konstrukciós képes sé gemre visz -
sza nyúlva feltételezhetem-e, hogy mások az én esz köze im -
mel konstruálhatnak, hogy másokat elis me rek-e ugyan o lyan
szabadon és kreatív módon konstruálóként, akik el lent -

mond hatnak nekem, hagyom-e magam általuk kifag gat ni,
meg kér dezem-e, és párbeszédet kezdemé nye zek-e velük.”9

Az idegennel történő érintkezés formáit meg kell keres -
ni, melyek „az idegennek az idegenséget meghagyják, a
másik mássága előtti tiszteletből, melyen először a saját
»úgy-lét« felismerhető” de „abból az okból is, hogy az
iden titás csak az eltérés tudatossá válásából keletkezhet”.10

Egy „átváltoztatásról van szó, mely az idegent nem rosz-
szul dolgozza fel – legyen ez elvetéssel, elhatárolással vagy
akár átélt átöleléssel –, hanem tüskeként megőrzi, és így a
sajátot nem hagyja annyira magánál, ahogy a saját érdek -
lődési horizont az idegennel szemben kinyílik.”11 Mint
ahogy „egy interkulturális találkozás hermeneutikája nem
a harmóniát keresi”, ez érvényesül egy vallásközi talál ko -
zásnál is, mivel „ez is egy idegennel való találkozás. Itt is
ezzel a keménységgel kell kitartani.12 Az elsajátításon ke -
resz tül gyorsan és könnyen megtörténik a fenyegető ide -
gen megszelídítése. A „másik nyoma” (E-Levinas) a saját
ha tárok érzékelését eredményezi. „De tanulni csak úgy le -
het, ha a másik másságát elismerem, s nemcsak azt a ké -
pet, amelyet magamban róla készítettem, s az elvárást,
ame lyet vele szemben táplálok.”13

Nyolc érv, miért lesz téma a másik
a val lás oktatásban
1. érv: (Vallási) pluralitás

A kulturális és vallási pluralizmus egy megváltoztat hatat lan
tény, és a „kommunikáció az egység megteremtésének és
meg találásának teológiai kibontását szolgáló út.”14 A másik
te matizálása ezért nem fenyegeti a vallási (keresz tény) iden -
titás felépítését, hanem hozzájárul ehhez. A sok színűség ta -
pasz talata és a vele való kapcsolat állítja elő az identitás „szö -
vetét”. Ezért a vallásoktatás témájává kell ten ni a sok fé -
leséget, ami nem önmagában jó, hanem ami nek különféle
he lyzetei kívánatosak és elvetendők lehet nek. Így a vallási
hagyományok átadása a kérdezési és tár gyalási folya ma tok -

6 Udo Tworuschka: Methodische Zugänge zu den Weltreligionen.
Ein füh rung für Unterricht und Studium, Frankfurt/M, 1982, 83–89.

7 Hans Zirker: Interreligiöses Lernen aus der Sicht katolischer Kir -
che und Theologie, in: Folkert Rickers, Eckart Gottwald (szerk.): Vom
re li gi ösen zum interreligiösen Lernen, Neukirchen, 1998, 62.

8 Werner Simpendörfer: Sich einleben in den größeren Haushalt der
be wohnten Erde – ökonomisches und ökologisches Lernen, in: H. Dau  -
ber. W. Simpendörfer (Hg.): Eigener Haushalt und bewohnter Erd kreis,
92.

9 Helmut Peukert: Bildung und Religion. Reflexionen zu einem bil -
dungs theoretischem Religionsbegriff, in: Klaus Dethloff u. a. (Hg.), Or -
te der Religion im philosophischen Diskurs der Gegenwart, Berlin,
2004, 363–386, hier 272.

10 Volker Dresen: Die Anwandlung des Fremden, in: J. A. Van der Ven,
Hans-Georg Ziebertz: Religiöser Pluralismus und interreligiöses Ler -
nen, Kampen/Weinheim, 1994, 63.

11 Uo.
12 Theodor Sudermeier: Erwägungen zu einer Hermeneutik inter kul -

turellen Verstehens, in: Th. Sundenmeier(Hg): Die Begegnung mit dem
Anderen. Plädoyers für eine interkulturelle Hermeneutik, Gütersloh,
1991, 27.

13 Sundermeier 28.
14 Hans-Georg Ziebertz: Identitätsfindung durch interreligiöse Lern -

pro zesse, in:RpB 36/1995, 91.



tól függ.15 Így keletkezik a vallásos ne velés párbeszédes in -
díttatású koncepciója iránti igény. „A vallások vonat ko zá sá -
ban ez azt jelenti, hogy ezeket a vi lág vallások didaktikájában
nem egyedi egységekben kell kezelni, hanem növekvő mér -
tékben kell keresni a keresz tény hithagyományok párbeszé -
des megközelítésének le he tőségét.”16

Az idegen vallások párbeszédes indíttatású felfogá sá -
nak következményei vannak az egész vallásoktatásra néz -
ve. „Va lószí nűleg összeegyeztethetetlen a diákoknak az
ide gen val lá sok ismeretére és megértésére irányuló tö rek -
vése a di ákok közötti és a diákok és a tanár közötti vallási
ide genség tudatosításának elkerülésével. Így a párbeszéd a
ta nuló cso port projektjeként létezik, »a kölcsönös meg is -
me résben és megértésben, a közös igazság kérdésének
nyit va hagyásában, a saját meggyőződés magyarázatában
és az idegen meggyőződésről való kérdezés szabadsá gá -
ban, a hozzáállás változásában és ideális esetben a közös
cselekvésben.« A vallásoktatásnak meg kell birkóznia a
»pár beszéd és az idegenség közötti feszültséggel.«”17

2. érv: Globalizálódás
Nem nézne vagy nézhetne ki másképp a politika, ha nem
foglalkozna többet az egyikkel és a másikkal, a sajáttal és
az idegennel s ezek vallási következményeivel?

„A politika és a gazdaság speciális kulturális jelen sé gi -
nek vallási gyökereit nyilvánvalóan sokkal komolyabban
kell(ene) venni.”18

3. érv: Eligazodási igény a legitim sokszínűség
előtti tisztelet miatt (Rudolf Englert)19

Englert számára a valláspedagógiának az a feladata, hogy
a diákoknak segítsen „egy vallási minőségtudat” kiala kí tá -
sában és „így a saját vallási szükségletekkel való kritikus
bánásmódra, valamint más emberek vallásáról való dif fe -
renciált ítélet kialakítására képessé tegyen.”20

Példaként felsorolható kritériumok:

• „A referenciakeret perspektivikus tágassága, mely -
ben az emberek életüket interpretálják.

• A kifejezésformák spirituális mélysége, melyben élet -
re vonatkozó hitüket kifejezik.

• A racionális feldolgozás erőssége, amivel saját vallá -
sos ságukat megértik és megalapozzák.

• Az erkölcsi konzekvencia, amivel a vallásos meg győ -
ződéseket a személyes és nyilvános életbe átültetik.

• A kommunikációs képesség, amit a vallásilag más -
képp gondolkozókkal szemben gyakorolnak.”21

Egyet kell érteni azzal, hogy egyrészt a vallásos ta nu lás -
nak csak azok a formái életképesek, „melyek nem csak a le -
het séges opciók vallásismereti panorámáját kínálják, ha nem
egy konkrét és lehetőleg autentikusan reprezentatív val lás
kihívó erejével konfrontálnak, hogy a diákokat val lási vá -
lasztások elé állítsák, és saját álláspontjuk meg ha tá ro zá sát
kényszerítsék ki.” Egyébként „vallások megisme ré sére sor
kerülhet, de nem lehetséges minőségi értelemben (va gy is az
önmagunk faggatását eredményező) vallásos ta nu lás.”

Másrészt a vallásos tanulás merítése nem túl csekély-e,
ha irányultsága csupán egyfelekezetű, és csak azt célozza,
hogy bizonyos tartalmi pozíciókat hihetővé tegyen? A csak
egy felekezet (vagy csak egy vallás) perspektívájára kor lá to -
zódó tematikai szűkítés Englert szerint elvétené az elen ged -
hetetlen, a vallási pluralizmus kontextusában adott orien tá -
lást. A szándékolt szűkítés egy bizonyos val lási meggyő ző -
dés készlet továbbadására elveszíthetné te kin télyét a val lá si
keresési mozgalmak legitim sok szí nű sé gére való tekintette l.22

4. érv: A „kölcsönös elismerés kultúrájához”
való hozzájárulás (Charles Taylor)

A „mások” elismerésének követelménye az interkulturális
tanulás koncepcióinak része. Volker Drehsen kérdése alap -
ján „az idegenekkel történő foglalkozás formái meghagy -
hatják-e az idegent az idegenségében?”23 Johann Baptist
Metz új hermeneutikai kultúrát igényel, „a mások elisme -
ré sének kultúráját a másságban”24. Paulo Suess kritikusan
követeli az elismerési paradigma konzekvenciáját: „Nem
az egyiknek a másik általi elismeréséről, hanem mindenki
köl csönös elismeréséről van szó.”25
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15 Richard Schlüter: Dem Fremden begegnen eine (religions-) pä da -
go gische Problemanzeige, in: Richard Schlüter (Hg): Ökumenisches
und in ter kulturelles Lernen – eine theologische und pädagogische
Her aus  for derung, 27–53.

16 Ziebertz 1995, 97.
17 Wilhelm Herzog: Warum Religionen als Thema des Religions un -

ter richts? Eine Motivanalyse am Beispiel der Sekundarstufe II, in: KatBl
105 (1980) 784.

18 Sybille C. Fritshc-Oppermann: Globalisierung als Bedingung in ter -
re ligiösen Lebens, in: Peter Schreiner – Ursula Sieg – Volker El sen bast
(Hg): Handbuch religiösen Lernens, Gütersloh, 2005, 26.

19 Rudolf Englert: Religionspädagogik in der Schule, in: Friedrich
Schweitzer – Thomas Schlag (Hg): Religionspädagogik im 21. Jahr hun -
dert, Freiburg, 2004, 79–93.

20 Uo. 90 k.

21 Uo. 91.
22 Uo.
23 Volker Drehsen: Die Anwandlung des Fremden, In: Johann A. van

der Ven, Hans-Georg Siebertz (Hg), Religiöser Pluralismus und In ter re -
ligiöses Lernen, Kampen/Wenheim, 1994, 63.

24 Johann Baptist Metz, Hans.Eckehard Bahr: Augen für die Ande -
ren. La teinamerika – eine theologische Erfahrung, München, 1991, 59.

25 Paulo Suess: Über die Unfähigkeit der Einen, sich den Anderen zu
erin nern, In: Edmund Arens (Hg), Anerkennung der Anderen. Eine
the ologische Grunddimension interkultureller Kommunikation, Frei -
burg i B., 1995, 80



Hasonló célja van Charles Taylor pluralizmuskoncep ció   -
já nak is, aki számára a „mutual recognition” (kölcsö nös el  -
is merés)26 társadalmilag szükséges, ami alatt többet ért a
„tiszteletnél” vagy toleranciánál, amely egy olyan szó, amely-
lyel gyakran a nemes érdektelenséget fedik el. Auszt riában
az evangélikusok elutasítják a toleranciát, mi vel kel lően so -
káig tapasztalták meg a tolerálást, vagyis az el tűrést.

A „kölcsönös elismerés kultúrája” irányába vezető lépé -
seket az értékek elismerésén keresztül lehet elsajátítani és
megélni, melyeket mindegyik iskolában – az iskola fej lesz -
tésének folyamata keretében – alkalmazni kell. Mások ér -
tékelismerő tematizálása nélkül – a vallásoktatás kere -
tében is – ez nem lehetséges.

Példa Norvégiából: a Religious Knowledge and Ethical
Edu cation ‘97-es tanterve megköveteli, hogy Norvégia val lá -
silag plurális jellegét a vallási és nem vallási ünnepeken ke -
resztül mutassák meg. Ezeknek az ünnepeknek a meg ün -
nep lése a szülői házak és a vallási közösségek feladata. „Egy
ünnep megünneplése más, mint annak oktatása.” Ez a köl -
csö nös elismerés kultúráját erősítő adalék. Az adott val lási
kö zösség gyermekeinek lehetővé teszi azt az él ményt, hogy
az iskolát sajátjukként éljék meg, amely ér té ke i ket elis mer -
ve befogadja őket, és életük részévé vá lik, s a többiek szá -
mára betekintést enged iskolatársaik vi lágába.27

Természetesen minden vallásnak van egy exkluzív mag  -
ja, amely az igazság iránti igény érdekében nem szün tet -
hető meg, s az egyes személy, valamint méltóságának és
egyediségének tisztelete miatt nem iktatható ki. Ettől el -
térően meg kell különböztetni a felekezeti vagy vallási
exkluzivizmust, mely másokat démonizál, és az üdvösség
és igazság eléréséhez vezető mindenféle más utat elzár. A
II. Vatikáni Zsinat világosan elhatárolódott ettől.

Minden vallásban vannak azonban kezdemények, me -
lyek lehetővé teszik a többiek értékeinek elismerését. Gon -
doljunk Nóé Istennel kötött szövetségére (Gen 9), vagy az
5,38 szúrára:

„Mindenkinek meghatároztunk egy irányt és egy utat.
Ha Isten azt akarta volna, egy közösséget teremtett volna
számotokra. De meg akar benneteket vizsgálni abban, amit
nektek adott. Így versenyezzetek a jóért. Mindnyájan vissza -
tértek Istenhez, akkor megtudjátok, miben külön böz te tek.”

A nagy tekintélynek örvendő zsidó tudós, Maimonidesz
szerint: „A kereszténység és az iszlám is Isten eszköze,
hogy a Messiás eljövetelét előkészítse.” Joachim Gnilka sze -
rint a kereszténység számára Jézus „Ábrahám igazi fia, mi -

vel benne látja az ígéret megvalósulását.” Ezért a ke resz -
ténységnek a zsidóságban legalábbis a gyökereit „fel kell
ismerni, és az iszlámban azokat kell látni, akik Izmael
gyer mekeiként Ábrahám áldásának részesei.”28

5. érv: Az egyház önmeghatározása
Ha az egyház felelősségével folyó vallásoktatás arra ösz -
tönöz, hogy a többieket meghallgassák, hogy kérdezzenek
és megkérdőjelezzenek, akkor ez a vallásoktatás meg va ló -
sítja Az egyház a mai világban (Gaudium et spes) kezdetű
pápai dokumentum ügyét, amit különösen a 44. cikk ha -
tároz meg. Az egyház köszönettel tanul a világtól, még az
el lenségektől és ellenfelektől is.

Az egyház közösségként történő megélése, amely „gá ta -
kon és határokon keresztül érvényesül”, azt jelenti: egy mást
meghallgatni, egymástól tanulni, a meghitt hatá ro kon fe -
lül emelkedve új perspektívákat és horizontokat nyerni.

6. érv: Az igazság megismerésében egymásra
utaltan

Aki az igazság kérdését az iskola teréből alapvetően kizár -
ja, akadályozza a vallásos tanulást. Ebben a vonat kozás -
ban – Hans Zirker utalása szerint – a II. Vatikáni Zsinat
egyik utolsó dokumentumának talán túl kevés figyelmet
szenteltek, nevezetesen a Nyilatkozat a vallásszabadságról
(Dignitatis humanae) című dokumentumnak. Ez az egyén
társadalomban meglévő méltóságát tárgyalja. A 3. cikk így
szól: „Az igazságot pedig úgy kell keresni (inquirenda est),
hogy az emberi személyiségnek és társadalmi hely ze tének
megfeleljen, vagyis a szabad vizsgálódás útján (li be ra […]
inquisitione; vagyis kereséssel, megismeréssel), a
tanítóhivatal vagy iránymutatás és véleménycsere segít sé -
gével (ope […] communicatione) és párbeszéddel, mely -
nek útján az emberek a megtalált vagy megtalálni vélt
igaz ságot közlik egymással, s így a valóság megisme ré sé -
ben egymásnak kölcsönösen segítenek, s az egyszer felis -
mert igazságot személyes elfogadással erősítik meg.”29

Itt a párbeszédes modellt és a keresztény vallásoktatás
identitását mintaszerűen megfogalmazták.

7. érv: „Közelebb kerülve a többiekhez”
Ennek az érthető ténynek kíván megfelelni Leimgruber és
Ziebertz30 a szubjektumorientált Világvallások didaktiká -
ja című művükben.
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26 Charles Taylor: Multiculturalism and „The Politics of Recog ni tion”,
Princeton, 1992, deutsch: Charles Taylor, Multikulturalismus und die
Politik der Anerkennung. Mit einem Beitrag von Jürgen Habermas,
Frank furt/M, 1993.

27 B. Borresen – P. Wiik: Zur Bedeutung religiöser Feste in der in ter -
kul tu rellen Bildung, in: C. Bakker – O. Beuchling – K. Griffionen (Hg.):
Kul turelle Vielfalt und Religionsunterricht. Entwicklungen und Praxis
in vier europäischen Ländern, Münster, 2002, 120.

28 Joachim Gnilka: Bibel und Koran. Was sie verbindet, was sie
trennt, Freiburg, 2004, 131.

29 Zirker, 54 k.
30 Hans-Georg Ziebertz – Stephan Leimgruber: Interreligiöses Ler - 



Az öt lépésükben a többiek sajátját elismerik, de a di á kok
állnak tanuló szubjektumként a középpontban. Más val -
lások és ezek mondanivalójának relevanciáját keresik saját
életükre vonatkozóan, miközben az alábbi utat járják be:

A vallási tanulságok felismerésének tanulása. A lassú, fi -
gyel mes felismerés – minden érzékszerv útján – hozzá já -
rul a fiatalok idegen vallási valóságok iránti érdeklő désé -
nek felkeltéséhez.

A vallási jelenségek magyarázata. A vallási tanulságok
értelmének felfedezése során, részben saját megfigyelések
és érzékelések útján, részben a tanár figyelemfelhívása
alapján, a „diákok lesznek és maradnak a megismerendő
szubjektumok.”

Találkozások által tanulni. Találkozni egymással és el -
mé  lyítő beszélgetéseket folytatni az oktatási órákon vagy
azo  kon kívül, az iskolában vagy azon kívül, jobb a legjobb
mé diumnál.

A megmaradó idegenség elfogadása. A vallások tanúi és
az idegen tanulságok érdemesek a figyelemre és tiszte let -
re, különösen a másságukban.

Egzisztenciális vita kibontakoztatása. A vallási tanulsá -
gok arra ösztönzik a diákokat, hogy „felülvizsgálják ma -
gukat és revideálják véleményüket.”

Ziebertz és Leimgruber hangsúlyozza, hogy a vallások
didaktikája tematikus és tantárgyakon átívelő tanulási
egy  ségeket igényel, de alapvetően érvényesek az alábbiak:

Amennyiben a különféle vallási hagyományokkal való
fog lalkozás a vallásoktatásra korlátozódik, ennek a fog lal -
ko zásnak korlátozott lehetőségei vannak. Minden vallási
és felekezeti hagyomány egy meghatározott kulturális
kör nyezetbe illeszkedik, amelytől elszakítva nehezen ért -
hető meg. S a kulturális hagyományoknak vallási kapcso -
latai vannak, melyek nélkül nem fejthetők meg. Amennyi -
ben az iszlámmal, zsidósággal és kereszténységgel való
foglalkozás a vallásoktatásra korlátozódik, nem lehetséges
megfelelő feldolgozás.

8. érv: A többiek mint kérdés
A többieket és a másokat, az idegeneket és az ide gen sze -
rűeket, a nem könnyen és azonnal megérthetőt úgy kell
te kinteni, mint gondolkodásra késztetőt, amely mindig a
sa játra vonatkozó kérdést vet fel. Eközben könnyen kér dé -
seket kaphatunk, s kérdésessé válhatunk.

A sabbat jelentősége a zsidók számára felvetheti a va -
sár nap számunkra meglévő jelentőségét, a moszlimok
böj tölési gyakorlata a keresztény böjtölési hagyomány
irán ti érdeklődést indíthatja el.

Kitekintés
Társadalmi és egyéni valóságunk része, hogy a külön bö ző -
ség a fóbiától az eufóriáig különféle reakciókat vált ki. A
kü lönbözőségre nincs „normális” reakció, túl eltérőek az
egyedek, mindenkori élethelyzetük s a befogadás külön -
féle kulturális mintái. Erwin Ringel nyomán meg álla pít ha -
tó: „Az ember nem felelős az érzéseiért, csak azokért a kö -
vet kezményekért, melyek ezekből erednek.” Azok az érzé -
sek, melyeknek utat engedünk, vita tárgyává válhatnak.
Ha azonban a valós értési és megértési nehézségeket nem
fogadjuk el, és a magunk számára nem tematizáljuk, vég -
ső soron minden oktatási fáradozás hiábavalóvá válik.

Harmónia iránti függőség?
A találkozásorientált megközelítés az elbeszélésekkel, ün -
nepségekkel, kalendáriumokkal, beszélgetésekkel és lá to -
gatásokkal zsinagógákban, templomokban, mosékban a
híd verés elengedhetetlen kelléke. De ennek kizárólagos al -
kal mazása illúziót teremthet, mintha a találkozás és a meg -
értés mindig lehetséges lenne, mintha a konfliktusok ki -
kerülhetők, elkerülhetők vagy elnyomhatók lehetnének. Így
az alapiskola terében az empirikusan megfigyelhető har -
mónia iránti igény harmónia iránti függőséggé is vál hat.

Ronit Eisenberg, a bécsi főrabbi lánya tízévesen írt egy
be vezetést a zsidóságba. Természetesen szólt az ün ne pek-
ről és a tóráról, de először „kényszeresség nélkül” a mic vák -
ról (a parancsolatok, melyeket Isten parancsolt ne künk) írt,
ami a keresztények számára talán idegen szerű en hatott. Ő
azt a nehezet és nehezen érthetőt helyezte az elejére, amit
ál talában – talán az esetleges félreértések el ke rüléséért –
ké sőbbre hagynak, vagy meg sem emlí te nek. És a leg na -
gyobb természetességgel beszél az an ti sze mi tizmusról és a
zsidóellenességről, mellyel ő is kon fron tá lódott, de azután a
következő megjegyzéssel zárja: „Az élet Bécsben néha ne -
héz, de senki sem mondja azt, hogy nem jó.”31

Ronit Eisenberg újból tartósan arra emlékeztetett, hogy
a kellemetlen és nehéz nézőpontokat nem kell elkerülni,
hogy minden hagyománynak autentikusan kell magáért
szólni, s rendkívül fontos, hogy a világot és magunkat a
má sok szemüvegén keresztül tudjuk nézni.

Ez lehetne a vallásközi tanulás. Ezért vagyunk felcse rél -
hetetlenül egymásra utalva.

Fordította Zsugyel János
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Némileg talán rendhagyó bibliatanulmányomat termé sze -
te sen Mt 25,14–30-hoz, a tálentumokról mondott jézusi
pél dázathoz, valamint 1Kor 12,1–31-hez, a karizmákról
szó ló páli tanításhoz kell kapcsolnom. Ezen szakaszok fi -
gye lemben tartásával azonban elsősorban néhány bibliai
pa rafrázis segítségével szeretném a témát a ma emberéhez
kö zel hozni.

A talanton görög szó, és elsősorban különféle súly mér -
té ket jelent. Idővel aztán ennek megfelelően egy magas
pénz értéket is meghatározott. A szó latinos formája a ta -
len tum, amely az Újszövetség közvetítésével került be a
köz  beszédbe. (Érdekes, hogy a párhuzamos lukácsi helyen
sze replő mínák – amit Károli Gáspár gíráknak fordított –
nem töltötte be ugyanezt a szerepet.)

Mt 25,15-nek van egy, témánk szempontjából kulcs -
fontosságúnak bizonyuló félmondata: kata tén idian dü -
na min, vagyis „kinek-kinek erejéhez képest”. (Látásom
sze rint itt félrevezető az új protestáns bibliafordítás „ki -
nek-kinek képessége szerint” szövegezése.) A példázatból
az derül ki, hogy a dünamisz, vagyis az erő, a terhel he tő -
ség tekintetében eleve különbségek vannak!

Ehhez a tehetséghez, adottsághoz mérte a gazda a fel -
ada tokat. A legtöbb dünamisszal rendelkező, vagyis a leg -
di namikusabb szolga kapja a legnagyobb megbízatást.

A sor végén állóval van a legtöbb baj. Nem az, hogy ő
nem volt képes további három vagy akár öt talentumot
sze rezni, hanem hogy az egyet is elásta! Más szóval ő volt
a legkevésbé dinamikus, ő félt a legjobban a kockázattól.
(Ez a rizikóvállalás szó szerint hangot kap Mt 25,27 „vitted
volna el a pénzváltókhoz” fordulatában, ami minden kor
banki kockázatára utal!) Végső soron ez a szolga ismeri
leginkább félre a gazdája gondolkodásmódját.

Mi következik mindebből, témánk szempontjából? Az,
hogy a kisebb tehetséget nem kezeli eleve pejoratív mó -
don a példázat. Korántsem természetes, hogy az egy ta len -
tu mot el kell ásni. Lehetne olyan példázat is – az élet bi -
zony gyakran produkál ilyet! –, hogy valaki az öt ta len tu -
mot ássa el!

A jézusi példázat éle így határozható meg: ha valaki

nem elég dinamikus, az nem ismeri fel a gazda akaratát, és
így nem él a kairosz adta lehetőséggel.

Ez a szemlélet más jézusi példázatokban is meg mu tat -
ko zik. A talentum elásásához hasonló butaság az, ha va la ki
a királyi menyegzőre azért nem megy el, mert ökreit akar -
ja kipróbálni a szántóföldön… De ugyanilyen balga ság az
öt szűz magatartása, akik nem várják égő lámpással a vő -
le gényt. Bonhoeffer azt írja egy helyen, hogy „a bu ta ság el -
sőrendű bibliai téma”. Mindez természetesen nem mű ve -
letlenséget vagy tanulatlanságot jelent, hanem az al ka lom
elmulasztását. Csak utalok néhány további jézusi pél dá zat -
ra, ahol hasonló ostoba magatartás tárul elénk. A bo  lond
gazdag hiába bővíti csűrét, a fövenyre értelmetlen dolog
házat építeni. Minden esetben paradox módon ép pen azok
képviselik ezt a butaságot, akik magukat bölcs nek és ér tel -
mes nek hiszik. Ebben az összefüggésben idéz het jük Mt
11,25-öt („Hálát adok neked, Atyám, menny és föld ura,
hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, de a
kisdedeknek megjelentetted”) vagy 1Kor 4,10-et („Mi bo -
lon dok vagyunk a Krisztusért, ti pedig okosak a Krisz tus -
ban. Mi erőtlenek, ti pedig erősek. Ti megbecsültek, mi
pe dig megvetettek”).

Bölcsesség és bolondság tehát másként jelentkezik a
világban és másként a bibliai kategóriák szerint.

Erről szólnak a következő példák.

Köztörvényes bűnözőből
gazdasági miniszter
Ő volt a tíz nagyobb testvér után a tizenegyedik fiú. Apja
min degyiknél jobban szerette, amiből nem is csinált tit -
kot. Színes, tarka ruhát készíttetett neki. Ő volt a nagy ál -
mo dozó. Testvérei féltékenyek lettek rá, ami nem is volt
cso da, hiszen ilyeneket mondott nekik: „Kévéket kötöt -
tünk a mezőn. Az én kévém fölkelt, és állva maradt, a tiei -
tek körülállták az én kévémet, és leborultak előtte…” Vagy
ilyeneket: „Egyszer csak leborult előttem a nap, a hold és
tizenegy csillag…”

A testvérek féltékenyek lettek, meg akartak szabadulni
tőle… Idegen földre került, Egyiptomba. Nem Erasmus-,
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hanem Osiris-ösztöndíjjal… Amolyan házitanító volt Po ti  -
fár házában, de magánéleti zavarok jelentkeztek nála… Bör -
tönbe került, ahol bizonyos főpohárnokkal és fősütő mes -
ter rel került közös cellába, és az ő álmaikat is megfej tet te.

Mindezek után kapcsolatba került a hatalommal.
A fáraó megfejthetetlen álma jelentette az igazi fel ad -

ványt, hét kövér, majd hét sovány tehénről: a rút és sovány
te henek megeszik a szép és kövér teheneket…

Ennek nyomán a mikro- és a makrogazdaság össze füg -
gé seit kutatta. Elméleti közgazdászból kormánytisztviselő
lett: miniszteri bársonyszéket kapott. Ő felelt az ország
gaz daságáért. 

Konvergenciatervet dolgozott ki, aminek következté -
ben sikerült is felzárkózni. A szállítási és a tárolási kapa ci -
tá sokat is megoldotta.

Közben sajátos fordulatokat vett a magánélete: távoli
ro konai megtalálták, de nem ismertek rá. Ő viszont, né mi -
leg bulváros körülmények között, megsegítette őket. Ezt
mondta testvéreinek: „Ti rosszat terveztetek ellenem, de
Isten azt jóra fordította!”

Ő volt József.

Halálraítélt csecsemőből a forradalom
és a szabadságharc hőse
Egy kis népet, ahogy lenni szokott, elnyomott a szuper ha -
ta lom. Etnikai alapú tisztogatás, genocídium készült.
Men gele gonosz tetteit előrevetítő parancsot kaptak a bá -
bák: ha fiú születik, azonnal meg kell ölni! De a bábák ösz -
sze fogtak, és nem engedelmeskedtek. Erre újabb szörnyű,
ezúttal Heródes cselekedetét előkészítő parancs harsant:
min den fiút dobjanak a Nílusba! Egy háromhónapos kis -
fiút kis kosárban sodort a víz… A fáraó lánya találta meg:
ki rályi udvarban nőtt fel. Nyelveket tanult, és elsajátította
a kormányzás fortélyait.

Titkon őrizte magában a nemzeti öntudatot, ráadásul
ki fejlett igazságérzete volt: egy már majdnem meglincselt
hé ber férfit úgy mentett meg, hogy a támadót agyon ütöt -
te, ezért aztán menekülnie kellett. Egy égő csipkebokornál
kü lönleges élménye volt, amelynek nyomán küldetés tu da -
ta lett. Dadogott, mégis elszántan vállalta a rá bízott fel -
ada tot. Előbb amolyan néptribun volt, majd közigazgatási
zse ni: a csőcseléket szervezett nemzetté tette. Világpo li ti -
kai tényezővé is vált: a szuperhatalom ellen szervezkedett.

Amíg lehetett, a diplomáciai megoldásokon fáradozott.
Hadászati zseninek bizonyult: a Vörös-tenger fedőnevű

ak cióját évezredekkel később is emlegetik. Bevezette a
nép képviseleti rendszert. Jogi ismeretekben is bővel ke -
dett: ő terjesztette be az örökké érvényes törvényt.

Idővel belső konfliktusok támadtak: palotaforradalom
tört ki ellene, de kemény kézzel elfojtotta az aranyborjas
lá zadást.

Népét elvitte egy új jövő határáig, de maga már nem
lép hetett be oda.

Ő volt Mózes.

Gyáva alakból nagyhatású igehirdető

Főnöke külszolgálatra szeretné küldeni. Helyfoglalása van
a ninivei járatra, de ő a repülőtérről a hajókikötőbe mene -
kül, és találomra felszáll az első hajóra. Az történetesen
Tar sis felé megy.

Viharba kerülnek. A hajón összeütközésbe kerül a maf -
fiá val: a nehézfiúk likvidálják. A tengerbe zuhanva cso dá -
la tosan megmenekül. Főnöke keze utánanyúl, és ismét ni -
ni vei külszolgálatra rendeli.

Összeszedi magát, és hatásos prédikációkat tart: „Negy -
ven nap, és elpusztul Ninive.” Ő csodálkozik a leg job ban,
hogy a város lakói megtérnek, amit némi duz zo gás sal vesz
tudomásul. Főnöke egy elszáradó ricinusbokor pél -
dázatával győzi meg arról, hogy a szánalom a leg ne me -
sebb érzés.

Ő Jónás.

Magányos zseni, aki a végén tragikusan
omlik össze
Egy asszonyt meddőnek tartottak, ezért ő esküt tett: ha
még is fia születik, Istennek szenteli őt. Názírfogadalma azt
jelentette, hogy bort és részegítő italt nem iszik, bo rot va
nem éri a fejét. Rettenetes ereje volt. Amikor az Úr lelke
meg szállta, egy oroszlánt puszta kezével széttépett. Aztán
a filiszteusok gabonáját gyújtotta fel oly módon, hogy há -
rom száz rókát szerzett, csóvákat készített, a rókákat far ka -
ik kal egymásnak fordította, és csóvát tett minden két róka
far ka közé. Majd ráhajtotta a rókákat a filiszteusok lábon
álló gabonájára. Gáza kapuját zárastul és ajtófélfástul ki -
sza kította. Egy más alkalommal, mint egy ószövetségi Pie -
do ne, egy egész sereget szétvert egy szamárnak az áll ka -
pocscsontjával. Hihetetlenül tehetséges volt, élete mégis
tra gikusan omlott össze. Nem maradt hű fogadalmához:
en gedett Delila csábításának, aki levágta az ő haját. Min -
den ellenkező híreszteléssel szemben nem a hajban volt az
ere je, hanem a fogadalmában, az Istenhez való hűségében.
Tra gikus hős, magányos zseni volt. Azt hitte, szeretetet,
sze relmet kap, pedig csak titkát akarták megtudni, tá mad -
ható pontját próbálták kikémlelni. Nem volt társa, barátja,
de ideig-óráig tartó érdekszövetségeket ismert, és fő kép -
pen az ellenségkép éltette. A zseni magánya nem volt azo -
nos a próféta magányával.

Ő volt Sámson.
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Agymosásra szánt janicsárjelöltből
bátor hitvalló
Ezúttal egy újabb szuperhatalom, Babilon igázta le a kis
népet.

Nemcsak hadizsákmányt vittek magukkal, hanem a
leg tehetségesebbnek tartott fiatalokat is, hogy azok a bi ro -
da lom központjában részesüljenek képzésben. A parancs
így szólt: „Válasszanak ki királyi vérből való vagy nemesi
szár mazású ifjakat, akiknek semmiféle fogyatékosságuk
nincs, hanem szép arcúak, fogékonyak minden bölcses -
ség re, taníthatók az ismeretekre, megértik a tudományt, és
így alkalmasak arra, hogy majd a királyi palotában szol -
gálatba álljanak.”

Kiválasztották hát a legtehetségesebbeket. Amolyan ja -
ni csárképzőbe íratták be őket. Megtanították őket a kál -
deu sok nyelvére. Héber neveik helyett babiloni neveket
kap tak.

A legjobb ételeket és italokat szolgálták fel nekik. Egyi -
kük azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a
ki rály ételével és italával, és titkon csak a saját nemzeti éte -
leit fogyasztotta.

Egyszer aztán az uralkodó rémes álmot látott, amit sen -
ki sem tudott vagy mert megfejteni. Ez a fiatalember meg -
mondta a megoldást: a királyra isteni ítélet vár. Mon da ni
sem kell, tüzes kemencébe, majd oroszlánok ver mé be
vetették társaival együtt, de a tűz nem fogott rajtuk, és a
fenevadak sem bántották őket.

Az első esetben ezt mondta a fiatalember: „Van nekünk
Is tenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani
az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te ke -
zedből. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a
te iste ne i det nem tiszteljük, és nem hódolunk az arany -
szobor előtt, amelyet felállíttattál…” A második esetben
pedig ezt: „Az én Istenem elküldte angyalát, és az bezárta
az orosz lánok száját, úgyhogy nem bántottak engem.”

Ő volt Dániel.

Egy szupertehetség, aki mégis megbukott

Egy jó házból való fiatalember szerette volna elnyerni az
örök életet. Ezért a Mester tanítványa kívánt lenni. Lel ke -
sen odafutott hozzá, illő módon megszólította. A Mester a
p arancsolatokra utalt: ne ölj, ne paráználkodj, de lopj – és
a többire. „Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva”,
mondta büszkén a jó házból való fiatalember. A Mester er -
re ezt mondta neki: Egy valami még hiányzik belőled:
„Menj el, add el, amid van, és oszd szét a szegények kö zött,
akkor kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és kö vess
engem.” Egy valami hiányzik belőled… Valami fo gyat -
kozásod van… A hiányod: a bőséged. A fogyat ko zá sod: az,
hogy többleted van. Furcsa gondolkodása volt en nek a

Mesternek. El is komorult a jó házból való fiatal em ber
arca. Mint amikor hirtelen beborul az ég. Hiába futott lel -
kesen a Mester felé, most csalódottan kullogott el. De
nem csak ő csalódott, hanem a Mester is. Milyen szépen
in dult minden – és most két szomorú ember távolodik
egymástól…

Ő volt a gazdag ifjú.

Aki esti tagozaton érettségizett le

Ez az ember viszont éppen hogy nem fiatal. Az évtizedek
során lépésről lépésre küzdötte föl magát a ranglétrán.
Vén ségére a Nagytanács tagja lett, amolyan parlamenti
kép viselő. Ráadásul kormánypárti, aki – bár néha fog csi -
kor gatva – de újra és újra megszavazza Heródes kormá -
nyá nak előterjesztéseit, legyen szó egészségügyi reformról
vagy a költségvetésről. Egy népszavazásnál aligha merne
nem mel voksolni, de legszívesebben beteget jelentene. Ám
tudja, köti őt is a pártfegyelem, és Gamáliel, a frak ció ve -
zető számon kérné őt. Nem is beszélve a nagyobbik koa lí -
ciós társ vezetőjéről, Kajafásról. Aztán ez az öreg kor -
mány párti képviselő egy éjjel felkeresi az ellenzéki ve ze -
tőt. Aki persze be nem teheti lábát a nagytanácsba, így
par lamenten kívüli eszközökkel tud csak élni. Például az
éj szakai csöndes beszélgetés lehetőségével. A dialógus az ő
esél ye. Hogy kérdez, és engedi, hogy a másik kérdezzen.
Köz ben meg nagyokat hallgatnak is. Sok mindenről szó
van azon az éjjelen. A vénember fokozatosan érti meg, mit
is jelent az újonnan születés. Végül is összeáll benne a kép.
Ő esti tagozaton érettségizhet le. Már lassan pirkad, de
még mindig zakatolnak benne a Mestertől hallottak: „Ne
cso dálkozz, hogy ezt mondtam neked: újonnan kell szü -
let netek. A szél fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem
tu dod, honnan jön s hová megy. Így van mindenki, aki a
Lé lektől született.” Igen, alighanem ez a legnagyobb lecke:
a szél fúj, amerre akar. Amerre akar.

Ő Nikodémus. 

A bolondságot választó világpolgár

Ő volt a legtehetségesebb valamennyi közül. Római pol -
gár nak született, ugyanakkor a választott nép tagja is volt.
Hé ber a héberek közül. A legragyogóbb iskolákat végezte
el. Gamáliel lábainál ülhetett, az amolyan táltosképző volt.
A héber mellett megtanult görögül és latinul is. Sztoikuso -
kat és epikureusokat idézett könyv nélkül, ismerte a logika
és a retorika fortélyait. Igazi urbánus alkat volt, aki otthon
érez te magát a színházban, a fórumon vagy Areopágo -
szon, a sportversenyeken, és bizony még a fürdőkbe is el-
el járt. Igazi világpolgár volt, aki egyaránt otthon érezte
ma gát Rómában, Athénban és Korinthusban. De többre
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vá gyott. Le akart számolni a tévtanítókal, az eretnekekkel.
A főpapoktól szerzett engedélyt arra, hogy amolyan „ná zá -
retivadászként” felkutassa azokat, akik őszerinte a hit áru -
lói voltak. Rabláncra fűzve akarta őket bíróság elé von szol -
ni. Ezzel a küldetéstudattal, öldökléstől lihegve indult Da -
maszkuszba, mert kémei jelentése szerint ott sok eret nek
tartózkodott. Az úton aztán látomása volt, és hangot hal -
lott: „Miért üldözöl engem?” A fényességtől megva kult. A
hangtól leesett a lováról. A tehetséges fiatalember egy szer
csak tehetetlen lett. Úgy kellett emberi roncsként be -
vezetni őt a városba. Ám közben más ember lett. Meg vál -
tozott. Maga is a bolondság útjára lépett, legalábbis a vi lág
szerinti bolondság útjára. Ezt írja: „Mi bolondok va gyunk
a Krisztusért, ti pedig okosak a Krisztusban. Mi erőtlenek,
ti erősek, ti megbecsültek, mi pedig megve tet tek. Mind ez
ideig éhezünk és szomjazunk, ruhátlanok va gyunk, és
bántalmakat szenvedünk, otthontalanul buj do sunk, és
tulajdon kezünkkel fáradozunk. Amikor gyaláz nak, áldást
mondunk, amikor üldöznek, tűrünk, amikor rá -
galmaznak, jó szóval válaszolunk, szinte a világ sze mét jé -
vé lettünk, és mindenki söpredékévé mind ez ideig.”

Ő volt Pál apostol.

Az elején talentumokról szóltam, most, előadásom végén,
a fenti példák fényében is, karizmákról kell szólnom. Ez

már nem Sámson karizma, bocsánat a gyenge szójáté -
kért… Mert a karizma valami nagyon komoly dolog: ke -
gyel mi ajándék. A görög kharisz szó kegyelmet jelent. Így
érdemes 1Kor 12,4–27-re figyelnünk.

A tehetség: a Szentlélek különleges adománya. Termé -
sze tes képességeink is kegyelmi ajándékok, valamint az is,
hogy azokat ki tudjuk bontakoztatni. 

Minderre sokszor bizony az adottságok ellenére lehet
va laki képes. József az egyik legkisebb volt Jákób fiai kö -
zött. Mózes dadogott. Dániel idegenben, száműzetésben
élt. Jónás gyáva volt. Nikodémus más „frakcióban” ült.

A talentumok esetében láttuk: abból kinek-kinek eltérő
mér tékben jutott, a dünamisz, a dinamika szerint. 1Kor
12-ben is különféle karizmákról olvasunk. A test egyik
tag ja sem mondhatja a másiknak: nincs rá szükség. (Me -
ne nius Agrippa Pál apostol által idézett meséje a szeku lá -
ris foglalkozások egymást kiegészítő összetartozásáról szól.)

A karizmákról szóló páli tanítás ezt is jelenti: „Meg fe le -
lő embert a megfelelő helyre”! Minden tag tehetséget, ké -
pességet, ajándékot hordoz. A különbözőségek el tün te té se
az élő organizmus felbomlasztása volna. Mind az egyén -
nek, mind a közösségnek érdeke, hogy kinek-kinek ki -
bontakozzon a karizmája.
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Asztali beszélgetések 1. – Öt párbeszéd
Luther Kiadó, Budapest, 2008

Az Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány által szervezett be szél ge tés -
so ro zat azt a célt szolgálja, hogy evangélikus lelkészek, teológusok korunk
ak tu á lis társadalmi, közéleti, kulturális, tudományos kérdéseiről foly tas sa nak
pár be szédet az adott téma szakterületének egy-egy képviselőjével. A be  szél -
ge tő part nerek a társadalom, a közélet, a kultúra, a mű vészet és a tu do mány
leg kü lönfélébb területein tevékenykedő emberek: írókkal, köl tők kel, kép ző mű -
vé szekkel, irodalom- és művészettörténészekkel, teoló gu sok kal, jogá szok kal,
or vosokkal, természettudósokkal, előadóművészekkel foly tatott dialóguso -
kon keresztül zajlik a szellemi-kulturális hídépítés egy ház és világ között.
Az Asztali beszélgetések öt dialógus szerkesztett változatát tartalmazó első
kö tetéhez HANKISS ELEMÉR írt előszót. Az asztalhoz telepedő be szél ge tő -
part nerek a következő témákban osztották meg gondolataikat hall ga tó sá -
guk kal: ESTERHÁZY PÉTER író és FABINY TAMÁS püspök az identitásról,
HELLER ÁGNES filozófus és JUTTA HAUSMANN teológiai tanár a Genezis
könyvéről, JELENITS ISTVÁN piarista szer ze tes és CSEPREGI ANDRÁS

teológus Isten törvényének mai értelmezéséről, JÓKAI ANNA író és LENGYEL ANNA egy ház kerületi felügyelő az
értelmiség küldetéséről és felelősségéről, VEKERDY TAMÁS pszichológus és RÉZ-NAGY ZOLTÁN lel kész a „Tiszteld
atyádat és anyádat!” parancsolatról és a családról folytattak disputát és eszmecserét.
A kötetben olvasható dialógusokhoz egy-egy harmadik beszélgetőtárs is csatlakozott: a disputák témái és gon do lat me -
ne tei művészeket ihlettek arra, hogy képzőművészeti alkotásokkal járuljanak hozzá a beszélgetések gondolatiságának
több síkú ábrázolásához és értelmezéséhez.



Kőbe vésett igék – változhatatlan alapelvek, szabályok, el -
ha tározások. Így halljuk manapság is sokaktól a magán- és
közéletben. Hálásak vagyunk érte, ha vannak még olyan sza -
vak, amelyek nem pusztán elszállnak, de végül tényleg ilyen
szilárdan számolhatunk velük. A mai Biblia-ün ne pen Pál
apostol mégis figyelmeztet bennünket, hogy a hi deg kőbe
vésett igék, még ha olyan szentek is, mint a tör vény igéi a Sí  -
nai-hegyen kötött szövetségben, kérlelhe tet len sza bá lyok ká
válhatnak, amelyek nem segítenek az em be ren sorsa halá los
zűrzavarában – míg a Szentlélek által a szí vek lágy hústáb -
lái ba írt igék az élet beültetését jelentik a mai egyházban
éppúgy, mint a korinthusi gyülekezet egy kori tagjaiban.

A betű megöl, a Lélek megelevenít (2Kor 3) – hiszen a
Szent írás ünnepe nem állhat a kőbe vésett, a könyvek lap -
jai ra nyomtatott vagy az interneten elektronikusan bár mi -
kor letölthető betű imádatából. A Biblia ünnepe nem lehet
más, mint az élő Ige ünnepe, ahogyan Ézsaiás próféta
mondja: „Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és
nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és
gyü mölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret
az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön:
nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit
aka rok, eléri célját, amiért küldtem.” (Ézs 55,10–11) Az ige
ugyanis nem hagyomány, a család könyvespolcán po ro so -
dó régi Biblia, nem is puszta útmutatás vagy erkölcsi sza -
bály rendszer, hanem döntő és üdvösséges változást elérő
ige, amely életet hordoz és teremt!

Az élő Ige nincs messze egyikünktől sem

Sokan érzik és gondolják úgy a mai világban, hogy Isten
igé jével egyre kevésbé találkozhatunk a mindennapi élet -

ben, hiszen a legtöbb embernél még a bibliai alapis me re -
tek is hiányoznak, nemhogy az ige rendszeres olvasása és
hall gatása. Miközben tehát az ige sokak megítélése szerint
el veszítette jelentőségét, s elvetettsége miatt a gya kor lat -
ban is szinte lehetetlennek tűnik rajta tájékozódva be ren -
dez ni életünket, mintha maga a kereszténység is elbizony -
ta lanodott volna afelől, hogy miképpen hozható össze a
mai világ és ember az ige valóságának megtapasztalásával.
Pe dig Isten élő Igéje jelen van, mindenütt körülvesz
bennünket a világban.

A Szentírás első fejezeteiben azt olvassuk, hogy Isten
te remtő szava hívta létre az egész általunk ismert univer -
zu mot. „Legyen…” – mondta ki a Teremtő Isten, s amit ki -
mondott, meg is lett. Szava ezért teremtő szó, amellyel a
káoszból rendezett világot, kozmoszt tudott alkotni. Ezzel
kimondtuk azt is, hogy az ő szava lényegében különbözik
min den más szótól: nem csupán a mai információ zu ha -
tag ban élő embernek egyre kevesebbet jelentő és egyre ke -
vesebb valóságtartalmat hordozó „kommunikációjától”,
ha nem még a legszebb és legnemesebb emberi szavaktól
is. Hiszen Isten szavát azért nevezzük igének, mert képes
ve le a valóságot aktívan formálni, élettel megtölteni, azaz
meg is cselekszi azt, amiért küldte. Ahogyan jól ismert
éne künkben is valljuk: „És nagy hatalmad végtelen, hogy
bár mit rendelsz, meglegyen!” (EÉ 43,2) Ehhez képest az
em ber legtisztább szava is csak a felismert igazság ki mon -
dására, a vágyott tisztaság, szeretet elérésére korlátozódik.

Isten igéje ritkás jelenlétének mindennapi tapaszta la tá val
szemben ehhez azt is hozzá kell tennünk, hogy az ő sza va
életet fenntartó ige: „ha kiárasztod Lelkedet, élet tá mad”,
valljuk mi is a zsoltár ősi imádságával (104,30). Is ten tehát
ma is teremt: a kaotikus állapotokból rendezett vi lágot, ma
is életet ad és újít meg. Isten képes abban a bib liai köny vek -
ből ismert igeidőben megszólalni, amely a pró féták által
be fejezett tényként hirdeti meg azt, ami még előt tünk áll –
azaz már megtörtént, létező valóság, mert Is ten elha tá roz -
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A betű megöl, a Lélek megelevenít*

K O R Á N Y I  A N D R Á S

* A Déli Egyházkerület hartai missziói napján elhangzott ige ta nul -
mány nak a Lelkipásztor folyóirat számára készült szerkesztett vál to za ta.



ta és kimondta, de mi a szemünket és szí vün ket még ne -
hezen, fokról-fokra vagyunk képesek hoz zá szoktatni
ehhez. Környező világunk közönye valójában nem más,
mint ennek a képességnek kóros eltompulása, el vesztése.

János evangéliuma szerint ez a teremtő Ige lett testté Jé -
zus Krisztus fogantatásával és születésével – „minden ál ta -
la lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött” (1,3). A vi -
lág tehát, amelyben élünk, Jézus Krisztushoz kötött ke let -
ke zése óta, s a káosz és rendezett világ közötti különbség
mindössze ő, az Ige, aki így nemcsak a világ bűnét, de a vi -
lág sorsát is magán hordozza. Jézus Isten teremtő szavá -
nak legtökéletesebb meghirdetése, valójában az egyetlen,
min dent magában foglaló, hatalmas erejű, életet teremtő
ige hirdetés, aki által az Atya újra diadalra juttatja ha tal ma -
san az életet az ember megváltására, s elkezdi a bűn és ha -
lál által pusztulással küszködő világ újjáteremtését.

Jézus azonban még egy döntő jellegzetességet feltárt Is ten
igéjéről: a testté lett Ige nemcsak világot és életet te remtő és
fenntartó, hanem szeretettel kimondott ige – „úgy szerette
Ist en a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őben -
ne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16) Őbenne
Isten mindent tökéletesen kimond a világ és az ember üd -
vösségére, „saját világába jött, és az övéi nem fo gadták be
őt” (1,11). Élő igeként azóta sincs messze egyi künk től sem.

A Biblia ünnepe az igehirdetés ünnepe

A Szentírással kapcsolatosan nem szabad megfeledkez nünk
arról, hogy az ige elsősorban nem nyomtatott és ol va sott ige,
hanem igehirdetés, így ünnepelni sem lehet a Bib liát anél kül,
hogy ne jutnánk el a hirdetett ige ün ne pé hez. Maga a Bib lia
is jelentős részben igehirdetéseket tar tal maz, s kü lö nösen
igaz ez az evangéliumokra, amiről Jé zus ezt mond ja: „azok a
beszédek, amelyeket én mondtam nektek: lélek és élet.” (Jn 6,63)

Isten teremtő igéje nyomán kulcskérdés a teremtő ige -
hir detés, amely nélkül ma sem gondolhatunk egyéni vagy
kö zösségi megújulásra az egyház szolgálata nyomán. Va ló -
jában nem másról van szó, mint hogy az előbb említett
egyet len nagy igehirdetésből, Jézus Krisztusból merítve
szó laljon meg ajkunkon közöttünk Isten szava. Luther ar -
ról beszél, hogy „egyik embernek mintegy a másik Krisz -
tu sává kell lennie”, azaz Krisztusra kell ismernie sza va ink -
ból és életünkből. Ez hatványozottan igaz igehirde té sünk -
re, amelynek hitet, megformált akaratot, igaz csele ke de te -
ket kell teremtenie bennünk és a hallgatókban.

Ehhez mintha hiányozna belőlünk a jó értelemben vett
bá torság (azaz nem valamiféle magabiztos vakmerőség,
hogy Isten majd jóváhagyja úgyis, amit én elmondok).
Nem elégedhetünk meg ugyanis azzal a felfogással, hogy
ele gendő igei üzenetet, egy-egy mondatot adnunk az ige -
hall gatóknak továbbgondolásra, amit elvihetnek ma guk -
kal és megpróbálhatnak, mondjuk, a következő héten ap -

ró pénzre váltani. A hirdetett betűnek a Lélek által min -
den képp életté kell lennie, vagyis az igehirdetésben idő ről-
időre meg kell történnie, hogy itt és most viszi rajtunk
egyen ként és együttesen végbe, amit meghirdet. Nem va -
la mi áldásossal és hasznossal térek haza a templomból,
ha nem másként érek haza, mint ahogyan elmentem, mert
ve lem is megtörténik – s nemcsak megtörténhet(ne) –
mind az, amit Isten igéje hirdet.

Mert az ige bizonyos értelemben ma is testté lesz –
nem csak az igehirdető keltette hanghullámokban ölt ma -
gá ra anyagi formát, hanem teremtő erejénél fogva átjárja
az igét befogadót a testét és életét meghatározó erőkben.

A mi utunk az igéhez

Mindeddig azt az utat jártuk végig, hogy az Ige keresi az
utat az emberhez – saját világába hoz életet, amely az em be   -
rek világossága lehet, ha befogadják őt. Beszéljünk most már
a nehezebb részéről: a mi utunkról az igéhez. Mert er re is igaz
Ágoston 1600 évvel ezelőtti vallomása: „sohasem tá vo zol
el tőlünk, s mi mégis alig-alig tudunk visszatérni hoz zád.”

Végtelen hosszan kesereghetnénk afölött, hogy milyen
ne hézségekkel kell megküzdenünk ahhoz, hogy rátalál -
junk a jelenlevő igére, illetve hogy erre segítsünk másokat.
Meg kell küzdenünk azzal, hogy gyakorló keresztények
sem élnek rendszeres életet az ige tanulmányozásában,
sok esetben még a bibliaolvasó útmutató napi használata
sem feltételezhető. Megnehezítjük utunkat azzal, hogy el -
re kesztjük magunkat az életet teremtő és fenntartó, vi lá -
got formáló „igei élettől”, s mindezt még öntudatosan te -
téz zük azzal, hogy számunkra az ige „kőbe vésett” szó,
meg őrzött örökség, szent hagyomány, kulturális gaz dag -
ság, erkölcsi viszonyrendszer. Pál apostol azonban nem is -
me ri ezt a „kőbe vésett”, betűbe foglalt újszövetséget, mert
ez a Biblia, amelyet mi a Biblia évében ünnepelünk, még
nem is létezett! Ezzel szemben arról az igéről beszél, amely
a korinthusiak szívének hústábláiba van vésve – hi szen ez
az ige valóban Lélek és élet. A gyógyszeres do bo zok ra
vonatkozó szigorú előírásokhoz hasonlóan legjobb len ne
minden kinyomtatott Biblia borítójára nagy be tűk kel
rányomtatni az el nem tévesztendő alkalmazási uta sí tást:
belsőleg! Hiszen ha az ige nem kerül be az emberi szív
meg lágyított hústábláira, mást sem munkálhat bennünk
és közöttünk, mint ami megcsúfolt lényege szerint marad:
holt betűből áradó pusztulást.

Amikor az ige felé utat keresve érdektelenségbe és kö -
zöny be, megszólíthatatlan közegellenállásba ütközünk, alig  -
ha tudunk hitelt érdemlően előállni, hacsak nem sze mé lyes
érintettségünk és tapasztalatunk erejéből merített bá tor ság -
gal – bízva abban, hogy egykori kijelentése sze rint a szent há -
romságos Isten ma is üdvösségünkre akar és kész csele ked -
ni. Az egykori felszólítás, amely Ágostonnak belső útke re sé -
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se végén a kezébe adta a Bibliát – Tolle, lege! Vedd és olvasd!
– ma is megrázó erejű hívásként kell, hogy meg érkezzék!

Hatalmas veszély, hogy Isten igéjét kérlelhetetlen értel -
me zési szabályokkal bástyázzuk körül, amikor szóra akar -
juk bírni. Tesszük ezt az egykori, példaadóan buzgó fari ze -
u sokhoz hasonlóan, akik hatszáztizenhárom szabállyal
erő sítettek rá a helyes tartalomra, s amelyek – az evan gé -
li umok tanúsága szerint – nem egyszer vezették őket vég -
ze tesen félre: a betű pusztított ahelyett, hogy életet hozott
vol na. (Szabad-e jót tenni szombaton? – szégyeníti meg
őket Jézus…) Nincs olyan kegyesség az egyházban, amely
er re ne érezne kísértést időről-időre a maga módján, ami -
vel gyakran Isten igéjéhez vezető utunkat nehezítik meg. A
farizeusokhoz és említett szabályaikhoz hasonlóan tör té -
nik meg velünk sokszor az is, hogy az igének szinte ki zá -
rólag az „aprópénzre váltható” üzenetét keressük, mint egy

a gyakorlati hasznossággal érvelve a mai aktualitás mel lett
belül- és kívülállóknak egyaránt. Amilyen szomo rú és
terméketlen a gyümölcsök nélküli igehallgatás, olyan
komolytalan gyümölcsöt várni attól a növénytől, amely
nem szívja magába az ehhez szükséges táplálékot a gyü -
mölcsöt kutató szem számára láthatatlan gyökereken ke -
resztül. Valahogy úgy kellene értenünk és élnünk, aho -
gyan Jézus mondja a farizeusok buzgó cselekedetei láttán:
ezt is tartsátok meg, s azt se hanyagoljátok el! Mert szív -
beli, naponta életet újító, élő Ige nélkül nem fog sikerülni.

Mai gyötrelmes utunk Isten élő Igéjének ünnepéhez a
kö rülöttünk élő felebarátainkkal – és sokszor az egyházon
be lül is! – gyakran Villon versét juttatja eszembe: szomjan
ha lok a forrás vize mellett… Ilyenkor ne a papírlapokra
szá radt betűtől várjunk és reméljünk segítséget, hanem az
élő Igétől, akinek beszédei Lélek és élet!
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Igehirdetés az Északi Egyházkerület
missziói napján
2Kor 3,3–6

P Á N G Y Á N S Z K Y  Á G N E S

Lehet a vonalakon kívül is színezni – ki emlékszik a je len -
lé vő szülők közül arra, hogy milyen nehéz is a kisgye re ke -
ket színezni tanítani? A lapon ott vannak a kontúrok, a vo -
nalak és a kisgyermek – kezét szinte görcsösen össze szo -
rítva – igyekszik a színesceruza hegyével a vonalakon be -
lül színezni. Néha egészen jól sikerül neki, és inkább be lül
vannak a színek, mint ott a vonalnál, és nem mennek a vo -
nalon túlra. Mert ha kimegy a ceruza hegye a vonalon kí -
vülre, akkor felszisszenünk, jelezvén gyermekünknek,
hogy a vonalakon kívül már nem szabad színezni.

Mivel három egykorú gyermekünk van, akik négy és fél
éve sek, ezért egész jó rálátásom van arra, hogy állnak a
szí nezés tudományával gyermekeim. Kislányunk egészen
szé pen színez – ahogyan az óvodában is igyekszik az elvá -
rá soknak megfelelni, úgy igyekszik a vonalakon belül ma -
radni, mert az úgy járja, hogy egy kislány szépen szí nez -
zen. Fiaink már mások – egyikük nem színez annyit, ő in -
kább focizni szeret, és ha abban tehetséges, ám legyen.
Má sik fiunk szeret színezni, de egyáltalán nem kötik a vo -

na lak. A krokodil színezését még a lapon túlnyúlva az asz -
tal tetején is folytatja, ha ezt ő így látja. Bátran túlmegy a
vo nalakon, (még) nem kötik szabályok vagy a színezés tu -
do mányából fakadó elvárások.

Az élénk színű, lángnyelveket festő pünkösd ünnepén
va gyunk éppen túl. Itt ülünk ezen a délutánon, egy ki fe je -
zet ten szekuláris, világi helyen, több mint ötszázan, akik
ma gunkat evangélikusoknak valljuk, és mi más húzódhat
meg együttlétünk létrejöttében, ha nem az, hogy Isten bát -
ran húzott színeket a megszokott vonalakon is túl, és nem
hagyta, hogy kezét, a teremtett világ gyönyörű színeit vo -
nalak és kontúrok behatárolják.

Isten bátran színez ott is, ahol jól bevált vonalak és ha -
tá rok vannak. Pünkösd ünnepe ennek a bátor tovább szí -
ne zésnek az ünnepe – Isten Szentlelke oda is elért, ahol ti -
zen egy félénk tanítvány bezárkózva várta egy szobában,
hogy mi lesz a sorsuk Jézus mennybemenetele után. Isten
Szent lelke oda is elért, ahol a félénk szavú evangélium hir -
de tés ötezer ember megtérését és az egyház megalakulását



eredményezte. És ha mi ötezren nem is vagyunk, de azért
leg alább ötszázan vagy hatszázan igen, mi is a Szentlélek
je lenlétét és bátor továbbszínezését ragadhatjuk meg, hi -
szen ebben a szép tavaszi időben – kissé már állott le ve gő -
jű szobáink ablakait kitárva – mi magunk is megengedtük
Is ten Lelkének, hogy közöttünk munkálkodjon.

És ez a munkálkodás egy nagyon régóta tartó folyamat
ered ménye. Istennel ellentétben, mi emberek szeretünk
drá mai ellentétpárokkal élessé tenni határokat, jól ki emel -
ni kontúrokat. Azonban azt érdemes látnunk, hogy az Úr
ott is színeket fest fel életünk palettájára, ahol mi már éles
határvonalakat húzunk:

– Mert mi nagyon szeretjük megmondani, hogy mi
med  dig, hogyan, milyen keretek között, milyen rá hagy ás -
sal, pon tosan mikor történjen.

– Mi szeretjük megszabni, hogy ki a barát, ki az el len -
ség, ki vel lehet egy asztalhoz ülni, és ki az, akit feltétlenül
ki kell zárni.

– Mi szeretjük megállapítani, hogy mi a jó, és mi a
rossz, és határvonalaink csak még nagyobb kuszaságot
ered mé nyez nek.

– És annyiszor megtörténik, hogy lezárjuk emberi kap -
cso latainkat – hányszor megtörténik ez családban, ro kon -
ság ban, szomszédok és barátok között. Életre szóló ba rát -
ságok helyett életre szóló haragok köttetnek, és senki sem
szí nez többé a vonalakon túl, senki nem tesz egy lépéssel
sem többet azért, hogy megbékélés és békesség szülessen.

– Hányszor lezárjuk a történelmünket – mert minden
csak régen volt jó, a mi időnkben még egy forint volt a fa -
gyi, az élet mennyivel könnyebb volt és a chipsnek is sok -
kal jobb volt az íze. Pedig a történelem, a közös törté ne -
tünk nem a lezárt múlt, hanem itt és most is tart, és ré sze -
sé vé tesz bennünket valaminek, amiért lehetne tenni, le -
het ne küzdeni! Lehetne színezni még a vonalakon is túl,
hogy legyen még miért előre nézni és reménykedni!

– Félve mondom, de mégis fontos, hogy vajon hogyan
ál lunk a lezárás kérdésével gyülekezeteinkben, egyhá -
zunk ban? Egy nagy hagyományú gyülekezet lelkészeként
te szem fel a kérdést, és nagyon is tisztában vagyok azzal,
hogy mit adott a pilisieknek a gyülekezet története, a múlt
ezer féle lehetősége. De mi a helyzet a jelennel? Maradhat
min den a régiben, a régi vonalak között, a megszokott
kon  túrokkal – akár itt, Pilisen, akár az evangélikus egy -
ház ban? Megszokások és törvények határt szabhatnak-e
an  nak a folyamatnak, ami nem ismer lezárást és be fe je -
zést, csak folyamatosságot, új lehetőségeket, megújult re -
mény séget és jövőképet?

Mi, emberek szeretünk ellentétpárokkal jól érzékel he -
tő vé tenni dolgokat – régi és új, külsőségek és belső meg -
győ  ződés, törvény és evangélium, parancsolat és ígéret. Is -
ten azonban egy folyamatban látja a világot, és erre a lá -
tás módra a mai nap igéjeként választott üzenet is rá vi lá -
gít. „… a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít.” A betű, a

tör  vény szó bibliai értelmében egy dolgot tesz velünk, em -
be rekkel: megmutatja, hogy az emberi élet töredezettsége,
a bűntől való meghatározottságunk hová vezet: a halálba.
Hány szor érzem temetőben, koporsók mellett megállva,
hogy elfogadjuk ezt a véget, mert ennyit látunk csupán a
va lóságból!

De a betű, a törvény, az emberi mivoltunkból követ ke -
ző vég még mindig egy folyamatnak a része, és ezt a foly -
ta tást jelzi ez a páli ige: „… a Lélek pedig megelevenít.”
Tehát nincs szó arról, hogy Isten a betűhöz, a törvényhez
egy el len tétpárt állított volna fel! Isten a Lélek által foly tat -
ja azt a munkát, amit velünk, emberekkel elkezdett! És azt
mond ja, hogy igen, az életetek egy nagy folyamat része, ha
meglátjátok a folytatás lehetőségét és valóságát, a halálon
is túlvezető megújult, megelevenedett életet, ami a ti éle te -
tek is lehet. És ezt a munkát, a sötétből a színek világába
ve zető folytatás csodáját a Szentlélek végzi el bennetek!

Mert a Lélek színeket fest oda is, ahol mi már mindent
szür kének vagy feketének látunk. Akár életünkben, akár
ha lálunkban el tudunk jutni olyan pontokra, amelyeket a
fel adás, a kétségbeesés, a kilátástalanság fémjelez, és ahol
egy ember úgy érezheti, hogy nincs már út előtte, amerre
ér de mes lenne elindulnia. Mindannyiunk életében ott
van nak és ott voltak ezek a pontok. Az Isten folyamatos
mun kája ezekről a pontokról lendít bennünket tovább egy
olyan élet felé, ahol többé nem kell félni ezektől a határ vo -
na laktól, a megállásoktól, a kiúttalanságtól.

Testvéreim! Pünkösd ünnepén vagyunk túl és a Szent -
há romság ünnepe vár ránk holnap. Hadd szólítson meg
bennünket most a következő három kérdés:

– Éreztük-e a már Szentlélek megelevenítő munkáját
éle tünkben? Személyesen és közösségként is?

– Átéltük-e már a halált és a bűnt legyőző Jézus Krisztus
életünket átformáló szeretetét?

– Megragadott-e már bennünket az Isten fáradhatatlan
munkálkodása azért, hogy egész életünket bevonja ebbe a
min dent megújító, mindennek reménységet adó folyamat ba?

Tulajdonképpen nagyon szimbolikus az, hogy mi ezen
a délutánon ebben az éppen csak fedelet nyújtó, de nyitott
pi ac téren tartjuk ezt az istentiszteletet. Mindenfelől nyi -
tot tak vagyunk, láthatóak és tapasztalhatóak, és talán ké -
szek is arra, hogy Isten bátran színezze az életünket olyan
határterületeken is túl, amelyeket mi még elképzelni sem
tu dunk.

Most ezen az istentiszteleten is egy folyamat részesei
va gyunk – a megelevenedés, az élet győzelme, a remény -
ség folyamatának részesei. Isten színeit foghatja fel sze -
münk, szánk, egész életünk – és megtapasztalhatjuk, hogy
reménységen felül is túlcsorduló szeretetettel visel gondot
ránk az Isten. Igéjében, a kenyérben és a borban, énekben
és imádságban, személyes életünkben és a közösségben is
itt van velünk, és kész arra, hogy megelevenítse az éle tün -
ket. Engedjük, hogy bátran színezzen a vonalakon is túl.
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LITURGUS: Istenünk, te teremtettél bennünket és kí sérsz éle -
tünk minden napján. A te szavad vezessen élet utun kon.

FELNŐTT: Urunk, könyörgünk hozzád a gyerekekért. Hadd
te kintsünk rájuk úgy, mint a te ajándékaidra és hozzád kö -
zel állókra. Ha egyedül vannak, legyünk játszótársukká.
Ha éhesek, legyünk asztaltársukká. Ha kíváncsian kérdez -
nek rólad vagy a világról, őszintén és bátran feleljünk ne -
kik. Add, hogy nyitottak legyünk arra is, amit ők ta nít -
hatnak nekünk: a feltétlen bizalomra és az életigenlésre.

MINDENKI: A te szavad vezessen életutunkon.

IDŐS: Urunk, könyörgünk hozzád a fiatalokért. Útke -
re sé sük során hadd lehessünk számukra biztonságos
kuny hók, ne pedig kövek, amelyekben felbuknak. Add,
hogy meghalljuk kérdéseiket akkor is, ha dacba vagy aka -
dé koskodásba csomagolják. Add, hogy kitárjuk előttük az
aj tó kat ahelyett, hogy kizárnánk őket az egyházból. Hadd
ta nuljuk meg tőlük, hogy őszintén és megalkuvás nélkül
ke resik az igazságot, és bátran kérdeznek téged.

MINDENKI: A te szavad vezessen életutunkon.

GYEREK: Urunk, könyörgünk hozzád a felnőttekért. Egész
nap dolgoznak, munkahelyen vagy családban – add, hogy
ke rülje el őket a fásultság és a fáradtság. Add, hogy ké -
pesek legyenek lelket vinni a napi rutinba, és feladataikra
úgy gondoljanak, mint amivel téged szolgálnak. Időről
idő  re adj nekik friss levegőt, mutass jövőképet, és adj re -
ményt, hogy értelme van az életüknek. Add, hogy meg ta -
nul juk tőlük a kitartást és azt, hogy önmagukat gyakran a
hát  térbe állítják szeretteik kedvéért.

MINDENKI: A te szavad vezessen életutunkon.

TIZENÉVES: Urunk, könyörgünk hozzád az idősekért. Ne
kell jen úgy érezniük, hogy mindenkinek csak a terhére
van nak. Hadd tudjunk úgy tekinteni rájuk, mint akik böl -
cses ségre tettek szert az évek során. Ha lassabbak is, mint
a mi életritmusunk, fedezzük fel, milyen jó velük lép ked -
ni, velük ücsörögni időnként és történeteiket hallgatni,
ame lyekben rejtve vagy nyíltan Te is ott vagy. Hadd ta nul -
juk meg tőlük, hogy előbb hallgatnak, mint beszélnek.

MINDENKI: A te szavad vezessen életutunkon.
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A gyülekezet imádsága a Déli Egyház -
kerület missziói napján, a Biblia ünnepén
D Á V I D  A D É L

HASZONRA FORDÍTÁS*

„Az Istennek mindenött vannak szolgái: el-sem hágy senkit is az ő világosságával és segítségével, ki az ő böltseggét ta nul -
ni és a’ Kristust keresni akarja. De melly kevesen olvassák a’ Bibliát nem mondom a’ szekéren, de házoknál is. 2Kor 5,17.
V. 31. A’ Sz.Irás magyarázásában való útmutatás hasznos, De ójjad-meg magadat saját vélekedésidtől, és ne bátorkodjál
idő előtt az írásnak magyarázó mestere lenni Jak. 3,1. V. 35. Igen jól tselekszik az ember, ha ő az Új testamentumot, az
ígé reteket és példákat azoknak meg-tellyesedésekkel egybe veti, mert a’ szólgál a hitnek erősségére, és a Sz.Irás hitelének
meg-erősittésére. ’Zsid 10,1. v. 39. Az igének és az által gerjesztett hitnek ez az ereje, hogy az álttal a ’szív bátorrá, viggá
és készszé tétetteteik az Isten utainak futására még a’ szenvedések között.” (588. old.)

(Apcsel 8,26–40 magyarázata Szeniczei Bárány György 1754-es laubani Újtestamentumából – részlet)

* Idézetként elhangzott Fabiny Tibor előadásában a Nyugati (Du -
nán túli) Egyházkerület missziói napján Siófokon.
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F I L M A J Á N L Ó

„Miben hitt még Istennél is jobban?”
L A B O R C Z I  D Ó R A

Egyre több kapcsolat- és társfüggésre hajlamos fiatal sod -
ró dik körülöttünk, akik talán még nem is tudják, hogy jó
eséllyel válhatnak azokká, hiszen nincs előttük a családtól
kapott megfelelő modell (ti. hogyan is kellene egészséges
kapcsolatot kialakítani?), a keresztény közösségek pedig
olyan távolinak, zártnak és megfoghatatlannak tűnhetnek
szá mukra, hogy háttér nélkül maradva egyszerűbb, kéz -
zel foghatóbb „földi dolgok” hajszolásába menekülnek. Jól
is mert a képlet. Ők az egyik „mellékhatása” ennek a fel -
gyor sult világnak, akik kikötnének, de nincsen senki mö -
göt tük (néhány felszínes barátságot vagy egy-két vész hely -
zetben elmorzsolt imát leszámítva), viszont nem akar nak
egyedül maradni, ezért megkapaszkodnak bár ki ben, aki
egyáltalán szóba áll velük.

Természetesen minden szituáció, minden élethelyzet
más és más, és az egészséges jellem, a békés családi háttér,
az Istenbe vetett hit sem jelent egyenes utat a tökéletes há -
zas ság felé. A Szeretetvágy Heddája, az egykori úszóbaj nok
ugyan gondokkal küszködő, de szerető családi közeg ből
indult, ennek ellenére, szerelme hatására elhitte, hogy
rossz ember, haszontalan, és hogy az élete egyedül fa bat -
kát sem ér. Döntés- és életképtelenné vált, teljesen elszi ge -
te lődött családjától és barátaitól, egyetlen kiutat pedig ab -
ban lelt, hogy kárt tegyen önmagában, és öngyilkosságot
kí séreljen meg.

Nézőként azon a ponton kapcsolódunk be a történetbe,
ami kor Hedda egykori szerelme már a harmadik áldoza -
tát teszi tönkre, aki bele is hal öngyilkossági kísérletébe. A
fér fi ugyanis az előzetes szerint „megmagyarázhatatlan
vonz erőt gyakorol partnereire, ha úgy akarja, mindent
haj landók a kedvéért megtenni.” A megmagyarázhatatlan
vonz erő azonban nem egy misztikus tulajdonság, „csu -
pán” annyit jelent, hogy függőséget alakít ki szerelmeiben,
akik ezáltal elhiszik, hogy csak az illető férfi szemében és
alak jában kaphatnak értelmezési keretet.

A halálos kimenetelű baleset után kezd el kutatni K. D.
Deitrickson ügyvéd (William Hurt), aki hamar rájön, hogy
a férfi két előző barátnője is szuicid hajlamú – egyi kük
tolószékben végezte, a másik, a már fenn említett Hed da
Amerson (Robin Wright Penn), a vádlott első nagy sze rel -
me pedig a szakítás óta nem talál magára. Dietrickson el -
szán tan küzd azért, hogy a férfit elítéljék; a tárgyalások

elő rehaladtával Hedda és ügyvédje között furcsa kapcsolat
szö vődik, olyan, amely csak két, gyógyulófélben lévő em -
ber között alakulhat, hiszen olyan dolgokról kötelező be -
szél niük, amelyeket eddig nem mertek kimondani, és ezek
olyan megvilágításba kerülnek, amelynek kö szön he tő en
személyiségük eddig nem ismert zegzugai kerülnek ref -
lektorfénybe.

A karakterek mind pontosan kidolgozottak, a színé szek
emberien jelenítik meg a legdrámaibb pillanatokat is. A
Szeretetvágyat Sean Penn nevével fémjelzik (a DVD bo -
rítóján csak az ő arca és neve látható), ám a 21 gramm ból
ismert színész csupán egyetlen, néhány perces jelenet re
tűnik fel, ezzel a néhány perccel felvezeti a filmet, meg ala -
pozza a hangulatát, megmagyarázza a címét, viszont et től
függetlenül nincsen köze a konkrét cselekményhez. Er ről
csak azért ejtettem néhány szót, hogy annak, aki esetleg
miatta nézné meg a Szeretetvágyat, ne számítson tő le
egész estés alakításra.

Ez azonban a film értékéből semmit nem von le, bár
Erin Dignam ismeretségét tekintve nem tartozik a ren de -
zők élvonalába – az 1997-es Szeretetvágyon kívül pedig
még egy filmje van (Denial), és sajnos egyikkel sem si ke -
rült nemzetközileg elismert kedvenccé válnia – mun ká ja
rend kívül elgondolkodtató, párbeszédalapú alkotás, amely
mentes bármiféle közönséges, szexuális jelenettől, te hát
bár milyen – lelkileg kellőképp érett – korosztálynak le ve -
títhetjük, hiszen jó eséllyel alapozhat meg őszinte be szél -
getéseket. Eredeti gondolatokkal, különös, ám ko ránt sem
ismeretlen szituációkkal szembesít, amelyekről talán azért
is érdemes beszélni, hogy rohanó világunkban el ma gá -
nyosodott fiataljainknak más perspektívát kí nálhas sunk
rajtuk keresztül.

Szeretetvágy
Színes magyarul beszélő amerikai filmdráma, 109 perc,

1997
Rendező: Erin Dignam
Forgatókönyvíró: Erin Dignam
Szereplők: William Hurt (K. D. Deitrickson), Robin Wright

Penn (Hedda Amerson), Sean Penn (a férfi), Amy
Madigan (Brett)



Süle Ferenc A lélek vagy szellem kérdés lélektani meg kö ze lí -
té se címmel közölt egy előadásból szerkesztett rövid es szét
a Lelkipásztor 2008/6. számában, amelyben kifogá sol ja, hogy
a hivatalos magyar bibliafordításokban nem ke rül világos
megkülönböztetésre az újszövetségi görög nyelv nek a „lé -
lek” fogalmát jelölő két kifejezése, a yuchv és a pneuÖma.
Írásának egyik kiindulópontja az, hogy a teo ló gu sok fél -
nek a lélek és a szellem szavak jelentés tartal maiból fakadó
fogalomzavartól, s mivel nem javasolnak jobb, egyér tel műbb
megkülönböztető elnevezést, ezzel a za var „fenntartása mel -
lett törnek lándzsát”, és „még fo koz zák is azt.” Süle érdemi
mondanivalóját arra a tétel mon datra alapozza, hogy a ma -
gyar nyelv lélek és szellem sza va „tökéletes hitelességgel
adja vissza a jelenség lélek ta ni lényegét”, és amellett száll
síkra, hogy a mélylélektan „ed digi eredményeivel segítheti
az elnevezések értel me zé sé vel e fogalmak tisztázását.”

Exe getikai és etimológiai kérdéseket is boncolgató ta -
nul mányomban szeretném megvilágítani, hogy a felvetett
prob léma a teológia szemszögéből nézve sokkal sú -
lyosabb, mint ahogy azt Süle a lélektan oldaláról meg old -
ha tónak véli. A kérdéses fogalmak tisztázásának szándéka
a teológusoknak is alapvető érdeke, és óriási meg köny -
nyeb  bülést eredményezne, ha a nyelvfejlődés lehetővé ten -
né egy egyértelmű fogalompár kialakítását és beveze tését,
a teológus azonban nem tekinthet el szakterülete tu dás -
anyagának következetes alkalmazásától.

A yuchv és a pneuÖma jelentésének
teológiai vonatkozásai

A yuchv jelentése
Az ókori görög gyökerek
A yuchv etimológiai gyökere a yuvcw ’fújni, (lehűteni)’ és a
yuÖco" ’hideg’ szavakban található. A legkorábbi el ér he tő

szövegek (Homérosz) tanúsága szerint a szó alap je len té se
a vitális erő, amely a testben lakozik, és amely külö nö sen
a lélegzés aktusában jut leginkább kifejezésre. A yuchv
tehát a „lélegző lélekre” utal, ahogy a lélegzet és a lé lek
közös etimológiai gyökere (és fenomenológiai rokon sá ga)
a régi magyarban is egyértelműen kifejeződött a ré gi es
lélekzet szavunkban. A yuchv hagyja el a testet a halál pil -
lanatában, és az alvilágba kerül, ahol árnyékszerű élete
van. A yuchv-nek sem az életben, sem a halálban nincs
sem mi köze az ember intellektuális vagy spirituális funk -
ciói hoz, mivel magát az életet, a vitalitást jelenti.

A klasszikus irodalomban kezd eltolódni a szó jelentése
a ’lélek’ irányába, és fokozatosan ez válik a szó domináns,
bár nem kizárólagos jelentésévé. Kr. e. 500 körül már meg -
szokott volt a yuchv-t az emberi gondolat, érzelem és aka -
rat egyfajta gyűjtőfogalmaként használni, amely az em ber
esszenciális magja, amely elkülönülhet a testtől (swÖma),
és nem részesül a test oszlásában.

Platon filozófiájában a yuchv vagy legalábbis annak pre -
eminens része a transzcendens világhoz tartozik, és nem
korlátozza az érzéki világ végessége.

A hellenista-római időszak filozofikus nyelvhasznála tá  -
ban a yuchv az elme és a lélek funkcióinak teljességét je löl -
te, azonban a nouÖ"-tól való megkülönböztetés kö vet kez té -
ben1 a yuchv bizonyos leértékelődésen megy ke resz tül,
mi vel nem jelölheti többé a tiszta spiritualitást. A poszt -
klasszikus korban a különféle népszerű elgondolások nagy -
részt azoktól az értelmezésektől függtek, hogy miként fog -
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1 A posztplatonikus filozófia a swÖma, yuchv, nouÖ" trichotomikus
fel osztás segítségével jellemezte a transzcendenciából az im manen ciá -
ba való leszállás lépcsőfokait. A yuchv részesül a nouÖ"-ból, amelyből
szár mazik, és így elsődlegesen az értelmes léthez tartozik. Az érzéki vi -
lág elérésének folyamatában a nouÖ" befolyásolja a yuchv-t egy ma ga -
sabb szinten, a yuchv pedig befolyásolja a swÖma-t alacsonyabb szinten.
Dihle, Albert: yuchv in the Greek World, in. ThDNT vol. IX., WM. B.
Eerd mans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, 1974, 617.



ták fel a lelket. A görög gondolkodásban a yuchv az ember
meg foghatatlan esszenciális magja, a gondolat, érzelem és
akarat hordozója és az emberi élet kvintesszenciája.2

A yuchv az Ószövetségben
A yuchv-t legtöbbször a héber vp,n< (nepheš) szó for dí tá sá -
nál találjuk a LXX-ban. A vpn gyök jelentése ’lélegez’, ’le hel,
fúj’. Az élő lények legjellemzőbb vonása a lélegzés, és en nek
megszűnése az élet végét jelenti. A vp,n<, amely 755-ször
fordul elő a héber bibliában, és amelyet a LXX 600 esetben
fordít yuchv-nek, az életet, a lelket vagy az élőlényt je löli,
míg a konkrét lélegzetet a maga speciális jelen té sé ben a
hmÉv;nÒ (nešāmāh) fejezte ki. A vp,n< magába foglalja a hmÉv;nÒ-t,
de nem korlátozódik arra. Az 1Kir 17,17-ben pl. a hmÉv;nÒ
hiánya a vp,n< eltávozását eredményezi, amely vissza tér,
amikor a próféta lélegzetet ad a gyermeknek, mivel
egyedül a vp,n< az, amely egy élőlényt élő organizmussá
tesz. A vp,n< felveheti a ’torok’ és a ’nyak’ jelentést is, amikor
az élet kifejeződését az emberi test egy specifikus, látható
és az életfunkciókhoz erősen kötődő részében loka lizál -
ják3 (de a vp,n< véglegesen sohasem lokalizálható egy adott
szervben, hanem a szervezet különböző helyein lakozhat,
és ezek néha szinonimaként is szolgálhatnak).

A vp,n< egyúttal az ember természetének és személyének
teljességét kifejező terminus, mivel azt jelöli, hogy mi az
ember, és nem pusztán azt, hogy mivel rendelkezik (az
em bernek nem vp,n<-e van, hanem ő maga vp,n<). Ezért van
pri oritása ennek a szónak az Ószövetség antropológiai
szó kincsében, mivel ugyanez nem mondható el a lélekről
(j"Wr), a szívről vagy a hústestről. A vp,n< inkább az ember
kül ső aspektusát fejezi ki, mint az életének egyes mó do za -
tait. A szó két irányban fejlődött, melyek két gon do lat for -
má nak felelnek meg: ez a két irány a forma és a mozgás
szem p ontjából határozható meg. A vp,n< majdnem mindig
egy forma gondolatához kapcsolódik; azaz a testen kívül,

ön magában nincs létezése. Ezért sok esetben a szó fordí tá -
sa leginkább a testi valóságban megjelenő személyt fejezi
ki. Minden egyes individuum vp,n<, és amikor a szövegek
egyes vp,n<-ekről beszélnek, a teljességet úgy tekintik, mint
egye düli külön személyt. A vp,n< tehát jelölheti azt, ami az
emberi természetben a leginkább individuális, vagyis az
egót, és így a személyes névmás szinonimájává válhat
(Gen 27,25; Jer 3,11).

A szó jelentésfejlődésében végül is a mozgás aspektusa
győ zedelmeskedett a forma felett. A vp,n< ebben az érte lem -
ben mindig valamilyen objektum felé való orientációban
vá lik nyilvánvalóvá, legyen ez akár az éhség és szomjúság
ele mi valósága egyrészről, vagy az Isten utáni vágyódás
ma gasztos aspirációja másrészről. Amikor a mozgásra
kor látozódik, a vp,n< teljes kifejeződését az Isten utáni tö -
rek vés legfőbb elvében nyeri el, vagyis az ember leginkább
Is tenhez való viszonyában válik vp,n<-sé.4

A yuchv az Újszövetségben
A yuchv-vel kapcsolatos újszövetségi koncepció megérté -
sé hez nem elég csak a páli leveleket alapul venni, mert
egy részt Pál arányaiban ritkán használja a szót, másrészt a
yuchv igen jelentős kontextusokban szerepel a páli irato -
kon kívül.

Legáltalánosabb jelentésében a yuchv mint a ter mé sze -
tes, fizikai élet jelenik meg, de a zwhv-val összevetve a yu -
chv nem átvitt értelemben jelenti az életet, hanem konk ré -
tan azt az életet jelöli, amely a hústesttel és a vérrel függ
össze: nem az élet általában, hanem az az élet, amely egy
adott emberben nyilvánul meg. A vp,n<-hez hasonlóan szin -
tén utalhat az individuális egóra, mivel mindig az indivi -
du ális lélek szemszögéből jelenti az életet.

A yuchv megjelenik úgy is, mint az érzelmek helye, köz -
pont ja. Ebben az értelemben úgy utal az emberre, mint
aki yuchv-jében pl. dönthet Jézus mellett vagy ellene. Az
em ber sok esetben megindítható a jóra, éppúgy, mint a
rosszra: befolyásolható és megindítható gondolatban és
ér zelemben. Az ember yuchv-jében tapasztalja az örömöt,
szo morúságot és a szeretet.

Legsűrűbben talán azzal a jelentésével találkozunk,
ami kor az igazi életet jelenti a pusztán fizikai élettel szem -
ben. „Mert aki meg akarja menteni yuchv-jét, az elveszti,
aki pedig elveszti yuchv-jét énértem és az evangéliumért,
meg menti azt” (Mk 8,36 par), ahol a yuchv megőrzésére és
a pozitívan értékelt elvesztésére történő utalás arra vonat -
ko zik, amit általában életnek neveznek, vagyis a földi, fi zi -
kai életre. Az ígéret, hogy az élet megmenekül, azonban
mu tatja, hogy amiről itt szó van, igazi és teljes élet lesz, mi -
vel Isten, a Teremtő adja és alakítja ki. A yuchv, amiről Jé -
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2 Dihle, A.: yuchv in the Greek World, in. ThDNT vol. IX., 608–617.
3 A héber nyelv szintetikus-sztereometrikus gondolkodásmódot fe -

jez ki, melynek lényege, hogy ez a látásmód az emberi test szerveit és
tag jait azok képességeivel és feladataival együtt, szintetikus egységben
lát ja. A vp,n< ebben a szemléletben felveheti: (1) a ’torok’ jelentést mint a
táplálékfelvétel (Ézs 5,14; Hab 2,5; Zsolt 107,5.9; Préd 6,7.9; Hós 9,4;
Péld 25,25) és mint a lélegzés szerve (Jer 2,24; 15,9; Jób 11,20; Gen
35,18; Jón 2,6; Ézs 8,8; 30,28), ahol a vp,n<megkülönböztetés nélkül egy -
szerre jelöli a nyelő- és a légcsövet is, mivel a sémiták számára a nye lés
ugyanúgy a torokban történik, mint a lélegzés: így a vp,n< volt az
alapvető életszükségleteket magába foglaló hely. (2) A ’nyak’ je len tés -
ben az élet veszélyeztetett testrészéről van szó (Zsolt 105,18; 119,25;
44,26; Ézs 51,23; 3,20; Gen 37,21; Deut 19,6.11; Jer 40,14k; 4,10; 1Sám
28,9), azaz az élet (és a lélek) létfontosságú szervéről. (3) A vp,n<meg je -
len het a ’kívánság, vágyakozás, sóvárgás’ jelentésben is, ahogy a torok és
a nyak esetében is a hiányt szenvedő ember áll előttünk, aki vp,n<-ével
élelemért és élete megóvásáért sóvárog. Wolff, Hans Walter: Az Ószö -
vet ség antropológiája, Harmat – PRTA, Budapest, 2001, 24–33.

4 Jacob, Edmond: The Anthropology of the Old Testament, in: ThDNT
vol. IX., WM. B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michi -
gan, 1974, 617–631.



zus beszél, nemcsak kívülről adatik az embernek: csak aki
kész elveszíteni, az éri el, szerzi, ill. találja meg azt. A pa -
radox állítás meghagyja a kérdést: milyen életről van szó a
két említett esetben?

A yuchv az az élet, amelyet Istentől kap az ember, és
amely az Istenhez való attitűdjén keresztül kapja meg ha -
lan dó vagy örök karakterét. Az életet Isten tartja meg az
örök kévalóságra (az élet tartós feláldozása tekintetében),
ezért sohasem olvasunk yuchv aijwvnio"-ról vagy ajqavna -
to"-ról, csak a yuchv-ről, melyet Isten őriz meg a
zwh; aijwvnio"-ra (az örök életre). Ebben az értelemben az
élet a legfőbb jó, amelynek Isten adja meg az érvé nyes sé -
gét. A yuchv ezért nem egy jövőbeli örök élet, nem is az
em ber egy ré sze, amely izolálható a testtől: ez az ember
éle te, amely el ve szítheti vagy megtalálhatja magát, le lep le -
ződ het és be tel jesedhet Isten által.

Érdemes megjegyezni, hogy Pál az Ószövetséggel ösz -
sze hasonlítva feltűnően ritkán használja a yuchv szót,
mind össze 13-szor, beleszámítva az idézeteket is.

A yuchv nála is kifejezheti a természetes életet és az iga -
zi életet egyaránt. 1Thessz 2,8-ban Pál úgy beszél magáról
és munkatársairól, mint akik nemcsak az evangéliumot,
ha nem a saját életüket (yucaiv) adják a közösségért. Itt
nem a fizikai élet feláldozásáról van szó, hanem mind an -
nak készséges felajánlásáról, amiből az élet áll: idő, ener -
gia, egészség stb. 2Kor 12,15 szerint Pál kész volt fel aján -
la ni magát a közösség életéért (yucaiv), azaz részesíteni
akarta őket az igazi és autentikus életben, melynek teljes sé -
gét Isten adja, és amelyet felelősségteljesen Isten előtt él nek.

Róm 2,9-ben és 13,1-ben a paÖsa yuchv kifejezés sze -
mé lyekre utal. 2Kor 1,23-ban a yuchv összefüggésben van
a héber vp,n<-nek a visszaható névmás értelemben történő
al kalmazásával: a kontextusban a szó nyilvánvalóan Pál
sze mélyét jelenti, aki tudatában van Isten előtti fe le lős sé -
gé nek.

Fil 1,27-ben a miva yuchv-ről olvasunk, amely pár hu -
zam ban áll a e}n pneuÖma-val. A hagyományos hasz ná lat -
nak megfelelően a yuchv itt az emocionális szférát és a
pszi chológiai életet jelzi. Minden bizonnyal a e}n pneuÖma
utal nagyobb hangsúllyal az Isten által adott egységre, míg
a miva yuchv inkább a teljesítendő feladat végrehajtására
irá nyuló lelki aspektusokra utal.

Az exegetikai vizsgálódások során arra a kö vet kez te tés -
re lehet jutni, hogy Pál sokkal átgondoltabban használja a
yuchv-t, mint az evangéliumok. Pál ritkán írja le ezt a szót,
és sosem alkalmazza arra az életre, amely túléli a halált,
mert számára mindennél fontosabb, hogy az új élet Isten
új játeremtő cselekedetének alapján teljes mértékben csak
az ő ajándékaként értelmezhető. Pál szemlélete azonban
nem tér el teljesen az evangéliumokétól. Számára is van
kon tinuitás a földi élet és a feltámadás között. Amennyi -
ben a yuchv használatakor az evangéliumok azt mondják,
hogy az igazi élet, amelyet nem fenyeget a halál, abban az

em berben található, aki életét Isten felé és nem önmaga
fe lé orientálja, hogy ne a saját erejéből, hanem Isten aján -
dé kából éljen, Pál még nagyobb teológiai felhanggal ál lít -
ja, hogy a kontinuitás teljesen Istennél van, és ezért nem
je löli azt yuchv-vel, hanem csak pneuÖma-val.5

A pneuÖma jelentése

Az ókori görög gyökerek
A pneuÖma eredetileg az elemi természeti és vitális erőt je -
len tette, amely – mint anyag és folyamat egyben – a szél
fú jásának és a levegő be- és kilélegzésének lég áram la tá ban
fejti ki aktivitását. Így alakul át a jelentés a lélek (spi ri tus)
leheletévé, amely azáltal, hogy mind külsőleg, mind bel -
sőleg észlelhető, az embert inspirációval tölti fel, és en thu -
ziasztikus erővel ragadja meg.

1. Szél. A pneuÖma-t a homéroszi írásoktól kezdve a köl -
té szetben és a prózában is használták a makrokozmikus
fi zikai szél leheletére mint mozgásban lévő erőre és arra
az elemre, amelynek láthatatlanul kifinomult anyagisága
van. A pneuÖma-ban mindig erő van jelen, erő árad ki be -
lő le, közvetítődik általa, és tűnik el vele együtt. Mint a ter -
mé szet része, a pneuÖma is egyszerre külső és belső, ma te -
ri ális és spirituális, természeti és isteni.

2. Lélegzet. A szerves élet mikrokozmoszában, különö -
sen az emberekben és állatokban, a pneuÖma fiziológiailag
a lélegzetet jelenti, amely mint folyamat és anyag egy szer -
re, vagy be- és kilégzésre kerül a lélegzés során, vagy a kül -
ső le vegőtől (ajhvr) megkülönböztetve mint éltető erő cir -
ku lál a szervezeten belül.

3. Élet. A lélegzet csak mozgásban észlelhető és tapasz -
tal ható, ezért az mindig az élet jele, feltétele és ágense,
amely alapvetően és elválaszthatatlanul hozzá van kötve a
lé legzéshez. Ezért természetes, hogy az „élet lehelete” ér -
tel mén keresztül a pneuÖma az ’élet’ vagy ’élőlény’ direkt je -
len tését is felvette.

4. Lélek (psyche). A pneuÖma idővel a yuchv jelentését és
funk cióit is átvette. Rokon jellegéből kifolyólag mint a le -
he let és az élet elve, a pneuÖma nagy mértékben azonos ér -
tel mű a yuchv-vel, s ezért könnyen használható annak szi -
no nimájaként.

5. Átvitt értelemben: lélek (spiritus). Különösen a köl té -
szet metaforikus beszédmódjában a konkrét természeti
fo lya matok szavaival mint a szél fújása vagy a lélegzés a
men tális vagy spirituális valóság hasonló tapasztalatait fe -
je zik ki. A pneuÖma többé-kevésbé erőteljesen spirituali zá -
ló dik, és mindenfajta lehelet (spiritus) átvitt értelmében
meg jelenik, amelyek interperszonális kapcsolatokban
vagy az isteni láthatatlan világ és a látható világ között
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köz  vetítenek. Azonban a profán görög nyelv a pneuÖma-
nak a mentális és spirituális valóságokra alkalmazott el -
von  tabb jelentésében is szilárdan fenntartotta egy erő tel -
jes, materiális, mozgásban lévő lélegzet alapvető eti mo ló -
gi ai képzetét az emberben és a kozmoszban működő kü -
lön böző funkcióival együtt.

6. Az isteni pneuÖma. Kontrollálhatatlan elementáris
ter mészetéből és közvetlen hatóerejéből kifolyólag a
pneuÖma-t gyakran érezték és fogták fel isteni természe tű -
nek (qeiÖon pneuÖma), és a nouÖ"-tól megkülönböztetve a
min denható lényegét jelölték vele.

7. Istenség. Sok más kozmológiai fogalommal együtt a
pneuÖma fejlődése is akkor éri el a csúcs pontját a profán
gö rögben, amikor a sztoicizmus vallásfilozófiájában mint
koz mikus és univerzális hatalom vagy lényeg jelenik meg,
és lingvisztikailag is konkrétan az istenség létének és ma -
ni fesztációjának jelölésére használták.6

A pneuÖma az Ószövetségben
A görög pneuÖma héber megfelelője a j"Wr (rûah³), és e szó
fordításaként 264-szer szerepel a LXX-ban. A szó alap je -
len tése a száj (az ember) lélegzete, lehelete (Zsolt 33,6; Ézs
11,4; Jób 19,17; Jer 10,14; 51,17; Préd 3,19.21), valamint a
levegő és a szél fújása (a mozgásban lévő levegő) (Jób 4,15;
Ézs 57,13; Zsolt 78,39; Gen 3,8; Ex 14,21).

A j"Wr az emberben egyrészt azt az elvet jelöli, amely
éle tet ad a testnek (a j"Wr jele, amely benne lakozik, és
fenn tartja az életet a testben, a hmÉv;nÒ) (Gen 6,17; 7,15; Ez
37,5; Num 16,22; 27,16), másrészt az érzelmek, az in tel lek -
tuális funkciók és az akarati attitűd székhelyét jelzi (Gen
41,8; 2Kir 19,7; Dán 2,3; Jób 7,11; Péld 16,32; Num
5,14.30). Ebben a komplex értelemben nemcsak az intel -
lek tuális (racionális) funkciókat jelöli, hanem a vallásos
ér zé kelést és megismerési képességet is: az átlagon felüli
eszes séget (Dán 6,4), az isteni misztériumokba való be pil -
lan tást (Dán 4,5; 5,11), a vallásos és morális belátás hiá -
nyát (Ézs 29,24), a vallásos reflexió (Zsolt 77,6) és a pró fé -
tai látomás székhelyét (JSir 48,24) stb. A szó jelentheti az
is teni hatású j"Wr-ot az emberben. Isten adja a vitális erőt,
az élet lelkét (Ézs 42,5; Ez 37,6). Ő tartja azt fenn (Jób
10,12), az őhozzá tér vissza (Préd 12,7); Isten veszi el az
élet lelkét, ami az ő j"Wr-jából származó j"Wr.

Amikor Isten j"Wr-járól van szó, elsődlegesen az effektív
isteni erőt jelenti, amely bárhol kifejtheti hatását (ezzel az
erő vel rendelkeznek a kerubok is). Isten j"Wr-ja magába
fog lalja az extázist, amely a profetikus és extatikus be szé -
dért felelős (Gen 41,38; Num 11,25.29; 2Kir 2,9; Ézs 61,1;
Ez 37,1), és Isten adja a prófétai üzenetet és a látomásokat
a j"Wr-on keresztül (Zak 7,12; Ez 8,3). Ugyancsak a j"Wr adja
a vezetés karizmáját (Bír 3,10; 11,29; 1Sám 11,6).

A j"Wr utalhat specifikusan Isten teremtő hatalmára is,
ar ra az isteni erőre, amely a fizikai életet hozza létre. Isten
áraszt ja ezt a teremtményeibe, így ebben a jelentésben
azo nos az ő hmÉv;nÒ-jával. Ez az isteni erő adja a mentális-
spirituális ké pes ségeket: a bölcsességet, a belátást, a mű vé -
szi érzéket, a meg világosodást és a tisztánlátást. Isten ala -
kítja ki a mo rá lis erőt és az ítélőerőt a j"Wr-on keresztül,
épp úgy, ahogy pa radicsomi teljességet, anyagi jólétet, szo -
ciális békét és biz tonságot is ad.

A j"Wr jelöli Isten belső természetét: romolhatatlan sá gát,
fenntartó hatalmát, mindenütt jelenlevőségét, ki für kész -
hetetlen teremtői hatalmát és bölcsességét.7

A pneuÖma az Újszövetségben
Márknál és Máténál a szó leginkább körvonalazható je len -
té se gyakorlatilag teljesen az ószövetségi felfogáson ala -
pul. A pneuÖma úgy jelenik meg mint Isten ereje és hatal -
ma, amellyel különleges cselekedeteket visz véghez, olyan
be szédeket és tetteket tesz lehetővé, amelyre az emberi
erő források nem képesek. Ez a pneuÖma adományozódik,
il letve töltődik ki a hívő közösség tagjaira, akik ré sze sül -
nek ebből. Azonban teljesen új az a megközelítés, ahogy a
pneuÖma jelenségeit szigorúan alárendelik annak a fel is -
me résnek, hogy ezáltal a messiási végidő vette kezdetét. A
pneu matológiai kijelentéseknek ezért szinte minden eset -
ben tisztán krisztológiai vonatkozásuk van.

Lukács számára fontos, hogy a pneuÖma Jézushoz való
viszonyát elődeivel szemben tisztázza. Tudatosan kerüli
azt az ószövetségi alapon álló gondolatot, hogy a pneuÖma
őrzi Jézust, vigyáz és felügyel rá. Jézus nem tárgya, hanem
alanya a Szentlélekben (pneuÖma a{gion) való cselek vé -
sek nek. Ő tehát nem egy pneumatikus valaki, hanem a
pneuÖ ma Ura, aki kezdettől fogva rendelkezik vele a maga
tel jességében.

Pál levelein kívül a pneuÖma nagyon ritkán szerepel az
em berre vonatkozó antropológiai értelemben az Újszö vet -
ség ben (Lukács és János pl. antropológiai terminusként
nem használják a pneuÖma-t). Ebben az alkalmazásban ta -
lál juk Mk 2,8-ban és 8,12-ben, ahol az érzékelés és az ér -
zel mek központját jelöli, Mt 27,50-ben pedig az életerőt
fe jezi ki. Mk 14,38-ban a kész pneuÖma-ról olvasunk,
amely az erőtlen testtel van szembeállítva, ezáltal utalva az
ön ma gával meghasonlásban lévő emberre. Máténál a He -
gyi beszédben sajátos és egyedülálló szövegössze füg gés -
ben találjuk a pneuÖma szót: a oiJ ptwcoi; tw/Ö pneuvmati
(a lelki szegények) nem jelentheti azokat, akik Szent lé lek -
ben szegények; nem is értelmezhető a pneuvmati esz köz -
határozói dativusnak. Ez a dativus relációt fejez ki, a
pneuÖ ma itt tehát az emberi pneuÖma-ra vonatkozik. Eb ben
az az újdonság, hogy nincs felhívás erre az attitűdre mint
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erényre, amelyet az ember megvalósíthat. Akik eb ben
részesülnek, azok áldottak. Míg a júdaizmusban a j"Wr egy -
re több és több apróságot és árnyalatot vesz magára az
ember vallásos egyéniségéből, és erősen kötődik a ki emel -
kedő vallásos teljesítményekhez, addig Mt 5,3-ban Jézus
meg áldja a szegény egyszerű népet (‘am hā’āres³), akiknek
egye düli segítsége Isten, és nem az anyagilag vagy in tel lek -
tuálisan gazdagokkal állítja ellentétbe őket, hanem azok -
kal, akik vallásos tudásban és vallásos teljesít mény ben
számítanak gazdagnak.8

Pál a pneuÖma-t mint antropológiai fogalmat a zsidó
ha gyomány talaján főleg pszichológiai értelemben, majd -
nem kizárólag az ember pszichológiai funkcióinak meg vi -
lá gítására használja (1Kor 7,34; 2Kor 7,1); a pneuÖma áll -
hat párhuzamban a yuchv-vel (Fil 1,27). Ha esetleg az em -
bert mint egészet jelöli, erősebb hangsúly esik az ember
pszi chikai, mint a fizikai természetére (2Kor 2,13; 7,5;
7,13; 1Kor 16,18 – e helyeken behelyettesíthető a sze mé -
lyes névmással). A záró üdvözlésekben a pneuÖma uJmwÖn
pon tosan ugyanazt jelenti, mint a uJmeiÖ" (1Thessz 5,28).
A Róm 8,16-ban kifejezetten meg van különböztetve az is -
teni pneuÖma, amelyet a keresztények kaptak, a pneuÖma
hJmwÖn-tól (a mi lelkünk). Ugyanígy az 1Kor 2,10k-ben egy
ana logizmus formájában jelenik meg ez a kettősség:
ahogy csak az ember pneuÖma-ja tudja, hogy mi lakik az
em berben, úgy az Isten mélységei is csak az isteni pneuÖma
számára ismerhetők meg.9 Az 1Kor 2,11-ben ezért a
pneuÖma mint az ember öntudata meg van különböztetve
Isten pneuÖma-jától; a párhuzam kontrollálja az antro po -
ló giai használatot és a jelentést. Az 1Thessz 5,23 jól ismert
versében, a yuchv-vel és a swÖma-val együtt a pneuÖma úgy
te kinthető, mint az ember konstituens része.

A pneuÖma azonban Pál számára elsődlegesen mindig
az Isten által adott pneuÖma, amely megnyilvánulásaiban
vég ső soron idegen az ember számára. Bár ez az igazán
hang súlyos Pálnál, mégsem tudja elkerülni, hogy az em -
ber pneuÖma-járól beszéljen. 1Kor 5,3–5-ben a vétkező
pneuÖ ma-ja (melyet át kell adni), az „én”-t jelenti, melyet
Is ten ad, és amely az ő Lelkének része, bár a hívő újember
egé sze benne van ebben a kifejezésmódban. És bár Pál te -
kin tetbe veszi a kárhozat lehetőségét (és esetleg azt, hogy
ez az új én eltűnhet, ha az illető megszűnik kereszténynek
len ni), de arról nincs szó, hogy ez a pneuÖma elpusztulna
vagy visszavétetne, csak a savrx pusztulásáról olvasunk.

Pál szemléletében a pneuÖma transzcendens természetű
és isteni meghatározottságú, és ellentétbe állítható mind a
yuchv-vel, mind a savrx-szal. Pál lényegében mindig az is -
te ni Lélek munkájának szempontjából gondolkodik az

em beri pneuÖma-ról, és az ő felfogásában a hívő egész eg -
zisz tenciáját ez határozza meg. Ebből kifolyólag a pneuÖma
– amely mindig elsősorban Isten Lelke, mely által az egyé -
ni pneuÖma adatik az embernek – azoknak a legbensőbb
én jét is jelöli, akik többé nem önmaguknak élnek, hanem
Isten Lelke él mindent meghatározó módon bennük.10

A yuchv és a pneuÖma különbségei

Amikor az emberi yuchv és az emberi pneuÖma különb sé -
gét akarjuk megragadni, a fent ismertetett jelentés tar to -
má nyok összetettsége és többszörös átfedései miatt ko -
moly nehézségekbe ütközünk. Ezek az átfedések az ószö -
vet ségi szóhasználatban is előfordulnak, mégis leginkább
a héber vp,n< és j"Wr jelentéskülönbsége felől közelíthető
meg az emberi lény, ill. lélek e két tartományának hoz zá -
ve tőleges összevetése és megkülönböztetése.

Az Ószövetség antropológiai szemléletében az ember
mint vp,n< majdnem mindig hiányt szenvedő emberként je -
le nik meg, míg a j"Wr-ként ábrázolt kép ezzel szemben
min dig az erővel felruházott embert állítja elénk. Az Újszö -
vet ség valójában erre az antropológiai felfogásra építi rá a
ma ga többlettudását mind a yuchv-ről, mind a pneuÖma-
ról. Ha a különböző kontextusokból a meghatározó lé -
nyeg re akarjuk redukálni, hogy miben szenved hiányt
yuchv-jében és mivel van ellátva pneuÖma-jában az ember,
azt mondhatjuk, hogy a yuchv-t tekintve léthiányban
szen ved, míg a pneuÖma felől léterőben részesül.

Azonban az antropológiai gondolatkörön belül sem fe -
led kezhetünk meg egy pillanatra sem arról, hogy a pneuÖma (j"Wr)
az Ó- és Újszövetségben egyaránt Istenre vo nat ko zóan
sokkal gyakrabban fordul elő, mint az emberrel kap cso -
latban. Ezt a szót ebből az – Istent és embert di na mi kus
kapcsolatban bemutató – összefüggésből kifolyólag ele ve
teo-antropológiai fogalomnak kell tekintenünk, mely egy -
értelművé teszi, hogy amikor az ember igazi élettel te lik
meg, és erővel felruházva tevékenykedik, az nem ön ma -
gából ered.11 Ebből a szempontból egy éles szem ben ál lást
is felfedezhetünk a két fogalom között: a yuchv mint az
ember természetes fizikai életfunkcióit magába foglaló
lel ke – a pneuÖma-val ellentétben – meggyűlölhető, ül döz -
he tő és elpusztítható, mivel csak a természetes emberi lét -
kö rön belül jelöli mind az életet, mind a lelket. A pneuÖma
azon ban akár az élet, akár a lélek jelentésében messze túl -
mu tat ezen a szférán, és az embert mint egészt már egy
sok kal magasabb és lényegesebb nézőpontból tekinti.12
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A fordítási terminológia zűrzavara

A szavak problémája
A lélek: yuchv és pneuÖma
A lelket jelölő két szó, a yuchv és a pneuÖma fordításával
kapcsolatban sajnos sokféle té nye ző bonyolítja a prob lé -
mát. A latin anima és spi ri tus szavak mintájára a mai eu -
ró pai nyelvek is könnyedén kü lönbséget tudnak tenni a
két fogalom között, ld. a né met Seele és Geist, az angol soul
és spirit vagy a francia âme és esprit szavakat. A ma gyar ban
azonban ez ilyen vilá go san körvonalazott jelen tés tar ta -
lommal nem tehető meg. A lé lek mellett ugyan ren del ke -
zünk a szellem szóval, ez azon  ban több szempontból sem
fe leltethető meg a pneuÖma-nak.

A legfontosabb érv etimológiai jellegű. Mind a yuchv,
mind a pneuÖma etimológiai gyökere a levegő mozgására
utal, amely alapvetően a szélben és a lélegzésben nyilvánul
meg. Ebben a tekintetben utalnak az életerőre, amely a lé -
lek ben és a lélegzésben tapasztalható az ember számára. A
ma gyar lél- szógyök (és az ebből származó ’lehel, lehelet’)
ezt az alapvető összefüggést fejezi ki: a lélekben életerő
van, tehát a lélek lélegzik (régiesen még így írták: lé lek zik).
A lélek szó tehát egyaránt felöleli azt a tartományt, ame -
lyet a yuchv és a pneuÖma kétféle aspektusból képes meg -
világítani és értelmezni.

A másik érv a szellem szavunk eredetével és későbbi je -
len tésfejlődésével kapcsolatos. Szellem szó a magyar nyelv -
ben eredetileg nem létezett; a nyelvújítás idősza ká ban al kot -
ták meg ezt a szót, ráadásul egyáltalán nem teo ló giai jelen -
tés tartalom hordozásának céljából, hanem az iro dalom, a
mű vészetek, a filozófia, a kulturális szféra, az em ber átfogó
szel lemi életének jelölésére, a szó tehát erő sen intellektuális
töl tettel bír.13 Bár ennek a mesterségesen al kotott szónak a
je lentéstartalma idővel közeledni kez dett a pneuÖma spi ri tu -
ális szférára utaló je len tés tartományához, de távolról sem
mond ható el, hogy mára már maradéktalanul át is vette vol -
na ezt a szemantikai tartalmat, és ekvivalenssé vált volna ezzel
a tartalommal.14 Más részről pedig a szó je len tés me zeje erő -
sen divergens irány ba is kezdett változni: a ’ha lot tak lel ke,
kísértet’ mel lék jelentés már egészen lehe tet len né teszi a szó
al kal ma zá sát az emberi pneuÖma, de külö nö sen az isteni
Szent lélek ese tében. Nem nehéz belátni, hogy a mai nyelv -
tudat és -ér zék számára a problematikus mel lék- és többlet -
je len té sek zavarólag hatnak, így a görög sza vak ere de ti jelen -
tés tar talmának elsikkadása nem aka dá lyoz ható meg, és az
exe getikai szómagyarázat nem kerül he tő ki. (Dr. Nagy Gyu -

la dogmatikájában a psyché-lélek és pneuma-lélek ös sze té -
telekkel utal a két fogalom különb sé gé re).15

A gondolkodásmód problémája
Az ókori nyelvhasználat szavainak fordítási, illetve értel -
me  zé si problémája abban is megmutatkozik, hogy ezek a
sza vak egy a maitól merőben eltérő világszemlélet és gon -
dol kodásmód kifejezéseiként születtek. Az ókori ember
még szintetikus egységben látta és értelmezte a valóságot,
az embert éppúgy, mint a környező világ és a természet je -
len ségeit. A modern tudományos világképben gon dol ko -
dó ember azonban elsősorban analitikusan közelít a világ
je lenségeihez, részekben, összetevőkben és al ko tó ele -
mekben gondolkodik. Ezért pl. egy mai olvasó számára az
a szó, hogy „test”, egyáltalán nem fejezi ki elsőre az emberi
lét teljességét, ahogy ez egy ókori ember számára még ért -
hető volt. A mai szemlélet elkülönülő részegységekben
gon dolkodik a lényegében szétbonthatatlan valóságról: ha
az embernek a szemével van gondja, a szemészhez megy,
ha az ízületei fájnak, a reumatológust keresi fel, ha lelki
gond jai vannak, pszichológushoz fordul. Ez a szem lé let -
beli probléma azonban már átvezet a következő témához,
mely az emberi lény felépítésének kérdéseit érinti.

A részekre szakított ember

A bölcselet történetében már jóval a kereszténység előtt
meg jelent az a tendencia, amely több szó segítségével pró -
bál ta leírni és megragadni az emberi lét teljességét. Az
em ber legalapvetőbb tapasztalatai közé tartozik, hogy
nem csak a környező anyagi, fizikai valóság részeként esz -
mél magára, hanem öntudattal, gondolatokkal, érzel mek -
kel és akarattal bíró „lelki” lényként is, nemcsak a külső,
ha nem a saját belső világában is él. Az ókori szintetikus
gon dolkodás- és látásmód ellenére az emberi létnek ez a
meg határozó kettőssége kezdettől egyfajta meg ha son lott -
ság érzéssel töltötte el az embert, melynek hatására úgy
kez dett önmagára tekinteni, mint részekből és össze te vők -
ből álló létezőre.

A dichotomikus szemlélet
Platon idejére már a közgondolkodás általánosan bevett
for mulájának számított az embert mint test és lélek ket -
tős ségéből összeálló lényt tekinteni. A test az anyagi világ
ré sze: látható, romlandó és halandó; a lélek lényegét te -
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kint ve az isteni szférához tartozik (és oda is vágyik visz -
sza): láthatatlan, romolhatatlan és halhatatlan. Platon
idea tana és a lélek természetéről szóló tanítása – melynek
talán a legegyetemesebb hatása volt a nyugati kultúrában
– nemcsak a klasszikus humanista antropológiai gon dol -
ko dás útját jelölte ki hosszú időre, hanem a dogma- és teo -
lógiatörténet tanúsága szerint a keresztény ant ro po ló gi ai
közfelfogást is alapjaiban befolyásolja mind a mai na pig. A
yuchv Platon rendszerében összekötő láncszem az élet
változó, mulandó és részleges árnyékvilága és a tiszta lét
változatlan, örök ideákból álló teljes és tökéletes világa kö -
zött. A yuchv titokzatos híd e két tartomány kap cso la tá -
ban: képes felvenni magába mind a két világ ta pasz ta la ta it.
A halálban lehull róla minden mulandó tartalom a test
bör tönével együtt; ellenben örökléte van mindennek, ami
ben ne az ideákkal és a Jó legfőbb ideájával rokon.

Platon filozófiája meghatározó hatással volt a lélek -
szub sztancia keresztény gondolatára, mely az ember egyik
(és fontosabb) alkotórésze, amely a halálban fel szár nyal
Istenhez, vagy aláhull a pokol mélységeibe, de a fel tá ma -
dáskor újra magára ölti a testet. A megváltozott hang sú -
lyokat alkalmazó bibliai szóhasználat következtében
mind ez annyiban változott, hogy a keresztény dichotómia
a pneuÖma szót alkalmazza a lélekre, olyan értelemben,
amely mind a psychikus16, mind a pneumatikus aspek tu -
so kat magába foglalja.

A trichotomikus szemlélet
A trichotómia, az ember hármas felosztásáról szóló ta ní -
tás már jellegzetesen keresztény talajon fejlődött ki.17 Az
Új szö vetségben, különösen Pál írásaiban már viszonylag
jól elhatárolható különbség állapítható meg az emberi lé -
lek nek két eltérő aspektusból megnevezett tartománya, a
yuchv és a pneuÖma között.

Az ember hármas alkotottságáról szóló – kétségtelenül
bib likus alapokon nyugvó – tan az egyházi ókor folyamán
szem bekerült a görög idealista filozófia (a kereszténység
első századaiban az újplatonizmus) tanításával, mely sze -
rint az emberi test minden rossz és bűn forrása, míg a lé -
nye ge szerint tiszta és nemes, halhatatlan lélek a test bör -
tö néből kiszabadulva visszatér a transzcendencia valódi,
örök világába, de ennek hatását nem tudta megszűntetni.
A középkori skolasztika idején még inkább elhomályosult
a yuchv és a pneuÖma közti döntő különbség, és valójában
to vább hatott a bűnös testről és a halhatatlan tiszta lé lek -

ről szóló felfogás, mely C. U. Wolf szerint a máig jelent ke -
ző legelterjedtebb keresztény herezisnek nevezhető.18

Augustinus az elsők között vette fel a küzdelmet a fenti
görög emberértelmezéssel szemben. A következőt írta az
em berről: „Három valóság az, amiből az ember áll: a spi ri -
tus, az anima és a test. Ezeket azonban ismételten ket tő -
nek is mondják, mivel a spiritus szóval az anima is meg -
ne vezésre kerül”.19 Ebből világos, hogy Augustinus a Bib -
lia hármas megnevezését követi az emberrel kapcsolatban
(spiritus-pneuÖma – anima-yuchv – corpus-swÖma), de
meg említi a Bibliában is előforduló összevont kettős meg -
ne vezést. Ezzel ugyan meg tudta erősíteni azt a Pál ant ro -
po lógiájában rendkívül hangsúlyos tételt, hogy az em ber -
ben a spiritus, a pneuÖma az a lélekrész, amelyben Isten
Lel ke véghezviszi a bűnesetben megromlott psyche és test
új játeremtését; azt azonban ez a nézet sem tudta kikü szö -
böl ni, hogy a dogmafejlődés során továbbra is feloszt ha tó -
nak, részekre bonthatónak tartsák az emberi lényt, mely -
nek alkotórészei az arisztotelészi értelemben külön bö ző
szubsztanciákkal rendelkeznek.

A bibliai emberkép

A Bibliai mindig az élő test lelkéről, vagy az élő lélek
testéről beszél, tanít: megelevenített testről vagy testtel

rendelkező lélekről. Mindig a kettőről együtt.
(Karl Barth)

Az emberi lény mint oszthatatlan egység
A bibliai antropológiai kérdésekkel behatóan foglalkozó
exe géták mind egyetértenek abban, hogy a bibliai gon dol -
ko  dás minden esetben úgy tekint az emberi lényre mint
oszt hatatlan egységre. Ez a biblikus tanítás azonban, amely -
nek felfedezéséhez és belátásához elmélyült exegetikai
mun ka szükséges, gyakorlatilag minden korban el len tét -
ben állónak tűnt azzal a ténnyel, hogy a Biblia több kü lön -
bö ző, sőt egymással néha szembeállított szavakkal igyek -
szik leírni az embert, azzal az izgalmas lehetőséggel ke -
cseg tetve, hogy segítségükkel az emberi létstruktúra fel -
épí téséről és összefüggéseiről lehet tudást szerezni. Emiatt
van létjogosultsága a kérdésnek: végső soron dichotomi -
kus vagy trichotomikus felosztást ad-e a Biblia az ember
lét szerkezetét tekintve?

Az exegetikai válasz jól ismert: amennyiben ezt a kér -
dést úgy értelmezzük (mint ahogy legtöbben ma értik),
hogy két vagy három részből van-e összetéve az ember, azt
kel felelnünk: a bibliai szemlélet nem ismer sem dicho-,
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16 A „psychikus” írásmódot a teológiai értelemben vett yuchv által
jel zett minőségek mellékneveként használom, megkülönböztetve a
„pszi chikus”-tól, amely elsődlegesen lélektani terminus.

17 Leszámítva a Platon utáni filozófia swÖma, yuchv, nouÖ" tricho to -
mi kus felosztását, melynek nem volt jelentős hatása a keresztény dog -
ma fejlődésre.

18 Wolf, C. Umhaw: The Unity of Man in the Old Testament, in: The
Lu the ran World Review 1950, III/1., 42–50.

19 Dr. Nagy Gyula: Az egyház mai tanítása, 321.



sem trichotómiát. Az ember feldarabolása, részekre és
össze tevőkre oszthatósága önálló, egymástól függetlenül
is elgondolható test- vagy különböző lélekszubsztanciákra
is meretlen szemléletmód a Biblia számára.

Szint, réteg, rész, felosztás
Paul Tillich mutatott rá arra a problémára, amely a gon -
dol kodás és a nyelvhasználat során az életfolyamatokra al -
kalmazott bizonyos metaforákkal kapcsolatos. Ez a prob -
léma nemcsak a teológiai nyelvben jelentkezik, ha nem a
szellemtörténet minden területén. A metafora rá mu tat
arra az analógiára, amely fennáll a szó megszokott alap -
jelentése között, amelyet a metafora használ, és akö zött,
amire a metafora utal. Emiatt az analógia miatt a he lyes
metafora kiválasztása döntő fontosságú egy egész sor
prob léma megoldhatóságának szempontjából.

A létezők sokfélesége mindig arra késztette az emberi
el mét, hogy egységet keressen a sokféleségben, hiszen az
em ber csak egységesítő alapelvek segítségével képes fel -
fog ni a dolgok sokféleségét. Az egyik legáltalánosabb alap -
elv, melyet erre a célra alkalmazni szoktak, a dolgok hi e -
rarchikus rendje, szintekbe sorolása. A „szint” meta fo rá -
nak (valamint az ehhez tartozó „réteg”, „rétegződés” me -
taforának) a bennünket körülvevő valóság minden te rü -
letét illetően mély szociológiai és vallási gyökerei van nak.
Ez a metafora a fennálló szociális rendet tükrözi pro fán és
vallásos területen egyaránt. A középkorban a világi és az
egyházi funkciók hierarchikus szintekben és réte gek ben,
egymás alatt és fölött helyezkedtek el (a piramisok csú -
csán a császárral és a pápával). A hierarchikus gon dol ko -
dás és szemlélet ebben az értelemben tehát a valóság min -
den területére kiterjedt, és mindenütt érvényes volt. Ezt a
hierarchikus szemléletet magára a létre is lehet alkal maz -
ni, amikor a több vagy kevesebb lét fogalmaiban gon dol -
kodunk; az emberre pedig úgy vonatkoztatható mind ez,
hogy felosztjuk egy testi bázisrétegre, egy lelki (psy chi kus)
középrészre és egy magasabb lelki (pneumatikus) csúcs -
ra.20

A szintekben való gondolkodás veszélyes és romboló

kon zekvenciái nyilvánvalóak: a szintek, rétegek a va ló ság -
nak egyenként különálló, kész és befejezett szektorai, ame -
lyek egymást kölcsönösen kizárják. Egymás felett he lyez -
ked nek el, és a rétegzettség képzetéből fakadóan sem mi fé -
le szükségszerű kapcsolat nincsen közöttük. Ez a metafora
ugyanis alapjaiban nem implikálja azt a belső szük ség sze -
rű séget, ami az alsóbb szintet a felsőbb felé indítaná, és
for dítva; a különböző szintek között nincs szerves moz gás:
a magasabb szint nem foglaltatik benne az ala cso nyab bik -
ban, és az alacsonyabb nem része a ma ga sab bik nak. Ha
még is feltételezünk ilyen szükségszerűséget, ak kor a
„szint” metaforát már meg is fosztottuk a maga ér tel mé -
től, gondolkodásunk összezavarodik, és csak egy má sik
gon dolati struktúrában, illetve rendszerben lehet az el -
lent mondást feloldani.21

Az élet mint sokdimenziós egység
A létről való gondolkodást téves irányba terelő rétegzett -
ség látásmódja kikerülhetetlenül szembesít bennünket a
kér déssel, hogy az élet folyamatainak a vizsgálatakor ho -
gyan érthetjük meg és foghatjuk fel a lét teljes egységét és
ma nifesztációinak különbségeit egyszerre. Tillich a fenti
prob léma kiküszöbölése érdekében azt javasolja, hogy a
„szint” metaforát cseréljük ki, és a „dimenzió” me ta fo rá val
helyettesítsük. Tillich felismerése szerint ez ahhoz se gít het
hozzá bennünket, hogy új látásmódot nyerjünk az em -
berről és az életről; olyan új látást, amely az egység szin -
tetikus és a különbözőség analitikus szempontjait ké pes
egyesíteni. Tillich szerint ugyanis nem lehetséges a hi te les
erkölcsi magatartás anélkül, hogy az ember meg vá la -
szolná az emberi élet egységére vonatkozó kérdést; és
egyet len adekvát vallásos kijelentést sem lehet tenni az
em berről és rendeltetéséről anélkül, hogy meg álla pí ta nánk,
milyen viszonyban állnak egymással azok a kü lön bö ző
„elemek”, melyek az ember életében egymással együtt
vagy egymás ellen működnek.22

A „dimenzió” metafora a geometriából származik, ahol
há rom reális és sok irreális dimenziót különböztetnek
meg. (Mivel az életfolyamatokról van szó, ezért nincs kor -
lá tozva a dimenziók száma, melyeket metaforikusan meg -
ne vezhetünk). A dimenzióknak az a tulajdonságuk, hogy
egy pontban találkoznak, de egymásba nem hatolnak be -
le. Nem egymás mellett és nem egymás felett helyez ked -
nek el. Egymásban vannak, és abban az egy pontban egye -
sül nek, amelyben találkoznak. Amennyiben a „dimenzió”
me taforát egészen tudatosan használjuk, és minden kon -
zek venciáját megértjük, akkor kutató szellemünk egészen
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20 A protestantizmus és a reneszánsz tiltakozott a hierarchikus ré te -
gek ben való gondolkodás ellen. Mindkettő az embernek az istenivel
fennálló kapcsolatát illetően harcolt az emberek hierarchikus be osz tá -
sá nak felfogása ellen. Luther szerint egyáltalán nincsenek szintek az Is -
ten hez való közeledés tekintetében: mindenki a legalacsonyabbnak tar -
tott szinten áll. A hívő egyszerre igaz és bűnös (simul justus et pec ca tor),
de nem azért, mert egy magasabb fokra küzdötte fel magát, hanem
mert Isten kegyelme leereszkedett hozzá. Az emberi teljesítmény leg -
ma gasabb foka is végtelen távolságra van a végtelentől. A hierarchiát
te hát az Istenhez való viszony tekintetében teljesen mellőzni kell. Til -
lich, Paul: Dimensionen, Schichten und die Einheit des Seins, in:
Philosophie und Schicksal, Gesammelte Werke Band IV., Evangelisches
Verlagswer, Stuttgart, 1961, 119.

21 Tillich, Paul: Dimensionen, Schichten und die Einheit des Seins,
119-120.

22 Tillich, Paul: Dimensionen, Schichten und die Einheit des Seins,
118.



más módon és mélyebb belátással találkozik a valósággal,
mint ha a „szint” metaforát használnánk. Tillich szerint ez
a csere nem nyelvi önkényeskedés, hanem logikai követ -
kez ménye annak, ami a modern tudatban lezajlik (ez pe -
dig az a törekvés, amely keresi azt a közös szemléletbeli
ala pot, amely révén közös nevezőre hozható az ókori mi ti -
logikus-szintetikus és a modern racionális-analitikus-tu -
dományos gondolkodás). Természetesen nem a me ta fo ra -
csere teremti meg az új értelmezést, hanem az új értel me -
zés követeli meg a metaforacserét.

Ha például a testet és a pneumát két különböző ré teg nek
tekintjük, akkor az egymáshoz való viszonyuk eset le ges nek
és véletlenszerűnek mutatkozik, az egyik meglehet a má sik
nél kül is. Ilyen módon nem nyílik valódi lehetőség a
test–psyche–pneuma problematika megoldására. Ha azon -
ban a testet, a psychét és a pneumát egyazon valóság há rom
di menziójának tekintjük, az ember természete sok kal ért he -
tőbbé, plauzibilisebbé és könnyebben értel mez hetővé válik.
Ezen a módon ugyanis tagadhatjuk azt, hogy a három vagy
ab ból kettő idegen lenne egymástól, és hogy zavarnák egy -
mást. Ha a „szint” metaforát hasz nál juk, akkor ez a nézet a
tes ti hajlamokat és ösztönöket egy idő után törvényszerűen
vagy teljesen elkülöníti és el vá lasztja a pneumatikus tevé -
keny ségtől, vagy azok za va ró lag fognak beleavatkozni abba,
és fordítva. Ahol az em ber rétegekben gondolkodik, ott egy -
re nagyobb a kísértés ar ra, hogy az egyik oldal javára a má -
sikat teljesen el je len ték telenítse. Egyfajta leegyszerűsített
mo nizmus jött létre az által, hogy a pszichopneumatikus
szfé rát a testi funk ciók ra (materializmus) vagy a testet a
pszi chopneu ma ti kus funkciókra (spiritualizmus) redukál -
ták. Az ilyen re duk ció általi leegyszerűsítés teljesen kizárt és
lehetetlen, ha a sokféle dimenzió egységét tételezzük fel.

Az, hogy valami egy meghatározott dimenzióban tör té -
nik, valójában azt tételezi fel, hogy a lét egységén belül az
egyik dimenzió túlsúlyban és domináns szerepben van, míg
a többi annak alá van vetve. A dimenziók egyikének ez a túl -
súlya késztet bennünket (és késztette az újszö vet ségi írókat)
ar ra, hogy különbséget tegyünk testi, psy chi kus és pneu ma -
tikus dimenziók között. A létnek azonban minden körében,
minden területén minden dimenzió mindig jelen van, bár
kö zülük mindig csak egy határozza meg az adott dimenzió
spe cifikus karakterét. Tillich a „tar tomány” fogalmával jelöl -
te azt az életterületet, ahol egy specifikus dimenzió a meg ha -
tározó, és rámutatott, hogy a „tartomány”, „kör” és „terü let”
szavak különösen al kal ma sak arra, hogy kifejezzék az egyik
di menziónak a má sik feletti túlsúlyát.23 A tartomány ugyan -
olyan metafora, mint a „szint” vagy a „dimenzió”, de el sőd le -
gesen nem a tér valóságból származik (részben on nan is),
hanem a tár sa dalmi valóságból (egy uralkodó ren del kezik

egy tar to mánnyal). Metaforikus értelemben a tar tomány az
az élet te rü let, amelyben egy sajátos dimenzió az összes oda -
tar to zó egyediséget meghatározza. Potenciálisan minden
tar   tományban jelen van az összes dimenzió.

Konklúziók

A fenti ér te ke zés fényében vizsgálva Süle Fe renc té ziseit, a
te ológia oldaláról meglehe tő sen kér dé sessé vá lik azok teo ló -
giai megalapozhatósága. Annak az állításnak az igazság tar -
tal mát, mely szerint a két kifejezés (lélek és szellem) „töké -
letes hite les ség gel ad ja vissza a je len ség lélektani lényegét”,
természetesen első sor ban a pszi cho lógus hivatott verifi kál -
ni, azt azonban bár mely, a ma gyar nyelvet mélyebben is me -
rő ember belát hat ja, hogy ez is csak a „szellem” szó teljes
jelentés tartal má nak korlá to zá sá val lehetséges.

Teológiai szempontból kimondottan problematikus az a
ki té tel, miszerint „a »jó szellemű«, a »szellemóriás«, a »szel -
lem diadala«, »szellemtörténet« szavaink jól kifejezik az em -
ber spi rituális irányultságát.” A „szellem” szó kiterjedt je len -
tés me zeje ugyanis az emberrel kapcsolatban kifejezetten és el -
ső sor ban a ráció és az intellektus szavakkal jellemezhető
men tális szférát idézi meg a magyar emberek nyelv  tu da tá -
ban. És saj nos ez a jel leg zetesség okozza a leginkább meg ha -
ladhatatlan fennakadást a teológiailag releváns meg ol dás
ke resése so rán, ugyanis elég gé általános közmegegye zés
öve zi azt a ta pasz talatot, mely szerint a csillogó in tel lek tu sú
„szel lemi em ber” egy ál ta lán nem biztos, hogy elmé lyült spi -
ritua li tás sal is ren del ke zik. Sőt rengeteg példa van rá, hogy
ra gyogó el méjű szel lem óriások (akik nagyot al kot tak szak -
te rületü kön) siralmasan fej letlenek spi ri tuális szempontból.

Süle Ferencnek az a fogalomtisztázási kísérlete, amellyel
a két szó kü  lönbségének gyakorlati szempontjaira hívja fel
a fi gyel met, a teológia oldaláról is üdvözlendő (a „lélek”
mint az em ber személyes, egyedi pszichés működésének
je lölője és a „szel lem” mint az embernek az a „része”, mely
a sze mé lyen túlival, kollektív, egyetemes valósággal kap csol
össze). Bár a „szellem” szó ebben az irányban történő je len -
tésfejlődése már megkezdődött (nyelvészek feladata len ne
annak fel mé rése, hogy ez a folyamat hol tart), azt azon ban
nem ál lít hatjuk, hogy a szó eredeti jelen tés tar tal ma – az in -
tel lek tuális szféra kifejezőjeként – a bibliai szó hasz nálat
for dí tá sá hoz szükséges mértékben elhal vá nyult volna. A
nyelv újí tók kifejezetten az intellektuális-kul turális szféra,
az ember kiterjedt szellemi életének je lö lé sére al kot ták
meg ezt a szót, és nem a pneuÖma-spiritus ma  gyar for -
dításaként. Et től a jelentésbeli örökségtől még ko ránt sem
„szabadult meg” ez a szavunk: hiába állítható, hogy a
„szellem” utal hat mind az intellektuális, mind a spi rituális
dimenzióra, nem véletlen, hogy a „spirituálist” csak a lel ki -
ség szavunk ké pes helyettesíteni, míg a szel le mi ség erre
kép telen, mert va lami egészen más területet je löl.
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23 Tillich, Paul: Dimensionen, Schichten und die Einheit des Seins,
123. Tillich a lét egysége és dimenziók kérdésével részletesen fog lal ko -
zik Rendszeres teológiájában, Osiris Kiadó, Budapest, 1996, 381–394.



Szentháromság ünnepe után 9. vasárnap
Lk 16,1–9

„Ha tudnánk, hogy Jézus néha ironikus volt
a tanítványaihoz, akkor arról az igéről,

hogy »szerezzetek magatoknak barátokat a hamis
mammonnal…«, bizton állíthatnánk,

hogy Jézus pontosan az ellentétét akarta kifejezni.”
(Molnárné László Andrea:

A dialektikus anankológia és a Biblia értése)

Iróniával vagy anélkül?
Van, aki először, és van, aki már többször is ne ki ru gasz ko -
dik szolgálata alatt ennek az igének (szolgálatom alatt ez a
har madik előfordulás). Kétféleképpen közeledhetünk
hoz zá, vagy úgy, hogy ironikusnak tekintjük a 8. vers sza -
vait – „Az ura megdicsérte a hamis sáfárt, mert okosan cse -
le kedett” –, vagy úgy, hogy a mondatot iróniától és hu mor -
tól mentes, direkt megfogalmazású, komoly kijelen tés nek
tekintjük. Ez utóbbi esetben könnyen eshetünk ab ba a
hibába, hogy a mondat abszurditását feloldandó, mi ma -
gunk bonyolódunk abszurd állításokba. Lássunk erre egy
példát a Good News Mission honlapjáról: „Amikor a ha -
mis sáfártól az ura el akarta venni a szolgálatát, számot
vetett az életéről, és rájött, hogy mindaz, ami nála van,
nem az övé. Így felismerte a saját, eredeti mivoltát, ennek
ered ményeként pedig ingyen osztogatta az ura kegyelmét.
Ezt látva, Isten örült. Mi is éppen ilyenek vagyunk. Ha szá -
mot vetünk, akkor olyan életet élhetünk, melyben ke gyel -
met oszthatunk másoknak. De ha nem vetünk számot, úgy
a szívünkben megszületik a saját okosságunk, a saját
tudásunk és a saját tehetségünk. Így képtelenek leszünk
megnyerni az Úr szívét, és nem is tudjuk osztogatni má -
sok nak, csak azért, mert nem vetettünk számot.”

Ez a magyarázat egy elspiritualizált allegóriává zülleszti
a példázatot, ahol az úr maga Isten, a szolga maga a hívő,
a termény, a búza és az olaj pedig maga a kegyelem. És
per sze adós marad a szerző azzal, hogy mit ért azalatt,
hogy kegyelmet osztani másoknak. Nem Isten az, aki ke -

gyel met ad? És mi köze a számadásnak az emberi el bi za -
ko dottsághoz? És miért kellene számadáskészítéssel és eb -
ből következő kegyelemosztással megnyerni az Úr szívét,
ami kor – a Szentírás szerint – az ő szeretete feltétel nél kü li?

Az igehirdető beszélhet, sőt beszéljen is Isten ke gyel -
mé ről és a számadás fontosságáról, de – kérdezhetjük –
mi nek ehhez ezt a példázatot alapigének venni, hiszen
nyil vánvalóan megerőszakolja és szőnyeg alá söpri a pél -
dá zatban szereplő egyenetlenségeket, melyek ellentmon -
da nak az ő allegorikus értelmezésének?

Kortörténeti szempontok a szövegértéshez
A példázat tartalma a kortörténeti tények tükrében: egy
nagy tartomány birtokosa áll előttünk, aki nem tar tóz ko -
dott a birtokán, hanem gondnokot (oijkonovmo", vilicus),
sá fárt tartott. Ezt a gondnokot bevádolták (diabavllw –
meg rágalmazni, bevádolni). Keleten Jézus idejében nem
is mertek sem könyvvitelt, sem szabályos ellenőrzést. Eb -
ből következik, hogy akit egyszer bevádoltak, annak men -
nie kellett. Hiányoztak az eszközök ahhoz, hogy tisztára
mos sa valaki magát a vádak alól. Ezért folyamodik a gond -
nok okmányhamisításhoz. Az adós által kiállított kö te -
lezvény a gondnoknál volt megőrzésre. Nem volt má sod -
példány. Azért nyújtja át az adósoknak változtatásra, mert
azonos kézírás esetén a csalás nem tűnik fel. Százhoz ké -
pest az ötven vagy a nyolcvan nem kis engedmény. A
gond nok így akart pártfogókat szerezni magának még
gyor san, a saját bukása előtti pillanatban. Ha tisztán néz -
zük a történetet, ez a korrupció netovábbja. Nem tudjuk
meg a történetből, hogy volt-e alapja a vádnak. Csak azt,
hogy visszafordíthatatlan elbocsátása előtt a sáfár a bérlők
okmányait meghamisította azok bevonásával.

Eddig maga a történet, majd a kérdéses záradék: „Az
ura megdicsérte a hamis sáfárt, mert okosan cselekedett...”
(Lk 16,8) Azt feltételezni, hogy a mester megdicséri a szol -
gá ját egy ilyen cselekedetért, olyannyira abszurd, hogy
nem gondolhatjuk azt, hogy irónia nélkül a történet ér tel -
mez hető. A szociális kontextust nem hagyhatjuk figyel -
men kívül, mert az adott társadalmi, szociális körül mé -
nyek  re tekintettel adódik egy értelmezési lehetőség: „Az -
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tán jól megdicsérte az ura a sáfárt, hogy okosan cse le ke -
dett” – hogy ilyen jelentősen megkárosította.

A szociális, társadalmi kontextust és az irónia esz kö zé -
nek alkalmazását figyelembe véve állíthatjuk, hogy Jézus
itt a humor eszközével intézett támadást a szadduceusok
és a farizeusok ellen. Azok ellen, akik Isten hivatalos sá fá -
rai nak számítottak ugyan, de bizonyos tekintetben a pél -
dá zat hamis sáfáraihoz hasonlítottak: a szadduceusok
azért, mert meghamisították a mózesi törvényt, hogy a ró -
mai kormányzattal való együttműködésük akadálytalan
le hessen, a farizeusok pedig azért, mert valahányszor né -
mi kis segélyt adtak egy rászorulónak, hatalmas felhajtást
csap tak hozzá. És ezek után még mertek abban remény -
kedni, hogy Isten majd megdicséri őket „fronimosz”-
ságukért. (Lásd a farizeus és vámszedő példázatát!)

A példázatok működése
A példázatkutatás az elmúlt évtizedekben jelentős pál for -
du láson ment keresztül, és szakított az arisztoteliánus
szem lélettel, mely a költői nyelvet – beleértve Jézus para -
bo láit is – az absztrakt kijelentések képi illusztrációinak
te kintette. Az arisztoteliánus-jülicheri szemlélet lényege:
adott volt Jézus számára az Isten országáról szóló abszt -
rakt igazság. Ő ezt az elvont, nehezen felfogható igazságot
– az egyszerű emberek kedvéért – a költői nyelv képes be -
szé dére ültette át, de ezeknek a költői képeknek az igazi je -
len tését úgymond „vissza lehet következtetni” és „re konst -
ruálni lehet” ezek alapján a példázatok alapján. Mint be -
bizonyosodott, ez a felfogás tökéletesen hamis. Jézus nem
azért beszélt parabolákban, mert úgy gondolta, hogy a
teológiájának absztrakt állításait másként nem tudta
volna közérthetővé tenni. Már azzal is baj van, ha fel té te -
le zünk Jézusnál egy absztrakt tanítást Isten országáról. Is -
ten országa egyszerűen megnyilvánult általa. Beszélni kez -
dett, és egy olyan távoli, elérhetetlen és felfoghatatlan va -
lóság, mint az Isten országa, egyszeriben jelen idejűvé vált
Jézus szavai nyomán, mégpedig oly módon, hogy egy egé -
szen hétköznapi történéssel összekapcsolta őket, mint
ami lyen a magvetés, a mustármag növekedése, egy va cso -
ra története stb. A példázatok működése nagyon hasonlít
a viccekhez. Mert ahogy a vicc sem elméleti okfejtést ad a
hu morról, hanem megteremti, létrehozza azt, úgy a pél dá -
zat sem elméletben beszél Isten országáról, hanem „itt és
mosttá” teszi. A példázat másik hasonlósága a viccel, hogy
mindkettőben van csattanó. Ez a parabola, a hamis sá fár
példázata talán a leginkább viccszerű, mert a poén ma ga
váratlan és meglepetésszerű. Amennyire a gonosz sző -
lőmunkások példázatában előre kiszámítható, itt olyan vá -
ratlan, mint egy pofon. Ahogy csan-zen koanokban is oly -
kor felcserélődnek a verbális, meglepetésszerű csat ta nók
egy-egy valóban elcsattanó pofonnal.

Hogyan prédikáljunk a példázatról?

Legfőképpen attól tartózkodjunk, hogy a példázatot al le -
gó riaként kezeljük. Tudomásul kell venni, hogy nincs egy
rej tett kód, melyet csak a választottak értenek. A pél dá za -
tok metaforák, nem allegóriák. Ne fordítsuk le a példázat
alakjait az üdvtörténet szereplőivé!

Ajánlott egy saját parafrázist írni hozzá, melyben ki-ki
ki domboríthatja azokat az elemeket a példázatból, melyek
meg mozgatták a képzeletét, érintetté tették a történetben,
és személyes érintettsége egy saját emocionális színezetet
ad hat narratívájának. Az aktuálpolitikai, korrupciós bot -
rá nyokon csámcsogó változatokat kerüljük.

Érdemes szót ejteni az uralkodó vallási pár tok ról, arról,
hogy mennyiben voltak akadályai a vallá si meg újulásnak.
Az tán bemutatni Jézus velük szembeni kri ti ká ját (röviden)
majd felvázolni a val lási meg úju lás nak azt az útját, melyen
Jézus járt: mely a maga ide jében ké pes volt lemondani a
politikai for ra da lom ról, vá lasz tani az erőszakmentes
stratégiákat, az érté kek for ra dal mát és meg hirdetni Isten
uralmát, mely erőt lenség és ke reszt által ér cél ba.

Irodalom
Joachim Jeremias: Jézus példázatai, Kálvin Kiadó, Bu da -

pest, 1990
Hans Weder: Die Gleichnisse Jesus als Metaphern, Journal

for the Study of the New Testament, 1982
Gerd Theissen: Az értékek forradalmának társadalomtör -

té ne te, Kálvin Kiadó, Budapest, 2006
R É Z - N A G Y  Z O LTÁ N

Tallózó

„(…) hűtlen vagyonkezeléssel vádolják meg gazdájánál
(diebléthé: az ige jelentése gyakran „rágalmaz”). Hogy jog -
gal-e vagy sem, az nem tűnik ki.” (Jubileumi kommentár.
Bib liaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft.)

„(…) nem a csibészség a követendő minta, hanem (…)
a bölcs előretekintés. (…) Véget nem érő példatárral ren -
del  kezünk a tekintetben, hogy milyen előrelátással pró -
bál  juk földi, e világi sorsunkat elrendezni, s ugyanakkor
mi  lyen hallatlanul könnyelműen kezeljük a lelki élet kér -
dé seit. (…) Jézus példázatzáró mondatában hirtelen a ta -
nít vány kerül a hamis sáfár helyére. (…) bölcs dolog sze -
münk előtt tartani, hogy a döntő kérdés mindig ez marad:
a „hamis mammon” ideiglenes hajléka után akad-e hely
szá munkra halálunk után az „örök hajlékokban”?” (id.
Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Aki a Mammon világában hűtelen, Isten országában is
hűtelen. Aki nem megbízható a pénzzel, nem meg bíz ha tó
az Igével és a Szentlélekkel sem.” (Ravasz László: Az
Ó/Újszövetség magyarázata. Kálvin Kiadó)
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„(…) e világ fiai (…) (a maguk közötti ügyletekben)
oko sabbak, mint a világosság fiai. Itt választja külön Jézus
a tanítványait a hamis sáfártól. A hamis sáfár a világ fiai
kö zé tartozott (…) Szükséges, hogy a tanítványok (…) is
oko san (bölcsen, nem csaló módon) intézkedjenek.” (A
Biblia ismerete kommentársorozat. Keresztyén Ismeret ter -
jesz tő Alapítvány)

„A példázat provokáló tartalmával megtérésre és – bi -
zo nyos körülmények között szokatlanul radikális – cse -
lek vésre akar felszólítani, amit Isten közelgő uralma in do -
kol (…).” (Biblia – Magyarázó jegyzetekkel. Magyar Bib lia -
tár sulat, Kálvin Kiadó)

„A phronimos határozószó egy bizonyos cél érdekében
vég zett gyakorlati cselekvésre vonatkozik. Semmi köze az
erény hez az általános igazságérzet értelmében.” (Jeromos
Bib liakommentár. Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat)

„A hamis mammon (…) hamis, mert megcsalja és
cser benhagyja az embert, amikor »elfogy«.” (Prőhle Ká -
roly: Lukács Evangéliuma. Evangélikus Sajtóosztály)

„Itt Jézus nem azt mondja el, hogy emberi szempontból
ho gyan néz ki, hogyan értsétek a ti megváltásotokat. Ha -
nem azt mondja: Hogyan néz ki mindez Isten szem pont -
jából. (…) Pont ez a lényege Jézus tanításának, hogy min -
den az Atyáé. Ha minden az Atyáé, akkor te jóté kony kod -
ni csak az Atyáéból tudsz.” (Szalay Szilárd: Vörösberényi
ige hirdetések sorozat Lukács evangéliumáról, 1–2., 4., 6.,
8–10. kötetek. Vörösberényi Református Egyházközség)

Gondolatok, illusztrációk

AFORIZMÁK
(„Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan
cse lekedett”? A dicséret a tisztánlátást és a világosan fel is -
mert személyes érdeknek megfelelő cselekvést illeti. Ha az
„evi lági hajlékok” dolgában lehetséges ez a dicséretes tisz -
tán látás és az adekvát cselekvés – mennyivel fontosabb vol -
na ez a „mennyei hajlékokra” tekintve. K. I.)

(Mit tegyek, ha uram elveszi tőlem a sáfárságot?)
„Az érdek minden nyelven beszél, és minden szerepet el -
játszik, még az önzetlenség szerepét is.”

François de La Rochefoucauld, (1613–1680) francia
aforizmaszerző

„Azt a kegyességet, amelyet erénynek szoktak feltüntetni,
egy szer hiúságból gyakorolják, máskor lustaságból, gyak -
ran félelemből, és majdnem mindig a három okból egy -
szer re.”

François de La Rochefoucauld

„…érdek nélkül semmi sem jön létre…”
Georg Friedrich Wilhelm Hegel (1770–1831) német

filozófus

„…az ész az érdek imája…”
Szabó Lőrinc (1900–1957) költő

(Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt)
„Ha hiányzik is erőnk, az akarat dicséretes.”

Publius Ovidius Naso (Kr. e. 43 – Kr. u. 17?) római költő

(az evangélium sáfárjainak rendeltetéséről)
„Amit nem ismerünk, nem is kívánhatjuk.”

Publius Ovidius Naso

„Jézus ezzel azt mondja, hogy az emberek hit nélkül is ész -
re veszik, hogy a legjobban akkor használják az anyagi ja -
va kat, ha embertársaikat is lekötelezik vele. Ebben van
okos ságuk. Mennyivel inkább kellene az ő követőinek,
akik a világosság fiainak mondják magukat, szabaddá vál -
ni uk arra, hogy anyagi javaikat ne csak maguk javára, ha -
nem egymás megsegítésére is használják.”

Prőhle Károly: Lukács evangéliuma

(hamis mammon)
…a pénz senkit sem tesz gazdaggá…

Lucius Annaeus Seneca (Kr. e. 4 – Kr. u. 65) római
filozófus és államférfi

VERS
(a hamis mammonról) 
Sextus Aurelius Propertius (Kr. e. 49?–15?) római
elégiaköltő: Elégiák (részlet)

Általad nézünk nyomorú, kora végnek elébe,
nyugtalan és hajszolt életek ősoka, pénz!
Szörnyű táptelevényt hízlalsz te az emberi bűnnek,
fődből nőnek a Gond bús csiramagvai mind.
(Jánosy István fordítása)

Szentháromság ünnepe után 10. vasárnap
1Kor 12,1–11

Kapcsolat az evangéliummal
A Szentháromság ünnepe utáni 10. vasárnapon emlékezik
meg az egyház Jeruzsálemnek Kr. u. 70-ben történt le rom -
bo lá sáról az óegyházi evangéliummal, amely Jézusnak a
pusz tulásról szóló jövendölését szólaltatja meg. A Jézust
visszautasító, a maga vallásosságába belefeledkezett és az -
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zal megelégedett város védtelenné válik. Jézus Hegyi be -
széd ben olvasható szava igazolódik: aki pedig hallja tőlem
e beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz az emberhez,
aki homokra építette a házát. Ömlött a zápor, jöttek az ár -
vi zek, feltámadtak a szelek, beleütköztek; az összeomlott
és teljesen elpusztult (Mt 7,26).

Aki hallja, de figyelmen kívül hagyja Jézus szavát, az a
jö vőjét saját maga semmisíti meg. Ahová Jézust be fo gad -
ják, ott épül a közösség, ahonnan kirekesztik, ott jövőt len -
né válnak.

Egy nagyobb egység, a 12–14. fejezetek kicsi szelete ké -
pe zi az alapigét. Ebben az egységben egy külön fejezetben
kap súlyt a különb út, illetve a nyelveken szólás kérdése.

Mi a gond Korinthusban?
A legnagyobb probléma talán az, hogy a korinthusi hí vek -
ben nem tisztult le: a kereszténység nem új rítusok, új is -
ten nevének megtanulását jelenti, hanem azt, hogy Jézus
Krisz tust Isten Fiának, Megváltónak, Messiásnak fogadják
el. Ez fundamentális kérdés. Egyedül erre épülhetnek gyü -
le kezetek. Pál ezzel kapcsolatban a közöttük végzett ige -
hir detéseire emlékeztet az első korinthusi levele elején:
„mi a megfeszített Krisztust hirdetjük” (1Kor 1,23); „Úgy
ha tároztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus
Krisz tusról, róla is, mint megfeszítettről.” (1Kor 2,2)

Nem érett meg bennük Jézus szolgálatának funda men tá -
lis volta. Nem tekintették a hit velejárójának az életvitelben,
er kölcsiségben, gondolkodásban való megújulást. Ebből
egy más iránti figyelmetlenség, rivalizálás következik.

A gyülekezet lelki gazdagsága nem a közösség épülését
se gítette, hanem ellenkezőleg: a lelki erősödés akadályává
vált. Vajon nem azért került-e ide a szeretethimnusz, hogy
Pál ily módon mutasson rá, hogy lelki képességeiket nem
tud ták a szeretet alázatával, türelemmel egymás gazda gí -
tá sára használni? Sok mindenük van, de ezzel a bőséggel,
sok színűséggel nem tudnak építeni. Egymásba ütköznek.
Az adományok nem hozzáadódnak egymáshoz, hanem
ki oltani törekszenek egymást. Nem a gyülekezet élén álló
ve zető, nem a presbiter, diakónus vagy püspök lelki adott -
sá gainak különbözősége kelt zavart a gyülekezetben, ha -
nem a közösség aktív tagjainak a szerepvállalása. A bőség
zavara okoz komoly gondot, gyakori ütközést, építő szol -
gá lat helyett rivalizálást, és mindezek együtt bé két len sé -
get, feszültséget gerjesztenek.

Pál igénye, hogy a gyülekezetben szépen és rendben
tör ténjék minden (1Kor 14,40). De a szellemi sok fé le sé get,
a lelki igények különbözőségét, az egymással való ri va -
lizálást hogyan lehet kiegyenlíteni, lehet-e és miképpen le -
het összefogni, megszelídíteni? Pedig ha a Lélek építésre
va ló ajándékokat ad, akkor annak örülni kell, hogy már
nem csak az apostolok, Jézus tanítványi köre részesedik a
menn yei erőkben, hanem annak beteljesedését élhetik át,

ami ről Jóel prófétált: „kitöltök Lelkemből minden ha lan dó -
ra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok.” (ApCsel 2,17b) A
Lé lek által való jövendölés volt az, ahogyan Péter a pün -
kös di beszédében ennek a Lélek-áradásnak a közeli lehe -
tő ségéről szólt.

Jézus által rendeződnek a sorok, ő az igazodási pont
min den keresztény számára. Rajta kell megtanulniuk tá jé -
ko zódni, hogy ne csak egymást lássák. Az alapvetően tisz -
tá  zandó kérdés, hogy hogyan viszonyulnak Jézushoz.
Hely tartók, császárok, hadvezérek, próféták, tanítók,
messiás je löltek között kinek tartják a názáretit? Az iránta
való el kö teleződés kijelöli a szolgálatban való helyet. Ben -
ne és ál ta la rendeződnek el a szolgálati értékek, az elsőség,
a nagyság, a fontosság kérdései a szolgálattevők között.
Meg kell ismernie, sőt meg kell tanulnia a gyülekezetnek,
hogy Jézus arra tanított: „aki nagy akar lenni, legyen min -
den ki szolgája”, és ebben példát is adott az utolsó estén a
láb mosással, de leginkább nagypéntekkel.

Nem az az elsődleges tehát, hogy a lelki javakból ki
mennyit és mit kapott, hanem az, hogy mindenki ugyan -
attól az Úrtól kapta. Ezért a gyülekezetben nem azon for -
dul nak meg a dolgok, nem az épít, hogy milyen nagy a
sür gölődés, mert a sokféle, nem harmonizált igyekezet ki -
olt ja a másoktól érkező segítőkészséget – hanem azon, hogy
ki-ki Úrnak és Krisztusnak tudja-e vallani Jézust, és tőle
kéri, fogadja-e a lelki építéshez szükséges adottságokat.

Hogyan értsük a lelki ajándékokat?
Arról lenne szó, hogy attól, hogy valaki Jézust Isten Fiának
vallja, azt a Lélek addig nem ismert képességek birtokába
jut tatja? Az apostolok valóban pünkösdkor kapták a szó lás
bátorságát, a gyógyítás erőit. Az az egyszerű dolog, hogy
egyszer csak tudtak, mertek a nyilvánosság előtt fé le lem
nélkül Jézusról mint Megváltóról tanúságot tenni, cso -
daként hatott mind a maguk, mind a pünkösdi ün nep lők
számára. Ez a Szentlélektől kapott képesség.

Hogy mit gondoljunk a Lélek ajándékairól, azt maga
Pál segít megválaszolni.

„Krisztus adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat:
gyógyításra, irgalmasság gyakorlására, vezetésre, különféle
nyel veken való szólásra.” (1Kor12,28/b) „Ő adott néme lye -
ket apostolokul, prófétákul, evangélistákul, pásztorokul, ta -
ní tókul, (…) hogy felkészítse a szenteket a szolgálat vég zé -
sé re, a Krisztus testének építésére.” (Ef 4,11) „Ki milyen lelki
aján dékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint
Isten kegyelmének sokféle sáfárai (…), hogy mindenkor Is -
ten dicsőíttessék Jézus Krisztus által.” (1Pt 4,10) „A Lélek
gyü mölcse: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jó -
ság, hűség, szelídség, önfegyelem.” (Gal 5, 22)

Minden lelki képesség arra való, hogy Jézusra mutató,
róla tanúskodó, hozzá segítő legyen.

Az elköteleződés fölvállalása pedig segít elfogadni,
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hogy Krisztus személyválogatás, különbségtétel nélkül vár
és fogad el mindenkitől szolgálatot. Sőt amit elvár, arra
ma ga tesz képessé.

A Lélek rész szerint ad, ezzel egymásra utaltságot te -
remt. A Lélek a gyülekezet szükségletei szerint különböző
mó dokon nyilvánul meg. Változatosan új képességeket ad -
hat. A Lélek csak önmagával adja ezeket a képességeket.
Akinek ajándéka van, az birtokosa a Léleknek is.

A Lélek gyülekezetépítő eszközzé szenteli azokat a ké -
pes ségeket, amelyekkel felhatalmaz. De minden sze mé lye -
sen kapott ajándék a közösséget illeti. Egymás ado má nyai
által való épülésre adatnak. Amit nem így használ a kö -
zösség, az akadállyá, forgácsoló erővé romlik vissza, bár -
milyen nemes önmagában.

Ki milyen hozzáadott értékkel gazdagítja a gyü le ke -
zetet? A kicsi is használható, értékes? Pál impera tí vu szok -
ban buzdít a kegyelmi ajándékokban való gazdagodásra:
„törekedjetek a nagyobb kegyelmi ajándékokra” (1Kor
12,31); „igyekezzetek a szeretetre, buzgón kérjétek a lelki
aján dékokat.” (1Kor 14,1)

Az apostoli korban kapott lelki ajándékok nem mind -
egyi két lehet a ma gyülekezetében meglelni. Miről tudjuk,
hogy valami lelki ajándék bennünk, és nem a saját ügy buz -
gó ságunk? Meggondoljuk, józanul mérlegeljük, ha valaki a
Lé lek késztetésére hivatkozva ajánlja magát? Vagy úgy kell
in kább értelmeznünk, hogy kinek-kinek az önmagában fel -
is mert képességeit ne csak a civil életben, szférában, hanem
a gyülekezet építésében is ajánlja föl és hasznosítsa? Az ál -
ta lam elért előkészítők valamennyien nagyon óvatosak
eb ben a kérdésben, illetve egyenesen elkerülik a témát.

Mi a helyzet nálunk? A gyülekezeteink passzívak, egy -
más ra várnak, elfogadók, de maguktól nem mozdulnak.
Mi az oka ennek a passzivitásnak? Nem vagy nehezen szü -
le tik meg a személyes elköteleződés és az arról való tanú -
ság tétel, és ezért vagyunk híjával a lelki képességeknek?

Ma is erős a visszapogányosodás tendenciája. Húzza az
ember szívét ellenállhatatlanul.

B Á L I N T N É  VA R S Á N Y I  V I L M A

Tallózó

„(…) van pogány, sőt démoni pneümatizmus is. Nem a
kül ső forma (…) számít, hanem az, hogy milyen tar tal -
muk van a lelki jelenségeknek. (…) A Szentlelket úgy, il let -
ve arról lehet felismerni, hogy összhangban áll Jézus sal.”
(Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. Arca num
Digitéka Kft.)

„A korinthusiak jól megkülönböztethetik, hogy a kö -
zöt tük sürgő-forgó elegyedő extatikusokból ki az igazi hí -
vő és ki a pogány. (…) nem az elragadtatás mint mód, ha -
nem az extázisban jelentkező hit a döntő. (…) Kyrios
Khris tos (…) Ahol ezt vallották, ott volt (…) s mindig is

ott lesz a keresztyén egyház.” (Ravasz László: Az Ó/Új szö -
vet ség magyarázata. Kálvin Kiadó)

„A Szellem minden hívő életében megnyilvánul azáltal,
hogy valamilyen ajándékban részesíti. Nincs olyan hívő,
aki nek ne lenne valamilyen elvégzendő tevékenysége. (…)
szu verén módon osztja ki (…), ez egyrészt megszünteti a
gő göt, mert semmink sincs, amit ne kaptunk volna. Más -
részt kiküszöböli az elégedetlenséget, mert a végtelen böl -
cses ség és szeretet döntött arról, hogy milyen ajándékunk
le gyen”. (William MacDonald: Újszövetségi kommentár.
Evangéliumi Kiadó)

„A 3. v. első felét nem szabad túlmagyarázni. A jó val -
lás tétel ismérveinek ellenpontjaként beszél először a má -
sik végletről. (…) A látványosabb karizma nem biztos,
hogy a fontosabbak közé tartozik. Az utóbbiakra kell töre -
ked niük, de nem lehet Istent kényszeríteni rá, hogy adja
ezt vagy azt, mert ajándékait akarata szerint osztja el.”
(Sza bó Andor: Lábam előtt mécses a Te igéd. Kálvin
Kiadó)

„Mindent összevéve tehát megállapítható, hogy a lelki
je  lenségeket végül is a Jézus Krisztushoz való viszonyuk mi -
nő síti. (…) arra, hogy kinek mi jut a Léleknek ezekből az
ado mányaiból, nem a megajándékozottban kell keresni a
ma gyarázatot.” (Cserháti Sándor: Pál apostolnak a ko rin -
thu siakhoz írt első levele. Luther Kiadó)

„Pál nyilván nem úgy érti, hogy valaki a Lélek nélkül
nem tudja kimondani még a szavakat sem, hogy „Jézus
Úr”. Az apostol arról beszél, hogy az élő Üdvözítőbe vetett
sze mélyes hitet egy ellenséges világban kell nyilvánosan
meg vallani. Ezt a hitet csakis a Szentlélek által őrizheti
meg bárki, bármelyik században vagy kultúrában.” (David
Pri or: Pál első levele a korinthusiakhoz. Harmat)

Gondolatok, illusztrációk
(Pál a Jézust Úrnak vallók körében is meglévő széthúzással
szem ben hangsúlyozza, hogy a különböző karizmák mö gött
egy Lélek rejlik. Ehhez két egyszerű hasonlat: a Duna is száz
ágra szakadva ömlik a tengerbe – de a forrás ugyanaz.
Vagy a cél felől nézve: más a kőműves, az ács, a vil lany sze -
relő munkája – de egy a ház, amit építenek. K. I.)

AFORIZMÁK
(különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz)
„A változatosság gyönyörködtet.” (Varietas delectat.)

Marcus Tullius Cicero (Kr. e. 106–43) római politikus, író

„Nem lenne jó, ha mindannyian egyformán gondolkod -
nánk; a vélemények különbözősége teszi lehetővé például
a lóversenyt is.”

Mark Twain (1835–1910) amerikai regényíró, humorista
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„Különbözöm, tehát vagyok.”
Ignotus (1869–1949) író, kritikus

„A nemek, bármily különbözők, mégiscsak egybefonód nak.”
Virginia Woolf (1882–1941) angol regényírónő és esszéista

„A Lélek a különbözőségek gyűjtőedénye (Eckhart mes -
ter), munkálkodása révén az ember békével és szeretettel
telik meg.”

John Cage (1912–1992) amerikai zeneszerző

(hogy használjon vele)
„Ellenségnek mindenki számottevő, ha barátnak nem is.
Használni kevesen tudnak, ártani úgyszólván mindenki.”

Baltasar Gracián y Morales (1601–1658) spanyol író

VERS
(mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja…)
Boëthius (480?–524) római filozófus: A filozófia vigasz ta -
lá sa (részlet)

Tisztet kaptak az évszakok
Istentől, de különbözőt,
S felbolygatni, mit Ő rakott
Egyszer sorba, nem engedi.
Úgyhogy bármi heveskedőn
Elhagyná kijelölt helyét,
Jó véget sosem érhet az.
(Hegyi György fordítása)

Szentháromság ünnepe után 11. vasárnap
2Sám 12,1–15a

Textus és kontextus
Középkori, zsinagógákban használt héber kéziratokban
2Sám 12-ik fejezeténél néhány sornyi üres helyet találunk
Dávid bűnvallása (13a. v.) után. A különleges jelzés arra
szol gált, hogy e helyen az elbeszélés menetébe illeszkedve
Dá vid bűnbánó imádságát, az 51. zsoltárt olvassák. 

A bibliai hagyományban Sámuel könyvei és a Zsoltárok
könyve rajzolja meg Dávid nagyon emberi alakját, fény- és
ár nyoldalaival együtt. A Krónikák Dávid-képe azonban
nem tűr semmi makulát: kínosan hallgat a király életének
ke vésbé diadalmas epizódjairól. Azzal, hogy a fogság utá -
ni zsidóságban Mózes autoritása mellett kidolgozták az
ide á lis király modelljét, megfogalmazták az eljövendő
nagy királlyal kapcsolatos reménységet, sokat veszített
hang súlyából a Dávid-hagyomány drámaisága, amelyben
öt vöződött az erény és gyarlóság, a szentség és a bűn.

Igehirdetési alapigénk az uralkodóval és udvarával kap -
cso latos események menetébe ágyazódik bele, bár stí lu sá -
ban és gondolatvilágában is eltér a trónutódlás-narratíva
(2Sám 9–20; 1Kir 1–2) nyelvi, tartalmi sajátosságaitól. Ezt
az is mutatja, hogy 11,27b után zökkenőmentesen foly tat -
hat juk az olvasást 12,15b-vel, anélkül, hogy a történet szem -
pontjából lényeges információkról lemaradnánk. Még is,
nagy kár lenne, ha épp ez a fél fejezet hiányozna a Dá vid -
dal kapcsolatos elbeszéléskörből, és nem tarthatna elénk
csal hatatlan tükröt a bűnbánat és a bűnbocsánat te kin te -
té ben.

11,27b rövid teológiai kommentár az eseményekhez:
JHVH-nak nem tetszett, amit Dávid elkövetett. E gondolat
kibontásaként értelmezhetjük a 12,1–15a-t, amelyhez
15b-ben a következmény leírása kapcsolódik. Textusunk
há rom részre bomlik: 1–7a a példabeszédet és Dávid re ak -
ció ját foglalja magába, 7b–12 a prófétai orákulumot és az
íté lethirdetést, 13–15a pedig a király bűnbánatát és tet té -
nek következményét írja le. Nátán üzenetének része egy
viss zatekintés Dávid felemelkedésének korábbi esemé -
nyei re, ugyanakkor a 12,11–12-ben olvasható ítélet egé -
szen Absolon lázadásáig rajzolja meg a Dáviddal és há zá -
val kapcsolatos történetek ívét (16,21–22).

A textus a klasszikus próféták igehirdetési gyakorlatát
mu tatja: egy kép, hasonlat teremt alapot az aktuális mon -
da nivaló kifejtésére, és ez leggyakrabban intést, illetve íté -
let hirdetést jelent. A próféták a Kr. e. 8. századtól kezdve
egy re intenzívebben gondolkodnak el Isten ítéletén, amely
azokat sújtja, akik nem követik akaratát, és ellenszegülnek
törvényeinek. Nekik jut az a hálátlan szerep is, hogy ural -
ko dókat intsenek: az Ószövetségből kiderül, hogy Dávid
ki vételével egy sem hallgat közülük az intésre, a fenyegető
pró fétai szóra. Áháb és Jezábel Illést üldözi, Manassé ki irt -
ja a prófétákat, Jójákim semmibe veszi Jeremiás beszédét.

Kontrasztok, képek
Az előző, 11. fejezetre jellemző és sokszor visszatérő moz -
za nat az, hogy Dávid küld (jlv): követeket indít útnak,
akik információkat hoznak neki Betsabéról, majd ma gá ért
az asszonyért szalasztja szolgáit. Miután pedig kiderül,
hogy Betsabé gyermeket vár, Úriásért küld, akit először
asszonyához irányítana, mivel azonban a hettita férfi fur -
csa módon a király hű katonája, ezért végül inkább a csa -
ta sorba, sőt a halálba küldi őt a fölötte nagy bajban lévő
ki rály. Mindeközben levelek is jönnek-mennek: Jóáb, a
had seregparancsnok – Dávid beépített embere – és a ki -
rály között rendre áramolnak a hírek. Maga Úriás – ez az
egyik legtragikusabb eleme a történetnek – a saját halálos
íté letét postázza felettesének, Jóábnak. Majd 11,26-ban ar -
ról olvasunk, hogy Úriás halálhíre megérkezik Betsabé hoz.

Most, ebben a fejezetben Istené a küldő szerep: a király
udvari prófétája érkezik Dávidhoz. Nátán 2Sám 7-ben a
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Dá vidnak és királyi házának tett ígérettel lép elénk, majd
le tűnik a színről, egészen mostanáig, amikor is teljesen új
kül detésben jár. Próféciája Dávid házával kapcsolatban
ak kor telis-tele volt a reményteljes jövő képeivel, most ke -
mény hangon ítéletet hirdet. Dávid megvetette az Úr sza -
vát, és okot adott JHVH ellenségeinek a gyalázkodásra –
így summázza Nátán a király vétkét; ebben, úgy tűnik, Sa -
ul élete szolgál Dávid számára rossz mintául.

Isten küld valakit, és az eltussolt, elhallgatott vétkek fel -
szí nre kerülnek. JHVH egyenes utat választ. A 12. fe je zet -
ben már nyoma sincs ide-oda küldözgetésnek, pánikból
ere dő kapkodásnak: a mozdulatok, történések sora már
nem kívül, hanem egészen belül, a szívben, a gondolatok,
ér zések világában megy végbe. Itt történik minden: elő -
ször a harag, majd a megdöbbenés, végül a megrendülés
és a töredelmes bűnbánat. Nátán szavai révén megtörik a
ha talom, az autoritás ereje, és fölbukkan a pietas, a bűn bá -
nat lelkisége.

Hatalmi helyzetben lévők gyakran gondolják, hogy ma -
guk határozhatják meg azt, hogy mit mutasson a va ló ság,
és teszik mindezt saját elgondolásaik alapján. Az Ó szö -
vetség egyértelműen kimondja: a királyi autoritás fö lött
JHVH, az egyetlen Úr áll. Ő pedig mindig a gyengék, az
önhibájukon kívül kárt szenvedett emberek, a be csa pot tak
és a hatalom kiszolgáltatottjainak oldalán áll. Isten igaz -
sága szilárd: mérték és érték. És ebből az igazságból ered
mégis, megmagyarázhatatlan módon a kegyelem.

Nátán próféta rizikót vállal: küldetése ítélethirdetés, s
ez kényes feladat. Bár minden bizonnyal bejáratos a pa lo -
tá ba, mégis óvatos: nem ronthat ajtóstul a házba. Éppen
ezért a példázat eszközét választja. Felkelti a király ér dek -
lő dését, és kiváló pedagógiai érzékkel vezeti rá saját bű né -
nek beismerésére.A történetmeséléssel kellő távolságot tart
a konkrét eseményektől, és mint egy igazi böl cses ség ta ní -
tó, belátásra, személyes állásfoglalásra készteti hall ga tó ját.

Nátán egy jogi parabolát tár Dávid elé, bár e példatör -
té net nem a szó szoros értelmében vett „jogi eset”, amely -
ből a király már számtalant végighallgathatott regnálási
ideje alatt. Nem olyan elbeszélés, amelyet uralkodóként
szo kásos „adminisztratív” döntési jogának tudatában
meg ítélhet, és ítéletét végzésben is rögzítheti (vö. 2Sám
14,1–20; 1Kir 20,35–43). Ebben a történetben nem han -
goz nak el konkrét nevek, helyszínek, az eset körül mé nye  -
ről sem esik szó. Valójában minden támpont hiányzik a
hiteles ítélethozatalhoz. Dávid mégis él ősi királyi jogával:
a Tóra rendelkezése értelmében halálos bűnnek nyil vá nít -
ja a gazdag ember könyörtelenségét, együttérzésre való
kép  telenségét (lmj), és kimondja, hogy jóvátételül négy -
sze resen kell megtérítenie a bárány árát (ld. Ex 21,37). (A
tró nutódlás-történetek szerint Dávidnak négy gyermeke
hal meg.)

Nátán példázata – amely nem allegória – kontrasztokra
épül: a gazdag és a szegény ember, az erőszak és a ki szol -

gál tatottság, a sok juh és marha és az egyetlen bárány,
amely ről páratlan módon azt is megjegyzi a történet, hogy
a szegény ember úgy nevelgette, mint édes leányát (12,3).

A kontrasztot a történet két ellentétes irányultságú igé -
je is megjeleníti: Dávid elvesz, Isten elsősorban ad. Isten -
nek ezt az ajándékozó jóságát jelzi Nátán neve is. A pró féta
szerint JHVH már sokat adott Dávidnak: menedéket nyúj -
tott neki Saul elől, sikerrel, hatalommal, biztonsággal aján -
dékozta meg. (Arról ugyan nem szól a Biblia, hogy Dá vid
Saul feleségeit is megkapta volna.) Még sokkal több várt
volna rá, ha nem veti meg Isten szavát.

A kegyelemről és a bűnbocsánatról
Gyakran találkozunk azzal a leegyszerűsítéssel, miszerint
Dá vid bűne paráznaság volt: az előre megfontolt szán dék ból
elkövetett emberölés és az ezzel párosuló hazugság té nye
elsikkad a pikáns történet mögött. Dávid projekciója is me -
rős: a könyörtelen gazdagban nem akar magára is mer ni a
könyörtelen király. A másik vétke mindig nyil ván va lóbb: ő
a halál fia! JHVH Nátán szavain keresztül élesen rea gál a
király által elkövetett bűnökre. Mert ő igazságos Is ten. „Te
vagy az az ember!” Te vagy a halál fia: magadra mond tad
ki az ítéletet. A bűn mindig életellenes, ezért az íté let is az.

Mégis: a könyörtelen ember a könyörülő Isten haláltól
óvó együttérzését váltja ki. A próféta életet hirdet. Bár a
bűn következménye megmarad, van lehetőség újat kez de -
ni. A bűnbocsánat életre vezet. A názáreti Jézus az Élet Is -
te nének testet öltött irgalmassága.

„Mindig kegyelemre szorulunk”: hirdeti ez a vasárnap,
de minden napunk is. Hitünk alapköve: a minket meg iga -
zí tó Isten irgalmassága, könyörülete nagyobb bűneinknél.
S ez nem magától értetődő! Szól a prófétai szó: „Te vagy az
az ember!” Megrendülünk. Aztán ránézünk arra a má sik -
ra: Íme, az Ember!

Mert életünk eseményei, tetteink között mindig ott
van nak azok az üresen hagyott sorok, amelyek bennünket
is bűnvallásra indítanak: „Könyörülj rajtam kegyel med del,
Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! A
vámszedő a templom sarkában ehhez a maga fohászával
csat  lakozik: „Isten, irgalmazz nekem, bűnösnek!” (Lk
18,13) Pál, aki torzszülöttként tekint magára Krisztus ta -
núi között, ezt vallja mégis: „Isten kegyelméből vagyok,
ami vagyok.” (1Kor 15,10) Bizony mi is, mindannyian.

VA R G A  G Y Ö N G Y I

Tallózó

„A 11. fejezet bemutatja, hogy hová juthat a legkegyesebb
em ber is, ha a bűn elkövetése után nem Istennél keresi a
meg oldást és feloldozást, hanem bűne eltitkolásával akar -
ja rendbe hozni dolgait. Szakaszunk a bűnbánat és ítélet

2 7 4



ál tal való megtisztulás útját adja elénk. Isten Dávid iránti
sze retete abban mutatkozott meg, hogy nem hagyta bű né -
ben. (…) Az ügy tehát másképpen is rendeződhetett vol na.
Akkor vált súlyossá, amikor az első bűnbeesést nem a meg  -
bánás követte, hanem tudatosan elkövetett bűnök egész so -
ra. (…) Dávid nem mentegeti magát. Beismeri bű nét, ami -
nek megragadó bizonysága és kifejezője a Zsolt 51 (…) Dá -
vid bűnével okot adott Isten ellenségeinek a gya láz ko dás ra,
Jahve neve szidalmazására. (…) Dávid új éle tet kezdhet, s
bűnbánata, alázata valódiságát az eljö ven dő ítéletek vál la -
lá sában kell bebizonyítania (13–14).” (Ju bileumi kom men -
tár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Di gitéka Kft.)

„Az emberben esetleg fölvetődhet a kérdés, hogy Dávid
mi ért nem azt a büntetést (a halált) kapta, amelyet oly szi -
go rúan javasolt a vétkesnek. (…) A válasz minden bi -
zonnyal Dávid őszinte és töredelmes bűnbánatában rejlik.
(…) Dávid szörnyű vétket követett el, de Isten kegyelme
bő ségesen elegendő volt ahhoz, hogy helyreigazítsa őt, és
bű ne bocsánatot nyerjen, amint azt Nátán is tanúsíthatta.
Azon ban annak ellenére, hogy helyreállt Dávid és Isten
kap csolata, a bűn következménye megmaradt, és később
sok fájdalmat eredményezett Izráel és a király életében.”
(A Biblia ismerete kommentársorozat. Keresztyén Isme ret -
ter jesztő Alapítvány)

„Isten, aki ismeri és szereti őt, nem fogja elmulasztani,
hogy bűnét számon kérje.” (J. N. Darby: A Biblia köny vei -
nek áttekintése. Evangéliumi Kiadó)

„Miért nem rohant Nátán azonnal a királyhoz, hogy fi -
gyelmeztesse? (…) A próféta azonban már megtanulta,
hogy ne menjen a maga feje után, hanem várja meg, amíg
az Úr küldi. (…) Az Úr pedig hónapokon át hallgat. (…)
Az ország legfőbb bírája önmaga fölött mondta ki a ha lá -
los ítéletet. (…) A bűnbocsánat csak részben oldhatja fel a
bűn következményeit.” (Szabó Andor: Lábam előtt mécses
a Te igéd. Kálvin Kiadó)

Gondolatok, illusztrációk

(Ószövetség-professzorom, Muntag Bandi bácsi ezt mondta
egyszer Sámuel könyvéről: „Nagyon szerethette Dávidot az,
aki történetét megörökítette.” Ennek ellenére Dávid tör té ne -
té nek ez a legsötétebb része is megíratott Isten színe előtt.
Le nyűgöző és felszabadító ez a bibliai realizmus, amely drá -
mai voltában: jót és rosszat együtt látva mutatja az em bert,
így állítva őt Isten arca elé. K. I.)

AFORIZMÁK
(a vezetők bűnéről)
„Az igazság felmagasztalja a nemzetet; a bűn pedig gya lá -
za tára van a népeknek.”

Péld 14,34

A hatalom birtokának az a hatása, hogy az emberek si ke -
tek ké és vakokká válnak. Nem látják többé azt, ami az or -
ruk előtt van, és nem hallják, ami a fülükbe harsog.

Mahatma Gandhi (1869–1948) indiai államférfi

(Náthán szolgálatáról)
„Életeket ment meg az igaz tanú, de aki hazugságot beszél,
az csaló.”

Péld 14,25

„Hamissággal egyszer-kétszer átlábol az ember a patakon,
de a nagy vizet nem ússza meg szárazon. Igazsággal vi -
szont a tengeren is átkelhet.”

Liviu Rebreanu (1885–1944) román író

TÖRTÉNET
Szemben korunk maszatolásra hajlamos látásmódjával, a
klasszikus kor emberei mintha tisztábban láttak volna
önmagukat illetően. Isten vagy az istenek színe előtt éltek,
és ez felszabadította őket az egyenességre, önmaguk
kendőzetlen vállalására.

Lucius Cornelius Sulla (Kr. e. 138–78), Róma első dik -
tá tora jelleméről így ír Sallustius római történetíró: sze -
mé lyiségében egy oroszlán és egy róka csatázott, és a kettő
kö zül a róka volt a veszélyesebb. Utolsó napjait szerettei és
ba rátai körében töltötte. Fájdalmai ellenére még ren del ke -
zett arról is, mi legyen sírfelirata. Ezt íratta sírkövére:
„Egyet len barátja sem múlta felül kedvességben, ahogy el -
lensége sem a gonoszságban.”

VERS
Nemes Nagy Ágnes: Kiáltva (részlet)

Bűnöm csak egy, de nagy: a gőg fogai rágnak.
És most porig aláztatom.

Hörgök, vonaglok, mint egy nyomorú állat,
Kínomban a port harapom.

Életem vékonyul, gyökere félbemetszve,
Virága tán nem nyit soha.

Irgalmazz, Istenem, husvétvasárnap este,
Hisz él az Embernek Fia.

Faludy György / François Villon: Haláltánc ballada (részlet)

– Álszentek voltunk mindahányan,
s az évek szálltak, mint a percek,
véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!
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Szentháromság ünnepe után 12. vasárnap
Ézs 29,17–24

A vasárnap jellege

A vasárnap minden igéje Isten megigazító cselekvésére
mu tat.

A 71. zsoltár verseiből válogatott introitus antifónája
így adja meg a vasárnap alaphangját: Te vagy, Uram, bizo -
dal mam, hozzád menekülök, ne szégyenüljek meg soha!
(Zsolt 71,5b.1) A zsoltáros hitének tartalma az az Istenbe
ve tett bizalom, hogy Isten végül mindenki számára nyil -
ván valóan mellé fog állni ellenségeivel, üldözőivel szem -
ben. Addig viszont igazsága el van rejtve, ellenségei azt
gon dolják, hogy hite végül csúfosan megszégyenül. A zsol -
táros mégis ragaszkodik ahhoz, hogy nem vall szégyent.
Ez az ő hitbeli igazsága akkor, amikor még látszólag min -
den körülmény ez ellen vall.

A vasárnap epistolájában (2Kor 3,4–9) Pál apostol
szintén az igazság, pontosabban a megigazítás szol gála tá -
ról vallja, hogy az arra való alkalmasságunk nem önma -
gunk tól, hanem Istentől van, a Krisztusban való hit által.

A textus
A textus előzménye, a 29. fejezet első tizenhat verse, a ba -
bi loni támadás formájában közelgő ítéletet helyezi ki lá tás -
ba, mivel „Így szól az Úr: ...ez a nép csak szájával közeledik
hoz zám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem,
is tenfélelme pedig csupán betanult emberi parancsolat...”
(13. vers). Az ítélet azzal veszi kezdetét, hogy Isten – aki
ad dig gyakran hívta megtérésre népét prófétái szavával –
most már elzárja a nép elől a megtérés lehetőségét. Ezért
„ká bultság lelkét” (10. vers) bocsátja rájuk, az Írást pedig
le pecsételt könyvvé teszi, hogy amikor olvassák, értelme
rej tve maradjon előlük. Véget vet a bölcsek böl cses sé gé -
nek, elveszi az értelmesek értelmét, és a nép teljes lelki sö -
tét ségben jár. Ezután jön a pusztító babiloni támadás,
amely nek vége a hetven esztendei fogság lesz. Az ítélet
meg hirdetését a próféta felkiáltása zárja: „Micsoda fo nák -
ság! Egyenlőnek tartható-e az agyag a fazekassal? Mond -
hat ja-e az alkotás alkotójának: Nem ő alkotott engem?!
Mond hatja-e a fazék a fazekasnak: Nem ért a dolgához?!”
(16. vers)

Majd a 17. versben – itt kezdődik a textus – hirtelen
han got vált a próféta: „Már csak kevés idő van hátra, és a
Li bánon kertté válik, a kert pedig erdőnek látszik. Azon a
na pon a süketek is meghallják az Írás beszédét, a vakok sze -
mei pedig látni fognak a homály és a sötétség után.” A fe je -
zet első felének kontrasztjában nyilvánvaló: a gyökeres
vál tozás, a nép és az ország sorsának újbóli jóra fordulása

nem a nép megtérésének következménye, hanem ettől füg -
getlenül, Isten megváltó cselekedetének kell tulajdonítani.

A fogságból való szabadulást megelőzően, a fogság ke -
ser ves évei alatt a nép ugyan meg fog térni, de ez Isten
aján déka. Hogy a fogság idején fülük lassan-lassan meg -
nyí lik az Írás szavának, Isten igéjének meghallására, az
csak azért lehetséges, mert Isten nyitja meg fülüket! Mi -
ként a vasárnap evangéliumában (Mk 7,31–37) Jézus a sü -
ket fülét megnyitotta. Az evangéliumi történet végén a so -
ka ság helyesen állapítja meg: „Mindent helyesen cseleke -
dett: a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé.”
Csak maga Isten teheti az igéje számára süket fület hal ló -
vá, és az ő szabadító, megváltó cselekvéséről vallást tenni
kép telen ajkat beszélővé. Isten kegyelmi aktusa teremti
meg a bűnösök megtérésének új lehetőségét is.

„Újra örömüket lelik az alázatosak az Úrban, vigadnak
a szegény emberek Izráel Szentje előtt, mert vége lesz a zsar -
noknak, és elpusztul a csúfolódó!” – a próféta szava itt
össze cseng a zsoltároséval: Isten szabadító, megváltó cse -
lek vé se igazolja azoknak a hitét, akik a lelki elsötétedés
ide jén is hűségesek maradtak, de akikről akkor senki sem
hit te, hogy Isten velük van, hanem szabadon gúnyolhatták
és üldözhették őket. Most kiderül, hogy ők voltak az iga -
zak. Az igazak öröme azonban nem az ellenségeik, ül dö ző -
ik bukása fölötti káröröm, hanem a szabadító, megváltó
tet tét véghezvivő Istenben lelik örömüket.

Mindez része annak, amit megigazulásnak mondunk,
és ami teljes egészében – a megtérést is beleértve – Isten
cse lek vése az életünkben. Bár nekünk kell megtérnünk,
még is Is ten az, aki véghezviszi. A Prőhle-féle Agenda nem
alap ta la nul határozta meg így a vasárnap fő üzenetét: Is ten
igazít meg!

Meditáció
Kísértést érezhetünk arra, hogy Ézsaiás kora és a mi ko -
runk közt párhuzamot vonjunk: Isten a kábultság lelkét
adt a az emberekbe, bezárta fülüket igéje előtt, vakká tette
sze müket az ő dolgaira, képtelenné tette őket igéjének
meg értésére, elzárta a megtérés útját. Mivel ez nemcsak a
vi lágra, hanem az egyház népére is érvényes, akik ilyen lel -
ki közegben is hűségesek maradtak, céltáblái lettek a több -
ség gúnyolódásának.

A rövidzárlatos aktualizálás – mint mindig – most is kí   -
sértés. Annak azonban helye van, hogy az igehallgató gyü -
lekezetet önvizsgálatra hívjuk: meghalljuk-e valóban, és ért -
jük-e Isten igéjét, vagy csak hallgatjuk? Tudjuk-e alá zat  tal
vallani, hogy hitünk nem a mi teljesítményünk, ha nem ér -
demtelenül, ajándékba kaptuk Istentől? Hogy fü lün ket is ő
nyitotta meg igéje előtt? És amikor győze lem mel állunk el -
len a bűn kísértésének, tudjuk-e, hogy ez nem a mi telje sít -
ményünk, hanem Isten Szentlelkének munkája ben nünk?

Amit a próféta népe bűnéül ró fel – „gonoszságon jár az
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eszük, (...) vétkesnek nyilvánítják az embert a peres ügyek -
ben, és tőrbe ejtik, aki feddeni meri őket a kapuban, semmit
érő ürüggyel fosztják meg jogától az igazat” –, azt helytelen
lenne a bennünket körülvevő társadalom bírálatára hasz -
nál ni, annál is inkább, mert az új szövetségben Isten népe
min dig az egyház népét jelenti. És ha az egyház múltjában
és jelenében lehet is hol több, hol kevesebb példát találni
ilyen „ügymenetre”, a szószéken nem ezek kipellengé re zé -
se vagy ostorozása a feladatunk.

Ugyanakkor a textus java részét alkotó, Isten népének
fel virágzást és új jövőt ígérő prófécia sem aktualizálható
úgy, hogy a jelenről mint annak kontrasztját adó háttérről
nem beszélünk. Ezért az igehirdetőnek veszélyesen vé -
kony jégen kell táncolnia.

Vázlat
Változó világban élünk, újabb és újabb változásokat re -
mél ve. Isten népe a próféta korában is szebb, jobb, bol do -
gabb új világ eljöttét várta. A próféta azonban világossá
tet te: mielőtt Isten jobbra fordítaná népe életének külső
kö rülményeit, a népnek is alapvető változáson kell ke resz -
tül mennie. Ez ránk, Isten ma élő gyermekeire is érvényes.

1. Isten népének életében a próféta korában és minden
idő ben szükséges változások: fülek megnyílása az ige
meg hallására (nem csak hallására), szemek megnyílása Is -
ten cselekvésének észrevételére.

2. Ahogy a fizikai vak vagy süket (evangéliumi textus
pél dája) saját erejéből nem tudja szemét, illetve fülét meg -
nyit ni, úgy a lelki sem. De Isten – az új szövetségben, Jé -
zus ban – meg tudja tenni, meg is fogja tenni. De csak
azok kal, akikről tudja, hogy rászorulnak. Ám süket sé gün -
ket, vakságunkat is csak ő ismertetheti fel velünk – kér jük!
Ne mások süketségére, vakságára mutogassunk!

3. Ha Jézus megnyitja fülünket, szemünket, ha életünk -
ben naponta megtérésünket munkálja, akkor ki leszünk
té ve a nem hívő környezet (család, munkahely stb.) értet -
len ségének, esetleg gúnyolódásának, sőt támadásának. Ezt
azzal a reménnyel viselhetjük, hogy hitünk végül nem fog
megszégyenülni. (Ennek örülhetünk, és nem annak, hogy
gúnyolóink majd megszégyenülnek.) 

4. Isten nemcsak a benne hívők egyéni életében mun -
kálja a változást, hanem népe közösségében, az egyházban
is. Ezért egyházunkban, gyülekezetünkben reménységgel
vé gezhetjük a ránk bízott feladatot. Akkor is, ha a jó irá nyú
változtatás szándékának sokszor nem látjuk ered mé nyét.
Az eredményt nem a magunk munkájától, hanem Is ten től
kell várnunk. 

5. Isten adja az eredményt: igaz ez az egyház alapvető
te vékenységére, a misszióra is. Arra is, amit az egyház
mint közösség a társadalomban végez és arra is, amit min -
den hívő embernek kell végeznie azokban a kö zös sé gek -
ben, ahol megfordul (család, munkahely stb.) Bátran hi -

het jük, hogy Isten munkája nyomán végül a világban élő
egy ház arca valóban Krisztus képét fogja tükrözni, és ez a
vi lágnak is javára lesz, hiszen a világ sóvárogva várja Isten
gyer mekeinek megjelenését.

A végső beteljesedés ígérete azonban túlmutat ezen az
éle ten. Az utolsó nagy változás, amikor a megváltás Krisz -
tus ban elvégzett műve mindenki számára nyilvánvalóvá
lesz, és a világ felszabadul a mulandóság átka alól, és raj -
tunk is nyilvánvaló lesz, hogy nagypéntek és húsvét óta vé -
ge a halál uralmának. Ennek igazsága most csak hitben a
miénk, de hitünk egy napon igazolódik!

V É G H E LY I  A N TA L

Tallózó

„Az utolsó időkben az ember is új teremtéssé válik, aki ér -
te ni fogja Isten dolgait (…) A 22. versben jó korrektúra ’äl
helyett ’él-t olvasni: az Úr, Jákób házának az Istene, meg -
vál totta Ábrahámot. Nem szükséges Ábrahám meg vál tá -
sá nak a gondolatát a Biblián kívül álló legenda módján el -
kép zelni (…) Ez a nép nem fog többé „szégyenkezni” a po -
gányok között, hiszen újra országot ad nekik Isten, ha za -
vezérli őseik földjére. Megláthatják azt az „újat”, amit Is ten
tesz népéért (Ézs 43,19). Ezzel megvalósul Isten célja: el -
ismerik az ő szentségét azok is, akik a jelen nyo mo rú sá gai
között éppen úgy türelmetlenkednek és kétség be es nek,
ahogyan hajdan a pusztában vándorló nép. Türel met len -
kedett a nép a babiloni fogságban is (Ézs 40,27); sőt, az
apos toli igehirdetés gúnyolói is (2Pt 3,4). Az ígéretek be -
tel jesedésének az idején nemcsak a nyomorúság szűnik
meg, hanem a hitetlenség is.” (Jubileumi kommentár. Bib -
liaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft.)

„A süketek és a vakok... hallanak és látnak (vö. 32,3;
35,5). Ez ellentétben áll a 29,10–12-vel, mely a nemzet rö -
vid látásáról beszél.” (A Biblia ismerete kommentársorozat.
Ke resztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

„Ábrahám megváltója: Egyedülálló utalás az Ószövet -
ség ben Ábrahám megváltására.” (Jeromos Bibliakommen -
tár. Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat)

„(…) a fejezetnek bizonyos részletei a Kr. e. 701-es ese -
mé nyekre utalnak, amikor Szanhérib megtámadta Júdát
(…) Más részletek azonban inkább a Kr. e. 587-es ese mé -
nyek re mutatnak, amikor Nebukadneccar szó szerint fel -
gyúj totta Jeruzsálemet (…) A fejezet egésze egy látomás
(11), amely Istennek Sionra vonatkozó hosszú távú tervét
tárja elénk. A 701-es és az 587-es események csupán két
je lentős lépést jelentettek ennek a tervnek a meg va ló su lá -
sá ban.

A 17. versben szereplő kevés idő nem szó szerint ér ten -
dő. (…) Isten szemszögéből tekint az emberi törté ne lem -
re, nem azokéból, akik a történelmi folyamatokat úgy -
mond földközelben élik meg. (…) Ha ez a vég távolinak
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tű nik számunkra, és ha nem látjuk, Isten hogyan mun kál -
ko dik a jelenben zajló eseményeken keresztül, ez egy sze -
rű en azért van, mert mi nem vagyunk azonosak Istennel.”
(Barry Webb: Ézsaiás könyve. Harmat)

Gondolatok, illusztrációk

AFORIZMÁK
(a vakok szemei pedig látni fognak a homály és a sötétség
után)
„Időnk csapása, hogy bolond vezet vakot.”

William Shakespeare (1564–1616) angol drámaíró:
Lear király

(Újra örömüket lelik az alázatosak az Úrban)
„Forduljatok hát el a bűntől, ápoljátok az erényeket, kap -
jon illó remények szárnyára lelketek, küldjétek alázatos
könyörgéseiteket fel az égbe.”

Boëthius (480?–524) római filozófus, államférfi

„…meg kell azt vallani nagy alázatossággal, hogy (Isten)
min den cselekedetei szentek, igazak; méltatlan senkit íté -
le tei nem találnak: sőt igaz, ítéletének idején is. Ke gyel -
mes ségét abban mutatja meg, hogy az idő szerént való
bün tetésekkel és nehéz keresztekkel bölcsen magához ve -
zér li a tőle elhajlott és utairól eltévelyedett bűnös embert.”

Bethlen Kata (1700–1759) magyar írónő

(gyermekei meglátják kezem munkáját)
„Sose csak a lábad alá nézz. Csak az talál rá a helyes útra,
aki a messzi horizontra szögezi a tekintetét.”

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

VERS
(Újra örömüket lelik az alázatosak az Úrban)
Thomas Stearns Eliot (1888–1965): East Coker (részlet)

Egyetlen bölcsesség van, amit még remélhetünk,
Az alázat bölcsessége: az alázat végtelen.
(Vas István fordítása)

Szkhárosi Horvát András (16. század) költő: Az átokról

Rettenetes ez világnak mostan minden dolga,
Csudálatos nagy vaksága és hatalmassága,
Nem fog rajta az istennek semmi igazsága,
Sem haragja, sem csapása, sem irgalmassága.

Luther Márton: Erős vár a mi Istenünk (részlet)

Erős vár a mi Istenünk,
kemény vasunk és vértünk.
Inségben együtt van velünk,
megvált és harcol értünk.
(József Attila fordítása)

Szentháromság ünnepe után 13. vasárnap
1Móz 4,1–16a

A vasárnap témája – „A hit cselekedetek nélkül halott” –
az előző vasárnap témájára felel, mely így hangzott: „Isten
iga zít meg!” A hite miatt igaznak mondott ember élete
még csak esély, lehetőség, melyet a hálából fakadó cse le ke  -
detek töltenek meg tartalommal. Az óegyházi evan gé li um,
az irgalmas samaritánus története is ebbe az irányba visz.
A samaritánus nem a saját lelkiismerete megnyug ta tá sára
tesz valami kevés jót, hanem mindent megtesz, ami re a
bajbajutottnak szüksége van, sőt szüksége lehet. A pap és
lévita meg tudta indokolni magának, hogy a mó ze si
törvények miatt nem érinthetnek tisztátalant, ezért nincs
módjuk segíteni. Templomi áldozat igen, felebarát se gítése
nem. Kicsit nehezebb megfejteni, hogy Káin és Ábel
története hogyan illeszthető ebbe a gondolat me net be. A
jézusi példázat ezen a helyen a felebarát fogalmának tisz -
tázására szolgál, ezért nem folytatja, nem összegzi pél dá ul
így a történetet: „…ezért a samaritánus áldozatára rá -
tekintett az Isten, nem úgy, mint a pap és a lévita ál do za -
tára” – de ha így folytatta volna, az is tökéletesen be le il -
lesz kedett volna az ő egész tanításába. Textusunk alapján
talán így bővíthetnénk a címet: A káini hit cselekedetek
nélküli, azaz halott volt, ezért halált termett.

Exegetikai megjegyzések
Ha Káin és Ábel történetét – mint az őstörténet részét –
pél dázatként értelmezzük, hatalmas jelképekké nőnek,
mind az események, mind a személyek.

1–2. v. Káin, az idősebb, földművelő, Ábel a fiatalabb,
pász tor. Később erre rímel Ézsau és Jákób története, va la -
mint Jézusnál a „két testvér” példázata (Mt 21,28 kk.), sőt
a „tékozló fiú” példázatából az idősebbik magatartása, de
Má ria és Márta is eszünkbe juthat.

3–5. v. Örök kérdés marad, hogy miért tekintett Isten
csak az egyikre, és a másikra miért nem. Az igaz ság ér ze -
tünk követeli, hogy legyen magyarázat, mert ok nélkül
„még az Isten sem tehet ilyet.” Az általánosan hangoz ta tott
magyarázat, hogy tudniillik, az áldozat minőségében volt
különbség, nem valószínű, sokkal inkább az, hogy Ká in
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személyiségében, magatartásában volt olyan vonás, amely
az áldozat bemutatásával nem fér össze. Még izgal ma sabb
az a kérdés, hogy miből tudta meg Káin, hogy nem kedves
az Isten előtt. Nyilván az életének ala ku lá sá ból, esetleg
saját sorsát Ábel sorsával összehasonlítva kö vet keztetett
vissza arra, hogy őrajta nincs áldás.

6–7. v. Isten beszéde így foglalható össze: Miért bosz -
szan kodsz? Nem az a dolgod, hogy mással összehason lítsd
ma gad, hanem hogy jót tegyél. Ha passzív vagy (nem te -
szel jót), rést nyitsz a lelkeden, hogy valami sokkal rosz -
szabb is bejöjjön, pedig most még becsukhatnád előtte az
aj tót. Most még a te kezedben a lehetőség, hogy megelőzd
a nagyobb bajt.

8–12. v. Azt gyilkolta meg, akit a leginkább kellett vol -
na, hogy szeressen. Következik a bűnök tetézése: hazug -
ság, gúnyos elhárítás, majd az ítélethirdetés után a rek la -
má ció. Bűnbánatnak nyoma sincs. Szinte torlódnak a köl -
tői képek az esemény jelentőségének érzékeltetésére: az Is -
ten színe elől való elvetettség, az égbe kiáltó kiontott vér, a
káini véráztatta kéz, a föld vért befogadó, feltátott szája
(amely ráadásul elveszti a termőerejét). A földre többé
már nem otthonaként tekinthet Káin, hanem mint foly to -
nos menekülésének a helyszínére.

13–14. v. Káin összefoglalja büntetésének lényegét.
Meg értette, hogy az Isten közelségéből kiesett, de hoz zá te -
szi, hogy számára az igazi probléma az, hogy kiesett Isten
vé delméből, oltalmából is. „Bárki meggyilkolhat” – jelzi,
hogy magából kiindulva, saját cselekedetét másokra vetíti.
Ő gyilkolhatott, de magára nézve elviselhetetlennek tartja,
hogy ezt vele is megtehetik.

15–16. v. Isten kegyelme az egész őstörténeten vé gig vo -
nul. Ha büntet is, de mindig hagy egy „kiskaput” az ember
szá mára. Ahogyan az első emberpárnak vagy a bábeli to -
rony építőknek sem kell azonnal meghalni, Káinnak sem
ez az igazi büntetése. Sőt védettséget, egyúttal bélyeget kap
Istentől. Folytathatja életét, de talán ez az igazi bün te té se.
Bűnbánat nélkül ugyanis ez az élet már nem élet. Az em -
beri minőséget vesztett élet, az Istent vesztett élet, az em -
berek bizalmát vesztett élet, a kudarcot kudarcra hal mo zó
élet, a lelkiismeret-furdalástól és bűntudattól átszőtt élet
talán kiváltja az egyetlen lehetséges megoldást: a bűn bá -
natot és megtérést.

Összefoglalva tehát: az egész emberiség történetére ve tít -
ve a káini gondolkodás, életmód semmit nem értett meg
Isten szeretetéből és az emberi élet lehetőségeiből. Nem ér ti,
hogy az összehasonlítás más életével értelmet len, hogy az
irigy ség és harag csak a saját lelkét mérgezi, hogy a jó cse lek -
vésével értelmessé tehetné az életét, hogy a másik el tün te té -
se nem old meg semmit. Nem érti, hogy sa ját bűnének kö -
vetkezményeit cipelni sokkal rosszabb, mint megbánni azt.

Újszövetségi oldalról nézve: Ábel földre ontott vére
bün  tetés után kiált, Krisztus földre ontott vére pedig ke -
gye lem után.

Az igehirdetés felé

1. Ismerd meg magad – Honnan jön a haragod?
Miközben írom e sorokat, temetik azt a fiút, akit két osz -
tály társa vert agyon. Talán nem is a gyilkosság oka a meg -
fejt hetetlen, hanem az, hogy hogyan lehet a gyilkosnak ez -
után élni? Ha rájönnek, ha nem, milyen lesz ezután a mo -
solya, kézfogása, ölelése, barátsága, szerelme? Mit fog vele
tenni a lelkiismerete, a tudat alá szorított rettenetes holt -
test?

Ugyan mire volt jó a gyilkosság? Változott tőle valami?
Meg oldódott a kisebbségi érzés? Megéri Káinnak ilyen
viss zafordíthatatlan bűnnel leterhelni magát, és aztán ci -
pel ni, cipelni a végtelenségig? Gyilkos háborúk után volt-
e az agresszornak egyetlen nyugodt perce is? Lehet-e a
„gyilkos” bélyeggel a homlokon minőségi életet élni?

2. Ismerd meg Isten szándékát – Életed lehetőség a jóra
A harag ott indul, amikor a másiknak jobban megy va la -
mi. Adva van egy sikeres Ábel és egy sikertelen Káin. Ad -
va van egy sikeres és egy sikertelen osztálytárs, mun ka -
társ, családtag, szomszéd, egykori barát, párt, felekezet, or -
szág. Adva van egy sikeres Jézus, telve hatalommal és bé -
kességgel, és adva van egy csapat főpap, írástudó és fa ri -
zeus telve kisebbségi érzéssel és féltékenységgel. A si ker te -
len lehorgasztott fejjel jár egy ideig. Szégyen, bosszú és ha -
rag keveredik a lelkében. Innen még vissza lehet (le he tett
volna) fordulni. Ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ne
hasonlítsd magad máshoz, ha a tőled telhetőt meg te szed,
tiszta lelkiismerettel élhetsz. Nyilván presztízsvesz te sé get
jelent beállni a hozsannázók sorába, örülni más si ke rének,
büszkének lenni mások tehetségére, eredmé nyei re. Az
irgalmas samaritánus nem akart főpap lenni, de még lé -
vita sem, csak tette, amit tenni tudott. Senki nem látta,
nem dicsérte, mégis egyensúlyban volt a lelke, mert azt
tette, amire teremtették.

3. Ismerd meg Isten kegyelmét – Jézus kiontott vére érted is kiált
Valljuk be: az egyháztagok sem kivételek. Az idősebbik
test vér vagyunk a tékozló fiú történetéből, aki úgy érzi,
hogy fölé került és jogtalanul lett sikeresebb a fiatalabb.
Nem akarom látni, jobb lett volna, ha disznók vályújánál
pusz tul, ahogy megérdemli! Az apa azonban nem ilyen.
Ad esélyt a fiatalabbnak, de ad esélyt az idősebbnek is. Ad
esélyt Káinnak is. Ad esélyt a kicsinyes, bosszúálló, irigy,
ha ragtartó, önigazságát kereső mai embernek is. Azért ad
esélyt, mert Jézusnak a golgotai kereszten nem adott.

A disznóvályúnál álldogáló mai embernek is alap ve tő -
en csak két gondolata lehet: Ha belepusztulok is, nem fo -
gok megalázkodni, bevallani, hogy tévedtem. Vagy: be val -
lom, nagyon elrontottam, kérlek, bocsáss meg! A vissza -
for díthatatlannak tűnő, elrontott élete romjai mellett álló
mai káini embernek két gondolata lehet: igenis rek la má -
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lok, mert nagyobb a büntetésem, mint amit el hor doz hat -
nék. Vagy: tisztítsd meg a kezemet Krisztus vérével!

Javasolt énekek: EÉ 408 (Ó, nagy Isten, sok a vétkem), EÉ
411 (Fordítsd el rólunk, Urunk, haragodat)

M E K I S  Á D Á M

Tallózó

„… jelet tett az Örökkévaló Káinra. Bölcseink szerint Káin
meg tért bűnös volt (…) Isten kegyelme a megtért bű nös -
sel szemben végtelenül nagyobb, mint az emberé.” (Hertz
Biblia jegyzetei. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka
Kft.)

„Isten nem vetette el Kaint, csak próbára tette. Meg kell
bé külnie az érthetetlen hátratétellel (…) A „Kain bélyege”
– a szóhasználattal ellentétben – nem szégyenjegy, hanem
az isteni oltalom jegye.” (Biblia – Magyarázó jegyzetekkel.
Ma gyar Bibliatársulat, Kálvin Kiadó)

„Nem a láthatókon (…) kell lemérnem, hogy Isten ke -
gye lemmel tekint-é rám, hanem azon, hogy beszél hoz -
zám, gondja van rám. (…) Igazán ott kezdődik a baj, hogy
Is ten szava süket fülekre talált.” (Szabó Andor: Lábam előtt
mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„Ez a vér (…) ítéletért kiáltott, amíg kiáltását túl nem
har sogta Jézus Krisztus vére, amely határozottan ítéletet
jelentett, de ugyanakkor teljes bocsánatot és megbékélést
is.” (Cornelis van der Waal: Kutassátok az Írásokat! Irány -
tű Kiadó)

„Mivel Kain nem ismerte Isten jellemét, oly nagy nak
tartotta bűnét, amilyenre nincsen bocsánat. Nem az volt a
baj, hogy felismerte bűne nagyságát, hanem hogy nem
ismerte Istent. (…) Nem kívánt kegyelmet, mert nem
kívánta Istent.” (C. H. Mackintosh: Elmél ke dé sek Mózes
1–5. könyvéről. Evangéliumi Kiadó)

„Ez az ősi történet megrendítő figyelmeztetés: Káin kö -
zöt tünk és bennünk él; Isten irgalmazzon és könyörüljön
raj tunk! (…) Akire Éva azt mondja: Nyereség! – annak az
ál dozatára mondja Isten: semmiség. Akire Éva azt mond -
ja: pára, lehelet, semmiség – annak az áldozatára pedig rá -
tekint. (…) Ha szóról-szóra fordítanám (…): Akkor égni
kez dett Káinban és leesett az arca. Magyarán: égő ha rag já -
ban lehullott róla álarca. (…)” (Gyökössy Endre: Az ős tör -
ténet. Szent Gellért Egyházi Kiadó)

Gondolatok, illusztrációk

AFORIZMÁK
(légy átkozott – jelet tett az Úr Kainra, hogy senki se üsse
agyon, ha rátalál)
Ítélete és büntetése – miként Luther mondja – az ő „nem
lé nyegi munkája” (opus alienum). „Tulajdonképpeni mun -
kája” (opus proprium) a megvédés és megóvás, a se gít ség
és gyógyítás, valamint szeretetének egyéb megnyil vá -
nulásai. Abban a helyzetben, amelyben a teremtett világ
van, Istennek szembe kell szegülnie a még mindig je len -
lévő, sőt félelmetesen tomboló gonoszsággal.

Gottfried Voigt: Bevezetés az egyház tanításába

(senki se üsse agyon, ha rátalál; letelepedett Nód földjén,
Édentől keletre)
Egyszerűen lehetetlen gondolat, hogy a vallás betű sze rin -
ti és nem szimbolikus ábrázolása az igazságnak és az élet -
nek. Aki ezt állítja, az közel sem járt ahhoz, hogy ko -
molyan filozofáljon erről a tárgyról.

George Santayana (1863–1952) amerikai filozófus

(Nód – a nyugtalanság földjén)
Mire igyekeztem, és hová jutottam? Mire vágyódtam, és
mi után sóhajtozom? A boldogságot kerestem, és íme:
meg zavarodtam. Isten felé igyekeztem, és magamra akad -
tam. Nyugalmat kerestem bensőmben, és nyugtalanságot
és fájdalmat találtam szívemben.

Canterbury Anzelm (1033–1109) „szent”,
olasz származású angol skolasztikus filozófus, pap

VERS
Balassi Bálint: Adj már csendességet (részlet)

Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli Úr!
Bujdosó elmémet ódd bútól szívemet, kit sok kín fúr!
…
Irgalmad nagysága, nem vétkem rútsága feljebb való,
Irgalmad végtelen, de bűnöm éktelen s romlást valló.
…
Nyisd fel hát karodnak, szentséges markodnak áldott zárját,
Add meg életemnek, nyomorult fejemnek letört szárnyát;
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