
Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott,
és kiosztotta az ott ülőknek. (Jn 6,11a)

Fesztiválszerű, nagy egyházi rendezvényről tartottunk ha-
zafelé. Beszélgettünk. Az értékelések erős különbséget mu -
tattak, a lelkesedéstől a fanyalgásig. Emlékszel? Ott voltál?
Hallottad?  Záporoztak a kérdések, és hamar kiderült, nem -
csak az értékelések különböznek, hanem maguk az élmé-
nyek is. Voltak, akik odaértek, és voltak, akik nem. Voltak,
akik észrevették, és voltak, akik nem. A lemaradás oka hi-
hetetlen, nevetséges banalitás: messzire kellett menni a reg -
geliért-ebédért-vacsoráért. Reggeli vagy bibliatanulmány?
Világos, hogy reggeli! Időben elfogyasztott ebéd vagy világ -
hírű előadó? Nem lehet kérdés. És aki következetesen az óra -
rendet választotta, a komótos reggelit és a le nem késett
ebé det, meg a még üres buszokat a tömeg helyett, az ké-
nyelmet biztosan talált, élményt azonban alig. Lemaradt a
csodáról. Nem értette, miért lelkendeznek mások. 

A kenyérszaporítás történetét hatszor írja le az Újszö -
vet ség. Sok hangsúlya, csúcspontja lehet. Különböznek is a
tudósítások, egyik ezt emeli ki, a másik azt. Az egyik már -
ki variáció (8,1kk) markáns vonásokkal rajzolja meg a
sokaságot. Már három napja vannak Jézussal, nincs mit
en niük, sokan közülük távolról jöttek, ha haza indulnak,
ki dőlhetnek útközben. Micsoda társaság! Nem számít, hogy
vacsoraidő van, hogy messze az otthon, nem számít, hogy
mekkora fáradságba kerül, hallani kell a Mestert. Nem le-
het betelni a szavával, nyomában életre kel a lélek, minden
új fényt és színt kap, rettegő szívek bátorodnak, vigasz
árad és erő.  Bolondok lennénk otthagyni, és helyette ételt
meg szállást keresni! Gondolatnak is képtelenség. Étel nél-
kül kibírja az ember. Vigasz, remény és lelki támasz nélkül
bizonyosan nem. Maradnak hát. Isszák a szót. És ők, a bal-
gák, az élhetetlenek, akik elfeledkeznek saját érdekeikről,
látni fogják, amikor Jézus hálát ad, megtöri a két kenyeret,
és a tanítványok osztják, és osztják, és még mindig van, és
még mindig van. Aki elment vacsorázni és szállást keres-

ni, az lemaradt a csodáról. Fanyalogva ballag hazafelé.
Ilyet máskor is hallottunk – dünnyögi hasonszőrű útitár-
sának. Akik maradni merészeltek, azok már a maradék-
okat gyűjtögetik. A bátraké a csoda. Azoké, akik felisme-
rik: önmaguknál nagyobbal és fontosabbal találkoztak,
meg kell hát ragadni a pillanatot.

A kenyérszaporítás történetét hatszor írja le az Újszö-
vetség, Jézus és a tanítványok párbeszédében árnyalatnyi
különbségekkel. A részletek különböznek, a lényeg azonos:
deficit, amerre csak nézünk. Honnan volna itt a pusztában
annyi kenyerünk…? Kétszáz dénár árú kenyér sem elég ne-
kik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Van itt egy gyer -
mek, akinél van öt árpakenyér és két hal, de mi ez ennyinek?
Nincs, képtelenség, nevetségesen, lehetetlenül kevés. És ez
nem sötéten látás, nem pesszimizmus, ez a valóság. A tény,
tény. Fölösleges vele vitatkozni. Ha 100 fő tartozik a gyüle-
kezetünkhöz, azt bárhogy nézzük, 100 fő. Nem több. Ha
örültünk 3 konfirmandusnak, az bármeddig nézeget jük,
nem harminc, csak három. Az öt kenyér és az ötezer em-
ber sehogy se passzol. Ez tény. Kár vele vitatkozni. 

Nem is kell letagadnunk a tényeket. Az viszont kérdés,
hogy min tájékozódunk. Aki a deficiten tájékozódik, az el
se kezd cselekedni. A szegények öt kis lapos árpakenyerének
és egy ötezres tömegnek semmi találkozási pontja nincs. Ha
a deficiten tájékozódunk, széttárjuk a kezünket. Ha Jézus
szaván, akkor elkezdjük leültetni az embereket. Szinte álom -
ban cselekszünk. Halljuk a hálaadás szavait. Kinyújtjuk a
kezünket, és átvesszük Jézustól a kenyeret, osztjuk, és oszt -
juk, és még mindig van, és még mindig van. Azoké a csoda,
akik elég bátrak. Akik a számoknál jobban hisznek a Mes -
ternek. És a 100 megelevenedik, aktivitása fölér ezerével.
És a három hoz másik hármat. És részesei leszünk a cso-
dának. A csoda azoké a balgáké, akik leteszik a papírt és a
ceruzát, netán a számológépet, és azt teszik, amit mond a
Mester: elkezdik osztani a nevetségesen keveset. És mire
föl eszmélnek, már a maradékot gyűjtik. Munka közben
megkérdezik: tud-e még valaki egy kosarat szerezni? 
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Bevezetés
A mai Magyar Katolikus Egyház helyzetét szemlélve több
kérdés is meg fogalmazódott bennünk, amelyekre választ
ke  res tünk. Az ezek közötti kapcsolatok vizsgálata ösz tön -
zött min ket arra, hogy egy olyan kutatásba kezdjünk,
amely a fia tal- és felnőttkori megtérés külső és belső kö -
rül mé nye i re próbál rávilágítani. Kutatásunk hármas célját
az aláb bi akban fogalmaztuk meg:

1) Fényt deríteni arra, hogy melyek azok a főbb té nye zők,
amelyek a jelenlegi magyar helyzetben jelentős rész ben sze -
repet játszanak a mai fiatal- és felnőttkori meg té ré  sekben;

2) Annak elősegítése, hogy az egyház közösségei ezen
té nyezők ismeretében felülvizsgálhassák benső életüket;

3) Annak előmozdítása ezek feltárásával, hogy a ke resz -
tény közösségek (még) tudatosabban állíthassák össze
evan gélizációs kezdeményezéseiket.

Kutatásunk tehát kifejezetten gyakorlati teológiai jelle-
gű. A jelenség vallásszociológiai megközelítése, va la mint a
katolikus egyház által hivatalosan megfogalmazott evan -
gélizáció- és katekéziskoncepció alapján kívánunk meg -
fogalmazni előremutató irányvonalakat a gyü möl csö zőbb
első evangélizáció érdekében.

Első evangélizáció alatt azt a folyamatot értjük, amelyet
az egyház végez annak érdekében, hogy a nem hívőt se gít -
se eljutni odáig, hogy keresztény hitre jusson, vagyis az
ön álló, szabad döntésig, miszerint keresztényként akar él -
ni. Ebben az értelemben a kereszténnyé válás első, alap ve -
tő szakaszát jelenti.2

A megtéréssel kapcsolatos eredmények
összegzése

Kutatásunk alapjául egy kérdőíves tesztlap szolgált, amely -
ben egy demográfiai és egy a hittel, megtéréssel kap -
csolatos kérdésblokk szerepelt. 128 kitöltött és ér té kel he tő
kérdőív adatai alapján dolgoztunk. A válaszadók 47 telepü -
lésről valók az ország minden részéről, 78 nő és 50 férfi.

A beérkezett válaszokat összesítettük, kategorizáltuk,
majd értelmeztük a katolikus egyház evangélizációval
kap csolatos dokumentumainak, valamint a témával kap -
cso latos egyéb, tudományos reflexióknak a fényében.

Megtérésfogalmak. A kérdőív második kérdésblokk já -
nak egyik − a megtérés fogalmára vonatkozó − kérdésére
adott válaszokból kitűnik, hogy a válaszadók mindegyike
szá mára a megtérés egy – lassabban vagy gyorsabban ki -
bon takozó – fordulatot jelent az életben, amely fo lya -
matban Jézus Krisztus személye (és az egyház) döntő vi-
szonyítási pontként szerepel. A megtérésnek köszön he tő -
en egész személyiségük átalakul, és életük új irányt vesz.

A gyermekkori vallásos nevelés. A válaszadók 60%-a
nyi  latkozott úgy, hogy gyermekkorában vallásos ne ve lés -
ben részesült. Négyötödük járt korábban hittanra; több
mint kétharmaduk (67,5%) részesült a beavató szent sé -
gek  ben, és több mint a felének (53,2%) volt olyan templo-
mi élménye, amelyet fontosnak tartott. Sokkal kisebb
arány ban (16,4%) említették a kimondottan a családban
(szü lőktől) kapott vallásos nevelést, valamint a vallásos

A fiatal- és felnőttkori megtérés tényezői
a mai Magyarországon1

F E R E N C Z  Z O L T Á N  −  K E S Z E L I  S Á N D O R  −  K O V Á C S - K R A S S Ó I  A N I K Ó

TA N U L M Á N Y O K

1 A teljes tanulmányt lásd http://www.theol.u-szeged.hu/konyvtar/
keszeli/a_megteres_tenyezoi.pdf

2 Vö. Ad gentes zsinati dokumentum 6,26. Gevaert, J.: La proposta del
Vangelo a chi non conosce il Cristo. Elle Di Ci, Leumann – Torino, 2001.
14–19. o.



nagy szülők példáját és az egyházi iskolában szerzett ta -
pasz talatokat (7-7%).

A gyermekkori vallásos nevelés pozitív vonásai, amelyek
a megtérésben is fontosak voltak. A válaszadók 52,3%-a je -
lez te, hogy vallásos neveltetésüknek voltak pozitív hatásai.
A későbbi megtérés szempontjából lényeges, pozitív sajá -
tos ságai között többségük (57,1%) a hitbeli alapok letéte-
lét, az alaptanítások megismerését nevezte meg. Jóval ki-
sebb arányban említették, hogy a hívő szülő és/vagy pap
személyében pozitív vallásos példát kaptak (16,9%), vala-
mint hogy az egyházi szervezet működésének és szokásai -
nak ismerete megtartó erő volt számukra (13%). Ele nyé -
sző arányban említették, hogy a gyermekkori vallásos ne -
ve lés eredményezte volna Isten szeretetének megismeré-
sét (5,2%), és hogy ennek a nevelésnek fontos vonása lett
volna a személyesség (vagyis a hitbeli nevelők és a gyermek
közötti meghitt, hitbeli beszélgetések) megléte (3,9%).

A gyermekkori vallásos nevelés hátráltató hatásai a ké -
sőb bi megtérésre. A vallásos nevelésben részesültek szerint
leginkább negatív hatása a neveltetésük során megismert
taszító isten- és egyházképnek volt (24,7%). Valamivel ke-
vesebben voltak azok, akik szerint a szerető Isten, vala-
mint a Lélek bemutatásának hiánya a jelentős negatívum
(18,2%). 13%-uk a szokás, a kötelesség kényszerítő erejét
tartotta rossznak. Alacsony arányban (5,2%) említették a
szülői példa hiányát a negatívumok között.

A megtérésben szerepet játszó fő tényezők. A felmérés
adatai szerint a fiatal- és felnőttkori megtérésekben sokfé-
le tényező játszott szerepet. Kategorizálásuk és a kategóri-
ák előfordulásának vizsgálata a következő eredményekre
veze tett. A leggyakoribb tényezők a következők voltak: 1.
68%-nál a találkozás, személyes kapcsolat tanúságtevő hí-
vőkkel; 2. 48%-nál találkozás és kapcsolat keresztény köz-
össéggel; 3. 24%-nál negatív élmények, megrázó (olykor
tragikus) élet események; 4. 22%-nál valamilyen sze mé lyes
imatapaszta lat, és/vagy élményszerű, mélyen meg érin tő
liturgia; 5. 15%-uk említette a Szentírás, illetve vallásos
irodalom olvasását; 6. 13,2%-uk pedig a teljes életre vá -
gya kozást, az újra való nyitottságot és a kíváncsiságot. A
töb bi tényező említése 10%-os vagy az alatti arányú volt.
Fi gye lem reméltó, hogy akadnak olyan tényezők, amelyek
együt tes előfordulása is számottevő.

A megtérésben szerepet játszó fő tényezők és hatásaik. A
meg térésben döntő szerepet játszó tényezők hatásai is
sok félék. A leggyakoribb hatások az alábbi előfordulási gya  -
korisággal összegezhetőek: 1. 46%-nál: tudatos élet (vál toz -
tatás), értékek újragondolása; kritikus gondolko dás mód;
alázat az élettel szemben; 2. 39%-nál: a keresés vágya (Iste né,
az ő tanításáé, imaéleté, közösségé stb.); 3. 23,4%-uknál:
bizalom az életben; 4. 21,9%-nál: jobb sze mé lyes kapcso-
latok kialakítása; az önzetlen szeretet képessége; 5. 14,8%-
nál: helyes isten-, egyházkép; hitbeli megerősödés és a ra-

cionális alapok letétele; 6. 14%-nál: erő az élethez; 7.
10,15% esetében: önbizalom, önszeretet.

A megtérést befolyásoló tényezők és hatásaik között ta-
láltunk számos olyan párost, amelyek előfordulási gyako-
risága említésre méltó. Ezek az adatok, összefüggések azt
tükrözik, hogy a megtérés leggyakoribbként említett két
tényezője (kapcsolat hívő egyénnel és közösséggel) játsz-
hatja a legnagyobb szerepet a szintén leggyakrabban em-
lített hatás, a tudatos életváltoztatás esetében.

Az egyháztól kapott segítség a megtérésben. A válasz-
adók külön kérdésre válaszolva jelezték, hogy milyen se-
gítséget kaptak az egyháztól megtérésük folyamatában. A
válaszok alapján a kapott segítségek az alábbiak szerint ál-
líthatók sorrendbe (a 10% fölött említetteket jelezzük):
1. meghívás és részvétel egy közösség és/vagy imacsoport
életében: 50,8%-nál; 2. személyes törődés, kísérés: 36,7%
ese tében; 3. katekézis, szentségi felkészítés, teológiai ta -
nul  mányok: 29,7%-uknál; 4. lelkigyakorlatok, kurzusok,
za rándoklatok: 18%-nál; 5. apostoli lelkületű lelkipásztor:
15,6%-nál; 6. megtért, hiteles emberek: 14,8%-nál; 7. mél -
tóságteljes liturgia: 12,5% esetében.

Az említett segítségek és a megtérésben szerepet játszó
főbb tényezők összevetéséből kitűnik, hogy a tényezők jelen -
tős része az egyháznak köszönhetően „érte el” a megté rő ket.

Az egyháztól várt segítségtípusok. A kérdőív utolsó kér-
désére (Milyen segítséget várt volna még a válaszadó az
egy háztól, amely segítette volna megtérése folyamatában?)
érkezett válaszok közül négy kategória szerepelt, a többi-
hez képest sokkal nagyobb arányban (a válaszadók több
mint 10%-ánál). A kérdőívek kitöltői számára a megtéré-
süket jobban elő tudta volna segíteni az egyház: 1. 27,3%-
nál nagyobb evangélizációs nyitottsággal (lelkesedéssel;
sze mélyes meghívással és törődéssel, érdeklődéssel stb.);
2. 17,2%-nál a közösségi egyház megélésével (amely a test  -
vériséget jeleníti meg, nem autokratikus; ahol együtt szol -
gálnak az evangélizációban; tagjai megtért és komo lyan
vett imaéletet élő hívők stb.); 3. 10,9%-uk esetében szerve-
zett evangélizációs kezdeményezésekkel; 4. ugyanúgy
10,9%-nál több apostolkodásra képes világi Krisztus-hívő
jelenlétével. Amint láthatjuk, mindegyik kategória az
evangélizációra képes, azt közösségi és személyes szinten
is megvalósító egyházra vonatkozik.

A demográfiai változókkal kapcsolatos
eredmények összegzése
A kérdőív első kérdéscsoportjával arra vonatkozóan kíván -
tunk adatokat gyűjteni és összefüggéseket felismerni, hogy
milyen kapcsolat van a megtérők – demográfiai szempont ból
tekintett – élethelyzete és megtérésük konkrétumai kö zött.

Vizsgálatunkban minden településkategóriából (község,
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nagyközség, város, megyei jogú város, főváros) voltak vá-
laszadók, nagyobb arányban azonban a városokból.

A megtérésben szerepet játszó tényezők említésénél a
nagy  községekben a személyes tanúságtevőknek volt kie -
mel kedő szerepe a többi tényezőhöz képest (60%), míg a
fővárosban a személyes imatapasztalatnak is a többi mel-
lett (29%). A negatív élményeket említők aránya nem tér el
jelentősen az egyes településtípusok szerint (kb. 25%).
Jóval nagyobb a válaszok szóródása a tanúságtevőkkel és a
keresztény közösségekkel való találkozás esetében: előbbi-
nek a megyei jogú városokban (73%) és a községekben
(75%), utóbbinak a fővárosban (57%) és a megyei jo gú vá-
rosokban (56%) van nagy szerepe.

A megtérést meghatározó tényezőket iskolai végzettség
szerint vizsgálva azt láthatjuk, hogy a diplomások számá-
ra inkább a személyes imatapasztalat (31%) volt megha-
tározó a tanúságtevőkkel való találkozás (71%) és a közös-
ségi tapasztalat (48%) mellett, míg az érettségizetteknek
inkább a tanúságtevőkkel történő találkozás (51,5%) a kö -
zös ségi élmény (54,5%) mellett.

A foglalkozás, beosztás szerinti vizsgálat esetében jóval
ár nyaltabb a kép. A vezető beosztásúak, a szellemi foglal-
kozásúak és az egyéb foglakozásúak számára a tanúságte-
vő hívőkkel való találkozás (átlagban kb. 60%); a tanulók
számára a keresztény közösséggel való találkozás (81%);
míg a kisiparosok, kereskedők számára a negatív élmé-
nyek voltak a legfontosabbak (71%). A negatív élmények
összességében az aktív keresőket és a diplomásokat befo -
lyásolták leginkább.

A megtérésben szerepet játszó tényezők közötti kapcso -
la tokat vizsgálva azt találtuk, hogy akik negatív élmény
ha tására tértek meg, ezzel együtt említették a Szentírás olva -
sását és a keresztény egyénnel és közösséggel való találko-
zást. Vagyis sokak számára a nehéz élethelyzetben mene-
dékként tűnt fel a Biblia és a keresztény emberek társasága. 

Arra a kérdésre, hogy milyen segítséget kapott a hit út -
ján elinduló személy az egyháztól a megtéréshez, a válaszok
közül kiemelkedett a közösség, imacsoport; a személyes
kapcsolat, kísérés, lelki vezetés és harmadrészt a katekézis.
A város méretének csökkenésével nőtt az egyes segítség-
formák említésének gyakorisága. A kisvárosokban a kö -
zösségek, imacsoportok terén nyújtott segítség említése
ug rik ki (69%); míg a megyei jogú városokban a katekézist
jóval kisebb arányban említették (19%), mint máshol. Ez -
zel szemben a községekben pontosan a katekézis az, ami
kiugró gyakorisággal szerepel (58%).

Az egyháztól elvárt segítség elsősorban az evangélizáci-
ós nyitottság és a közösségi egyház hiányában fogalmazó-
dott meg. Az egyes hiányjelenségek együttes előfordulását
vizsgálva azt találtuk, hogy a szervezett evangélizáció és a
közösségi egyház hiánya kapcsolódott össze szorosan. E -
mel lett szoros kapcsolat volt kimutatható az evangéliumi

életű lelkipásztorok, az apostolkodó világiak és a közössé-
gi egyház hiányának említései között is.

A hiányokat inkább a városokban fogalmazták meg. Az
evangélizációs nyitottságot a fővárosiak és a megyei jogú
városokban élők, a közösségi egyházat a kisvárosiak. Ez
utóbbiak a szervezett evangélizációs kezdeményezéseket
is hiányolták.

A megkérdezettek iskolai végzettsége − egy fő kivételé -
vel − legalább érettségi. Igaz lehet az, hogy legalább érett sé  -
gizettek azok, akiket jobban megérintenek, elgondol kod -
tatnak a hit gyakorlásával kapcsolatban felmerülő kér -
dések, élmények, illetve hogy elsősorban ők azok, akiknek
ilyen irányú igényeire az egyház pozitív választ tud adni.

A megtértek egy főre jutó jövedelem szerinti csoporto-
sítását vizsgálva azt láthatjuk, hogy a jövedelem nem okoz
jelentős eltérést a megtérésben.

Visszatekintés, következtetések

Milyen feladatokra és esetleges új utakon történő előre ha -
ladásra hívják fel a figyelmünket a kutatás eredményei? A
következtetések levonásához egy tőlünk független szem -
pontrendszert hívtunk segítségül; egyrészt a II. vati ká ni
zsinat egyházképét, pasztorális, evangélizációs és kateche-
tikai szemléletét,3 valamint néhány, kifejezetten a tárgyalt
témára vonatkozó püspökkari megnyilatkozást.4

A megtérést elősegítő leggyakoribb
tényezők – néhány következtetés

Ahhoz, hogy értékelni tudjuk kutatásunkban a megtérést
előmozdító tényezők előfordulási gyakoriságát, célszerű
egy rövid pillantást vetni arra, milyen tényezőket em lít az
első evangélizáció folyamatának leírása során a témával
foglalkozó irodalom.
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3 A zsinati egyházkép vonásaival kapcsolatban a zsinat tanítását
vess zük alapul, a pasztorális, evangélizációs és katechetikai szemlélettel
kapcsolatban pedig főként az Evangelii nuntiandi, Redemptoris missio,
Christifideles laici pápai megnyilatkozásokat és az Ordo Initiationes
Chris tianae Adultorumot, a Katekézis Általános Direktóriumát, vala-
mint a Magyar Kateketikai Direktóriumot.

4 Conférence des Évêques de France: Proposer la foi dans la société
actuelle. Les Éditions du Cerf, 1994. Die deutschen Bischöfe: Katechese
in veränderter Zeit. Bonn, 2004. Assemblée des Évêques catholiques du
Québec: Jésus Christ, chemin d’humanisation Orientations pour la for-
mation à la vie chrétienne. Montréal, Médiaspaul, 2004. Assemblée des
Évêques catholiques du Québec: Proposer aujourd’hui la foi aux juenes:
une force pour vivre. Fides, 2000. Conférence des Évêques de France:
Aller au coeur de la foi. Questions du avenir pour la Catéchèse? 2003.
Magyar Katolikus Püspöki Kar – Hitoktatási Bi zott ság: Magyar Ka te ke -
ti kai Direktórium. Szent István Társulat, Bu da pest, 2000.



A megtérést elősegítő tényezők – általános leírás
A megtérést általában előmozdító folyamatot és az abban
szerepet játszó tényezőket az alábbiakban foglalhatjuk ösz -
sze.5 Az első evangélizáció két fő mozzanatra osztható,
ame lyeken belül több tényező is hozzájárulhat a hitbeli
dön tés megszületéséhez. A két mozzanat a valóságban ne -
he zen különíthető el egymástól: mindegyik elemei előfor-
dulhatnak a másikra inkább jellemző időszakban.

A tényezők mindegyike fontos, de hogy melyikre van
leg inkább szükség, az a nem hívő ember – akivel az első
evangélizáció során találkozunk – eddigi élet- és hittörténe -
tétől függ. Az ő személyes megismerése adhat számunkra
támpontokat arra vonatkozóan, hogy melyik tényező
„mű ködésbe léptetésével” − amennyiben módunkban áll
− tudjuk elősegíteni az ő szabad, hitbeli döntésének meg-
születését.

Első mozzanat
Kapcsolat tanúságtevőkkel. A hitbeli döntés megszületésé-
nek fontos feltétele a kapcsolat, egyrészt tanúságtevő ke-
resztény emberekkel, akiknek az élete „más”, „felszólító”,
von zó; másrészt a keresztény közösséggel, ahova belépve
az ember megtapasztalhatja, milyen az, ha emberek az
evangélium mércéje szerint viszonyulnak egymáshoz.

„Gyógyító tapasztalat”. A keresztény emberrel és közös-
séggel megélt kapcsolatban a nem hívőben kialakulhat a
meggyőződés: „Jó és szerethető vagyok, hiszen ők elfo ad -
nak, szeretnek engem.” Az „evangéliumi minőségű” kap-
csolat segítség az önelfogadáshoz, a helyes önszeretethez,
ez pedig feltétele annak, hogy az ember megnyíljon má sok
és végső soron Isten felé, figyelmét önmagáról másra irá-
nyítsa. Tehát a megélt kapcsolat minősége kigyógyít az
önelfogadás és az őszinte megnyílás korábbi hiányából.

Az istenhit felülvizsgálata. Az ember akkor mond igent
Is tenre, ha a róla és a vele élt életről alkotott kép vonzó és
igaz. Az istenhitről és a keresztény életformáról való elkép -
zelések, előítéletek felülvizsgálata ezért fontos. A hí vők kel
történő kapcsolat és párbeszéd teret ad a torz elképzelések
kimondásának és az igaz, tiszta kép megismerésének. Az
elemi és újszerű tapasztalatok (imádságról, közösségről
stb.) ehhez jelentős mértékben hozzájárulnak.

Az értékek felülvizsgálata. Isten akkor kerülhet az em-
berben az őt megillető helyre, ha minden más is a helyére
kerül. Segítség a nem hívő számára, ha alkalma van arra,
hogy az életében fontos értékeket felülvizsgálja. Mi az, ami
élteti? Mi a legfontosabb? Ezek mit adhatnak neki, és mit
nem? Stb.

Szembesülés a létkérdésekkel. Az élet végességével, kor-
látozottságával való mély találkozásról van szó, amelyet
sokféle tapasztalat eredményezhet. Ha felmerül a kérdés:

„Mi értelme az életnek?”, „Hova vezet mindez?”,akkor
megvan egy fontos feltétel ahhoz, hogy az evangélium jó
talajba hulljon.

Önzetlen szolgálat. Minden önzetlen szolgálat „kinyit ja”
az embert másokra, a másik felé, és megtapasztalja általa
a keresztény hit lényegi vonását: az önajándékozást. A hit-
re jutást segíti, ha alkalmat teremtünk a nem hívőnek
ilyen szolgálatra, és segítjük abban, hogy szembesüljön
en  nek jelentőségével, valamint azzal, hogy mit él át, ha
meg  ajándékozza önmagát. Ez jó alap arra, hogy kimond -
juk: megtapasztalhatjuk az evangélium igazságát, misze-
rint életünket odaajándékozva találjuk meg azt.

Második mozzanat
Lényegi hithirdetés. A keresztény örömhír magvának kifeje -
zett hirdetése ez, amelynek elemei az előzőekben említett
tényezők esetében is felbukkanhatnak. Ennek célja, hogy a
nem hívő egy átfogó, teljes és lényegre törő, érthető, a ke-
resztény hit egzisztenciális jelentőségét bemutató képet
kapjon, amely segíti a hitbeli döntés meghozatalában.

A megtérést elősegítő tényezők − a kutatás alapján
Kutatásunk eredményei árnyalják az előbb leírt, általáno-
san ismert szempontok érvényességét a hazai körülmé-
nyek között.

Kiindulópontok és utak a hithez. A válaszadók által adott
információk alapján lényegileg két út (két kiindulási pont-
tal) rajzolódik ki, amelyeken haladva eljutottak a hitbeli
döntésre. Az egyiknél a kiindulási pont maga a kap csolat
(egyénnel, közösséggel), amely elindította az élet értelmével,
értékek felülvizsgálatával stb. összefüggő ke resést, azaz a
tanúságtevőkkel megélt kapcsolatra épült a többi tényező.

A másik út elején valamilyen negatív életélmény áll, amely
elindít egy erőteljes élet-felülvizsgálatot. Ez a negatív élet-
élményről beszámoló válaszadók szinte összességénél
„sze rencsés” módon összefonódott a keresztényekkel való
kapcsolattal, és ezek együttesére épült a többi tényező.6

Az imént jelzett „két úttal” (amelyek a valóságban sokszor
kereszteződnek), illetve ezekkel szoros összefüggésben a
negyedik és ötödik leggyakoribb tényezővel kapcsolatban
néhány gyakorlati szempontra kívánunk rávilágítani.

Az elsődleges tényező. A megtérésben legjelentősebb té-
nyezők − a kutatás alapján − a személyes kapcsolatokban
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5 Vö. például Evangelii nuntiandi IV. fej. Gevaert, J.: Prima evangeliz-
zazione. Elle Di Ci, Leumann – Torino, 1990. III–IV. fej.

6 Valláslélektani tanulmányok is beszámolnak arról, hogy azok a
„ne  ga tív” események is sokfélék lehetnek, amelyek elindítják a benső
egyensúly megbillenését és új utak keresését. Szentmártoni M. Vergote
munkái alapján az alábbi kategóriákat sorolja fel ezek csoportosítására:
erkölcsi elesettségünk drámai felismerése (mint például a tékozló fiú
esetében); önmagunk, egyéni boldogságunk „önző” keresése (amely
elve zet het Istenhez mint a boldogság forrásához); megdöbbentő
drámai ese mények (betegség, haláleset, találkozás az emberi nyomor
vagy a go noszság megnyilvánulásaival stb.). Vö. Szentmártoni M.:
Istenkere sé sünk útjai. Agapé, Szeged, 2000. 36–42. o.



gyökereznek. Ez is igazolni látszik VI. Pál sokszor idézett
szavait, miszerint „(…) az Egyház szemében legelső evan-
gélizációs eszköz híveinek őszintén keresztény élete”.7

Meglátásunk szerint a kapcsolatokban rejlő evangélizá-
ciós erőt az is felerősíti, hogy hazánk lakosságának jelen-
tős része él hiteles emberi kapcsolatok nélkül, ugyanakkor
igényli a bizalomra épülő kapcsolatokat.8

Kutatásunk eredményei is felhívják a figyelmet arra,
hogy ma különösképpen fontos feladat a személyes evangé -
lizációra történő felkészítés, ezzel együtt pedig a keresz-
tény közösség tagjainak a nyitottsága és motiváltsága, amely
arra készteti őket, hogy odalépjenek és barátságukat ajánl -
ják fel embertársuknak.

Társadalmi helyzet és Istenre való nyitottság. Közismert
tény, hogy ma a magyar társadalom viszonyai nagymérték -
ben „elősegítik” az emberlét korlátaival történő, sokszor
fájdalmas szembesülést. Elég gondolni a szociális hely zet
okozta korlátokra, az említett elmagányosodásra, az egész -
ségügy aggasztó helyzetére, a kusza családi kapcsolatokból
eredő traumákra stb.9 Bizonyára nem véletlen, hogy a vá-
laszadók jelentős része számolt be arról, hogy megtérésé-
ben fontos szerepe volt valamilyen „negatív eseménynek”.

Tény, hogy az életének nehezebb időszakát élő ember
sok esetben nyitottabb az új befogadására, mindarra, ami
életének új irányt adhat. Ez a hit kialakulásával és tovább-
fejlődésével kapcsolatban is így van: a negatív életélmény
sokszor nyitottabbá tesz a hitre.10

Mindez felhívja a figyelmet egyrészt arra, hogy a ke-
resztények nyitott szemmel járjanak a környezetükben,
felismerve azokat a „nehéz időszakot” élő embereket, akik
− sokszor igazán nyitottan − várják a hozzájuk lépést;
másrészt arra, hogy alkalmasint olyan, szervezett evangé-
lizációs kezdeményezéseket indítsanak, amelyek kifejezet-
ten az adott élethelyzetben lévőket szólítják meg.

Nyitottság a megtapasztalásra és a tudásra. Az, hogy a
leggyakoribb megtérési tényezők között szerepel egyrészt
a személyes imatapasztalat, a mélyen megérintő liturgia,
másrészt a Szentírás, illetve vallásos irodalom olvasása is,
azt mutatja, hogy a válaszadók Isten melletti döntése tu-
datos keresés alapján fogalmazódott meg, valamint hogy e

döntés megszületésében jelentős szerepe volt a tudás mellett
a különböző (ima)alkalmakhoz kötődő, „titokzatos” istenta -
pasztalatnak. Az istenkép és istenkapcsolat felülvizsgálatá -
ban, valamint az értékek hierarchiájának átgondolásában
a hitről való ismeret és a róla szerzett tapasztalat egyfor-
mán fontos. A kutatás során kirajzolódó nyitottság a meg-
tapasztalásra és az életet kiteljesíteni tudó igazságra össze -
cseng egy − már sokak által leírt − jelenségegyüttessel,
amely a hazánkban is megfigyelhető sokszínű vallásosság-
gal, a vallási tudás és tapasztalat keresésével függ össze.11

Az iménti szempontok az alábbi feladatokra hívják fel a
figyelmet. Ma a kereszténység melletti döntésnek elenged-
hetetlen feltétele a keresztény élet elemeinek vonzó meg-
tapasztalása. Ezért fontos, hogy a hit útjának kezdetén já-
róknak is teremtsünk lehetőséget eme életforma egyes ele -
meinek megtapasztalására a róla való tudás mellett.

Ami a hittel kapcsolatos tudást illeti, több lehetséges
feladat is kirajzolódik: a nem hívőkkel történő, valódi pár-
beszédre való készség és képesség mélyítése; a saját hi-
tünkben való folyamatos megerősödés, valamint annak
tisztán látása, hogy mi az, ami hitünkben valóban a lé-
nyeghez tartozik, és mi az, ami erre épül; a különféle, ma
elterjedt „hiedelmek” ismeretében való fokozatos, egye tel -
jesebb jártasság.

Amely tényezőről kevés szó esett. A válaszadók számos,
megtérést elősegítő tényezőt alacsony százalékos arány-
ban említettek. Így a) a gyermekek szentségi felkészítését
mint apropót a kereszténységgel történő találkozásra;12 b)
a homíliákat; c) a kérügma szisztematikus megismerését;
d) a korábbi hittani ismereteket. Alig tettek említést vallásos
tárgyú filmekről, senki nem említette a különféle egyéb
me  diális eszközöket (plakát, rádió- és tévéműsor stb.).
Ezek az adatok elgondolkodtatóak abból a szempontból,
mennyi személyi és anyagi erőforrást mire és milyen mó-
don használunk fel pasztorációnk során.

A kutatás eredményei közösségeink belső
életének felülvizsgálata szempontjából

A következőkben figyelmünket az egyház életének azon sze -
leteire irányítjuk, amelyek szorosabban kapcsolódnak az
első evangélizációhoz, annak gyümölcsözőbbé tételéhez. 
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7 Evangelii nuntiandi apostoli buzdítás, 46.
8 Vö. péládul. Tomka F.: Új evangelizáció. Egyházunk helyzete és fel-

adatai az ezredfordulón. Szent István Társulat, Budapest, 1999. 43–48.
o. Lu kács L.: Adalékok a lelkipásztori munka megújításához. In:
Horányi Ö. (szerk.): Az egyház mozgástereiről a mai Magyarországon.
Vigilia, Bu da pest, 1997. 191–218. o.

9 A jelenségek leírásával kapcsolatban lásd MKPK: Igazságosabb és
test vériesebb világot! A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele a hívek -
hez és minden jóakaratú emberhez a magyar társadalomról. MKPK, Bu -
dapest, 1996. MKPK: A boldogabb családokért! A Magyar Katolikus
Püs pöki Kar körlevele a hívekhez és minden jóakaratú emberhez a há -
zas ságról és a családról Magyarországon. MKPK, Budapest, 1999.

10 Vö. Biemmi, E.: Accompagnare gli adulti nella fede. Linee di meto -
dol gia catechistica. Elle Di Ci, Leumann – Torino, 1994. 26. o.

11 Vö. például Tamás P.: Egyházi mozgásterek a társadalomban. In:
Ho rá nyi Ö. (szerk.): Az egyház mozgástereiről. Budapest, Vigilia, 1997.
19– 53. o. Tomka M. – Zulehner, P. M.: A vallás Kelet-Közép-Európa
reform or szágaiban. In: Egyházfórum (2000) 1. 14–18. o. Fizzotti, E.:
Salvezza o terapia. In: Bissoli, C. (szerk.): Annunciare la salvezza cristi-
ana oggi. Problemi, confronti, proposte nella communicazione catechis-
tica. Elle Di Ci, 2002. 109–120. o.

12 Fontos tudni, hogy számos, megtérésbe torkolló tapasztalat is szü -
 letett e téren hazánkban, ahol a felnőttekkel történő foglalkozás szem -
lé letében gyökeres változás állt be a régen megszokott stílushoz képest.



Két összefüggő kérdésre keressük a választ: 1) mennyi-
ben illeszkednek bele a II. vatikáni zsinat egyházképéből
adódó, már mások által megfogalmazott feladatok összké-
pébe a kutatás során kirajzolódó feladatok? 2) Felhívják-e
a figyelmünket valami új feladatra ezek a felismerések?

A kérdések megválaszolásához összegezzük a hazánkban
az elmúlt években megfogalmazott fő pasztorális feladato -
kat, valamint összefoglaljuk néhány hivatalos püspökkari
megnyilatkozás útmutatásait, amelyek a hitre nevelés fo-
lyamatának a mai korban indokolt útjának fő vonásait tár -
ják elénk.

Egyházunk fő feladatai a pasztorális reflexiók fényében.
Az elmúlt években számos vizsgálat történt a magyar tár-
sadalmi és egyházi helyzet leírására és hívő értelmezésére.
Ezek alapján három fő feladat rajzolódott ki, amelyek a
magyar egyház jövőbeli fejlődésének lehetséges (és indo-
kolt) irányát mutatják:13 a II. vatikáni zsinat egyházképé -
vel összhangban lévő kisebb és tágabb közösségek építése;
a világi hívek képzése, hitük zsinati szellemű formálása,
karizmáik tudatosítása és kamatoztatása az egyházi kö -
zösségek és a társadalom épüléséért; a nem hívők felé irá-
nyuló evangélizációs tevékenység mind a társadalmi élet
nagy színtereinek vonatkozásában, mind pedig a szemé-
lyes megszólítás szintjén.

Ezek tükrében − a következőkben összegzendő szem-
pontokkal együtt − értékeljük kutatásunk eredményeit.

A hitre nevelés mai szemlélete. Az elmúlt években több
püspöki kar részéről jelentek meg hivatalos megnyilatko-
zások, amelyek a mai körülmények közötti hitre nevelés
folyamatával, annak kihívásaival és járható útjaival foglal-
koznak.14 A következőkben összegezzük a szóban forgó
do kumentumokból kirajzolódó szemlélet fő vonásait.15

A dokumentumok közös kiindulási pontja azzal az új
tár sadalmi, vallási helyzettel történő őszinte és hívő szem-
benézés, amellyel a régi keresztény hagyományokkal ren-
delkező országokban is találkozhatunk. Ennek főbb sajá -
tos ságai például az egységes keresztény társadalom hiá-
nya; a hitüket tudatosan megélők létszámának csökkené-
se; a hitátadásban régen jól működő szemlélet krízisbe
jutása. Eb ben az új történelmi állapotban alapvetően fon-
tos, hogy az egyház felismerje és elfogadja az új helyzetet
gyökeres újdonságaival együtt, és keresse benne az „idők

jeleit”, ame lyek alapján világossá válik, hogy hogyan tudja
betölteni feladatát ebben az új történelmi helyzetben.

Az egyik legalapvetőbb feladatot abban jelölik meg,
hogy az egyház közösségeinek át kell gondolniuk az új ge -
ne rációk hitnevelésében alkalmazott szemléletet. Ahogyan
a francia püspökök fogalmaznak: az „örökség áthagyomá-
nyozásából” átlépni a „felkínálásba”, meghívásba, egy ki-
mondottan missziós mentalitásba.

A mai korban nélkülözhetetlen, hogy a hit életadó erejét
személyes felfedezésen keresztül tapasztalja meg az ember,
és tudatos döntésének köszönhetően élje hitét.

A hitnevelés folyamatában a lényegre koncentráló
evan gélizációról és katekézisről van szó, azaz: az érintette-
ket segítjük találkozni azzal a spirituális tapasztalattal,
amely megsejteti velük a lényeget, erővel tölti el őket; nem
csak egyszerűen hitünk lényegi igazságait tárjuk eléjük.

A keresztény szocializáció mára széttöredezett, meg-
szűnt közegeinek hiányos, hiányzó működése miatt elen-
gedhetetlen, hogy a hitnevelés kezdetén az emberi és hit-
beli alapok lerakásánál kezdje szolgálatát az egyház.

Az említett missziós mentalitás gyakorlati megvalósítá-
sának elengedhetetlen tényezője a „hétköznapi, egyszerű”
hívők személyes − tett- és szóbeli − tanúságtétele. Ebből
vi láglik ki mások számára, hogy a megélt evangélium egy
új életminőség forrása.

Az eddig elmondottak együtt járnak egy, a korábbihoz
képest új szemlélet meghonosításával is a katekézisben,
amelynek gyakorlati megvalósításához alapvető modell a
katekumenátus, amely már az ősegyház idején is a keresz-
tény hitbe, életformába és közösségbe történő bevezetés
fo lyamata volt, és amelynek újszerű formáját állította visz -
sza a katolikus egyház 1972-ben. Az említett missziós
hely zet és szemlélet igényli, hogy a katekézis a hit megélé-
sébe (nemcsak ismeretébe) vezesse be a résztvevőket, így a
hangsúlyt nem a megtanított, hanem a közösen felfede-
zett, megtapasztalt és megélt igazságra helyezi.

Ebben a szemléletben a hit folyamatos úton levést jelent.
Ezért van szükség arra, hogy az egyház felkínálja a min-
den élethelyzetben lévő ember számára a neki megfelelő,
átgondoltan végzett katekézis lehetőségét.

Az ilyen hitnevelés olyan kísérőket igényel, akik képesek
testvéri módon másokhoz társul szegődni a hit megélésé-
nek útján, továbbá saját hitbeli tapasztalatuk és felkészült-
ségük alapján vezetni őket.

A gyümölcsöző hitnevelés feltételezi a keresztény közös-
séget, amelynek ölén történik, és amelyet ugyanakkor épít
is a hitnevelés folyamata. Keresztény élettapasztalatra
alapvetően a közösségben tehetünk szert. Közösségeink -
nek ilyen irányú küldetésük betöltéséhez megújulásra van
szükségük, amelynek két alapvető eszköze a megújult ka-
tekézis és a hiteles liturgikus ünneplés.

Mindez már jelzi, hogy az új evangélizációs lendületnek
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mányra támaszkodunk: Martínez, D. – Gon zález, P. – Saborido, J. L.:
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feltétele a keresztény közösségek „önevangélizációja”: a hit
lényegének folyamatos, újszerű, életet formáló felfedezése.

Röviden kifejezve a püspökkari megnyilatkozások fő
mondanivalóját: az új szemléletű hitnevelésre térés azt je -
lenti, hogy az egyház áttér a vallási tudatlanság fölszámo-
lását célzó, túlnyomórészt ismeretcentrikus katekézisről az
egzisztenciális, életet szolgáló, az istenkapcsolat fejlődésére
fókuszáló katekézisre.

A kutatás eredményei és a hazai pasztorális prioritások.
Kutatásunk eredményei teljes mértékben alátámasztják az
elmúlt 15-17 évben megjelent, a magyar egyház jövőbeli
feladatainak fő csapásirányait megfogalmazó vizsgálatok
következtetéseit.

A fentebb említett három pasztorális főfeladat mind-
egyike visszaköszön a kutatásunk során összegyűlt ada -
tok ból és azok értelmezéséből. A fiatal- és felnőttkori
meg térésekben leginkább szerepet játszó tényezők ugyan-
is azok, amelyekre a legfontosabb pasztorális feladatok is
rámutatnak: az evangélizációra nyitott és képes, vonzó éle -
tű keresztény közösségek és személyek meglétére.

A belső megújulás lehetséges (és szükséges) útja. Egyik kér -
désünk, amelyre kutatásunk során a választ kerestük, az volt,
hogy milyen irányba és milyen módon képezzük közössége -
inket, hogy a ma emberét segíteni tudjuk a hitre jutásban?

Meglátásunk szerint a kutatás eredményei is indokolják
az újszerű hitnevelési szemléletnek az egyházi élet minden
területén történő gyakorlati megvalósítását. Indoklásként
gon dolhatunk arra, hogy a megtérések dinamikája, vala-
mint az azokat elősegítő, az egyház által „produkált” té -
nye zők, továbbá a megtérésben várt egyéb segítségek il -
lesz kednek a hitnevelés új szemléletének vonalába.

A felvázolt hitnevelési szemlélet sajátosságai közül az
egyház önevangélizációja az, amely a hazai helyzetből adó   dó
pasztorális prioritások között külön is előkerül mint fon tos
feladat. Ugyanakkor az új hitnevelési szemlélet nek ez az a
sajátossága, amelynek gyakorlati megvalósítása a többihez
képest a legnagyobb horderejű módszertani kérdéseket ve ti
fel; valamint ez az, amely az összes többi felvázolt jellemző -
ben történő fejlődésnek a kulcsa is. Ezért figyelmünket a
továbbiakban az önevangélizáció lehetőségeire irányítjuk.

Konkrét lehetőségek az önevangélizációra. Az egyház
bel ső evangélizációjának néhány alapvető és konkrét lehe-
tőségét már említettük. Itt olyan megoldásokra szeretnénk
rávilágítani, amelyek ezeket is magukba ölelik. Két kérdés-
re keressük a választ: 1. Vannak-e az egyháznak saját belső
életére vonatkozó tevékenységei között olyanok, ame lyek
hozzájárulnak az első evangélizáció még gyümölcsözőbb
megvalósításához? 2. Van-e az egyház küldetésének egyet-
len olyan tevékenysége, amelyre különös figyelmet szánva
módunkban áll nagymértékben előrelendíteni a föntebb
fölsorakoztatott összes pasztorális prioritás és benne az el-
ső evangélizáció ügyét is?

A kérdésekre a választ valamilyen szinten megadja a

már említett „önevangélizáció”. Ugyanakkor megmarad a
kérdés, hogy ez konkrétan mit jelent.

Az első kérdésre keresve a választ azt mondhatjuk, hogy
sok olyan tevékenység van, amely a maga módján hozzá -
járul az eredményesebb első evangélizációhoz (például di-
rekt evangélizációs alkalmak szervezése,16 a közösség litur -
gikus ünneplése, különböző tematikus előadássorozatok
az egyház hitének fő igazságairól stb.). Ugyanakkor a leg-
több ilyen tevékenység alapvetően nem azt a célt szolgálja,
hogy felkészítsen az első evangélizáció szolgálatára úgy,
hogy egy fokozatosan kibontakozó szemléletváltozást is
eredményezzen a gyakorlati készségekben vagy hitisme-
retben történő gyarapodással párhuzamosan.

A második kérdésre adott válasz is megtalálható az egy-
ház életében. A következőket olvashatjuk II. János Pál pá-
pa 1979-es dokumentumában, a Catechesi tradendae cí -
mű ben (15. pont): „(…) minél inkább kifejezi az (…) Egy -
ház, hogy elsőbbséget biztosít a katekézisnek – ti. az
egyéb, bár mi lyen tetszetős eredményekkel kecsegtető
kezdeményezések kel és tevékenységekkel szemben –, an-
nál inkább felfedezi, hogy a katekézisben erősödik a belső
élete, úgy is, mint hívő közösségé, de úgy is, mint kifelé misz -
szio náló közösségé.”17

A pápa szavai az új szemléletű katekézis nélkülözhetet-
len szerepét hangsúlyozzák az egyház életének minden te-
rületen történő fejlődése szempontjából.

Az elmúlt évtizedekben számos olyan tervszerű, korsze-
rű katechetikai kezdeményezés is született a világegyház-
ban, amely modell értékű a magyar egyház számára is,
mert példát ad az elsődleges pasztorális kihívások ered -
mé nyes megválaszolására. Ezek a kezdeményezések az
egyházmegyék, plébániák életének átfogó, azaz minde gyik
egyházi feladatkört érintő megújulásának motorjai: a köz-
össég életének egészét segítik fejlődni.

Ezen katekézismodellek végigvezetik a bennük részt ve -
vő  ket egy olyan több évig tartó utazáson, amelyben lehe -
tő ségük van Istenbe vetett hitüket újraalapozni, önma guk -
ra találni, „rendbe rakni” életüket, eleven kis- és nagy kö -
zösségi tapasz talatra szert tenni, újra (vagy újszerűen) el -
mélyülni az Is tennel megélt bensőséges kapcsolatban, te -
vékenyen bekap csolódni a helyi egyház életébe egyéni ka -
rizmáikat felfedez ve és kamatoztatva, valamint képessé
válni a személyes, illetve a társadalmi szintű apostolkodás
különböző formáira.18

Felidézve a kutatás során kirajzolódó elsődleges megté-
rési tényezőket, illetve a „még várt” segítségeket az egy-
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16 Lásd például a budapesti városmissziós kezdeményezéseket.
17 Saját kiemelés.
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adulti. Elle Di Ci, Leumann – Torino, 1993.



háztól, láthatjuk, hogy az imént jellemzett katekézismo-
dellek ezek mindegyikére vonatkoznak, minden ezekhez
kapcsolódó feltétel, továbbá személyes képesség, készség
és tudás fejlődésére elvileg lehetőséget adnak.

A nem hívők felé történő első evangélizáció − a kutatás
fé nyében. Végül jelzünk néhány egyéb szempontot, il let ve
lehetőséget, amelyek kifejezetten az átgondolt első evan -
gélizációs kezdeményezések gyümölcsöző megvaló sí tá sá -
hoz kívánnak támpontokat adni.

Felmérésünkben − bár a kutatásba való bekapcsolódás-
ra ugyanolyan esély volt − elenyészően kevés volt a szak-
munkás végzettségű és/vagy jelenleg is kétkezi munkából
élő válaszadó. Ezzel csupán azt jelezzük, nem kizárt, hogy
ez annak az „értelmiségicentrikus” pasztorációnak a ma is
érvényes jele, amely már egy ideje sajátossága a magyar
egyház életének.19 A keresztény közösségeknek lényeges
tudatosítaniuk, hogy minden társadalmi réteg számára
fon tos, hogy konkrét evangélizációs kezdeményezések
szü  lessenek.20

Szükséges megtalálnunk azokat az „érintkezési felülete-
ket”, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy az első
evangélizáció tényezői „működésbe léphessenek”: hívők
és nem hívők valóban találkozhassanak, kapcsolatot tud -
janak kialakítani. A helyi keresztény közösségek feladata
felismerni a körülöttük élőkben meglévő igényeket, fogé -
konyságot és ezek alapján, ezekre válaszolva felkínálni di-
rekt vagy indirekt evangélizációs programokat.

A megtérést elősegítő leggyakoribb tényezők egyike a
tanúságtevő kereszténnyel megélt kapcsolat. Az evangéli-
záció munkásai számára ezért nélkülözhetetlen, hogy ele -
mi jártasságra tegyenek szert az első evangélizáció „mód -
szertanában”.

A kutatás során kirajzolódott annak fontossága, hogy a
keresztény közösségek biztosítsák a hitfejlődés folyama-
tosságát, azaz teremtsék meg annak lehetőségét, hogy a
hit útján elinduló ember mindaddig kapjon megfelelő se-
gítséget, amíg hitében annyira meg nem erősödik, hogy
„önjáró” tagjává válik az egyháznak. Ez a gyakorlatban azt
jelenti, hogy van hová továbblépniük a kifejezetten első
evangélizációs kezdeményezésekből a megtérés útján elin-
duló embereknek, ahol további személyes segítséget is
kap nak fejlődésükben.

A továbblépés irányai

Kutatásunk eredményei további vizsgálatok és konkrét te-
endők lehetőségére is felhívták a figyelmünket. A válasz-
adói kör folyamatos bővítésével módunkban áll még ár-
nyaltabb képet kapni a megtérésben szerepet játszó ténye-
zőkről és gyakorlati következményeikről.

Ugyanakkor a megtérést elősegítő tényezőkről tett leg-
fontosabb megállapításaink az eddigi reflexiókkal és út-
mutatásokkal együtt támpontként szolgálhatnak már
most is a lelkipásztorkodásban tevékeny munkatársak
kép  zésének felülvizsgálatához.21

Az eddig megfogalmazott következtetések arra ösztö-
nöznek minket, hogy mi magunk is szószólói, valamint te-
vékeny előmozdítói és résztvevői legyünk annak a közös
összefogásnak, amely a magyar egyház további belső meg-
újulását segíti elő, elsősorban a fiatalok és a felnőttek ka-
tekézisén, valamint a kifejezett első evangélizációs kezde-
ményezéseken keresztül.

2 8 9

19 Vö. Tomka M.: Magyar katolicizmus 1991, 25. o.
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A diakóniai-gyógyító lelkigondozás
gyökerei

Isten odafordulása az emberhez
(teológiai dimenzió)

A Biblia nem egy apatikus, teremtményei iránt érzéketlen
Istent ismertet meg velünk, hanem egy olyan teremtő és
gondviselő Atyát, aki érzékenységgel és határozottsággal
viszonyul népe szenvedéséhez. Viszonyulása részesedés
(par ticipatio). Izráel Istene tehát olyan Isten, aki meglátja
Egyiptomban élő népe nyomorúságát, s ezért „leszáll”
(2Móz 3,8), hogy kiszabadítsa őket az egyiptomiak hatal-
mából. Sőt negyven esztendeig együtt vándorol népével a
pusztában, hogy kivezetve a bajból, bevezesse őket az ígé-
ret földjére. Ez a föld pedig azt az istenadta helyet jelenti,
ahol a most még szükséget szenvedő nép bőségesen meg-
találja mindazokat a javakat, amelyek az emberhez méltó
élethez szükségesek.

Látnunk kell tehát, hogy a kinyilatkoztatás Istene vállal -
ja azt a paradoxont, amely szavai és tettei feszültségében
mutatkozik meg, és amely mindenhatósága és gyengesége,
szolidaritása és változhatatlansága közötti ellentétekben
ér zékelhető. Tehát már az Ószövetség is csak e kettősség
bemutatásával tud beszélni Istenről, aki szentségében meg -
közelíthetetlen az ember számára, ugyanakkor együtt van
és közösséget vállal az alázatossal és a legkisebbel is. Ez
kü lönbözteti meg az atyák Istenét a filozófusok Istenétől.

Istennek ugyanez az odafordulása fedezhető fel a te -
rem tés eseményében, amely az érdek és feltétel nélküli
sze retet (agapé) túlcsordulásaként is leírható. A teremtés
és benne minden létező a teremtő Isten jókedvének aján-
déka, nem pedig valamiféle mennyei harc vagy küzdelem
mellékterméke, ahogyan azt sok más teremtésmítoszban
olvashatjuk. A majd Krisztusban személyesen is megis-

merhető szeretet kiáradását mondja el a genezis, bemutat-
va Isten önzetlen odafordulását mint életre szólító igét.

A Szentírás istenképének diakóniai dimenziója mégis a
Krisz tusról szóló bizonyságtételben ragadható meg leg -
egy értelműbben. Isten emberré lételében, Jézus tetteiben,
szenvedésében, halálában és feltámadásában lesz legin-
kább kézzelfogható „Istennek a meggyötört és a halál által
megjelölt emberek melletti álláspontja”.1 Jézus Krisz tus -
ban mint Isten romlatlan képmásában válik igazán érthe-
tővé, hogy hogyan is történik az Isten által eltervezett és
véghezvitt diakónia.

Jézus diakóniai gyógyítása
(krisztológiai dimenzió)
Isten emberré létele Jézus Krisztusban „mély diakóniai je-
gyeket hordoz”.2 Ennek jelentőségét a Filippi levél Krisz -
tus-himnusza fejezi ki legszemléletesebben. Jézus Krisz -
tus ban Isten „megüresítette önmagát, szolgai formát vett
fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is em-
bernek bizonyult” (Fil 2,7). Itt most már nem egyszerűen
az emberekhez való odafordulásról van szó, hanem az is -
te ni személynek kijáró dicsőségről való lemondásról és az
emberi természetbe való belealázkodásról. Krisztus nem
egy ember a sok közül, hanem egyetemes hordozója az
em beriségnek. Mivel pedig a bűn által megrontott testet
ve szi föl, ezért a hit nem úgy beszél róla, mint ideális em -
ber ről, hanem mint valóságosról, mégpedig abban az
ézsa iási értelemben, amelynek alapján „a fájdalmak férfi -
ját, a betegség ismerőjét” látja meg benne a korai egyház.
Az által pedig, hogy Isten ezzel a megromlott testtel vált
eggyé, egyben egészen új perspektívát állított a bűn, vál-
ság, betegség, halál kényszerű helyzeteibe rekedt ember

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem doktori iskolájának gyakorlati teológiai kurzusán a 2007/2008-
as tanévben végzett kutatói munka eredményeit mutatjuk be az egyetem PhD hallgatóinak tanulmá-
nyaival. 

A diakóniai-gyógyító lelkigondozás teo ló -
giai háttere és társadalmi vonatkozásai
S M I D É L I U S Z  A N D R Á S

1 Baumgartner, Isidor: Pasztorálpszichológia. 333. o.
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elé. Mindezek elfogadottá váltak Isten által. Krisztusban ő
maga áll pártjára az elesettnek, és védelmébe vesz minden
védtelent: szegényeket, özvegyeket, gyermekeket, kitaszí-
tottakat. Diakóniája figyelmes, személyes, lehajló, kocká-
zatokat is vállaló, hátsó gondolatok nélküli. Páratlanná és
felülmúlhatatlanná mégis Jézus halálában és feltámadásá-
ban lesz. Itt válik ugyanis egyértelművé, hogy mi a célja és
értelme diakóniájának: nem más ez, mint a bűn és a halál
legyőzése az ember életében. Azzal pedig, hogy Isten Jé -
zust első zsengeként támasztotta fel a halálból, a legnagy-
szerűbb ígéretet adta az embernek, tudniillik hogy előtte
is megnyílt a menny kapuja, vagyis most már élete soha-
sem torzulhat el úgy, hogy az a feltámadásban megjelent
kezdetet képes volna érvényteleníteni.

Ha Isten jelenik meg a tanítvány tetteiben
(ekkléziológiai dimenzió)

Amennyiben a diakónia ekkléziológiai dimenziójáról be-
szélünk, feltétlenül fontos észrevennünk, hogy itt Krisztus
munkájának folyamatosságáról van szó. Maga Krisztus az,
aki cselekszik, aki munkásokat hív aratásába: férfiakat és
nőket egyaránt. A pünkösdi történetben azt látjuk, hogy a
Szentlélek gyűjti, vigasztalja, bátorítja Jézus magukra ma-
radt tanítványait. Sőt ahogyan a profán görögben a parak-
létosz a harcra készülő katonák buzdítóját is jelenti, úgy
Isten Szentlelke az elcsüggedt tanítványi csapat küzdelem-
be küldőjeként is felfogható. Nem egyéni lelkesítést jelent
ez csupán, hanem a Lélek közösségébe való bevonást. Be -
il lesz tést abba a közösségbe, amelynek rögtön dinamikája
van („Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?” ApCsel 3,37), ez pe-
dig a kegyelmi eszközök használatában, majd azok köz-
vetlen következményeként a testvéri szeretet gyakorlásá-
ban tör felszínre. Így jutunk el a Krisztus-test páli képéhez
(1Kor 12), ahol az egyes tagok szükségessége mellett kü -
lön hang súly kerül a test gyengébbnek látszó részeire. A
test nek ezek a tagjai ugyanis „nagyobb megbecsülésben ré  -
sze sülnek” (1Kor 12). „Az egyházon belül a kicsinyek je -
len léte éppen azért fontos és szükséges, mert a természet
sze rint önző embert a megtérés itt fordítja el önmaga
cent  ruma felől ellenkező irányba: a másik ember felé. (…)
Nem úgy áll a helyzet, hogy az öregeknek és betegeknek
van szük sége a segítő egyházi munkára, hanem éppen for-
dítva. Nekünk van szükségünk arra, hogy a szeretet ne hi -
de gül  jön el, hogy a feléjük forduló vérkeringésben újuljon
és fia talodjék meg a test. A halottnak kell megerősíteni a
halófélben levőt (Jel 3,2), mert Isten országának ez az élet-
törvénye.”3

Ugyanakkor a Krisztusban lévők alapmagatartásának
része az irgalmasság cselekedeteinek a világban való gya-

korlása is. Erre utal az utolsó ítéletről szóló jézusi példá-
zat: „Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és in-
nom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen
voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok,
börtönben voltam, és eljöttetek hozzám.” (Mt 25,35–36)
Nem egyszerűen az emberszeretet megnyilvánulásáról be-
szél itt Jézus, hanem az irgalmasság rajta véghezvitt csele-
kedeteiről, vagyis arról a hitről, amely Istent és Krisztust
„a felebarátján teljesített megsegítő szolgálattal szereti”.4

A diakóniai-gyógyító lelkigondozás
körvonalai

Minősített odafordulás
(poimenikai következmény)

A különböző lelkigondozói megközelítések vitájából és
egy másra hatásából egyvalami világosan kiderül: szemé-
lyes találkozásra alapvetően szüksége van az embernek a
lelki egyensúlyvesztés gyógyítása esetén éppúgy, mint a
megtalált egyensúly megőrzése szempontjából. A segítés
nem lehet valami föntről lefelé irányuló folyamat, hanem
mindenképpen az embertárssal vállalt közösségen és szo-
lidaritáson kell alapulnia. Az alapos felkészültség és az is-
meretek felelős alkalmazása természetesen ez esetben is
nélkülözhetetlen, ugyanakkor fontos annak tudatosítása
is, hogy a segítő kapcsolat soha nem válhat hatalomgya-
korlássá, hanem mindig meg kell maradnia szolgálatnak.
A segítési folyamat szolgálatként való értelmezésében nél-
külözhetetlen az empátia és a másik ember megbecsülése.
Ezek nem eszközei, hanem kiindulópontjai a gyógyító ta-
lálkozásnak. A segítő folyamat így magában az ember–
em ber közti valódi találkozásban megy végbe.

A lelkigondozás diakóniai dimenziója eredeti értelmé-
ben és legmélyebben mégis a Krisztus-követésben valósul
meg. A „régi idők” sokat idézett textusa: „Az Emberfia sem
azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon,
és életét adja váltságul sokakért” (Mt 10,45) – amely alap-
vetően krisztológiai üzenetet hordoz –, így válik nem egy-
szerűen példájává, de feltételévé minden diakóniának.
Krisztus „követése nem imitatio, utánzás, hanem olyan
kapcsolat, mely az ő szeretetéből és öröméből táplálko-
zik”.5 A lelkigondozó oldaláról mindez úgy nyilvánul meg,
hogy a hit szemüvegén át tekint embertársaira, vagyis ke-
resni kezdi, hogy Isten mit akar üzenni azon a má sikon
keresztül. „A diakóniai lelkigondozás a lelki pász tor szá-
mára azt jelenti, hogy engedi magát megszólí ta ni az em-
berek által, akik a »hit élő dokumentumai« (Boisen), és a
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remény és a hit forrásaiként látja őket.”6 A diakóniai-gyó-
gyító lelkigondozásnak éppúgy része a „vakok”, bénák, meg-
vetettek és megtörtek (korunk depressziós, dro gos, skizof-
rén betegei) észrevétele, mint a lelkigondozó önismerete és
önelfogadása, éppúgy hozzátartozik a „bél pok los megérin-
tése” (engedni, hogy bepiszkítson), mint an nak megtapasz-
talása, hogy Istennek mondanivalója van az ember számá-
ra a válságon és a szenvedésen keresztül is.

Diakónia: szolgálat vagy szolgáltatás?

Diakónián általában valamiféle intézményesített szeretet-
szolgálatot, illetve az egyház által hivatalosan kiküldött
ka ritatív munkatársa(ka)t és az általuk végzett feladatok
összességét értjük. Felvetődhet ugyanakkor a kérdés, vajon
elégséges-e diakóniáról csakis ilyen szervezett-intézmé-
nyesített keretek között gondolkodni. Nem áll-e fenn an-
nak veszélye, hogy a minősített odafordulás szolgálatára
hivatott keresztény közösségek, azok egyes tagjai, de adott
esetben maga a lelkigondozó is hárítási mechanizmusok
áldozataivá válnak? Ebben az esetben elég a megfelelő te-
lefonszámmal ellátni és az e célból fenntartott szervezet-
hez irányítani a szükséget szenvedőt. Valójában személy-
telenné válik az „odafordulás”. Ha a diakónia kiszorul a ke-
resztény közösségek gondolkodásának homlokteréből, és
nem kap helyet a mindennapokban megélt hit keretei köz-
ött, akkor az egyháznak valami nagyon alapvető és lénye-
géhez tartozó megnyilvánulása vész el. Isidor Baum gart -
ner írja: „A diakóniáról meg kell jegyeznünk, hogy nem -
csak a diakónus vagy erre a célra küldött karitatív mun -
katárs feladata. Ez az egész egyház feladata. Egy régi szí riai
egyházi rendtartás az 5. századból nagyon találóan ezt
mondja a diakónusról: »ő az egész egyház szimbóluma«.
Csak egy szolgáló egyház – amely figyelmét a szegé nyek és
sérültek felé irányítja, és ösztönözve érzi magát az értük
való fellépésre – nevezheti magát Jézus Krisztus egy -
házának.”7

Az intézményesített szeretetszolgálat létjogosultságát és
szükségességét mindez nem kérdőjelezi meg. E keretek
kö zött azonban nemcsak képletesen, de egészen konkré-
tan is felmerül a „szolgálat vagy szolgáltatás” dilemmája. A
rideg üzleti logikán alapuló szemlélet szerint a mai piac-
gazdasági rendszerben a lelkigondozás is olyan, mint bár-
mely más szolgáltatás: ha van iránta igény, a szolgáltatás
megmarad és fejlődik, ha pedig nincs igény rá, akkor fö-
lösleges áru, amely előbb vagy utóbb könyörtelenül eltű-
nik a piacról. Következésképpen az egyháznak biztosítania
kell, hogy szolgáltatására minél többen igényt tartsanak, s
ezt az igényt anyagi értelemben is minél többen kifejez-

zék. Mivel tehát az egyházi intézmények fenntartása anya-
gi javak nélkül nem lehetséges, így az egyház szolgáltatást
végez, de célja nem a haszon szerzése, hanem a krisz tusi
szeretet gyakorlása, s ily módon ez szolgálatot je lent.
Ugyanakkor továbbra is fennáll a kérdés: vajon melyik
szempont határozza meg a másikat? A keresztény szol gálat
iránya, hatósugara és minősége mennyiben függ a finan-
szírozás részletkérdéseitől, esetleg pályázati feltételektől,
amennyiben ilyeneknek kell eleget tennie? Ezek meg vá la -
szo lásához, úgy tűnik, elengedhetetlen a konkrét szituáció
rész leteinek megismerése és mérlegelése az egyes esetekben.

A szolgálatot végző szakemberek szempontjából jóval
személyesebb módon fogalmazódik meg a kérdés: mun-
kájuk hivatás-e vagy foglalkozás? Úgy tűnik, a kettő kö -
zötti különbség alapvetően a tevékenységükről alkotott
felfogásukban ragadható meg. A hivatását végző ember a
ma ga feladatára úgy tekint, hogy azt végeznie akkor is lel -
ki ismeretbeli kötelessége, ha éppen semmiféle anyagi el -
lenszolgáltatást nem kap érte. Az éremnek persze itt is van
egy másik oldala: tudniillik a hivatásnak szentelt élet csak
akkor lehetséges, ha azt nem árnyékolja be a megélhetés
napi gondja. Szerencsés esetben ez a két szempont egy-
azon tevékenységben találkozik. Ilyen értelemben bármely
foglalkozás vagy munka végezhető hivatásként. Luther ezt
a kérdést is a „coram Deo” szemléletével közelíti meg,
ami kor azt mondja, hogy a mindennapi munkát is hittel
kell végezni, Isten dicsőségére.8

Külön kell megemlíteni az önkéntességet mint a mások
javára, anyagi ellenszolgáltatás nélkül, szabad akaratból,
tudatosan végzett tevékenységet, amelynek a kora keresz-
ténységhez visszanyúló gyökereit maguk az önkéntes moz -
galmak is ismerik és elismerik. Mára társadalomlélektani
szerepe és a piacgazdaságra gyakorolt hatása egyaránt ki-
mutatható.9 A kereszténység által képviselt önkéntesség
újrafelfedezése nem csupán a diakónia irányába, de egyéb
területek felé is (például nevelés, közösségépítés, gazdál-
kodás) új kapukat nyithatna meg.

A diakóniát krisztusi hivatástudattal végző ember tehát
elsősorban a tőle segítséget váró embertárs javát tartja szem
előtt. A rendelkezésére álló eszközöket, ismereteit, tapasz-
talatát igyekszik mindazok épülésére, illetve gyógyulására
fordítani, akik segítségét igénylik, személyválogatás és
anya gi szempontok figyelembevétele nélkül. Végül felis-
meri a segítségre szorulóban az emberi méltóságában
egyen lő társat, illetve tiszteletben tartva annak autonómi-
áját, róla szerzett ismereteit bizalmasnak tekinti és így ke-
zeli. Teszi mindezt felszabadultan, a hozzá ugyancsak le-
hajló isteni szeretet érlelte örömmel.
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Lelkiszolgálat egy kizökkent világban
Sokféle jelzőt megismertünk már a 20. század második fe -
lé től az új évezred első évtizedéig annak jellemzésére,
hogy miféle korban is él az emberiség. Egyesek nevezték
atomkornak, mások posztmodernnek, megint mások űr-
korszakról beszéltek, manapság talán a globalizált világ
ki fejezésével találkozunk a leggyakrabban. Végső soron
meg állapíthatjuk, hogy az emberi történelemnek nagyjá-
ból ugyanazt a korszakát igyekeznek leírni az egyes meg-
jelölések, csupán a hangsúly más. Bármelyik megközelí-
tést használjuk is, egyvalamiben valószínűleg mindegyik
egyetért: korunk társadalmaiban már érvényét vesztette
sok, évszázadokig érvényesnek tartott viszonyítási rend-
szer, kétértelművé váltak igazságok, megkérdőjeleződött a
fejlődésbe vetett hit. A globalizáció korának embere már
tisztában van azzal, hogy teremtő erejében az önpusztítás
lehetősége is benne rejlik. Tudja, hogy az általa működte-
tett iparágak felborítják az ökológiai egyensúlyt, s így saját
léte is komoly veszélyben forog. Fogyasztási cikkek töme-
ge veszi körül, aminek következtében fogyasztását már
nem a szükség határozza meg, ugyanakkor kétségbeeset-
ten kutat, hogy valamilyen módon értelmet és célt találjon
az életének. Nem az a kérdés most már, hogy milyen lesz a
jövő, hanem hogy egyáltalán lesz-e. Robert Jay Lifton10 ezt
az életérzést a „történelmi talajvesztettség”, a „töredékes
ideológia” és a „halhatatlanság keresése” kifejezésekkel jel-
lemzi. Vajon a keresztény lelkigondozó képes-e kitörési
pontot mutatni e kizökkent világ összezavarodott ember-
ének? A misztikus kiútkeresés még ma is von zónak tűnik:
a különféle meditációs módszerek és köz pontok arról tan-
úskodnak, hogy sokan belső utakat ke resve próbálják
megtalálni a természettel, embertársaikkal és önmagukkal
való mély egységet. Adhat-e valami újat mindehhez a
Krisztus-hit? A diakóniai-gyógyító lelkigondozás erre a kér -
désre keresi a választ. Nem beemelni akarja Istent a másik
ember kontextusába, hanem arra kívánja őt elsegíteni,
hogy saját életében fedezze fel Isten munkáját. Sem mi
olyan nem hoz, amiben a másik hiányt szenvedne, sokkal
inkább rámutatni akar – még a krízisben is – a lét forrá-
sára. Eszköze a kifejezőkészség. Aki ugyanis képes kifejezni
élete rezdüléseit, hitelesen tudja megfogalmazni tapaszta-
latait és élményeit, az el tudja kerülni azt is, hogy önmaga
áldozatává váljon. A keresztény lelkigondozó tehát éppen
abban tud segítségére lenni embertársának, hogy képes és
kész vele megosztani hitét és reményét, esélyt adva ezzel a
tisztázásra. Tudja, hogy anélkül mást sem vezethet ki a si-
vatagból, hogy ő maga ne járná be azt. Ahogyan a megvál-
tást is a szenvedő Isten végzi el, úgy jó vezető is csak az az
ember lehet, aki már megszomorodott saját sérülékenysé-
ge és talajvesztettsége miatt. Így válhat a mindennapi ta-

lálkozás – még egy kizökkent világban is – valódi szolgá-
lattá.

Új diakóniai teológia?

A magyarországi protestáns egyházak teológiájának a 20.
szá zad második felében végbement alakulását ismerve
elmond ható, hogy a diakónia teológiai megítélése egészen
mást je lent nyugati határainkon túl, mint azokon innen. E
témafel vetés hazai viszonylatban egyáltalán nem problé-
mamentes. Óhatatlanul felmerül a kérdés, vajon a dia kó -
nia hangsúlyo zásával nem tévedünk-e abba a zsákutcába,
hogy egy letűnt korszak teológiai torzulásait elevenítjük
fel pusztán korszerű köntösbe bújtatva azokat. A kérdésre
vá laszt keresve szükségesnek látszik annak átgondolása,
hogy milyen kriti kák fogalmazódtak meg az elmúlt évti -
ze dekben a diakóniai teológiával kapcsolatban. Az aláb bi -
ak ban ezek közül villan tunk fel kettőt, egyben hangot adva
a diakóniai-gyógyító lelkigondozás oldaláról megfogal-
mazható reflexiónak.

A diakónia mint az igehirdetés következménye
A diakóniai teológia kritikájának egyik fő felismerése, hogy
a diakóniai teológia az egyház világban végzett feladatai-
nak felsorolásakor az evangélium hirdetése mellett külön
kihangsúlyozza a diakónia gyakorlását is, sőt mintha az
evangélium hitelességét és hatékonyságát is az emberi tel -
je sítménytől tenné függővé. „...A diakónia mint szeretet-
szolgálat, mint személyes és közösségi felelősséggyakorlás
nem egyenrangú az igehirdetéssel, még kevésbé mértéke
annak, hanem éppen fordítva: a helyes diakónia az igéből
következik s annak mértéke alatt áll. Az igehirdetés sem-
mivel nem egyenrangúsítható, egyetlen feladata az egyház -
nak. Az igéből születik a hit és a hitből a diakónia, vagyis
a szeretet cselekedetei” – fogalmaz Dóka Zoltán.11 Ez
azonban nem jelenti, nem is jelentheti azt, hogy Krisztus
emberben véghezvitt munkájáról semmit sem mondha-
tunk. A fent említett kegyelmi eszközök sem „csupán” fel-
adatként vonatkoznak az egyházra, hanem úgy is, mint
amelyek létrehozzák az egyházat. Diakóniáról beszélni nem
egyenlő a szünergizmussal, hiszen (korábban láthattuk)
min dent megelőzően éppen a Szentháromságról szóló mon -
danivaló hordozza magában a diakóniai motívumo kat. Szük -
ségesnek tűnik itt egyfajta szemantikai akcentus alkalma -
zá sa, amelynek során a teológiai megfontolások a nyelvi
kifejezőeszközök használatában is tükröződnek. Az Ó- és
Új szövetség Istene nem imperativusszal (törvény) kívánja
megújítani a bűn fogságába került ember életét, hanem a
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bűn bocsánat meghirdetésével. Érdemes meg fi gyelni, hogy
még az ószövetségi törvény esszenciája ként számon tartott
dekalógusban sem találkozunk imperativusszal vagy jussi -
vusszal. Ezek az igék imperfectumban állnak, vagyis kije-
lentő módban, mintegy leírva az isteni szeretet („Ki hoz ta lak
Egyiptom földjéről”) következ mé nyét az emberben („Nem
ölsz! Nem lopsz!” stb.). Lu ther a hit általi megigazulás
alap ján is bátran tud szólni (éppen a Tízparancsolatot ma-
gyarázva) a jó cselekedetekről. Teológiája Gunnar Heiene
szerint kimondottan diakóniai elkötelezettségű, amennyi-
ben „hidat ver modern életérzésünk kettősségei közé, a
bensőségesség és a külsőségesség, a szent és a profán, az
egyház és a világ, a hit és a tudományok közé”.12

Gerhard O. Forde írja: „Csak azok a cselekedetek jók te-
hát, amelyeket spontán és örömmel végez az ember hit-
ben, reményben és szeretetben – íme, a lutheri reformáció
szíve! Ezért állítja Luther azt, hogy a hitet nem kell jó cse-
lekedetekre biztatni, mert a hitben már minden el van vé-
gezve. Ez bolondságnak tűnik. De nem mi állítunk bármit
önmagunkról, Luther állítása Krisztusra alapszik, aki hitet
teremt, és aki mindent betöltött. (…) A lényeg az, hogy ép -
pen ebből az abszurdumból – hogy minden el van végez-
ve – fakad az erő a jó cselekedetekhez. E ponton a nyelv
igehirdetéssé lényegül.”13

A kereszthordozás szenvedést is vállaló
formája
Vajta Vilmos több ízben is rámutat a diakóniai teológia
„via crucis” vonatkozásában jelentkező hiányosságaira.
Fel hívja a figyelmet arra, hogy Jézus a maga szolgálatát –
ezen keresztül pedig tanítványai szolgálatát is – követke-
zetesen összekapcsolja szenvedésével. Ézsaiásra visszau-
talva: Krisztus tehát az Úr szenvedő szolgája. Mivel a dia-
kóniai teológia elsősorban újszövetségi igehelyekre hivat-
kozik, krisztológiai kijelentéseiből következetesen kima-
radnak az ószövetségi gyökerű méltóságcímek, így a szen-
vedő szolga képe is. Szó esik ugyan a kereszt útjáról, de e
tekintetben a személyes kereszthordozás és önmegtagadás
a felebarát felé való odafordulásra és az érte végzett szol -
gá latra korlátozódik. Ennek az egyoldalú krisztológiának
a következménye, hogy a diakóniai teológia nem ismeri a
krisztusi kereszthordozás szenvedést is vállaló formáját.
„Ha a keresztény ember szenved (a szocialista társada-
lomban), erről csak maga tehet. Ha szenved valaki, joggal
szenved, ezt érdemelte ki magatartásával egy olyan társa-
dalomban, amely csak a javát akarja. A szocialista társa-
dalomban nem lehetnek keresztény mártírok.”14 A fentiek

gya korlati megnyilvánulásának látja Vajta azt a fajta szem  -
léletet, amely lehetővé teszi, hogy az úgynevezett tár sa dal -
mi igaz ságtalanságok tekintetében következetesen olyan
országok felett hangozzék el éles kritika, melyek politikai
be rendezkedésével a diakóniai teológia képviselői nem ro-
konszenveznek, miközben a hazai társadalmi rendszer
kár vallottjai és kirekesztettjei nem számíthatnak az egy-
ház segítségére. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy Vajta
említést tesz a diakónia olyan értelmezéséről is, amely ko -
mo lyan veszi a kereszthordás jelentőségét. „A kifelé for du -
ló keresztényt is érheti szenvedés, hiszen szolgálatát az
emberiség és a világ nem mindig méltányolja. A diakónia
Krisztus keresztjének a hordozását is jelenti.”15 Összecseng
ez azzal a megközelítéssel, amelyről Baumgartner is emlí-
tést tesz Pasztorálpszichológiájának IV. részében,16 ami -
kor a lelkigondozók lelkigondozásra való alkalmasságáról
ír. A Henri J. M. Nouwen által hangsúlyozott lelkiszolgálati
motívumról van szó, amely a „sebzett gyógyító” megjelö -
lés ben foglalható össze. A „sebzett gyógyító” a ta nács adá -
son és terápiás segítségnyújtáson túl egy olyan köl csö nös -
sé gen alapuló viszonyba vonja be a rászorulót, amelyben
saját sebzettségét és gyengeségét is szükséges megmutat-
nia. Ez ugyanis a feltétele annak, hogy azo no sulni tudjon
páciense szenvedésével és sebeivel. A gyógyító személyes
magányán túl sebzettséget jelenthet hivatásbeli magánya,
hogy tudniillik szolgálatán keresztül egy re kevésbé tud
hat ni embertársaira, így osztozik az em beri elszigeteltség-
ben. Szenvedése tehát szoros össze füg gésben áll pásztori
szolgálatával, vagyis tanítványságával. A mozgatóerő eb-
ben maga Krisztus, aki szenvedésének és halálának gyöt-
relmein át a legmélyebbre szállt, hogy feltámadott Úrként
mutassa meg a szabadulást még a legreménytelenebb
hely zetből is. Nouwen szerint „a keresztény életvitel nem
veszi el tőlünk magányunkat, hanem becses ajándékként
védelmezi és ünnepli azt”.17 A sebzett gyógyító a vendég-
szeretet gyakorlásával tárja ki háza ajtaját válságba jutott
embertársa előtt, hogy Isten egy fáradt utazó életében ér-
kezzen meg hozzá. Így válnak a gyógyító lelkipásztor sebei
a gyógyítás forrásává.

Összegzés

A gyakorlati teológia egyes részterületei külön-külön és
együtt is erőteljes diakóniai vonásokat hordoznak, ezek
között igen hangsúlyos a poimenikai megközelítés. A dia -
kó niai segítő lelkigondozás teológiai hátterének felvázolá-
sa során nem hagyható figyelmen kívül az a szempont,
hogy jelen esetben a keresztény üzenet mélyén gyökerező
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motívumról van szó, nem pedig arról, hogy egy bizonyos
(esetleg önkényesen kiválasztott) szempont alapján kíván-
nánk közelíteni a teológia egészéhez. Ilyen értelemben a
szolgálat teológiai szerepének megértése a cél, amely magá -
val hozza a téma egy korábbi, ideologikus megközelítésének
vizsgálatát is. Mindez nem lehetséges az egyes állítások
szellemi környezetének (kontextus) figyelembevétele nél-
kül. Ugyanakkor indokoltnak tűnik egyfajta fogalmi tisz -
tá zás, amely a nyelvi eszközök teológiai distinkciókra ér-
zékeny alkalmazását jelenti. Talán ez is segíthet abban, hogy
a diakónia teológiai helyét ne csupán a „diakóniai teo lógia”
szóösszetételében lássuk, hanem egyre mélyebb betekintést
nyerjünk a „teológia diakóniai dimenzióiba”, és felismer jük,
hogy miről is üzen a „diakóniai-gyógyító lel ki gondozás”.
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Bevezetés 
Mindannyian egy hatalmas és egyre bonyolultabb valóság
részesei vagyunk, amely minden területen behálózza éle-
tünket. Mindennapos életlehetőségeinket globális makro-
gazdasági folyamatok alakítják nap mint nap. Anyagi
szempontok döntő befolyást gyakorolnak a társadalom
megannyi szférájában, az egészségügytől a kistelepülések

életlehetőségein át az oktatáson keresztül az egyházak hit-
oktatási szolgálatáig.

Piacokról és iparágakról beszélünk az élet minden terü-
letén: média-, kulturális, munkaerő- vagy akár vallási pi-
acról és szexiparról. Áruként fogunk fel minden anyagi és
nem anyagi értéket. Soha nem látott nemzetközi kapcso-
latok folyamán jönnek létre a legegyszerűbb árucikkek is,
a gyümölcslétől a gépkocsiig.

A mindennapi kenyér ára
Irányadás egy bonyolult világban

S Z A B Ó  B .  A N D R Á S

Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! (Ézs 40,1)



A privatizáció, a dereguláció és a technikai fejlődés
meg nyitotta a valós idejű kereskedelem lehetőségét gya-
korlatilag az egész Földön.1 Az időt és teret megszüntette:
va lós időben és komoly költség nélkül lehet a világ bár-
mely pontja között kapcsolatot teremteni. Multinacionális
cégek, globális pénzügyi, életmód- és kulturális trendek a
világ meghatározó erői.

Ez a „szép új világ” alapvetően szétosztja az embereket
bekapcsolódni képes haszonélvezőkre és kirekesztettekre.
Hatalmas különbségek vannak az egyes emberek és régiók
között – generációs, iskolázottsági, infrastrukturális jelle-
gűek –, amelynek alapján eldől, ki mennyire tud aktív ré -
sze  sé vé válni a folyamatnak.

Különböző jelleggel, de mindenkiből párhuzamosan
vált ja ki a csodálat és a fé le lem érzését az anyagi környezet
radikális átalakulása. Az ezredfordulóra egyértelmű lett,
hogy a szédítő fejlődésnek nagyon komoly ára és kockáza ta
van, amivel számolni kell. A környezeti kockáza tok tól a
globális pénzpiaci zavarokon át, a nyersanyag- és élelmi-
szerárak robbanásáig széles a közvetlen és mindenki szá-
mára tapasztalható hatások sora.

Lelkigondozót legfeljebb csak konkrét gazdasági vész-
helyzetben keres fel valaki (gazdasági csőd, munkanélküli -
ség esetén), inkább a poimenikai tájkép hátterében talál juk
a jelen gazdasági környezet egyéni lelkivilág ra gyakorlolt
hatását. A folyamatos változás, az örök verseny, a bizony-
talan jövő, a kielégíthetetlen vágyak állandó lelki terhet je -
lentenek mindenkinek. Ez a tanulmány a keresztény lelki-
gondozás számára fontos gazdasági háttérfolyamatokra és
teológiai szempontokra szeretne rámutatni, és ezzel segí-
teni igyekszik a poimenikai munkát.

Biblikus hagyomány

A lelki teher könnyítésében a keresztény lelkigondozás
szá mára nagyon komoly biblikus tapasztalatok jelenthet-
nek segítséget. Az anyagiakhoz való helyes viszony kérdé-
se, a megélhetés problémája az egész Szentíráson végigvo-
nul. A szociális feszültség oldása a próféták igehirdetésének
egyik központi mondandója.

Jézusnak pedig olyan tanításait hallhatjuk – főleg a szi-
noptikusoknál –, amelyek felszabadítanak a mindennapi
kenyér miatti frusztráció alól. A Jézus-mozgalom viszonya
a gazdagsággal több fontos szempontot magában hordoz,
ahogyan Gerd Theißen rámutat. Vitathatatlan, hogy a
moz galom az alsóbb társadalmi rétegekhez állt közelebb,
ugyanakkor elfogadott támogatást egyes gazdagoktól. „A
gaz dagságról való lemondás nem conditio sine qua nonja
az üdvösségnek, adott esetben azonban válhat követel-

ménnyé.”2 Az értékek megítélése Jézus számára azon mú-
lik, hogy Istenhez vezető vagy tőle eltávolító erő-e. „Jöj je -
tek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg
vagy tok terhelve” (Mt 11,28) – nem metaforikusan, hanem
valóságosan hangzik a megszólítás. Olyanokhoz fordul Jé -
zus, akik „robotolnak, és terhek alatt roskadoznak”,3 min -
dennapi létük fenntartásáért küzdenek.

Az emberi életben, mióta nem a természet részeként,
hanem termelő tevékenység útján állítjuk elő a létfenntar-
táshoz szükséges javainkat, az állandó, szociálisan szerve-
zett munka a fő tevékenység. A természetet átalakító ter-
melővé válás olyan radikális változás, amelyet minden
gon dolati rendszer igyekszik értékelni. A Biblia első lapja-
in a bűnbeesés büntetése az lesz, hogy csak verejtékkel és
fáradsággal juthat az ember a föld terméséhez.4 A létfenn-
tartás a gondtalan, létet megtartó édeni jólétből a bizonyta -
lan, létért folyó anyagi küzdelemmé vált. Marxi értelemben
is egybeesik a bűnbeesés az anyagi termelés megindulásá-
val kialakuló magántulajdon megjelenésével. A Ge ne zis
sze rint az anyagiak előteremtésének fáradsága büntetés az
Isten és ember közötti határ átlépésének kísérletéért.

Az ember kiemelt helyzetét Isten csak saját teremtői lé-
nyegében korlátozza. A bűn megjelenése a teremtői lényeg
megszerzésének kísérlete. Az Isten által a teremtésben
társ sá hívott ember önállósítja magát, és menthetetlenül
be lebonyolódik a függetlenségébe. A világ fejlődése így vá -
lik egyre bonyolultabbá és ambivalensebbé. Az ember el -
idegenedik a Teremtőtől és a teremtett világtól egyaránt.
Ide gen és ellenséges lesz. Az anyagi termelés fokozásával
menekül végessége elől.

Az anyagi civilizáció évezredes fejlődése hatalmas ered-
ményeket hoz. A népesség a természetes életmódot folytató
állapot lélekszámáról exponenciálisan a sokszorosára nő.
Hatalmas mennyiségű ember alkotta tárgy lepi el a világot,
és az ember óriási természetátalakításba fekteti az erejét.
A két egymás után álló teremtéstörténet elszakad egymás-
tól.5 Az első eredménye valósult meg, és a második őrzői
feladata, mára úgy látszik, csődöt mondott. Mesterséges
otthon jött létre elidegenedve a Teremtőtől és a teremtéstől
– talán így is megfogalmazható az eredendő bűn 2008-ban.

Globális digitális kapitalizmus – a jelen
gazdasági környezete

Olyan struktúra jött létre, amelyet az egyes ember sokkal
erősebbként él meg saját erejénél. Bizonytalan talajon mo-
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zog minden gazdasági szereplő. Pedig a gazdaság az első
csere pillanatától a bizalomra épül. Legjobban talán a pénz
átalakulásán láthatjuk, mi változott. A stabil, valós értékű,
történelmi nemesfém pénzérme a föníciaiaktól kezdve év -
ez redeken át működött. A helyére kerülő, papírból készült,
de aranyra bármikor átváltható bankjegy 1971. augusztus
15-ig, amikor Nixon elnök megszüntette a korlátlan át-
válthatóságot. Az információs technika fejlődésével a pénz
műanyag kártyává vagy puszta elektronikus jellé vált, ami
szabad árfolyammozgásban alakítja ki értékét, ame lyet a
piaci szereplők bizalmi megegyezése ad. Olyan folyamat
jön létre, amely látszólagos semmivé válást (aranyból el-
ektronikus jellé) jelent egyfelől, de a másik oldalon, ahogy
Mark C. Taylor rámutat, creatio ex nihilo – vir tuális majd-
nem semmiből, elektronikus jelből – hoz létre valamit,
pénzt, akár aranyat.6

De ugyanígy tanulságos a hitel fogalma, főleg a jelenleg
folyó amerikai jelzálogpiaci válság tanulságaival a hátunk
mögött, ahol több százmilliárd dolláros nagyságrendű,
már leírt veszteség jött létre. A korábban meglévő, utólag
vaknak tűnő hitelezői bizalom mára elveszett, és megbé -
nít ja az eseményekben semmilyen konkrét szerepet nem
játszó gazdasági szereplőket is. A kiszolgáltatottság érzése
a magyar nyugdíjastól a legnagyobb hatalmú bankárig
bár kit eltölthet.

A klasszikus kapitalista rendszer régebbi jellemzői: az
állandó, a rendszer alapját adó versenykényszer, az ebből
fakadó folyamatos fejlődési és fejlesztési kényszer mind
teherként hatnak lelkivilágunkra.

Az ezredfordulóra mai formájában kialakult az egyesek
által találóan globális digitális kapitalizmusnak nevezett
rendszer – mutat rá Mark C. Taylor amerikai teológus.7 A
glo bális digitális kapitalizmus rendszerétől frusztrált em-
berek aligha fognak tömegesen lelkigondozókat felkeresni.
De azok a lelkigondozók, akik valamennyire szembenéz-
nek a mélyben zajló gazdasági folyamatokkal, tisztábban
fogják látni a poimenikai tájképet. A poimenikának nem
gazdasági célja van. Nem az a cél, hogy a megfáradt embe -
rek megpihenve hatékonyabban térjenek vissza, és a nehéz
igát ezután újult erővel hordozzák. Ez esetleg gazdaság -
pszichológiai cél lehetne. A poimenika célja a megfáradtak
és megterheltek életérzésének megváltoztatása úgy, hogy a
lelkigondozás az alapvető uralmi struktúra alól mutat fel-
szabadító kiutat. Ilyen értelemben Tacke ismert tétele –
Glaubenshilfe als Lebenshilfe – mint poimei kai alapelv ki-
út az ember alkotta gazdasági rend abszolút hatalmi igé-
nyéből. Olyan fogalmak nyerhetnek új értelmet, mint a
határ, a fogyasztás, a verseny.

Két antropológiai képpel kell szembenéznünk ahhoz,
hogy a felszabadító üzenet célhoz érjen. Az első a közgaz-

daságtan egyénről felépített modellje, a homo oeconomi-
cus. Bár pusztán modell, és teljes formájában soha nem lé-
tezik, a nagy számokban mégis működni látszik. Az em-
bert individuális gazdasági érdekei mozgatják, és döntései
racionálisak – állítja a modell. Mára ugyan számos kritika
éri több oldalról az elképzelés egyoldalúságát, de a neoli-
berális gazdaságpolitika 1980-as évekbeli sikerei óta
(USA, Nagy-Britannia) mégis sokszor kiterjed olyan tár -
sa dalmi al rendszerekre, ahol korábban nem alkalmazták
(pél dául egész ségügy, oktatás). Empirikus kísérlettel ku-
tatták amerikai egyetemisták között 1993-ban, hogy a
közgazdaság ezen el méleti modelljén iskolázottak között
csökkennek a kooperatív megoldások.8 A darwinizmus
ha tása érződik a mo del len, és megkérdőjelezheti az ember
ab szolút értékét. Kü lönösen kritikus kérdés ez a gazdasá-
gilag inaktív csoportok finanszírozásánál. A feleslegesség
érzetét kelti az inaktívakban, az aktívak pedig teherként
élik meg az inaktívakat.

A homo oeconomicus modell részben önállósodott ol -
da la az ember mint fogyasztó. Legfőbb lényege a számára
vágyott javak megszerzése. A fogyasztás olyan vágy, ami a
valóságban akarja megtapasztalni mindazt az élvezetet,
amit képzeletében kitalált9 – mondja Peter Sedgwick, az
anglikán egyház gazdaságetikával foglalkozó teológusa. A
képzelet azonban egyre inkább akadályokba ütközik. A
Zeit  zeichen című evangélikus havilap külön számot szen-
telt a fogyasztásnak,10 amelyben Cornelia Füllkrug-Wen zel
a Brot für die Welt segélyszervezet igazgatója a szervezet ez
évi mottójával – „Keiner isst für sich allein”11 – az élelmi-
szerár-robbanás globális következményeire hívja fel a fi-
gyelmet, és minden ember számára alapjogként követeli
az élelemhez való jogot.12

Itt érkezünk meg a határ fogalmához. Az elég fogalma a
kapitalizmus lényegét támadja. A végtelen növekedéssel a
végességet állítja szembe. Az antik világ a véges javak vilá-
ga volt, fő kérdése pedig a véges javak igazságosabb el osz -
tása.13 Itt, ebben a környezetben fogalmazza meg Jé zus –
de a kor más mozgalmai is – az igazságos elosztásra vo-
natkozó tanait. Az újkor felfogása gyökeresen más, de na-
pjainkban újra a véges erőforrások meglétét tapasztal juk.
Minden fogyasztásunk komplex hatások láncolatát in dítja
egy sérülékeny rendszerben (bioetanol-használat nö veke -
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8 Alexander Dietz: Der homo oeconomicus. Gütersloh, 2005. 154. o.
9 „Consumerism is fuelled by a desire to experience in reality those

pleasures created in immagination.” Sedgwick, 87. o.
10 Zeitzeichen 2008/6.
11 „Senki sem eszik önmagának” – a jelmondat emlékezetbe idézi

Róm 14,7-t: „Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal
meg önmagának…”

12 Cornelia Füllkrug-Weitzel: Für eine Ökonomie des Genug. Zeit -
zei chen, 2008/6.

13 Malina, B. J. – Rohrbaugh, R. L.: Social-Science Commentary on the
Synoptic Gospels. 2nd ed. Minneapolis, 2003. 400. o.



dé se mint klímavédelem és hatása az élelmiszerárak növe-
kedésére, génmanipulált élelmiszerek és az éhezők a har -
madik világban stb.).

A magyar helyzet

Magyarországon a fenti helyzet mellett a rendszerváltás
gazdasági és szociális sokkja érezteti hatását, illetve az el-
telt lassan két évtized is rátette terheit a magyar társada-
lomra. A meglévő súlyos strukturális problémák a belpoli -
tikai állóháború elmúlt évtizedében csak súlyosbodtak. A
ko rábbi emelkedés az utóbbi két év megszorításaival el -
lenirányú folyamatokat indított, amelyeket a kétévente
végzett Tárki Háztartási Monitor vizsgálat is jelez. A meg -
ta  k a rítási célok változása jellemzi a társadalom számára
azo kat a célokat, amelyekért takarékoskodni érdemes, va -
la mint a lehetőségeket, hogy megtakarításra mennyire
van módja.

Legfőbb szempont a betegség. Ennek esetleges finanszí-
rozását 1999-ben 21%, míg 2005-ben 34% tartotta megta-
karítási célnak. Második csoport a gyerekek támogatása.
Ez 11%-ról 21%-ra nőtt hat év alatt. A harmadik pedig a
nyug díjas korra való megtakarítás, amely 10%-ról 17%-ra
nőtt. Az elmúlt két évben újra csökkent a megtakarítást
tervezők köre, és már csak 30% a betegség esetére, 18% a
gyermek támogatására és 14% a nyugdíjas korra gyűjteni
tervezők aránya.14

Magyarországon, de egész Európában a szegénység által
legkomolyabban veszélyeztetett csoport a gyermekek cso -
portja, illetve a nagycsaládban élőké. A nyugdíj előtt ál lók
rétege alkotja az anyagilag legstabilabb csoportot, bár az
itt fellépő veszély a munkahely elvesztése, ami felborítha-
tja az anyagi stabilitást, mivel igen csekély az új munka-
hely megtalálásának esélye.

Magyar poimenikai tájképünkre jellemző a szubjektív
élethelyzet vizsgálata. Általában a lakókörnyezettel, a la -
kás sal és a családi kapcsolatokkal elégedett a magyar tár -
sa dalom, míg a jövedelemmel és egészséggel kapcsolato-
san a 2005-ig jellemző növekedés komolyan visszaesett az
utóbbi két évben. Mindent egybevetve az életükkel elége -
det tek aránya a 2005-ös 54,9%-ról 46,8%-ra csökkent. Két
éve, ha megszólítottunk valakit, valószínűbb volt, hogy
elé gedett, most valószínűbb, hogy nem. Az elégedettségből
képzett anómiaindex a faluu lakók, az alacsony iskolázott-
ságúak és az idősek körében a legriasztóbb.

Lelkigondozói szempontból hangsúlyosak a leszakadó
csoportok, a halmozott nehézségek miatt, így például a
falusi idő sek köre, amelynek igen nagy súlya van az egy-

házban, de például az alacsony képzettségű hátrányos rég-
iók nagycsaládjai is izgalmasak poimenikai szempontból.

A gondok nélkül megélők aránya 3%-ról 1%-ra csök-
kent 1999 és 2005 között. Elgondolkodtató, ha feltesszük
az igencsak nyugat-európai jellegű kérdét a felső tized
szempontjából: mennyitől lehet gondtalan valaki?

Aranyborjú kerekeken – egy szimbólum
A fogyasztás mesterséges fokozása a gazdasági növekedés
motorja. Úgy tűnik, nincs az az ár, ami túl magas lenne ér-
te. A felelőtlen fogyasztásnövelésnek talán a legszembetű-
nőbb példája a városi terepjárók gyors terjedése az elmúlt
időben, még a magyar utakon is. Egy olyan tárgyról van
szó, amely erőt, biztonságot, aktív szabadidőt sugároz ma-
gas árért. Bár mindenki tudja, hogy a széndioxid-kibocsá-
tás csökkentése elemi érdek és az olajárrobbanás napi té-
ma, egyéni luxusunk érdeke meghaladja a közösségi célo -
kat. Az aktuális fontossági sorrendben a hosszú távú
szem pont háttérbe szorul a rövid távú privát élvezettel
szem ben. Most sietek, ezért autóba ülök, majd holnap, ha
nem sietek, biciklizem. De holnap sem lesz több időm,
mert az idő véges. Ma fiatal vagyok és erős, és egyszer élek,
megtehetem és ki kell próbálnom – így jönnek létre a köz-
össégi érdekre fittyet hányó városi terepjárók, amelyek az
autógyárak profitbányáivá váltak.

Keresztény válaszok felé Magyarországon
Az aranyborjú nehéz terhét összetörő szabadító evangéli -
u mi úton teológiai eredmények hozhatnak lelki gyógyu-
lást az egyes emberek életében. Amikor a református meg -
közelítés hitvallási helyzetként értelmezi a gazdaság fenn-
álló rendszerének mély kritikáját, véleményem szerint te-
ológiailag jó utat választ. 1997-ben Debrecenben a
Református Világszövetség a status confessionis helyett
pro cessus confessionisként fogalmazza meg a „progresszív
felismerés oktatás és vallomástétel elkötelezett folyamatát
a gazdasági igazságtalanság és a környezet pusztítása vo-
natkozásában”.15

Az evangélikus útirány, ahogy Béres Tamás a keresztény
felekezetek iránymutató ökológiai dokumentumait bemu-
tató kötet evangélikus részének bevezetőjében rámutat, az
egyház életének elsődleges és döntő közösségében, a helyi
gyülekezetben indul.16 Míg a központi egyházak társadal-
mi súlya elerőtlenedést mutat, csak a helyi közösségek fel-
virágzása adhat lehetőséget az egész egyház számára.
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14 Tárki 2005. 136. o. http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/
a763.pdf

15 Felelősségünk a teremtett világért. Egyházi dokumentumok az öko -
lógiai válságról. Budapest, 2004. 84–85. o.

16 Béres Tamás: Az evangélikus egyház környezetvédelmi nyilatko-
zatai. In: Felelősségünk a teremtett világért. Egyházi dokumentumok az
ökológiai válságról. Budapest, 2004. 101. o.



Gyakorlati aprópénz

A fenti elméleti hátteret a lelki felszabadulás apró csodái-
ban volna érdemes megélni. Az egyháznak mint lelkigon-
dozó közösségnek olyan alternatívaként kell megjelennie,
amely alkalmas a só szerepére. Mint önálló alternatív gaz -
da  sági rendszer léphet fel. Legnehezebb út azonban a tá -
vo li problémák frusztrációjának feloldása saját köreink-
ben. Ezt csak a bátor, áldozatos és sokszor kényelmetlen
konk rét lokális lépésekben érdemes keresni. A lehetősé-
gek nyitottak minden közösség számára, hogy keresse az
egyéni megoldások útját. Identitásunknak a gyülekezetek-
ben kell kialakulnia, hogy járjunk a hitből gyümölcsként
létrejövő cselekedetek lutheránus útján. A terhes igától
meg szabadult ember rájön, hogy a kevés nem kevés, ha-
nem sok. Ezzel megnyílik az adás képességére, a másik
szük ségének felismerésére.

Az evangélikusok közösségének tudnia kell alternatívát
adni saját hitbeli meggyőződése alapján. A magántulajdon
szentségének az asztalközösség szentségévé kell válnia,
ahol egymás számára terítünk asztalt az Isten előtti egyen-
lőség gyógyító erejében. Gyülekezeteink gazdálkodása hit-
vallás lehet. Az ember megelőzi a tárgyakat és az épülete-

ket, a szolidaritás megelőzi az egyéni profitot, a pél -
damutató tárgyak üzenete a státusszimbólumokét. Az
evan gélikus egyház a maga hétmilliárdos költségvetésével
konkrétan sóként működhet: a gazdálkodás átláthatósága
a felelőtlen irigység helyett a közös gondolkodás területé -
vé válhat; a lelkészi fizetések a kollegiális szolidaritás fele -
lős eszközei, a gyülekezetek és intézmények pedig a jövőre
mutató beruházások helyszínei lehetnek. Mindezek apró-
pénzre váltott lelki kincsek.

Befejezés

Zárásként egy szubjektív képet szeretnék felvázolni a lel-
kigondozókról. Szeretném sajátos evangélikus gyökere -
ink ből merítve, a 18–19. század társadalmi kérdések iránt
nyitott, európai benyomásokkal rendelkező, tudásalapú
kegyességüket a társadalom leszakadó rétegeinek igazsá-
gáért alkalmazó lelkészek tradícióját feleleveníteni. Ezzel
párhuzamosan olyan új spiritualitást keresni, amely nem a
világtól elzárkózva, hanem felé aktívan odafordulva ad
gyógyító vigasztalást a nehéz teher nem metaforikus, ha-
nem valós elvételével.
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Bevezető gondolatok

Doktori szemináriumi dolgozatom témáját Isidor Baum -
gart ner Pasztorálpszichológia című könyvének1 egyik feje-
zete alapján választottam. A könyvbe belelapozva rögtön
feltűnt az egyik fejezetcím: „A lelkigondozás periferikus
dolog? – Kritikus kérdés a pasztorális gyakorlattal szem-
ben az emberek életválságai láttán”.2 Gyülekezeti lelkész-
ként szolgálatunk egyik nagyon alapvető részének látom a
lelkigondozást, de egyben kritikus területének is. Baum -
gart ner gondolatmenete ezt a kritikai hozzáállást tükrözi,
és én is ezt a megközelítést szeretném néhány gondolat-
ban és kérdésben kifejteni. Tanulmányom célja, hogy a

kri tikai megközelítés módszere további kérdésfelvetéseket
indítson el szolgálatunkban, amelyek – Deo volente – erő-
síthetik lelkigondozói gyakorlatunkat is.

A téma elméleti háttéranyaga kimeríthetetlenül gazdag.
Dolgozatomban olyan forrásokra támaszkodom, amelyek
számomra az elmúlt időben olvasott és megismert szak-
irodalom elemei voltak.

A cím tág ölelésű témát fed, hiszen a lelkigondozás
megvalósulásának ezerféle módját találjuk egy gyülekeze-
ti kontextuson belül. A téma széleskörűsége el le nére mé-
gis érzek benne egy nagyon jól kivehető irányt: ho gyan va-
lósul meg egy mai gyülekezetben a lelkigondozás az élet
sokféle kihívása közepette? Hogyan tudjuk össze gezni ta -
pasz talatainkat – a tanulságos és legtöbbször tragikus
egyéni eseteken túl? Milyen jövőképet tudunk a lel ki gon -
do zás területén és témájában megfogalmazni mi, akik „hi -
vatásos” lelkigondozók vagyunk? Miben látjuk erős sé ge -
inket, gyengeségeinket? Mely területeken szorulunk mi

Lelkigondozás és gyülekezet
P Á N G Y Á N S Z K Y  Á G N E S

1 Baumgartner, Isidor: Pasztorálpszichológia. Semmelweis Egyetem,
Budapest, 2006. A könyv a gyakorlati teológiai kurzuson tankönyvként
szolgált.

2 Uo. 252. o.



ma gunk is segítségre (professzionális, de akár más milyen
érintettségünk okán is)?

A kritika hangja – hogyan jelenik meg
és hogyan fogalmazódik meg a lelkigon-
dozás perifériára szorultsága?

Nagy bizonyossággal mondható, hogy a lelkigondozásra
szánt idő a lelkészek mindennapos szolgálata során nem
éri el a kívánatos mértéket. A lelkipásztori beszélgetésekre
fordítható idő igen kevésnek bizonyul a mindennapok-
ban. Ezt a szomorú tényt csak tetézi az, amit az emberek
általában gondolnak az egyházi lelkigondozásról. Ennek
alátámasztására nem is találhatnék jobb idézeteket, mint
amelyeket Baumgartner hoz más szerzőktől. Ezek közül
mutatok be néhányat, de fontosnak tartom, hogy az idéze-
tek túlzó hangnemét inkább tekintsük felhívó jellegűnek,
és ne menjünk el a negatív kritika irányába, mert félő,
hogy akkor a probléma felett is átsiklunk.

Baumgartner így szólaltatja meg a kritika hangját: az
egyház „… üdvösségről beszél, ahelyett, hogy hatékonyan
gyakorolná azt. Az üdvösségről szóló igehirdetés ijesztően
tapasztalatszegény lett, és szóvirággá merevedett. Meg ma -
rad a túlvilági üdvösségről szóló verbális vigasztalásnál, és
csődöt mond az »itt és most« történő sérülések és életp-
roblémák gyógyításában.”3

Egyházi gyakorlatunk egyik nagy veszélye a doktrinális
pasztoráció,4 amely az előbb említett problémához vezet.
A – természetesen szükséges – igehirdetések, egyházi taní tá -
si alkalmak mellett, amelyek elláthatnak lelkipásztori funk -
ciókat is, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az evan-
gélium életformáló ereje személyes beszélgetéseken, sze-
mélyes találkozásokon keresztül fejti ki leginkább hatá sát.
A személytelenné vált világban az ember közösség irán ti
vágya így is megjelenik – élettörténetét, kérdéseit személye -
sen is át szeretné adni. Az átadás célszemélye maga Krisz -
tus, a lelkigondozó pedig a „messenger”, a követ, aki földi
képe a személyes találkozást lehetővé tévő Úr Jézusnak.

Baumgartner előbbi gondolatmenetét egy másik idézet
is alátámasztja Paul Matussek Seelsorge Heute: Aus der
Sicht eines Therapeuten című könyvéből: „…nem lehet
cso  dálni, hogy az emberek hátat fordítanak egy olyan lel -
ki gondozásnak, mely egzisztenciálisan nem kielégítő, üres
formulává merevedett egyházi üdvtan, és a bizonyíthatóan
gyógyító pszichoanalízis díványán köt nek ki. Az ok egy-
szerűen a hatékonyság meggyőző ereje. Az egyház prédi-
kációival, lelkigyakorlataival, hittanóráival, vezeklési gya-
korlataival és szentségeivel összehasonlítva a pszichoterá-

pia egyértelműen megváltoztatja az embert. Az annak
rend je és módja szerint analizált kliens nemcsak munka -
ké pesebb, becsületesebb és igazságosabb lesz, hanem
min denekelőtt képes lesz jobban szeretni. Ez zel a pszicho-
analízis elvileg eléri azt, amit a keresztyénség egészének
nem sikerült. A pszichoanalízis kihívását a keresztyénség-
gel szemben nem elsősorban valláskritikája jelenti, hanem
az a képessége, hogy segít az embereknek, hogy boldogab-
bá váljanak.”5

Baumgartner finoman elhatárolja magát Matussek
pszi choterápiát dicsőítő énekétől, de annyiban továbbgon -
dolja ezeket a túlzóan kritikus gondolatokat, hogy Jézus
gyógyító szolgálatára mutat rá eredeti példaként. Jézus gyó -
gyításai nyomán valódi gyógyulások történtek (Mt 4,23
alapján). A baumgartneri cél ezt az evangéliumi igazságot
veszi nagyon komolyan: „az üdvösséget a sérült és beteg
emberek konkrét gyógyulásában kell világossá tenni”.6

Elgondolkodtató a következtetés – hiszen mikor tapasz -
taljuk lelkigondozói szolgálatunk során, hogy az evangéli-
um üzenetét úgy tudjuk átadni, hogy valós „gyógyulás”
kö vetkezik belőle? Nem gyengítjük-e az evangélium üzene -
tét azzal a hiányosságunkkal, hogy nem tudjuk modern,
érthető, egzisztenciálisan megszólító formában elmondani
azt, amit Isten „üzen” rajtunk keresztül? Egyházi szolgála-
tunknak erre a modern megfogalmazásra kellene össz-
pontosítania – egy mai nyelvezet kialakításával, modern
liturgiai formákkal, új, modern énekekkel, amelyekben a
nyelv átélhető üzenetet hordoz. De talán az is nagyon fon-
tos első lépés lenne, ha mi magunk a saját életünkben meg
tudnánk fogalmazni, nekünk mit jelent az üdvösség kér-
dése, és nekünk hol és miben kell a gyógyulást keresnünk.
Ha mi magunk elindulunk ezen az úton, reménytelibbé
válnak azok a lelkipásztori interakciók is, amelyeket más-
okkal folytatunk.

A lelkigondozás védelmében – a lelkigon-
dozás ereje, pozitívuma és esélyei
Baumgartner kritikája azért is fogalmazódik meg ilyen ve-
hemenciával, mert könyvében rámutat arra, tulajdonkép-
pen milyen nagy igény is van a társadalomban a lelkigon-
dozói „mentőakciókra”.7 Külön felhívja a figyelmet a csa-
ládlátogatás és a személyes lelkigondozás szolgálatára,
amelyek érzékelhetően olyan területek, ahol az emberek
nagyon szívesen veszik a segítséget, a jelenlétet és a segít-
ségnyújtás szándékát. A társadalmi problémák személyes
és családi síkon való megjelenése szörnyű lavinát indított
el a lelki bajok és problémák területén. Lelki pász to ri gya-
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korlatunkban bizonyára érzékeljük, hogy nem telik el láto-
gatás vagy találkozás komoly krízishelyzetek megismeré-
se nélkül. A társadalom szövetén a szálak egyre inkább ös-
szekuszálódott és kibogozhatatlan csomókat alkotnak,
egyre komolyabb igényeket támasztva az egyházi lelki-
gondozásban részt vevők felé is szakmai felkészültségük
szempontjából.

Bizonyára az sem véletlen, hogy egyre több módjuk van
továbbképezni magukat azoknak, akik lelkigondozói szol-
gálatban állnak. Erre nemcsak az egyházon belül, hanem
világi vonalon is sok új lehetőség tárult fel. Azt is az idők
szavaként kell érzékelnünk, hogy elindult egyházunkban a
közös gondolkodás a mentori-szupervizori feladat ellátá-
sáról.

A lelkigondozás ügyének „védelmében” még egy na -
gyon fontos különbséget kell látnunk a fentebb megfogal-
mazott kritikákkal szemben: a lelkigondozás több min-
dent foglal magában, mint a pszichoanalízis területe. A poi  -
menika és a pszichológia tudományának hol gyümölcsö-
ző, hol ellentétekre épülő kapcsolata sokat elmond arról,
hogy nem mindig volt egyszerű e két tudomány kapcsoló-
dását megtalálni. Az útkeresés során voltak egymást átfe-
dő vagy éppen egymástól élesen elkülönülő szakaszok is.

Az Embertárs című folyóirat egyik 2007-es számában
nagyon érdekes cikk jelent meg a kontextuális pasztoráci-
óról két holland szerző tollából.8 A szerzők megfogalmaz-
zák a pszichoterápia és a lelkigondozás területi felosztását:
„A pszichoterápia célja nem más, mint hogy megszabadítsa
az embereket a lelki fájdalmaktól. Ugyanez elmondható a
pasztorációról is, hanem a lelkigondozásnak ennél tágabb
küldetése van: a pasztoráció nem a lélekre, de a teljes em-
berre koncentrál. A lelkigondozás számára tehát léteznek
olyan »fájdalmak« is, melyektől nem megszabadítani kell
az embereket, hanem e fájdalmakra (is) építve kell segítsé -
get nyújtanunk. Ilyen »fájdalmak« közé tartozik a felelősség -
tudat, az érzékenység, a szenvedésben való együttérzés.”9

E definíció újra a Szentírásból megismert jézusi életút
nyomába vezet vissza bennünket. Jézus testet-lelket gyó-
gyító szolgálata irányt mutat a kontextuális lelkigondozás
felé is. Így jutunk el e lelkigondozás területének újragon-
dolásához: a gyülekezeti kontextushoz.

A közösség mint védőháló –
lelkigondozás és gyülekezet

Dr. Szabó Lajos gyakorlati teológiai professzor A lelkigon-
dozás órája című kötetben poimenikai erőtérnek hívja azt

a területet, ami „otthont” ad az egyházi lelkigondozásnak.
Ez a poimenikai erőtér pedig maga a gyülekezet. A lelkigon -
dozás nem öncélú vagy céltalan folyamat, nem irány nél-
küli interakció. A pasztoráció, a lelkigondozás a gyüleke-
zetbe vezeti a lelkigondozottat. Kiindulópontja is a gyüleke -
zet, hiszen a lelkigondozó nem légüres térből, hanem a
gyülekezetből jön, Isten népe képviselőjeként, és oda is tér
vissza, reménység szerint nem egyedül, hanem azzal, aki-
hez a lelkigondozás során Isten életújító üzenetét eljuttatta.

A pasztoráció ekkleziológiai alapja nagyon pragmati-
kus kérdéseket tár a kontextuális lelkigondozás elé: mi-
lyen az az egyház, amelyből kiindulunk, és amely felé újra
odafordulunk? Milyen communio valósul meg gyülekeze-
teinkben, amelyek, mint a családok, a nagy közösség éle-
tének aktív terei?

Több problémával is szembe kell itt néznünk, hadd
emel jek ki néhányat a teljesség igénye nélkül. Az egyik
probléma a pasztoráció túlzottan lelkészekre/papokra épí-
tő struktúrája. Ezt a problémát Baumgartner is említi, egy
„titkos demarkációs vonalra” világít rá papok és világiak
között.10 Ezt a katolikus közegben felismert demarkációs
vonalat mi is ismerjük. Ez az, ami rávilágít a következő
problémára: a „pasztorálisan elláttatott közösség” problé-
májára.11 Gyülekezeteink egyik feladata, vagy talán inkább
küldetése, hogy önmaguk felelősen alakítsák életüket. Ez a
vízió szinte már nem is olvasható jövőképként, sokkal in-
kább egy azonnali reflexióra intő felhívás minden olyan
egyháznak, amely még a mában is a múlt keretei között él.
A népegyházi, felülről pasztorálisan (és minden más mó-
don) ellátott egyházaknak új utakat kell keresniük a kö -
zös ség valódi megélése felé. A keresztény üzenet hatásta-
lanná válása ennek a múltban ragadtságnak is betudható.
A kontextuális pasztoráció a mában, a ma emberének
igyek szik az életre vonatkozó, felszabadító, gyógyító és vi -
gasztaló örömüzenetet megfogalmazni.

Baumgartner azonban nagyon körültekintően arra is fel -
hívja a figyelmet, hogy a jövő útkeresése során egyszerre
kell törekedni a communio újbóli megélésére és az egyén
gondozására is. A közösségi célok keresése közben a kon-
krét embert könnyen elfelejtjük. A jövő útja azonban a
közösség alannyá válásának kidolgozása folyamatában
sem feledkezik el az egyes emberről.12

Záró gondolatok

A homiletikában az igehirdetések elemzésére kidolgoztak
egy négy pontból álló rendszert, amely a prédikáció leg-
fontosabb kívánalmait sorolja fel. E szerint egy prédikáció
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legyen biblikus, hiteles, kontextuális és életformáló.13 Ezt
a négyes felosztást szeretném most a lelkigondozásra is
alkalmazni, összefoglalásként az eddig elmondottakhoz.

A lelkigondozás legyen biblikus. Az egész ember legyen
a lelkigondozó szeme előtt, ahogyan Jézus is egyszerre
gyó gyított, bűnöket bocsátott meg, és az életnek új értel-
met és távlatot adott. A lelkigondozó vezesse a lelkigondo -
zottat azon az úton, amely az elhívottak közösségébe ve-
zet, ahogyan Jézus is csatlakozott az Emmausba vezető
úton a tanítványokhoz, és vezette őket a felismerés és rá -
éb redés pillanatáig.

A lelkigondozás is legyen hiteles. Érdekes áhítatot hal-
lottam a minap arról az egyházi döntésről, amely a fedd-
hetetlen élet fogalmát lecserélte a rendezett élet fogalmá-
ra. Vajon a lelkigondozás szempontjából melyik fogalmat
tartjuk helyesnek és alkalmazandónak a lelkigondozó sze-
mélyére nézve, de általában az emberre is?

A lelkigondozás legyen kontextuális. Keresse azokat,
akik a társadalom, a környezet, az elidegenedés béklyóitól
szenvednek, és lelki-testi sebeket hordoznak. Szóljon hoz-
zájuk azzal a szóval, amely érthetően tudja megfogalmaz-
ni az evangéliumi üzenetet. Hallatszódjon ki a lelkigondo-
zói szavakból a fogékonyság és a nyitottság a kontextus
felé. Mutasson empátiát a sérült helyzetek iránt („minden
egész eltörött”): a bajokban, a szükségletekben, a gondo -
zot tak emberi szituációjában, és olyan módon hirdesse a
pasztoráció során is az evangéliumot, hogy az szóljon er-
ről a törött egységről. Vállalja fel azt a radikalitást is, hogy
az olyan szituációkkal szemben, amelyek nem Isten orszá-
gának az eljövetelét hirdetik és képviselik, kritikus és kon-
frontáló üzenetet fogalmaz meg.

A lelkigondozás legyen életformáló erejű: „Ha valaki
Krisz tusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött
létre.” (2Kor 5,17) A lelkigondozás célja olyan új élet, ame-
lyet nem saját érdemünkként, hanem a Szentlélek ajándé-
kaként fogadunk el. Ez az új élet a Szentírással összhang-
ban való életre törekszik, folyamatosan odafordulva Isten

bűnöket megbocsátó és életutat mutató kegyelméhez és
szeretetéhez.

Társadalmunkban egyértelmű igény körvonalazódik a
lelki egészségápolás iránt. Egyre bonyolultabbá váló éle-
tünkben széles rétegek keresik és kutatják a lelki egészség
kialakítására, megőrzésére és fejlesztésére vonatkozó kér-
déseket. Ezért akut és aktuális a kérdés, hogy ha ilyen
igény van a lelki kérdésekre, akkor miért nem jelentkezik
ez az igény a keresztény tradíción alapuló lelkigondozás
irányában is. Miért nem fordulnak sokkal többen a lel -
kész hez a lelkigondozás iránti igénnyel? Másként fogal -
maz va: megőrzi-e a lelkész lelkigondozói munkája ma a
vonzását, és növekszik-e az igény erre a személyes élet krí-
zisei idején?

Ezen kérdések átgondolásához szerettem volna segítsé-
get adni ezekkel a gondolatokkal. Reménységem, hogy
meg tudjuk fogalmazni a lelkigondozás számunkra aktuá-
lis kérdéseit, és a válaszaink gyümölcsözőek lesznek szol-
gálatunk szempontjából is.

Néhány „lelkészi” kérdés
1. Számomra melyek a lelkigondozás legkritikusabb kér-
dései?

2. Milyen a gyülekezetem közösségi hozzáállása a lelki-
gondozás kérdéséhez?

3. Mennyire érzem hatékonynak az evangélium üzene-
tének megszólaltatását konkrét életproblémákban és krí-
zishelyzetekben? Milyen gyakran végzek lelkigondozást
ilyen problémákkal küzdő emberekkel?

4. Látogatások során kerülök többször lelkigondozói
szituációba, vagy pedig lelkigondozói beszélgetések során,
amikor engem keresnek fel egy beszélgetés igényével?

5. Részt vettem-e mentálhigiénés továbbképzésen, il let -
ve folytattam-e tanulmányokat a lelkigondozás témaköré-
ben?

6. Személyesen melyek azok a területek, ahol érzem,
hogy erősségeim, illetve gyengeségeim vannak a lelkigon-
dozásban?

7. Vannak-e ötleteim a lelkészközpontú lelkigondozás
helyett egy gyülekezet-központú lelkigondozás felé való
elmozdulás elősegítéséhez?
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K I T E K I N T É S

Betiltják a szcientológiát?1

M I C H A E L  U T S C H

A németországi szcientológiai szervezet megerősödött te-
vékenysége az utóbbi hónapokban oda vezetett, hogy ve-
szélyességéről újra és – mint várható volt – ellentmondá-
sosan vitatkozni kezdtek. Ez a kérdés több mint egy évti-
zede mindig újra szenvedélyes összeütközésekhez vezet a
nyilvánosság előtt, a pártokban és az ezért felelős szakmai
testületekben. Hans-Gerd Jaschke politológus már 1995
végén egy szakvéleményében megfogalmazta azt a tézist,
hogy a szcientológia a politikai szélsőség új formája.2 A
szervezet elméletében és gyakorlatában a totális szerveze-
tek minden ismérve megtalálható: ideológiai kizárólagos-
sági igény, szigorú dogmatizmus, hermetikusan zárt szer-
vezeti felépítés, vezérkultusz és a tagok teljes alárendelése,
kétpólusú barát- és ellenségkép, kollektivista gondolkodás
és ideológiai szaknyelv részben újradefiniált fogalmakkal.
Ez a szakvélemény lényeges támogatást nyújtott a belügy-
miniszteri konferencia 1997. júniusi határozatához, amely
azzal a céllal született, hogy a szcientológiát megfigyeltes-
sék az alkotmányvédelemmel. Mindenesetre a titkosszol-
gálati eszközökkel végzett megfigyelést egyes tartományok -
ban néhány évvel később ismét leállították, mert nem
bukkantak alkotmányellenességre utaló jelekre. Mégis,
2001 és 2005 között a szcientológiát a tizenhat tartomány
közül tizenegyben továbbra is megfigyelték az alkotmány-
védelmi jelentések által igazolhatóan.3 A szervezet újab-
ban felerősödött tevékenysége miatt Berlinben 2007 júni -
u sában újra elkezdték a megfigyelést, amelyet a közigaz-
gatási bíróság ítélete alapján 2001 óta szüneteltetni kellett.

Augusztusban a hamburgi belügyi szenátor munkatár-
sának, Ursula Caberta könyvbemutatójának keretében
(Schwarz buch Scientology – A szcientológia fekete köny-
ve) kifejezetten követelte a vitatott szervezet betiltását. A
csoportot nem szabad alábecsülni és ártalmatlannak te -
kin teni. Mivel embereket elnyomnak és kihasználnak, az
ál lamnak meg kell védenie a társadalmat. A hamburgi bel -
ügyi szenátor kijelentette, hogy a belügyminiszteri kon -
ferencia a következő találkozóján, ősszel újra foglal koz ni
fog a lehetséges tilalommal. Sokoldalúan megfontolták,
hogyan lehet a szcientológia tilalmát a gyakorlatban ke-
resztülvinni. Ennek a kezdeményezésnek sok éve aktív
élharcosa Ingo Heinemann ügyvéd, az érintettek által kez-
deményezett Arbeitsgemeinschaft Psychische Frei heit
(Pszichikai Szabadság Munkaközösség – AGPF) tisztelet-
beli elnöke. Számos olyan tényt gyűjtött össze, amelyek
nézete szerint sikerre vihetik a betiltási indítványt:4 a szci-
entológia tervszerű bűncselekményeit, mint az uzsora,
csalás, hipnózis vagy kényszerítés általi testi sértés, nem
le het másként, csak a betiltás által megszüntetni, ezenkí-
vül a szcientológia engedély nélküli gyógyítási tevékeny-
séget is folytat. Elutasítja a demokráciát és a szociális ál-
lamot, és egy alapvető jogokkal nem rendelkező tagokból
álló új társadalom létrehozására törekszik. A kritikusokkal
szembeni gyakran törvényellenes bánásmódot is meg kell
szüntetni.

Heinemann szándéka megegyezik a bajor kezdeménye-
zéssel. A tartományi kormány 2002 novemberében felszó-
lította a szövetségi belügyminisztert, hogy indítsanak nyo -
mozást az egyesülési joggal kapcsolatban.5 Ezenfelül leg -1 Utsch, Michael: Verbot von Scientology? Materialdienst der EZW

10/07. 380–383. o.
2 Jaschke, H.-G.: Scientology – Eine Gefahr für die Demokratie – Eine

Aufgabe für den Verfassungsschutz? [A szcientológia – Veszély a de -
mok ráciára – Feladat az alkotmányvédelemnek?]

3 Rechtliche Fragen zu religions- und Weltanschauungs ge mein -
schaf ten [Jogi kérdések a vallási és világnézeti csoportokkal kapcsolat-
ban], in: Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages Nr.
05/07. 29. Januar 2007

4 www.ingo-heinemann.de/Verbot.htm (2007. június 20.)
5 www.stmi.bayern.de/sicherheit/verfassungsschutz/extremismus/

detail/05320/ Ez a követelés a tartományi kormány megbízásából ké-
szült szakvéleményen alapszik. H. Küfner, N. Nedopil, H. Schöch: Ge -
sund heitliche und rechtliche Risiken bei Scientology [Egészségügyi és jo -
gi kockázatok a szcientológiával kapcsolatban]. München, 2002.



alább egy jogi disszertáció létezik, amely szakszerűen be-
mutatja és indokolja, hogy milyen úton-módon lehetne
ezt az „alkotmányellenes hitközösséget” betiltani.6

Mindezek a kezdeményezések mégsem jutottak el odá-
ig, hogy a legmagasabb politikai szinten jogi lépéseket te-
gyenek és betiltsák a szervezetet. A részleges sikerek ellené -
re a számos jogi eljárásban sem tisztáztak még jogilag
egyértelműen két fontos kérdést. A szcientológia közössé-
ge „egyháznak”, illetve „vallási közösségnek” nevezi saját
magát. Egy társulást mégsem ismernek el vallási közös-
ségnek csupán amiatt, mert önmagát úgy határozza meg.
Sokkal inkább külső megjelenésében, szellemi tartalmá-
ban és tartós működésében kell vallásinak vagy világnéze-
tinek lennie. Hogy ez a szcientológiára is vonatkozik-e
vagy sem, jogilag még nincs eldöntve. A szcientológia al-
kotmányjogi státusza nem tisztázott véglegesen, erről egy -
másnak ellentmondó ítéletek vannak.7 A szövetségi mun-
kaügyi bíróság 1995-ös döntésében azt a felfogást képviselte,
hogy a szcientológia nem vallási, illetve nem világnézeti
közösség, 2003-ban azonban nyitva hagyta ezt a kérdést. A
határozatlanság azzal magyarázható, hogy a konkrét jo gi vi-
tában eddig nem tartották szükségesnek e vitás kérdés el-
döntését, ezért még nem lehetett végérvényes ítéletet hoz-
ni. Bár a szövetségi kormány újabban megerősítette, hogy
a szcientológiát nem tekinti vallási, illetve világnézeti köz-
össégnek.8 Továbbá kérdéses, hogy a szervezett szciento-
lógia tanai nem egy kizárólag gazdasági célkitűzés takará-
sául szolgálnak-e. Itt is különböző érvekkel és bírósági íté-
letekkel lehet találkozni.

Míg egyes egyházi világnézeti megbízottak támogatják
a szcientológia betiltását, mások szkeptikusabbak. And re as
Fincke, az EZW (Evangelische Zentralstelle für Welt an -
schau ungsfragen – Protestáns Világnézeti Központ) refe-
rense a legújabb vitában óvott a hisztériától. Igenis szak-
szerűen kellene vitatkozni e nagyon is problémás csoport
tételeivel. Az, hogy egy homályos ideológia meg akarja
dönteni a szövetségi köztársaságot, távolról sem jelenti
azt, hogy ezt meg is tudja valósítani.

A hamburgi belügyi szenátor tilalmi javaslata kevés tá-
mogatást kapott a szövetségi parlamentben. A jelenlegi po -
litikai helyzetben úgy tűnik, hogy a tilalom nem való sít  ha -
tó meg. Bár igaz, hogy a szcientológia világ- és emberképe
ellentmond az alaptörvénynek, sok politikus szerint ez

még nem elég a tilalomhoz. Ha a betiltásra vonatkozóan
indítványt nyújtanak be, akkor annak eredményesnek kell
lennie. Ehhez pedig elengedhetetlen a szervezet folyama-
tos megfigyelése. Ám jelenlegi tevékenységéről, felépítésé-
ről és a tagokkal való bánásmódról ez ideig túl kevés adat
áll rendelkezésre.9

Igaz, hogy egyesek számára a szcientológia kivetítési fe -
lü let mindarra nézve, ami idegen, veszélyes és elfogadha-
tatlan – „valódi szimbóluma a rendszerkritikának”.10 Ez év
augusztusában az egyik újságkiadónak egy nyilatkozatot
kellett tennie, amelyben távolságtartásra kötelezi el ma gát.
Az egyik újságcikkből ugyanis azt lehetett kihá moz ni,
hogy valamiféle aktuális kapcsolat létezik a Her ba life di-
rekt marketinggel foglalkozó cég és a szcientológia kö zött,
ami nem igaz. Más gazdasági ágazatokban is egyre-másra
felröppennek állítólagos szcientológiatagságról szóló hí-
rek. Ezeket szkeptikusan kell fogadni, és azonnali megerő-
sítést vagy cáfolatot igényelnek. Olyan esetek is elő for -
dultak, hogy egy adott cég szándékosan röppentett fel
ilyen híreket, hogy rontsa a konkurencia jó hírét, és ma -
gához csábítsa a vevőket.

Kétségtelenül éppen a szcientológia esetében nem egy-
szerű megkülönböztetni a látszatot a valóságtól. Ezt a be-
nyomást erősítette meg nemrégen a szcientológia egyik
ál lítólag magas rangú képviselőjének a lelepleződése, aki
ki lépett a szervezetből. Ez év júniusában Christian Mar -
kert a hatóságokhoz fordult segítségért. A 36 éves német
fér fi – állítólagos hétéves tagsággal a háta mögött – mint a
szer  vezet bennfentese és titkainak ismerője a hatóságok-
tól segítséget kapott ahhoz, hogy elhagyja a szervezetet. Ez
az ember a berlini CDU-frakció egyik pódiumbeszélgeté-
sén, amelynek témája a szcientológia volt, felajánlkozott
mint e témában jártas személy, és számos interjút adott
mind a nyomtatott sajtónak, mind pedig a televíziós csa-
tornáknak. Még a baden-württembergi alkotmányvé -
delmi hivatal is felvilágosítást kért tőle, és meg volt győ-
ződve adatainak helyességéről, míg a szemfüles újságírók
mint hírhedt szélhámost és csalót le nem leplezték.

Ha egy, a szervezet betiltására irányuló indítvány csődöt
mondana, akkor ez a jogi ügyekben sikeres és világszerte
működő társaság számára hatalmas győzelem lenne. Ala -
po san ki is használnák, mert állítólagos meghurcoltatásuk
így igazolást nyerne. Ráadásul még jól is jönne számukra
bi zonyítékként ahhoz az állításukhoz, hogy Német or szág -
ban hátrányos megkülönböztetésben részesítik a vallási
kisebbségeket. Ha csak a szélsőjobboldali problémákra te-
kintünk, már látjuk a jogi nehézségeket.

Még az NPD (újnáci párt) is el tudta kerülni a betiltást
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6 Diringer, A.: Verbotsmöglichkeit einer verfassungsfeindlichen Be -
kennt  nisgemeinschaft [Egy alkotmányellenes hitközösség betiltásának
lehetőségei]. Frankfurt, 2003. A témával kapcsolatos legújabb publiká-
ciójában a jogász nem foglalkozik ezzel a kérdéssel. Vö. A. Diringer: Die
Brücke zur völligen Freiheit? Organisationsstruktur, Dogmatik und
Handlungspraxis der Scientology-Organisation [Híd a teljes szabadság -
hoz? A szcientológia szervezetének dogmatikája és cselekvési kódexe].
EZW-Texte 188, Berlin 2007.

7 WDDB Nr. 05/07, lásd 2. jegyzet
8 WDDB Nr. 05/07. lásd 2. jegyzet

9 Az EZW-Texte Nr. 188 részletes elemzést közöl.
10 H. Hemminger: Scientology ist überall: Eine „Sekte” wird zum

Realsymbol für Systemkritik [A szcientológia mindenütt: egy „szekta”
a rendszerkritika valós szimbóluma]. In: MD 2001/1. 1. o.
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2003-ban. Azóta a politikusok viszonylag sikertelenül vi-
tatkoznak arról, hogy hogyan lehetne a szélsőjobboldali
eszmeiséget a legjobban kezelni. Úgy tűnik, hogy a betiltás
nem éppen a legmegfelelőbb eszköz. Egy demokratikus ál-
lam alkotmányában egy ideológiai közösség betiltása ké-
nyes kérdés, és a legvégső eszköznek kellene lennie arra,
hogy a polgárokat fenyegető veszélyt elhárítsák. Nem len-
ne-e inkább a szcientológia visszaszorításával kapcsolat-
ban járhatóbb út az, ha hangsúlyt helyeznénk a felvilágo-
sításra és a tanácsadásra?

A szcientológiai szervezetnél még az is nehézséget
okoz, hogy saját „egyházukon” kívül számos más terüle-
ten, mint az oktatásban, a gazdaságban, a szórakoztatás-
ban vagy a segítségnyújtásban is aktívak – gyakran a való-
di eredet megnevezése nélkül. Az összetett szervezeti fel-
építés miatt a „szcientológiai egyház” betiltása nehezen ér-
ne célt, mert azután valószínűleg más ágazatokba he -
lyeznék át tevékenységüket.

Vessünk egy pillantást a történelemre, és látni fogjuk,
hogy milyen érzékenyen kell viszonyulni a vélemény- és
vallásszabadság kérdéséhez, és milyen gondosan kell meg -
alapozni a tilalmat. 1961-ben betiltották a „Bund für Gotte s -
erkenntnis”-t [Istenismeret Szövetsége], mert agresszív
antiszemita külsőségeivel az alkotmányos rend ellen irá-
nyult. Miután 1970-ben átnevezték magukat: „Weltan -
schau ungsgemeinschaft Gotterkenntnis Mathilde Luden -
dorff ” [Mathilde Ludendorff – Isten megismerése világ-
nézeti közössége], és lefolytattak néhány bírósági eljárást,
1977-ben eljárási hibák miatt fel kellett oldani a tilalmat.11

A nyilvánosság egyre nagyobb része érzékeli a szciento-
lógiai szervezet veszélyességét. A csoport második új te-

lephelyét Berlinben néhány hét után ismét be kellett zár-
ni, mert a háztulajdonosok féltek, hogy a többi bérlőtárs
hátrányt szenved, és sikeresen felléptek ez ellen. A berlini
szenátus jelenleg fontolóra veszi, hogy megerősíti az in -
for mációs és tanácsadói kínálatot a szekták és pszichocso-
portok érintettjei számára, és erre a célra új státust létesít.
Ez üdvözlendő, mert ezáltal végre egyúttal az „úgynevezett
szekták és pszichocsoportok” parlamenti vizsgálóbizottsá -
ga már kilenc évvel ezelőtt követelt cselekvési javaslatai-
nak egyikére is reagáltak. Az egyházi világnézeti megbí-
zottak felvilágosító munkája is lényegesen hozzájárul az
ajánlott éberséghez. A szcientológia sikeres betiltása meg-
győző, jogilag szilárd bizonyítékokat kíván. Amíg ezek hi-
ányoznak, a felvilágosító és tanácsadó munka fontosabb,
mint valaha.

Fordította Adámi Mária, Köpe Lídia, Pfeifer Ottó, Széll Éva
Lektorálta Szentpétery Péter

11 Vö. Hutten, K.: Verbotsgefahr besteht weiter [Továbbra is fennáll a
tilalom veszélye]. In: MD 15/16 1971. 186. o.

Német népi antiszemita társaság, tutzingi székhellyel, tagjainak száma
saját adataik szerint körülbelül tizenkétezer fő, a hatóságok szerint két-
száznegyven. Világnézetük Mathilde Ludendorff (1877–1966, Erich
Lu dendorff marsall második felesége, foglalkozása szerint idegorvos)
fi lozófiáján alapszik, aki magát a kanti gondolkodás továbbvivőjének
tartja. A társaság nem ismer el személyes Istent, hanem a világminden -
ségben próbálja Istent felismerni, amely – a társaság meggyőződése
sze rint – az isteni lényegtől átitatott. Tanításuk középpontjában áll,
hogy az etnikumok és a kultúrák keveredését el kell kerülni, mert min-
den faj, illetve nép az isteninek egy különleges aspektusát hordozza,
ami a keveredés által elvész. 1933-ban jelentette be alapítását Erich
Ludendorff, 1937-ben vette fel a „Bund für Deutsche Gotterkenntnis”
nevet; a háború után 1951-ben alapították újra.
www.ludendorff.info/Ge schichte/geschichte.htm  
http://de.wikipedia.org/wiki/Bund_f%C3%BCr_Gotterkenntnis (a for -
dítók)
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Az európai kereszténységen belül néhány évtizede egyre
több szó esik a liturgiai reformról. Új szertartáskönyvek, új
énekeskönyvek jelzik, hogy nemcsak beszélünk a liturgiai
reformról, hanem történik is valami istentiszteleti megúj-
ulásunk érdekében. Sokan azt remélték, hogy a 20. század
végéig célba érnek a liturgiai reformtörekvések. Ez nem
történt meg, de napjainkban felerősödni látszanak a refor-
mot célzó kezdeményezések.

Az erdélyi evangélikus-lutheránus egyház 1994-ben adta
ki új énekeskönyvét, amely szerényen, mértéktartó módon
követte az Európa-szerte megnyilvánuló reformtörekvése-
ket:
– újból gyülekezeteink kezébe, szájába adtuk az időköz-

ben méltatlanul háttérbe szorított reformátori énekkin-
csünk legjavát;

– helyet adtunk énekeskönyvünkben az ökumenikus
hasz nálatban meghonosodott énekeknek;

– részben visszatértünk a ritmikus éneklésre;
– énekeskönyvünkkel is erősíteni igyekeztünk a magyar-

országi evangélikus hittestvéreinkkel és a hazai refor -
má tusokkal való kapcsolatainkat, minél több közös
ének szorgalmazásával.
Egyházkerületünkben már rég megérett az idő egy új

szertartáskönyv elkészítésére és kiadására. Az 1981-ben
meg jelent Agendánk ugyanis csak az istentiszteleti rende-
ket tartalmazza: az ordinarium mellett csupán egy-két
pél dát hoz a propriumra. Így lelkészeink alkalomról alka-
lomra maguk készítgetik a propriumot jól, rosszul vagy
egyáltalán nem. Annak idején Agendánk megjelentetését
komoly és hosszas előkészítő teológiai munka előzte meg.
Ennek ellenére sok kritika éri, jogosan, főleg hiányosságai
miatt, de rögzített szövegei sem kifogástalanok, itt-ott még

teológiai szempontból sem, dallamanyagának szöveghez
alkalmazásában pedig primitív. Ugyanakkor sajátos helyze-
tünkből adódóan egyre nagyobb szükségünk van – főleg a
kazuálék esetében – megfelelő német és román nyel vű
fordításra, formulákra. Mindenki a maga módján, képes-
ségei és lehetőségei szerint igyekezett ezt a szükségletet
kielégíteni, illetve ezt a hiányt pótolni. Ezekről a gond -
jainkról sokat beszéltünk, de a legutóbbi zsinati ülésig
még nem született testületi döntés arra nézve, hogy elő -
készítsük egy új agenda kiadását. Legutóbbi zsinati ülé -
sün kön viszont szó esett az egyházépítés perspektíváiról, és
legfelső szabályozó testületünk többek között az istentisz-
teleti életünk, gyakorlatunk reformját, ezen belül liturgiai
megújulást, új és korszerű istentiszteleti formák bevezeté-
sét tűzte ki célul. E szép, hangzatos és divatos célkitűzésnek
szívből örülök, mert ez valóban egy új szertartáskönyv el-
készítését jelenti, amelyre igen nagy szükségünk van.

Mai előadásomban – a teljesség igénye nélkül – az előt-
tünk álló liturgiai reform néhány elvi kérdéséről alkotott
gondolataimat fogom megosztani lelkész testvéreimmel,
de utalni fogok a jelenlegi liturgiánkkal kapcsolatos né-
hány gondra, konkrétumra is, anélkül, hogy részletkérdé-
sekbe bocsátkoznék. Előbb a maga egészében kell látnunk
istentiszteleti életünket, annak lényegét, értelmét, fontos-
ságát és értékeit, s csak azután gondolhatunk reformra, új-
ításra, korszerűsítésre.

A liturgiai reform szükséges voltáról,
annak elvi szempontjairól
A liturgia kifejezésünk a közhasználatban istentiszteleti
ren det jelent. Elsődleges értelme viszont maga az isten-
tisztelet. Az istentisztelet a gyülekezet legfontosabb alkal-
ma, amelyen az ünnepnapot megszenteli, Isten igéjét hat-
ni hagyja, hogy éljen általa. Amikor a gyülekezet istentisz-

F I G Y E L Ő

Liturgiai reform előtt állunk?*

K O V Á C S  L Á S Z L Ó  A T T I L A

* Előadás a Kolozsvári Evangélikus-Lutheránus Egyházmegye és a
Bu dai Evangélikus Egyházmegye közös lelkészértekezletén, Torockó -
szent györgyön, 2008. június 3-án. 



teletre gyűlik össze, nemcsak Isten akaratát teljesíti, ha-
nem az istentisztelet olyan alkalom, olyan eszköz számára,
amely által él, hitét táplálja, reménységét élteti, és erőt me-
rít az Isten akarata szerinti szeretetteljes életre, szolgálat-
ra. Az istentisztelet tehát a gyülekezet minden más te vé -
kenysége felett áll. A hitoktatás, konfirmációi előkészítő,
ifjúsági munka, diakónia, pasztoráció olyan feladatai, te-
vékenységei a keresztény gyülekezetnek, amelyek csakis
az istentiszteletből táplálkoznak, annak ernyője alatt, tehát
a gyülekezeti istentiszteletnek alárendelve léteznek és ér-
hetik el céljukat. Hangsúlyozom: ezek a fontos tevékenysé-
gek a gyülekezet életében nem az istentisztelet mellé, ha-
nem alá vannak rendelve. Ugyanis az egyház ismertetője-
gyei az evangélium tiszta hirdetése és a szentségek helyes
adminisztrálása. Ezek azok a kegyelmi eszközök, amelyek
által Isten élteti, építi közöttünk Krisztus egyházát. A ke-
gyelmi eszközök hatása, megnyilvánulása pedig az isten-
tiszteleten történik. Ezért állíthatjuk bátran, hogy az is  -
tentisztelet a legfontosabb, minden más tevékenység fölé
rendelt alkalma a gyülekezetnek.

Éppen ezért a liturgia reformja nem valami mellékes
do log, amit csak azért végzünk, mert nem találtunk ma-
gunknak jobb foglalatosságot, hanem feltétlenül szükséges
feladat: a mindenkori egyház egyik legfontosabb feladata
a liturgiai reform, amely istentiszteleti életének kritikai
felülvizsgálását és ennek alapján javítását, jobbítását jelen -
ti. Amikor tehát liturgiai reformról beszélünk, nem va lami
öncélú újításról van szó, nem is modernkedésről, divatnak
hódolásról vagy újszerű ötletek bevezetéséről, csak azért,
hogy más legyen, mint eddig volt, hanem két lé nye ges
szempontot kell figyelembe venni és érvényre juttatni:

1. Istentiszteleti életünket a maga egészében és részletei -
ben a kánonhoz, Isten igéjéhez kell mérni, és ha szükséges,
az ige szerint kell azt visszaalakítani, visszatérni azokhoz a
formákhoz, amelyek jobban megfelelnek az ige szerinti
követelményeknek. Az Ágostai hitvallás szóhasz ná latával
élve: istentiszteleti életünket meg kell tisztítanunk az
evan géliumellenes megnyilvánulásoktól, tévely gé sektől.
Itt egy állandó, maradandó tényezőnek, az örökérvényű
igé nek kell érvényt szerezni.

2. A másik szempont: a megváltozott szituáció. Ez egy
korral változó tényező. Társadalmi, gazdasági, földrajzi,
bio lógiai, ökológiai, kulturális és etnikai stb. tényezők függ -
vényében alakul, változik helyzetünk, amelyben az isten-
tiszteletnek éppen hozzánk legalkalmasabban szóló csator -
náit, formáit kell megkeresnünk. Ez a szempont elsősorban
a jól alkalmazott, aktualizált igehirdetésben érvényesíthető
– tehát elsősorban homiletikai kérdés –, de természetesen
a liturgia más elemeit is érinti.

A liturgia összetevői
Itt nem a liturgia elemeire gondolok, hanem azok összete-
vő részeire. Ezek: az ige, a teológia és a művészet. Vala -
mennyi liturgiai elem – nyilván a liturgia a maga egészé-
ben is – erre a három alkotórészre bontható.

Az ige maradandó, lényegi alkotórész. Ezt nem áll mó-
dunkban megváltoztatni, reformálni. Ez Isten ajándéka és
műve: számunkra meghatározó és adott tényező.

Szükséges, hogy valamennyi liturgiai elemünknek igei
töltete legyen, egyébként nincs mit keresnie a liturgiában.
Ez a követelmény azonban nem feltétlenül Szentírásból
vett, szó szerinti idézetet jelent. Például a prédikáció sem
bibliai idézetek halmaza, de alapvető követelménye a
textus szerűség. Istentiszteleti énekeink szövege – még ke-
vésbé dallama – sem feltétlenül szó szerinti idézet a Bib -
liá ból, de azok igei ihletettsége elsőrendű követelmény. Az
úr vacsorai szertartásban az igei alap elsősorban a szerez-
tetési igékben jut kifejezésre. De nem csak a szereztetési
igék recitálásából áll! Viszont minden elemének igei ala -
pon kell állnia. Az igei alap pedig semmiképpen sem moz-
dítható el, illetve változtatható meg.

Teológia: Láttuk, hogy a liturgia nem egyszerűen az
írott ige ismételgetéséből áll, hanem annak interpretálása
is, azaz teológia. Mint ilyen, a kánonnal szemben a tradí-
ciót képviseli. Például az invokáció, a Gloria Patri vagy a
kol lek ta ősi befejező formulája szentháromságtan; a Kyrie
Krisz tus Úr voltát hangsúlyozza stb. Ez mind-mind teoló-
gia. Mégpedig olyan teológia, amelyben a doxológiai jelleg
nyilvánvaló. (Amikor a teológia lemond doxológiai jelle-
géről, filozófiai spekulációvá válik. Ettől a tévelygéstől ép-
pen a liturgia óvhatja, védheti meg a teológiai tudományt,
illetve annak művelőit).

A teológiai összetevő mint igeinterpretáció elvileg
szün telenül reformálásra szorul: a tévelygéseket, illetve a
félreértésre lehetőséget engedő tanítást korrigálni kell az
ige alapján. A teológia szüntelenül fejlődő tudomány, és
mint ilyen, éppen azt a feladatot tölti be az egyházban,
hogy a hitigazságokat összefoglalja, útjelző-normatív taní -
tást – interpretálást – tárjon elénk, mert elemző-kritikai
szemmel vizsgálja mindazt, ami az egyházban történik. A
teológia eredményeinek a liturgiában kell lecsapódniuk.
Teológiai tanításunk és istentiszteleti életünk között a leg-
kisebb diszharmóniának sincs helye.

Művészet: Itt nemcsak a szűk értelemben vett művésze-
tekről (költészetről, zenéről, képzőművészetről) vagy ki-
magasló emberi alkotásokról van szó, hanem tág értelem-
ben minden emberi alkotás művészetnek számít. Mű vé -
szet nek számít az, ahogyan formába öntjük gondolatain-
kat, mondanivalónkat, ahogyan egymáshoz illesztjük a
sza vakat, mondatokat, gesztusokat, ahogyan elrendezzük
a liturgia elemeit, és felépítjük azt egységes egésszé. Mind -
ez emberi alkotás, művészet. E nélkül nem tud megjelen-
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ni, formát ölteni a liturgia sem. Feltétlenül hozzá tartozik,
vele jár, s mint ilyen, fontos összetevője a liturgiának, mert
hordozza, közvetíti számunkra az igei és teológiai tar tal -
mat, üzenetet.

A megformálás művészete a liturgiában ugyancsak ha-
gyomány, és alá van rendelve elsősorban az igei összete-
vőnek, de nyilván a teológiai összetevőnek is. A liturgiai
re form legnyilvánvalóbb feladata a megformálásban van,
hiszen emberileg ezen áll vagy bukik, hogy a liturgia meg
tudja-e szólítani a ma emberét, vagy sem. Ne feledjük
azonban azt sem, hogy a döntő tényező Isten Lelke, aki ak-
kor és ott támaszt hitet a kegyelmi eszközökkel, amikor és
ahol neki tetszik. Tehát nem rajtunk, formaalkotó kész -
ségünkön múlik a liturgia „eredményessége”, de ez a vi -
gasz taló tény nem ment fel bennünket az alól a felelősség
alól, hogy emberileg minden tőlünk telhetőt megtegyünk
a liturgia hatékonysága érdekében.

Reményik Sándornak a költészetről megfogalmazott
kö vetelménye, amit éppen az igehirdetéssel állít párhu-
zamba, érvényes a liturgia minden egyes elemének és egé-
szének megformálására nézve is:

„E drága nyelvet porrá ne törjétek,
Ne nyúljon hozzá avatatlanul
Senki: ne szaggassátok szirmait
A rózsafának, mely hóban virul.

Úgy beszéljen ma ki-ki magyarul
Mintha imádkozna,
Mintha aranyat, tömjént, myrhát hozna!

És aki költő, az legyen király,
És pap, és próféta és soha más,
Nem illik daróc főpapi talárhoz,
S királyi nyelvhez koldus-dadogás.”

(Reményik: Az Ige)

Istentiszteleti rendjeink sokféleségéről
és szükséges voltáról
Nem üdvösség kérdése, hogy milyen rend szerint szentel -
jük meg az ünnepnapot. Üdvösségünkre nézve semmi jelen -
tősége, következménye sincs annak, hogy az istentisztelet
elemei milyen formában jelennek meg, és milyen sor-
rendben követik egymást. Nem üdvösség kérdése, de az
ékes és jó rend érdekében – erre pedig apostoli utasítá-
sunk van – egyházfegyelmi kérdés. Az istentisztelethez
nem illik a szedett-vetett forma. Különben sem lehet ün-
nepelni szép és jól begyakorolt rend nélkül.

A jogilag egy közösségbe szervezett gyülekezetek (or szá -
gos egyház, nemzeti egyház, egyházkerület stb.) ugyan -
azon rend szerint tartják az istentiszteletet, mindenekelőtt

a közösség gyakorlása végett. Az előírt rend azért is szük-
séges, hogy megvédjük istentiszteleti életünket a tévelygé-
sektől és az önkényeskedéstől. Az istentiszteletet nem
szol gáltathatjuk ki az azt irányító lelkészek felkészültségé-
nek, műveltségének, hirtelen támadt ötleteinek, pillanat-
nyi hangulatának, tévedéseinek. Protestáns joggyakorlat
szerint a liturgia kérdésében az egyház legfelső szabályo-
zó testülete, a zsinat határoz, amely határozat alapján a
püspök elrendeli az előírt istentiszteleti rendet. Bármely
liturgiát érintő változtatás csak ezen az úton eszközölhető.
Az így előírt istentiszteleti rendet pedig az egyház minden
szolgájának kötelessége betartani, még akkor is, ha kifo gá -
sai vannak ellene, egyébként egyházi fegyelmi vétséget kö-
vet el.

Az istentiszteleti rend felekezeti önazonosságunk egyik
legerősebb megnyilvánulása. Istentiszteleti rendünk ugyan -
is masszívan tükrözi egyházi tanításunkat, hagyománya-
inkat és felekezeti önazonosságunk legbecsesebb értékeit,
amelyek félreismerhetetlenül összekötnek azonos hitval-
lású hittestvéreinkkel, bárhol éljenek ezen a világon. És ez
reánk, evangélikusokra nézve talán fokozottabb mértékben
igaz és nyilvánvaló, mint más protestáns felekezetekre.

Ma mindenki új, alternatív és lehetőleg minél szaba-
dabb formákat szeretne, mondván, hogy alkalmazkodni
kell a kor igényeihez, a megváltozott szituációhoz. Ezzel
kapcsolatban kü lönösképpen fellelkesítette a mai lelkésze -
ket és laikuso kat Klaus Douglass Új reformáció című köny-
ve. Ő ugyanis a liturgiai hagyományt tekinti a mai egyhá-
zi élet kerékkötőjének. Írásaiból sok értékes, figyelemre
méltó kritikát lehet kiolvasni, de legalább annyi liturgiai
ha gyománytiszteletet is! Ő ugyanis mélyen érzi, ismeri a
li  tur gia „logiká ját”, lényegét, annak minden rezdülését.
Epi  gon jai viszont – úgy tűnik – már kevésbé értenek a li -
tur giá hoz, és „a min dent szabad, csak éppen ne hasonlít-
son a hagyományoshoz” elveikre véltek igazolást fel fe dez -
ni Doug lass téziseiben. Ma szinte mindenütt liturgiai re-
formról beszélnek az anyaszentegyházban.

A németországi evangélikusok például komoly és alapos
előkészítő munka után megújított istentiszteleti szertar -
tás könyvet vezettek be az elmúlt években. Csak az isten-
tiszteleti rend váza van előírva. Szertartáskönyvük több
alap formát is tartalmaz. Ezek közül válogathatnak az egy-
házkerületek, a gyülekezetek, illetve a lelkészek, a váz tar-
talommal megtöltése pedig ugyancsak sok alternatív lehe-
tőséget kínál. Elég nagy zűrzavar lett belőle, több kritika
éri, semmint dicséret. A felkínált istentiszteleti alapfor-
mákról azonban feltétlenül tudnunk kell, hogy azok bi-
zony a hagyományos német miserendet, tehát a hagyomá-
nyos evangélikus istentisztelet felépítését követik. Azokat
jól, építően kitölteni tartalommal viszont sok hozzáértést
és – alkalomról alkalomra – annál is több felkészülést igé-
nyel a lelkész részéről. Ez rendkívül szép és izgalmas fel-
adat a lelkészek, illetve a liturgusok részére, de erejükből,
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türelmükből, idejükből telik-e erre is az igehirdetésre való
felkészülés mellett?

Magyarországon is megjelent az új Liturgikus könyv.
Igazán szép, a lutheránus liturgiai hagyomány legjavát ösz -
szegző liturgikus rendjével a legnagyobb szakmai elisme-
rést érdemli ez a szertartáskönyv. Sajnálatunkra minket,
erdélyi evangélikusokat nem vontak be az előkészítő mun -
kálatokba. Úttörő liturgikus rendünk nyomai sem lelhetők
fel benne, pedig „élő liturgiánk” igazán elfért volna a sok
alternatíva között. Az új Liturgikus könyv célja a mesterien
kidolgozott, a lutheránus hagyományokat messzemenően
érvényre juttató énekes liturgikus rend bevezetése lett vol-
na – ennek mi szívből drukkoltunk. Végül is csak annyi
történt, hogy a liturgikus rend a függelékből elő lépett az aj-
ánlott törzsanyagba. Így viszont kevés esélye van annak,
hogy élővé váljon a magyarországi evangélikus gyülekeze-
tekben. Mindenesetre gazdag és szépen kidol go zott pro-
priumát jól használhatjuk mi is, annak ellenére, hogy ma-
gyarországi hittestvéreink nem a német, hanem egy saját
perikóparendet követnek, amely azonban szerves össz-
hangban áll az óegyházi perikóparenddel, így a né mettel
is.

A hagyományossá vált, felemás, énekverses istentiszte-
leti renddel magyarországi hittestvéreink kissé kilógnak
az evangélikus egyházak nagy családjából – ez nekünk is
fáj. A legtöbb európai evangélikus egyház vasárnapi és ün-
nepi istentiszteleti alkalmait már évtizedek óta ismét „li-
turgikus rend” szerint tartja. Ez nem egy új rend, hanem a
régi, hagyományos evangélikus istentiszteleti rend, ame -
lyet annak idején reformátoraink szorgalmaztak. Ők
ugyanis nem akartak új istentiszteleti rendet bevezetni. A
hagyományos középkori miserendet vették át, azt jónak,
hasznosnak érezték, csupán az evangéliumellenes elemek-
től igyekeztek azt megtisztítani és énekeit a nép nyelvére
alkalmazni. Ezért nyilvánvaló a római katolikus miserend-
del való hasonlósága. Ez nem olyasmi, amitől félnünk kel-
lene. Ellenkezőleg: ezt a hasonlóságot örömmel vállal ják a
mai evangélikusok, mert nem azt keresik, ami elválasztja
őket másoktól, hanem éppen azt, ami összeköti őket a ke-
reszténység nagy családjával, a múlttal, a közös gyö -
kerekkel.

Tíz évvel ezelőtt Norvégiában hallottam, hogy a liturgi-
kus kórusok újra szolgálatba állítása kedvező hatást gya-
korolt az istentiszteleti életre, liturgiai megújulást hozott
magával. A magyarországi református egyházzenészek
egy re lelkesebben kutatják a magyar protestáns graduál -
örökséget, a graduáléneklés és az éneklőszék visszavezeté-
sére is gondolnak. Ezek a graduálok a hagyományos litur-
gikus rend magyar nyelvre alkalmazott gregorián eredetű,
gregoriánszerű énekeit tartalmazzák.

XVI. Benedek pápa síkra szállt a hagyományos liturgia
védelmében. Az újonnan bevezetett változtatásokat, újítá -
so kat, többek között a II. vatikáni zsinat által bevezetett

re formokat csupán megengedett alternatívának tekinti a
római katolikus egyház, de az igazi liturgia a korábban is
érvényben lévő, annak idején a trentói zsinat által is szen -
tesített formát ölti. Tehát a II. vatikáni zsinat után beveze-
tett, a nép nyelvén celebrált és nemzeti sajátosságoknak is
helyet adó miserend nem váltotta fel és nem érvénytelení-
tette az azelőtti hagyományos rendet, csupán alternatív kí -
nálat.

A felsorolt példák jól mutatják azt a feszültséget, amely
napjaink liturgiai reformtörekvéseiben felerősödött. Egy -
felől új formákra, alternatív lehetőségekre vágyakozunk,
másfelől erősödik a hagyományos formák iránti érdeklődés.

Amikor mi, erdélyi evangélikusok liturgiai reformról
kez dünk beszélni, némelyek a vasárnapi és ünnepi isten-
tiszteleti rendünk alapvázát szeretnék szabaddá, rend nél-
külivé, formátlanná tenni. Ezt az alapvázat – láthattuk –
nem törték szét sem a németországi, sem a magyarorszá-
gi evangélikusok, még kevésbé a római katolikusok.

Mi amúgy is abban a helyzetben vagyunk, hogy a meg-
lévő alapvázat kell kitöltenünk propriummal (alkalomról
alkalomra változó tartalommal) magyarországi, németor-
szági agendák segítségével, vagy magunk dolgozzuk azt ki.
Milyen rendkívüli lehetőség ez az alternatívákra! Éltünk-e
vele? Hozzáértéssel tettük-e? Vagy csak nyűg volt, és leg-
többször a sovány agendánk egy vagy két példája kö zül
választottunk? Van olyan lelkészünk, aki húsz-harminc évi
szolgálata alatt egyszer sem próbálkozott alka lom hoz illő
kollektaimádságot recitálni, mindig csak az agen dánkban
szereplő két példa közül választott. Sőt, meg is szólta „túl-
buzgó szolgatársait”, akik arra vetemedtek, hogy az agen-
dánktól eltérő szöveget recitáljanak.

Még szerencse, hogy a németországi liturgiai konferen-
cia által előírt perikóparendet szigorúan megtartottuk: így
legalább a szentírási olvasmányok és az igehirdetés litur-
giánk szelleméhez illeszkedett.

A vasárnapi, ünnepi istentiszteleti rend mellett sok más
istentiszteleti forma áll a rendelkezésünkre. Van reggeli és
esti énekes liturgiánk. A bibliaórák és áhítatok rendje pe-
dig teljesen szabad. Van egyszerű rendünk házi áhítatra.
Van passiói és karácsony éjszakai rendünk. Természetesen
a fontosabb kazuálék rendje is rögzített. Éltünk-e ezzel a
gazdag kínálattal? Vagy mindig csak a formátlan, rend
nél küli rendre áhítoztunk?

A magam részéről remélem, hogy megmaradunk a rög-
zített hagyományos énekes liturgia rendjénél, mind a va-
sárnapi és ünnepi istentiszteleteinkre, mind a reggeli és
esti liturgiánkra nézve. Természetesen a szükséges javítá -
so kat, kiegészítéseket meg kell tennünk. Ki kell dolgoz-
nunk a propriumot is, és mindezt a mai ember számára
érthető nyelven kell formába öntenünk.
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Néhány fontos tudnivaló
vasárnapi, ünnepi liturgiánkról

Járosi Andor és Kiss Béla odaadó munkásságának köszön-
hetően 1948–1949-től került bevezetésre, abban a formá-
ban, ahogyan ma is tartjuk. Akkor sajnos gépírásban kap-
ták kézhez lelkészeink az „agendát”, de lassan, fokozatosan
a teljes propriumot is kidolgozták és hozzágépelték. Járosi
Andor és Kiss Béla mellett és után a részletek kidolgozás-
át Bayer Aurélnak, Gillich Fülöpnek és kortársaiknak kö-
szönhetjük. Sajnos ez az anyag elveszett, mára olvashatat-
lanná vált. (Ha valahol mégis meglenne olvasható formá-
ban ez a régi gépelt anyag, amit lelkészeink a ’70-es évek
végéig agendaként használtak, igen értékes támpontul
szolgálhatna az előttünk álló munkában.)

Változtatás alig történt bevezetése óta:
A német liturgiai konferencia által kidolgozott, véglegesí -

tett, majd később revideált perikóparendhez csatlakoztunk.
Nyomtatott agendánk kiadásakor néhány szöveg mó-

dosult, egyszerűsödött.
Egy 1991-es közgyűlési határozat alapján a közgyónás

helye az úrvacsorai szertartás közepéről közvetlenül az elé
került.

Azt szoktuk hangsúlyozni, hogy istentiszteleti rendünk
a lutheri liturgiát követi. Ez – természetesen – csak rész-
ben igaz. A 20. század első felében fellángoló liturgiai re-
formirányzatok célkitűzése ugyan a lutheri liturgiához va-
ló visszatérés volt, de ez nem annyira a lutheri rendhez, in-
kább csak a lutheri elvekhez való visszatérést jelentette: a
liturgikus rend visszavezetését (amelyben a gyülekezeti
énekek mellett a gregoriánszerű recitációk és responzori-
kus éneklés is helyet kapott), illetve a kétpólusú istentisz-
telet visszavezetését (amelyben az úrvacsorai szertartás
szerves részét képezi a liturgiának). Maga az istentisztele-
ti rend sok régi és új elem ötvözéséből állt össze. Az új és
régi elemek ötvözése, sorrendje nem mindig történt sze-
rencsés módon. Utólag kiderült, hogy szerencsésebb lett
volna a hagyományos, középkori miserendet követni,
amint annak idején Luther is tette. Később, a 20. század
második felében valamennyi lutheránus egyház meg is
tet te ezt a korrekciót: a szász evangélikusok, részben a né-
metországi evangélikusok az új magyarországi liturgikus
rendben is megtették a kiigazítást. Miről is van szó? A leg-
nagyobb gondot a confiteor–kyrie és a verbum gratiae–
gloria összekapcsolása jelentette, illetve a confiteor és a
ver bum gratiae beékelése a kyrie és gloria elé. Így az ősi
ky rie és részben a gloria is elveszítette eredeti értelmét,
sze repét. Ma a legtöbb lutheránus istentiszteleti rend az is -
tentisztelet hagyományos bevezető része előtt (zene, gyü -
lekezeti ének – invocatio – introitus – kyrie – gloria – col -
lecta) egy előkészületi részt tartalmaz: bűnvallással és fel-
oldozással, illetve kegyelemhirdetéssel.

Számunkra is megfontolandó: megszokott rendünk ele -
me it átcsoportosítjuk egy új, a célnak jobban megfelelő
rend be, vagy az 1949-ben bevezetett rendet megőrizzük, s
akkor a confiteort tartalmilag kell „átgyúrnunk” oly mó-
don, hogy a kyriét kyrie mivoltában erősítse.1

Sem a hagyományos miserendben, sem Luther Német
miséjében vagy Formula missae-jében nem találjuk a kö -
vet kező elemeket:
– Krisztus testének, vérének valóságos jelenlétére való rá -

kér dezést az úrvacsorai részben (Liturgus: Vajon a meg -
áldott kenyér nem a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak
érettünk megtöretett valóságos teste-e? Ezért azt mond -
ja a Lélek és Krisztus menyasszonya, gyülekezet: Jövel,
Uram Jézus! – Gyülekezet: Jövel, Uram Jézus!)

– A záró evangéliumot a rá felelő Nunc dimittissel. (A
post communio után a liturgus János prológusát olvas-
sa, amelyre a gyülekezet Simeon énekével felel: „Mos tan
bocsásd el, Uram, a te szolgád…”)
Valószínű, hogy annak idején Járosi a berneucheni min -

tákból kölcsönözte ezeket az elemeket. Ezek közül az el-
emek közül a Nunc dimittis az általános liturgikus hagyo-
mány szerint a completta, tehát a lefekvés előtti imaóra éne-
ke volt. Gyülekezeti ének formában pedig a református úr-
vacsorai szertartás befejező részét képezi. Lutheránus
identitást hordozó tartalmuk, responzorikus voltuk és min -
denekelőtt igei tartalmuk szerint jók ezek az elemek, nem
zavarják a hagyományos rendet, mindenképpen megtar-
tandók mint erdélyi evangélikus liturgiánk sajátos elemei.

Annak idején az énekes liturgia bevezetése sok ellenál-
lásba ütközött. Először is azért, mert hasonlít a katolikus
miséhez. De azért is, mert lelkészeink féltek az énekléstől.
Ezért a liturgus recitációi közül csak néhány elem hono-
sodott meg énekes részként, azok is orgonakísérettel.
Kezdetben az orgonakíséret indokolt volt a liturgus báto-
rítása, segítése végett. De a helyes és végleges megoldás az
orgonakíséret nélküli recitáció. Azt azonban illik tudni,
hogy a lutheri liturgia végig énekelt liturgia volt! Luther
német miséjében az epistola, az evangélium, a szereztetési
igék is énekes recitációk, nem beszélve a bevezető zsoltár-
ról és hitvallásról, amelyek ugyancsak énekek voltak.

Énekes liturgiánkban van néhány felemás megoldás.
Úgy megszoktuk, hogy már nem is érezzük azok torz vol -
tát. A Gloria patriból és a nagy glóriából csak a responzó -
ri umot, az ének második felét énekeljük, az elejét szaval -
juk. Ez a megoldás csak szükséghelyzetben fogadható el,
de ezekhez az elemekhez a végig énekelt forma a méltó. A
be vezető zsoltár (az introitus) is eredete és célja szerint
ma gasztaló ének. Csak szükséghelyzetben mondja azt a
lel kész a gyülekezet vagy kórus helyett. A jövőre nézve
ezekben a kérdésekben legyünk legalább annyira rugal -
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ma sak, hogy ne tekintsük szentségtörésnek azt, ha valaki
ezeket az elemeket helyesen, azaz énekelve, eredeti ren del  -
tetésükhöz, funkciójukhoz méltó formában kívánja végezni.

Liturgiánk dallamai, tónusai nem egységes stílusúak és
eredetűek. Többnyire a német hagyományból átvett és a
németek között is jól ismert ordináriumi énekeink és reci-
tációs tónusaink vannak, de itt-ott szlovák hagyománnyal
ötvöződtek, és a gregorián móduszok, hangnemek roman -
tizált, azaz dúr-mollosított formájában jelennek meg (pél-
dául az ároni áldás dallama). Ezt a torzulást sokan elfogad -
hatatlannak tartják. Én nem látok ebben feltétlenül kivetni -
való torzulást, hiszen a mai ember zenei ízléséhez sokkal
közelebb áll a dúr-moll hangrendszer és a több dallamos-
ság, mint az archaizáló, eredeti gregorián tónusok. Annál
na gyobb gondot okoznak viszont a hangsúlyozási és a
pro zódiai hibák, amelyeket feltétlenül ki kell javítanunk.

Az említett példákkal csupán azt szerettem volna érzé-
keltetni: túl azon, hogy alternatív, új formákon gondolko-

dunk, túl azon, hogy meglévő liturgiánkat felépítésében,
tartalmában, megszövegezésében alaposan, szakszerűen
át kell dolgoznunk, rengeteg apró részletkérdés is marad
még, amelyeket nem kerülhetünk meg egy új szertartás-
könyv kiadása esetén. A kazuálékkal ugyancsak sok gond
lesz, mert az elvi szempontokon túl messzemenően figye -
lembe kell vennünk az ökumenikus gyakorlatot és kap-
csolatokat is, például pontos előírásokat, alternatívákat
kell kidolgoznunk az ökumenikus esketési szertartásra. A
ma  gyar országi katolikusok, evangélikusok, reformátusok
már megtették ezt a szükséges lépést. Az erdélyi katoli-
kusok is már kézhez kapták új szertartási könyvüket,
amely tartalmazza az ökumenikus esketési szertartás li-
turgiáját. Tehát nem nekünk kell kitalálnunk ennek elvi
alap jait és a gyakor latban megvalósítható formáit, csak
alkalmaznunk kell azokat a saját gyakorlatunkhoz. Vi -
szont jó volna az unitárius és a görögkeleti féllel is egyez-
tetni ebben a kérdésben.

Vajon miért kérdés ez? Miért fontos – és miért probléma
– a dogmatika és az etika tanítása? Még mielőtt erre pró-
bálnánk válaszolni, fel kell tenni magunknak néhány alap -
vető kérdést.

1. A legegyszerűbbnek látszó kérdés az, hogy egyáltalán
miért tanítunk. Mi készteti az embert arra, hogy számára
vadidegen embereknek előadásokat, kurzusokat tartson,
hogy érveljen, vitatkozzon, hogy fellázadjon az ellen, ha
va laki nem mond igazat, ha nem ért vele egyet? Miért ta -
nít juk akár az ellenségünket is? Nyilván mindenkinek más
válaszai lehetnek. Említhetjük a gyerekek szeretetét, a hi-
vatástudatot, a tantárgy iránti elkötelezettséget. De min-
denképpen beszélni kell arról a tényezőről, hogy a tanítás
egyfajta menekülés is. A diákok világa, bármennyire szid -
juk is sokszor, még mindig összehasonlíthatatlanul őszin-
tébb, egyenesebb, mint a felnőttek udvarias gonoszsága.
Nem tudnak olyan rosszak lenni, hogy ne legyen felüdülés
közéjük menni. Az igazi inspirációt ők adják, hihetetlenül

jó kérdéseket tesznek fel, arra késztetnek, hogy újrafogal-
mazzam, átgondoljam régi, jól bevált szólamaimat. Néha
épp közönyükkel figyelmeztetnek arra, hogy egészen rossz
a megfogalmazás. Nehéz nekik bizonyos lutheránus elve-
ket elmagyarázni, nem azért, mert nem értik, hanem
azért, mert tarthatatlanok ezek az elvek. A „sola scriptura”
gondolatát értik, de azt nem, hogy bizonyos egyértelmű
jézusi utasítások esetében miért beszélünk szokásokról.
Nagyon egyszerű kérdésekre kell gondolni, mint például
az eskü gyakorlata, a szentségek kérdése. De nehéz vála-
szolni a bibliai második parancsolat hiányára is anélkül,
hogy ne említeném a hagyományt, a lutheránus hagyo-
mányt. Azt értik, hogy idáig miért volt így, de azt nem,
hogy miért nem változtatjuk meg, ha látjuk a hibákat. Ak -
kor mit jelent a „semper reformanda”?

De mindezek után talán a legerősebb érv az „ott van a
többi közt” gondolata. Szókratész védőbeszédében arra a
vádra, hogy megrontja az ifjúságot, azzal védekezik, hogy
a bölcs ember nem szívesen van együtt ostobákkal, ha pe-
dig ő sok időt tölt el a fiatalok között, akkor nem érdeke,
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hogy azok ne legyenek bölcsek, hisz így önmaga ellensége
lenne. Cseh Tamás és Bereményi Géza ezt így fogalmazza
meg:

„Tucatból vagyok nyolcadik,
és aki már tucatkodik,
bármit is csinálnak, ott van a többi közt,
bárhogyan fél is, ott van a többi közt.”

Az ember a közösségeit egy módon változtathatja meg:
ha tagjait tanítja. Választani nem tud, hisz a választás csak
illúzió. Akár nép, akár egyház összefüggésében a változás
egyetlen emberi esélye a tanulás. „Bármit is csinálnak, ott
van a többi közt” – félelmetes, de pontos megfogalmazás.
Amilyen a közösség, olyanná válok magam is. Ezért taní -
tunk.

2. A másik alapvető kérdés, hogy kell-e olyan dolgot ta -
ní tani, ami alig érdekel valakit, ami nem divatos, épp nem
kell, amiből ma alig lehet hasznot húzni. Nem vesszük-e át
a dogmatika tanításával a „világnézetünk alapjai” egykori
szerepét? Az épp aktuális fenntartó próbálja ideológiailag
is nevelni eltartottjait. Jól képzett, tárgyukban jártas, elkö-
telezett tanárok egykor úgy, most így hallgatják az elméle-
tet, az ideológiát. Jó szándékúak, nyitottak, de hirtelen ne-
kik kell példát mutatni a diákoknak, hirtelen egyszerű ér-
deklődőkből most a másik oldalra kerültek, bizonyos kér-
désekre nekik kell válaszolni, segíteni kell nekik a csen-
desnapokon, sőt azok szervezésében is.

A diákok hozzáállása is változott. Nem tudok országos
statisztikákkal szolgálni, de saját tapasztalatom, hogy a
tíz-tizenöt évvel ezelőtti diákok között sokkal több volt,
aki a felvételi előtt komoly harcot folytatott a szüleivel,
hogy tanulhasson olyat, aminek „semmi értelme, amiből
nem lehet megélni”. Pusztán azért, mert az érdekli. Nem
érdekelte, hogy mit lehet eladni, mivel lehet sok pénzt ke-
resni. Ma a diákok nagyobb része teljesen racionálisan
akar ja látni a jövőjét. Azt akarja tanulni, ami menő szak-
ma, hiába nem érdekli. Persze most is vannak, akik művé-
szeti iskolába mennek, rajzolni, zenélni akarnak, de az
arányok megváltoztak. A többség azt várja, hogy az élet-
hez, az ő értelmezésükben a megélhetéshez szükséges in-
formációkkal lássuk el őket. Mondjunk olyat, amit fel lehet
használni. Ebben az esetben különlegesen nehéz helyzet-
ben vagyunk, hiszen a hittan, a hit, a gondolkodás nem
tananyag, amit át lehet adni, valami, amit ily módon hasz-
nossá lehet tenni. De mi kell az élethez? Csak a haszon?
Szo morú példáim vannak. Egy különlegesen tehetséges
al kotó, művész hajlamú családanya, aki már hosszú évek
óta statisztikákat tölt ki, levelezéseket intéz, szenved, mert
nem szereti ezt csinálni. Nem tudott abból megélni, amit
szeretett, váltania kellett. Egy másik eset: egy diákom
mondta, hogy az apja asztalos, szép dolgokat tud készíte-
ni, de amikor egyszer náluk jártam, csodálkozva mondta

a feleség, hogy dehogy, gazdálkodnak, teheneket tartanak.
Asztalosnak tanult a férje, de váltott. A harmadik eset, egy
gazdálkodó házaspár esete hasonló: a feleség éveken ke-
resztül óvónő volt, a férj műszerész, végül mégis a föld
mel lett kötöttek ki. Nem a gazdálkodással, a titkárnői ál-
lással van probléma, azok nagyon szépek, ha azzal akar az
ember foglalkozni. Itt nem erről van szó: belenőttek vala-
mibe, beletanultak egy életformába, amiből idővel már
nem tudtak kilépni, bár szerettek volna. Mindegyik ezt
hozta otthonról, volt valami más terve, de élet nem lett be -
lőle. Csak információként tanultak meg egy szakmát, egy
mű vészetet, kitanulták, megtanulták a fogásokat, de soha
nem lett a sajátjuk. Úgy tanultak, hogy két piac között el-
mentek iskolába. Megtanulták, de csak szakma maradt
számukra. Egy pillanat alatt lemaradtak. Fogalmuk sincs
már a mai eszközökről. A haszon fogva tartotta őket. De
nem csak negatív értelemben példák ezek a történetek,
ame lyekben a haszon, a megélhetés megfojtotta a tanulta-
kat, hanem abban az értelemben is, hogy amibe belenő az
ember, ami a nyelve, abból tud élni a szó legteljesebb értel -
mé ben. A föld az övé, az állatokat ismeri, ebből tud merí -
te ni, ott tud korrigálni, ott tud alkotni. Az a tudás, ami
nem fejlődőképes, az káros.

Nézem a diákokat: csak mint információ kell nekik az
anyag, tudni akarják, hogy bizonyos kérdésekre mit kell
válaszolni, és nem értik, hogy én miért nem segítek nekik
megtanulni a válaszokat.

3. A Hegyi beszéd végén a hallgatóság elcsodálkozva azt
mondja, hogy Jézus tanítása elsősorban abban különbözik
a többi tanítástól, hogy Jézusnak hatalma van. A fiatal tiszt
Az ötödik pecsétben azt mondja, hogy a megszerzett hata-
lom jogán üt. Nyilván sokaknak ismerős a jelenet, amikor
öt hétköznapi embert bevisznek a rendőrségre, és egészen
elképesztő módon megalázzák, szidalmazzák, verik őket.
Az öreg, tapasztalt tiszt tanítja a fiatalt, aki éppen ver, hogy
mi az egésznek az értelme. Mindezt pedagógiai célzattal
teszi, és pusztán azért, mert megteheti. E jelenet láttán az
emberben szertefoszlik minden illúzió, nem gondol már
arra, hogy a tanítás csupán egy intellektuális kaland, vala-
mi segítő szándékú okoskodás. Nem, itt egészen világossá
válik, hogy a tanítás, ahogyan a tanulás is, hatalmi kérdés.
Kié a hatalom? Ez a kérdés. Talán nem véletlen, hogy az
utóbbi évszázadban a lázadásokban sok esetben a diákok
vállalták a legradikálisabb szerepet. Érdekes, hogy Jézus is
hatalmára hivatkozva küldi el tanítványait, hogy tegyenek
tanítvánnyá minden népet. Most nem megyek bele abba,
hogy definiáljam a hatalom szót, ahogyan Jézus sem teszi
meg. Mindenesetre az, aki tanít vagy tanul, és nem számol
azzal, hogy ez valamilyen értelemben a hatalommal való
élést vagy szembenállást jelenti, az téved. Ugyanis a tan-
ítás-tanulás sokszor nem más, mint a helyes kérdések ke-
resése. Aki pedig kérdez, az valamit nemcsak megkérdez,
hanem meg is kérdőjelez. Jó példa erre a Lu ther és Cajetan
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között lezajlott beszélgetés. Cajetan bí bo ros nem akar Lu -
ther rel vitatkozni, csak hatalmi kérdést lát az egészben,
amit akkor Luther nem ért. Aztán később rá jön, nem tud
úgy beszélni, prédikálni, írni, tanítani, hogy az ne legyen
egyszerre hatalmi kérdés is.

4. A tanulás kilépés vagy belépés? Ez a következő kérdés.
Kilépés az ismeretlenbe vagy belépés a saját világunkba?
Új világot teremt, vagy segít megismerni saját világunkat?
Nyilván azon múlik ez, hogy milyennek látjuk ezt a vilá-
got. Hogy számunkra ez egy egység vagy különböző vilá -
gok összessége? Sok diák úgy néz erre a tananyagra, mint
valami plusz információra, valamire, ami többletterhet ró
rá. Van egy élete, sok-sok gonddal és örömmel, igazán
nincs szükség másra, gondolják. Sokszor elég lenne annyit
megértetni az emberekkel, hogy mindaz, amiről beszé-
lünk, nem egy újabb teher, hanem a jelenlegi, egyértelmű-
nek vett élete új szemlélete. Sokszor elég lenne annyit el-
érni, hogy a diák tudatában legyen: minden véleménye,
szemlélete, ítélete egy bizonyos dogmatika eredménye.
Min den egyéni véleménye valami nagy rendszerből adódik.
Minden ítélete előítélet. A jézusi szó nem kivenni akar a
világból, hanem ezt a világot akarja más szemmel láttatni.
A legnehezebb, hogy meg kell tanulni integrálni, beillesz-
teni minden tudást. Ez minden információval így van, de
fokozottan így van az etikával. Ha nem tudom beépíteni,
értéktelen a tudásom.

És itt jön be egy új szempont, az emlékezet. Tudok-e
em lékezetből dolgozni, előhozni valamit? Ez nagyon em-
beri tulajdonság. Több kísérlet bizonyítja, hogy sok állat
használ eszközöket, de mindig csak olyanokat, amelyek a
látóterében vannak. Az egyik kísérlet a következő: majmo -
kat zárnak be egy ketrecbe, ahol banánok vannak olyan
magasan, hogy egyik sem érheti el, akkor sem, ha nagyot
ugrik. A ketrecben elhelyeznek botokat vagy ládákat, kü -
lön féle eszközöket, amelyeket a majmok egy idő után fel-
használnak, így el tudják érni a banánt. A ládákból több -
eme letes építményt készítenek, de csak akkor, ha a ládák
abban a ketrecben vannak, ahol ők. A ketrecen kívül lévő,
a folyosón található vagy néhány ketreccel arrébb lévő lá-
dákat akkor sem használják, ha előtte épp ott jártak. Per -
sze nem kell ebből messzemenő következtetéseket levonni,
de tudomásul kell venni, hogy az ember számára fontos
tényező az emlékezet. Meg azt is, hogy nincs minden szi-
tuáció a birtokunkban. Nem tudunk iskolai körülmények
között súlyos etikai helyzeteket modellezni, mint egy fizi-
kai kísérletet. Azaz szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy
sok információ a diákok számára értelmezhetetlen, de
sok szor nem csak a diákok számára. Tudunk-e úgy taníta-
ni, hogy szembesülünk a ténnyel: a tananyag nem hasz-
nálható fel azonnal? Ebben az összefüggésben érdekes Jé -
zus nak az a kijelentése: a „Szentlélek megtanít mindarra,
amit mondtam nektek, és eszetekbe juttat mindent.” Vizy E.
Szilveszter említette egy beszélgetésben, hogy egyáltalán

nem tartja jónak azt a tendenciát, hogy nem kell kí vülről
megtanulni szövegeket, nem kell adatokat, neveket, évszá -
mokat tanulni. Ugyanis tudás, ismeret nélkül az ember ke -
resni sem tud. Ismeret nélkül találni sem tud. A nagy fel -
találók nem véletlenül jöttek rá találmányukra, ha nem bi-
zonyos helyzetekben előhívták a tudásukat. Ha nincs mit
előhívni, akkor a helyzetek kihasználatlanul ma rad nak.
Épp a váratlan helyzetek mutatják meg, hogy ki mit hoz
elő éléstárából.

Szóval, miért érdekes ez a kérdés? Miért gond a dogma-
tika és az etika tanítása a gimnáziumban?

Problémát jelent a…
a) Taníthatóság. Valószínűleg azért is érdekes és nehéz ez
a kérdés, mert módszertani hiányosságaink vannak. So kan
úgy tanítunk hittant, hogy nem vagyunk tanárok. Nincs
elég eszközünk, hogy elmondjuk, megmutassuk mind azt,
amiről ez a tárgy szól. Sok szakkönyv esetében érezheti azt
az ember, hogy érzi, tudja, mit szeretne írni az író, de saj-
nos fogalmazni nem tud. Be kell látni, hogy nem elég teo-
lógusnak, lelkésznek lenni, hanem pedagógussá is kell vál-
ni. Másik szempont a taníthatósággal kapcsolatban a
tárgy egyetemessége. Akkor válik egy tárgy taníthatóvá, ha
partikuláris kérdései egyetemesek lesznek. Ha kérdéseit egy
másik kultúrkörben is értelmezni lehet. Amikor filo zó -
fiatörténészek azt kutatták, vajon mi lehetett az a motí-
vum, ami annak idején a görög filozófiát életre hívta, az
egyik szempont a nyelv változása volt. A főnevek és igék
mellett megjelentek a fogalmak. Egész pontos kimu ta tá -
sok vannak arról, hogy egy évszázad alatt mennyit vál to -
zott a görög nyelv, milyen óriási mértékben terjedtek el a
fogalmak. A fogalmak definíciója révén pedig egyenes az
út a filozófia felé, mivel a kultúra tartalma nem választha-
tó el élesen annak hordozójától.

Valójában a misszióban is ugyanez a fordulat történik
meg. A misszió a taníthatóságba vetett hitet is jelenti, hogy
mindaz, amiről beszélünk, átültethető, értelmezhető, élhe-
tő egy másik kultúrában is. Amennyiben ez így van, akkor
az a hit is része ennek, hogy bátran kiléphetek sa ját gon-
dolatrendszeremből, mert a diákok nem csak akkor fog-
nak bármit is megérteni a dolog lényegéből, ha mindent
úgy csinálnak, mint én. Ennek a gondolatnak az egyik
oldala konk rétan a nyelv, azaz a fordítások. Nem véletlenül
félt az egyház sokszor attól, hogy lefordítsa a Bibliát, azon
túl pedig a dogmatikai tradíció minden fon tos gondolatát.
Meg fo galmazhatók-e a legfontosabb dog ma tikai, etikai
kérdések a fiatalok nyelvén? Ez nem pusztán szóhasznála-
tot, azaz fordítást jelent, hanem utat is. Tu domásul kell
venni, hogy a teológiatörténet bizonyos nagy kérdései ma
egyáltalán nem érdekesek. Felesleges azon aggódni, hogy
nagy hittételek érdektelenné váltak, mert hiszünk abban,
hogy a mai kérdések valós kérdések, amelyekre reagálha-
tunk érzékenyen. A taníthatósággal kap csolatban meg kell
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jegyezni, hogy milyen érdekes, hogy az emberiség men-
nyire egyetemesen kiveti azt, aki nem akar tanítani. A
bölcs, aki magának tartja meg a tudását, bűnös. Aki nem
hisz a taníthatóságban, az átadásban, az kirekeszti magát,
nem tud élni ebben a világban. Talán épp az a Szentlélek
elleni bűn, hogy az ember nem hisz az átadásban, nem
hisz abban, hogy itt és most minden fontos, az élethez
szükséges kérdés megfogalmazható? A jelen kor -
csosságával védekezik, múltba vagy jövőbe menekül.

b) Szükségesség. A másik probléma, hogy a tanár nem
képes megmutatni, hogy ez fontos. Annak ellenére fontos,
hogy nem kell belőle felvételizni, és nem szoktak megbuk-
ni ebből a tárgyból. Vagy egyszerűen a háta közepére kívá-
nja az egészet, mert van épp elég tanulnivalója. Sokszor
belefárad a tanár annak bizonygatásába, hogy ezek meny -
nyire érdekes témák. Fontos megállapítani az érvényessé-
gi határokat. Az 50-es tábla csak városon belül érvényes, a
lakott terület végét jelző táblánál automatikusan megszű-
nik. Valahogy minden törvényre hasonlóan tekintünk, kí-
váncsiak vagyunk, hogy hol és mikor érvényes, kötelező
érvényű. Az iskola eleve egy érvényességi kör. Vannak sa -
ját szabályai, amelyek csak az iskola területén érvényesek.
Ki lehet lépni, ballagás után már nem érvényesek a tiltá -
sok, már lehet dohányozni, bármit fel lehet venni, min-
denki ismeri ezeket az érzéseket. Így, ebben a felállásban,
különösen, ha az egyház a fenntartó, a tananyag érvényes-
sége is megszűnik az iskola határánál. Mi pedig azért küz-
dünk, hogy minden, amit tanult a diák, az egész életére ki-
hasson. Tekintsen úgy minden dogmatikai, etikai kérdés-
re, mint általános érvényű kérdésekre. Azt is óriási csap-
dának érzem, hogy a szükségességet mi magunk is sokszor
kudarchelyzetekre szűkítjük. Azaz azt próbáljuk velük
meg értetni, hogy nem lesztek mindig szépek és fiata lok,
nem fog mindig minden sikerülni, és akkor majd milyen
jó lesz a kapaszkodó, az Isten igéje stb. Öngól. Is ten igéje
nem csak támasz, nem csak vigasz. Nemcsak a sikertelen
embernek van szüksége orvosra, hanem a sikeresnek is, ha
szabad így átfogalmaznom ezt az ismert mondatot.

c) Tartalom. Súlyos probléma, hogy sokszor tényleg
nem tudjuk, mit kellene mondani bizonyos kérdésekre.
Nem vagyunk elég felkészültek vagy épp elég őszinték.
Nem tudunk felelni minden kérdésre, ami egy jó matekta-
nárral nem fordulhat elő. Ha a tartalomról gondolkodunk,
akkor természetesen válogatnunk is kell. Nem beszélhe-
tünk mindenről. Mit hagyjunk ki, mit ne említsünk, mi a
célunk?

Itt kell említést tenni a többi felekezettel való viszo-
nyunkról. Hajlandó vagyok-e figyelni a másikra? Tu do -
má sul kell venni, hogy egy evangélikus gimnáziumban
sem beszélhetek a tanári karban úgy, hogy mi, evangéli ku -
sok. Nem beszélhetek a diákoknak úgy, mintha a bará ta ik
a másik felekezetből ne lennének szintén jelen. Nem fel -
tétlenül arról kell beszélni először, ami a másik számára

elfogadhatatlan. Fura élményem, hogy az evangélikus is-
kolában tanító katolikus hitoktató a legfontosabb katoli-
kus dogmaként a pápai tévedhetetlenségről beszél. Vagy
ar ról, hogy az evangélikus lelkészek nem papok, és az álta-
luk osztott úrvacsora érvénytelen, semmi. Ezen akár meg
is lehetne sértődni. Amikor szembesítettek ezzel a diá kok,
csodálkoztak, hogy nem háborodtam fel, sőt igazat adtam
a katolikus hitoktatónak. Az ő rendszeréből nézve teljesen
igaza van. Én valóban nem vagyok pap. Nem is szeretnék
az lenni. Az egyik fekete bőrű focista, Eto’o a Bar celonából,
mikor megkérdezték tőle, hogy mit szól ahhoz, hogy azt
mondták rá, hogy néger, azt mondta: „az va gyok”. Nem
akartam cáfolni az elhangzott váleményt, egyszerűen arról
beszéltem, hogy ezek a kérdések számomra nem fontosak.
Jézus sem beszélt ezekről a kérdésekről, érvényes vagy
nem érvényes, pap vagy nem pap. Szembe kell nézni azzal
a csöppet sem elhanyagolható ténnyel is, hogy gyakran mi
sem értünk egyet az egyház megnyilatkozásaival, bár mi
vagyunk az egyház képviselői az órán. Meg kell jegyezni,
hogy a diákokat egyáltalán nem érdekli, hogy az egyházat
bizonyos esetekben melyik felekezet képviseli. Tehát ne-
kem mint az egyház képviselőjének fe lel nem kell a többi
felekezet tetteiért is, és nem mindig fo gadják el azt a
mentséget, hogy én más vagyok. Ők kevésbé tudnak kül-
önbséget tenni, mint mi.

A tartalmi kérdéseknél meg kell még jegyezni, hogy
nemcsak azzal kell szembesülni, hogy nem tudunk min-
dent megtanulni, hanem talán nem is kell, hogy ez bánt-
son. Ez természetes. Jézus maga is úgy fejezte be a taní tást,
hogy „még sok mindent kellene mondanom nektek”. Jé zus
magról beszélt, kezdetről, ezért azt kell láttatni, hogy ez ki-
meríthetetlen, itt valami csak elkezdődik. Eb ben az össze-
függésben nem is baj, ha azt látják, hogy nem tudok min-
den kérdésre felelni.

d) A tanár motivációja. Még a hittantanár is örül a sike -
rek nek. Bármennyire is szeretnénk titkolni, így van. Ha
van érettségiző, ha valakinek a fejében megfordul, hogy a
teológiára megy továbbtanulni, ha jelentkeznek fakultáció -
ra, az örömteli dolog. Ha jó a kapcsolat, ha szeretnek, az jó.
De mi van, ha nem? Meddig kell ezt erőltetni? Milyen en-
gedményeket kell megtenni? Jézus esetében egyáltalán
nem azt láttuk, hogy mindenáron meg akarta tartani a ta -
nít ványait. Az egyik legdöbbenetesebb jelenet, amikor a
ke nyércsoda után szép lassan elszivárognak az emberek,
és Jézus megkérdezi tanítványaitól, hogy „ti is el akartok
men ni?” Jó esetben a tanár nem tudja szétválasztani a tan -
anyagot a hitétől, így minden egyes visszautasítás szemé-
lyes sértés is egyben. Mikor lenne helyes azt mondani,
hogy elég?

Írjuk le a világot idealizmussal! Ez nemcsak a régi, ha-
nem a mai ember kísértése is. Azaz próbáljuk feloldani a
változó világ és a változatlan igazság feszültségét! Vagy a
gondolat és a tapasztalat, az akarat és a tett, a terv és a
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meg valósulás feszültségét. Az idealizmus erre alkalmas.
Az idealizmus valami leképezés, valami részesedés, annak
a leírása, hogy a tapasztalat és a valóság között különbség
van. Ez majdnem az a feszültség, mint a régi-új feszültsé-
ge. Az idealista gondolkodás mindig az egyik kárára defi-
niálja a másikat. Például: „a régi teljességéből ma csak fol -
to kat látunk”, vagy fordítva: „ezt még régen nem tudták”.
En nek egyik példája a dogmatika és a jelen lévő egyház fe-
szültsége. Azaz a dogmatika mint gondolatrendszer lehet
tökéletes, de semmiképpen nem az az egyház vagy a mai
kereszténység. Az egyik csak kullog a másik után, nyomai -
ban sem fedezhető fel a mai egyházban a dogmatika szép-
sége, az etikáról pedig ne is beszéljünk. Vagy éppen fordít -
va: a vallás, a hit nem képes lépést tartani a mai élettel,
nem tud választ adni kérdéseinkre, nem alkalmas arra,
hogy segítség legyen számunkra, tehát nem méltó arra,
hogy higgyünk benne, az egyház pedig arra, hogy a tagjai

le gyünk. A feszültség így vagy úgy, de fennáll. A mai gon-
dolkodás szereti idealizálni a való életet és a gyönyörű
rend szereket egyaránt. Vajon ebben a körben hol helyez-
kedik el az inkarnáció gondolata? Krisztus valóban em -
ber ré lett? Mit jelenthet ez számunkra? Nem azt, hogy
mind két idealizmust szét kell törni? Nem épp a krisztusi
azonosulásban van a kereszténység lényege? Abban, hogy
fel lehet adni előnyöket? Ott lehet hagyni, hogy nem te-
kintünk zsákmánynak dolgokat, kultúrát, múltat és dog-
mát? A mai világ éppen úgy idealizált, mint a platóni, de
épp fordítva: itt az e világi élet van idealizálva. Ezt éppúgy
szét kell törni, mint ahogy Jézus tette. Úgy törte szét, hogy
azonosult vele, belealázkodott. Egyszerre hirdeti, hogy fon-
tosabb a kibékülés, mint a szertartás, inkább segíts, mint
hogy a tisztasági törvényekre figyelj, de válaszd a job bik
részt, ha lehet hallgatni a Mestert, és ne sürögj-forogj!

Hittanórákon újra és újra előfordul, hogy a gyerekek azzal
fogadják a belépő hitoktatót: „Ma ne tanuljunk, ma be szél -
gessünk!” Vannak, akik ilyenkor ellágyulnak, és parttalan
csevegésbe kezdenek, mások szigorú arcot vágnak, és
megpróbálják a figyelmet az egyháztörténet éppen so ron
következő leckéjére irányítani. Azt hiszem, van közép út.
Nagyon jókat lehet beszélgetni a tanulók által felvetett
bármely témáról, de ezek a beszélgetések sokszor több rá-
készülést igényelnek a tanártól, mint egy tényanyagokkal
teletömött óra. Ezeket nem is lehet készületlenül, csak úgy
a gyerekek óhaja-sóhaja kapcsán a semmiből megterem-
teni. A jó beszélgetéshez konkrét téma kell és olyan ötle-
tek, amelyek a teljes csoportot együttgondolkodásra ser-
kentik. Az ilyen kezdeményezésekre úgy szeretek vála-
szolni: jó, ígérem, jövő órán beszélgetünk. Mondjátok
meg, mi érdekel, miről szeretnétek beszélni, és akkor úgy
készülök legközelebb.1

A nyolcadik évfolyam tantervi anyagát mi magunk is
úgy szoktuk emlegetni:„a beszélgetős év”. Ahhoz azonban,

hogy ezek a beszélgetések építőek, személyiség-, szem -
lélet- és hitformálóak legyenek, számos ötletre, sze mel -
vényekre, képekre, módszerekre van szükségünk. A Kap -
csolatok című nyol cadikos hittankönyv készítése közben
Sándor Éva és Balicza Iván szerzőtársaimmal ezeket gyűj -
töttük egy csokorba, és a szeptemberi megjelenés előtt
ezekből szeretnék ízelítőt adni.

Beszélgetéseink és egyben tankönyvünk egyik alapelve,
hogy a tanulók saját élettapasztalataira építve, az ő gondo -
la taikat bevonva úgy akarunk tanítani, hogy tapasztalat-
cserét, őszinte párbeszédet indikálunk, amelybe mi, taná -
rok is bevisszük a magunk élet- és hittapasztalatát. Nem
te kintélyszemélyként, kizárólagos igazságként közöljük a
dol gokat, bár éreztetjük a tanulókkal, hogy számunkra a
hit válaszai hiteles válaszok. Jó, ha a tanulók maguktól is-
mernek el tekintélynek, és így fogadják el a mi hitvallá-
sunkat. Abszolút tekintélyként a Szentírást állítjuk eléjük.

A közös beszélgetés konkrét kérdések mentén zajlik.
Nem szétfolyó, parttalan, egymás mellett elbeszélő mono -
ló gok sora, hanem célra orientált, vezetett beszélgetés, fo-
lyamatos visszajelzésekkel és lényegkiemeléssel. Ugyan ak -
kor nem kátékérdésekre épülő látszatbeszélgetés, hanem
valós kommunikáció, tapasztalat- és véleménycsere. Eh -
hez az elején meg kell tanulniuk a diákoknak a kulturált
beszélgetés alapvető normáit, az egymásra való odafigye-

Beszélgessünk!*

S Ó L Y O M  A N I K Ó

* A 2008. április 21-i hittantanár továbbképzésen elhangzott előadás
rö vidített, szerkesztett összefoglalója.

1 Kivételt képeznek természetesen a különleges élethelyzetben felve -
tő dő kérdések, amelyeket ott és akkor kell megbeszélni, mert történt
valami, ami nagyon foglalkoztatja a csoportot.
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lést, azt, hogy valóban kapcsolódjanak egymás gondolata-
ihoz, érthetően, világosan fogalmazzák meg mondani va -
lójukat, és egyszerre csak egyvalaki beszéljen.

Sok esetben szükséges, hogy egyes témákat kisebb cso-
portokban tárgyaljunk. Meghittebb, intenzívebb és sokszí-
nűbb is lehet így a csoportbeszélgetések eredménye. Eh hez
azonban tudatosan kell csoportokat alkotnunk, hiszen a
feladattól függően más és más összetételű csoportra lehet
szükség! Minimum három-, maximum hat-hét fős cso -
por tok működnek jól együtt. Szervezhetünk csoportot kö -
zös érdeklődés mentén. Ha egy téma különböző részeit já-
rjuk körül, lehet például egy-egy kérdésfelvetés az, ami kö-
ré a tanulók összegyűlnek. Közös tapasztalatok alapján ül-
tethetjük le a tanulókat, amikor például a testvérviszo -
nyok ról van szó. Hiszen nem mindegy, hogy mekkora csa -
lád ból származnak az élmények. Baráti csoportra van
szük  ség akkor, ha azt akarjuk, hogy teljesen őszintén meg  -
nyíljanak egymás előtt. Néha kimondottan jót tesz, ha a
csoporttagok eltérő véleményen vannak, akkor sokkal
jobb vita alakul ki. Ha a kérdés, feladat nem annyira sze-
mélyes, hogy ez megzavarja az együttműködést, szervez-
hetünk tudatosan heterogén csoportokat. Nyolcadik évfo-
lyamon nagy különbségek vannak az érettség fokában fi-
úk és lányok között, ezért témafüggően (pl. férfi- és női
szerepekhez kötődő feladatok) is szükséges lehet néha ne-
mek szerint homogén csoport alkotása.

T ermészetesen nem lehet negyvenöt percet végigbe -
szél getni, a tanulók figyelme lankad, szükség van a mód-
szerek váltogatására. Koncentrálja a figyelmet és segíti a
meg nyilatkozást, ha írásbeli feladatot kapnak a tanulók,
vagy ha egy-egy csoportbeszélgetés eredményét írásban is
rög zíteni kell.

Egy téma indításához gyűjthetünk egy közös nagy pa-
pírra vagy táblára asszociációkat, kérdésekre reakciókat.
Önismerethez kötődő témáknál írhatnak egymásnak a ta -
nu lók személyes üzenetet. Lényegkiemelésre alkalmas a fel -
adat, ha lexikonszócikket kell készíteni egy megadott fo ga -
lomhoz. Írhatnak a tanulók levelet vagy párbeszédet, gya-
korlatilag írásba fordítva a szerepjátékot. Bibliai szövegek
kiegészítése segítheti a témával való elmélyült foglalkozást.

Képek szolgálhatnak kiindulópontként szövegalkotás-
hoz, amikor például a képen szereplő személyek életrajzát
kell elkészíteni, vagy az ott szereplő személyek között zaj-
ló párbeszédet megírni. A kép segíthet egyszerűen asszo-
ciációs szinten a hangulat megragadásában, de lehet kiin-
dulópontja szerepjátéknak is.

Fontos módszere a „beszélgetős óráknak” a szerepjáték.
Amíg a tanulók egy egyszerű állóképet megalkotnak, el -
gon dolkodnak az ábrázolandó fogalom lényegén, hangsú -
lyo kat helyeznek el, igyekeznek a lényeget megragadni és
meg mutatni. Ezek az állóképek aztán tetszés szerint meg -
szó lalhatnak, megelevenedhetnek, készülhet a szereplők-
kel szerepriport. A szerepriport segíti a szerepbe való be -
le helyezkedést, a szerepben megélt tapasztalatok tudatosí -
tá sát. Rákérdez, hogyan érzi magát a tanuló az adott sze -
rep ben, hogyan gondolkodik a szerepben megélt helyzet-
ről. A pantomim elsősorban érzelmek közvetítésére jó
mód szer, de megjelenhet rejtvényként is, amikor például
egy-egy ismert, a témához tartozó bibliai történetet hí-
vunk így elő. Sokféle verbális szerepet élhetnek meg a ta -
nu lók: játszhatnak előzetes szerepvázlattal felkészülés
után vagy előzetes szerepbe helyezéssel, de felkészülés nél-
kül, spontán is. Előkészíthetjük egy jelenet elejét részlete-
sen, majd folytathatjuk a játékot spontán. Saját cselekede-
teinket is elemezhetjük egy játék segítségével, ahol az ere-
deti cselekvő külső szemlélője vagy más szereplője lesz az
eljátszott történetnek.

Szükség van az órákon újra és újra külső impulzusokra.
Jól alkalmazhatók erre irodalmi szövegek, filmrészletek,
de akár reklámok vagy száraz statisztikák is. Különböző
irodalmi szövegek, filmrészletek illusztrálhatják az alap-
témát, lehetőséget adnak konkrét esetek vizsgálatára, kí-
nálhatnak azonosulási lehetőségeket. Használhatjuk őket
provokáló problémafelvetésként vagy útmutató jelleggel.

Többször dolgozunk a tankönyvben régebbi diákvéle -
mé nyekkel. Érdemes a csoportjainkban születő írásokból
mazsolázni, azokat félretenni, és más csoportokban pél dá -
ul vitaindítónak használni.

Kihasználhatjuk az internet adta lehetőségeket, biztat -
hat juk tanulóinkat kutatómunkára egyes témák kapcsán,
nevelhetjük így őket kritikus szemléletmódra is.

Fontosnak tartjuk, hogy beszélgetéseink ne maradjanak
az osztályterem falai között. Családtagokkal, barátokkal
való beszélgetés, a velük való interjúkészítés adott szem -
pontok vagy kérdések alapján segíthet abban, hogy a szü-
lőket, barátokat is bevonjuk az együttgondolkodás fo lya -
matába, erősítve így a velük való közösséget.

Helyhiány miatt nem hoztam példákat az említett mód-
szerekre, hiszen azok egy egész könyvet töltenek ki. Re mé -
lem, hogy sikerült felkelteni az olvasó érdeklődését to váb -
bi részletek iránt.
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A tizennégy éve újjáalakult Evangélikus Egyház Aszódi
Pe tőfi Gimnáziuma és Kollégiuma (aszódi evangélikus
gim názium) – hasonlóan a rendszerváltás után indított
egyházi iskolák többségéhez – nagy hitbeli elkötelezett -
ség gel, de éppen az iskolai keresztény nevelési tapasztala -
tok hiányában fogalmazta meg misszióját és tervezte meg
nevelési programját. Az ezredfordulót követően a folya-
matosan változó és kiszámíthatatlan társadalmi viszonyok
közepette a percenként új ingerekkel bombázott tanulók
keresztény szellemben történő nevelése nehéz és felelős-
ségteljes munka. Közel másfél évtized után sem vagyunk
még a számunkra biztonságot adó tudással és módszerek-
kel felvértezve.

„Az evangélikus gimnázium célja, hogy az evangélikus
tanulóit evangélikus keresztény személyiséggé, evangéli-
kus egyháztaggá, s a katolikus tanulókkal együtt valláso-
san erkölcsös magyar állampolgárrá nevelje, a nemzeti
mű velődés szellemének megfelelően általános gyakorlati
irányú alapműveltséghez juttassa, ezáltal az életben való
helytállásra és további tanulmányokra képessé tegye” – ol-
vashatjuk pedagógiai programunkban. A felekezet szerin-
ti hittanórák, heti áhítatok, az osztályonkénti reggeli igeol-
vasás és közös ima, az ünnepi ökumenikus istentiszteletek
már jól rögzültek a nevelési év gyakorlatában. El mond -
hatom, hogy mindenki – lelkész, tanár, diák és hit ok tató –
tudja a saját helyét, szerepét, feladatát, a vele szem ben tá-
masztott normákat ezeken az alkalmakon. A diák  csen-
desnap még nem ilyen kiforrott tevékenység.

Az államosítás előtti években kialakult hagyománya
volt a csendesnapok tartalmának és formájának is. Mi
idén hetedik alkalommal szerveztük meg, de még mindig
van nak bizonytalanságaink, javítanivalóink. Az esemény
már jóval a kitűzött időpont előtt foglalkoztatja a tantes-
tületet és a diákokat is. Mindig izgalom előzi meg, hogyan
sikerül nyolc évfolyamon huszonnégy osztálynyi tanuló
számára megfelelő tartalmat és formát találni. A gyüleke-
zetekben nincs „gyermek csendesnap”. Hittantáborokban,
ifjúsági találkozókon, ünnepi készülődések idején élhet-
nek át hasonló hitéleti, közösségi élményt a gyülekezeti fi-
atalok. Óriási nevelési lehetősége az evangélikus iskolának
egy ilyen „tanítás nélküli munkanap”.

Intézményünk évkönyvei 1937-től 1947-ig minden év-

ben jegyezték az alkalmak témáit és előadóit. Szándékom
volt megkeresni a csendesnapok hagyományának eredetét,
rendeltetését a Magyarországi Evangélikus Egy ház ban, az
evangélikus iskolákban. Viszonyítási alapnak szán tam vol -
na az aszódi útkereséshez. Kiderült, hogy az egyház tér -
képén fehér foltra találtam. Az Evangélikus Hit tu do má nyi
Egyetem könyvtárosai a katalóguscímszónál el akad tak.
Lelkészeink a pietisták irodalmának tanulmányozása felé
irányítottak. Polcsorokat böngésztem át a tartalom jegy -
zékek, tárgymutatók segítségét keresve – hiába.

A gyakorlati teológia mai irodalmában útmutatást sze-
rettem volna találni a hogyanra. Sikertelenül. „Nincs ez
még nálunk feldolgozva” – nyugtatott meg a könyvtáros.
Csak folyóiratokban találtam élménybeszámolókat, prog -
ram ismertetéseket egy-egy alkalomról.

„Csendesnap: Olyan nap, amit arra szán a hívő, hogy
csak Istennel legyen. Ez idő alatt Bibliát olvas, Isten igéjén
gondolkodik, böjtöl, Istent dicséri.” Ezt a definíciót a re-
formátus portálon találtam.1

A csendesnap megrendezésével olyan nevelési feladato -
kat valósíthatunk meg, amelyek határozott úton közelíte-
nek iskolánk pedagógiai célja felé:
– Lehetőséget teremthetünk arra, hogy mélyüljön diákja-

ink Istenbe vetett hite.
– Közös szertartásélményt (áhítatot) élhetnek át tanuló-

ink.
– Erősíthetjük az iskolaközösséget mint gyülekezetet.
– A hitélet gyakorlására neveljük tanulóinkat.

Komoly feszültséget okozott az előző években, hogy mi
és mennyi legyen az osztályfőnöki munkaközösség, mi és
mennyi a hitoktatók feladata. Osztályfőnökeink nem érzik
eléggé felkészültnek magukat a hitéleti munkához, énekel-
ni sem mindenki tud, kézműves munkára sem termett va-
lamennyi kolléga. Úgy vélik, mivel ők a száznyolcvanöt
tanítási napon sok-sok szituációban a gyerekekkel van-
nak, ilyen alkalommal már nem tudnak számukra él-
ményt nyújtani. A hitoktatók száma kevés hatszázkilenc-
ven tanuló foglalkoztatásához. Kezdetben sok gondot
oko zott a szervezés. Kicsúsztunk az időből, többen későn
tudtak ebédelni, a körülbelül háromszáz bejáró nem a

A hitéleti nevelés tapasztalatai pedagógus
szemmel 
Z Á M B Ó  É V A

1 www.csillag.reformatus.hu



megszokott járatot érte el, mások már 11.30-kor elmehet-
tek, mert befejezték a foglalkozást. Sok volt a folyosókon
csellengő gyerek, sár volt az akadályverseny útvonalán stb.
A menet közben megmutatkozó hiányosságok zsörtölő-
déshez vezettek.

Második éve van iskolalelkészünk, aki mind kompeten-
sebb ezen a nevelési területen. Az együtt gondolkodás, az
együttműködés iskolalelkész, iskolavezetés, osztályfőnöki
és hitoktatói munkaközösségek között, ha lassan is, de
egy re jobban megy. Folyamatosan törekszünk a gondo-
sabb előkészítésre. Olyan módszereket választunk, ame-
lyek elősegítik, hogy megtörténjen a találkozás a bibliai
tartalom és a tanulók közössége között.

Az egyik évben például Pál utazásai volt a téma. Ezt
kor osztályok szerint rajzzal, képregénnyel, bábbal, árnyjá-
tékkal, dramatikus játékkal, a tizenkettedikeseink pedig
filmmel dolgozták fel, és mutatták be egymásnak a nap vé-
gén. Máskor akadályjáték keretében a boldogmondáso kat
értelmezhették. Magam nemcsak osztályfőnökként vet -
tem részt a programban, hanem annak évről évre történő
előkészítésében, lebonyolításában rajz szakosként is, mert
a módszerbeli változatosság ezt kívánta.

Ebben az évben Simon Attila iskolalelkészünk kezde-
ményezte, hogy a miskolci gimnázium és a budapesti temp -
lomok után ki kellene nálunk is próbálni a Tamás-misét.

Felmérés a 10. évfolyam hitéletéről

A Tamás-mise szertartásával ismerkedve és iskolánk ka-
masz korosztályának hitéletét látva vetődött fel bennem a
konkrét vizsgálódás igénye párhuzamosan azzal a céllal,
hogy felmérjük, milyen gyakran vesznek részt a tanulók
egyházi szertartásokon, és hogy összehasonlítsuk a csen-
desnap élményét az eddig megélt alkalmak emlékével. Is -
ko lalelkészünk örült a kezdeményezésemnek. Olyan év fo -
lyamot választottunk, amelyben mind a ketten tanítunk.

Az évfolyam jellemzői
Négy párhuzamos osztályban tanulnak. Az „a” idegen
nyel vi tagozatos osztály, tagjai részben 9. osztályból ér kez -
tek, részben fel vételivel a nyolcosztályos képzésünkről jöt -
tek át. A „b” osz tály a 9. évfolyamra újonnan felvettekből
áll. Kom pe ten ciaalapú képzésben vesznek részt. A „c” és
„d” általános tantervű osztály. Zömében ötödikes koruk
óta iskolánk tanulói, néhányan kilencedikben kerültek
újon nan felvettként az osztályokba. Összesen 106 fő volt
jelen, mely ből 57 lány, 49 fiú, 36 evangélikus, 64 katolikus,
5 re for mátus, 1 baptista.

A mérésről

A mérést november második hetében végeztük el. Az „a”
és a „d” osztályban rajzórán, a „b” és a ”c” osztályban hitta-
nórán. Nem készültek rá, az óra elején ismerték meg a fel-
adatot.

Az instrukció a következő volt: „A decemberi csendes-
napra készülve egy felmérés készül. (1. sz. melléklet) A
kérdőívre a nevedet nem kell ráírni, de kérlek, a vallásodat
nevezd meg. Ha egy kérdésre nem akarsz válaszolni, ki-
hagyhatod. Törekedj az őszinteségre!”

Időkeret nem volt, megvártuk, amíg mindenki elkészül.
A mérés csendben, nyugodt légkörben zajlott. Úgy érez-
tük, komolyan vették a feladatot. Huszonöt percnél több
időt nem igényelt egyik osztály sem. Ígéretet kaptak, hogy
az összesítésről tájékoztatjuk őket.

A kérdőív értékelése:
Az első kérdés a részvétel gyakoriságát kutatta:
„Az iskolai alkalmakon kívül milyen rendszerességgel
jársz istentiszteletre, szentmisére?”

A 106 tizedik osztályos tanuló az alábbi gyakorisággal
jár templomba:

A második kérdésben arra kerestem a választ, milyen szer-
tatásra járnak szívesen:

„Milyen az a mise, istentisztelet, amelyen jól érzed ma-
gad?”

A nyitott kérdésre adott válaszok az alábbiak szerint
csoportosíthatók:

1. A prédikáció ténye
16 fő: „Ha értem a prédikációt.”
13 fő: „Amikor a prédikáció felhívja a figyelmemet.”
10 fő: „Amikor a prédikáció az életről szól.”
8 fő: „Ha érdekes a prédikáció.”
6 fő: „Ha tömör, rövid a prédikáció.”
4 fő: „Ha a saját nyelvünkön tud beszélni a pap.”
3 fő: „Amikor a pap a hívőkkel közösséget vállal.”
3 fő: „Ha engem személyesen érint.”
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3 fő: „Tanulságos legyen a prédikáció.”
3 fő: „Amikor olyan a prédikáció, amilyet S. A. tart, mint-
ha a barátom lenne.”
3 fő: „Amikor József atya tartotta a prédikációt.”
3 fő: „Ha nincs közhely a prédikációban.”
2 fő: „Ha a prédikáció az igazságról szól.”
2 fő: „Amikor a gyülekezetből is prédikálnak.”
2 fő: „Ha őszinte a prédikáció.”
2 fő: „Amikor a pap a saját élményét mondja el.”

2. Érzelmi megközelítés
10 fő: „Akkor, ha fiatalos a hangulat.”
6 fő: „Amikor sokat énekelünk.”
3 fő: „Meghitt a hangulat.”
2 fő: „Ha érzem, hogy Isten szeret.”
2 fő: „Ha el tudom felejteni a problémáimat.”

3. A résztvevők életkora, létszáma
3 fő: „Sokan vannak.”
3 fő: „Ha sok a fiatal.”

4. Formai jegyek alapján
2 fő: „A gitáros diákmisén.”
2 fő: „A nem szokványos miséken.”

5. Máshová nem sorolható
„Csak az iskolain veszek részt. Az nekem jó” – válaszolta
egy fő.

Egy-egy tanuló néhány esetben több szempontot is fel-
sorolt.

A 117 válaszból 83 jelöli meg valamilyen megközelítés-
ből a prédikációt. További 23 fő érzelmi elvárást fogalmaz
meg.

Megoszlanak a további elvárások a hangulat, az életkor
és a formai szempontok között.

Ebből azt a következtetést vonom le, hogy tizedikes ta -
nu lóink számára az istentiszteletben az igehirdetés, a pré-
dikáció jelenti a valódi tartalmat, és határozza meg az ott
eltöltött időt.

A harmadik kérdés a régebbi alkalmak emlékeire irányult:
„Volt-e olyan istentisztelet, szentmise, amely igazán emlé-
kezetes a számodra? Néhány szóval mutasd be!”

A következőket nevezték meg:
45 fő: „Nem volt ilyen élményem.” „Nem emlékszem.”
„Nem volt.”
22 fő egyházi ünnepekhez kapcsolódó alkalmat jelölt meg
(passió, feltámadás, pásztorjáték, adventi alkalom, éjféli
mise, a csíksomlyói búcsú miséje).
18 fő: „A bérmálkozásomkor.” „A konfirmáción.”
9 fő: „Amikor a hittantáborban voltunk misén.”
4 fő: „Amikor fiatalok énekelnek.”

2 fő: „A lelkészavatón.”
1-1 fő: „Egy szabadtéri misén.”
„Amikor egy cinegéről prédikált S. A.”
„Amikor az egész családom ott volt.”
„Amikor egy táborban megtértem.”
„Amikor egy koldus bejött az istentiszteletre.”
„Ahol mi magunk imádkoztunk.”

Ebből az összesítésből az első szám – a 45 fő – hívja fel
magára a figyelmet. A megkérdezett tanulók közel felének
nem volt olyan szertartásélménye, amelyre vissza tudna
emlékezni! A legnagyobb számban az ünnepi alkalmakat
idézik fel szívesen. Ezt követi a saját konfirmáció és bér-
málkozás. Többnek volt maradandó élmény a hittantábo-
ri istentisztelet.

A 2007/2008-as tanév késő őszi csendesnapján a 9–12. év-
folyam számára megszerveztük a Tamás-misét.

A www.lutheran.hu honlap így mutatja be ezt a szertar-
tásváltozatot:

„Miért Tamás? Mert a keresőkhöz szeretnénk szólni.
Egy emberben egyszerre lehet jelen a hit és a kétség. Ez az
istentiszteleti forma az értelmi megismerésen túl az érzé-
kelés más csatornáira is épít, sőt tudatosan használja azo-
kat. A korábban gyanakvóan, passzívan istentiszteletet
szemlélők itt örömteli résztvevőkké, aktív alkotókká vál-
hatnak. Közönségből – közösség születhet.

Miért mise? Ez az istentiszteleti forma Finnországban
született meg a ’80-as évek elején. Olyan ifjúsági istentisz-
telet, amely egyfelől őrzi az istentisztelet kereteit, méltósá -
gát, másfelől az egészen szekuláris, városi embert is meg-
szólítja. Ne feledjük, Luther is írt két miserendet (Formula
Messe 1523 és Deutsche Messe 1526). Nem a misét, ha-
nem a mise áldozati jellegét, a helytelen gyakorlatot ítélte
el. Ökumenikus kontextusban a mise egyértelműen az úr-
vacsorai istentiszteletet jelenti.”

A szertartást hosszú, sokrétű és körültekintő pedagógi-
ai munka előzte meg.

Az Evangélikus Élet és egyházunk honlapja segítségével
ismerték meg az iskola vezetői, hitoktatóink, osztályfőnö-
keink a miseváltozatot. A hittanórákon elkezdődött az
imádságírás. A 10. d osztály rajzórán a „Találkozás”-t és a
„Kapcsolat”-ot kifejező oltárkép készítésével foglalatosko-
dott. Az énekkar és a zenész diákok taizéi énekeket tanul-
tak. Az iskolalelkész felkérte a szertartáson szolgáló ven-
dég lelkészeket és a Felsővezeték együttest. Előkészítettük
az oltárokat és a liturgiához szükséges tárgyakat, kelléke-
ket. Berendeztük a tornacsarnokot, ahol a legmagasabb
pontra Michelangelo freskójáról Ádám és a Teremtő kezé-
nek ábrázolása került.

3 1 9



3 2 0

Értékelés

A tanulók spontán visszajelzései és a tanári szoba hang-
ulata alapján az idei alkalomról megállapíthattuk, hogy si-
keres volt. A februári tanári csendesnapon felszólalóként
mondtam el a 10. évfolyamon készített felmérés eredmé-
nyét: 

A mérésről
A csendesnap után következő héten ismét rajz- és hittan -
órá kon osztottuk ki a kérdőíveket. Az instrukció azonos
volt az előzetes felméréssel. 106 tanuló válaszolt ismét.
Most tizenöt perc alatt minden osztály válaszolt a három
kérdésre.

A kérdőívek értékelése

Elsőként egy tízfokozatú megelégedettségi skálán kellett
megjelölniük, hogyan érezték magukat a Tamás-misén. A
megelégedettség átlaga 7,97. Az értékek megoszlásáról lát-
hatjuk, hogy legtöbben a skála hetes vagy attól magasabb
pontjával fejezték ki megelégedettségüket. Ha összehason-
lítjuk ezt azzal a ténnyel, hogy 45 tanuló nem tudott meg-
előzően számára emlékezetes szertartásélményről beszá-
molni, a kezdeményező iskolalelkész is elégedett lehet a
megvalósításban közreműködőkkel együtt.

„Kérlek, sorold fel azt a három dolgot, amelytől jól érez-
ted magad a Tamás-misén!” – kértem másodikként.

A következő sorrend alakult ki az első tíz helyen:
1. Zene, közös éneklés – 51 fő
2. Áldáskérés – 44 fő
3. A közös ima, az imádságjárás – 38 fő
4. A gyertyagyújtás, továbbá érdekes volt az alkalom konk -
rét megnevezés nélkül 20-20 főnek.

5. Nem unatkozott – írta 19 fő.
6. Családias volt a hangulat – 18 fő.
7. Fiatalos volt – 17 fő.
8. Mozgalmas volt – 16 fő.
9. Szabad és kötetlen volt – 15 fő.
10. „Sokan voltunk.” „Együtt volt az iskolaközösség.” „Aho -
gyan a tömeget mozgatták” – nyilatkozta 14 fő.

Bár indoklást nem kértem, mégis sokan megtették. El -
gon dolkodtató, ahogyan az áldáskérésnél megfogalmaz-
ták azt, hogy ők még nem kaptak személyes áldást. (Pedig
dehogynem, csak valamiért nem válhatott számukra tu da -
tossá.) Többen beszámoltak arról, hogy megérintette őket,
amikor néhány osztályfőnök diákjaival együtt fordult ál-
dásért. Valószínűleg ennek hatására a karácsonyi ökume-
nikus istentiszteleten, amikor a protestánsok úrvacsoráz-
tak, a katolikusok áldást kérhettek, akkor a hatszázkilenc-
ven tanulóból igen kevesen vettek úrvacsorát. (Ter mé -
szetesen nem számoltuk meg, mert nem gondoltuk, hogy
jelentősége lesz, csak utólag becsültük meg, mennyien le-
hettek.) A négy lelkész közül három látta el ezt a szolgála-
tot, de a gyerekek tömegesen álltak sorba áldásért a fizikai
kifáradáshoz közeledő iskolalelkésznél, mit sem törődve
azzal, hogy kezdődik a szünet, az ebéd, a buszokat lekésik,
mert az istentisztelet még mindig tart.

„Mi az, amitől rosszul érezted magad? Sorolj fel három
dolgot!” – ez volt a harmadik kérdés.

A válaszok sorrendje az első négy helyen:
1. „Hosszú volt” – 37 fő.
2. „Nem volt ilyen” – 30 fő.
3. „Nem mindenki vette komolyan.” „Nem mindenki éne-
kelt.”„Kényelmetlenek voltak a székek” – 9-9 fő.
4. „Énekelni kellett.” „Nagy volt a zaj” – 5-5 fő.

Ugyanannyi válasz lehetőségét kínálta a kérdés, mint az
előzőnél, mégis lényegesen kevesebb érkezett. Ez már ön-
magában a 7,97-es megelégedettségi átlagot támasztja alá.
A diákok számára pozitív élmény volt a Tamás-mise. Szí -
ve sen vettek részt rajta. Ezt erősíti meg a második helyen
álló „Nem volt ilyen.” Ezt 30 tanuló válaszolta – egy osz-
tálynyi gyerek! Soknak tartom, hogy 37 fő hosszúnak ta -
lál ta. A szervező lelkész szerint viszont egy órával rövi-
debb volt az alkalom a szokásos Tamás-miséknél.

A november 30-i alkalom a hitéleti nevelés sikeres,
eredményes kezdeményezéseként kerülhet be az Evan gé li -
kus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma és Kollégiumának
történetébe. Áldás volt rajta.

A csendesnap értékelése 10-es skálán
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Az ökológiai krízis, amelyet a szó legszorosabb értelmé-
ben a bőrünkön érzünk, nem csupán gazdasági, politikai
kérdés, hanem komoly teológiai kihívás is. Ha egyetemes
hitvallásainkat vizsgáljuk, feltűnik, hogy mennyire el na -
gyolt az első hitágazat megfogalmazása. Csupán egy-két
sor, ami a hitvallások születése idejében talán elegendő
volt, hiszen az emberiség többsége tudatában volt terem-
tett mivoltának, és igazán nem volt fenyegetett állapotban
a teremtett világ.

Manapság viszont pesszimistább tudományos jóslatok
szerint utolsó időket élünk… Talán még van esély meg ál -
lí  tani a lassan visszafordíthatatlanná váló folyamatokat,
egyensúlyvesztést. De ehhez mindenekelőtt a fejekben
szük séges a rendszerváltás, ha úgy tetszik, az igazi meta-
noia, megtérés, szemlélet- és gondolkodásmód-változás,
ami a mindennapi, gyakorlati életvezetésünket is radikáli-
san meg kell, hogy változtassa.

Örülök, hogy ebben az életmentő folyamatban egyházunk
is felelősen részt vállal. Ennek jegyében dr. Széchey Béla Jó -
zsef, a Missziói és Környezetügyi Köz pont elnöke szervez im -
már évek óta ökumenikus teremtésvédelmi ünnepeket és
tudomá nyos konferenciákat. A legutóbbiról az Evan gé li kus
Élet június 8-i számában olvashattunk részletes tudósítást.

További pozitív lépés, hogy ebben az esztendőben a Déli

Egyházkerület teológiai és fotópályázatát szintén az el ső
hitágazat és a teremtés védelme témakörében írta ki. Hat
téma közül választhattak a pályázók: szólhattak a bibliai
alapokról, rátekinthettek a teremtménytársak között elhe-
lyezkedő emberre, gondolkodhattak a teremtésről val lott
evangélikus teológiai tanításról. Továbbá kidolgozhattak
környezettudatos szempontokat, modelleket a gyülekezet-
építésben és az ifjúsági munkában. Az egyéni életvitellel
kapcsolatban pedig választ kereshettek az izgalmas kér-
désre: „Krisztus-követés vagy fogyasztói életvitel? Mi ért
nem férhet meg a kettő békében egymással?”

A beérkezett igényes teológiai munkákat és színvonalas
fotókat könyv formájában szeretnénk közkinccsé tenni a
közeljövőben a Luther Kiadó gondozásában. Ez előkészít-
heti az egyházi világszervezetek, köztük a Lutheránus Vi -
lág szövetség által is szorgalmazott, valamint egyházunk li -
turgiai bizottsága és püspöki tanácsa által is támogatott,
úgy nevezett „teremtésünnep” bevezetését gyülekezeteink
is tentiszteleti gyakorlatába. Erre az egyházi éven belül a
szeptemberi vasárnapok egyike látszik a legalkalmasabb-
nak. Adott esetben a teremtésünnep kapcsolható az aratá-
si hálaadó ünnephez is, tovább gazdagítva annak teológiai
tartalmát. Ezt a közös felkészülést segítheti a Lelkipásztor
által közölt teológiai tanulmány és istentiszteleti rend.

Teremtésvédelem
G Á N C S  P É T E R

Az egyházi év során a keresztény egyházak mind megün-
neplik azokat az alapvető eseményeket, amelyek Isten
Krisz tus általi kinyilatkoztatásához kapcsolódnak. Még -
sincs olyan nap vagy időszak az egyházi évben, amikor ki-
mondottan úgy emlékeznénk Istenre, mint Teremtőre. Az

egyházi év majdhogynem csak a keresztény hitvallás má-
sodik vagy harmadik hitágazatára fordítja figyelmét. El fo -
gad ható-e ez a helyzet az ökológiai válság ismeretében?
Va jon nem jött-e el az ideje, hogy újra átgondoljuk az egy-
házi év szerkezetét? A „Mindenható Istenben mint a

Gondolatok a teremtésünnep
bevezetésének javaslatáról
Isten dicséretének helye az egyházi évkörben

L U K A S  V I S C H E R



menny és föld Teremtőjében” feltételezhető hit természe-
tesen jelen van minden egyházi ünnep tartalmában. De
va lóban elegendőek ezek a rejtett utalások? Annak a kriti-
kának a szempontjából, hogy a zsidó-keresztény hagyo-
mány lényegesen hozzájárult a mai természetrombolásra
hajlamos közfelfogáshoz, egyre nagyobb és nagyobb igény
van az egyházi év megreformálására vagy megújítására.
Ha könnyen ki is lehetne mutatni, hogy ez a kritika a bib-
liai szövegek elfogult értelmezéséből származik, attól még
akkor is feltűnő, hogy Isten mint Teremtő hiányzik a ke-
resztény ünnepek sorából. Ha igaz az, hogy az istentiszte-
let az egyház tanításánál nagyobb mértékben alakítja a hí-
vők tudatosságát, akkor szükséges, hogy a Teremtő Isten
na gyobb szerepet kapjon az istentiszteleten. Az istentisz-
teleten a hitvallás egészének kifejezésre kell jutnia.

Isten kinyilatkoztatása a történelemben

A keresztény ünnepek az év változó időszakai köré szö -
vőd nek. Ez a körforgás minden évben véget ér, majd újra
kezdődik. Bizonyos mértékig a természet ritmusa adja meg
az egyházi év kereteit. Az ünnepek tartalmilag viszont
nem a természet ritmusához igazodnak, hanem azok Isten
Krisztus általi kinyilatkoztatásának méltó ki fe je ző dé sei.
Az egyházi év azokat a fordulópontokat eleve ní ti fel, ame-
lyek a történelemben Jézushoz kötődnek.

A természettől a történelem irányába való elmozdulás
már az izraeli hagyományban is jelen volt. Izrael ünnepei
eredetileg a természet körforgásában gyökereztek. A hús-
vét eredete a nomád korszakra vezethető vissza, amikor a
tavaszi ünnep keretében elsőszülött bárányokat áldoztak
fel. Három másik, földműveléssel kapcsolatos ünnep ere -
de te is a kánaáni időszakban gyökerezik: a) a mazzót, a
kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet az árpabetakarítás
ide jén ünnepeltek; b) a búzaaratás ünnepe, a sávuót, ame-
lyet a hetek ünnepének is neveztek, mert a mazzót után hét
héttel tartották; c) a lombsátorünnep, a szukkót, a bor és a
gyümölcstermés ünnepe volt, de nevezték egyszerűen úgy
is, hogy az ünnep. Ezeknek az ünnepeknek az eredeti jelen -
tése a hozzájuk tartozó szokásokból jól felismerhető. Maz -
zót ünnepén megszentelték az első árpatermést, a hetek ün -
nepén az első kenyeret ajánlották fel. A lombsátor ün ne -
pen a faágak használata a szüret megünneplésére vezethető
vissza, amelyet szőlős- és gyümölcsöskertekben tar tottak.

Később mindhárom ünnep új jelentést kapott Iz rael -
ben. Húsvétkor az Egyiptomból való kivonulásra emlékez-
tek. Mazzót és a lombsátorünnep is az emlékezés szolgála -
tá ban állt. A kovásztalan kenyér jelentőségét azzal magya -
rázták, hogy Izrael népének az egyiptomiak elől való me -
ne külés sietségében nem volt ideje a kenyértészta megke-
lesztésére, így első táborhelyükön a kovásztalan tésztát
kel lett megsütniük (2Móz 12,34.39). A lombsátorünnepet

Jahve parancsára ünnepelték, hogy „hadd tudják meg
nem zedékeitek, hogy sátrakban adtam lakást Izráel fiai -
nak, amikor kihoztam őket Egyiptomból. Én, az Úr va gyok
a ti Istenetek!” (3Móz 23,39–43). A hetek ünnepét ké sőbb
a Sínai-hegyen adott kinyilatkoztatásra való emlé ke -
zésként ülték meg.

Mindez nem jelenti azt, hogy Izrael ezzel elvesztette
vol na a természettel való kapcsolatát. A sabbat, amelyet
min den hetedik napon tartottak, alapvető szerepet játszott
Izrael identitásában. Bármi is volt az eredete ennek a pihe -
nő napnak, Izrael története során kapcsolatba került Isten
te remtett világra vonatkozó munkájával. „Mert hat nap
alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és min-
dent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent.
Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom nap -
ját.” (2Móz 20,11) A sabbat nemcsak ember és állat pihe -
nő napja volt, hanem a földé is. A sabbat napjának szom-
bat- és jubileumi évekre való kiterjesztése különösen is vi -
lágossá teszi ezt. A hetedik évben a sabbat a föld teljes par-
lagon hagyását jelentette, sem vetni, sem aratni nem volt
szabad rajta (3Móz 25,4). A történelmi tapasztalat fé nyé -
ben új jelentést nyert ünnepek azonban nem vesztették el
kapcsolatukat a természet körforgásával. Hogy is lehetne
az első gyümölcstermést felajánlani anélkül, hogy a Te -
rem tőre gondolnánk?

Az ünnepek történelmi értelmezése folytatódott a ke -
resz tény egyházban. Ettől kezdve Krisztus feltámadása volt
a mindent meghatározó esemény. A keresztény kö zös sé -
gek ben szokássá vált, hogy a hét első napjának, Krisz tus
fel támadása napjának estéjén összegyűljenek a kenyér
meg törésére. Az Úr napja, a vasárnap, a feltámadás napja
lassanként magára öltötte a sabbat hagyományát. A ke -
resz tények számára a sabbat szombatról vasárnapra te vő -
dött át. Ezzel egyúttal meg is változott a jelentése. E nap
köz ponti tartalma annak megünneplése lett, hogy Jézus
győ zelmet aratott a halál felett. A gyülekezet azért gyűlt
össze, hogy megünnepelje az Úr jelenlétét az igében, imád -
ságban és a közös étkezésben, valamint hogy az Úr vissza-
térésére várakozzon. A teremtéssel való kapcsolat a háttér be
szorult. Az úrvacsora azért még továbbra is utalt a ter mé -
szetre, mivel a kenyér és a bor Isten sajátos ajándéka. Nem
véletlen, hogy éppen ez a két „elem” szolgált a Krisz tus
keresztjével és feltámadásával való közösség kifeje zé sé re.

A zsidó ünnepeket többé nem tartották meg, illetve
keresztény ünnepekkel váltották ki őket. A bennük kife-
jeződő, teremtésre utaló kapcsolat ezzel elveszett.

Az egyházi év folyamata

Az egyházi év rendje – úgy, ahogyan ma ismerjük – hosz -
szú és bonyolult folyamat eredménye. Nem egyszerre ala-
kult ki. Éppen ezért nem minden részletében illeszkedik
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hézag nélkül, hanem különböző történelmi korszakok né-
zőpontjait és felfogásait tükrözi inkább.„A különböző idő -
szintek és idő szakok, az egymással vetekedő naptárak és
körforgásuk rétegződése egészében az időpontok,
megfigyelések, ün nepek és ünnepkörök bonyolult rend-
szerét hozta létre, mely leginkább egy kusza, művészi ta-
goltságú épülethez hasonló.”1 Az egyházak szétválása oda
vezetett, hogy az egy házi évet különböző módon ala kí tot -
ták ki. Minden hit vallási hagyománynak megvan a maga
sajátossága. Első sor ban Kelet és Nyugat szétválása nyom-
ta rá bélyegét, majd a 16. századi reformációi szakadás is
sajátos következményekkel járt. Emiatt korántsem egy sze -
rű a feladat, hogy a felekezetek egyetértsenek az egyházi
esztendő rendjében.

Többféle ünnepkör határozza meg a szerkezet alapmin-
táját. Az első a vasárnapok sorozata. Ahogy már Izrael szá -
mára is, úgy a keresztény egyházban is döntő jelentősége
volt a hét nap egységének. Ez alkotja az egyházi év alapját.

A második legfontosabb szerep a húsvéti ünnepkörnek
jut. A feltámadás ünnepe, a húsvét az első olyan ünnep,
ame lyet a keresztények évenként megünnepeltek. A hús-
véti időszak környékén más ünnepek is kialakultak. Hús -
vét előtt a böjt, virágvasárnap és a nagyhét, különösen is
nagypéntek, húsvét után a mennybemenetel és a pünkösd,
majd az ezredforduló táján az ünnepek összefoglalásaként
a Szentháromság ünnepe. Amióta húsvétot a tavaszi nap -
éjegyenlőséget követő első holdtölte utáni vasárnapon ün -
nepeljük, mind a húsvét, mind a húsvéti ünnepkör idő-
pontjai változóak.

A harmadik ünnepkör a karácsony, amely két különbö-
ző ünnepnappal határozható meg, Krisztus születésének
és vízkereszt január 6-i ünnepeként. Húsvéttal ellentétben
karácsonynak meghatározott időpontja van a szoláris nap -
tárban, ezért nem mozgatható szabadon, valamint nem is
esik minden évben vasárnapra. Mivel a karácsonyi és hús-
véti ünnepkörök különböző, előre kiszámított rendszere-
ken alapulnak, ezért a köztük lévő időbeli távolság évről
évre változhat. A vízkereszt és böjt kezdete között lévő va-
sárnapok száma és a pünkösdtől adventig terjedő vasár-
napok száma is évről évre módosulhat. Minden más ünnep
az év több pontjára van szétszórva, csak néhány kapcsoló-
dik a nagyobb ünnepkörökhöz. A többi, mint például a
megdicsőülés ünnepe (amely augusztus 6-án van), nem áll
szemmel látható kapcsolatban ezekkel. Pár ünnep, mint
például reformáció ünnepe inkább különálló megemléke-
zés, más ünnepek pedig úgy, mint az újév napja, rögzítve
vannak a nem egyházi naptárban.

A negyedik ünnepkör a szentek napjai. Már a korai egy-
háztörténetben felfedezhető az a szokás, amelyet az év bizo -
nyos napjain a „bizonyságtevők fellegére” való megemléke -

zés érdekében hoztak létre. A szentek listája nem minden
egyházban egyezik meg, különbözik Keleten és Nyugaton.
A reformáció egyházaiban a szentek naptára nagyrészt el-
vesztette jelentőségét, amikor elvetették a szentek tisztele-
tét. A szentek napjai csupán megemlékezésekként marad-
tak meg, vagy pedig teljesen feledésbe merültek.

A változó rend

Ahogyan ezek a főbb ünnepkörök egyértelműen az egyhá-
zak életében gyökereznek, úgy az egyházi év sem olyan
rend szer, amely mindenkorra lezártnak tekinthető. Szer -
kesztése egyfolytában halad előre, mert minden század
hozzáteszi a maga hozzájárulását. Azok az ünnepek, ame-
lyeknek helyzete egykor megingathatatlannak tűnt, a hát-
térbe szorultak, és újak léptek a helyükbe. Az időközben
lét rejövő, kevésbé lényeges ünnepeket a radikális refor-
mok eltörölték, a legtöbbet a reformáció. A kevésbé erőtel -
jes reformok, mint a II. vatikáni zsinat is, arra törekedtek,
hogy megszüntessék az ellentmondásokat, és átláthatóbb
rendszert hozzanak létre.

A törekvés tehát, hogy az egyházi évben legyen egy
olyan időszak, amelyben kifejezetten a teremtés és annak
Teremtője tiszteletére helyeződik a hangsúly, indokoltnak
tekinthető.2 Miért is ne kellene az egyháznak az ökológiai
krízis korában gondoskodnia arról, hogy az Istenről mint
teremtőről való hitvallás jobban kifejeződjön az egyházi
évben? Egyes gyülekezetek már tettek lépéseket ebben az
irányban. Több gyülekezetben, különösen vidéken él az
ara tással kapcsolatos hagyomány, és manapság egyre több
erő feszítés történik e hagyomány újraélesztésére is. A ró -
mai katolikus egyházban Assisi Szent Ferenc napjának,
ok tóber 4-ének egyre nagyobb szerepet tulajdonítanak.
Egy re nagyobb körben vetődik fel az igény az iránt, hogy
Is ten teremtése és a teremtés megőrzése fontos kérdés le-
gyen az istentiszteleten.

A konstantinápolyi pátriárka javaslata

Különös jelentősége van a konstantinápolyi pátriárkának,
aki azt javasolta, hogy „a teremtés nagy ajándékaiért való
hálaadás és a védelméért és felszabadításáért való könyör-
gés” napja szeptember 1-je legyen. Miért pont erre az idő-
pontra esett a választás?

Az ortodox gyülekezetek számára szeptember 1. az egy-
házi év kezdetét jelenti. Ez a szabály régi hagyományt tud-
hat maga mögött, a Bizánci Birodalom időszámításáig
nyú lik vissza. A szabály meghatározott idejű indikciókon,
több évből álló időszakokon alapult. A hivatalos doku men-
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tumok mindig meghatározták az indikción belüli idő sza -
kot és évet. Ezt az időszámítási rendszert Diocletianus csá  -
szár vezette be 297–298-ban, majd 462–463-ban Jus ti nia -
nus császár tette kötelezővé.3 A szeptember 23-án kezdő-
dő évet az 5. század második felében változtatták meg
szeptember 1-jére. Az indikciót először ötéves időszakban
határozták meg, amelyet később tizenöt évre módosítottak.
Min den egyes indikció végeztével egy új kezdődik. Az egy -
ház is ezt a rendszert alkalmazta az időszámításra. Min -
den év kezdetét nagy ünneppel, de még ha emellett egy új
indikció is kezdődött, akkor különösen ünnepélyesen kö -
szön tötték. Miután a Hagia Sophia bazilikában megtartot-
ták a szertartást, a pátriárka és a szent zsinat tagjai egy
nagy helyiségben gyűltek össze. Az imádkozást és a him -
nusz éneklést követően a pátriárka nevet adott az újévnek,
és mindenkit feloldozott. Miután a hivatalos dokumentu-
mot ellátta aláírásával, megerősítette az újév beköszöntét.4

A Bizánci Birodalom bukásával ez a hagyomány is el -
vesz tette gyakorlati jelentőségét. Az egyház mégis megtar -
totta ezt az időpontot, és az ortodox egyházak még ma is
szeptember 1-jén ünneplik az újév kezdetét. Az évet ennek
ellenére nem a szeptember 1-jei kezdés határozza meg.5
Ez az ünnep tehát olyan emlék, amely régi naptárakban
töltötte be szerepét. A pátriárka nem adott semmilyen ma -
gyarázatot kiadványában arra, hogy ennek a napnak ha -
gyományos jelentősége van, egyszerűen csak kiemelte.

A pátriárka javaslata ezért olyan próbálkozásnak tűnik,
amely új tartalmat szeretne adni egy ünnepnek, amely
nagyrészt már elvesztette eredeti jelentőségét. Az egyházi
évnek Istenre, a Teremtőre, a teremtés ajándékaira, vala-
mint Isten előtti és teremtménytársainkkal szembeni fel-
elősségre való visszatekintéssel kell kezdődnie.

Milyen lehetőségek vannak még?

Hogyan tudunk több teret biztosítani az istentiszteleten
be lül arra, hogy Istent mint Teremtőt dicsérjük? Milyen új
kezdeményezések lehetségesek az egyházi év keretein belül?

A legfontosabb elem kétséget kizáróan a vasárnap. A
sabbatnak és a vasárnapnak Istennel, a Teremtővel és a te-
remtéssel való kapcsolata sohasem szűnt meg. A vasárnap
központi jellege valójában Krisztus feltámadása és győ -
zelme a halál felett. Minden vasárnap „kis húsvét”. De ezt a

mostani tartalmat úgy kell érteni, mint ami összeegyeztet-
hetetlen az ószövetségi jelentéssel, hogy a sabbat a pihe-
nésre szánt nap, viszont mégis egybevág azzal, hogy Isten
megpihent a teremtés hetedik napján. Isten új világa a te-
remtés beteljesítése. Mi mint Isten teremtményei azt a
Teremtőt dicsérjük, aki létrehozta és megőrzi ezt a világot,
gondot visel minden teremtményre, és idejében ad enni
nekik, az ő megígért uralmának eljövetelével pedig véget
vet a halálnak. A vasárnap emlékeztet minket arra, hogy
minden emberért és teremtményért felelősek vagyunk. Ez
pedig kijelöli a meggondolatlan viselkedés határait, és ar-
ra késztet, hogy visszalépjünk egyet, és újra végiggondol -
juk, hogy kik vagyunk Isten és az egész teremtés előtt. A
va sárnap kritika az emberi önmegvalósítás felett, amely
el állja az Isten új világába vezető utat.

De van-e hely az egyházi évben olyan napoknak, ame-
lyek a teremtéssel foglalkoznak, vagy pontosabban van-e
hely egy külön időszaknak, amikor Istenre mint Terem tő re
emlékezzünk? Nem lenne-e jelentős, hogy úgy ünnepel jük
szeptember 1-jét, az aratási ünnepet vagy október 4-ét,
mint egyházi időszakokat?

Némi ellenérzésünk lehet ezzel kapcsolatban. Az utóbbi
évtizedekben igen sok új vasárnapot iktattak be az egyhá-
zak – mint például a menekültek, korlátozott képességűek
napját vagy az emberi jogok napját – azért, hogy etikai kö-
telezettségeinkre emlékeztessenek minket. Már majdnem
azt mondhatjuk, hogy egy második, etikai központú egy-
házi év jött létre. Szükséges az, hogy ezeket a sorozatokat
megnöveljük még egy külön erre kialakított nappal is?

A környezetről való megemlékezésnek különböző idő-
pontjaival találkozunk világszerte:

a) A Föld napja, amely március 21-én és 22-én van. En -
nek elindítója 1970-ben John McConnell volt. A nap kivá-
lasztása a tavaszi napéjegyenlőségen alapult.

b) A Föld napja április 22-én, amely 1970-ből Gaylord
Nel son szenátor (1916–2005) nevéhez fűződik. Mind a két
időpont gyakran esik a böjti és a húsvéti időszakra.

c) Az ENSZ június 5-én tartott Környezetvédelmi Vi lág -
napját az 1972-es nagygyűlésen vezették be az ENSZ első
környezetvédelemmel kapcsolatos, Stockholmban rende-
zett konferenciájára való tekintettel.

A teremtés napjának bevezetése nem csak egy újabb
kül ön vasárnap hozzáadását jelentené. Az elsődleges ér-
dek az, hogy egyértelműen fejeződjön ki a keresztény hit-
vallásban benne foglalt hit alapvető jelentősége. Arra van
szükség, amit az 1997-es második európai ökumenikus ta-
lálkozó ki is mondott, hogy „a teremtés megőrzése mellet-
ti elkötelezettség ne csak egy kérdés legyen a sok közül,
hanem alapvető része legyen az egyházi élet egészének”.

Mindezt figyelembe véve nyomós okai vannak annak,
hogy ne csak egy egynapos ünnep bevezetésének lehető -
sé géről essen szó, hanem az egész teremtéssel foglalkozó
ünnepköréről. Az Európai Keresztény Környezetvédelmi
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Há lózat (ECEN) tette azt a javaslatot, hogy ez az ünnepkör
szep tember 1-jén kezdődjön, és október második vasár -
nap jáig tartson. Ez alatt az időszak alatt ugyanis olyan
megemlékezések vannak, amelyeket ebben az időszakban
több más hitvallású hagyományban is megtartanak. A világ
számos pontján ekkor van az aratási hálaadó ünnepek idő -
szaka is. Így tehát a teremtés számára kijelölt időszak eről-
tetés nélkül is beleillene az egyházi évbe. Mielőtt Krisz tus
születésétől a Szentlélek kitöltetéséig terjedő üdv történeti
eseményeket megtartanánk, emlékezhetnénk az egyházi
évben Istenre úgy, mint az egész élet forrására. S miután
végigkövettük Isten hatalmas tetteinek sorozatát, újra visz -
szatérhetnénk Istenhez, akinek karja minden időt átölel.

A nehézség az lehet csupán, hogy ez az időszak az észa-
ki és a déli féltekén az év különböző pontjaira esik. Ami -
kor Európában már aratnak, Argentínában, Dél-Afri ká ban
és Ausztráliában még csak akkor köszönt be a tavasz. De
vajon függ-e a Teremtő napja az évszakoktól? Ugyan úgy
össze lehet kapcsolni a természet újraéledésével és elhalá-
sával is. Ahogyan karácsony sem feltétlenül kapcsolódik a
télhez, húsvét sem a tavaszhoz, úgy a Teremtő dicsérete
sincs hozzákötve valamelyik évszakhoz. Ez csak azt jel zi,
hogy a különböző helyeken tartott áhítatok más hang -
súlyokat fognak előtérbe helyezni.

Alfa és ómega

A teremtés ideje az egyházi évben! Ez a rend azzal az
előnn yel járna, hogy a Teremtő dicséretét összekötné a hit -
vallás egészével. Amikor mostanában az ökológiai fele -
lősségről van szó, könnyen kialakulhat az az érzés, hogy ez
egy új és ráadásul politikai feladat. Még mindig sok ke -
resz tény előtt nem világos, hogy itt a keresztény hittel kap-
csolatos felszólításról van szó. Isten megtagadásával
egyen értékű az, ahogyan ma a teremtés ajándékait kezel -
jük. A hit egészéért való felelősség elhárítása nem más,
mint az igazság takargatása.

A teremtésre szánt időszak előkészíti a karácsony, a
hús vét és a pünkösd mélyebb megértését. Az egyházi év-
ben a hitvallás szerkezete egyre ismétlődik. Isten, a menny
és föld Ura előfeltétele és háttere mindannak, ami bekö-
vetkezik. Isten emberré lett, belépett a teremtésbe, hogy a
feltámadással új életet hozzon, és kiárassza a Lélek aján-
dékait az emberiségre és az egész teremtésre. A teremtés
egyházi időszaka lehetségessé tenné a Szentháromság – az
Atya, a Fiú és a Szentlélek – mélyebb megértését.

A teremtés időszaka így az egyházi év elején és végén is
szerepel. A Teremtőre való visszatekintéssel figyelmünk
Is ten új teremtésére irányul. Isten teremtését nem lehet
megérteni Krisztus beteljesítő munkája nélkül. Már a kez -
de tektől, a teremtéskor Isten uralmának fénye ragyogott
be mindent. A teremtés időszakában ünnepeljük a kezde-
tet és a véget, az alfát és ómegát.

A teremtés egyházi ideje mindenekelőtt arra emlékeztet
minket, hogy a többiekkel együtt mi is teremtmények va-
gyunk. Ez alkalmat ad arra, hogy elgondolkodjunk, hogyan
használtuk az Istentől kapott ajándékokat, és hogyan fogjuk
használni őket a jövőben. Alkalom nyílik az egyház számá -
ra ekkor, hogy új, felelősségteljesebb gyakorlatot vezessen
be. A konstantinápolyi pátriárka sürgetve szólít fel: „Meg
kell kísérelnünk, hogy visszatérjünk a Terem tő vel és a terem -
téssel ápolt helyes kapcsolatra. Ez azt jelenti, hogy ugyan-
úgy, ahogyan egy pásztor nagy veszély esetén életét áldozza
a nyájért, az embereknek is le kell küzdeniük saját vágyai -
kat és szükségleteiket a természet fennmaradása érde ké -
ben. Ez egy új helyzet, amely új kihívást is jelent. Arra ösz -
tönzi az emberiséget, hogy ugyanúgy szenvedjen a terem-
tett világgal, mint ahogyan javait élvezi és ünnepli azt. Elő -
ször és elsődlegesen bűnbánatra ösztönöz, mégpedig egy
olyan jó rend érdekében, amelyet azelőtt sokan nem értet-
tek meg.” Ha csupán hozzájárulhatna a teremtés időszaka
ehhez a megtéréshez, már teljesítette is a feladatát.

Fordította: Chikán Katalin, Vladika Zsófia
Lektorálta: Béres Tamás

Az alábbi liturgia abból az anyagból készült, amelyet a brit
egy házak négy lelkésze állított össze ebben az évben Vá -
laszd az életet (Choose Life) címmel az idén elhunyt Lukas
Vischer emlékének szentelve. Az Európai Keresztények Kör -

nyezetvédelmi Hálózata segítségével megosztott anyag több
liturgiai ele met is tartalmaz, ezekből válogattunk egyet-
egyet összeállításunk számára. A teljes szöveg több hasznos
dokumentummal együtt megtalálható az ECEN honlapján

Válaszd az életet!
Liturgia a teremtettségért



a http:// ecen.org címen. A honlap magyar vo nat kozású al me -
nüje pil lanatnyilag eléggé szegényes, a te rem tés védel mé vel
kap csolatos bármely szövegnek, li tur giá nak, közhasznú gon -
dolatnak vagy kezdeményezésnek öröm mel adnánk helyet.

I. Gyülekező imádság

A: Fényt gyújtok
a fény teremtőjének nevében,
aki fényessé tette a világot
a csillagokkal, a nappal és a holddal,
és az élet leheletét lehelte
mindenbe.

B: Fényt gyújtok
a fény kinyilvánítójának nevében,
aki elűzte a sötétséget
és bőkezűen ajándékozta meg
a világot szeretetével.

A: Fényt gyújtok
a fény ihletőjének nevében,
aki belülről hozott világosságot a világba,
és csodákkal tölti meg életem
a tanulás és bölcsesség útján.

B: Kezünkben a fény
M (mindenki): A világosság és szeretet Háromságának.

Isten jelenlétéért mindenütt,
Isten szabadításáért mindenkinek,
Isten ihletéséért mindennek.

A: Kezünkben a fény
M: Önmagunkért és egymásért,

családunkért, barátainkért és ellenségeinkért,
munkánkért, reményeinkért és küzdelmeinkért.

B: Kezünkben a fény
M: azokért, akik szükséget szenvednek és azokért, akik

tanítanak minket.
Európa népeiért, kormányaiért és egyházaiért,
Európa jövendő békéjéért és igazságosságáért.

A: Kezünkben a fény
M: az egész világért,

a látható és láthatatlan teremtményekért,
a szükségben levő emberekért és közösségekért.

B: Kezünkben a fény köszönet
M: a vízért, levegőért és termőföldért,

a növényekért, fákért és állatokért,
a kőzetekért és ásványokért.

A: Kezünkben a fény köszönet
M: az ismeretért, képességekért és gondolatokért,

a ráérzésekért és felfedezésekért,
a tudományért és a művészetekért.

(Meggyújott gyertyáinkat körbevisszük a jövő iránti fele -
lős ségünk tudatának jeleként.)

M: Legyen lábnyomunk könnyű e Földön.
Engedd felfedeznünk mindenütt jelenléted szentségét.
Engedd megtanulnunk értékelni ajándékaidat ártás és
pazarlás nélkül.
Engedd gazdagítanunk a világ szépségét azzal, amit
csi nálunk vagy felhasználunk. Ámen.

II. Bűnvallás és feloldozás

M: Hogyan igazulhat meg előtted a halandó?
Te vetettél alapot a Földnek,
Te szabtál határt a tengernek,
Te adsz sorrendet a napnak,
Te öntöd ki a mennyei vizek agyagkorsóit,
Te látod el zsákmánnyal az oroszlánt,
Te tudod, hol születik a hegyi kecske,
Bölcsességed szerint repül a sas.
Mindenható vagy:
semmi sem keresztezheti terveidet.
Olyan dolgok ezek, melyek meghaladják értelmünket:
ezért porban és hamuban valljuk meg előtted bűneinket.

Liturgus:
Ne félj, mondja az Úr, mert megváltottalak,
neveden szólítottalak, enyém vagy.

III. Hitvallás

Igazságos világot választunk,
amelyben törődünk az élet forrásaival, és megosztjuk
őket mindenkivel,
amelyben megőrizzük a teremtést a jövő nemzedékek
számára,
amelyben minden ember békességben élhet.

Választunk.
Istent választjuk, mert ő igazság.

Békés világot választunk,
amelyben Isten gyermekei nem ölik tovább egymást,
amelyben mindenkivel egyediségéhez méltóan bánnak,
amelyben Isten szeretetére épül a békesség.

Választunk.
Istent választjuk, mert ő békesség.
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Szerető világot választunk,
amelyben a Föld minden gyermeke ismeri Isten sze -
re tetét,
amelyben mindenki érezheti, hogy testvérei elfogad -
ják őt,
amelyben végül világossá lesz Isten akarata.

Választunk.
Istent választjuk, mert ő szeretet.

IV. Elmélyülés

Az „A”-val jelzett szövegek olvasója középen áll, míg két ol -
da lán, tőle távol „B” és „C”. A beszélgetés ideje alatt „B” és
„C” lassan „A” felé halad, végül egymás mellett állnak.

A: Bocsáss meg, kérlek, a távoli messzeségben! Ki vagy
Te? Alig-alig látlak.

B: Én vagyok a Teremtés ereje, amely a szeretetnek abból
a természetéből jött létre, amely létrehozza a Másikat,
és szépséggel, alkotóerővel, lehetőségekkel, szabad-
sággal akarja megajándékozni.

A: Bocsáss meg, kérlek, a messze távolban! Te ki vagy?
C: Én vagyok a Megváltás ereje, amely a szeretetnek ab-

ból a természetéből jött létre, amely jóvá akarja tenni
a Másik összetört szépségét, bénult alkotóerejét, célta-
lan lehetőségeit és eljátszott szabadságát.

A: És mi a te erőd?
B: Erőmet csak annyiban ismerheted meg, mint a világ-

ba érkezők megvilágítóját. A fényt, amely egyszerre
hul lám és anyag. A fényt, amely mindent megváltoz-
tat. A fényt, amely az élet feltételeit hozza létre. Mint a
világosságot, amely az élet szava, és arra hív máso kat,
hogy társai legyenek a teremtésben.

C: Az én erőmet csak annyiban ismerheted meg, mint a
sötétben világító fényt. A fényt, amelyet nem győz le a
sötét. A belülről világító fényt. A fényadó fényt és az
élet szavát. Mint Emmanuel fényét.

A: Akkor hát te vagy a teremtés ereje és fénye?
B: Jól mondod.
A: És te vagy a megváltás ereje és fénye?
C: Helyesen szólsz.
A: Akkor hogy van az, hogy ilyen messzire vagytok most

egymástól, és csak ilyen óriási távolságból beszélget-
hettek egymással?

B: A kezdetektől egyetlen hangon beszélünk egymással.
C: Te vagy az, aki elválasztasz egymástól minket elméle -

te idben, meggyőződéseidben és dualizmusoddal. El -
kép zeléseidben, értékrendedben, céljaidban és maga-
tartásodban, de mindenekelőtt vallásodban és vallási
szokásaidban.

B: Egyek vagyunk, de az egyházban szétválasztanak ben-
nünket. Aki megváltásra vágyik, és ezért Jézus tör -

ténete felé fordul, gyakran hátat fordít a teremtésnek
és a teremtés jóságának. Elfelejtik, hogy Jézus volt az,
aki által létrejött minden, ami van.

C: Azok pedig, akik a teremtés jóságát akarják ünnepel-
ni, gyakran hátat fordítanak Jézusnak, aki pedig min-
denek kezdete és vége. Elfelejtik, hogy az, aki által
min den létrejött, ugyanaz, mint aki szenvedett és
meg halt, hogy megváltson, megbékítsen, helyreállít-
son és megújítson.

B: Ugyanannak a teremtésnek a hatóereje vagyunk,
ugyanaz a Lélek indít minket.

C: És ugyanannak a megváltásnak is.
B: És az ihletnek és teremtőerőnek is ugyanazon forrásai.
C: Vizsgáljátok meg szíveteket és meglátjátok.
B: Nyissátok meg szíveteket és elméteket, és hagyjátok,

hogy ugyanaz a Lélek szóljon hozzátok, aki ott volt Jé -
zus ban és a teremtés hajnalán. Rengeteg tanulni- és
fel fedeznivalótok van még.

C: Megismered majd az igazság minden szépségét és ki-
meríthetetlenségét, saját alkotóerőd közelségében.

B: Meglátod majd, hogy minden dolog ereje és fénye Is ten
dicsőségében fürdik, aki teremtő, megváltó és ih le tő.

C: És talán majd észreveszed ezt a fényt és erőt, bármit is
látsz, bármit teszel.

B: És talán megérted majd, mekkora felelősséged van
azért, amit látsz és amit teszel.

C: Ha így nézel, és így teszel, közelebb kerülsz a minden-
ség forrásának és céljának megértéséhez.

B: És a dolgokat majd a neked és mindennek adott vilá-
gosságban és erőben látod és teszed majd.

C: Talán többé már nem szétválva pillantasz majd meg
bennünket.

B: Talán mindent különbözőképpen ismersz majd fel.

V. Zsoltár
a 24. zsoltár alapján

Az Úré a Föld és minden, ami betölti,
a világ, és minden, mi belakja;
mert a tengerekre építette
és a vizekre alapította.

Uram, világod veszélyben van. Ellenséged gazdasági érde-
kek és kételkedők mögé rejtőzik,

arra várva, hogy raboljon és fosztogasson földeden.
Hozzád kiáltunk, Urunk, őrizd meg teremtésed,
védd meg kezeid alkotását!
Óvd meg nemzedékünket a fosszilis energiahordozóktól

való kóros függéstől.
Tégy szabaddá a káros energia iránti mérhetetlen vágytól,
tisz títsd meg szívünket a „mindig többet” sarától.
Vezesd ki lelkünket az anyagi világ fogságából
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és a vágyból, hogy mindig többet és többet vegyünk el
szent és véges világodból.

Ajándékozz meg azoknak az áldásoknak a megérzésével,
amelyek akkor várnak ránk,

ha elfordulunk a gazdaság istenítésétől, és a bölcsesség és
igazság felé fordítjuk arcunkat.

Hadd lássa meg az emberiség az igazi boldogságot,
amelyet te készítettél a Földön,
de ellenséged elhazudja azt.
Mutasd meg, hogy a méltóbb és egyszerűbb életforma

nyo mában
fakad fel dicsőséged fénye.
Királyi dicsőséged ragyogja be országodat!

Emeljétek fel fejeteket, ti kapuk;
emeljétek, ti ősi ajtók,
hogy a dicsőség királya lépjen be rajtatok.
Ki ő? A dicsőség királya?
A Mindenható –
Ő a dicsőség királya.

VI. Úrvacsora

Az úrvacsora bevezetése

Hatalmas Teremtő Isten,
cipó és kenyér Sütője,
a kupa bor Készítője,
az ünnepi asztal Terítője,
jöjj kis asztalunkhoz,
készíts nekünk most ételt.

Földből sarjadt gabonával,
Szőlőszemmel a tőkéről,
öreggel és fiatallal,
a hatalmas, buja teremtésben
jöjj, költsd el ételed velünk.

És nyisd meg szemünket,
hogy meglássuk, mennyire szereted
teremtményeidet.
Hadd lássuk meg jelenléted
Jézusban,
az ég madaraiban
és a világnak rendezett ünnepben,
a mezők liliomaiban
és minden ember kenyerében,
a remény szivárványívében
és az új ígéret borában

a vadon vándorlásban
és asztalhoz vezető úton,

a tisztító vízben
és a hit közösségében,
a bűnösöket rejtő fákban
és az értük rendezett lakomában,
a kiáltó kövekben
és a dicsőítő hangokban,
a földbe hullt gabonaszemben
és a megtört kenyérben,
az elvetett magban
és a megosztott borban,
az éneklő cédrusban
és a megélt hitben,
az elhengerített kőben
és a megszabadító igazságban.

Földből sarjadt gabonával,
Szőlőszemmel a tőkéről,
öreggel és fiatallal,
a hatalmas, vad teremtésben
jöjj, költsd el ételed velünk.
Így legyen. Ámen.

Úrvacsorai imádság
Barátaim! A családok asztalhoz ülnek, hogy megosszák
egy mással mindazt, amit aznap hallottak, átéltek, megta -
pasztaltak.

Hívlak benneteket, jöjjetek ide körbe ti is, megosztani a
napot, meghallgatni egymást a világ dolgairól, beszélgetni
a teremtés nagy családjáról és meghallgatni Isten történe-
teit.

Különleges asztal ez, mert mindenki idefér,
különleges asztal, mert anyaga a világ:
a fa és fém ajándékba kapott gabonát és szőlőt hordoz.
Különleges asztal ez: Jézus van itt.

Meséljük el Isten történeteit!

Szent Isten, nincs más Isten rajtad kívül.
Áldjuk az egyetlen Isten nevét.
Szent Isten, nincs más Isten rajtad kívül.
Menny és föld zengi dicsőséged.

A: Emlékszem a teremtés idejére, a színek és anyagok, a
hegyek magasának, a völgyek mélységének kiválasz -
tá  sá ra. Emlékszem, ahogyan Isten belevéste szeretetét
mindenbe; minden sarokba és élő mélyedésbe a
menny ígéretével. Hálát adunk most mindezért; fény -
űző fenségéért és legsötétebb titkáért.

B: Emlékszem a vizek kettéválasztására, Mózes kiválasz -
tá sára, hogy kövesse az Urat a pusztába, a természet
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ellenük tornyosuló és őket segítő elemeire, az Úr hívá -
sá nak meghallására, a jövőre, amikor víz fakadt a
szik lából, és manna várta a népet reggelenként. Hálát
adunk most mindezért; a kivonulás, a Vörös-tenger, a
tejjel-mézzel folyó föld történetéért.

C: Emlékszem Jóel próféta hangjára, ahogy új utakra
hív ta Izrael népét, hogy békében éljenek a teremtéssel
és egymással, törődjenek az özvegyekkel és árvákkal,
és hogy tudják, mi vár rájuk, ha továbbra is olyanok
ma radnak, amilyenek. Hálált adunk most mindezért;
hogy hallottunk arról, hogy Isten új életet vár tőlünk,
megváltozást és követést.

D: Emlékszem a Keresztelőre, aki a pusztában lakott, és
új égről és új fölről beszélt. Kiáltva hívta fel a világ fi -
gyelmét új életutak választására, aki felismerte az igaz -
ságot és a teljes életet, aki vizet merített, és megszen-
telte használatát. Hálát adunk most mindezért; hogy
olyan világban élhetünk, amelynek megújulása igaz
életnek ad helyet.

E: Emlékszem Jézusra, aki asztalt terített, aki asztalokat
bo rított fel a templomban, aki fogta a kenyeret és a
bort, megáldotta, megtörte és hozzánk hasonló em be -
rekkel osztotta meg, akiket barátainak nevezett, és ar-
ról beszélt nekik, hogy ezekben a történetekben van a
mennyország kulcsa. Ez a kenyér és bor választásra
hív: jöjjetek utánam a szeretet által megújított vi lág ba,
ahol minden teremtmény örül Istenben. Jöj je tek,
egyetek e kenyérből és igyatok a borból, és tar toz za tok
az élet közösségéhez, amely nem engedi tönk re ten ni a
világot, a szeretet közösségéhez, amely a ne he zeb bet
választja azzal, hogy nem hagyja magára, ami rossz,
hanem megújuláshoz segíti. Jöjj, kövess! Jöjj, egyél és
igyál, és tudd: előtted megyek.

Hálaadás
Minden korosztálynak. Az imádság alatt felmutathatók a
meg felelő színű anyagok, ruhadarabok mindenütt a helyi -
ség ben; minél nagyobbak, annál jobb.

Istenünk!
Milyen mesés szín a zöld
a növények hajlatainak
minden árnya
a fű minden éle
minden levél
ravaszan más
egyetlen szín milliárd árnyalat
mint a hűs folyóvíz érintése
vagy a nyári reggel illata.

Kék Istene!
micsoda nagy szín ez a kék
ezer hektárnyi égbolt fölöttünk
mint a hideg tapintás
vagy a hó illata.

És a piros – Istenem!
a szirmok és parti fák színe
a sziklák és föld
a vér és gyümölcs
a bogyó és madár
színe
puha meleg érintés
és az almás sütemény illata.

És Istenem, a karamell színe
a csokoládénak,
ametisztnek,
aranynak,
narancsnak, 
napnyugtának

és a levélnek
és a partnak
és a földnek
és a gabonaszemnek
és a bőré
illata és érzete az életnek.

A bíbor, Uram
ritka
királyi
megszentelt
különleges
mély
áramló
ősi templomok illata
a szeretet tapintása.

Végtelen fantáziád van, Isten,
milyen mesés a ruhád
milyen meleg az illatod
milyen színes a nevetésed
milyen csodálatos a világod.
Köszönöm.

VII. Áldás

Menj, és válaszd a kenyeret és bort naponként!
Menj, és válaszd őket, hogy megújuljon a Föld!
Menj, és válaszd, hogy igazságos élet legyen a földön!
Menj, és válaszd őket, mert Jézust találod bennük!
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VIII. Kiegészítés

Doxológia
Dicsőség neked, teremtő, megváltó és megtartó Úr.
Benned ujjong a menny, és boldog a Föld,
velük együtt éneklünk hozzád,
egy Isten, most és mindörökké. Ámen.

Imádság az éghajlatváltozás tudatában
Jézus Krisztus,
aki megkísértettél a pusztában,
hogy a követ kenyérré változtasd:
mutasd meg nekünk, hogy amikor kényelmünk érdekében
megváltoztatjuk az időt:

az éjjelt nappalra az életmód miatt,
a türelmet iramra az utazás miatt,
a telet nyárra az étkezés miatt,

Isten naptárát, amely
a madárfiókát a hernyóhoz,
a méhet a nektárhoz,
az esőt a gazdához

vezeti,
olyanná alakítjuk át, ami
téged a kereszthez vezet.

Add kegyelmed a legapróbb tetteinkhez,
hogy legyen erőnk
a teremtés gyönyörű összetettségében
lélegző életet választani,
és ezzel halált legyőző húsvéti szereteted
gyermekeivé válni. Ámen.

Fordította Béres Tamás

„Bizonyára remek bölcsész lett volna, hiszen a pécsi cisz-
tercitáknál kitűnő alapokat kapott – ámde más irányba
fordult az élete.

Az apai örökség jegyében derék gazdász vagy jó halá-
szati szakember válhatott volna belőle – ámde ő inkább
em berhalászatra kapott elhívást.

Mindig szívesen járta a természetet, figyelte a madara-
kat – ámde tanítania is kellett a mezők liliomairól és az ég
madarairól.

Panaszkodhatott volna, hogy egy barátságtalan rend-
szer nem kedvez a teológiának – ámde ő úgy érezte, éppen
ilyen körülmények között kell helytállnia.

Bezárkózhatott volna könyvei közé – ámde ő inkább fát
vágott a szegény gyülekezeti tagnak.

Szüntelenül úton lehetett volna – ámde ő le tudott ülni
kéziratai fölé.

»Ne gondoljuk, hogy mi fújjuk a passzátszelet«, szokta
mondani – ámde az igaz, hogy a szél fúj, amerre akar.

Egy évtizede a halál elragadta tőle azt, kit annyira sze-
retett – ámde Isten felszárítja a könnyet.

Egy sportszerűtlen bokszolótól iszonyatos gyomorszáj-
ütést kapott – ámde nem számolták ki.

Maradhatott volna magányos – ámde Isten új társat
adott mellé.

Ragaszkodhatott volna tíz körömmel a katedrájához –
ámde ő tudta, mit jelent a stafétafutás.

Nyugdíjasként teljes visszavonultságban élhetne – ám-
de ő könyvet ír.

E kötetek rég elkészülhettek volna – ámde ő még mindig
talál rajta csiszolnivalót.

Szólhatna csak az értelemhez – ámde ő hitet is akar éb-
reszteni.

Maradhatna csakis a hit területén – ámde ő az értelem-
hez is szólni akar.

Írásmagyarázat szenvedélyes
bibliaolvasóknak
Cserháti Sándor: Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt első levele*

F A B I N Y  T A M Á S

* Luther Kiadó, Budapest, 2008. 876 oldal.



Tudván tudja: ha Krisztus nem támadt fel, minden em-
bernél szánalomra méltóbbak vagyunk – ámde Krisztus
feltámadt a halálból, első zsengeként a halottak közül.”

A Hetvenöt korinthusi szó című kötetből van ez az idé-
zet, amely kiadvánnyal 2005-ben, Cserháti Sándor 75. szü -
letésnapjára leptük meg sokunk tanárát és atyai jóbarátját,
Cserháti Sándort, az Evangélikus Hittudományi Egyetem
emeritus professzorát. A kötetben hetvenöten – tanítvá -
nyok, kollégák, egykori évfolyamtársak, barátok – elemez -
tünk egy-egy, Pál apostol korinthusi leveleiben előforduló
szót. Az őszinte tisztelgés mellett ezzel is utalni kívántunk
arra, hogy már akkor is – immár húsz éve – e levelek exe-
gézisén dolgozott. Vártuk az opus magnum meg jelenését,
hogy immár kis könyvtárrá álljon össze Cserháti Sándor
életműve. Hiszen annak idején sorra jelentek meg – az ak-
kori Evangélikus Sajtóosztály közkedvelt írásmagyarázati
sorozata keretében – az ő kommentár jai: 1976-ban a Fi lip -
pi, 1978-ban a Kolossé és a Filemon levél, majd 1982-ben
a Galata levél magyarázata.

A Hetvenöt korinthusi szó szelíd emlékeztetés is volt ar-
ra nézve, hogy saját születésnapján talán minket lephetne
meg a művel. Nos, örömmel jelentem, hogy amolyan 76.
korinthusi szóként – vagy ha a közeledő születésnapra
aka runk utalni, akkor bizony a 78. korinthusi szóként –
kézbe vehetjük a szép kiállítású kötetet. Figyelem, ez azon -
ban még csak az első levél magyarázata: tudjuk, hogy a
második immár nemcsak Professzor úr fejében, hanem
számítógépének merevlemezén is megtalálható… Őszin-
tén szólva előbbiben – vagyis az emberi tényezőben – job-
ban bízom, mint utóbbiban, vagyis a technikában, így ak-
kor leszek igazán nyugodt, ha immár a második kötetet is
Gutenberg hagyományához illően kezünkben tarthatjuk.

Az ilyen ünnepélyes pillanatokban amolyan állandósult
szószerkezettel azt szoktuk mondani, hogy valaki „leteszi
egyházunk asztalára a könyvét”. Milyen asztalról is van szó?

Először is kinek-kinek az íróasztaláról. Mert Professzor
úr munkája azt várja el tőlünk, hogy mi magunk is – lel-
készek, teológiai oktatók és hallgatók – elmélyült módon,
tudományos igényességgel vizsgáljuk a szöveget. Nem lesz
könnyű olvasmány, de érdemes megteremteni a magunk
ilyen munkaterületét. Közben pedig soha el nem feledkez-
ve arról, hogy egyházunkban a tudományos munkálkodás
egyfajta laboratórium, de egyúttal oratórium is kell, hogy
legyen, vagyis imádsággal is együtt kell, hogy járjon. Ha
hívő alázat helyett tudományos gőggel hajlunk az ige fölé,
ha laboratóriumunk nem válik oratóriummá, embe ri leg
le hetünk sikeresek és népszerűek, de áldás aligha kíséri
szol  gálatunkat.

A másik asztal, amelyre a szerző leteszi ezt a könyvet, az
a tanári asztal, a katedra. Amely mellett 1983 óta, vagyis
huszonöt éve megszakítás nélkül áll Cserháti Sándor. Igen,
ő volt talán az első, aki nem a régi professzorok módján a
katedra mögött ült, hanem egy kis olvasópultnál állt. Ta -

lán nemcsak azért, mert így jobban látta az olykor azért
még nála is a hátsó sorokban megbújó tanítványait, ha-
nem főleg azért, mert megszokta, hogy a szószéken állva
szolgál a lelkész. Nem kevesebbet merek állítani, mint
hogy a teológiai tanári szolgálat, ezen belül az írásmagya-
rázat igehirdetés lehet. Ahogy a mindkettőnk által tisztelt
és szeretett Veöreös Imrétől – neki egykori otthonigazga-
tójától, nekem gyülekezeti lelkész elődömtől – mindket-
ten tanultuk: a teológiai munka hitépítő, az exegézis hit-
mélyítő folyamat lehet! Kívánom, hogy nemzedékek ta -
nul mányozzák ezzel a lelkülettel Cserháti Sándor műveit.
Persze a diákok mindig félni fognak, hogy a könnyebbnek
számító tételek helyett „korinthust”, sőt – irgalom atyja, ne
hagy el! – „kettő korinthust” fognak húzni, de éppen ez a
küzdelem adhatja a teológusévek egyik szépségét. (Leg -
alábbis utólag.) Akik hallgatóként vagy kollégaként átél-
hettük, amikor egy-egy friss felismerés a fülünk hallatára
fogalmazódott meg először, akkor a születés csodájának és
kínjának valami különleges csodájába nyerhettünk bepil-
lantást. Főleg olyankor, amikor Cserháti Sándor – gyásszal
és betegséggel, majd vigasszal teli – életének és sze mé lyes
sorsának egy-egy darabja is része lett az ő előadásainak.

A harmadik asztal a gyülekezetek bibliaórai asztala.
Cser háti Sándor már korábbi könyveit is úgy írta, hogy
azokban tekintettel volt a gyülekezetek közösségeire is.
Előző könyveinek számos gondolata a szó szoros értelmé-
ben a szegedi bibliaórákon formálódott, csiszolódott.
Min dig örömmel értesült arról, ha egy-egy gyülekezetben
hét közi sorozat alapjául szolgál valamelyik könyve. A
mos tani kommentár felépítése is olyan, hogy görög nyelv-
tudás és számos szakmai fortély nélkül is be lehet kapcso-
lódni, elsősorban „A levélrészlet kibontása” című fejeze-
tekbe. Remélni lehet, hogy minél többen lesznek olyan –
Cserháti Sándor szavával – „szenvedélyes bibliaolvasók”,
akik így veszik kézbe a könyvet.

Az íróasztal, a katedra és a gyülekezeti terem asztala mel -
 lett végül még számos egyéb asztalt említhetünk, amely re
rákerülhet ez a könyv. Szerzőnk egyszer boldogan számolt
be arról az élményéről, hogy egy vasúti szállítmányozási
iroda nem éppen tudományos környezetében is rábukkant
egyik könyvére. Családi körben, egyetemisták asztalán,
egy kedves olvasósarokban egyaránt helye lehet ennek a
könyvnek, reménység szerint a Szentírás mellett. A Biblia
évében talán nem tűnik túlontúl merésznek ez a vágy.

A jelenlevők joggal várják most el, hogy a könyvbemu-
tató asztalára letett műbe végre bele is lapozzunk. Nos,
kezdjük az 1. fejezetnél, ahol 1,18-ban – az általunk meg-
szokott fordítások szerint – a keresztről szóló beszédről
van szó. Cserháti Sándor itt szándékosan meghagyja a gö-
rög szöveg @O lovgo" touÖ staurouÖ kétértelműségét. Ked -
venc vizsgakérdése ilyenkor, hogy itt genitivus objectivus-
ról vagy genitivus subjectivusról van-e szó. Nos, őszerinte
ez nem „vagy-vagy”, hanem „és”: nemcsak az ember mond

3 3 1



3 3 2

véleményt a kereszten történtek értelméről, hanem „a ke-
reszt eseménye mondja ki az ítéletet az emberről” (91. o.).
Ennek nyomán pedig arról tanúskodik, hogy „a keresztha-
lál az evangélium márkajele, valódiságának hitelesítő je-
gye” (96. o.).

Hasonlóképpen a görög szöveg alapos ismerete segíti a
megszokott klisékkel szakítani tudó felismerésekre. 2,2-t
szinte mindenki úgy fordítja: „Úgy határoztam, hogy nem
tu dok közöttetek másról, csak Krisztusról, róla is mint a
meg feszítettről”. Ezt az elszántságot tükröző mondatot
(pon tosabban ezt a fordítást) aztán jól el lehetett he lyezni
Pál életének vélelmezett összefüggésében. Ne ve ze te sen
utal ni lehetett arra, hogy egy lényegében kudarccal végző-
dő athéni szolgálat után (hiszen az apostolt kinevették az
Areopagoszon) Pál végre eljut arra a felismerésre, hogy nem
segít az, ha sztoikus bölcseket idéz, és holmi ismeretlen is-
tenekre mutató oltárok alapján captatio benevolentiae-vel
akar közel kerülni a pogányok szívéhez, hanem azonnal és
csakis a megfeszített Krisztust kell hirdetnie. Nos, bár-
mennyire is vonzóak ezek a gondolatok, a görög szöveg
alapján nem igazolhatók. Cserháti tudja ugyanis, hogy „a
ki jelentő módban (indicativusban) álló igét ou-val vagy
ouc-kal kell tagadni. Minden más módot, beleértve az in-
finitivust is, mhv-vel (ez ugyancsak ’nem’ je len téssel bír)
vagy ennek valamilyen változatával tagadunk. Mivel a ta -
ga dás jelen esetben ou-val történik, csakis a kijelentő
mód ban álló ’döntöttem’ (ejkrina) igére vonatkozhat, és
nem az infinitivuszos szerkezetre (ti eijdenai = valamiről
is tudjak.” (123. o.) E nyelvtani felismerés írás magyarázati
hozadéka ekképpen foglalható össze: Pál nem döntött úgy,
hogy bármiről is tudna, hacsak nem Jé zusról, mint a meg-
feszítettről. Más szóval: ő nem változtatott a stratégiáján,
hanem változatlanul megmaradt a keresztközpontú ige-
hirdetésnél.

Hasonló teológiai eredménye van egy másik nyelvtani
fel ismerésnek. 3,9 „Isten munkatársai” kifejezését sokan
úgy értik, hogy Pál és Apollós egymás munkatársai Isten
szolgálatában. Cserháti azonban rámutat arra, hogy a
mon dat ritmikus felépítésében nemcsak a munkatársak
ki fejezés, hanem a szántóföld és épület szavak is Istennel
kerülnek tulajdonviszonyba. Ennek nyomán nem tévedés
azt mondani, hogy Pál és társai valóban közvetlenül Is ten -
nel kerülhetnek munkatársi viszonyba. Egyébként is na -
gyon logikus és tiszta vonalvezetésű az a gondolatmenet,
ahogy a szerző a pártoskodástól óvó Pál apostol tanítását
mutatja be, nem kevés mai aktualitással.

Természetesen nem lehet megkerülni a 11. fejezet úrva -

cso ráról, a 13. rész szeretetről vagy a 15. fejezet feltáma-
dásról szóló tanításának a bemutatását. A szerző valamen-
nyi esetben érzékenyen figyel a mai olvasó kérdéseire és
esetleges kételyeire, és úgy bontja ki az igét, hogy az egy -
szerre jelent az olvasónak filológiai csemegét, szellemi ka-
landot és hitbeli épülést. Szinte csak ötletszerű példaként
emelem ki azt, ahogy 13,6-ban „nem örül a jogtalanság-
nak”-ot fordít. Ez egyrészt jobban visszaadja az ajdikiva
jelentését, másrészt sokkal konkrétabb üzenetet hordoz az
igazságérzettel megáldott mai olvasók számára. Ugyanígy
ötletes, ahogy 15,8-ban „rendellenes születésű”-t ír, szem-
ben a legtöbb magyar fordítás „torzszülött” változatával.
Pál nem idejekorán, nem is elsietve, hanem – emberileg –
meg késetten lett apostol. Cserháti Sándor még attól sem
ide genkedik, hogy a magyarázatban „túlhordott magzat”-
ról beszéljen.

Nem szaporítom a példák sorát. Egyszerűen csak öröm-
mel állapítom meg, hogy nyelvi pontosság, teológiai igé-
nyesség, egyházszeretet, valamint a szép magyar nyelv is-
meretének szerencsés találkozása ez a könyv.

Ebben az összefüggésben csak utalok arra az állítólagos
párbeszédre, amelyet a 20. század elején folytatott a teoló-
gián két újszövetséges kutató. „Maga nem tud elég jól gö-
rögül!”, mondta volna az egyik. „Maga pedig nem tud elég
jól magyarul!”, vágott vissza állítólag a másik. Nos, Cser -
háti Sándor egyaránt kitűnően tud görögül és magyarul.
Előbbire bizonyítékként szolgálnak azok a csendesnapok,
amelyeken – a hallgatóság általános elismerésére – hosz-
szasan olvasott és fordított kapásból a „Nestlé”-ből, utóbbi
pedig kiderül a könyv számos igényes körmondatából és
nyelvi telitalálatából.

A könyv külső szépségét csak emeli, hogy a borító a
szerző kedves városának, Pécsnek egy nevezetessége fel-
használásával készült: az egykori Sopianae őskeresztény
Pál apostol-ábrázolása és Krisztus-monogramja jelzi
Cserháti Sándor igazi elkötelezettségét. Mindehhez képest
egy egészen apró kérdést kell – nem is a szerzőnek, hanem
az amúgy igen dicséretes munkát végző kiadónak – fel-
tennünk. A tudományos közéletnek ezen a szintjén már
nem szokás a nevek elé a doktori címet kitenni. Ezért nem
lett volna-e szerencsésebb egyszerűen csak Cserháti Sán -
dort írni a borítóra?

Befejezésül pedig csak azt a halk reménységemet hadd
fogalmazzam meg, hogy még az idén sor kerülhet a máso -
dik korinthusi levél magyarázatának könyvbemutatójára
is: híreink szerint ugyanis Cserháti Sándor a közelmúlt-
ban annak kéziratát is leadta. Soli Deo gloria.
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K Ö N Y V A J Á N L Ó

Mire jó a kereszténység?*

K E R E P E S Z K I  A N I K Ó

Mire jó a kereszténység egy olyan világban, ahol az örök
élet teljesen leértékelődött, és az értékek között az első
helyen az ember jóléte áll? Miben áll mégis a keresztény-
ség jó volta, amelyről nem lehet lemondani, és semmiféle
jóért nem érdemes elcserélni?

Az Isten-kérdés szerzőjének 1972-ben Németországban
megjelent könyve a mai társadalmi viszonyok között is
időszerű kérdések körüljárására és átgondolására invitálja
az olvasót.

Érdemes-e kereszténynek lenni ma, és érdek nélkül hin -
ni Istenben, nem eszközzé és céllá alacsonyítva, hanem
hinni „Istenben az Istenért”, és szolgálni az „embert az em-
berért”?

Isten helye nem maradhat betöltetlen sehol. Ahol egyszer
Isten a központi helyről a peremre szorult, ott csakhamar
más kerül a középpontba, ami a peremen túlra száműzi
Istent: a legtöbb esetben maga az ember, aki Isten nélkül a
világ megnyerésére törekszik. De „mit használ az ember-
nek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt
vall?” Míg az ember a világ megnyerésén fáradozik, kény-
szeresen fennáll a veszély, hogy az ember emberen ural-
kodjék; és közben saját magát is elveszíti.

De akkor „mi az ember, és hogy maradhat az, ami?” Ki
vagyok én? Meghatározhatja-e az ember önmagát, és ma-
radhat-e emberi Isten nélkül? Hiába a sok kísérlet, nem le-
hetséges, hogy az ember Isten nélkül humánus maradjon.
„Az ember Istennel együtt saját magát, humánumát is el-
veszíti, és a régi mondat megmarad igaznak, miszerint a
humanitás divinitás nélkül bestialitássá válik.”

A ma oly jellemző identitásválságban az identitás el-
vesztésétől való félelemből mindenki megpróbálja a mási-
kat felülmúlni. Az ember mindig szeretne valaki lenni, en-
nek érdekében pedig mindig teljesíteni igyekszik. Valóban
csak annyit ér az ember, amennyit teljesít? Mi történik, ha

már nem képes többé teljesíteni? Attól még ember marad -
hat. Mert „identitását és szabadságát az ember nem telje-
sítményével éri el, hanem ajándékba kapja”. Mert minden
kegyelem, még a saját teljesítményünk is. Az ember ugyan
eltekint Istentől, de Isten a közelében marad, ráadásul „föl -
di emberien” találkozik vele.

„Az élet ingyen van, de nem olcsó” – de ha úgy élünk,
mint a játékban, akkor bizalommal és ajándékként fogad -
juk el az életet, és nem teljesítménnyel vagy túlbuzgóság-
gal próbáljuk megszerezni azt. Hogy mit jelent játszani?
Ezt a gyermekektől tanulhatjuk meg. Nem véletlenül állít -
ja Jézus tanítványai körébe a gyermekeket: „Ha meg nem tér -
tek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem
men tek be a mennyek országába.” A játékban az ember tel -
jesen megfeledkezik önmagáról, csak a játékra koncentrál,
és pont ebben az önfeledt másra koncentrálásban önmaga.

Ha a kereszténység és az egyház is ezzel az önfeledtség-
gel beszél Istenről, akkor nem kell félnie, hogy kevesen
van nak a templomokban, hanem „egyszeriben szeretniva-
ló és charmos lesz”. Ugyanígy a teológia is: „Ha Isten áll a
hit középpontjában, és ő az egyáltalán nem szükséges, ak-
kor ennek következményei vannak a módra, ahogyan teo-
logizálunk. Akkor a teológia elveszíti erőlködő karakterét
mint az igaz hit őrzője, és befogad valamennyit a »játék«
lényegéből. Akkor már csak egyetlen tévedhetetlen ta nítás
létezik számára, az, hogy Isten tévedhetetlen. Ezzel el nyeri
a teológia azt a »könnyedséget«, amellyel ezt szoktuk
mondani: beszéltünk Istenről és a világról. Jó volt.”

Minden olyan kereszténynek és nem keresztény útkere-
sőnek érdemes elolvasnia ezt a könyvet, aki szeretné át-
gondolni élete alapkérdéseit, az ember Istenhez és Is ten -
nek az emberhez fűződő viszonyát. A könyv minden mon-
data gondolatokat ébreszt, ezért nem könnyű olvasmány,
de ez senkit ne ijesszen el. Érdemes időt szakítani a szer-
zővel való elmélyült együttgondolkodásra, akár a közelgő
őszi, téli estéken is, hogy a végén mindenki azt mondhas-
sa: olvastam és elmélkedtem Istenről és a világról. Jó volt.

* Heinz Zahrnt: Mire jó a kereszténység? Luther Kiadó, Budapest,
2002.
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F I L M A J Á N L Ó

Útközben
L A B O R C Z I  D Ó R A

Walter Salles Központi pályaudvar című filmjének főhőse,
Dora (Fernanda Montenegro), a magányos, nyugdíjas ta -
nár nő azzal keresi kenyerét, hogy a Rio de Janeiró-i pálya-
udvaron az írástudatlanok számára pénzért leveleket ír és
kézbesít, amelyek soha nem jutnak el a címzettekhez, hi -
szen rendre Dora kukájában vagy – jobb esetben – fi ók -
jában landolnak. Egy átlagos munkanapon érkezik hozzá
Ana (Soia Lira) és kisfia, Josué (Vinicius De Olivera), hogy
a fiú apjának, Jesusnak megüzenjék: fia már nagyon sze-
retne találkozni vele. Az apáról csak annyit tudunk, hogy
ács, hogy minden vagyonát felélte, és hogy nyoma ve szett.

Dora nem jó ember – lop, csal, hazudik, iszik és ápolat-
lan. Egy szerencsétlen baleset következtében mégis kény-
telen kézbesíteni élete legkülönlegesebb csomagját: el kell
kísérnie Josuét az édesapjához vezető úton. A mindennapi
élet gyarlóságaival megtűzdelt alaptörténetből a hazatérés
és az új emberré válás lehetőségének körvonalai rajzolód-
nak ki egy olyan filmben, amely nem azért köti le a figyel-
met, mert izgalmas, hajmeresztő, vicces, groteszk, sok koló
vagy félelmetes, hanem azért, mert egyszerűen szép, hi-
szen a hétköznapok útvesztőin keresztül mutatja be, ho-
gyan képes formálni az út, amelyre önszántunkon kívül
keveredünk.

Ahogy közeledik a végállomás, úgy csökken a távolság a
két egymásra utalt ember között is. Ahogy egyre re mény -
telenebbé válik a célba érés, úgy jelenik meg a buktatók
nyomában a gondviselés is. Dora egyre mélyebbre jut ma-
gában, sorra válik meg a rárakódott rétegektől – a pénz és
segítség nélkül maradt nőből a makacs, ám rendkívül
talpraesett kisfiúnak és a váratlan fordulatokkal teli uta-
zásnak köszönhetően előtör a féltés és a segítés ösztöne.

De Walter Salles filmje nem csupán attól szép, mert
helyes gyermek játssza a főszerepet (amit számos rendező
jó érzékkel használ a szánalomkeltés eszközeként), vagy
mert jó útra tér a gonosz boszorkány, hanem mert az érzel -
mes jelenetekkel is úgy tud gazdálkodni, hogy pont annyit
kapunk belőlük, amennyi elég ahhoz, hogy se hiányérze-
tünk ne legyen, se túlcsordulónak ne mondhassuk. Ki egé -
szül mindez Fernanda Montenegro lenyűgöző játékával,
Antonio Pinto effektek és durva hanghatások nélküli, ma-
gával ragadó klasszikus zenéjével és Brazília szegénységé-
ben is lendületes, szeretetteljes hangulatával.

A váratlan fordulatok tehát nem a pörgő jelenetek vagy

látványos megoldások miatt hatnak, hanem a nagyon
pontosan és precízen kidolgozott forgatókönyvnek kö -
szön hetően, amely tele van biblikus utalásokkal, és nem
kell feltétlenül lelkésznek vagy teológusnak lennünk ah-
hoz, hogy észrevegyük, mit akar üzenni a történet általuk.
Nem véletlenül nyerte el a Központi pályaudvar 1998-ban
a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon a legjobbnak járó
Arany Medve-díj mellett az ökumenikus zsűri díját is.

Ez tehát egy olyan film, amelyet minden lelkésznek lát-
nia kell, hiszen a történet hátterében, nagyon finoman és
árnyaltan, mégis nyilvánvalóan húzódik egy teológiai szál,
amelyek felszínre hozásával az önmagában is megható
történet egészen más megvilágításba kerülhet.

Központi pályaudvar (Central do Brasil)
színes, feliratos brazil–francia filmdráma, 110 perc, 1998

Rendező: Walter Salles
Operatőr: Walter Carvalho
Zene: Antonio Pinto
Szereplők:
Fernanda Montenegro (Dora)
Marilia Pera (Irene)
Vinicius de Oliveira (Josué)
Soia Lira (Ana)
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Szentháromság ünnepe után 14. vasárnap
1Móz 28,10–19

Ősidők óta foglalkoztatnak bennünket álmaink és azok
meg fejtése, lehetséges dekódolása. Szerte a világon száz ez -
rek élnek abból, hogy azt mondják, ők képesek az álmokat
megfejteni. Ingyen vagy bizonyos összegekért még az el-
mondott álmok jelentését is megmondják. Álmoskönyve-
ket írtak és írnak az álmok lehetséges jelentéséről vagy ép-
pen következményeiről. 

Minden olyan kérdés, amelyről annyit tudhatunk,
amennyit arról a Szentírás kijelentett, mindig is izgatta az
emberek fantáziáját. A Szentírás ismer egyszerű, fiziológiai
álmokat, és ismer olyan álmokat, amelyeken keresztül Is -
ten a maga szabad hatalmánál, akaratánál fogva még akár
kijelentést is adhat.

Textus
Textusunk a szent és a profán találkozásának szimbóluma,
valamint a bételi szentély nevénel etiológiai magyarázata.
A ha gyo mány szerint Jákób nevezte először Bételnek (Is -
ten háza), valószínű azonban, hogy ez nem a várost, ha -
nem pusz tán a felállított oszlopot (hfb"C am) jelentette, hi -
szen Bé tel (eredetileg Luz) ősi kánaánita szentély volt. 

Jákób történetének gyújtópontja az Istennel való talál-
kozás, a szent megtapasztalása volt. „Bizonyára az Úr van
ezen a helyen, és én nem tudtam! Félelem fogta el és így
szólt: Milyen rettenetes ez a hely! Nem más ez, mint Isten
háza és a menny kapuja.” (1Móz 28,16b–17) 

Jákób ilyetén szavai egyértelművé teszik, hogy miként
válik egy helyiség szentéllyé. Minden szent hely ({Oqfm)
ha sonló módon alakult ki: a szent megjelenik, megnyilat-
kozik, a profán pedig mindezt megtapasztalja, találkozik
vele. Látni kell, hogy a föld egyetlen pontja sem szent
„önma gá ban”, ahogyan nem beszélhetünk teljesen homo-
gén térről sem, mert a térben mindig szakadások, törések
talál ha tók. Éppen ezért szent és profán „övezetre”
osztható, aho gyan ezt Mircea Eliade meg is tette nagy si-
kerű művében. Egy hely akkor válik szentté, ha ott talál-

kozás jön létre Istennel. Tévedés azonban azt hinni, hogy
a hely mint olyan szent lehet. Hiszen Bétel szentélyként
funkcionált már ezer évvel azelőtt, hogy a pátriárkák elju-
tottak oda, Izrael számára mégis csupán egyetlen éjszaka
miatt válhatott szentté.

Ugyanúgy a templom sem önmagában szent, tehát nem
az épület miatt, hanem azért, mert ott megtörténik az
Istennel való találkozás az istentisztelet alkalmával.

Ezért történhetett meg, hogy először Ámósz próféta
pró fétált a bételi szentély ellen – mert oda Jeroboám király
bikaszobrot állíttatott –, majd Hóseás nevezi többször is
Bét-Ávennek (bűn háza). Mivel Izrael nem maradt hű ah-
hoz az Istenhez, aki kinyilatkoztatta magát Jákóbnak, azért
a hely szent volta semmivé vált, s így történhetett, hogy a
próféta még a pusztulását is megjövendölte. (Jósiás király
pusztította el Kr. e. 620 körül.)

Innen érthető a textusunk mondanivalója. 21. századi
emberként más füllel hallgatjuk azokat a szavakat, ame-
lyek Jákób Istennel való találkozása nyomán elhangzottak.
A mi szemünkben már lejárt a szent helyek kora, nem tu-
dunk mit kezdeni velük. Már nem gondoljuk, hogy van a
földnek olyan pontja, amely Isten lakóhelyének bejárata,
ahol az Isten angyalai egy létrán ({fLus) fel és alá járnak.
De az élő Istennel való találkozás, amely félelmetes,
ugyanakkor irgalmas esemény, számunkra évezredek
múltán is egye temes valóság (Westermann).

„Én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak Istene, és
Izsák nak Istene!” (1Móz 28,13b) „Az »atya istene« eredeti-
leg a közvetlen ős istene, akit a fiak átvettek és tiszteltek.
Miután megmutatkozott az ősnek, egyfajta vele való ro -
kon ságot igazolt. Nomádok istene ő, nem szentélyhez, ha-
nem egy embercsoporthoz kötődik, akiket kísér és oltal-
maz. Ígéreteivel híveihez köti magát.” (Eliade)

A történet megláttatja velünk, hogy Isten jelen volt Já -
kób bal, akárhova ment. Ezt szimbolizálta a létra is, ami tu -
lajdonképpen inkább lépcső, amellyel a lépcsős pirami sok -
nál találkozhatunk, s amely „összeköti” az eget a földdel.

Annak a Jákóbnak, aki éppen textusunkat megelőzően
csapta be testvérét, aki az atyai áldás biztonságából az eg-
zisztenciális bizonytalanságba kényszerül menekülni,
Isten ígéretet tesz: „Mert én veled vagyok, megőrizlek téged,
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akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, nem
hagy lak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked.”
(1Móz 28,15) A Szentírás Istene, a mi mennyei Atyánk
ilyen Isten. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, nem
vét keinket nézi, hanem egyszülött Fiát, akit értünk adott
váltságul.

Meditáció
Ősidők óta küzd az ember azért a meggyőződésért, hogy
ahol ő van, ahol ő él, ott van a világ közepe, vagy ő maga
alkotja a világ közepét. Nehezen fogadja el, hogy az élet tő-
le függetlenül is zajlik, és ő csupán jelentéktelen porszem
a hatalmas világegyetemben. Claude Allegre, egy francia
tu dós írja: „Semmik vagyunk ebben a végtelenségben, an-
nak ellenére, hogy azt hisszük, mindenek vagyunk. Az em -
ber nem a világmindenség középpontja, hanem mindös-
sze egy csöppnyi csillagpor.”

Amit állít, valószínűnek tűnik, ennek ellenére mindany -
nyiunknak joga van azt hinni és vallani, hogy a világ kö-
zepén helyezkedünk el.

Alapvető emberi törekvés volt ennek a hitnek vagy illú-
ziónak a fenntartása már az ószövetségi korban is. Ennek
a felfogásnak nem csak az állt a hátterében, hogy az izrae-
liták fontosnak érezhessék magukat, és hízelegjenek em-
beri hiúságuknak. Sokkal inkább az, hogy így próbálták
tompítani félelmüket, szorongásukat azzal a meggyőző-
déssel, hogy nem elhanyagolható és nélkülözhető senkik
ők a világ folyamataiban, hanem épp ellenkezőleg, a világ
körülöttük forog. Ha pedig körülöttük forog, akkor ők ott-
hon vannak ebben a világban.

Napjainkban úgy tűnik, az istenélmény, az Istennel való
találkozás, Isten önkinyilatkoztatása már kiveszett az em-
beri gondolkodásból. Isten misztériumát, szentségét, min-
denek felettiségét mindinkább az ember autokratizmusa,
profánsága, önistenítése váltotta fel. Jákób Istennel (maj-
estas) való találkozását, álmát korunkban sokan meg -
mosolyogják – gyakran még mi, keresztények is –, hiszen
az emberre nagyon jellemző a „tamáskodás”. Fenn tar -
tásokkal kezelünk minden szokatlan, természetfeletti ese-
ményt, és sok esetben csak akkor vagyunk képesek elfo-
gadni azokat, ha mi magunk is megtapasztaltuk vagy sa ját
szemünkkel láttuk. Minden szupranaturális eseményt és
dolgot megpróbálunk logikus magyarázatokkal, észérvek-
kel igazolni, bebizonyítani, s valamiképpen „tudományos
módon” ismert tényekkel alátámasztani.
Elképzelhetetlennek, hihetetlennek tartjuk azt, hogy az Úr
látomások, álmok útján nyilatkoztassa ki magát az embe -
rek nek, mintegy közvetlenül szóljon valakihez.

Mi, „mai modern emberek”, akik a tudományok, felfede-
zések, találmányok korában élünk, és akiket az informáci-
ódömping már-már maga alá temet, hajlamosak vagyunk
azt gondolni, hogy nincsenek csodák, természetfeletti hat-

almak, mert a tudomány mindent meg tud magyarázni.
Nem vagyunk már fogékonyak az ókori és kö zép kori el-
képzelésekre, és inkább mosolygunk rajtuk, mint sem hite-
lesnek fogadjuk el őket.

Valahogyan így vagyunk ezzel a textussal is, amikor an-
gyalokról olvasunk. Túl irracionális számunkra, és vala-
melyest talán hihetetlen is.

Van azonban más irracionálisnak tűnő isteni csoda is,
ami viszont keresztény hitünk alapja. Attól függően te -
kint heti bárki kereszténynek magát, hogy ezt a csodát el-
fogadja-e, vagy sem. Ez a csoda Jézus Krisztus feltámadá-
sának ténye.

A vasárnap témája az, hogy „akiket Isten elhívott, azo-
kat meg is igazította”. Nemcsak cél nélkül kell ennek a hí-
vásnak engedelmeskednünk, hanem konkrét terve van
Istennek az ember életével, ugyanis a róla való bizonyság-
tételre hív el bennünket.

S Z A B Ó  F E R E N C

Tallózó

„A héber szó, »nóra«, tiszteletteljes félelmet keltőt jelent.”
(Hertz-Biblia jegyzetei. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Di -
gi téka Kft.)

„…kísérte Jákóbot két emlék: egyik a csalás, amellyel
kijátszotta Ézsaut, s amely lelkiismereti kérdést jelentett a
számára, a másik viszont a megkapott áldás öröme. [...]
érez te, hogy Isten még nem mondott áment az áldásra, s a
jelen pillanatban még a testvér átka üldözi. [...] Ebben a
válságos lelkiállapotban élte át Jákób az álombeli látomást
és ekkor kapta meg azt, amiért annyit küzdött emberi,
nem is szabályszerű módon: azt az isteni áldást [...] hozzá
még személyes biztatást is arra nézve, hogy Isten vele lesz.
A válság első feloldása volt ez a »csaló« Jákób életében.”
(Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. Ar ca num Di -
gitéka Kft.)

„…magva annyi lesz, mint a föld pora. [...] míg Izsák -
nak a mennyei magról szól az ígéret, Jákóbnál nem az ég
csillagaiként van említve a mag.” (Arno C. Gaebelein:
Ószö vetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„Isten a mennyben volt, Jákób – az ígéret és áldás tárgya
– pedig a földön. A föld azonban a menny gondvise lés -
szerű ellenőrzése alatt állt; az angyalok vigyáztak Já kób ra,
fel és alá jártak, megvalósítva Isten akaratát. [Láb jegy zet:
János evangéliuma szerint Krisztus a cél; a lét ra csupán ar-
ra szolgál, hogy összekapcsolja a jelenetet.]” (J. N. Darby: A
Biblia könyveinek áttekintése. Evan géliumi Kiadó)

„A valószínűbb fordítás szerint Isten nem odafönt áll,
ha nem »előtte« (azaz Jákób előtt). A vétkessé vált és me-
nekülő Jákób most újból elnyeri az Ábrahámnak adott ígé-
retet (13,14k) anélkül, hogy vétkéért felelősségre vonnák.
Isten ígérete nincs semmilyen emberi előfeltételhez köt-
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ve.” (Biblia – magyarázó jegyzetekkel. Magyar Bibliatár su -
lat, Kálvin Kiadó)

„Jákób részesülhet a messiási áldásban – habár nem ér -
de melte meg.” (Cornelis van der Waal: Kutassátok az Írá-
sokat! Iránytű Kiadó)

„Egy árva szó sincs feltételekről. (…) a kegyelem végzi
a munkát, ott ilyesmi nem fordulhat elő.” (C. H. Mackin tosh:
Elmélkedések Mózes 1–5. könyvéről. Evangéliumi Ki adó)

„…mennyire emberi, amikor azt mondja: »ha velem le -
szel, [...] te leszel [...] Istenem.« [...] Istennek mekkora a
szeretete, hogy [...] nem suhint oda Jákób hátára [...], ha -
nem eltűri, mintegy mondván, ha te még csak itt tartasz,
tégy próbát velem.” (Balikó Zoltán: Isten iskolájában. Lu -
ther Rózsa Alapítvány)

Gondolatok, illusztrációk

AFORIZMÁK
(Elindult Jákób Beérsebából, és Hárán felé tartott.)
„…lehet-e annak sorsa tűrhető, aki száműzött…?”

Kossuth Lajos (1802–1894) államférfi,
Magyarország kormányzója

„…a nagybani események azáltal jönnek létre, hogy sok
kicsiny, szabálytalan esemény történik.”

Werner Heisenberg (1901–1976) német atomfizikus

(Én vagyok az Úr…)
„A történelem legkisebb tekintettel sincs várakozásaink-
ra.”

Oswald Spengler (1880–1936) német filozófus

(teljesítem, amit megígértem neked)
„Szeretni valakit több, mint egy erős érzés – az döntés, íté-
let és ígéret.”

Erich Fromm (1900–1980)
német pszichoanalitikus, filozófus

(Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy)
„Létezni annyi, mint függeni…”

Alain (1868–1951) francia tanár, esszéíró

„Mindnyájan a boldogság trónörökösei vagyunk ezen a
föl dön. És mindnyájan száműzetésben.”

Juhász Gyula (1883–1937) költő

(Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom és a te utódaid-
nak)
„Az eljövendő eseményeket nem lehet kikövetkeztetni a
je lenlegiekből.”

Ludwig Wittgenstein (1889–1951) osztrák filozófus

(azt a követ, amely a fejealja volt, fölállította szent oszlop-
ként…)
„Nem kell visszanéznünk, hacsak azért nem, hogy tanul -
junk a múltbeli hibákból, és hasznunk legyen a drágán
szerzett tapasztalásból.”

George Washington (1732–1799),
az Egyesült Államok első elnöke

VERS
(Bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam!)
Juhász Gyula: Béke

És minden dolgok mélyén béke él
És minden tájak éjén csend lakik
S a végtelenség összhangot zenél
S örök valók csupán mély álmaink. 
És minden bánat lassan béke lesz
És mindenik gyötrődés győzelem
S a kínok kínja, mely vérig sebez,
Segít túllátni a szűk életen.
Testvéreim: a boldogság örök
S e tájon mind elmúló, ami jó
S az élet, a szép, nagy processzió, 
Mely indul örvény és sírok fölött,
Az égi táj felé tart csendesen
S egy stációja van: a végtelen.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Az első pont, amely köré a gondolatok csoportosulnak, Já -
kób személyes helyzete. Az egész amolyan gyermekbiblia-
szerűen képes történet. Sorjáznak a kérdések: mi volt előt te?
Kaptak-e a többiek ígéretet, vagy hirtelen érte-e Já kóbot
Isten megszólítása?

Hol máshol fordulnak elő ilyen események? Mennyire
kivételes ez a találkozás? Hol szerepel még égiek földre
szállása ilyen formában?

Miért Jákób kapja ezt a látomást? És miért pont ő? Isten
nem tűnik túl fairnek, amikor egy ilyen emberre adja ál -
dá sát. De úgy tűnik, Jákóbnak nagy szüksége van az áldás -
ra, akár több alkalommal is. Szedett-vedett csalóból olyan
ál dott ember lesz, aki képes a hitre.

Jákóbot a legváratlanabb helyen és időben éri el Isten.
Fáradt, menekülésben van, aludni akar, és nem az élet leg-
szentebb dolgai izgatják.

Jákób félelemmel vette ugyan tudomásul, de Isten köze -
lebb lépett hozzá, közelebb vonta magához, szorosabbra
fűzte vele a kapcsolatot, és beillesztette világraszóló meg -
vál tási tervébe.

A második szempont az égi és földi szféra találkozása,
személyes találkozás a Mindenhatóval. Az Isten és az em-
ber közötti végtelen különbséget ebben a történetben áthi -
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dal ja Isten. Az ég és a föld két szféra. A két világot létra kö-
ti össze jelképesen, és megmutatja, hogy az nem idegen
eg ymástól, hanem tulajdonképpen egy.

A létra azt jelképezi, hogy Isten ott van a távolban és
még is megközelíthető.

A szabad ég alatt alvó Jákób részévé válik a természet-
nek. A Teremtő ott van mindenütt, mindent ő adott.

Jákób itt egy örök titkot ért meg, de korának nyelvén
ad ja tovább.

Van olyan az együttgondolkodók között, aki a büntető
Is tent látja a létra tetején a távolban, akiről azonban a tör-
ténet végére kiderül, hogy a szeretet Istene.

Mi is megjelöljük valamilyen módon a helyet, ahol ta-
lálkozunk Istennel, akár gondolatban, akár valamilyen
kézzelfogható jellel.

Szentháromság ünnepe után 15. vasárnap
Mt 6,24–34
A vasárnap jellege
A Szentháromság ünnepét követő vasárnapok sorozatát öt
cso portba gyűjti agendánk. Az első két csoportban olyan
igék kerülnek elénk, ahol Isten hívásán, Isten szaván van a
hangsúly. A harmadik csoportban, a 10.-től a 17. vasárna-
pig terjedő időszakban a hangsúly már máshova esik:
„Akiket Isten elhívott, azokat meg is igazította” főcím alatt
a megigazítottak új élete kerül középpontba. A 15. vasár-
nap alcíme: „Senki sem szolgálhat két úrnak!” Ige hir detési
alapigénkben Jézus maga óv minket két úr szol gá lásától és
az aggodalmaskodástól.

Evangéliumi perikópánk
Jézus Hegyi beszédként ismert kijelentéseinek bő irodal-
ma van. A Lelkipásztorban is számos feldolgozását találni.
Ezekből kiemelem dr. Nagy Gyulának az 1951-es évfolyam
305. oldalán és dr. Muntag Andornak az 1956-os évfolyam
532. oldalán, valamint az 1989-es évfolyam 355. oldalán
közölt exegézisét. A mammon és az aggodalmaskodás
kulcs szavakat értelmezik.

A mammon (mamónas) héber-arám eredetű szó. „Szár -
ma zása bizonytalan, legvalószínűbb, hogy az ámon igével
van összefüggésben, amelyből az ámen is származik. Így
azt jelentené: amiben bízunk, amire támaszkodunk. Noha
ilyen nevű bálványisten nem ismert egyetlen pogány val-
lásban sem, mégis a földi mammon a másik úr – Isten
ellenében. A bűn rajtunk lévő rontása teszi a földi javakat
istenellenes, hamis mammonná.”

„A másik szó az aggodalmaskodás, a görög merimmáó,
amely szó alapjelentése gondoskodni, gondolni valamire.

Ezen és a Lukácsnál előforduló párhuzamos helyen a for-
dítások több szóval kísérlik meg visszaadni az értelmét:
ag gódni, nyugtalankodni, aggodalmaskodni, gondoskod-
ni. Az összefüggésekből világos, hogy Máté szerint Jézus
ezzel a szóval azt fejezi ki, amit a mammonnak való szol-
gálatról mond a 24. versben. Aki aggodalmaskodik, az
nem Istent szolgálja.”

A mi sárvári templomunk oltárán Sylvester János 1541-
es Újszövetség-fordítása található. Számomra mindig él-
mény megnézni az igéket az ő fordításában. Ezt a kin csün -
ket szeretném most is közreadni:

24. vers: „Senki két úrnak szolgálatára magát nem köte-
lezheti, mert vagy emezt gyűlöli és amazt szereti, vagy
egyikhez adja magát és az másikkal nem gondol. Nem
szolgálhattok az Istennek és az Mammonnak.”

25. vers: „Annak okáért mondám tünektek, szorgalma-
tosak ne legyetek az ti életetekrül, mit egyetek jövendőre,
és mit igyatok. Se a ti testetekrül, mi némű öltözettel fog-
játok ilni jövendőre. Nemde az ílet nagyobb becsületben
van, mint az eledel, és a test nemde nagyobb becsületben
van, mint az öltözet.”

26. vers: „Fordítsátok a tü szemeteket az égi madarakra.
Mert nem vetnek, és nem aratnak, sem a búzaházba nem
hordanak és mind azáltal a tü Mennyei Atyátok élteti azo-
kat. Nemde nagyon felül haladjátok tü azokat?”

27. vers: „Kicsoda pediglen tü közületek az, ki szorgal-
matosságával gondoskodna rúla, az ő testének embersors-
ban való állapotához hozzá tehetne egy singnyi részt?”

28. vers: „És az öltözetrül mire vagytok szorgalmatosak:
Vegyítek eszetekbe a mezőnek liliomait, mi módon nőnek,
nem munkálkodnak, nem fonnak.”

29. vers: „De mindazonáltal mondom tünektek, hogy
még Salamon se, az ű legszebb e világi dicsőséges voltában
sem volt így felöltöztetve, mint ezeknek egyike.”

30. vers: „Hogyha az Isten eképpen öltözteti fel a mezőn
való füvet, mej ma az ű szíp állapotában vagyon, holnap
pedig az izzó kemencébe vetik, nemde arról inkább tészen
ezt tünektek, ti kicsiny hitüek!”

31. vers: „Annak okáért ne legyetek szorgalmatosak azt
mondván, vajon mit fogunk enni, vagy vajon mit fogunk
inni, vagy mivel fogjuk magunkat ruházni?”

32. vers: „Mert min ezeket a pogányok kérdezik. Mert
tudja a tü mennyei Atyátok, hogy szükségetek van mind
ezekre.”

33. vers: „Inkább keressétek először az Istennek orszá -
gát és az Ő országához illendő jó életet, és mind ezek,
azokhoz hozzá adatnak tinéktek.”

34. vers: „Annakokáért szorgalmatosak ne legyetek az
holnapra. Mert a holnapi napnak meg lészen az ű magára
való gondja. Igaz, elég egy napnak az ü gyötrelme.”

Különösen a 24a és a 25b, valamint a 33. vers szófordu-
latait ajánlom továbbgondolásra.
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Ősszeegyeztethető-eI sten és a pénz imádata?

Isten, a mi Mennyei Atyánk meg tudja adni mindazt, ami-
re szükségünk van. Akár az életünkhöz szükséges pénzről
is tud gondoskodni.

Fordítva alig elképzelhető: pénzért vehető Isten – maga
az istenkáromlás.

A kérdés tehát egyszerűsödik: Istennek szolgálunk-e,
vagy a pénzünknek szolgálunk? Fordítva is feltehetjük a
kérdést: pénzemtől vagy Istentől függetlenítem magamat?
Kinek állok rendelkezésére?

Ez a két úr végzetesen kettő. Nem tűrnek kompromisz-
szumot, és nem alkusznak. Mind a két úr egyszerre kíván,
és minden időmmel rendelkezni akar. Nem lehet kétfelé
sántikálni. Vagy-vagy!

Több hitet és kevesebb aggodalmaskodást!
Egy angol közmondás szerint a pénzt a gazdag embernél
csak a szegény ember szereti jobban. Az utóbbi azt gondo-
lja, hogy ha neki pénze volna, mindent meg tudna oldani.
Erről éne kel az ismert Hegedűs a háztetőn című musical-
ben Tevje, a főszereplő: „Ha én gazdag lennék…”

Ha gazdag vagyok, ha nem vagyok gazdag, ugyanaz a
kísértő gondolat ejthet rabul: mi lesz velem? Vajon mit
hoz a holnap?

Ez az aggodalmaskodás ugyanúgy kiszorítja életemből
Istent, mint a mammon imádata. Paradicsomi állapotun-
kat elveszítettük még első szüleink esetekor, ezért az nem
szállhatott ránk örökségül. De az ő és az én engedetlensé-
gemet felülírta Krisztus engedelmessége. Erre hagyatkoz-
va nyerhetem el újra paradicsomi állapotomat.

Bámulatos, de inkább hátborzongató, hogy az emberek
egyrészt elhordozhatatlan terheket akarnak vállalni a hol-
napért, másrészt titokban dologtalan napokat szeretnének
biztosítani maguknak. Konok pogányság mind a kettő.

Luther írja erről az igéről: „A madárka énekli a maga Te
deum laudamusát. Ha megkérdeznéd: Madárka, miért
vagy ilyen vidám? Hol van a szakácsod és a pincéred? Azt
felelné neked: Nem vetek, nem aratok, csűrbe sem takarok,
mert van tartalékom, van kiváló szakácsom és pincérem,
Mennyei Atyám a neve.”

Isten országát keresve és Isten országához méltón élve,
mint az ő megigazultjai, énekeljük Paul Gerhardt 342. szá-
mú énekét: „Hagyd az örök Istenre minden te utadat…”

G Y A R M AT I  I S T VÁ N

Tallózó

„Jézus nem a gondviseléshit, hanem a benne való szemé-
lyes bizodalom hiányát mutatja meg akkor, amikor az ag-
godalmaskodás kérdését felveti. [...] a »holnap gondja« is

egyedül »ma« oldható meg; méghozzá úgy, hogy rábízzuk
magunkat Jézus szavára és ígéretére.” (id. Magassy Sán dor:
Perikópák. Magánkiadás)

„Ha a Mammon az isten, és a Mammont én gyűjtöm és
én őrzöm: a lelkem tele van aggodalommal, meg tudom-e
szerezni, és meg tudom-é tartani? Ezzel egy olyan feladat-
ra vállalkoztam, melyre csak a Mindenható Isten képes.
[...] Isten helyére ültem.” (Ravasz László: Az Ó/Újszö vet ség
magyarázata. Kálvin Kiadó)

„Az aggódás arra utal, hogy az embernek »kis hite« van
Istenben. [...] Amint a tanítvány mindennap azzal törődik,
amit Isten rábíz, akkor [...] naponként gondoskodik szük-
ségleteiről.” (A Biblia ismerete kommentársorozat.
Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

„Az ilyen jövő miatti aggodalmaskodás bűn, mert tagad -
ja Isten szeretetét, azt gondolva, hogy nem gondoskodik
rólunk. [...] Az aggodalmaskodásnak ez a formája azt ered  -
ményezi, hogy legtöbb energiánkat arra fordítjuk, hogy
biztosítsuk, legyen mindig miből élnünk. Aztán mielőtt
rádöbbennénk, életünk elmúlik, és mi nem töltöttük be a
központi célt, amelyre teremtettünk.” (William MacDo -
nald: Újszövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„Ha nem szeretjük Istent, akkor gyűlöljük. Nincs kö -
zépút. [...] Nem számít az, vajon akarattal, tudatosan te-
szed-e vagy sem. [...] nem is akarod, hogy így legyen, ha-
nem mindkét úrnak akarsz szolgálni. [...] Viszont éppen
azzal, hogy szeretjük Istent és a világ javait is, ez az isten-
szeretet gyűlöletté válik. [...] A javak megcsillogtatják az
emberi szív előtt, hogy biztonságot és gondtalanságot ad-
nak neki; pedig valójában éppen ők okozzák a gondokat.
[...] A javakkal való visszaélés abban rejlik, hogy a követ-
kező nap biztosításához használjuk őket. [...] A javak viszont
a legszigorúbb értelemben egyedül a mának szólnak. [...]
Az aggodalmaskodással jogtalanul akarjuk átvenni Isten -
től a kormányzást. [...] Jézus megszünteti mun ka és élelem
Isten nélkül elképzelt feltétlen összetartozását.” (Diet rich
Bonhoeffer: Követés. Luther Kiadó)

Gondolatok, illusztrációk

AFORIZMÁK
(nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak)
„Mit tegyenek a törvények ott, ahol egyedül a pénz ural-
kodik?”

Petronius Arbiter (?–66?) római regényíró

„…a mi istenünk pedig a pénz, vallásunk a pénzszerzés.”
Richard Wagner (1813–1883) német zeneszerző

„Nem csak anyagi szegénység van ezen a világon. Milyen
sok szellemileg, lelkileg száraz szegény ember él a föld há-
tán. Ez a szegénység, ami főleg Amerikában és Európában
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található, talán még nehezebben viselhető teher, mint
ami be mi Kalkuttában ütközünk. Bizony nehéz Isten sze -
re tetének tanúságát elvinni ezekbe az országokba.”

Teréz anya (1910–1997), albán származású indiai apáca

(Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért…)
„Félelem és aggódás az emberi kebel két nagy pribékje,
amely től hiába igyekszik megvédeni őt az értelem és a fi-
lozófia.”

Adam Smith (1723–1790) angol közgazdász

(Ne aggódjatok tehát a holnapért…)
„Első gyermekem születése napján világosodott meg ben-
nem, hogy ki is kell mondanom: »Majd az Isten elrendezi.«”

Balczó András (1938–) öttusázó

TÖRTÉNET
(Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani
éle tét csak egy arasznyival is?)
A második világháborúban történt, Párizs bombázásakor.
Megszólaltak a légvédelmi szirénák, az emberek a pincékbe
menekültek. A bombarobbanások közti szünetek csendjé-
ben innen is, onnan is imádságfoszlányok hallatszottak.
Egy kései menekülőnek feltűnt, hogy a jezsuiták tanulmá-
nyi intézetének pincéjéből vidám beszélgetés, nevetés
hangjai szűrődnek ki. Mielőtt a szomszédos pincébe leju-
tott volna, még ezt hallotta: – Sakk. No, erre mit lépsz?

Odalent azon tűnődött: kinek is van nagyobb hite?

VERS
(nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak)
William Shakespeare (1564–1616): Troilus és Cressida

…jobb koldusnak születni
S szeretteink között békében élni,
Mint csillogó gondok közt híresen,
Vonszolni arany bánatot.
(Szabó Lőrinc fordítása)

Első hallásra – fiatalok gondolatai

Az a fontos, hogy ne szolgáljunk más, idegen isteneknek. A
körülöttünk lévő kitárulkozó világ bábeli zűrzavarával kí-
nálja hiedelmeit, horoszkópjait, ezoterikus jóslatait, tőlünk
távoli, idegen hitét, vallásait. A média által ezek gyakran
mint új, divatos irányzatok tűnnek fel, szemben őseink hi -
tével, amelyeket divatjamúltnak, ósdnaki, almáriumszagú-
nak vélnek sokan. 

Az egyháznak, benne a gyülekezeteknek és híveknek ar -
ra van szüksége, hogy újult erővel meg tudják szólaltatni
az evangélium üzenetét.

Isten azt kéri az emberektől és arra próbál rávezetni

mindenkit a földön, hogy becsüljük meg az adott napot. Ne
akarjunk mindenen „túl lenni”, ne várjuk mindig az elkö-
vetkezőt, ami majd biztosan jobb lesz, mint ami eddig
volt, hanem tudjunk örülni, hálát adni Istennek azért a
helyzetért, amelyben éppen vagyunk. Tudjuk elfogadni a
rosszat is, és becsüljük meg az „élet apró örömeit”.

Az igeszakasz legfontosabb üzenete: Isten gondot visel
rólunk. Gondoskodását naponta érzékelhetjük, ha nyitott
szemmel járunk a világban. Az isteni gondviselés ne tét-
lenségre buzdítson bennünket. Isten nem azt akarja, hogy
mi csak várjuk a gondoskodást, és ne tegyünk érte sem-
mit, hanem azt szeretné, ha kiaknáznánk talentumainkat,
adottságainkat.

A kérdések, amelyeket a fiatalok megfogalmaztak, a
bibliai kor hitvilágával kapcsolatosak, de ma is aktuálisak.
Mi az a mammon? Mi vagy ki válhat a mai ember életében
mam monná? Hol a határ, amikor már nem tudok meglen-
ni nélküle (pénz, autó, számítógép, mobiltelefon, alkohol,
drog)?

Kik a pogányok? Azok, akik nem keresztény hitűek?
Más is tekinthető pogánynak?

Hol van az Isten országa? Isten országa ott van, ahol Is -
ten van. Isten mindenütt jelen van. Ebből fakadóan minde -
nütt Isten országa van? Isten országa ott van, ahol Jézus
van? Jézus felment a mennybe. Akkor Isten országába csak
akkor jutunk, ha meghalunk? Jézus azt is mondja: Isten
országa közöttetek, sőt bennetek van. Akkor hol keressük az
Isten országát? Magunkban keressük? Magunkban hol? A
szívünkben, a lelkünkben vagy az értelmünkben, gondo la -
ta inkban, érzéseinkben? Isten országa azok között van csu -
pán, akik hisznek Istenben és az ő Fiában, Jézus Krisz tus -
ban? Mi van akkor a többi vallással (például zsidók, budd-
histák)? Közöttük nincs Isten országa? Isten országa nem
akkor jön el, ha Krisztus újra visszatér a földre és ítéletet
tart? (Az utolsó komoly kérdéssorozatnak voltak ellent-
mondásai, olyan részei, amelyeken vitatkoztak egymással
a fiatalok. A kérdések gondolatokat ébresztettek, az álló-
vízben hullámokat keltettek, elgondolkodtattak némelye-
ket Isten országának rejtettségéről és titokzatosságáról,
amely mindannyiunk számára Jézus Krisztusban öltött
testet, hogy látható, hihető, érezhető, felfogható legyen.)

Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap
Lk 7,11–17
Az Úrra hagyatkozó, belőle táplálkozó keresztény életet is
kikezdi a szenvedés és a halál. Mindenkinek szembe kell
néznie az elmúlással, még életünkben tisztáznunk kell,
mire számíthatunk halálunk után. Az óegyházi perikópa
szerint előkerülő ősi evangélium azt hirdeti nekünk a nai -
ni ifjú feltámasztása nyomán, hogy olyan hatalmas Urunk
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van, aki a halálon is győzelmet arat. Legmélyebb félel -
münk ön is uralkodik. Az ősz közeledte az elmúlás szomo-
rú leheletével lengi be gondolatainkat, de bízhatunk, mert
a végső dolgokban benne rejlik már a megújulás ígérete.

Exegézis
A naini ifjú feltámasztásának története Lukács külön anya -
ga. Nain (nevének jelentése: kedves) kisváros volt Ná zá ret -
től tizenöt, Kapernaumtól pedig mintegy harmincöt kilo-
méterre délkeletre, Galilea déli határa közelében (11. v.).

Abban eltérnek a magyarázói vélemények, hogy még az
ifjú halálának napján, esetleg másnap találkozott-e Jézus a
temetési menettel. Az ejxekomizeto (temetőbe való ki szál -
lí tás) ugyanis sok esetben már közvetlenül a halál beálltát
követően megtörtént. A halott eltakarításában való rész vé -
tel érdemszerző cselekedetnek számított. De nemcsak ez,
hanem a különlegesen gyászos eset is vonzotta a tö meget.
A halált általánosságban összefüggésbe hozták a bűn nel,
de nem igazolható az a feltevés, hogy ebben az esetben a
férj és az egyetlen gyermek halála miatt őket és az
asszonyt megbélyegzett bűnösnek tekintették.

Nemcsak a rabbik jelentékeny része, hanem maga Jézus
is elutasítja a közvetlen következtetést a halálból a bűnre.
Irgalmassága egyszerűen annak az asszonynak szólt, aki
elvesztette minden támaszát (12. v.). Így válik a halott fel-
támasztása többszörös értelemben is jellé. Jele az ő szava
erejének, emberségének, a messiási ígéretek teljesülésének
is. A halott feltámasztása miatt sejti meg benne a tömeg a
megígért prófétát, emlékezve Illés és Elizeus történe teire
(16. v.; 1Kir 17,17–24; 2Kir 4,32–37). Nain egyéb ként Sú -
nem közelében fekvő városka volt, így több szempontból
is adott volt a párhuzam felismerésének a lehetősége.
Ezért kiált fel a nép a 16. versben: „Nagy próféta támadt
közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét!”, mert aki itt
van, még Illésnél és Elizeusnál is nagyobb. Amíg ők a ha-
lott fölött imádkozva Istentől kérték vissza az eltávozott
életet, addig Jézus isteni hatalommal maga parancsolja a
halottnak, hogy keljen fel.

A koporsó nyitott volt, vagy csak lepedőkbe volt becsa -
varva az ifjú (huszonnégy-negyven év közötti férfi), s úgy
feküdt a koporsóban – majd feltámadása biztos jeleként
felült, és beszélni kezdett (15. v.).

Lukács evangéliumának 7. és 8. fejezete nagyobbrészt a
Jézus által végzett gyógyítások és csodák egyes történeteit
tartalmazza. A szabadítás témája ebben az egységesnek te-
kinthető szakaszban különös hangsúlyt kap. A történetek
fókuszában pedig az Úr Jézus áll, a Szabadító, a Meg -
mentő, akire vártak. Lukács itt az Úr megnevezéssel illeti
Jézust, ami addig a zsidóknál Isten jelzésére szolgált. A nai -
ni történet motiválja Keresztelő János kérdését: „Te vagy
az Eljövendő, vagy mást várjunk?” Az irgalmas cselekedet

egyúttal jellé is lesz, amely nagy tömeg előtt történik, és el-
terjed egész Júdeában és környékén (17. v.).

A megelőző történet a kapernaumi százados szolgájának
meggyógyításáról szól, a magyarázók a történetek sorrend -
jét fokozásként értékelik. Jézus nemcsak a betegség, hanem
a halál fölött is Úr. Mindkét történet a halálból való szaba-
dítást mutatja be, mindkét élethelyzet drámai: az egyik
em ber a halál révén áll, a másik már meghalt, és a teme-
tésre készülnek: mindkettő megmenekült, és életet kapott.

A hit – feladva a cselekedeteinkbe és érdemeinkbe ve-
tett bizalmat és a szabadítás kiérdemlésének minden gon-
dolatát – tökéletesen és érdem nélkül bízik Krisztus sze-
mélyében és szavának hatalmában. Ezt a leckét azonban
olyan fontos és olyan nehéz megragadni – emlékezzünk
Jézus csodálkozására, hogy míg egy pogány azonnal fel
tudta fogni, addig sok zsidó erre képtelen volt –, ezért Lu -
kács, ráérezve fontosságára, beiktatta ide azt a történetet,
amelyet a többi evangélista nem jegyzett fel: annak a nai-
ni özvegynek a történetét, aki számtalan vonásban ellen-
téte a századosnak.

Az előbbi egy erős, parancsoláshoz szokott ember, jó le-
hetőségekkel és – becsületére – sok nemes cselekedettel.
Az utóbbi egy szegény, magányos özvegyasszony, aki
egyet len fiát kíséri a sírhoz, amikor Jézus megszánja, és
meg állítja a halál szomorú menetét, életre támasztja a fia-
talembert, és visszaadja anyjának. Az új, váratlan élet
megindítóan fenséges ajándéka nyilvánvalóan feltétel nél-
küli ajándék volt, Isten korlátlan kegyelmének nagy tette.
Ha a halálból való szabadulás ajándék, akkor miért nem
kiáltottak utána mindnyájan?

Mert a szabadulás nem egyszerűen hit által, hanem a Jé -
zus Krisztusba vetett hit által történik. Erre utal, hogy fel -
ismerik, ha homályosan is, hogy kicsoda Jézus, mint a szá -
zados vagy Nainnál a sokaság (16. v.). Erre utal a Ke -
resztelő kérdése is a 19. versben. Ez pedig az a pont, ahol
sok embernél a kétségek és a nehézségek kezdődnek.

Az igehirdetés vázlata
Az eredeti szöveg és a fordítás is mindenütt hangsúlyozza,
hogy két menet, tulajdonképpen két tömeg találkozik össze
Nain városka kapujában. Így jelképesen is az élet és a ha-
lál ütközőpontjába kerülnek. Az egyik menet élén az Úr
Jézus halad az élet képviseletében, a másik, szemben hala -
dó menet élén pedig a halott naini ifjú a halál képviseleté-
ben. Mindkettő megtorpan egy pillanatra, majd az Úr Jé -
zus – immár egyáltalán nem jelképesen, hanem nagyon is
valóságosan – visszavonulásra kényszeríti a halált.

Nem abban van az események jelentősége, hogy a naini
ifjú élete meghosszabbításával kap úgymond még egy
esélyt, hanem az, hogy az Úr Jézussal találkozik. Ez jelenti
egyébként az özvegy lehetőségét is, kár volna a történetet
egyszerű jótékonykodássá egyszerűsíteni. Az Úr Jézus mel -
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lett mindenki más is fontos szereplőjévé válik a történet-
nek a közös sorsban, a halál alá rekesztettségben. („Szel -
lőivel, folyóival / oly messze még a virradat / Felöltöm in-
gem és ruhám. / Begombolom halálomat” – írta Pi linsz ky.)

Ezt érezzük az özvegyasszony tehetetlenségében, védte-
lenségében is. Az anya teljesen támasz nélkül marad, tel jes -
séggel elveszíti egzisztenciáját, mert mindkét család fenn -
tartót eltemeti, ettől kezdve idegenek irgalmára szorul. Ür-
essé válik földi élete, talán kicsit ő is meghal szeretteivel
együtt. A temetés az ő eddigi életének temetése is.

Amikor azonban Jézus odalép a nyitott koporsóhoz, és
megérinti, az egyszerű érintésben halált feltartóztató, elű ző
erő van. És ez mindenkire hatást gyakorol. Az asszonnyal
együtt haladó tömeg gyászol. És minden gyászban kicsit
önmagunk gyásza is benne van, okkal. Ebben a világban
minden elöregszik, elmúlik, véget ér. Ezt az életet a halál
lengi be, a halálfélelem hatja át.

Ma is ugyanarra halad a tömeg: menetel a sír felé (asz-
szociálhatunk Kundera Nagy menetelés-elméletére is), és
közben mindent megtesz azért, hogy megnyújtsa lépteit. A
mai ember a meghalással nem új életre készül, egészen
egy szerűen nem készül sehová, helyette igyekszik minél
to vább, minél sikeresebben meggyökerezni az e világi
élet ben. Nö ve kedni, gyarapodni és konzerválni. A testet, az
arcvonáso kat, a kontúrokat, mert az elmúlás elviselhetet-
len számára: nem képvisel értéket, nem tartogat semmifé-
le jót. Az időskori tapasztalat nem értékmérő, a munkahe-
lyek sem az ő számukra vannak fenntartva, a kiraka tok -
ban látszik: a divat is a tizenévesekre szabott.

Leleplezően árulkodik korunkról, ha belépünk egy
könyvesboltba, és szemügyre vesszük a sikerkönyveket. Mi-
nimum ötven százalékuk az egészségmegőrzéssel, életmód -
dal, végső soron az élet meghosszabbításával kapcsolatos.
Az újságosstandokon (szélesebb olvasóközönség felé) ez
az arány már kétharmados. Az köti le leginkább figyel -
mün ket, amitől a legjobban félünk. A betegség, a halál ha -
talmas, elkerülendő, de kivédhetetlen kudarca.

Éppen ezért virágzik a gyógyszeripar, egyre-másra a vé-
dőoltások elmulasztásának rémes következményeivel fe-
nyegetnek minket, nem egyszer egészen szélsőségesen fel-
kavaró formában.

Ugyanakkor ha valaki megbetegszik, nincs idő a gyó -
gyu lásra, a lábadozásra, a regenerálódásra. Sietünk újra
munkába állni, hogy legyen miből költeni azután. Az ins-
tant kultúra rászoktat arra, hogy elvárjuk: ha bármi ba -
junk van, azonnal múljon el. Nincs időnk élni, mert élni
aka runk. Tablettákat kapkodunk, mintha abban volna éle -
tünkre a megoldás. Különféle méregdrága gépekbe fek-
szünk, de a testi változás nem szünteti meg a szorongást.
Rendkívül időszerűek ma is Luther gondolatai: „Az élet
közepette a halál közepette vagyunk. Mert számos és halá-
los nyavalyáknak és vakeseteknek vagyunk alávetve: itt ál-
talveri magát valaki, más amott összerogy, sebekben fek -

szik megint más, mígnem elvérzik. Istenre van szüksé-
günk minden órában, hogy megőrizzen és megtartson.”

Ezért olyan szükségszerű a kétféle menet találkozása. A
halálra menők is az élet után kiáltanak. Az orvoslás, a bio -
ló gia ma a genetikában véli megtalálni a Grált, és benne az
örök élet elixírjét. És nem tűnik fel, hogy egy ponton igaz
a legenda: az valóban egy kehely és valóban Jézus vérével
van megtöltve. De így talán túl egyszerű: túl valóságos. És
a valóságot nagyon nehéz elfogadni. Pedig élünk vele mi
is, vagyis a Krisztusban hívő (kisebb létszámú) tömeg. Az
igazi kérdés: találkozik-e a két menet? S ha igen, van-e az
önmagát gyászoló tömeggel szemben mondanivalónk,
konkrétabban: velünk van-e az Úr Jézus?

Mert amennyiben igen, annyiban van esélye a mai me-
netelőknek is visszafordulniuk, ahogyan az Nainban tör-
tént. Ott okafogyottá vált az út folytatása a temető felé, he -
lyette megfordultak, és szertevitték az Úr Jézus hírét, ahogy
olvastuk: „egész Júdeában és a környékén”. Van-e a keresz-
ténységben ma is visszafordító – sorsfordító – erő? Igen,
ha ott van az Úr, és mi az új életet képviseljük. Nélküle a mi
menetelésünk is csak „giccses”, vallásos, halálra szánt me-
net. A tartalom helyett a látszatot hajszolva.

A számtalan probléma, félelem, baj, betegség, gyász: a
halál problémája. A megoldás az életben van elrejtve. Nem
az új földi életre feltámadó ifjú életében, hanem az örök
életben. A halál kiadta őt markából egy időre Jézus sza -
vára, majd meghal még egyszer testben, de feltámasztása
jele annak, hogy Jézus Krisztusban olyan győztes Urat
kaptunk, aki képes legyőzni halálunkat. A váltságdíj meg-
fizetése után mindörökre. Hogy legyen mire igazán ké-
szülnünk, legyen hová megérkeznünk. A halál többé nem
tesz pontot életünk végére, és egészen más hangsúlyt kap
minden földi dolgunk, ha azt már nem a halál, hanem az
örökkévalóság (sub specie aeternitatis) távlatából szemlél -
jük. A Krisztussal való sorsdöntő találkozás után a halál
nem több egy kapunál, amin át az Életbe léphetünk.

Minden ott dől el. Vajon közösség lesz-e a tömegből? Va -
jon el tudjuk-e fogadni azt a valóságot, amelyre Jézus meg -
nyitja szemünket? Amiért nem nekünk kell felmutatnunk
valami nagyszerűt, egyszerűen csak meg kell engednünk
magunknak, hogy befogadjuk az igazságot, és egyúttal le -
szá moljunk az önáltatással. Nem a felismerés nehéz, ha-
nem a befogadás. „Jézusban maga a szeretet áhítozik az
em berek után. Úgy szereti őket, ahogyan vannak: sze gény -
ségükben és megtörtségükben, álarcaikkal és rejtekezé-
sükkel, és együtt mindazzal is, ami szép bennük. Azt kívá-
nja, hogy mi, emberek valamennyien – »kicsik« és »na -
gyok« egyaránt – kiteljesedjünk és elteljünk életörömmel.
Arra vágyik, hogy széttörje a láncokat, amelyek a bűntudat
és az önzés miatt gúzsba kötnek, és megakadályoznak ab-
ban, hogy a belső szabadulás és növekedés útjára lép jünk.
Szeretné felszabadítani legrejtettebb erőinket, hogy őhoz-
zá hasonló, együttérző, békességszerző emberekké vál -
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junk, akik nem menekülnek e megtört világ fájdalmai és
konfliktusai elől, hanem elfoglalják benne a helyüket, kö -
zösséget és szerető otthont teremtenek, reményt ébresztve
a világban.” (Jean Vanier)
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Tallózó

„Jézus [...] nem a feléje forduló hitre felel, hanem inkább
megelőzi azt, helyet készítve irgalmazó kezdeményezés-
ével a hitnek. [...] Lukács viszonylag ritkán utal az Ószö-
vetségre, mivel evangéliumát pogány környezetben élők
számára írja. Ennek ismeretében kap igazán hangsúlyt a
»nagy próféta támadt köztünk« kitétel (7,16b), mivel arra
utal, hogy a sokaság az isteni ígéretek beteljesedését isme-
ri fel Jézus tettében. [...] A sokaság [...] Jézus csodatettét
összekapcsolja az Ószövetségben leírt bizonyságtétellel.
[...] A mai embert a halott feltámasztásának híre ingerli, és
ellentmondásra készteti. [...] Jézust az égvilágon senki
nem kéri fel arra, hogy szíveskedjék beavatkozni! [...] a
»tipikus elem«, Jézus felismerése, a hozzá fordulás, a re-
ménykedő kérés előterjesztése teljesen elmarad. [...] Jé -
zus tól senki sem várja el a csodát, még a vigasztalást sem.
Mindaz, ami történik, az ő kezdeményezése alapján törté-
nik! Irgalmának ez a kezdeményezés a lényege. [...] Lu kács
[...] annyira csak ezzel a tényközléssel van elfoglalva, hogy
elhagyja a közvetlenül érdekelteknek: az özvegy asz -
szonynak és a feltámasztott fiúnak reagálását. [...] El kell
hárítanunk [...], hogy a halott életre hívását »lelki érte lem -

ben« magyarázzuk [...]. Inkább azt kell hangsúlyoznunk,
hogy a rendkívüli esemény teljesen „eszköztelen” módon
va  lósul meg.” (id. Magassy Sándor: Perikópák. Magán kia -
dás)

„…aki itt van, még Illésnél és Elizeusnál is nagyobb! Míg
azok a halott fölött imádkozva Istentől kérték vissza az eltá -
vozott életet, addig Jézus isteni hatalommal maga paran-
csolja a halottnak, hogy keljen fel! Így válik valóban igaz zá
a kiáltás: Meglátogatta Isten az ő népét!” (Biblia magya rá -
zó jegyzetekkel. Magyar Bibliatársulat, Kálvin Kiadó)

„Egy »úr« általában hatalmáról tesz bizonyságot, Jézus el -
sősorban jóságáról. [...] A küriosz (úr) megnevezést az evan -
gélista nem véletlenül [...] választja. [...] A könyörületes
»úr«, aki egészen a könnyekig meg tud indulni [...]” (Or ten -
sio da Spinetoli: Lukács – a szegények evangéliuma. Aga pé)

Gondolatok, illusztrációk

AFORIZMÁK
(megszánta…)
„Jézus pillantása Lukács evangéliumában sokszor indít el
hosszú távú eseményeket. Megpillantja Lévit, és elhívja a
vámszedő asztaltól. Meglátja a meggörnyedt asszonyt, és
gyógyításával megtanítja, hogy a szombat van az emberért.
Felnéz Zákeusra, és »ma lett üdvössége ennek a háznak«.
De rátekint Péterre is, és a keserves sírás jövőt ad a tanít-
ványnak. A naini ifjú történetében Jézus az özvegyre te-
kint. Nem a koporsót látja meg, nem az ifjút, hanem az öz-
vegyre tekint.”

Szabóné Mátrai Marianna (Lelkipásztor 1998/9.)

(íme, halottat hoztak kifelé)
„Ha tudnám, hogy már csak öt percem van hátra, arra kér -
ném: régi szokás szerint mondja el nekem a Te Deumot.”

Marczell Mihály (1883–1962) pap, egyetemi tanár

VERS
Weöres Sándor: Prae-existentia

Isten gondol öröktől fogva téged,
elméjében léted mint szikla áll.
Mi ehhez mérve habfodornyi élted?
és mit változtat rajtad a halál?

(dicsőítették az Istent)
Friedrich Schiller (1759–1805): Wallenstein halála
(részlet)

Hit s bizalom között van béke csak.
Ki bizalmat megmérgez, anyatestben
Irt ki fogamzó nemzedékeket.
(Áprily Lajos fordítása)
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Első hallásra – gyülekezeti kérdések
Miért csak három halottat támasztott fel Jézus földi működése során? 
Talán csak egészen tragikus esetek rendítették meg Jé zust?
Nem bírta elviselni a családok széthullását?
Csak ennyi feltámasztásra kapott megbízatást a mennyei
Atyától?
Nem akarta, hogy félreértsék küldetését? 
Sokkal fontosabbnak tartotta az evangélium hirdetését és
a tanítást?

Hogyan élte át az eseményt Jézus, avagy miért kellett feltámadnia az ifjú-
nak?
Jézus ennyire sajnálta a magára maradt özvegyasszonyt?
Megrendítette Jézust a fiatalon kettétört élet? 
Talán valami terve volt ezzel a fiatallal? 
Az özvegy édesanya támogatása vagy bizonyságtétel Jézus
hatalmáról?

Hogyan élte át az eseményt az édesanya?
Volt-e reménysége, hogy itt még történhet valami rendkí-
vüli?
Hitte-e, hogy ilyen csoda történhet ma is, nemcsak Illés és
Elizeus idejében?
Nem tartotta-e szentségtörésnek, hogy valaki megállítja a
gyászmenetet?
Hitt-e korábban a halottak feltámadásában?

Hogyan élte át az eseményt az ifjú?
Volt-e valami rendkívüli élménye a halálban, amiről ké-
sőbb beszámolhatott?
Mi lehetett az első gondolata vagy kérdése a nagy „vissza-
térés” után? 
Mennyiben változott meg az élete? „Automatikusan” hívő-
vé lett?
Hirdette-e később, hogy az élet több, mint ami szemmel
látható belőle?

Hogyan élte át az eseményt a két tömeg és a tanítványok?
Több tudatos követője lett-e Jézusnak ezután?
Igaz volt-e itt is, hogy „minden csoda három napig tart”?
Netán remény ébredt bennük saját halottaik felől?
Vagy talán okoskodók fölvetették: csupán tetszhalott volt
az ifjú?

Lehetséges üzenetek:
– nem kell félnünk, amíg Istennek terve van velünk: itt

vagyunk
– azután is van jobb, más terve: az öröklét
– mégis: ezt a szakaszt is meg kell becsülnünk, Jézus is

fontosnak tartotta
– nyomorúságainkkal együtt érző Urunk van

Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap
Ef 4,1–6
Az Efezusiakhoz írt levél bevezetéstani kérdései közül ige-
hirdetési szempontból elsősorban azt kell figyelembe ven-
nünk, hogy Pál pontosan tudja olvasóinak hitbeli, kulturá-
lis hátterét. Világos számára az, hogy vannak, akik zsidó
háttérrel élnek a gyülekezetben, és vannak, akik pogány
körülmények közül érkeztek. A hitbeli, mentális háttér kü -
lönbsége azonban az apostol számára nem kulturális har-
cot, hanem a jézusi integrációt jelenti. Ebben a levelében
is világosan fogalmazza meg, hogy mind a zsidóknak, a
közel lévőknek, mind a pogányoknak, a távol lévőknek
szükségük van Krisztus megváltói munkájára, jelenlétére.
Ez pedig lehetetlenné tesz minden olyan lelkületet, elgon-
dolást, amely az elhíváshoz való méltó életet magasabb
rendű erkölcsi fölénnyé szeretné konvertálni.

Az apostol számára elsőrendű kérdés az egység megtalá -
lása. Nem egyszerűen az egység munkálására hív, hanem
arra, hogy a különböző háttérből érkezettek a kegyelmi
eszközök segítségével megtalálják Istenben az egységet.

Ezzel érünk el ahhoz az alapvető kérdéshez, amely a gö-
rög filozófiát is foglalkoztatta: az egy misztériumához.
„Egé szen pontosan az a kérdés, hogy az egy és a sok, az
egy ség és a különféleség, az azonosság és a nem azonosság
mi lyen kapcsolatban van egymással, melyik a valóságo-
sabb? Melyik az alapvetőbb: az egy vagy a sok? Az egység
vagy a sokaság? Vajon csak a sokaságban és a sokaság ál-
tal létezik az egy? Vagy az egy előzi meg a sokat, és a soka -
ság (változás, sokféleség, különbözőség) csak látszat?”1

Az egyik lehetséges magyarázat szerint a levélnek két
része van: a dogmatikai és az etikai. A felosztás részbeni
igazságát nem vitatom, azonban az is világos, hogy az eti-
kai megfontolások mögött is a hit elsődleges szerepe is-
merhető fel az apostol teológiájában, illetve az etikai kér-
déseket is dogmatikai összefüggésben vizsgálja Pál. 

Mi is lehet igehirdetési alapigénk központi gondolata?
Két egymással összefüggő mondanivaló rajzolódik ki az
apostol szavaiból: az egység megőrzése, az elhívatáshoz
mél tó élet.

A börtönben sínylődő Pál úgy tudja, hogy inkább Jézus
foglya a pogányokért és a zsidókért, mint a római hatóság-
oké, akik legfeljebb mozgásában korlátozzák, de ez hitét és
apostoli szolgálatát nem befolyásolhatja.

Fel kell tennünk a ma már teológiai evidenciának tűnő
kérdést, hogy azok a fogalmak, amelyekkel Pál írja le kora
vallási világát – pogány és zsidó –, ma elegendőek-e szá-
munkra. Teljesen világos, hogy a fogalmakat újra kell gon -
dolnunk, de az is kitűnik a vizsgálódásból, hogy maga a
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jelenség ma is adott: vallási szempontból sokszínű világ-
ban kell megfogalmaznunk az evangéliumot.

Mit is jelenthet ma az egység megőrzése a vallásilag sok-
színű világban? El kellene felejtenünk a jézusi üzenet erede -
tiségét, tartalmát attól való félelmünkben, hogy „mit szólnak
hozzá”? Vagy úgy kellene viselkednünk, mint azok a keres -
kedők, akik meg vannak róla győződve, hogy az ő portéká -
juk képviseli a legjobb ár-érték arányt a piacon? Filozófiai
szempontból is súlyos dilemmát kell hor doznunk: melyik
az igazi létező? Az egy vagy a sok? A görög klasszikus gon-
dolkodás sem boldogult már a kérdéssel. Azt láthatjuk, hogy
az emberiség megalkotta a maga nagy társadalmi szimbó-
lumait: a klán, a törzs, a totemcsoportok, a legutóbbi idők -
ben – egy-kétszáz évvel ezelőtt – a nemzet és az állam mind
valamiféle szimbolikus válasz arra, hogy melyik a valósá-
gosabb, melyik az előbbi: a sok vagy az egy? Talán a keresz -
tény szentháromságtan tud erre a dilemmára válaszolni…
Nyilvánvaló, hogy az apostol a gyülekezetben meglévő
egység megőrzését tartja a legfontosabb feladatnak.

Reformátor eleink az Ágostai hitvallásban igen világo-
san fogalmaztak ezen a téren: az egységhez elegendő az
evangélium tiszta hirdetésében és a szentségek helyes ki-
szolgáltatásában való megegyezés. Mondhatom úgy is,
hogy az Isten szabadító munkájában megtapasztalt egység
a legfontosabb. Egyházunk, gyülekezeteink egységét azon -
ban sokszor pitiáner pozicionális viták, a „ki van közelebb
a húsos fazékhoz” osztozkodása, a „kinek a répaföldje”
men  talitás veszélyezteti. Pedig az apostoli gondolat és a
hitvallási irat szabadságában ezek mind jelentéktelenné
törpülnek: „igyekezzetek megtartani a Lélek egységét.”

Ki is lehet axiosz, azaz méltó? Vagy ki válhat anaxiosszá,
méltatlanná? Mi lehet ennek az útnak a legfontosabb ré-
sze, milyen kísértések, magasságok és mélységek között
vezet az istenkereső ember útja ebben a vonatkozásban?

Bizonyosan ott kezdődik a méltóvá válás, ha valaki a sa -
ját méltatlanságát éli meg Isten közelében. Jézusnak éppen
azokkal volt a legnagyobb vitája, akik magukat méltónak,
másokat méltatlannak tartottak az Isten ügyével való fog-
lalkozásra.

Milyen veszélyek leselkednek ránk ezen az úton?
Először is a megfelelési kényszer. Amikor elterelődik a lé -

nyegről a figyelmem, és fél szemmel azt lesem: ki mit szól
hozzá. Amikor úgy hiszem, hogy állandóan bizonyí ta nom
kell, hogy értékes vagyok! Nagyon sokan élik meg úgy a ma -
guk vallástalanságát, hogy nem tudnak vagy nem akarnak
bizonyos egyházias elvárásoknak megfelelni. Eszerint a hit
nem más, mint megfelelési kényszerek halmaza.

Azután itt van az erkölcsi felsőbbrendűség megélése és
hirdetése, amely megakadályozza a belső lelki előrehaladást
éppen úgy, mint a másikkal és az Istennel való közösséget.

Milyen értékek segítenek azon az úton, amelyen járva
elhívatásunkhoz méltóan élhetünk?

Az alázat, amelyről Pilinszky János A Karamazov test vé  -

rek margójára című írásában így vall: „»Különösen azt je -
gyezd meg – folytatja Zoszima –, hogy nem lehetsz bírája
senkinek. Mert e földön senki se lehet bírája egy bűnös-
nek, amíg a bíró maga rá nem ébred, hogy ő is pontosan
ugyanolyan bűnös, mint az előtte álló.« A sztarec derűjé-
nél talán csak alázata nagyobb, amit még saját bűnei sem
zavar hatnak meg: »Ha te magad vétkezel, és szinte már
halálosan bánkódol bűneid vagy véletlen vétked miatt, ak-
kor örülj másvalaminek, örülj az igaznak, örülj annak,
hogy ha te vétkeztél is, ő igaz, és ő nem vétkezett.«
Zoszima az egyete mes alázat útján jut el az egyetemes
szeretetig és az örö mig.”2

A szelídség, amely a jézusi modellt veszi alapul: hogyan
viszonyult a tökéletes a tökéletlenhez, a végtelen a véges-
hez, a bűntelen a bűnöshöz.

Károli Gáspár hosszútűrésnek fordította a makroqumia
szót. Talán ez közelebb áll az eredeti apostoli szándékhoz:
egymás elviselése, elhordozása csak azzal az attitűddel le -
het  séges, amely képes hosszú távon is együtt élni kon flik tu -
 sokkal, emberekkel. Ennek hiánya mindig a konfliktusok
kiéleződéséhez vezet. A hosszútűrés, amely mentes min  -
den álságos mártírpóztól, jól jelzi „axiosz” helyzetünket.

Mindez pedig elhozza az egységet a közösen megtapasz-
talt fejedelmi vendéglátásban.

A kereszténység kezdeti korszakában, amikor valaki
megkeresztelkedett, az ezt megelőző „vizsga”, tanúságtétel
végén megkérdezték a közösséget: a hallottak alapján axi-
osz vagy anaxiosz-e a jelölt a keresztény névre? Az egy Úr
adja meg, hogy a végső vizsga után – érette – elhangozzék
életünkről: axiosz. Ámen.

L A B O R C Z I  G É Z A

Tallózó

„Isten igazi ismerete ott található meg, ahol az ember Is -
ten életének részesévé lesz, tehát új életben jár. [...] Az »el -
hívás« Pálnál mindig Isten »elhívása«. [...] Más »hivatás«
nincs, sehol sem beszél »világi hivatásokról« [...] a ke -
resztyén élet nem önmagában tétetik mérték alá, hanem az
Úrhoz és az övéihez való viszonyban. [...] A »járni« ige is a
viszonyulás aktív jellegét domborítja ki.” (Ju bi le umi kom -
mentár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Di gi té ka Kft.)

„Csak Jézusban valósul meg az egység, és csak általa válik
igazzá a reménység. [...] az Egyház egysége is hitünk tárgya,
vagyis a „nem látható valóságok” (Zsid 11,1) csoportjába
tartozik.” (id. Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Van, aki mindig mérges, és van, aki sohasem mérges. A
szelíd ember a kettő között áll. Akit Isten irányít, az a meg-
felelő időben háborodik fel, különben nem. [...] A tü relem
[...] sohasem adja fel a reményt, és a végsőkig kitart még a
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nehéz időkben is (Jak 5,10). [...] Az alázat, a szelíd ség és a
türelem olyan tulajdonságok, melyek az egységet munká-
lják a keresztyének között.” (A Biblia ismerete kommentár-
sorozat. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapít vány)

„A »makrothümia« [...] feszültségek hosszú távú el hor do -
zását [jelenti], [...] »toleranciaképesség«. [...] Az »al lélón«
ar ra mutat, hogy a másiknak is van mindig elhordoznivaló ja
részemről. Erre csak az »agapé« képesít. [...] Aki a közösség
tagja, vállalja a megfelelő életvitel kötelezettségét, különben
akadályozza a közösség létjogát, ill. küldetése betöltését.”
(Balikó Zoltán: Az efezusi levél. Evangélikus Sajtóosztály)

„Az alázatosság elengedhetetlen az egységhez. Minden
széthúzás mögött a büszkeség bújik meg, míg az egyetér-
tés legnagyobb és egyetlen titka az alázatosság. [...] Egy -
más elviselése azt a kölcsönös toleranciát jelenti, amely
nél kül egyetlen csoport sem tud békében együtt élni. A
sze retet az utolsó tulajdonság, amely felöleli az előző né-
gyet, s az összes erény koronája és összegzése. Mivel a sze-
retet mások jólétének és a közösség javának tevékeny ke-
resése, »összefogó« tulajdonságát ünnepli a Kolossé 3,14
is.” (John Stott: Az efezusi levél. Harmat)

Gondolatok, illusztrációk

AFORIZMÁK
(teljes alázatossággal…)
„Az alázat szerintem a leghamisabb érzés, ha erkölcs és
életmód nem igazodik hozzá…”

Michel Montaigne (1533–1592) francia moralista

„Az ördög csapdája. Lealacsonyítani magunkat azzal,
hogy alázatosan beszélünk magunkról: vajon nem a Gőg
cselfogása ez? Hallgatni kell magunkról.”

Roger Martin du Gard (1881–1958)
Nobel-díjas francia író

(egy az Istene és Atyja mindeneknek)
„Az alázat éppúgy ellentéte a megalázkodásnak, mint a fö-
lénynek. Aki alázatos, az nem hasonlítja össze magát sem-
mivel. Biztos önmaga valóságában, ezért sem jobb vagy
rosszabb, sem nagyobb vagy kisebb, mint bármi más a
mindenségben.”

Dag Hammarskjöld (1905–1961) Nobel-békedíjas svéd
diplomata, az ENSZ főtitkára

(Egy a test…)
„Minél szorosabban kapcsolódunk Egyházunkhoz, annál
inkább közösségben vagyunk a Szentlélekkel, aki az Egy há -
zat élteti. Minél inkább szeretjük Egyházunkat, annál inkább
szeretjük Urunkat, Jézust, aki az Egyházban él tovább.”

Charles de Foucauld (1858–1916)
szerzetes, rendalapító, mártír

TÖRTÉNET
(igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség köte-
lékével)

Monomániás felekezeti indulataink –
vagy a „Lélek egysége”

Az ultrakonzervatív és a mérsékelt szerzetesek keményen
összeverekedtek az Athosz szent hegyén, s legalább öten
súlyosan megsérültek. Az inzultus akkor tört ki közöttük,
amikor a legális szerzetesek a lázadó lelkészeket egy helyi -
ségbe akarták bezárni. Az évek óta tartó vitában a köz-
ponti téma az ortodox és katolikus párbeszéd kérdése. 

A húsz Athosz-hegyi kolostor közül egynek a szerzetesei
harminc év óta minden párbeszédet, sőt kapcsolatot eluta -
sítanak a katolikusokkal. A szerzetes-köztársaság apátzsina -
ta két évvel ezelőtt az engedetlen Esphigmenou nevű kolos -
tor lakóit felszólította a szerzetes-köztársaság elhagyására.
De rendőri kilakoltatásukat a zsinat elutasítja, s ez gerjesz -
ti továbbra is a feszültséget a hegyen. (2006. december 21.)

Első hallásra – Gyülekezeti gondolatok

A rendszeresen bibliaórára járó csoporttal olvastuk közö -
sen a textust. Mindjárt az elején nyilvánvaló lett, hogy a
felsorolásszerű, tömör szöveg megértése egyszeri felolva-
sás után nagyon nehéz. Csak amikor mindenki előtt ott
volt a szöveg, és lehetőség nyílt az alaposabb tanulmányo-
zásra, a tagmondatok elkülönítésére, akkor kerültek elő a
megértés, az értelmezés rétegei.

A legelső fogalom, ami középpontba került, a békesség,
az egymással megélt békesség volt. Fontos üzenetként, a
szöveg középpontjaként ezt a békességet emelték ki az ige-
hallgatók. Ugyanakkor kevésbé vált fontossá és csak a be-
szélgetés vége felé került elő az elhivatáshoz méltó élet
kérdése, ami szorosan összefügg ezzel a békességgel.

Pál jól ismeri az életet. A békességről nem mint egy köny -
nyen megvalósítható állapotról beszél. Határozottan kimond -
ja: viseljétek el egymást! Ez a közvetlenség, őszinteség vissz -
hangra talált az ige mai olvasóiban. A közös beszélgetés
ezen a ponton volt igazán élő. Talán ezen a ponton tudták
saját életük példáit a legjobban összekapcsolni a szöveggel.

Mit jelent ez? Ez a kérdés hangzott el, a fogság, az elhi-
vatás, egy test – egy Lélek fogalmakkal kapcsolatban. Mit
jelent az, hogy Isten van mindenek által?

Bár a reménység fogalma viszonylag későn került elő a
beszélgetésben, annak tartalma mégis egyértelműen az
örök élet reménységét jelentette a bibliakörösöknek.

Összefoglalásként a beszélgetés részletei egymás mellé
rendeződtek a hallgatókban. Valaki végül így foglalta össze
a textust: „Isten mindig jelen van az életünkben. Ez a re-
ménységünk életben és halálban is. Ez összeköt bennün-
ket, és ezért kell nekünk egymással békességben élnünk,
még akkor is, ha ez sokszor nagyon nehéz!”
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Szentháromság ünnepe után 18. vasárnap
1Kor 1,4–9

Az üzenet után kutatva

Az igeszakasz helye a levélben
Ezen a vasárnapon textusunk az óegyházi perikópa epis -
tolai igéje, az első korinthusi levél bevezető szakasza. Új ra  -
olvasva a levelet, de még a témákat jelölő címeket átfutva is
megdöbbentő a felsimerés: azért a korinthusi gyü le ke ze -
tért szól a hálaadás, amelynek tagjai Pált megbántották,
akikről annyi elkeserítő hírt hoztak neki Efe zusba Khloé
emberei. Igen nagy a kontraszt e szakasz és szinte az egész
ezt követő levél témájában. Itt majdhogynem egy tökéletes
gyülekezet képe jelenik meg, nem sokkal odébb szinte
csak a hibák jönnek: erkölcsi, hitvallási, tanítási, egyéni és
közösségi ügyekben való rendreutasítás. Az első hang
azon ban a hálaadásé, nyilván okkal. 

David Prior kommentárjában megjegyzi, hogy ha sza-
kaszunkat kivennénk a levélből, meghökkentő lenne az
eredmény, hiszen – kis túlzással – egy elégedetlen, minden
hibát felrovó lelkipásztor helyreigazító szózatából állna az
egész. Sokkal több tehát ez a bevezető szakasz puszta ud -
varias levélkezdésnél: a gyülekezet pásztorolása közben az
egyensúlyt és keresztény hitünkben a helyes hangsúlyt,
sor rendet tartja: mindent megelőz az, amit Istent tett ér-
tünk! Mindennek alapja az ő irántunk való hűsége. Ezért
az első szó a köszönet kell hogy legyen. Csak ezután jön az,
amit az ember válaszol, ami az ő dolga. 

De azt hiszem, a fentiek fordítottja is igaz: ha szaka -
szun kat kiragadjuk a levél egészéből, és csak önmagában
fi gyeljük, esetleg az a veszély fenyeget, hogy valami hamis
megnyugvásba, semmittevésbe altatjuk a hallgatóságot:
nincs semmi dolgotok, mindenetek megvan, már elértétek
a célt. Úgy érzem tehát, hogy mai textusunk a szokásosnál
is szorosabb összefüggésben van a kontextussal, a levél
egészének mondanivalójával.

Az igeszakasz helye az egyházi évben
Az óegyházi perikópa evangéliuma (mostani lekciónk) Jé -
zus tanítása a legfőbb törvényről, a szeretet kettős paran -
csá ról (Mt 22,34–46). Milyen összefüggésben látható e két
ige, és hogyan fogalmazható meg a vasárnap üzenete?
Nekem, mint oly sokszor, most is Jánossy Lajos megjegy -
zése segített ennek megértésében: „Míg az evangélium a
keresztyén tökéletesség lényegét tárja elénk, addi az epis -
tola (most alapige) inkább azt mutatja meg, hogy miként
jár a keresztyén hívő a tökéletességnek ezen az útján.”

Ez utóbbiról („a tökéletesség útja”) jutott eszembe az el-
ső korinthusi levél egyik szellemi csúcspontjának, a szere-
tet himnuszának a bevezetése, az ott használt kifejezés:

„ezenfelül megmutatom nektek a legkiválóbb utat…” Az
ige hirdetés címét az eddig felismertek nyomán ezzel a páli
ki fejezéssel próbáltam megformálni. 

A formálódó igehirdetés
A Legkiválóbb gyülekezete vagyunk,
legyünk hát a legkiválóbb gyülekezet!

Jó hír a korinthusiaknak
Bevezetés
Máté evangéliumában felcsendült a legfőbb parancsolat.
Most már látjuk azt, hogy mire kell törekedni, mit céloz
meg az a tökéletesség, amelyre Jézus elhívta tanítványait.
De hogyan lehet mindezt megvalósítani? Honnan vegyünk
erőt, hogy járhassuk ezt az utat, s közben mire érdemes
legfőképp figyelnünk? Erre tanít ma minket Istenünk igéje.

Hálaadás
Hálát adok értetek Istennek mindenkor… Pál apostol jog-
gal kezdhetné máshogy is a levelét. Annyi az elrendezésre
váró probléma ebben a görög gyülekezetben, hogy felso-
rolni is nehéz a hibákat. És most mégis a hálaadásé az el-
ső szó! Azzal vezeti be mondandóját, hogy emlékezteti
magát és olvasóit is: minden javítandó tökéletlenséget –
vagyis minden emberit – megelőz Isten kegyelme. Ezért a
kegyelméért való hálaadása nem retorikai fordulat az in-
tések megszólaltatása előtt. Nem a szükséges „simogatás”
a „pofonok” mellé, hanem gyülekezetfegyelmező rendel-
kezéseinek jogalapja és a korinthusi gyülekezet javulá sá nak
egyetlen reménysége. Mivel kegyelmet kaptak a Krisz tus -
sal való közösségben; mivel ezzel együtt minden lelki,
szellemi eszköz rendelkezésre áll, ami alkalmas a kegyes
életre; mivel hűséges Uruk van, ezért lehet és ezért kell
jobb tanítvánnyá, tökéletesebb közösséggé válniuk. 

Hű az, aki elhívta a korinthusiakat
Hű az Isten, aki olyan meglepő fordulatokkal és bölcse s ség -
 gel hívta el a korinthusiakat. Ő adta az idegen nagyvá ros ba
érkező apostol mellé az első társakat, Akvilát és Prisz cillát.
Ő adott egy istenfélő embert, Titiusz Jusztuszt, hogy legyen
bázisa az igehirdetői munkának és otthona Pálnak. Ő az,
aki meghódította az egyik kulcsfontosságú ember, a zsina-
gógai elöljáró szívét – így lett Szósz the nész ből testvér.

Csoda történt ott, Korinthusban! Ott, ahol üzletemberek
„se Istent, se embert nem ismerve” törtek a nagyobb gaz-
dagság után, egy maroknyi kis csoport a Megváltó be szé -
dében való gazdagságot kezdett el gyűjtetni. Ott, ahol az
iszthmoszi játékokra készülő atléták szokták testüket erő -
sí teni, hogy ezrek csodálják őket és szobrokban örökítsék
meg dicsőségüket, a tanítványok kicsiny nyája minderről
le mondva, inkább a Krisztusról való bizonyságtételben
akart megerősödni. Egy görög nagyvárosban, ahol ver -
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seng ve csiszolták tudományukat a görög bölcsességked ve -
lők, egy re többen a Krisztus ismeretében és bölcses sé gé -
ben jut  hattak egyre előrébb. Ez csoda, amelyért az apostol
há lával tartozik Istennek.

Hű az, aki egy kiválóbb út felé vezeti őket 
De éppen ezért nem lehet szemet hunyni azok fölött a hi-
bák és bűnök fölött, amelyek e szépen induló közösség éle-
tében elszaporodtak. Épp az Isten megelőző kegyelme mi-
att nem hiábavaló papolás a pártoskodástól, a pereske -
déstől, paráznaságtól való óvás. Éppen az Úr ereje miatt
ér het célba az intés, hogy ne kérkedjenek a lelki ajándéka -
i k kal, megvalósítható a helyreigazítás a helytelenül vett
úrvacsorával kapcsolatban.

Ha egy sportrajongó klub, egy filozófiai csoport lenne a
címzett, akkor semmi esély nem lenne kigyógyulni a so-
rolt hibákból, hiszen annyira tipikusak, annyira jellem-
zőek. De Isten hűsége és a rendelkezésre bocsátott „esz-
közök” miatt nem költői túlzás, amikor Pál egyenesen a
legkiválóbb utat javasolja ennek az igen problémás gyüle-
kezetnek a 13. fejezetben, a szeretet himnuszában. A ko-
rinthusiak e legkiválóbb út megtestesítőjének, Krisz tus nak
az emberei. S mivel a Legkiválóbb gyülekezete, ez kény sze -
ríti őket, hogy ők is kiválóbbak legyenek, ez teremti meg a
lehetőséget, hogy ez meg is valósulhasson. Ez a jó hír ra-
gyogott fel a régi görög egyházban. 

Jó hír mindannyiunknak
Hű az, aki minket is elhívott
És ez az evangélium számunkra is! Mert ő hívott el min-
ket is, a mi gyülekezetünket. Meghalt értünk, amikor még
bű nösök, istentelenek voltunk. Ő hívogatott szavával, von -
zott Lelkével. Köztünk is valóságos a csoda: egy korinthu-
si szellemű világban kezdtünk mi is egészen más faj ta
gazdagsá got, ismeretet, erőt gyűjteni. Mi is az ő alkotá sai
vagyunk. Ez az alap! És mivel az övéi, a Legkiválóbbé va -
gyunk, mindenünk megvan ahhoz, hogy a legkiválóbb
közösség le gyünk. Krisztus szeretete szorongat minket,
ezért kell igye kez nünk tökéletesebbé lenni. És mindez be -
teljesülhet rajtunk!

Hű az, aki minket is a legkiválóbb úton vezet 
Minden itt van,ami a jelen és a jövő gyülekezeti életéhez kell.
Kapunk bölcsességet, szavakat, lelki ajándékokat, erőt – csak
elvennünk, használnunk kell. Pártoskodás, tisztá talanság,
Krisztushoz méltatlan kapcsolatok – mintha rólunk írna Pál.
És még tovább is fűzhetnénk: sértődések, kishitűség, plety -
kák, érdektelenség, meghasonlás munkahely és gyülekezet
között, gyengeség, bátortalanság, nagy képűség – ez is mi
vagyunk. Olyan sok rossz útról kellene megfordulnunk,
oly sok hiábavalóságból kellene megtérnünk, hogy néha
szinte lehetetlennek látszik a vállalkozás, hogy olyan kö -

zös ség legyünk, amely járni tudja a legkiválóbb utat: a nagy
parancsolat és a szeretethimnusz tökéletes útját. 

De mindez lehetséges! Mivel minden az Urunkkal való
közösségben kezdődik, ezért ezt kell átélnünk, és ehhez
kell mindig visszatérnünk. És ő hűségesen itt lesz, hogy ezt
megtehessük. Hogy is mondja Luther egyik gyönyörű
imádságában: „Uram, nem ajándékaidat akarom, Téged
ma gad akarlak, nem érem be kevesebbel.” Miközben „Ko -
rinthusban” földi dicsőségnek, emberi bölcselkedésnek,
vagyonnak áldoznak annyi időt és energiát, mi áldozha-
tunk, áldoznunk kell inkább kegyelmes Megváltónknak:
időnkből, energiánkból, odafigyelésünkből a vele való kö -
zösségre. Miközben oly sok „korinthusi út” visz egyre lej-
jebb az emberi bűnök mélységes völgyébe, mi járhatunk
mindennek hátat fordítva, inkább Urunkba kapaszkodva
egy másik utat. Ővele a legfőbb parancsolatot megvalósító,
a legkiválóbb utat járó gyülekezet lehetünk, és azzá is kell
lennünk!

S E F C S I K  Z O LTÁ N

Tallózó

„Pál könyörgései »eukarisztikusak« (vagyis hálaadók),
mert Istenben való bizodalmán alapulnak, aki minden bi-
zonnyal bevégzi majd a megkezdett jó munkát.” (Szegedi
Bibliakommentár – Újszövetség. http://www.mek.iif.hu/
porta/szint/human/vallas/szbibkom)

„Igénk azonban nem a keresztyének tökéletességéről, ha-
nem a keresztyének gazdagságáról szól. [...] Éppen a prob -
lémák jelentkezése teszi világossá azt, hogy Pál az egyház,
a gyülekezet létezésében – nemcsak megalakulásában, ha-
nem fennmaradásában is! – Isten kegyelmi ajándékainak
hatékonyságát fedezi fel és tartja számon.” (id. Ma gas sy
Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Nagyon közeli kapcsolatban kell lennünk az Úrral ah-
hoz, hogy a gyakorlatban így tekinthessünk a helytelen já-
rású keresztyénekre. Ez nem azt jelenti, hogy kíméljük a
bűneiket. Az apostol távolról sem ezt teszi.” (J. N. Darby: A
Biblia könyveinek áttekintése. Evangéliumi Kiadó)

„A karizmákról fontos tudnunk, hogy ezek »természet-
feletti adományok, nem pedig természetes adottságaink
felfokozott megnyilvánulásai«. [...] már a hálaadásban jól
megfigyelhető az a szándéka, hogy a korinthusiak életé-
nek a súlypontját önmagukról Isten oldalára billentse, és
ráébressze őket arra, hogy gazdag gyülekezeti életük Is -
tentől van, kegyelemből Jézus Krisztusban az övék.” (Cser -
háti Sándor: Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt első leve -
le. Luther Kiadó)

„A korinthusi gyülekezet úgy él a köztudatban, mint zű-
rös társaság, tele gonddal-bajjal, bűnnel, szakadással, eret -
nekséggel. Eszerint nem sokban különbözött a mai gyü -
lekezetektől. Az egyház előbb bűnösök, mint szentek tár-
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sasága. Még a nagyon jó hírű gyülekezetekről is tudják saj-
át tagjaik és lelkipásztoraik, hogy mennyi gyengeséggel és
bűnnel küszködnek. Szomorú, hogy az elégedetlen tagok
gyakran naiv módon azt gondolják, a szomszédos gyüle-
kezet jobb, mint ahová ők tartoznak. [...] Csak a testvéri
közösségben élve ismerhetjük meg Isten áldásának teljes-
ségét, élvezhetjük kegyelmének minden, Krisztusban ne-
künk adott ajándékát. Önmagában egyetlen keresztyén
em ber sem állíthatja, hogy »nincs hiánya semmiféle ke-
gyelmi ajándékban«.” (David Prior: Pál első levele a korin -
thu siakhoz. Harmat)

Gondolatok, illusztrációk

AFORIZMÁK
(Hálát adok értetek Istennek mindenkor, azért a kegyele -
mért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott.)

A francia antropológus, a Francia Akadémia örökös tag -
ja, René Girard könyvet írt a kereszténység reneszánszáról
[...] A francia tudós szerint [...] ma már az ideológiák és a
fi lo zófiák alig működnek, haldoklanak vagy már kihaltak.
A politikai elméleteket a gyakorlat felülírta, s az a feltéte -
le zés, ami szerint a tudomány a hitet és a vallást meg-
szünteti, szertefoszlott. A világban szinte mindenütt meg-
jelent a vallás iránti új szükséglet [...] 

Girard szerint a keresztyénségnek van megoldása egye -
dül [...] Jézus az az egyetemes áldozat, aki éppen azért jött,
hogy a konfliktusokat megelőzze. A kereszténységet a fran -
 cia tudós úgy tekinti, mint a szeretet kijelentését, ami egy-
úttal az igazság kijelentése is, mivel ez a kettő egymás nél kül
nem létezik [...] A mai morális nihilizmus ellen azt in dít vá -
nyozza a francia filozófus, hogy térjünk vissza a keresztény
gondolatkörben fogant antropológiához, pszicho lógiához
és az emberi kapcsolatok mélyebb értelmezéséhez. (2006)

TÖRTÉNET 
(Hű az Isten, aki elhívott titeket)

Lötyögős élet (egy pap vallomása)
A múltkor szép kényelmesen imádkoztam, amikor az Úr
adott egy képet. Láttam, ahogy tollasozok vagy pingpon-
gozok (régen volt már ilyen, talán jó is lenne…), és csak
úgy jókedvre, pötyögősen játszunk. Én is épp csak annyira,
hogy egy kicsit jobb legyek a másiknál, és mindig visszaad -
jam a labdát. Ahogy így néztem a képet, belém villant Is -
ten üzenete: így nem lehet győzni!

Elszégyelltem magam, mert én valóban szeretnék győz-
tes életet élni, ahogy Pál is írta: „A jó pályát megfutottam,
a jó harcot megharcoltam…” Szégyenkeztem, mert rájöt-
tem, hogy valóban, ilyen pötyögős, lötyögős módon élem
mostanában az életemet. Hiányzik belőle a belső tűz Isten
országáért. Az „első szerelem”. És még azt hittem, hogy tu-
lajdonképpen jól csinálom. (Hiszen mindig visszaütöm a

labdát.) De ez nem győztes élet, hanem csak lötyögés, amit
egy valódi próbatétel vereségbe taszítana. Milyen jó, hogy
előre (időben) figyelmeztetett az Isten…

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

a) Milyen gondolatok ébrednek bennünk az ige hallatán? Ha valaki nekünk
ezt mondja, mi jut eszünkbe?

A hallgatóknak a térdükig eshetett az álluk: ez a Pál ró-
lunk beszél? Tényleg, ilyen jó dolgunk lenne? Biztos, hogy
jó helyre érkezett a levél? Mi, korinthusiak ilyenek len-
nénk?! Jól látja ez a Pál a mi helyzetünket, vagy nem is is-
mer bennünket, hogy ilyeneket ír? Szépíti a helyzetet? Sok
a megnyugtató, kedves, szinte udvarló gondolat.

Ekkor ismertetem a korinthusi gyermekbetegségeket, a
le vél írásának okát, és kérem, hogy gondoljanak a levél ál-
taluk is ismert részeire.

b) A korinthusi levél azért született, mert a gyülekezet tele volt „gyermekbe-
tegséggel”: gondokkal és feszültségekkel. Most hogyan látjuk a helyzetet?

Miért van versengés közöttetek? A gyülekezet egésze
kap ta az ajándékokat. Tessék használni! Ha ez pártosko-
dást okoz, akkor nincs értelme az egésznek. Ez Krisz tus -
ban való kiskorúság, fegyelmezetlenség. 

Csodálatos, hogy Pál apostol nem vonja kétségbe a hi-
tüket, mert az alapot biztosnak veszi. Hű az Isten! – meg-
fordult az életetek. Nem szidja le őket.

Olyan, mint egy égi üzenet. Figyeljetek, ott van nektek
minden, Atyátok van, aki meghatározza a hívő élet útját.
Kell ennél több? Miért van akkor bennetek ez a sok gyer-
mekbetegség? Bízzatok, Isten hűséges! Pál apostol a kö -
zös séget egy szervezeti egységnek, egésznek látja, amely-
ben mindenkinek megvan a feladata, csak rá kell jönnie,
hogy mi is az. Az egész részeként kell dolgozni, de nem
magadért, hanem a gyülekezetért.

Ha a dolgok ismerete nélkül vesszük ezt az igét, akkor
még el is bízhatnánk magunkat. Persze, hogy van viszály-
kodás köztünk, de hát ki a szent...?

Kétféleképpen fogadhatják az olvasók a levelet. Az egyik
így tekint rá: mennyi mindent kaptam, mégis hálátlan
vagyok. A másik ezt mondja: jó helyre írta Pál apostol a le-
velet? Nem tudok róla, hogy én mindent megkaptam vol-
na! Ennyi minden bennem van? Ez nem én vagyok, ez
nem a mi gyülekezetünk! Nem ismerek rá!

A levél azt mondja nekem, hogy szerencsés vagyok, mi-
közben én egész nap siránkozom amiatt, hogy milyen sze-
rencsétlen vagyok. E kettő igen nagy feszültséget kelt. De
nem ebből lesz a hit? Elfeledkezünk arról a nagyon erős
hitről, amely a hegyeket is megmozgatja.

Nem világi dolgokról beszél, hanem lelki (az Úrtól ka-
pott) ajándékokról. Ettől jó nekem. Nem azért jó nekem,
mert van házam, fizetésem és autóm. Ennél többről van szó!
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Egyrészt megdöbbenek attól, hogy mi mindent kaptunk
ajándékba, másrészt szembesülünk azzal, hogy ez mind
benne van az Úr Jézus Krisztusban. Őáltala, őbenne, a ke-
resztfa miatt minden a miénk. És még annál is több.

Mitől lesz valaki depressziós? Szeretetlenség és félelem.
Emiatt van annyi széthúzás és probléma. A Biblia azt mond -
ja, hogy legyetek háládatosak, mert ha hálát adunk, akkor
maradunk a hullám tetején. Akkor jövünk rá, hogy mennyi
mindent kapunk az Istentől. Meg kell tanulni hálát adni.

Amikor a bizonyságtétel megerősödik benned, akkor
meg gazdagodsz beszédben és ismeretben. Többen beszá-
moltak már erről, akik a bizonyságtételük által saját maguk
meggazdagodtak, és megtanulták szeretni az embere ket.

Személyes tapasztalat: az ember kiszárad gyülekezet
nélkül. Először észre sem veszi, hogy bajban van. A test-
rész a testtől különválva elszárad. Átéltük a gyülekezetvá-
logatás csapdáját is. Most már tudjuk: menni kell, és részt
kell venni. Sónak és kovásznak kell lenni.

Ellenkező tapasztalat: körülbelül két év alatt beszippan-
tott a gyülekezet. A gyülekezet életének sok területén részt
veszek: ez a naptáram elsődleges programadója. Nem ar-
ról volt szó, hogy kötelező volt, én is akartam. Úgy éltem
meg, mint egy pozitív irányú örvényt.

Szentháromság ünnepe után 19. vasárnap
Ef 4,20–28

Új megvilágítás

A textus kulcsa a 22–24. versekben van, amelyek fordítása
nem egyszerű. Sokféle szövegértelmezés lehetséges, de szin -
te mindegyik egyezik abban, hogy felszólító módot hasz-
nál. John Stottnál egy érdekes magyarázatra bukkantam,
ami segíthet az értelmezésben és a textus kibontásában.

A jelen idejű felszólító módban való fordítás ellen két
dologgal érvel. Egyrészt a Kolossé-levél párhuzamos helyé -
vel (Kol 3,9–10), másrészt a 25. vers „ezért” kötőszavával.
Furcsa mondatot kapunk, ha egybeolvassuk: vessétek le az
óembert, öltsétek fel az új embert, ezért tehát vessétek le a
hazugságot… A Kolossé-levélben jól érezhető, hogy mi Pál
gondolatmenetének a lényege: vessétek el maga tok tól a
haragot, indulatot stb., mert levetkőztétek a régi embert,
és felöltöztétek az új embert. Vagyis egy jelen utasí tást egy
múltbeli tényre alapít. Az aoristos igealakok arra utalnak,
hogy ez már megtörtént: Jézusban már megvalósult élete-
tekben, amikor levetettétek (ajpotivqhmi = letenni, levetni,
eltávolítani, megtagadni) a régit, és felöltöttétek (ejnduvo =
felölteni, ráadni – ez utóbbi értelmezés érzékelteti azt,
hogy segít valaki a felöltözésben) az újat, amikor Krisztus
által megváltozott az életetek, megtértetek. A ré gi, Ádám-

tól örökölt megromlott, mert gonosz kívánságok uralkod-
tak benne, és útban volt a pusztulás felé, az új igaz ságban
és szentségben teremtetett. Pál itt közvetve a keresztsé-
gükre emlékezteti őket: hitük megvallására és a fehér ru-
hában való beavatásra (Gal 3,27).

A két ember ellentétes képe között a 23. versben egy jelen
idejű felszólítás áll: „újuljatok meg lelketekben és elmétek -
ben” (nouÖ" = nem csupán az ember értelmét, hanem az
egész gondolkodásmódját jelenti). A régi elutasításán és az
új felvételén túl, ami már a megtérésben megtörtént, a ke-
resztény élet az ember egész gondolkodásmódjának foly-
tonos megújítását jelenti. Ez a tanítás csodálatosan ötvözi
az istenit és az emberit. Az újjászületését senki sem viheti
véghez önmaga, az Isten teremtése életében, ő teremti újjá
a Krisztusban. Amikor ez megtörténik, a megtért ember
teljes mértékben együttműködik vele: „leveti” régi énjét, és
örömmel „felölti” az új életet. Az új életben já rás azonban
nem gépies cselekedet, hanem az ember akarata is szere-
pet kap benne. A folytonos megújulásra való felszólítás ar-
ra buzdítja a megtért embert, hogy folyton-folyvást éljen
azzal a lehetőséggel, hogy új emberként élhet Krisztusban.
Le kell vetkőznie a régi élethez tartozó viselkedést, mert
megújult életének teljes összhangban kell lennie azzal a
személyiséggel, akivé lett.

Új ember
Megújulni, új életet kezdeni sokan szeretnének, ám a meg -
változás szándéka főként külső körülményekre irányul:
kedvezőbb keretek, jobb életlehetőségek, lerázott terhek,
fel oldott kötöttségek. Kívül látványos változás, ám belül
rendíthetetlen stabilitás. Ahhoz azonban, hogy a körülmé -
nyek, az állapotok megváltozzanak, belső megújulásra van
szükség. Ahhoz, hogy új világ támadjon, új ember kell!

A megújulás emberfeletti feladat. A ruhacsere képe, a
le vetkőzés és felöltözés hasonlata megtévesztő lehet. Mi az
ne künk? Megtesszük naponta. A bűn azonban nem ránk
ta padt, testünkhöz simult öltözék, amelyet könnyűszerrel
ledobhatunk magunkról. Ez a „ruha” hozzánk nőtt, be lénk
gyökerezett, átjárja egész lényünket. Ezt a „vetkőzést” nem
lehet „ép bőrrel” megúszni. Ehhez a megújuláshoz Is  ten
operációjára van szükség. Radikális mozdulatra, gyö -
kérkezelésre.

Lehetetlen? Csak az embernek! Isten véghez viheti ezt a
nagy műtétet. Sőt, véghez is vitte: a keresztség által Krisz -
tus ba oltattunk bele. „Akik Krisztusba keresztelkedtetek
meg, Krisztust öltöttétek magatokra.” (Gal 3,27) A kereszte-
lés régi képével élve: nemcsak a vízbe merültünk bele, ha-
nem belemerültünk magába az élő Krisztusba. Ő minden-
estül körülfog, irgalmasan betakar, Lelkével belülről újít,
formál, saját képére alakít minket. Ez a változás alapja,
ezért van lehetőség az „átöltözésre”.

Ez a nagy örömüzenet: vessétek le, mert levethetitek! Ez
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a nagy lehetőség: öltsétek fel, mert felölthetitek! Ez a nagy
„új-ság”: újuljatok meg, mert megújulhattok! Gyógyító szó,
létfontosságú felszólítás, életbevágó parancs: „Ves sé tek le
az óembert, [...] öltsétek fel az új embert!” Vessétek le, mert
azt Krisztus már minden kínjával és fájdalmával együtt a
golgotai kereszten magára vette! Öltsétek fel, mert az új
kezdet lehetőségét ugyanaz a Krisztus húsvét hajnali feltá-
madásával már megteremtette!

Új élet
Ha ez az átöltözés, Krisztusnak való életátadás megtörtént,
mindennapi életemnek is igazodnia kell hozzá: le kell vet-
kőznöm a régi élethez tartozó viselkedést. Hiszen „többé
nem én élek, hanem Krisztus él bennem.” (Gal 2,20) Ez az
öröm! Ez az új élet! Maradt a tulajdon énem, de megvált-
ozott. Többé nem a saját vágyam, hanem Krisztus határ-
ozza meg az életemet.

Ezután a hazugságot valóban hazugságnak mondom.
Nem szépítek, nem kozmetikázok. Ha szólnom kell, szó -
lok, ha hallgatnom kell, hallgatok. Számban igen lesz az
igen, és nem lesz a nem. Nem költöm rossz hírét másnak,
sőt mindent javára magyarázok. Tudom, hogy egyetlen
hazug szavammal mintha egy mákkal teli zsák száját nyi-
tottam volna meg. Szétgurul, szétszalad, és az utolsó sze-
mig összesöpörni lehetetlen. Ezért igazat szólok, az igaz sá -
got terjesztem. Örömhírt, jó hírt, evangéliumot: Krisz -
tusban megújult az életem!

Ezután ha haragszom, akkor sem vétkezem. Tudok ural -
kodni fölötte. Tudok bocsánatot kérni, és tudok megbo-
csátani. Nem megy le a nap a haragommal. Nem adok
helyet az ördögnek, a harag rossz tanácsadójának, a békét -
lenség szerzőjének, a mindent felforgatónak, a mindent
összezavarónak, a mindent szétdöntőnek. Minden este bűn -
bánó és bűnbocsátó szívvel fordulok családtagjaim felé.
Istentől kapott békességgel munkálom embertársaim kö -
zött a békességet.

Ezután a lopás fogalma is átértékelődik bennem. Nem
vé dem magam, hogy nem vagyok zsebmetsző, betörő és
rablógyilkos. Nem védekezem azzal, hogy vannak a szer-
zésnek megengedhető formái. Lopásnak minősítem az ad-
dig normálisnak tartott üzleti fogásaimat. Mások megrab-
lásának minősítem a többletfogyasztást: nem használok
több benzint, villanyt és gázt csak azért, mert én megtehe-
tem. Lopásnak minősítem az időpazarlást. Úgy élek és
dolgozom, hogy ne lopjam el magam Istentől, aki drága
árat adott értem. Visszaadom magam neki szolgálatban, új
engedelmességben.

Átértékelődik bennem az addig normálisnak tartott ér-
tékrendem. Feladom egoista gondolkodásomat, hogy első
az én életem, az én boldogságom. Isten országa ügyét nem
akadályozom, hanem munkálom. A szolgálat területének
látom a munkahelyemet, a családomat. Úgy élek és szolgá -

lok, hogy ott nekem van megbízatásom, ott rám van
szüksé ge a szűkölködőnek. Örömét, bánatát én hallgatha-
tom meg, könnyét én törölhetem le, sebét én kötözhetem
be. Én vihetem el hozzá az evangéliumot, én villanthatom
fel előtte az új élet lehetőségét, én vezethetem lábát az örök
élet ösvé nyére. Teszem, mert tehetem, mert átértéke lő dött
az érték rendem: többé nem én élek, hanem Krisz tus él
bennem!

Új világ
Az új embert alapvetően az különbözteti meg a régi em-
bertől, hogy nem önmagának él. Engedi, hogy élete leg -
hét köznapibb dolgaiban is Jézus rendelkezzék fölötte. Nem
úgy közeledik embertársa felé, ahogyan azt az ő gondola-
ta, emberi indulata diktálja, hanem ahogyan Jézus akarja.
Igaz, emberileg nézve nagyon védtelenné lesz. Bárki köny -
nyen megsebezheti. Ennek ellenére megtapasztalja, hogy
megéri. Mert nemcsak sebeket fog kapni, hanem szeretetet
is. Őelőtte is megnyílnak emberi szívek, és ez kárpótolja a
sebekért. Jézustól fog ajándékba kapni olyan embereket,
akikben már itt a földön megtalálja élete értelmét.

Életét pedig mindenképpen meg fogja találni ott, ahol
Jézus a helyet neki előre elkészítette: Isten országában, az
eljövendő új világban. Élete nem vész el, mert Isten meg-
tartja. Ahogyan a kereszten védtelenül, kiszolgáltatottan
függő Úr Jézus életét is megtartotta: húsvét hajnalán a ha-
lálból feltámasztotta. Az ő keresztre feszített szeretetéből
harmadnapon élet fakadt a világnak. A kereszt gyalázatá-
nak elszenvedése révén így lett ő az eljövendő új világ feje -
delmévé. Azoknak fejedelmévé, akik a bizalom kockázatát
vállalva ebben a világban is már az új világ rendjéhez al -
kal mazkodva élnek.

TA M Á S Y  TA M Á S

Tallózó

„(4,20) a tulajdonképpeni kulcsverse textusunknak. [...]
Azt jelenti, hogy együtt járván ővele, átvesszük tőle mind-
azt, ami rá és tanítására nézve jellemző. [...] Pál a törvényt
úgy tartja a levélolvasók elé, hogy [...] megláthassák azt az
isteni rendet, melynek betöltése mindenki számára elér-
hető. Nincs szó itt az üdvösség elnyeréséről! Arról viszont
szó van, hogy Isten népének más normák szerint kell élnie
ebben a világban…” (id. Magassy Sándor: Pe ri kópák. Ma -
gán kiadás)

„Ez radikális és forradalmi kijelentés. Az embereknek
az természetes, hogy szükségleteik és vágyaik kielégítésé-
re dolgoznak. [...] a világi elfoglaltságnak egy nemesebb,
emelkedettebb szempontját sugallja. Eszköze annak, hogy
az ember a családjának szerény életszínvonalat biztosítson,
de eszköze az emberi szükség enyhítésének is…” (William
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MacDonald: Újszövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)
„A hazugság mindenféle formában elvetendő. [...] Is ten -

nek tartozunk azzal, hogy az igazság érvényesüljön minden
téren. [...] van helye a haragnak, de megszabott módon és
meghatározott keretek között. [...] Ha szokatlan is, vegyük
tudomásul, hogy a »szent harag« az »ekklészia« dinamikus
erő tényezői közé tartozik…!” (Balikó Zoltán: Az efezusi le -
vél. Evangélikus Sajtóosztály)

„…mivel egyszer és mindenkorra levetettétek korábbi
önmagatokat, le kell vetkőznötök a régi élethez tartozó vi-
selkedést is. [...] Isten haragja igazságos [...] Kell lennie te-
hát jó és igaz haragnak, amelyet a keresztyének Istentől és
az Úr Jézustól tanulhatnak meg.

Továbbmegyek, és azt mondom, hogy a mai világban
nagy szükség lenne több keresztyén haragra. Mi, emberek
kiegyezünk a bűnnel, amit Isten sohasem tesz. [...] „Egy
olyan világban, mint a miénk – írja E. K. Simpson – a bé-
keteremtőnek esetleg a békeromboló szerepét is magára
kell vállalnia mint szent kötelességet.”

Ugyanakkor emlékeznünk kell bukott mivoltunkra,
hogy hajlamosak vagyunk az ingerültségre és a hiúságra.
[...] uralkodnunk kell magunkon, haragunkat kordában
kell tartanunk.” (John Stott: Az efezusi levél. Harmat)

Gondolatok, illusztrációk

AFORIZMÁK
(újuljatok meg lelketekben és elmétekben)
„Nem az a feladatunk, hogy múzeumőrök legyünk, hanem
az, hogy kertet gondozzunk. Kertet: amelyben árad az élet,
és amely oly szép jövőre van hivatva!”

XXIII. János pápa (1881–1963)

„…inkább magamat győzzem le, mint a sorsot, inkább kí-
vánságaimat változtassam meg, mint a világ rendjét…”

René Descartes (1596–1650)
francia filozófus, matematikus

(nem így tanultátok a Krisztust…)
„Élni nem annyit jelent, mint mindent mindig újra meg-
vizsgálni… Élni annyi, mint cselekedni.”

Roger Martin du Gard (1881–1958)
Nobel-díjas francia író

TÖRTÉNET
(öltsétek fel az új embert…)

Denzel Washington választása
Denzel Washington filmszínész inkább a filmszakmában
marad. „Eljátszadoztam a gondolattal, hogy lelkész leszek.
De amikor erről beszélgettem lelkészemmel, ő eltanácsolt
et től a tervemtől” – nyilatkozta az 52 éves amerikai film -
sztár a TV-Movie nevű magazinban. Lelkésze rámutatott:
Holly woodban nagyon jól teszi a dolgát. „Szerencsére hall -

gattam rá” – teszi hozzá Washington. De gondolatai a le-
hetséges váltásról mély nyomokat hagytak benne. Nem
akar prédikálni, de lelki-spirituális nyomokat szeretne a
filmszakmában maga mögött hagyni. A tűzben edzett fér-
fi című film forgatókönyvébe az olvasás első napján beje-
gyezte: A bűn zsoldja a halál. 

Pénzügyeiben is keresztényként akar eljárni. Magas be-
vételéből másokon segít. De gyermekeivel szemben nagyon
megfontolt anyagi tekintetben is. „Ha mindent megadok
nekik, magam rombolom személyiségüket!” – jelentette
ki. Keressék csak meg maguk a kenyerüket, s tanulják
meg, mit jelent dolgozni! – tette hozzá. A közmondáshoz
tartom magam velük kapcsolatban is: „Ne halakat adj ne-
kik, hanem tanítsd meg őket halászni!” – jelentette ki a
hollywoodi filmsztár. (2006. december 21.)

Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap
Ef 5,15–21

Bevezetés

Lelkészként első és eddig egyetlen munkahelyem a Kis kő -
rö si Evangélikus Egyházközségben van. Tipikus alföldi
kis város lévén, Kiskőrös majdnem olyan, mint egy falu.
Év tizedekkel ezelőtt még virágzó tanyaközpontok vették
kö rül, a város pedig centrumként szolgált. Mindegyik ta -
nya központban volt evangélikus iskola, amely nemcsak az
oktatás tere, de az istentisztelet helyszíne is volt. Mára alig
élnek a kis vályogházakban, és az iskolákban csak kéthe-
tente gyülekezik össze alig egy tucat ember az istentiszte-
leti alkalmakra. A civilizáció ide is betört, és a kisközössé-
gek felbomlottak. A fiatalok már a városban kezdtek el
épít kezni, és az idősek közül is egyre többen kívánkoztak
beköltözni, ha elfáradtak a végigdolgozott évtizedek után.
Az unokák közül egyre többen adták továbbtanulásra a fe -
jüket, és elkerültek valamelyik egyetemi városba, ahonnan
viszont csak az ünnepnapokon vezet visszafelé út. Ma pe-
dig, a dédunokák idején, egyre többen próbálnak sze ren -
csét idegenben. Németország, Anglia, Írország vagy az
Egyesült Államok lett az ígéret földje. Vajon az én fiam
med dig fog jutni? – teszem fel magamnak én is a kérdést.
A hajdani központok folyamatosan a perifériára szorulnak,
és új központok, új viszonyítási pontok veszik át a helyü ket.

A maga korában Efezus is fontos pontja volt a Földközi-
tenger partvidékének, amely meghatározta a benne és a
körülötte élők életét. A város kereskedelmi, kulturális és
vallási központ is volt. Ha hinni lehet a híreknek, mára
csupán turistalátványosságként funkcionál. Természete sen
ma is ugyanúgy megkapható benne minden, ami szem-
szájnak ingere, csupán az élet, a mindennapi, lüktető em-
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beri élet múlt el belőle. Lehet gyönyörködni a megmaradt
építőkövekben, a táj szépségében, de minden bizonnyal az
efezusiakhoz írott levél intelmeiből többet sejthetünk meg
arról, ami Efezust eleven metropolisszá tette, mint ha ma
ellátogatnánk oda. Így múlik el a világ dicsősége?

Miközben gyülekeznek a karakterek a képernyőmön,
odakint az emberek amiatt izgulnak, hogy milyen lesz az
idei termés, volt-e értelme a munkának. Minden bizonnyal
sok embert foglalkoztat az is, hogy vajon a hétvégén ki
fog ja nyerni a foci eb-t. Viszont mire elérkezünk a Szent -
há romság ünnepe utáni 20. vasárnaphoz, és ez az írás
nyom tatásban is megjelenik, akkorra mindez már nem
lesz annyira fontos, és azt is tudni fogjuk, hogy milyen volt
az idei szüret itt Kiskőrösön, és ki nyerte Pekingben a vízi -
lab dadöntőt. A pillanat elmúlik, sőt tovább rohan. Vajon
két ezer év múlva mivé lesz „rezedaszagú kis falum”? Mi
marad a ma még oly hatalmas evangélikus templomból,
marad-e akár annyi nyoma ebben a világban, mint ma
Efezusban az Artemisz-templomnak? „Jól vigyázzatok te-
hát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasznál-
va az alkalmas időt, mert az idők gonoszak.”

Az efezusi levél írója szerint a befejezéshez közeledő, a
gonosz uralma alatt álló, végső döntésre hívó korszakban
élünk. Lassan kétezer éve annak, hogy ebben a szituációban
éli a kereszténység a mindennapjait. Azt, hogy ki hogyan
éli meg a vég közeledtét, kinek-kinek a vérmérséklete ha-
tározza meg. Természetesen mindig akad olyan ember, aki
szereti sötétre festeni az emberiségre váró jövőt. De
ugyanakkor sokakat magával ragad a technikai civilizá -
ció ba és fejlődésbe vetett, kontroll nélküli hit. Szekértábo -
rok ellentétes véleménye határozza meg a mindennapjain-
kat, és érezzük, hogy valahová tartoznunk kell, különben
elveszünk. Em ber legyen a talpán, aki tisztán képes látni
az információk végtelen áradatában.

Efezusban a zsidókból és a pogányokból lett keresztények
feszültek egymásnak. Mindegyik ragaszkodott a maga ha-
gyományaihoz és értékeihez, sőt kizárólagosságot hirdet-
tek. A levél írója ezen a tarthatatlan állapoton szeretne ja-
vítani. Érvelésében nem az érzelmekre fekteti a hangsúlyt,
hanem elsősorban a higgadt gondolkodásra. Észérvekkel
szeretne hatni a gyülekezetre. Erről tanúskodik szaka szunk
első verse, amely a bölcsességet állítja szembe a balgaság-
gal, az esztelenséggel. És ezt hangsúlyozza a 17. vers is: ne
legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr
aka rata. Mert az nem lehet, hogy Krisztus népe úgy él
egy más mellett, hogy nincs közöttük békesség. Ez termé-
szetesen embereknek lehetetlen, de az Istenben meg lehet
békülnie egymással a zsidóknak és a pogányoknak is. Csak
ez lehet az Úr akarata, ezért nem lehet, hogy az ember en-
nek az akaratnak szembeszegüljön. A békesség munkálása
mellé természetesen az Úr is odaáll, mégpedig Lelke erejé -
vel. Nem emberekben és nem külső segítségben (bor) kell
bíznia a Krisztust követő embernek, hanem egyedül abban,

hogy a Lélekkel feltöltekezve mindazt a muníciót megkap -
hatja, ami az egység eléréséhez kell. Az egység legszebb ki-
fejezési formája pedig az Isten tiszteletének közös megélé-
se, amelynek része a zsoltár, a dicséret és a lelki ének is.

Tárgyalás
Hol húzódik vajon a határ az ész és a szív között? Mi a
helyes arány a kettő között, amikor a Krisztus-követésről,
kereszténységünk megéléséről van szó? Mi választja el az
esztelen embert a bölcs embertől?

Nem olyan régen részt vettem – sőt szolgáltam is – egy
ökumenikus (közös katolikus, református, evangélikus)
szer vezésű, karizmatikus, gyógyító imanapon. A forma a
megszokott volt, már ami a „szokásos” kellékeket illeti.
Volt dicsőítő csoport dicsőítő énekekkel. Volt tanítás, egy
délelőtt, egy pedig ebéd után, egy-egy óra. Volt bizonyság -
tétel is, ahol az óemberüknek, a bűneiknek hátat fordító
emberek tettek tanúbizonyságot arról, hogy hogyan vál-
toztatta meg az életüket Jézus Krisztus, hogyan találtak se-
gítő közösségre, hogyan indultak el a Krisztus-követés út -
ján. Volt hálaadó és közbenjáró imádság is, ahol testi vagy
lelki gyógyulásért imádkoztak a szolgálattevők. Elő ször
életemben még nyelveken szólást is hallhattam. Majd nem
minden úgy történt, ahogyan azt az efezusiaknak a levél
írója tanácsolja.

Az alkalomnak helyt adó sportcsarnok előterében köny -
veket vásárolhattak az emberek, mindenféle kegyességi
irányzat kiadványait. Ott csíptem el a következő mondatot
is: „Az utolsó idők végének az elején járunk.” Bevallom
őszintén, furcsán éreztem magam. „Ez nem az én vilá-
gom.” A dicsőítő énekeket nem tudtam teljes átéléssel éne-
kelni, a tanítást túl hosszúnak éreztem, a bizonyságtevők
személyes élményei nem az én élményeim voltak, az
imád kozásban nem tudtam magam teljesen átadni a kö -
zös ségnek. Mégis, a hazafelé vezető úton békesség költö-
zött a szívembe. Hiszen mi mindnyájan egyek vagyunk a
Krisz tus Jézusban! (Gal 3,28) Ez az egység engem arra in-
dít, hogy elfogadjam és tiszteljem a felebarátom hitét.

Az evangélikus egyház közösségében is újra és újra
meg fogalmazódik az igény arra, hogy konkrétabban is ki -
fej tésre kerüljenek a Krisztus szeretetében gyökerező élet
egyes lépései. Mit és hogyan kell tennünk azért, hogy a
vég ső számadásnál ne kelljen pironkodva álldogálnunk?
Mi a szükséges és elégséges feltétele annak, hogy bejus-
sunk az Isten országába? És ebből következően, mit ront -
ha tunk el jóvátehetetlenül ahhoz, hogy a kapun kívül ma -
rad junk? Hiszen az idők gonoszak, és az alkalmas, a meg -
fe lelő, a jól használható idő gyorsan elillan.

Én abban hiszek, hogy Isten jobban szeret minket an -
nál, mint hogy már itt a földön bezárjon minket egy do -
boz ba. Egy olyan dobozba, ahol minden ember ugyanarra
tud csak gondolni, és mindig csak ugyanazt az éneket tud -
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ja énekelni. Az életünk ennél sokkal gazdagabb, és sokkal
nehezebb is. Milan Kundera egyik regényének címe ez: A
lét elviselhetetlen könnyűsége. Ez a cím jól kifejezi azt, hogy
az Isten nekünk, gyermekeinek nem könnyű életet szánt,
hanem olyat, amelyben megtalálhatjuk a hozzá vezető
utat. Ez a feladatunk emberként. Ezek az utak külön bö -
zőek, de egyvalami közös bennük, és ez a találkozási pont
Jézus Krisztus. Őt kell megtalálnunk, hogy viszonyítási
pont lehessen a mindig változó világban. Ebben segítsen
minket a mindenható Isten!

Befejezés
A Szentháromság ünnepe utáni 20. vasárnap evangélikus
igehirdetései minden bizonnyal a Lélek segítségével szü-
letnek meg. Adjunk hálát azért, hogy mindez megtörtén-
het velünk vasárnapról vasárnapra.

L A C Z I  R O L A N D

Tallózó

„Az »engedelmeskedni« [...] katonai használatból való, és
annyit jelent, mint: besoroz, alárendel valakinek, a közép
és szenvedő alakban: alávetem, alárendelem magam vala-
kinek, engedelmeskedem neki.” (Jubileumi kommentár.
Bib liaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft.)

„A napok egyre gonoszabbakká válnak felettünk. De ezt
a nehéz időt az apostol ezer meg ezer alkalomnak látja a
jóságra, hűségre, állhatatosságra, szeretetre és szolgálatra.
[...] Sokan úgy várják a véget, hogy mámorba temetkez-
nek. Milyen bolondság! Mámorosodjatok meg Szentlé lek -
től!” (Ravasz László: Az Ó/Újszövetség magyarázata. Kál -
vin Kiadó)

„[...] teljetek meg Lélekkel! Tehát a hívőnek nem csupán
ön uralmat kell gyakorolnia, hanem a Szentlélek uralma
alatt kell élnie. [...] Tehát az az ember él bölcsen, akit a
Szentlélek irányít.” (A Biblia ismerete kommentársorozat.
Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

„A körülvevő gonosz és az idő rövidsége miatt az a kí -
sér tésünk lehet, hogy napjainkat saját elképzelésünk sze-
rint viharos és lázas tevékenységben töltsük. Ez semmit
sem jelentene, csak elvesztegetett energiát. Az a fontos,
hogy megértsük Isten akaratát a magunk számára min-
den nap, és megtegyük azt. [...] Lehet keresztyén munkát
végezni saját elképzelésünk szerint és saját erőnkből, tel je -
sen az Úr akaratától függetlenül is. A bölcsesség útja az,
hogy felismerjük Isten akaratát egyéni életünkben, azután
teljesen engedelmeskedünk neki. [...] A Szellemmel be tel -
jesedésnek negyedik eredménye az egymásnak való en ge -
delmesség Isten félelmében.” (William MacDonald: Új szö -
vetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„Az tud »akribósz peripatein«, aki bölcs. [...] Tud ja,

hogy maroknyi időnk van és ezért meg kell ragadnunk
mind azt, amit Isten reánk bíz. [...] Semmivel sem helyet -
te síthetjük a Lélekkel való beteljesedést.” (Balikó Zoltán:
Az efezusi levél. Evangélikus Sajtóosztály)

„Semmi sem fontosabb az életben, mint hogy felfedez-
zük és megtegyük Isten akaratát. Mi több, amikor keres-
sük, nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk Isten »álta-
lános« és »egyénre szabott« akarata között. [...] Akik va ló -
ban alávetik magukat Jézus Krisztusnak, azok könnyedén
engedelmeskednek egymásnak is.” (John Stott: Az efe zu si
levél. Harmat Kiadó)

Gondolatok, illusztrációk

AFORIZMÁK
(Krisztus félelmében)
„Ki tudná bemutatni ezt a szegény ácsmestert, aki 2000
éve úgy megmozgatja a szíveket és a szellemeket, mint
senki más; akinek kilétéről jelenleg is kifulladásig vitáz-
nak és könyvtárakat írnak? Ki ez az ember, akinek minden
szavát, mozdulatát, lépését számozva olvassák 551 nyelvre
lefordítva?... Megfoghatatlan titok keresztényeknek és
nem keresztényeknek!”

P. Henry Boulad SJ (1931–): A szív okossága

(Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek…)
„A mértékletes és tisztességes életmódnak [...] megvan az
az előnye is, hogy minél jobban megcsontosodott, minél
mélyebben gyökeret vert valakiben, annál hamarabb meg-
érzi az ember, ha csak egy hajszálnyit is eltér tőle…”

Alessandro Manzoni (1785–1873) olasz regényíró

(teljetek meg Lélekkel)
„A Szentlélek – már jóval azelőtt, hogy a Hiszekegy ágaza -
tává lett – átélt valóság volt az ősegyház tapasztalatában.”

Eduard Schweizer (1913–2006) újszövetségi professzor

(mert az idők gonoszak…)
„Nincs olyan társadalmi érték, ami ne került volna könny-
be és vérbe.”

Anatole France (1844–1924) francia regényíró

TÖRTÉNET
(a mi Urunk Jézus Krisztus nevében)
Jeff Williams a nemzetközi űrállomáson hat hónapos
missziót teljesít, de közben is kapcsolatban marad evangé-
likus lelkészével e-mailen és mobiltelefonon keresztül. Őt
és társai közül másokat is imában hordoz gyülekezetük. A
Houston-körzetben található egyház két űrhajós tagjáért
imádkozik. (RNS, 2006. június 30.)

VERS
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(mert az idők gonoszak…)
Radnóti Miklós: Járkálj csak, halálraítélt!
(részlet)

Ó, költő, tisztán élj te most,
mint a széljárta havasok
lakói és oly bűntelen,
mint jámbor, régi képeken
pöttömnyi gyermek Jézusok.

S oly keményen is, mint a sok
sebtől vérző, nagy farkasok.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Ez az ige alapvetően egyértelmű, jól értelmezhető, szinte
min den mondat önmagában is egy-egy igehirdetés témája
le hetne. Nyelvezete egyszerű, a szakasz erénye, hogy az eti -
kai figyelmeztetéseket megoldás is követi.

A textus gondolkodásra, elmélyülésre való felszólítása,
tanácsa, valamint óvása a meggondolatlanságtól, esztelen-
ségtől mai viszonyaink között is megszívlelendő. A levél-
részletet akár ma is írhatta volna egy neves igehirdető,
egyházvezető. Közel érezzük magunkhoz a gondolatokat,
érdekes és izgalmas szakasznak tartjuk.

Talán az utolsó mondat okoz egy kis értelmezési gon-
dot, nem teljesen illeszkedik a szöveg többi részéhez, és
nem teljesen érthető, hogy mit takar az „engedelmesked -
je tek egymásnak”. Az együtt gondolkodó csoportból töb-
ben javasolták ennek elhagyását.

A textusról szóló igehirdetésben lehetne kitérni arra,
hogy társaságban például bátran mondjunk odaillő ige -
ver seket, aranymondásokat, mintha közmondásokat mon -
danánk, hogy ezáltal is épüljenek mások. Kereszténysé -
günk felvállalása először önmagunk előtt, vagyis bennünk
történik, és csak ezután léphetünk oda mások elé bizony-
ságunkkal arról, hogy számunkra mit jelent az a néhány
évtized, amit ajándékba kapunk Istentől.

Konklúzióként elmondhatjuk: sohasem engedhetjük el
magunkat annyira, hogy ne tudnánk, mit és hogyan te-
szünk; nem lazulhatunk „esztelenül”, mert nekünk, keresz-
tényeknek mindig és mindenhol jó példával kell elöl jár-
nunk.

Szentháromság ünnepe után 21. vasárnap
Ef 6,10–18

Bevezető gondolatok a levélről

Efezus városa az ókorban fontos kereskedelmi központ
volt kikötővel és kereskedelmi útkereszteződésekkel, száz -
ezer körüli lélekszámmal. Pál járt itt egy rövid időre a má-
sodik missziói útja végén, majd a harmadik út során hosz-
szabban időzött ott, két évet élt a városban.

Magyarázók vitatják azt, hogy a levelet valóban maga az
apostol írta. Úgy gondolják, lehetett egy körlevél, amelyet
– többek között – Efezusban is felolvastak a gyülekezet-
ben. Erre utalhat az is, hogy hiányzik a konkrét címzés a
levél elejéről, valamint az is, hogy általános, gyülekezete-
ket érintő témákkal foglalkozik. Él az a feltevés is, misze-
rint Pál egyik munkatársa vagy egy tanítványa volt a levél
szerzője, aki a kolossébeliekhez írt páli levél alapján írta
meg ezt a levelet. Erre mutat az, hogy néhány helyen meg-
egyezik a két levél szövege, szinte szó szerint.

A levélben a mondanivaló főbb pontjai, témái: 1. A levél
leszögezi, hogy semmilyen ismeret, tudás nem vezet a te -
rem tés és a megváltás mélyebb titkaiba, hanem ezt egye  -
dül Krisztus kegyelme tárja fel az ember előtt. 2. Az Is  ten -
nel való megbékélés az ő népének tagjává tesz mindenkit,
aki benne hisz. Ez egymással való megbékélést is jelent. 3.
Nagyon fontos az apostoli üzenet megtartása, to vább -
adása, valamint a Krisztusba vetett hit megélése a gya -
korlatban, a mindennapokban.

Akkor és most
Az efezusi levél kijelölt szakasza – bár elsőre talán épp az
ellenkezőjének tűnik – nem könnyen érthető. Sok teológiai
fogalmat használ az apostol, amelyek valós és mély értel-
mét a hétköznapi ember nem ismeri, számára ez idegenül
hang zik, nehezen tud vele mit kezdeni. Elsősorban azt tar-
tom fontosnak, hogy közel hozzuk az igét, az üzenetet,
monda ni valót a ma emberéhez. Ez talán elérhető úgy (is),
ha rámutatunk arra, hogy mennyi közös pont van az ak-
kori és a mai ember között.

Efezus hatalmas kereskedőváros volt, sok és sokféle em -
ber fordult meg ott, akik vallásilag és ideológiailag is nyi -
tott gondolkodásúak voltak. A sokféle hittel szemben el -
fogadóak voltak, mindenféle vallási elképzelésnek teret
ad tak. Sok gazdag ember fordult meg ott, akik megenged-
hették maguknak azt is, hogy többféle vallásban keressék
a számukra megfelelőt, akár pénzen vásárolva amulette-
ket, szerencsét hozó tárgyakat.

Ma is hasonló világban élünk. Bár Magyarország hiva-
talosan keresztény állam, mégis nyitott sokféle egyéb val-



lás, irányzat és ideológia felé. Áramlik be a sok ajánlat, le-
hetőség, amelyen kapva kapnak ma is a boldogságot, jó
életet kereső, hajszoló emberek. Ma itt éppúgy teret kap
mindenféle ember és hit, mint az akkori Efezusban.

Egy ilyen sokszínű helyzetben nehéz megtalálni az iga-
zit. Egyrészt nehéz olyan személyt találni, aki hitelesen ve-
zet az igazi út felé, másrészt igen könnyen és gyorsan elté-
rítheti a kereső embert bárki más, aki jobb portékát kínál,
jobb áron.

Ahogyan akkor, az emberek ma is küzdenek az életben,
és ahogyan akkor, ma is megjelennek hasonló problémák.
Bátran merem állítani, hogy bizonyos értelemben ma is
rabszolgatartó társadalomban élünk. A különbség „csupán”
annyi, hogy ma nem emberek azok, akik uralják a másik
embert, hanem a multik, a gazdasági hatalommal rendel-
kező kapitalista cégek, amelyek dolgoztatnak és hajszol-
nak; számukra az ember csakis addig érték, amíg hasznot
hoz. (Tisztelet a kevés kivételnek.) Az emberek ma is meg-
tesznek mindent a megélhetésért, hiszen ahogyan akkor,
úgy ma is el kell tartani családot, nevelni kell a gyerekeket.
(Félreértés ne essék, nem gondolom, hogy az igehirdetés a
mai világrend, a multicégek szidásának a he lye, mindezt
csak azért tartom fontosnak említeni, hogy lássuk, meny -
nyi re hasonló a mai életünk, mint Pál idejében volt.)

Mindebből következik egy nagyon fontos, alapvető kér-
dés:

Vajon harc-e az életünk?
Elsőre a válasz mindenképpen: igen. Hiszen harcolunk el -
fo gadásért, szeretetért, küzdünk a megélhetésért, az előbb -
re jutásért. Ezek mind harcok. De ha az egész életünk csak
a harcról szól, régen elfelejtettük, miért lettünk teremtve.
Nem jó, ha az életünk szétforgácsolódik az állandó küzde -
lemben. Amikor harcról beszélünk, az embereknek első sor -
ban nem a teológiai, ideológiai, eszmei küzdelem jut az
eszükbe. Ami eszükbe jut: harc a főnökkel, hogy elfogad -
ják a jelentést, munkát, tervet stb. Harc a gyerekkel, hogy
ír ja a leckét, ne nézze a tévét, ne lógjon a számítógépen.
Harc a szomszéddal, hogy kösse meg a kutyát, hogy ne
dob ja át a szemetet, hogy ne hallgasson este hangosan ze-
nét. Harc a házastárssal, hogy legyen türelmesebb, se gí tő -
ké szebb, ked vesebb. Harc önmagunkkal, hogy legyünk
igyek vőbbek, ön zetlenebbek vagy épp önzőbbek. Ez az,
ami re az embe rek gondolnak, ha a harcot említjük. És ez
nem jó így. Min denkinek jelen vannak ezek a dolgok az
éle tében, akár miben is hisz, akármit is követ. Mert min -
den ki ember, és mindenki a földi társadalmak valamelyi-
kében él – mi jelenleg itt, Magyarországon.

De itt éppen nem erről van szó. A levél írója éppen a fel-
olvasott rész előtti fejezetekben ad etikai, erkölcsi útmuta-
tást az életre, a gyakorlatra házastársaknak, uraknak és
szolgáknak, gyermekeknek és szülőknek. Követendő út -

mu  tatást. Ami nagyon fontos, hogy nekünk, akik Krisz tust
kö vetjük, mégis valamiben másképpen alakulhat az éle -
tünk.

Mi sem úszhatjuk meg ezeket az összecsapásokat. A ke-
resztény ember sem tökéletes, vannak súrlódásai főnök-
kel, szomszéddal, gyerekkel, szülővel, házastárssal. A ke-
resztény ember is küzd a megélhetésért, sokszor önhibáján
kívül ő is rabszolga lesz, kihasználható, kizsákmányolható,
eldobható. Mégis, éppen az lenne a legfontosabb monda-
nivaló, hogy valamiben más. Ahogyan harcol.

Kell-e fegyver?
Minden ember keresi önmagát, helyét, feladatát a világ-
ban. És a keresés közben legtöbben elkövetjük – többször,
sőt akár állandóan is – ugyanazt a hibát: ítélünk és hason-
lítunk. A keresztény emberek egyik legnagyobb kísértése
és legnehezebb harca ez: önmagunkkal megharcolni ezen
a két területen. Ne ítéljünk – nem a mi dolgunk, nem a mi
fel adatunk. Isten majd ítél, ahogyan neki tetszik, ahogyan
ő akarja. Ne ítéljünk el sem másokat, sem magunkat. Tart -
suk szem előtt a nehézségeket, ismerjük el hibáinkat, bű -
neinkért kérjünk bocsánatot, de ne ítélkezzünk. Bol dog -
talanságot szül. Ne hasonlítsunk össze – mert nincs két
egyforma ember, de minden ember egyformán értékes. Az
összehasonlítgatás a kudarcok, a bánat melegágya. Mert
mindig lesz valaki, aki valamiben jobb, ügyesebb, szebb,
okosabb… Fontos megtanulni azt, hogy nem egymástól
függnek az értékeink, és nem egymást nézegetve leszünk
mi magunk jobbak, ügyesebbek, okosabbak.

A legnagyobb csatát mindig önmagunkkal kellene vív-
nunk. Ehelyett időt és energiát fecsérelünk arra, hogy har -
colunk a főnökkel, a szomszéddal, a gyerekkel, a szülő vel,
a házastárssal. Pedig a harc igazi dimenziója nem itt van,
hanem – ha úgy tetszik – feljebb. Az ige pedig felsorolja
azokat az eszközöket, amelyek segíthetnek győzni.

Így a válasz a kérdésre: igen, kell a fegyver, az Úr fegy-
vere. Nemcsak az Ószövetség népének, de nekünk is csak
akkor van esélyünk csatákat nyerni, ha mellettünk áll az
Isten. Ő pedig teljes fegyverarzenálját nekünk adja, hogy
segítsen, ha az ő oldalán harcolunk. Mindenki harcol, a
kérdés az, hogy milyen erővel. Aki Isten nélkül harcol, csak
saját magára, saját erejére, eszére, képességeire támaszko-
dik. Aki Istennel harcol, amellett ott van az Isten, és segíti,
támogatja, vezeti. És itt van az igei lényeg: igénybe ve-
szem-e az életem kisebb és nagyobb küzdelmeihez azt,
amit Isten a segítségemre küld?

Isten fegyverzete – az igehirdetés felé
Az igehirdetés fontos, központi üzenetének azt tartom,
hogy megértsük, nem vagyunk egyedül a harcban. Bu ta -
ság azt gondolni, hogy nincs harc, ahogyan butaság az is,
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hogy nincs szükségünk segítségre. Isten pedig ad. Önzet -
le nül, ahogy mindig. Az ördög mesterkedései mind embe -
ri dolgokban nyilvánulnak meg: csalásban, hazugságban,
falánkságban, lustaságban, stb. Az ördög legnagyobb fegy -
vere az, hogy egymás ellen fordít embereket, és ráveszi
őket arra, hogy egymással küzdjenek, ahelyett, hogy meg -
látnák az igazi ellenséget. De lehet ellene küzdeni, és ta lán
lehet győzni is.

Amikről a textusunk ír, mind nagyon fontos fogalmak.
Olyanok, amelyek minden ember számára fontosak, lé-
nyegesek, akármilyen stációban álljon is a hitét vagy hitet-
lenségét illetően.

Igazságszeretet. Ritka kincs, olyan erény, amelyet nem
divat gyakorolni. Mert az őszinte, igaz beszéd nem köz-
kedvelt. De Isten ereje felfegyverez erre is: merjünk bátran
és igazán szólni az Úr ügyében, az emberek ügyében.

A megigazulás páncélja. A páncél megvéd. Arra kell, hogy
az ütés, a kard vagy a golyó ne jusson el az emberhez, ne
tépje fel a húsát. Az Isten előtti igaz mivolt ilyen védelem,
mert azt jelenti, hogy elfogadott, szeretett, megváltott em-
ber vagyok, úgy, amint vagyok. Tökéletlenül, harcosan,
küz delmekkel együtt, csetlő-botló, esendő emberként. Ez
ad bizonyosságot az Isten irántam való, mindennél erő-
sebb szeretetéről. Ez valóban páncél.

A békesség evangéliumának hirdetése. Ki ne akarna bé-
két önmagában, családjában, munkájában, közösségeiben,
országában, a világon? Az evangélium, amelyet mi hirde-
tünk, Isten megváltó munkája Krisztusban békét hoz elő -
ször a mi saját szívünkbe, otthonunkba, szűkebb és tágabb
környezetünkbe is akár.

A hit pajzsa, a Lélek kardja. Nem tudunk harc nélkül él-
ni, ezért kell a pajzs és a kard. A hit erőt ad, átsegít, báto-
rít. A kard segít utat vágni a sűrű bozótban, és ha kell,
megvéd egy támadás során. Istentől jövő erővel.

Az üdvösség – nem véletlenül hagytam utolsónak.
Fontos szó, fontos tartalommal, de veszélyes, mert talán a
legkevésbé megfogható és értelmezhető, a legtöbb vitát
ka varó. Kinek van, kinek nincs? Ki nyeri el, és el lehet-e ve -
szíteni? A tudata, a benne való bizonyosság valóban fegy-
ver, de könnyen meg is sebezhetünk ezzel valakit, vagy
akár önmagunkat is. Talán éppen ezért is van védő sze -
repe a harcos ruhatárában, és nem támadó.

Mindezek, ha megvannak, szinte a legyőzhetetlenség
ér zésével töltik el az embert. De azt sem szabad elfelejteni,
hogy egy páncél nehéz, hogy a kardforgatást sokat kell
tanulni és gyakorolni, hogy a pajzsot biztos kézzel kell
tudni tartani, hogy kivédje a nyilakat, és a sisak is csak ak-
kor véd, ha megfelelő a mérete. Nem egyszerű ez a harc,
nem szabad lenézni, kicsinyíteni, mert akkor nagyon ha-
mar elbukunk.

D E Á K  Á G O TA

Tallózó
„…a keresztyén ember döntő harcban áll, élet és halál har -
cában. Ellenfele nem az emberi tudatlanság, [...] hanem
maga a Gonosz. [...] A lélek fegyverzetét csak egy úton le-
het megszerezni: imádság által.” (Ravasz László: Az Ó/Új -
szö vetség magyarázata. Kálvin Kiadó)

„Isten legjobb katonái azok, akik tudatában vannak saját
gyengeségüknek és hatástalan voltuknak, és akik egyedül
rá támaszkodnak. [...] Teljesen fel kell fegyverkezni; egy
vagy két darab nem elegendő. Csakis az a teljes vértezet
tesz bennünket sebezhetetlenné, amelyet Isten biztosít.
[...] Az imádságnak folyamatosnak és nem szórványosnak
kell lennie; szokásnak, nem elszigetelt cselekvésnek. [...] A
Szellem által kell imádkozni, vagyis ihletve és vezetve.”
(Wil liam MacDonald: Újszövetségi kommentár. Evan gé liu -
mi Kiadó)

„A fegyverzetnek Istentől kell származnia – természete
szerint isteninek kell lennie. Az emberi fegyverzet nem vé-
di ki a Sátán támadásait.” (J. N. Darby: A Biblia köny vei nek
áttekintése. Evangéliumi Kiadó)

„A test szerint gondolkozó fölöslegesnek érzi az imád-
ságot, mintha az nem az erő, sőt a gyengeség jele volna, s
csendben le is nézi az imádkozót. Pedig valóságban az
imádság erőteljes cselekvés; pótcselekvésekkel nem he -
lyet tesíthető; mindenekelőtt ebben kell helytállnia hívő-
nek és gyülekezetnek egyaránt.” (Szabó Andor: Lábam
előtt mé cses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„A legfontosabb azonban az imádság láthatatlan fegy-
vere.” (Pat és David Alexander [szerk.]: Kézikönyv a Bib -
liá hoz. Scolar Kiadó)

„…az »ekklészia« minél inkább a Krisztus teste, annál
nyugtalanítóbb tényezőkké válunk ebben a világban, kon-
frontációk növekednek, élesedik a harc. Senki számára nem
jelent felmentést saját erőtlensége. [...] A tudatosan keresz -
tyén életforma pedig minden lehetséges ellenséges erőt
ma gára von. [...] Azonban nemcsak reánk támad ezernyi
seregével a »diabolosz«, mi is támadunk. Csak védekezés
nem jellemezheti az »ekklészia« népét. Egyetlen támadó
fegy verünk az ige. [...] Ez a harc csúcspontja! [...] Azok a
Krisz tuséi, akik harcukat elejétől imádságban kezdték, így
foly tatják [...], ami győzelem, mindig meghallgatott imád-
ság, ami vereség, mindig el nem mondott imádság.” (Balikó
Zol tán: Az efezusi levél. Evangélikus Sajtóosztály)

Gondolatok, illusztrációk

AFORIZMÁK
(vegyétek fel az Isten fegyverzetét)
„Pál apostol [...] a katonák életéhez hasonlította a keresz-
tények életét. »Vállald a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó
katonája« (2Tim 2,3) – írta egy fiatalembernek. Mikor há-
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ború idején valaki belép a hadseregbe, tudja, hogy harcba
kell mennie. Ha életben akar maradni, komolyan kell ven-
nie a kiképzést, és mindent meg kell tanulnia a fegyverei-
ről és arról, miként kell ügyesen forgatnia őket.”

Kék Madár Családsegítő Alapítvány

(hogy ellenállhassatok…)
„…azt a vallási elvet, hogy a hit cselekedetekben nyilat-
kozzék meg, igen helyes átvinni a filozófiákra is: gyümöl-
csük szerint ítéljünk róluk is…”

Francis Bacon (1561–1626)
angol filozófus, lordkancellár

(erők és hatalmak ellen…)
„A vallással való szembenállás napjainkban sokkal kifino-
multabb: nem sorakoztat fel radikális és agresszív érveket,
sőt a vallás állandóságát is elfogadja, de csak úgy, mint
megfáradt és összezavarodott lelkek pihenőjét, afféle spi ri -
tuális hétvégét a túl sok materializmus, a fárasztó munka, a
kirívó erkölcstelenségek után… (Hirdeti, hogy) a vallás te-
ljességgel személyes ügy…”

Molnár Tamás (1921–),
az USA-ban élő filozófus és politológus

(Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát…)
„Nem arra törekszünk, hogy örökkévalók legyünk, hanem
csak arra, hogy a dolgok és tettek ne veszítsék el előttünk
azonnal értelmüket. Akkor megmutatkozik a semmi,
amely körülvesz minket…”

Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944)
francia író és pilóta

TÖRTÉNET
(a mi harcunk nem test és vér ellen folyik…)
Fanatikus hinduk a karácsonyi ünnepek során az ország
keresztény kisebbségét több helyen ismét megtámadták…
Az ASIANEWS jelentése szerint nacionalista hinduk szent -
este több városban kerékpárral ide-oda kerekezve próbál-
ták megzavarni erőszakosan a szentesti alkalmakat. Az In  -
diai Egyházak Tanácsa is megerősítette, hogy fundamen-
talista hindu csoportok már jóval karácsony előtt beindí-
tották gyűlöletkampányukat a keresztények és a kará -
csonyi ünnepek ellen. Néhány lelkészt őrizetbe is vettek,
így előzve meg, illetve zavarva meg a karácsonyi előkészü-
leteket. (2006. december 28.)

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Az adott szöveget igen aktuálisnak érzem fájdalmasan
meg osztott társadalmunk szempontjából. Az igazság ta -
nú ságtevőire nagy szüksége van értékvesztett korunknak,
amelyet a hit hiánya, a reménytelenség és a relativizmus

jellemez. Pál apostol arra tanít, hogy a keresztényeknek
éle tükkel kell tanúságot tenniük arról, amiben hisznek.
Ma még inkább igaz, hogy a világ csak az életre váltott
evangéliummal szólítható meg, a szavaknak nem hisz. A
harc és a békesség látszólag ellentmondásban állnak, de
en nek van keresztény feloldása: nem az embert, hanem
bű nös tettét ítéljük el. Életünkkel kell megmutatnunk,
hogy a reményben élő ember messzebbre lát, a szeretet-
ben élő ember mélyebbre lát, a hitben élő ember mindent
más fényben lát.

Meg kell erősödnöm az Úrban, az ő hatalmas erejében
úgy, hogy felveszem az Isten fegyverzetét, hogy mindig ké-
szen álljak a gonosz lelkek, a démonok legyőzésére. Pál
azért hívja fel erre a figyelmünket, mert ezek segítsége
nél kül nem győzhetünk a negatív erők és hatalmak ellen.
Át vitt értelemben, mint egy harcba induló katonának, ne-
künk is minden „felszereltséget” magunkra kell öltenünk,
mindegyikre szükségünk van. Fontosnak tartom még azt
is, hogy Pál nem azt mondja, hogy „csak” higgyetek, és
ezeket automatikusan megkapjátok, hanem ezt nekünk
kell magunkra öltenünk. A tudatos keresztény életre hívja
fel figyelmünket.

Talán a legnagyobb hatást az tette rám, hogy miközben
harcról van szó, fegyver csak egy van, és az a „Lélek kard -
ja”, amely az Isten beszéde. Minden más védelem. Nagyon
is elfogadom azt, hogy ennyi védőeszközre van szükség.
Mert bár a harcunkat a gonoszság lelkei ellen kell nekünk
is vívni, azok bennünk és körülöttünk, testben és vérben
vannak jelen a világunkban. Csodálatos ez a védelmi leltár.

A kérdéses igerész az előző fejezetek lényegének össze-
foglalását jelenti:

1. Nekünk, embereknek nem egymás ellen kell viaskod -
nunk, nem a másik emberben kell a ránk leselkedő veszélyt
látni, hanem a rosszra csábító sötét hatalmaknak kell el len -
állnunk, a bennünk munkáló rossz ellen kell harcolnunk.

2. Az apostol megerősít és megnyugtat minket, hogy
Isten fegyvertára eme harchoz bőséges, s ha tudunk ezek-
kel a fegyverekkel bánni, azaz ha hiszünk ezek erejében,
ezek a fegyverek tökéletesen megfelelőek is.

3. Az utolsó mondatot nagyon fontos üzenetnek érzem:
csak a Lélek ereje és az őszinte imádság segíthet hozzá
ben nünket az isteni arzenál eredményes használatához.
Is ten kegyelme nélkül nincs eredményes védekezés a kísér -
téssel szemben; csakis Isten kegyelméből születhetünk újjá.

Kérdések, problémák
„…hogy ellenállhassatok a gonosz napon…” Úgy tűnik,
hogy csak egy napról van szó, nem pedig az egész életünk
során nap mint nap fellépő küzdelmekről.

A sötétség világának urai és a gonoszság lelkei a meny-
nyei magasságban vannak? Nem itt, a mindennapi világ-
ban, ahol velük szemben küzdenünk kell?
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Mi itt vagyunk lenn a porban, az ellenfél pedig a
mennyben. Ez két külön térfél. Hogy lesz ebből harc?

A mennyei magasságot úgy kell érteni, hogy ezek nagyon
nagy erők? Azaz egy magasságban vannak a jó erőkkel?
Netán ezek is isteni eredetűek?

Hogyan lehet mindezt jó keresztényként megélni, ho-
gyan lehet mindig készen állni? Ha az ember lelkileg
mindig a csúcson akar lenni, a hétköznapi, gyakorlati éle-
tet nagyon nehéz megélni. Pedig itt a földön fizikálisan is
létezni kell!

A gonosz mindig készen áll a támadásra, és keresi a
gyenge pontjainkat. Harcolnunk kell ellene az apostol ál tal
felsorolt valamennyi fegyverrel, de én a saját életem ta -
pasztalata alapján más sorrendet állítanék fel. A katona is
csak úgy tud harcolni, ha valakitől megkapja a fegyvere ket.
Mi is csak úgy tudunk harcolni, ha Isten méltónak ítél arra,
hogy nekünk adja a fegyvereket. Hiába erőlködök és aka -
rok én, ha Isten nem ad fegyvert. Az ő segítsége nélkül sem-
mi vagyok. Én ezért tartom fontosnak, hogy imádsággal
kezdjük.
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Ének

Invokáció
L: Meggyújtom ezt a gyertyát az Atya nevében,
Gy: aki a Szeretet: Teremtőnk, Megtartónk és éle-

tünk Forrása.
L: Meggyújtom ezt a gyertyát a Fiú nevében,
Gy: aki a Remény: Megváltónk, Testvérünk és békes-

ségünk Forrása.
L: Meggyújtom ezt a gyertyát a Szentlélek nevében,
Gy: aki a Jelenlét: Vigasztalónk, Pártfogónk és min-

den örömünk Forrása.

L+Gy: Három láng ég, Isten fényei:
Isten fölöttünk, Isten mellettünk, Isten bennünk.
A kezdet, a vég és az örökkévalóság.

Zsoltár
L: Uram, hozzád emelkedem lélekben!
Gy: Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg.
L: Utaidat, Uram, ismertesd meg velem,
Gy: ösvényeidre taníts meg engem!
L: Vezess hűségesen, és taníts engem,
Gy: mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned

reménykedem.
L: Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre,
Gy: melyek öröktől fogva vannak.
L: Kegyelmesen gondolj rám,
Gy: mert te jóságos vagy, Uram!
L: Közösségben van az Úr az őt félőkkel,
Gy: szövetségére tanítja őket.
L+Gy: Uram, hozzád emelkedem lélekben!

Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg!

L: Ezt a napot Isten kezébe tesszük le most.
Gy: Hozzá fordulunk szívünk minden gondolatával.
L: Istenünk, légy jelen közöttünk,
Gy: hogy megérkezzünk hozzád.
L: Légy igévé, életté számunkra,
Gy: hogy betöltsd hiányunkat.
L: Légy csenddé bennünk,
Gy: hogy egyedül rád figyeljünk.

Csönd

Igeolvasás, igehirdetés

Ének

Litánia
L: A te Fiad Gy: a mi Urunk
L: A te igéd Gy: a mi hitünk
L: A te alázatod Gy: a mi erőnk
L: A te Lelked Gy: a mi életünk
L: A te bölcsességed Gy: a mi reményünk
L: A te szolgaságod Gy: a mi növekedésünk
L: A te fájdalmad Gy: a mi hallgatásunk
L: A te teljességed Gy: a mi szegénységünk
L: A te békességed Gy: a mi végességünk
L: A te távolságod Gy: a mi kétségeink
L: A te irgalmasságod Gy: a mi imádságunk

Imádság
Istenünk, elcsöndesedve, oltalmadba térve feléd fordulunk
most.

Köszönjük, hogy erőt adtál a mai naphoz – kérünk, add
most békességedet!

Esti ima



Köszönjük, hogy ide vezettél bennünket – kérünk, add
a benned való közösség örömét!

Kö szön jük, hogy kereső lelket adtál – kérünk, add, hogy
megértsük: te mindig mellettünk állsz!

Köszönjük, hogy követésedre hívsz – kérünk, adj szí -
vünkbe szeretetet, amely a te szeretetedből fakad. Indíts a
hit bátorságával embertársaink felé.

Istenünk! Irgalmasságodra bízzuk terheinket, vétkein-
ket, gyengeségünk és fáradságunk mulasztásait.A magunk
ereje kevés, hogy mindazt, amit ránk bíztál, megtegyük.
Fogadd mégis azt a keveset, amit hozni tudunk, és kegyel-
meddel tedd teljessé, egésszé.

Köszönjük, Istenünk, hogy nem egyedül járjuk utunkat,
hogy vannak, akik szeretnek, s akiket szerethetünk. Gond -
vi selő irgalmasságod őrizzen mindnyájunkat! Vigyázz a
Földre, otthonunkra, minden teremtménytársunkra. Ol -
tal  mazd a veszélyben lévőket, gyógyítsd jelenléteddel a
szen vedőket, a védteleneket és kétségbeesetteket. Terjeszd
fö lénk, kérünk, áldó kezedet. Adj pihenést, megújulást
test ben és lélekben!

Miatyánk

Istenünk, add áldásodat ránk!
Áldd meg a fölöttünk világító Holdat,
az alattunk elterülő földet,
a mellettünk nyugovóra térő testvért,

a szívünk mélyén élő képmásod,
az előttünk álló éjszaka nyugalmát.

Áldás
L: Nyugodjék meg rajtunk az Atya áldása,
Gy: aki Teremtőnk, Megtartónk és életünk Forrása.
L: Nyugodjék meg rajtunk a Fiú áldása,
Gy: aki Megváltónk, Testvérünk és békességünk for-

rása.
L: Nyugodjék meg rajtunk a Szentlélek áldása,
Gy: aki Vigasztalónk, Pártfogónk és minden örö-

münk forrása.

Ének
az EÉ 255. énekének dallamára:

Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk tégedet:
Légy kegyes, és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet!

Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét,
A ránk törő rút éjhomályt világosságod rontsa szét!

Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk.
Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk!

Kérünk, hatalmas jó Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén,
Ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökkön él.
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Pályázati felhívás tanulmányi segélyre
Az Obermayer Alapítvány célja és rendeltetése az – örökhagyók szándéka szerint – árva és félárva evangélikus közép -
iskolások (esetleg főiskolások) tanulmányainak segítése. Elsősorban az anyagi nehézségek miatt segítség híján tanul-
mányaikat folytatni nem tudók megsegítése a cél.

A hitoktatók, gyülekezeti lelkészek segítségére számítunk a rászoruló, evangélikus vallásukat gyakorló diákok fel -
ku tatásában és felkarolásában. A tanulmányi segélyt vagy 10 hónapos tanulmányi időre, vagy a tanév elejei beiskolá-
zásra folyósítjuk, mégpedig az evangélikus iskolán, vagy a nem evangélikus iskolába járó tanulók esetén a hitoktatón
keresztül. 

A pályázathoz kívánatos a hitoktatói vagy lelkészi ajánlás.
A pályázatot az Obermayer Alapítványnak kell címezni és a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség címére

(1123 Budapest, Kékgolyó u. 17.) folyó év augusztus végéig eljuttatni, mert a kuratórium szeptember első napjaiban
dönt a pályázatokról, és még szeptemberben eljuttatja az első részletet. Minthogy havonta küldenénk a tanulmányi se-
gélyeket, előnyös egy banki számla számának a pályázatban való közlése is. 

Bízunk a lelkész és hitoktató testvérek segítőkészségében!

2008. júniusában 
az Obermayer Kuratórium elnöksége
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