
Boldogtalanok, akik nem hallgatják Isten beszédét, mert
így megtartani sem tudják.

„Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útjain jár.”
(Zsolt 128,1) Boldogtalanok, akik meghallgatnak viszont
minden plety kát és rossz hírt, arra mindig minden hely-
zetben van idejük, és megtartanak emlékezetükben min-
den bántást és tüskét, amit mástól kaptak. Ugyanakkor el-
felejtik, mennyi jót kaptak kérés nélkül is mennyei Aty juk -
tól, szüleiktől, az előttük járó nemzedéktől.

„Boldog lehetsz, Izrael, van-e hasonló hozzád? Nép, me-
lyet védelmez az Úr, ő a te segítő pajzsod és dicsőséges kar-
dod.” (5Móz 33,29a) Boldogtalanok, akik hallgatják ugyan
néha Isten beszédét, de olyan ritkán és felületesen, hogy
alig marad meg valami bennük.

„Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel ke-
resik őt, nem követtek el álnokságot, hanem az ő útjain jár-
tak.” (Zsolt 119,2) Boldogtalanok, akik hallgatják Isten be-
szédét, de nem tartják meg, mennek a saját fejük szerint, s
csalódottan veszik észre, hogy zsákutcába jutottak.

„Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömöt talál pa-
rancsolataiban!” (Zsolt 112,1) Boldogok, akik hallgatják
Is ten beszédét, s őszinte bűnbánattal ismerik be, hogy
nem mindig tudták megtartani.

„Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és
nincs lelkében álnokság.” (Zsolt 32,2) Boldogok, akik hall-
gatják Isten beszédét, és tiszta szívvel vágyakoznak arra,
hogy megtartani tudják azt.

„Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltö-
röltetett.” (Zsolt 32,1) Boldogok, akik hallgatják Isten be-
szédét, és a hallottakat nem tartják meg önzően, hanem jó
szívvel készek továbbadni szóval, élettel, hogy mások is
boldogok lehessenek.

„Boldog, akit kiválasztasz, Uram, és közeledbe engedsz, hogy
udvaraidban lakozzék.” (Zsolt 65,5) Boldogok, akik el tudnak
hallgatni, ha Isten akar beszélni hozzájuk, és meg tud nak
szólalni, amikor a megtartó erőt keresőnek a Meg váltó Jé -
zusról és az ígéreteit megtartó Istenről tanúskod hat nak.

Boldogok, akik hallgatják Isten beszédét, és készek tü-
relmesen meghallgatni embertársaikat, szeretteiket, bará -

taikat, amikor azok örömükről, bánatukról, kudarcaikról,
sikereikről vallanak.

„Boldog az, akiknek gondja van a nincstelenekre, ha baj-
ba kerül, megmenti az Úr. Az Úr megőrzi, és életben tartja,
boldog lesz a földön.” (Zsolt 41,2) Boldogok, akik meg hall -
gat ják a másik ember bűnvallá sát, őszinte bűnbánatában
mellé állnak, és nem hagyják magára. Boldogok, akik meg-
őrzik a lelkipásztori titkot, megőrzik a gyónási titkot, és
Isten felszabadító igéjével fölemelik az elesettet, és segítik
a talpra állásban.

„Aki megveti felebarátját, vétkezik, de aki az alázatoso kon
könyörül, boldog lesz.” (Péld 14,21) Boldogok, akik hallgat -
ják Isten beszédét, de nem hallgatnak, ha az igazságért és
a megalázottakért, a jogfosztottakért kell megszólalni.
Boldogok, akik nem némák, ha a szeretet hangjával s a re-
ménység üzenetével fordulhatnak oda másokhoz.

„Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát, nem igazo -
dik a kevélyekhez és az elvetemült hazugokhoz.” (Zsolt 40,5)
Boldogok, akik hallgatják Isten beszédét a templomban,
miséken és istentiszteleteken, bibliaórán és hittanórákon,
életük csúcspontjain és mélységeiben, keresztelőn és eskü-
vőn, temetőben a sír mellett. S nem kisebb az örömük ak-
kor sem, ha az otthonukban, a betegágyon vagy személyes
találkozásokkor hallhatják. Boldogok, akik mint Szent
Ferenc még a madarak énekében, a patakok csobogásá-
ban, a szél suttogásában is meghallják Isten beszédét.
Boldogok, akik mint Szent Ágoston, a játszó gyermekek
szavában is felfedezik, hogy Isten szólítja őket – „tolle le-
ge” –, vedd és olvasd, s nem haboznak felfedezni a Szent -
írás ban Isten nekik szóló üzenetét. Boldogok, akik az idős
betegek sóhajában, a másik ember szívdobogásában is
meghallják, az élet Istenének min degyikünkkel üdvös ter-
ve van. Boldogok, akik felnézve az útszéli keresztekre,
templo mok tornyára, oltárok asztalára szavak nélkül is
meghall ják, amint Isten megszólítja őket: úgy szeretem a
világot, hogy az én egyszülött Fiamat adtam érte, hogy aki
hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen;

Jézus mondja: még boldogabbak azok, akik hallgatják
Isten beszédét, és megtartják azt!
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Kénytelen vagyok csupán a memóriámra támaszkodni.
Nem is tudok semminek sem utánanézni, nemcsak a Bib -
liá ban, a könyvtáramban sem. Akadozva rögzítem gondo-
lataimat, nehezemre esik, mégis megpróbálom. Már év ele -
jén aggasztott egy folyamat. Polarizálódik társadalmunk,
két szekértábor fog kialakulni. A tavaszi választások után
be  is következett; sajnos most is eszmék, inkább jelszavak,
in dulatok, érzelmek borzolják társadalmunkat. Ez késztet
néhány észrevételem megfogalmazására és rögzítésére.

Hová tűntek az angyalok?
Eszmefuttatás a jelenlegi magyar címer, valamint Luther
reggeli, esti imádsága kapcsán

Közéletünkben a szavak, fogalmak devalválódnak és hasz-
nálhatatlanná válnak. Például jobb- és baloldal. Lehet jó és
rossz értelme is, aszerint, hogy ki használja, milyen ösz -
sze függésben, milyen szándékkal. A vallásos életben is
hasz nálunk szavakat, kifejezéseket, de végig se gondoljuk,
mit jelentenek, mi a mélyebb tartalmuk. Ilyen pl. két ösz -
sze függő fogalom: angyal és menny. Énekeljük például:
„Mennyből az angyal eljött hozzátok, pásztorok.”

Mi az angyal? A lexikon meghatározása szerint képze-
letbeli lény. Így imádkozunk: Mi Atyánk, ki vagy a meny -
nyekben. Vagy: miképpen a mennyben, úgy a földön is. Mi
a menny? Voltaire azt mondta: átengedjük a mennyet a ve -
rebeknek. És az angyalok? Szerb Antal szerint Shakespeare
az első európai drámaíró, aki úgy próbált körülnézni a föl-
dön, mintha nem borulna rá az égbolt. Elég szörnyűnek
találta. Sartre-nak Az ördög és a jóisten című színdarabjá-
ban elhangzik egy mondat: „Egy mély kút fenekén élünk,
és nincsen felettünk semmi.”Az egzisztencialista életfelfo-
gásban az angyal és a menny fogalma helyett sokkal in-

kább a démonok és a pokol felé fordul az érdeklődés.
Hagyjatok fel minden reménnyel, kik itt beléptek! Ez van
felírva a pokol kapujára – Dante Divina Commediája sze-
rint. Hol a pokol? Nem a mélyben, a föld gyomrában, nem
is a túlvilágon. Ismét csak Sartre mondja: „A pokol a má-
sik. A másik, aki pokollá teszi az életemet, és akinek az éle-
tét én is pokollá tudom tenni. Hát folytassuk…” – ezekkel
a kietlen szavakkal végződik a Zárt tárgyalás című színda-
rabja.

A mai európai ember viszolyog. A mennyország gondo-
latát monotonnak, unalmasnak találja, ennél sokkal izgal-
masabb, változatosabb, érdekesebb a pokol. Hova tűnnek
az angyalok? Miért vetem fel ezt a kérdést a Magyar Köz -
társaság ma érvényes címerével kapcsolatban?

Egy észrevétel. A magyar szent korona közjogi jelentő-
ségének a története egyedülálló egész Európában. Köztár -
sa ságról lévén szó, kérdéses, miként értelmezzük a címer-
pajzsnak és a szent koronának a kombinációját. Ez az együt -
tes meglehetősen különös volt már a két világháború köz-
ött is, amikor Magyarország királyság volt. Királyság – ki-
rály nélkül. Kormányzója egy tengernagy volt, noha a tri-
anoni határok közé szorult országnak nem volt már ten -
gere. Még egy sajátosság: a két világháború között a cí-
merpajzsot két angyal hordozta. A rendszerváltozáskor
né mi vita után megmaradt a koronás címer, de eltűnt a két
angyal. Feltehető, hogy a két angyalt csupán dekoráció nak
gondolhatták. Heraldikai értelmezésben azonban sze -
repük ennél több és más. Azt juttatják kifejezésre, hogy a
hatalom végső forrása nem a nép, mert az felülről adatik.
Az állam hatalmát hordozó és gyakorló személy, valamint
testületek nem birtokosai a hatalomnak, hanem sáfárai.

El lehet gondolkozni tehát az angyalok eltűnéséről. Meg
kell még említenem, hogy szeretem és naponként haszná-
lom Luther reggeli és esti imádságát. Az imádság ezzel a
mondattal végződik: „Szent angyalod legyen velem, hogy
a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam.”

F I G Y E L Ő
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Mindez tanúsítja, hogy az angyalok kérdésével való fog-
lalkozásom nem teológiai csemegézés, hanem aktualitása
van, és személyes kérdésem is.  

Angyalok a Bibliában

Az angyalok jelenlétét nem lehet figyelmen kívül hagyni
az ószövetségi és újszövetségi történetekben. Ezek a törté-
netek az angyalok szolgálata nélkül érthetetlenek. Már a
Genezis elején találkozunk egy őrzőangyallal: egy kerub-
bal, akinek lángpallos van a kezében, védi az Édent az em-
bertől, de az ember érdekében. Egészen más jelenség,
mint a katolikus szent képeken látható, kisgyermeket pal-
lón átkísérő, bájos őrzőangyalka. 

A szövetségláda tetején két bronzból öntött szárnyas
an gyal őrzi a parancsolatokat. Ézsaiás templomi vízióját
Lu ther így énekelte meg: „Ézsaiás könyvében ránk ma-
radt, hogy égi trónján látta az Urat, feléje két szeráf hajolt,
mindkettőjüknek 6-6 szárnya volt. Kettő a lábukat fedé,
kettővel arcukat takarták bé, a harmadikkal könnyen rep-
kedtek, harsogva mondtak ily dicséretet: Szent, szent,
szent az Úr, a Seregek Ura. A hely gomolygó füsttel lőn te-
le.” Az egész teremtett világ Isten dicsőségének színtere.
Teatrum gloriae suae, mint Kálvin mondotta. Ezt az an-
gyalok sanctus éneke teszi nyilvánvalóvá.

Az újszövetségi angelosz görög szó, jelentése küldött,
követ, küldönc. Némi túlzással azt mondhatjuk, Isten pos-
tása. Ők adják hírül, egyben értelmezik is az üdvtörténet
nagy eseményeit. Megjelennek karácsonykor, húsvétkor és
a mennybemenetel alkalmával. Érdekes, hogy Isten angya-
lának mondja az evangélium Keresztelő Jánost, Jézus
Krisztus útegyengetőjét. A Jelenések könyvében szó van
egy angyalról, aki végigrepül az égen, az egész föld felett,
kezében az evangéliummal. Melanchthon ennek az igének
az alapján prédikált Luther temetésekor. Luther szolgála -
tát is ilyen angyalinak látta.

Az angyalok Isten gondviselő munkájának eszközei is.
Oltalmazzák, kísérik és jó irányba terelik az embert. Fel éb -
resztik Józsefet álmából, és arra késztetik, hogy mene kül -
jön Heródes elől Máriával és Jézussal együtt Egyip tom ba.
Angyal szabadítja ki Péter apostolt pünkösd után a főpap-
ok börtönéből, angyali látomás hatására keresi fel
Kornéliuszt, a pogány századost, és végez első alkalommal
keresztelést pogány család körében.

Angyalok a vallásokban
és a művészetekben
Néhány megjegyzés a Bibliában szereplő angyalokról és
szolgálatukról. Először vallástörténeti, kulturális mód szer -
rel próbálunk közelíteni a dologhoz. Lehetséges, hiszen az

ókori Kelet hagyatékában számtalan hasonló je lenséggel
találkozunk. A Bibliában szereplő angyalok szolgálatának
a titkát ilyen eljárással mégsem lehet megfejteni, megérte-
ni, értelmezni. Szolgálatuk egyedül abból a történetből
érthető és értelmezhető, amelyben szerepelnek, és amelyet
éppen ők értelmeznek. 

A képzőművészek meglehetősen nehéz helyzetben van-
nak, amikor angyalt és az angyal szolgálatát próbálják áb-
rázolni. Az angyal vagy angyalok szolgálata nem optikai,
hanem apokaliptikus jelenség. A képzőművészek kényte-
lenek fantáziájukra támaszkodni. Általában fehérruhás
alakot ábrázolnak nagy szárnyakkal. A szárnyak csupán
azt jelzik, hogy az angyalok szolgáló lelkek, tüstént ott
van nak, ahol meg kell jelenniük, ahová az Úr küldötte
őket. Karácsony a világtörténelem, az egész kozmosz meg -
határozó eseménye. Történetírói szempontból bagatell, jel-
entéktelen esemény. Mi történt? Augustus római csá szár
uralkodása idején a birodalom egy távoli provin ciá jában,
egy eldugott kis helységben, egy Mirjám nevezetű zsidó
asszonynak fia született. A történetírás múzsája, Klió iró-
nja meg se rezzen erre az eseményre. Mennyből jövő an-
gyal hirdeti a jó hírt, csoda történt. Mi ennek a csodának a
lényege? Egy nagy eszme, a világbéke eszméje öltött testet?
Az inkarnációban, az Ige testté lételében nem erről van
szó. Az inkarnáció eseményében arról van szó, hogy az
ember Isten problémája, mégpedig az az ember, aki elide-
genedett Istentől, sőt létét is megkérdőjelezte. Egy Luther-
ének kifejezésével élve arról van szó, hogy Isten ná lunk
száll, nem iszonyodik tőlünk, magához emel, sőt kész haj-
lékává tenni szívünket. Ez jó hír, evangélium, amely befog-
adóját Isten magasztalására, gloria in excelsis Deo éneklé-
sére készteti.

Az angyalszárny tehát kifejezésre juttatja, hogy Isten
nem csak szeret bennünket, hanem szeretetéről tudósítani
is akar, vallomást tesz róla. Mivel Isten ilyen megfoghatat-
lan mértékben szeret bennünket, szeretetében gondunkat
is viseli. Erre is utalnak az angyalszárnyak. Gondoljunk is-
mert énekünkre: „Mint ahogy a sas kicsinyét szárnyával
betakarja, engem is befed és megvéd az Úr hatalmas kar -
ja… Minden elhagy, elfeled, Isten vég nélkül szeret.”
Gondolhatunk egyik esti énekünk kezdő sorára is: „Ó, ter -
jeszd ki, Jézusom, oltalmazó szárnyad”.

Az Úr angyala

Az angyal szó bibliai szövegek összefüggésében mindig
va lamilyen viszonylatban jelenik meg, soha nem teljesen
független, önmagában való létezőként. Ez különbözteti
meg az általános vallásosság, sőt a költészet szóhasznála -
tá tól is. Az angyal mindig az Úr angyala. „A te szent an-
gyalod legyen velem” – kérjük imádságunkban. „Adjon
Isten jó éjszakát, küldje hozzánk szent angyalát” – énekel -
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jük. Láthatatlan, de az Úr szolgálatára rendelt teremtmény.
Szolgálata híradásban vagy a gondviselés valamilyen je -
len ségében jut érvényre. Léte, egész lénye csak Isten felől
értelmezhető. Isten istenségét szolgálja, vagyis azt, hogy
Is ten egészen más, mint ahogy mi azt gondoljuk. Ilyen
össze függésben nem üres udvariaskodás, hanem valósá-
gos és lehetséges, hogy ezt mondjuk valakinek, akit szere-
tünk, és akinek a szeretetét megtapasztaltuk: angyalom.

Figyelembe kell vennünk azt is, hogy az Úrnak nemcsak
angyala, hanem többes számban angyalai is vannak.
Angyalai tábort járnak körülöttünk. Velünk az Úr táborba
száll, énekli Luther. Isten az Ószövetség szerint is a Se -
regek Ura. A Seregek Ura velünk van, Jákob Istene a mi vá-
runk, hangzik a 46. zsoltárban. Egyik karácsonyi énekünk
az angyalok királyának nevezi Jézust. 

Amikor háromszori megkísértése után elhagyja az ör-
dög Jézust, ezt olvassuk az evangéliumban: angyalok je -
len tek meg és szolgáltak neki. Elfogatásakor azt mondja
Jézus, hogy angyalok ezreit hívhatná segítségül, hogy sza-
badítsák meg őt, de nem teszi, mert be kell tejesednie az
Írásnak. Mindez nem jelenti az angyalok hatalmának és
szolgálatának lebecsülését. Hiszen az ő szolgálatára ren-
deltettek a mi javunkra. A világ megváltásának ügye azon-
ban nem az angyalok kezébe van letéve, hanem az ő kezébe.
Nem az angyalok, nem is egy angyal kezébe, a Meg vál tó
kezébe van letéve a világ és az emberiség jövője. Az angya -
lok azért járnak tábort körülöttünk, azért veszik körül jó
erők életünket, hogy a teremtett, de Teremtőjétől elidegene -
dett világ és emberiség élete ne zuhanjon a tohuvabo huba,
a káoszba, és egyben szabadságot biztosítsanak a hitet, re-
ményt és szeretetet teremtő evangélium hirdetése számára.
Az új eget és az új földet, amelyben igazság lakozik, nem
ezek a különben jó erők fogják megteremteni, hanem az, aki
egyszer eljön, hogy mindeneket újjá tegyen, és nem ké sik. 

Angyalok és e világi hatalmak

A magyar címerről szóló észrevételemmel kapcsolatban,
de egyébként is érdemes és szükséges figyelembe venni
mindazt, amit Pál apostol a Kolossébeliekhez írt levele 1.
fejezetében mond az angyalok láthatatlan seregéről.
Néven nevezi őket. Őbenne, vagyis Jézus Krisztusban te-
remtetett minden, ami van a mennyben és a földön, látha-
tók és láthatatlanok. Akár királyi székek, akár uraságok,
akár fejedelemségek őáltala, őbenne és őreá nézve terem-
tettek. Valamennyi megnevezés különböző formájú és mé-
retű államhatalmat jelöl. Nem idegenek és nem kö zöm -
bösek Jézus Krisztus számára. Hiszen valamennyit ő léte-
sítette. Az ő királyi uralmán belül léteznek, és neki vannak
alárendelve. Sajátos módon, de az ő embermentő, világ-
megváltó művének szolgái. Az állam tehát nem emberi ta-
lálmány, nem valami társadalmi szerződésnek a gyü -

mölcse, még akkor sem, ha annak látszik. Jézus Krisz tus
az angyalok királya azt jelenti, hogy neki adatott minden
hatalom mennyen és földön. Övé a teljhatalom, minden
más hatalom neki van alárendelve, őt szolgálja. Őtőle me-
rőben különbözik az egyház, amely az ő teste, a szentek
közössége, amelynek ő a feje, de az ő egész világot átfogó
királyságán belül, középpontjában helyezkedik el. Úgy
helyezkedik el, hogy körül van véve az angyali hatalmak
őrző, védő szolgálatával. Más az egyház és más az állam
szolgálata, de mind a kettőnek ugyanaz az Ura. Az egyház
feje egyben az angyalok királya. Mindez távolról sem jel-
enti azt, hogy az egyház ki van szolgáltatva kénye-kedve
szerint az államnak és a politikának. Ellenkezőleg, az egy-
ház is figyelmezteti az államot, mennyire komoly, az em-
beri sorsot befolyásoló szerepet tölt be, s figyelmezteti ar-
ra is, hogy hatalmával nem bánhat öncélúan, mert azzal
eredeti rendeltetésének megfelelően az emberiség életé-
nek jó rendjét kell szolgálnia.

Igazában csak az egyházon belül válik tudatossá az ál-
lam földi szerepének rendkívüli fontossága és komolysá-
ga. A filozófusok lánglelke legföljebb csak óhajtva sejti,
hogy miről van szó. Csak bizonyos, az emberi gondolko-
dás segítségével megfogható részlegeket észlelnek, érté-
kelnek és próbálnak rendszerezni. Gondoljunk Platónra és
Arisztotelészre vagy Machiavellire és a vele vitatkozó
Nagy Frigyesre vagy akár Morus Tamásra. Az újkorban
Marxra s az őt alkalmazva korrigáló Leninre. E tekintet-
ben az óhajtva sejtés még a nagy teológusokra is vonatko-
zik, amikor az állam kérdésével próbálnak foglalkozni,
mint pl. Augustinus, Luther, Kálvin vagy korunkban Karl
Barth. Megállapításaik – bármilyen értékesek – nem örök
érvényűek, mert mindig csak koruk kihívásainak össze-
függésében érthetők és értelmezhetők.

Angyalok és démonok

Az eddigiekből nyilvánvaló, hogy az angyalokkal, vagyis
az angelológiával a krisztológia összefüggésében foglalkoz -
tunk. Rövidre fogva arra az eredményre jutottunk, hogy az
angyali hatalmasságok – beleértve az államha talmat is –
Isten láthatatlan teremtményei a mi javunkra. Az angeloló -
gia felől közelítve a krisztológiához, annak gazdagsága bon -
takozott ki előttünk. Individualizmusra hajló korunkban
feltárult előttünk Jézus Krisztus személyének és megváltói
művének kozmikus jelentősége. Az én Megváltóm az an-
gyalok királya, és az angyalok királya az én Megváltóm.

Csak ezután térhetünk ki egy teológiai szempontból
másodrendű, mégis – hitetlenségünk és kishitűségünk kö-
vetkeztében – izgalmasnak és érdekesnek tartott kérdésre.
Ez a pokol, az ördög, a diabolos és a démonok kér dése.
Isten egyiket sem akar ja. Istentől való elidegenedésünk
következtében törtek be a világba és rontottak ránk .
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Ennek ellenére az atyai ház kapuja nyitva áll, és ez a mi
erős várunk.

Egy előadás alkalmával Veres Péter mutatott rá, milyen
találóan jellemzi Petőfi az emberi lét kilátástalanságát az
alföldi betyár alakjában. A betyárt alkonyatkor prüsszögve
viszi a ló szállása felé, háta mögött farkas, feje fölött holló.
Mégis, erre a betyárra szállás vár valahol. Luther szerint is
kikerülhetetlen földi létünkben a találkozás az ősellenség-
gel, aki most is üldöz még, nagy a serege, csalárdság fegy-
vere. Mégis erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és paj-
zsunk. Az agresszorral, a semmirekellővel, a nihillel nem
csupasz kézzel kell szembeszállnunk és mezítelenül, ha-
nem amint az apostol mondja: öltözzétek fel a Jézus
Krisztust, és ne tápláljátok a testet kívánságra. Le gye tek
erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek fel
a világosságnak fegyvereit. Ezeket a fegyvereket írja le
részletesen az Efezusiakhoz írott levél 6. fejezete.
Ugyancsak az efezusi levelében írja le, hogy ezek az ellen-
ségek lefegyverzett, vert hadak. A kereszten gyalázatunkat
és poklunkat elhordozó, egyben eltávolító Jézus Krisztus
győzött. Ő a hős vezér, kit Isten rendelt mellénk. Nincsen
olyan helyzet, nincsen olyan pillanat, amikor ne ő lenne az
Úr, és amikor követhetetlen lenne számunkra. A kereszten
Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.

Mindez szoros összefüggésben áll az államhatalom, a
politika kérdésével. Az állammal mint történelmi képződ-
ménnyel, a politikával mint emberi tevékenységgel több-
nyire ellenszenves, olykor undorító módon találkozunk a
földi életben. Nem a hatalom, Istennek ez az ajándéka ron-
tja meg az embert, hanem a hatalommal felruházott em-
ber rontja meg a hatalmat, amikor nem tud helyesen élni
vele, és azt öncélú módon, önkényesen kezeli. Ennek pél-
dája Pilátus, Tiberius császár palesztinai helytartója, tulaj-
donképpen jelentéktelen kis hivatalnok. Így is a legszánal-
masabb politikus és a legálságosabb bíró mintaképe.
Mégis hiába kérkedik és fenyegetődzik hatalmával, Jézust
nem tudja feltartóztatni a Golgota felé vivő úton. Anélkül
hogy tudná, negatív magatartásával is csupán esz köz Isten
üdvtervében. Jézus elismeri hatalmát, mert akár milyen
rosszul is bánik vele, Pilátus az onnan felülről való hata-
lomnak csak sáfára. Mégpedig nagyon rossz sáfára.

Az ember, a népek rossz sáfársága következtében válik
az állam olykor a mélységből feltörő fenevaddá. A hatalom
ennek ellenére is jó, mert Isten teremtménye a mi javunk-
ra. Ezért mondja Pál apostol Néró uralkodása idején is a
rómaiaknak: minden lélek engedelmeskedjék a felsőbb
hatalmasságnak, mert nincsen hatalom, hanem csak
Istentől. Másutt ugyanakkor óvja a keresztényeket az an-
gyalok tiszteletétől, vagyis az öncélúvá vált hatalom, az ön-
kény imádatától. Többek között éppen ezért került a cre-
dóba Pilátus. Magabiztosan, fölényesen kérdi Jézustól: va-
lóban király vagy te? A politikum, az állam működése nem
független Jézus királyságától.

1935-ben, mikor Ordass Lajosnak, a MELE akkori elnö-
kének megbízásából országos lelkészkonferenciát szervez-
tem szeptemberben a Fébé-anyaházban, Hűvösvölgyben,
Változó világ című előadásomban az állam kérdését krisz-
tológiai kérdésként tárgyaltam. Raffay Sándor püspök és
sokan mások ezt kifogásolták. Szerintük az állam és a po-
litika kérdése nem tartozik a második hitágazatba, hanem
csupán az elsőbe. Az egyház ne politizáljon! – szokták
mondani. Ez igaz abban az esetben, ha napi politikáról van
szó, de nem igaz, ha az egyház közéleti felelősségének ta-
gadását jelenti. Az egyház élete és szolgálata az állam ke-
retei között működik, nem lehet ezért közömbös a köz-
ügyek iránt, mint ahogy nem lehet államellenes, és nem
lehet az állami igények kritikátlan kiszolgálója sem.

Hová tűntek az angyalok?

Térjünk vissza ezután az eredetileg felvetett kérdésre.
Hová tűntek az angyalok? Ez a kérdés nem kíváncsiskodó.
Igazában szorult helyzetbe került, kétségbeesett emberek
kérdése. „Ahol eddig angyal állott, talán mostan senki sin-
csen” – mondja Radnóti Miklós egyik versében, kilátásta-
lan helyzetben, magára hagyottan, tehetetlenül. Hová tűn-
tek az angyalok? Kérdezhették a zsidók 1944-ben, a néme-
tek bevonulása után, amikor fel kellett varrniuk a sárga
csillagot, és nem tehettek semmit, és nem tudott senki
sem tenni semmit a bevagonoztatásuk ellen. Hová tűntek
az angyalok? – kérdezhették Hitler idejében a szöges drót-
ok mögé zárt, majd gázkamrákban fuldokló emberek.
Hová tűntek az angyalok? – kérdezhették a sztálini idők-
ben a koncepciós perek áldozatai és a gulágokra hurcolt
milliók. Hová tűntek az angyalok? – kérdezhetik a
Szovjetunió összeomlása után kibontakozó bankokrácia,
technokrácia globalizálódása idején a munkanélküliek, a
tönkrement kisvállalkozók, de még inkább a világ kéthar-
madát kitevő, gazdaságilag elmaradott és eladósodott né-
pek, országok és az éhező milliók.

Az angyalok nem tűntek el, helyükön vannak, még ak-
kor is, amikor a tapasztalat ezt nem igazolja. Helyükön
vannak még akkor is, amikor a 42. zsoltárral így éneke-
lünk: sebessége árvizeknek és a zúgó nagy habok fejem
felett megütköznek, s már-már összeroskadok. Amikor
gú nyosan azt kérdik tőlem vagy kétségbeesetten magam is
kérdem magamtól: hol van a te Istened? Nem tűntek el,
he lyükön vannak, akkor is, amikor aléltan, erőtlenül alud-
ni látjuk az angyalok királyát. Miközben hullámok rémíte-
nek bennünket mérhetetlen víz felett. Éppen ilyenkor nem
szabad elfelejteni, hogy ő megvívhat tengerekkel, ő a ki-
rály, a keresztre feszített és az Atya jobbján ülő, akinek
adatott minden hatalom mennyen és földön. Nem a vak
szerencsében, nem is ábrándos kockázatvállalásokban re-
ménykedünk, hanem az angyalok királyában, az ő nevé-
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ben kérjük, kell is kérnünk az Atyát: szent angyalod legyen
velünk, hogy a gonosz erőt ne vehessen rajtunk. Még a kil-
átástalan, sokszor elviselhetetlen helyzetekkel is magához
akar és magához tud kötni bennünket. A földi nehézségek
közül nem menekülhetünk a mennybe, hanem egyedül
hozzá, aki mennynek, földnek Teremtője. Nél kü le, hozzá
való kötődésünk nélkül a menny földiekkel játszó égi tü-
neménnyé, csalfa, vak reménységek kancsalul festett egei-
nek ábrándvilágává válik. 

A menny, Istennek ez a számunkra láthatatlan és meg-
foghatatlan teremtési régiója nem valami tündérország,
ahová megszökhetünk a földi élet nyomorúságai és feladatai
elől. Sokszor figyelmen kívül hagyjuk, hogy Isten nemcsak
a földnek, hanem – amint énekeljük – mennynek, földnek
Teremtője. Ha figyelmen kívül hagyjuk, hogy Jé zus nem-
csak az egyház feje és személyes Megváltónk, hanem az
angyalok királya is, akkor a menny a kiszámíthatatlan
szörnyűségek helyévé is válhat, ahonnan égzengések, föld -
indulások, árvizek és szélviharok, tűzvész és járványok és
pusztító háborúk formájában emberi erőnket meghaladó
katasztrófák zúdulhatnak földi életünkre. Gondoljunk az
özönvízre, vagy Sodomára és Gomorára, de arra is, hogy
azon a bizonyos szeptember 11-én hányan mondták azt:
itt a világ vége. A számunkra megfoghatatlan és láthatat-
lan, sorsunkat mégis meghatározó valóságnak, az Isten ál-
tal teremtett mennynek ez a rémlátása teljesen céltalanná
teszi a földi életet, hiábavalóvá az emberi munkát, és ma -
gát az embert a véletlen, a sors játékszerének tekinti. Egy a
második világháború idején Dunántúlra menekült értel-
miségit (?) megkérdezett egy helyi szőlősgazda: mi lesz
velünk, ha bejönnek az oroszok? Meglehetősen brutálisan
így válaszolt: megdöglünk mindnyájan, gazduram. Az
ilyen rémlátásokkal szembefordulva mondja Pál apostol:
nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem a sötétség
fejedelmével szemben, amelynek Luther szerint nagy a se-
rege, csalárdság fegyvere. És ugyancsak ő mondja: a mi
munkánk nem hiábavaló az Úrban, mert – ahogy megint
más helyen mondja – se magasság, se mélység, se angya -
lok, se fejedelemségek, sem semmiféle hatalmasság nem
szakíthat bennünket el attól a szeretettől, amely nyilván-
valóvá lett a mi Urunkban, Jézus Krisztusban. A háborgó
tengeren megjelenő Jézus Krisztus pedig ezt mondja meg-
rettent tanítványainak: Ne féljetek, bízzatok, én vagyok.
Egy házában pedig így énekelhetünk: „Mennynek, földnek
Teremtője, ó szentséges Háromság, e világnak éltetője,
vég hetetlen boldogság. Te bölcs rendelésednek a menny és
föld engednek.” 

A menny Isten által teremtett láthatatlan, számunkra
megfoghatatlan valósága angyalaival együtt nem tündér-
kert, és nem a rémségek fészke – sokkal reálisabb, bár né-
ha ránk zúdul, és nyilvánvalóvá válik Isten haragja a tőle
elidegenedett ember gonoszsága miatt. A Jelenések köny-
ve látomása szerint Isten angyalai olykor parancsára ha -

rag jával telt poharát ürítik ki a földre. Mégis mindent fe -
lülmúl Isten ígérete, hűségének, szeretetének nagysága a
tőle elidegenedett világ iránt. Fiát sem azért küldte, hogy
elpusztítsa, hanem hogy megtartsa, újjáteremtse a világot.
A régiek elmúltak, új eget és új földet várunk, amelyben
igazság lakozik. Ezzel együtt jár, hogy a régi ég és régi föld
meg fog rendülni, és tűz emészti meg azt a rengeteg sze-
metet, amely felett nem tudtunk mi úrrá lenni. Utunk
nem az Édenhez vezet vissza, hanem ennél sokkal szebb,
nagyobb helyszínre, a mennyei városba, az atyai házhoz,
ahol már nem tükör által homályosan, hanem színről
színre látunk. Ahol már templomra sincs szükség, mert
velünk lakozik az Úr. A béketűrő Jóbhoz hasonlóan min-
dent sokszorosan kapunk vissza. Erről van szó, amikor
valljuk az Apostoli hitvallással: hiszem a test feltámadását
és az örök életet.

Hová tűntek az angyalok? – kérdeztük mindjárt az ele -
jén, s megállapítottuk, hogy nem tűntek el. A Biblia szám-
talan helyén találkozom velük, s képtelenség kihagyni
őket onnan. Megállapítottuk, hogy milyen szoros össze -
füg gés van Jézus Krisztus személye, megváltói munkája és
az angyalok szolgálata között. Nemcsak személyes Meg -
vál tóm, nemcsak az egyház feje, hanem az angyalok kirá-
lya, az uraknak Ura. Néki adatott minden hatalom meny -
nyen és földön. Életünk nincs beledobva a semmibe, noha
sorsunkat láthatatlan, számunkra megfoghatatlan angyali
erők határozzák meg, nem vagyunk ezeknek kiszolgálta-
tott játékszerei. Szolgáló lelkek segítenek élni hosszabb
vagy rövidebb földi tartózkodásunk idején. Telj ha talom
nem nekik, hanem a megfeszített Krisztusnak adatott, aki
meghalt bűneinkért és feltámadt megigazulásunkra, aki-
ben maga Isten vetett korlátot tőle való elidegenedésünk
miatt méltán fölgerjedt haragjának. Akiben megbocsátot-
ta bűnünket, hogy evangéliumával megbátorítsa szívün-
ket, megbékéltessen magával és az új élet útjára vezérelje
lépteinket. Szeretetének ettől a hatalmától nem választhat
el bennünket sem mélység, sem magasság, sem fejede lem -
ség, sem hatalmasság, se jelenlevők, se eljövendők.

Jézus Krisztus, az angyalok királya felől – és nem elvon -
tan – közeledtünk az angyalok hatalmának és szolgálatá-
nak megértéséhez, értékeléséhez. Mellőztük a számtalan
bibliai hely figyelembe vételét, amelyek az angyalokkal
fog lalkoznak. Nem kíséreltük meg az angyalok tevékeny-
ségét valamiféle hierarchikus rendbe foglalni az igehelyek
elemzésével. Bármennyire érdekes és izgalmas, csak óva-
tosan foglalkoztunk az ősellenségnek, a gonosznak a két-
ségtelen hatalmával, amely Istentől való elidegenedésünk
következtében tört be a teremtés látható és láthatatlan vi-
lágába. Amíg a földön élünk, számolnunk kell támadásá-
val, de még inkább kell számolnunk azzal, hogy vesztes
hatalom. Angyalai, a démonok nem Istentől kapták ha tal -
mu kat. Ha sonlók azokhoz a csendes-óceáni szigeten re -
kedt japán ka tonákhoz, akik a háború után tíz évvel sem
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tudták, hogy a japánok elvesztették háborújukat. Egy hajó
közeledtére éktelen tüzelésbe kezdtek, de végül is le kellett
tenniük a fegyvert. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? –
írta Pál apostol a rómaiaknak. Bethlen Gá bor halálos
ágyán még hozzátette csendesen: bizony, kicsoda?

Angyalok a címeren

Az angyaloktól hordozott magyar címer régebbi ábrázolá-
sa kapcsán foglalkoztunk a földi állam, a földi ország és az
angyalok hatalma közötti összefüggéssel. A magyar állam
címerét tartó angyalok a heraldika nyelvén jelképesen azt
fejezik ki, hogy az államhatalom nem gonosz, mert felül-
ről való, az angyalok királyától.

Hatalom nélkül nem beszélhetünk államról, állami te-
vékenységről, politikáról. Az államnak hatalma van, az ál-
lamnak hatalom adatott arra, hogy honvédséget állítson
fel, bíráskodjék, biztosítsa a jogrendet, az ellátást, meg-
szervezze a gazdasági tevékenységet, és káosz vagy zsar-
nokság helyett fenntartsa a szabadságot. Ezzel közvetve –
akár tudatában van, akár nem – biztosítja az evangélium
hirdetésének szabadságát és életterét is, tehát az egyház
szolgálatát. Az állam címerét tartó angyalok azt is jelképe-
zik, hogy a földi állam nem élhet önkényesen hatalmával.
A hatalommal rendelkező állam uralkodói és tisztségvise -
lői sáfárok. Nem lenne hatalmad, ha nem onnan felülről
kaptad volna – mondja Jézus Pilátusnak. A sáfárnak szá-
mot kell adnia szolgálatáról.

Külön foglalkoztunk Pilátus személyével, ezzel a hit-
vány politikussal és álságos bíróval. Miért került Pilátus a
Credóba? És miért éppen a második hitágazatba? Először
is azért, mert éppen Pilátus személye tanúsítja, hogy a ha-
talommal milyen hitvány módon sáfárkodik az ember. Az
államhatalom gyakorlásával kapcsolatban többnyire na -
gyon rossz benyomásai vannak az emberiségnek a törté -
ne lem folyamán. Azért került Pilátus, ez a rossz sáfár a
Cre dóba, mert hitványsága ellenére sem tudja megakadá -
lyozni Isten üdvtervének valóra válását. Hiába mossa ke-
zét, kénytelen szolgálni azt az általa lenézett, megmosoly-
gott királyt, akinek az országa nem e világból való. Azóta
Róma hatalma ledőlt, rabigába görbedt, és hány biroda-
lom jött és távozott! Ez az ország az a hatalom, amely nem
e világból való, csak jön. Kérjük is: jöjjön el a te országod!
Angelológiával foglalkozó írásom formai és szerkezeti
szempontból inkább hasonlít egy hullámzó tóhoz, mint
fo lyóhoz. A folyó elindul valahonnan, és megérkezik vala-
hová. A tó hullámai fölemelkednek, eltűnnek, újra megje -
lennek, de mindig más formában, más variációban. Akár -
csak egy polifon zenei műben többször felcsendül ugyan-
az a téma, de mindig más variációban.

A lelkek megkülönböztetése
Témánk egy új variációját próbálom még megszólaltatni.
Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt első levele 12. fejeze-
tében foglalkozik a Szentlélek sokféle ajándékával, a kariz-
mákkal. Egyik ilyen adomány, készség, karizma a diakri-
szisz ton pneumaton, vagyis az a kritikai készég, hogy kül-
önbséget tudjunk tenni a lelkek különböző nemei kö zött.
Így is mondhatjuk: tájékozódási készség a kor szellemi
irányzatai között. Egy irányzat, világnézet vagy mozgalom
jelszavainak hátterében angyali vagy démoni erők mű-
ködnek. Az apostol szerint ugyanis a sötétség fejedelmé-
nek, a hazugság atyjának megvan az a képessége, hogy
magát a világosság angyalává álcázza. Lucifer, a fényhozó.
Kérdésem: mennyiben segíthet bennünket Luther reggeli
és esti imádsága ma társadalmunk hisztérikus légkörében
ehhez a karizmához való igazodáshoz, józan ítélőképes-
séghez, higgadt magatartáshoz?

Úgy tűnik, mintha kétkapus labdarúgó-mérkőzés tere -
pé vé vált volna az egész ország. Vádaskodás, gyanakvás,
gya núsítás mindenfelé. Képtelenség, hogy országunk hor -
thysta fasiszták és kádárista kommunisták utódainak tár -
sa dalmává váljék. Józan gondolkodású, higgadt magatar-
tású emberekre van ma szükség. Nagyon aktuális a luthe-
ri imádság kérése: a te szent angyalod legyen velem, hogy
a gonosz erőt ne vehessen rajtam.

Miért szeretem és szerethetjük ma is Luther reggeli és
esti imádságát? A felelet röviden csak ennyi: azért, mert
hinni és élni segít. Amikor kibírhatatlanná válik a világ, az
embereket félelem szállja meg, rémképek gyötrik, máskor
üstökösként jelenik meg valaki a történelem egén, hogy
célkitűzéseivel tömegeket részegítsen meg, ilyen idők re
utal va mondja Pál apostol az efezusiaknak: meglássátok,
mi módon, okosan járjatok, ne mint bolondok, hanem
mint bölcsek, mert a napok gonoszak. Ne részegedjetek
meg, hanem teljesedjetek be Szentlélekkel. 

Hamleten tragikus életérzés vesz erőt, amikor úgy érzi:
kifordult sarkából a világ, és most neki kell azt a helyére
zökkentenie. Adjatok egy pontot a világon kívül, és én ki-
fordítom a tengelyéből – mondta egykor a görög bölcs.
Van-e ilyen archimédeszi pont, és ha van, birtokba vehet -
jük-e? Az említett képnél maradva így fogalmazhatjuk
meg az evangélium, a Szentírás üzenetét: van egy ilyen fix
pont, nem nekünk kell hatalmunkba vennünk, az vesz ha-
talmába minket, karnyújtásnyira van, nincs messze tő-
lünk, megközelíthetővé teszi magát, ingatag életünk hozzá
erősíthető, hogy belékapaszkodjunk, tőle függjünk. A
Mária gyermekében, Jézusban hozzánk hajló, minket ma-
gára vállaló isteni szeretet a fix pont, az archimédeszi
pont.
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Hálaadás és alázat
Luther nem véletlenül kezdi így imádságát: hálát adok ne-
ked, szerető mennyei Atyám, szeretett Fiad, az Úr Jézus
Krisztus által. Jézus Krisztus a hívó szám, ezen a számon
mindenkor, mindenhol hívható a mennyei Atya. Ezért ne-
vezte Ráday Gedeon „arany láncnak” az imádságot. Azt
hisszük, reá függeszkedve mi vonzzuk alá Istent magunk-
hoz a földre, holott reá függeszkedve éppen mi vonatta-
tunk fel hozzá. 

Ezért és így segít bennünket ma is hinni és élni Luther
reggeli és esti imádsága a múlt eseményeinek, emlékeinek
feldolgozásában, hogy komolyan vegyük a ránk váró fel-
adatokat. Így ne térjünk ki a jövőben ránk váró küzdelmek
elől sem. A múlt feldolgozásához kétféleképpen nyújt se-
gítséget: egyrészt azzal, hogy hálaadásra, másrészt azzal,
hogy alázatra késztet. Az első és második világháborút kö-
vető évek során micsoda nyomorúságokon, szörnyűsége-
ken estünk át, és mégis megőrzött Isten. Egyháza is túlélte
megpróbáltatásait. A történelmi egyházakban éppen úgy,
mint kisebb közösségekben és magukban a családokban.
Luther imádsága hálát ad, hogy Isten gondviselő szeretet-
ével minden kártól és veszedelemtől kegyelmesen meg-
szabadított és megtartott. Hálaadás nélkül nem lehet tör-
ténelmet írni, nem lehet a múltat feldolgozni – annyi bal-
szerencse közt és oly sok viszály után Kölcsey hálával em-
lékezik vissza arra, hogy zászlónk gyakran plántálád vad
török sáncára, s nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke
vára. 

Nemcsak hálaadásra, alázatra is késztet Luther imádsá-
ga. Visszaemlékezve az elmúlt napra ezt kéri este: bocsásd
meg, amivel vétettem ellened. Isten színe előtt az én bű-
nöm, és nem a mások bűne kerül homloktérbe, ez az alá-
zat. Alázat és bűnbánat nélkül lehetetlen a múlt feldolgo-
zása. Gondoljunk ismét Kölcseyre. „Haj, de bűneink miatt
gyúlt harag kebledben / és elszórád villámidat dörgő felle-
gekben.” Ez a reformációban gyökeredző, Adynál kitelje-
sedő magyar bűnbánat. Reményiknél a magától való ke -
gye lem fényében válik a megtisztulás forrásává. A mi dol-
gunk nem igazságot tenni, a mi dolgunk igazabbá lenni.
Amikor az imádságban alázatosságra késztet minket Is -
ten, megszabadít az előítéletektől, az önigazságtól és az il -
lú zióktól. Ezzel nagyban hozzásegít minket a múlt feldol-
gozásához. Ugyanakkor a jelen nem könnyű feladatainak
elvállalásához és komolyan vételéhez is segít ez az imád-
ság. Imádság közben Isten színe előtt fölbátorodik, meg-
erősödik hitünk. 

A bizalommal teli bátor hit szólal meg az imádság kö-
vetkező mondatában: mert én magamat, testemet, lelke-
met és mindenemet a te kezedbe ajánlom. Erre a bizodal-
mas, bátor hitre van ma szükségünk. Posztmodernnek
mondott korunk komfortos, nagy kényelmet biztosít, de
sérülékeny világunkban ennek az Európának, és benne

ne künk is változásra kész, újjászülető kereszténységre van
szük ségünk. Újjászületést pedig egyedül csak az előttünk
járó jövő embere, Jézus Krisztus tesz lehetővé. Ő azonban
lehetővé teszi, mert úgy jár előttünk, hogy visszatekint az
elszíntelenedett, sokszor elszennyeződött európai keresz-
ténységre, visszatekint megvénhedett, túl bonyolulttá vált
egyházára, visszatekint ránk is, akik megfáradtunk. Meg -
fá radtunk sokszor amiatt, hogy mi akarjuk őt mindená ron
modernné tenni. Képessé tesz arra, hogy differenciálni tu-
djunk. Különbséget tenni igaz tudomány és áltudomány
között, felszínes vagy éppen hamis vallásosság és igaz,
őszinte vallásosság között. Képessé tesz az el igazodásra
pluralista, értékvesztő korunk világnézeti zűrzavarában.
Nem dermesztenek meg, nem kápráztatnak el hozzám ké-
pest jóval nagyobb formátumú emberek. Ezért minden
reggel, noha nem kényszeríthet rá senki, el kell határoz-
nom, el fogom határozni, hogy más ember leszek. Aki hoz-
zám jön, azt nem utasítom el, mondja Jé zus. Nem unal-
mas, és nem viszolyog, vonzásába kerülve én is vonzó em-
berré válok. Megörvendeztet, hogy örömet találjak a sok-
szor nem könnyű életben. Hogy én is valami örömet vi-
gyek az emberek közé, ahol annyi a szomorúság. Azért,
mert nem máshoz, hanem őhozzá megyek, azért, mert
nem máséba, hanem éppen az ő kezébe teszem le testemet,
lelkemet. Készülök bátran a jövőre, várom a holna pot, min-
den munkájával, verítékével, küzdelmével együtt. Ké rem,
hogy ne hagyjon magamra, mert ha magamra ma radok,
mindent könnyen elrontok. Vele én is győzhetek. Így ké-
szülhetek életem utolsó órájára is, mert Ber zse nyi vel egy-
ütt mondhatom: bizton nézem síromnak éjjelét, sötét, de
hisz a te munkád, s elszórt csontjaimat ott is kezeid taka-
rják.

Nem valami világvége, világkatasztrófa felé tartunk,
bár milyen keskeny a kapu, bármilyen szoros és félelmetes
az út, ami hazánkba visszavisz. Ha a véget, az Isten által
ké szített szép véget nem hagyjuk figyelmen kívül, csak ak-
kor tudunk igazán küzdeni és bízva bízni. Az életnek célja
van. Vissert Hooftnak egy Európa jövőjével kapcsolatos elő -
adása rámutatott arra, hogy Európa valamennyi földrész
között azért sajátos, mert éppen a keresztyénség hatására
tudatossá vált itt, hogy az élet és a történelem célszerű.
Jézusban, Jézussal nemcsak elkezdett valamit Isten, ha-
nem azt véghez is viszi. Ezért mondja Jézus magáról: én
vagyok az alfa és az ómega, a kezdet és a vég, aki szomja-
zik, jöjjön hozzám és igyék. 

A Jézust követő, a cél felé tartó, az útközben lévő ember
imádsága Lutherrel együtt kéri: a te szent angyalod legyen
velem, hogy a gonosz erőt ne vehessen rajtam. A baj, a go-
nosz, a veszedelem két formában leselkedik ránk. Az egyik
a könnyelműség és az elbizakodottság, a másik az aggo -
dalmaskodás és a kétségbeesés. Luther mondja, nem aka -
dályozhatjuk meg, hogy a szemtelen verebek felettünk
rep kedjenek, de azt megakadályozhatjuk, hogy fészket
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rak  janak a fejünkön. Ha kitör a vihar, Isten szeretetének
gon dviselő szárnya alá menekülhetek. Mint ahogy a sas
ki csinyét szárnyával betakarja, engem is befed és megvéd
az Úr hatalmas karja. Éppen Gerhadt Pál énekei tanúsít -
ják, hogy a gondviseléshit valóban hit, és nem valami ala-
csonyabb formája a hitnek. A ti hitetek legyen reménység-
gé – biztat Péter apostol. Ismét Gerhardt Pált idézzük: „Ki
dolgát csak Istenre hagyja, és benne remél mindenkor, azt

ő csudaképpen megtartja minden szomorú ínségkor. Ki
magát bízza Istenre, nem épít az a fövenyre.” Erről van szó,
amikor így imádkozunk: a te szent angyalod legyen ve-
lem, hogy a gonosz erőt ne vehessen rajtam.

Mindezzel csupán érzékeltetni próbáltam, hogy Luther
reggeli és esti imádsága végeredményben ma is hinni és
élni segít.
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Méltó és méltatlan határán
A 7. Szélrózsa találkozón tartott reggeli áhítat vázlata

A galambárusoknak ezt mondta:
„Vigyétek ezeket innen:

ne tegyétek az én Atyám házát kalmárkodás házává!”
(Jn 2,16)

A zarándokoknak mindig hevesebben vert a szíve, amikor
a hosszú út végéhez közeledve megérkeztek az Olajfák he-
gyének nyugati lejtőjéhez, és kitárult előttük a táj. És bár
tudták, mi vár rájuk, mégis lelkendező öröm fogta el őket,
amikor szemben a Sion hegyén megpillantották a hatal-
mas, fehér márvány épületet, amelynek színarannyal be-
vont kupolája csillogó fényével mintha valóban az élő egy
igaz Isten dicsőségét hirdette volna… A méretek lenyűgö-
zők. Alig tudják tekintetükkel átfogni a hatalmas temp-
lomteret. A 200x300 méteres (tíz átlagos futballpályának
megfelelő) terület közepén ötvenméteres magasságba
emelkedik a hófehér templom. És felharsan ajkukon a za-
rándokok zsoltára, hiszen végre itt vannak a szent város,
Jeruzsálem kapui előtt, és a templom megrendítő szépsé-
ge rabul ejtette szívüket. Megérkeztek.

A Mester is így érkezett meg azon a húsvéton. Azon az
ünnepen, amelyről – ezt minden figyelmes bibliaolvasó
fel fedezheti – az evangélisták nem egészen egyformán tu-
dósítanak. Az első három – az úgynevezett szinoptikus –
evangélium a végkifejlet, a passió kezdeteként időzíti,
János pedig evangéliuma elejére teszi a templom megtisz-
tításának történetét. Ezzel János evangélista Jézus Krisztus
egész földi működésének programjaként hirdeti meg az
Úristenhez való viszonyunk megtisztítását. De ahogy ez
tör ténik! Nem tagadhatjuk, a kötélből korbácsot fonó
Jézus alakja, villámló tekintete, prófétai hangjának zendü-
lése idegen a számunkra… Minekünk kedvesebb, szí vünk -

höz közelebb álló a megkorbácsolt Jézus alakja, mint a
korbácsolóé. De ha jól belegondolunk, értjük egyáltalán,
hogy miért haragszik, miért fog ostort a kezébe? Hiszen
akik az áldozati állatokat – galambokat, bárányokat – árul -
ják, csak segítenek a zarándokoknak. Így nem kell nekik
otthonról, esetleg száz kilométer vagy még nagyobb távol-
ságból a kalitkát cipelniük, vagy nagy fáradsággal terelget-
niük az állatokat. A pénzváltók pedig abban segítenek,
hogy a templomadó befizetéséhez szükséges pénzérmét,
az előírásos sékelt beszerezzék, mert a templomadót csak
eb ben fizethették be, a sokféle, forgalomban lévő pénz er-
re nem volt használható. Mi lehet Jézus kifogása ez ellen,
miért baj az, hogy a pogányok által is látogatható legkülső
udvaron ez történik, hát baj, hogy a vallásos kötelezettsé-
gek teljesítéséhez segítséget nyújtanak?

A magyarázat megdöbbentően hangzik. Olyan szavakat
kell most a helyzet megvilágítására használnunk, ame-
lyekről sokan azt gondolhatnák, hogy ezek csak az újkori
kapitalizmus találmányai. Ugyanis azok az állatkereske-
dők kartelleztek, a pénzváltók pedig manipulálták az árfo-
lyamot. Visszaéltek azzal a helyzettel, hogy a zarándokok
feltétlenül rájuk voltak szorulva. Egy írásmagyarázó sze-
rint az állatok ára ott a templomtéren nyolcszorosa volt a
szokásos piaci árnak, s a pénzváltásnál is ugyanez a rabló
logika érvényesült: a zarándokok a ténylegesnél sokkal
ma gasabb árfolyamon vásárolhatták csak meg a temp -
lom adó befizetéséhez szükséges valutát. A kereskedők és
pénzváltók saját hasznukra üzleteltek a szent helyen. Ezzel
szentségtelenítették meg a templomot. És mindezt a
temp lomi hatóságok tudtával! Nem kétséges, hogy nekik
is jutott ebből a haszonból. Az imádság háza így lett kal-
márkodás házává. Csoda-e, hogy ezt a botrányt Isten Fia
nem tűrhette? Ezzel Jézus Krisztus Urunk nemcsak az ak-
koriak fölött mondott ítéletet, hanem mindenki fölött, aki
magatartásával szégyent hoz Isten szent nevére.

Igehirdetések a 7. Szélrózsa találkozón



Nekünk is szól ez az üzenet. Itt Kőszegen sokan tudják,
pólóinkon, a csuklókon lévő szalagokon látják is, hogy
szél rózsások vagyunk. Kérlek benneteket, ha kimentek a
vá rosba, ne viselkedjetek Jézus tanítványaihoz méltatla-
nul, ne okozzatok senkinek megbotránkozást…

A templomtisztítás története mélyebb felismerésekhez
is elvezet bennünket. Ha az embernek kell áldozatot be-
mutatnia, akkor különösen is nagy a kísértés, hogy üzleti
szempontok vegyülnek a legszentebb kötelességek teljesí-
tésébe is. Nemcsak úgy, ahogy a galambárusoknál és a
pénz váltóknál láttuk, hanem úgy, hogy az áldozatot be mu -
tató azt gondolja, hogy Istennel köthet üzletet. Számos
példa van erre Isten népének történetében is.

Azt, hogy Jézus kitakarítja a templomból az üzletelőket,
mint az új szövetség népe úgy is értjük, hogy Istennel va-
ló viszonyunk rendezésére ember által bemutatott semmi-
féle áldozatra nincs szükség többé. Mert az egyetlen, örök-
ké érvényes, mindenki számára reménységet adó tö ké letes
áldozatot ő maga, Urunk és Megváltónk, az Isten Báránya
mutatta be kereszthalálában. Azon a péntek dél utá non,
keresztfáján ezért kiáltotta világgá: Elvégeztetett! Ami nem
azt jelenti, hogy végem van, nem bírom tovább, hanem azt,
hogy elvégeztem, amit rám bíztál, mennyi Atyám. Ez a halá-
los szeretet szabadít meg méltatlanságunktól (Nem vagy-
ok méltó, hogy hajlékomba jöjj…), és meg ajándékoz ben-
nünket istengyermekségünk méltóságával.

Ittzés János

Eredeti és utánzat határán
Reggeli áhítat

Mondta neki pedig az Isten:
Bolond, az éjjel elkérik tőled a lelkedet,

kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál?
(Lk 12,20)

„Bolond…” – ezen a reggeli órán nem sértegetni akar min-
ket Isten, hanem valóban felébreszteni. Rádöbbenteni arra
a reális veszélyre, hogy talán mi is hamis árnyékvilágban
élünk, akárcsak példázatunk főszereplője, a „bolond gaz-
dag”. De egyáltalában miért bolond ez a derék gazda?
Talán mert élvezni akarja a bő termés nyomán gyarapodó
vagyonát?

Valójában kissé tragikomikus figura, aki egy virtuális
árnyékvilágban él. Egyaránt hamis a helyzet- és önértéke-
lése, valamint a jövőképe is. Emlékeztet Platón jól ismert
tanmeséjének rabszolgájára, akit úgy láncolnak egy bar-
lang bejáratához, hogy háttal kuporogva a fénynek, csupán
a külvilág árnyképeit láthatja a barlang falán. Nincs valódi
kapcsolata a külvilággal, az emberekkel, az élettel.
Példázatunk főszereplője is fogoly, önmaga rabja. Ha meg-
figyeljük, szinte betegesen, mindig csak magában, magá-

hoz beszél. Csak magára gondol, magára számít, magával
számol.

Jézus figyelmeztet: vigyázz, akkor vagy a legrosszabb, a
legveszélyesebb társaságban, amikor önző módon csak
ön magad körül forogsz, magadba zárkózol. A bolond gaz-
dag nem azért bolond, mert gazdag, mert élvezni akarja az
életet, hanem azért, mert nem számol sem Istennel, sem
pedig embertársaival. Nem ismer se Istent, se embert.
Szánalmas figura, aki hamis árnyékvilágban él, nem szá-
mol a realitásokkal. Nem figyel arra, hogy a bő termés
nem az ő egyéni érdeme, teljesítménye. Így nem is lehet az
ő privát tulajdona, amellyel csak ő rendelkezik. Elfelejt fel-
nézni az égre és megköszönni a felülről kapott áldást. De
körbetekinteni is elfelejt, hogy észrevenné munkatársait,
akiknek köszönettel és a munka gyümölcsének megosztá-
sával tartozna.

Isten, az aratás Ura kénytelen figyelmeztetni: bolond!
Értelmetlen a felhalmozás, hiszen bármelyik pillanatban
el vehetem, visszavehetem az egész életed. Kié lesz akkor
mindaz, amit önző módon felhalmoztál?

Emberünk falakat, határokat épít, melyekkel elszigeteli,
elzárja magát Istentől, a másik embertől, magától az élet-
től. Ennek a gettónak a neve: az én, az enyém, a nekem, az
értem…

Krisztus, a mi napunk, a világ világossága, ezen a regge-
len igazi ébredésre, szabadságra hív. Lépjünk ki végre a ha-
mis árnyékvilágból az éltető napvilágra! Vegyük észre, fe-
dezzük fel, hogy mindaz, amink van, összeköthet minket
Istennel és az embertárssal. Egész életünk ajándék, melyet
tartozunk megosztani másokkal, sőt mi több: továbbad-
hatjuk másoknak.

Isten nem akarja elvenni az életet, hanem ellenkezőleg,
ő bátorít: fordulj a nap felé! Ma sokan félünk a nap fényé-
től fizikai értelemben. Rettegünk, hogy leégünk, sérül a
bő rünk, mert valamit már megint tönkretettünk Isten vi -
lá gában. Felborult a teremtettség harmonikus rendje,
egyen súlya. Micsoda paradox helyzet! Tudjuk, hogy a vi lá -
gosság, a napfény az élet egyik nélkülözhetetlen forrása.
Minden teremtmény a fény felé törekszik, növekszik. Csak
a teremtés koronája, az ember kezd el félni az éltető nap-
tól, menekül az árnyékba, a sötétségbe?

Ez a fonák viselkedés spirituális értelemben is fenyeget.
Már a Biblia első lapjain arról olvasunk, hogy az ember el-
rejtőzik Isten elől, mert fél. Ez a bújócska azóta is végigkí-
séri és kísérti az életünket. Az Ószövetség világában még
érthető ez a félelem, hiszen az alkotója ellen fellázadt, bu-
kott ember joggal retteg a szent Isten haragjának, ítéleté-
nek emésztő tüzétől.

De mi az Újszövetség népe vagyunk! Az Úr 2008. esz-
tendejében élünk, ma reggel is Jézus szavára ébredünk, őrá
figyelünk. Benne a szent Isten perzselő tüze éltető, simo-
gató napsugárrá szelídül. Ahogy az úrvacsorai liturgiá -
jában halljuk a bátorítást: „Szent vagy, Urunk, és nagy a te
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irgalmad! Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket sze-
retett Fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal
minden teremtményedet...”

Ne féljünk hát kilépni ma reggel a szorongások, félel-
mek árnyékvilágából a napvilágra, Krisztus éltető fényébe!
Eleget küszködtünk már a magunk és mások árnyékával.
Szól ez a biztatás a Krisztusra figyelő egyes embernek épp -
úgy, mint az ő népének, az egyház közösségének, amely
ugyancsak gyakran küzd reménytelenül saját múltjának,
bűneinek fenyegető árnyaival.

Fordulj a fény felé! Lépj ki a fedezékek árnyéka mögül a
napvilágra. Ne félj lebontani az életedet fojtogató falakat,
határokat. Drámai őszinteséggel vallunk erről a fogságról
egyik ifjúsági énekünkben: „…vannak vén falak közöt-
tünk. Rácsokon át méregetjük egymást: börtön az énünk,
amelyből kitörni nem tudunk bűnünk sziklái miatt…”
Hacsak nem lépjük át a magunk és mások árnyékát, kitár-
va szívünket Isten bűntörlő, új életet, közösséget teremtő
kegyelmének fénye előtt. 

Így élhetjük át az idézett ének refrénjének igazi katar-
zist kínáló, feloldozó élményét: „Átölel minket jóságod
Teremtőnk, átölelsz minket, mint tér és idő.” Jézus Krisz -
tusban ez a minket újra magához ölelő isteni szeretet in-
karnálódott, lett testté térben és időben. Hisszük, ezen a
reggelen is itt van közöttünk. Ő ébreszt, ő vezet az éltető
napvilágra! Mozduljunk, induljunk együtt!

Gáncs Péter

A lehetséges határán
Reggeli áhítat

Az asszony így szólt hozzá: „Uram, merítő edényed
sincs, a kút is mély: honnan vennéd az élő vizet?”

(Jn 4,11)

Gyerekkoromban, ha otthon szemtelen voltam – beval-
lom, minden mai látszat ellenére volt erre példa –, édesa-
pám ezt szokta mondani: „Fiam, tudd, hogy hol a határ!”
Édesanyám meg így figyelmeztetett: „Mindennek van ha-
tára!” Bevallom, erre olykor hetykén válaszoltam: „Még
Ma gyarországnak is!” Ez pedig nem a Trianontól sújtott
hazánk fölötti búslakodás volt, hanem, mondjuk ki, vaskos
szemtelenség. „Mindennek van határa!” Még Ga li leá nak is
és Júdeának is. Amivel pedig ez a két ország, ország rész
határos volt, az nem más, mint Samária. Amikor Jé zus egy
példázatában a samaritánus volt a pozitív hős, akkor az
írástudók kiálthattak fel így: „Mindennek van hatá ra!”
Amikor pedig Jézus már korántsem csak parabolisztiku-
san, hanem a szó legszorosabb értelmében átlépte Sa má -
ria határát, és ott egy kétes hírű asszonnyal elegyedett szó-
ba, akkor saját tanítványai szisszenhettek fel: „Mester!
Azért mindennek van határa!”

A János írása szerinti evangélium 4. részében ránk ma-
radt nagy ívű történetben Jézus háromszoros határátlépé-
sének lehetünk tanúi. Ő háromszoros határsértő. Akivel
Sikár kútjánál szóba áll, az először is samáriai, másodszor
is nő, harmadszor is feslett életű. 

Sajátos ellentétes párhuzam jellemzi a 3. és a 4. fejezetet.
Az előző részben ugyanis Nikodémussal beszélget Jé zus. Ő
pedig izráeli, férfi és tekintélyes. A nagytanács tag ja – ma
úgy mondanánk, országgyűlési képviselő, mégpedig a kor -
mánypártból – egy éjjeli órán kap tanítást Jé zus tól, a sa-
máriai asszony rekkenő déli hőségben. Egyik esetben a fő-
ember megy a tanítóhoz, a másikban Jézus kezdeményez.

Nem nehéz kitalálni, hogy az asszony miért déltájban,
szieszta idején megy vízért. Nyilván azért, hogy ne talál-
kozzon senkivel. Így most csak a nap tüzel rá, úgy viszont
a szégyen égetné. Napról napra így tesz, megszokta már
ezt az utat, ezt az életet, ezt a sorsot. 

„Szomjas vagyok és fáradt….” – ez jellemzi Sikár kútjá-
nál Jézust. Ezért inni kér az asszonytól. Írástudók egyfajta
„jánosi transzparenciáról” szoktak beszélni. Ezen azt értik,
hogy a negyedik evangélium Jézusán már kezdettől fogva
átsugárzik a megdicsőült Krisztus. Kis túlzással ő már kez-
dettől fogva tíz centivel a föld felett jár. Ezzel szemben eb-
ben a történetben Jézus szomjas és fáradt. El csigázott és
kimerült.

Az elbeszélés úgy kezdődik, hogy Jézusnak keresztül
„kellett” mennie Samárián. Ez a „kellett” elsősorban nem
geográfiai, hanem teológiai kérdés. Isten ugyanis feltétle-
nül találkozni akar az emberrel, aki ráadásul nő és samá-
riai és bűnös életű. Isten éppen az ilyen emberrel akar ta-
lálkozni. Jézus ezért odamegy hozzá. Kezdeményez. Kér.
Kérve szólít meg.

Mindez pedig egy kútnál történik. Miért fontos ez? A
kútmotívum az Ószövetségben sajátos jelentőséget hordoz.
Ábrahám szolgája és Rebeka egy kútnál találkozik – ami-
ből aztán házasság lesz. Később Jákób és Lá bán két leánya
ugyancsak egy kútnál ismerkedik össze – abból kétszeres
házasság lesz. Majd Mózes és Midján pap já nak leányai,
köztük Cippóra találkoznak egy kútnál – nem fogjátok el-
hinni, abból is házasság lesz… A séma min dig ez: 1. A vő-
legényjelölt vagy annak képviselője idegen földre érkezik.
2. Egy kútnál vagy forrásnál találkozik egy vagy több le-
ánnyal. 3. Vizet merítenek. 4. A leány vagy leánycsoport
hazamegy elmondani, hogy idegen férfival találkozott. 5.
Meg hívják az idegent, amikor is kiderül, hogy szegről-vég -
ről rokonok. 6. A történet vége mindig a há zasság kö tés. 

A folklór is ismeri ezt a kútmotívumot. Mindannyian
ismerjük a népdalt: „Kiskút, kerekeskút van az udvarom-
ban. / De szép barna kislány van a szomszédunkban. /…/
Ennek a kis barna lánynak én leszek a párja.”  Az erdélyi
jiddis népköltés pedig így hangzik: „Vizet meríteni én a
kútra mentem, / Ott ült egy szép leány, akit nem ismer-
tem…”
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János evangélista metaforikus nyelve Isten és az ember
viszonyáról szól. Akik összetartoznak. Nem véletlen, hogy
a könyv elején a kánai menyegző elbeszélése áll, amely
ugyancsak túlmutat önmagán. Isten és ember összetarto-
zik. Az emberi hűtlenség ellenére Isten új szövetséget, ren-
dezett viszonyt akar létrehozni. Nemcsak az egyes ember-
rel, hanem a néppel is. Nemcsak a választott néppel, ha-
nem a félpogány samáriaival is.

Figyeljük Jézus módszerét! Utaltam már arra, hogy ő át-
lép három határt. Közben pedig leül. Ez az állandóságot és
a stabilitást jelzi. Nem fél lábon állva sietősen mond vala-
mit. Mint amikor valaki gyors „sziá”-t mond, de úgy fog
velünk kezet, hogy már el is taszít.

József Attila nem véletlenül írja: „Ülj le közénk, / és
kezdd el a mesét szépen” (Thomas Mann üdvözlése). Gya -
korló apaként ismerhetem azt az érzést, amikor odaülhe-
tek egy gyerek ágyának szélére, aki várja a mesét. Ilyenkor
nem szabad kapkodni. Nem lehet szemem sarkából a tévét
nézni. Teljesen ott kell lennem, testestül-lelkestül.
Ugyanígy oda kell ülnünk egy beteg ágya szélére. Nem si-
ethetünk. Csak ülünk, és fogunk egy kezet, simogatunk
egy arcot. Vannak olyan nagy szívű emberek, akik oda
tud nak ülni a hajléktalanok mellé az aluljáróban, így is
közösséget vállalva velük. Vagy eszembe jut az egyik ifjú-
sági énekünk: „Telepedj mellém, Istenem…”

Az így kezdeményező és az asszonyra időt szánó Jézus
aztán rátapint az ő élete válságára. Olvasóként betekintést
nyerhetünk az ő magánéleti krízisébe: öt férjet fogyasztott
el, és akivel most együtt él, az nem a férje. Ez a sors mint
valami árnyék kíséri őt. Nem lépheti át saját árnyékát.

Jézus az élő vizet ígéri. Ami a képekben gazdag keleti
nyelvben elsősorban a forrást jelenti. Itt azonban további
meglepetést tartogat Jézus: ő nem egyszerűen valami tit-
kos forrásvizet ismer, hanem annál sokkal többet tud
nyúj tani. Az élő víz a Szentlélek ajándéka. Aki a forrásból
iszik, az megszomjazik újra. Ám aki a Lélek ajándékát
kapj a, az nem szomjazik meg soha, sőt másokat is felüdít.
A Biblia archaikus nyelvén szólva: belsejéből élő víznek
forrásai fakadnak.

Az asszony aztán meg akarja osztani másokkal is az így
kapott ajándékot. Visszafut ezért falujába, vissza az embe -
rek közé, a közösségbe. Fellármázza övéit. Nem menekül
már előlük, ellenkezőleg: találkozni akar velük, hogy ők is
találkozzanak a Mesterrel. Ő, az árnyékát cipelő asszony
átérzi: felelős értük. 

A történet vége felé ezt olvassuk: „Az asszony otthagyta
vödrét, elment a városba, és szólt a többieknek” (Jn 4,28).

[Ezen a ponton az igehirdető felemel egy vízzel telt vödröt,
és azt kezében tartva folytatja a prédikációt.]

Kedves Barátaim, ez egy itt hagyott, itt felejtett vödör. Az
asszony hagyta itt, mint múltjának jelképét. Mind annyi -

unk múltja lehet egy-egy ilyen vödör. Van olyan, hogy gör -
csösen szorítjuk: ez a mienk, ezt jónak tartjuk, nem ad-
nánk semmiért. Van olyan is – és itt hadd éljek egy sok év-
tizeddel előttünk járt igehirdető, Túróczy Zoltán szóhasz-
nálatával –, hogy a vödröt letesszük Jézus lábához, de nem
öntjük ki annak tartalmát. Külsőleg elfogadom őt megvál-
tómnak, kicsit megpihenek nála, de igazán nem adom át
az életemet neki. 

Az asszony letette a vödröt. Nem akarta, nem is tudta
óemberét tovább cipelni. Mi hordozzuk tovább görcsös uj-
jakkal a magunk vödrét. Tegyük azt le bátran. Sza ba -
duljunk meg annak szennyes tartalmától.

[Az igehirdető ezen a ponton széles mozdulattal kiönti a
szemmel láthatóan saras, szennyes vizet a vödörből.]

Nem elég azonban, hogy megszabadultunk óemberünk-
től. A samáriai asszony történetében élő vízről is szó van. 

[A gyülekezet talán csak most veszi észre, hogy az igehirde-
tő mellett egy rögtönzött kis oltár áll. Egy asztalka lila terí-
tővel – ezt a funkciót egy „szélrózsás” póló tölti be – van le-
takarva, rajta egy égő gyertya és egy tálkában tiszta víz. Az
igehirdető ebből a tálkából, vagyis az oltárról önt tiszta vi-
zet a vödörbe.]

Életünk vödrébe élő víz kerülhet. Nevezhetjük ezt újjászü-
letésnek, megtérésnek. Ez történik a samáriai asszonnyal
is a Jézussal való találkozás nyomán. Aki – lássatok csodát
– mégiscsak megszabadulhat múltjának terhétől, átléphe-
ti saját árnyékát. Hogy miként? Úgy, ahogy egy kisgyerek-
től hallottam a minap, aki így szólt édesanyjához: „Vegyél
le az árnyékomról!”, vagyis azt kérte: „Emelj föl!” 

Az újjászületés ezt is jelenti: Jézus lehajol hozzánk.
Aztán fölemel. Levesz az árnyékunkról. Magasba emel. 

Ott, a magasban aztán igazán átélhetjük a határtalanság
érzését. 

Emlékszünk, a történet elején is határokról volt szó. Jé -
zus egy asszonnyal, egy samáriai asszonnyal, egy feslett
éle tű samáriai asszonnyal állt szóba. Ez a három azonban
immanens határ volt. Itt, a történet végén, a megtérés és
újjászületés csodáját látva már a transzcendens határ átlé-
péséről van szó. Arról a határról, amely Isten és ember
között húzódott. Újjászülethetek, Isten által irányított, élő
vízzel megáldott ember lehetek, akit Jézus levett az árnyé-
káról. Akinek Jézus a jegyese. Akivel az Úr köt új szövetsé-
get. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisz tus.

Fabiny Tamás
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Esti áhítat Kőszeg főterén
Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja,

mindenkihez, aki igazán hívja.
(Zsolt 145,18)

Sziasztok!
Mennyire vagytok távol tőlem? Azok, akik itt álnak, ülnek
a színpad mellett, akkor is hallanak, ha ellépek a mikro-
fontól és úgy beszélek. Ti, akik távolabb ültök, álltok, vagy
éppen erre sétáltok, csak akkor hallotok, ha mikrofonba
beszélek, csak akkor láttok, ha a fényben állok. Mennyire
vagytok távol tőlem?

Három gyermeket nevelő családapa vagyok, lelkészként
dolgozom. Mennyire vagytok távol tőlem? Távol vannak-e
egymástól a problémáink, a kérdéseink, amelyek minden-
nap előkerülnek, foglalkoztatnak titeket vagy engem?
Ugyan olyan feladataink vannak, vagy távol vagyunk egy-
mástól, hiszen mindenkinek a saját életét kell megoldania,
abban kell utakat találnia. Egyikünk örömöket él át, talán
éppen szerelmes, másikunk szomorú, ki sem látszik a gon-
djaiból. Mennyire vagyunk távol egymástól?

Mennyire vagy távol azoktól, akik körülötted vannak?
Nézz a melletted ülőre, előtted állóra, és úgy válaszolj!
Mennyire ismered azokat, akik csak néhány méterre, cen-
tire állnak tőled? Talán együtt jöttetek ide, egy gyülekezet-
ből, egy baráti körből. Talán a házastársaddal álltál meg
itt, vagy érdeklődve figyeled azokat, akik elfoglalták erre a
napra ezt a főteret. Kibetűzöd a feliratokat, és azon gon-
dolkodsz, mit is jelenthet a Szélrózsa, kik azok az evangé-
likus fiatalok? Mennyire vagy távol azoktól, akik kö -
rülötted vannak?

Van-e valaki, akire azt tudnád mondani, ő közel áll hoz-
zám? Nem egyszerűen fizikailag, hanem mindenestül.
Van-e olyan, aki ismer téged, akivel el tudsz beszélgetni?
Van-e olyan, akinek mindent el tudsz mondani, akitől bár-
mit meg tudsz kérdezni? Van-e valaki, aki egészen kö zel áll
a szívedhez? Ilyenek-e a barátaid? Ilyenek-e a szüleid, a
testvéred? Ilyen-e a szerelmed? 

Ismered a vágyat, hogy valaki legyen mellettem! Legyen
mellettem, ha örülök, ha nevetek. Tudjam megosztani vele
minden fontos pillanatomat. Legyen valaki, aki nem hagy
ott, ha bajban vagyok, ha szomorú vagyok. Legyen valaki,
aki nem beszél, nem kérdez, csak mellém ül, ha kell, ha ép-
pen erre van szükségem.

Vannak-e olyan emberek az életedben, akikért te vagy
fe lelős? Akikről tudod, hogy számítanak rád? Gondos kodsz-
e valakiről? Törődsz-e valakivel? Felelős vagy-e valakiért?

Itt vagyunk egy téren összezsúfolódva, szorosan egy-
más mellett. Egyfelé figyelünk, együtt töltjük el ezt az időt.
Vajon tudsz-e megnyugtató válaszokat adni ezekre a kér-
désekre? Vagy zavarnak, nyugtalanítanak ezek a kérdések
és a benned megszülető válaszok?

Lépjünk eggyel beljebb a kérdésekkel! Ismered-e azt,

akiről itt minden szólni akar? Ismered-e az Istent, aki mi-
att együtt vagyunk, aki ott volt, ott van minden beszélge-
tésben, előadásban. Ismered-e őt, az Urat?

Mit mondanál róla? 
Örömmel felelnél, és ragyogó arccal válaszolnál: igen,

ismerem őt, sőt nem csak ismerem, de Atyámnak szólí-
tom, beszélgetek vele.

Vagy azt mondanád: szeretném ismerni őt! Talán ezért
is vagyok itt, hogy megismerjem, hogy megtaláljam. Ke re -
sem őt a gondolatokban, a beszélgetésekben. Vitat ko zom
róla. Énekelek, összeteszem a kezem, és próbálok imád -
kozni. Várom, hogy megszólaljon, megszólítson.

Vagy így válaszolnál: volt idő, amikor ismertem őt. Volt
idő, amikor enyém volt az a lelkesedés, amit most mások
arcán látok. De aztán elvesztettem. A válaszok, amelyeket
benne találtam az életem kérdéseire, kiüresedtek. A lelke-
sedésem alábbhagyott. Talán elfáradtam, talán szkeptikus
lettem, talán túl sok mindenben csalódtam, vagy csak kinőt -
tem abból a lelkesedésből, ami egyszer már az enyém volt.

Kérlek, válaszolj te is, aki csak megálltál, csak mondat-
foszlányokat, töredékeket kapsz el ebből a napból, ebből az
estéből. Ismered az Istent? Vagy más néven neveznéd?
Ismered azt, aki mindenek felett van, aki nagyobb min-
dennél? Ismered azt, aki létrehozta ezt a világot? Sejted őt,
keresed őt? Találsz „istenmorzsákat” ebben a világban?

Vagy inkább Ady verse a tiéd, a miénk? Aki Istenről ezt
a néhány gyönyörű sort leírta:

Neved sem értem, Istenem,
De van két árva, nagy szemem
S annyi bolondot látok,
Hogy e sok bolondságból
Nagy ijedelmemben, 
Uram, hozzád kiáltok.

Próbáltam sokféle mesét,
De, hajh, egyik se volt elég:
Szívemben, idegeimben
Kiabáló, nagy lárma
Téged, keres, Fölség, 
Isten, a tiéd minden

Figyeljetek most mindannyian erre az egyetlen mon-
datra: Közel van az Isten mindenkihez, aki hozzá kiált.
Min denkihez, aki hozzá kiált hűségesen.

Ízleljük meg ezt a mondatot. Közel van az Úr minden-
kihez. Közel. A szó minden értelmében. Ő itt van, mellet-
ted. Bár nem látod, nem tudod megérinteni, mégis közel
van. Nem hozzánk, úgy általában, itt, a téren levőkhöz, ha-
nem személyesen hozzád van közel. 

Hányszor próbáltuk már átlépni azt a határt, amely el-
választ bennünket tőle? Hányféle utat választottunk,
amelyről hittük, hozzá vezet! Hányféle választ találtunk
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már, hogy közel tudhassuk őt magunkhoz. Mi mindent re-
jtettünk el, titkoltunk el még magunk elől is, hogy hihes-
sük, közel vagyunk hozzá! Mennyi lehetőséget kínál ma
minden körülöttünk, hogy elhihessük, nem vagyunk egy-
edül. Nem egyedül kell szembenéznünk feladatokkal, ki-
hívásokkal. Nem egyedül kell átélnünk, túlélnünk kiszolg-
áltatottságunkat. Próbáltunk százféle mesét! De hajh, egy-
ik sem volt elég!

És most ő – minden emberi próbálkozásunk, kudarcba
fordult kísérletünk, meghiúsult útkeresésünk után – ezzel
az egyszerű mondattal szólít meg: „Közel van az Úr min-
denkihez, aki kiált hozzá.” Úgy is fordíthatnánk ezt a sort:
mindenkihez, aki nyitott szívvel kiált hozzá.

Megdöbbentő. Egy egyszerű mondat. Egy közlés, egy
információ. Isten közel van hozzád.

Minden erről szól, és mindennek ez a lényege. Min -
denben és mindig erről beszélt ő is. Minden tette régen és
ma, ezt a leglényegesebb információt akarja nekünk to-
vábbadni: közel vagyok hozzád. Mindent megtett ezért.

Jézus Krisztusban olyan közel jött, hogy emberré lett,
hogy így tudjon bennünket is meggyőzni: én itt vagyok
melletted. Megmutatta, hogy ez a közellét szeretettel és ir -
ga lommal közeledik hozzánk. Megmutatta, hogy ebben a
közelségben annyira szeret, hogy még eltaszítani sem tud -
juk őt. Ő, akit szívünkkel, idegeinkkel, a kiabáló nagy lár-
ma közepén keresünk, ő itt van mindig mellettünk.

Talán csak meg kellene fordulnod. Talán csak nyitott,
őszinte szív kellene. Talán csak kiáltanod kellene igazán.
Mert ha ezt az egyetlen egyet, ezt az egyszerűt, ezt az
egyetlen mondatban elmondhatót megérted, minden
meg változhat.

Közel van hozzád az Isten. Ha ezt átéled, tudod, hiszed,
örömre találsz. Kincset fedezel fel, amely mindennél fon-
tosabb lesz. Félelmektől szabadulsz meg. Bűnöket tudsz
letenni. Ha ezt az egyet átéled, tudod, hiszed, vele akarsz
majd lenni mindörökre. Ámen.

Krámer György

Igehirdetés a Tamás-misén

Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle:
„Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyámfia úgy,

hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is?”
Jézus így válaszolt: „Nem azt mondom neked,

hogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is.
(Mt 18,21–22)

Ahhoz, hogy jól értsük az imént felolvasott bibliai szakaszt,
segítségül kell hívnunk olyan írásmagyarázókat, akik rávi-
lágítottak a szövegeltérésekre. Egyesek szerint az Ószövet-
ség népe úgy tartotta, hogy Isten kétszer, netán háromszor
is hajlandó megbocsátani hibánkat. Péter kérdése nagyvo-

nalú elképzelést tükröz. Akár hétszer is? Vizsgáljuk meg a
szöveget! Elemezzük ki Jézus szavait – egy sor teológiai
technika áll a rendelkezésünkre.

No, ez így nem lesz jó, ez így túl szabványos, túl száraz,
túl hivatalos...  Papos ez a prédikáció így… [Az igehirdető
lejön a szószékről]

Beszéljünk másról..., beszéljünk másként… [sétálva az
emberek között, leülve, leguggolva közéjük]

Tudtok titkot tartani? Elmondok valamit, ami marad -
jon köztünk. Tulajdonképpen nekem ma nem szabadna itt
prédikálni. Olyasvalakinek kellene, akinél mindig, min  den
OK. Biztos találtak volna ilyet.  Én nem vagyok ilyen: én bű -
nös ember vagyok. Ha belegondolunk, nekem nem lenne
szabad prédikálnom. És mégis. Most nálam van a mikro-
fon, s nem is szeretnék a szószék magasságából beszélni.
Csak beszélgetni. De nem csupán együtt szeretnék gon-
dolkodni veletek. Valaki rám bízta ezt a beszélgetést. Azt,
hogy ne a saját véleményemet mondjam. Azt kérte, hogy
az övét. Szóval az, hogy én egyáltalán itt va gyok, az abból
adódik, amit el kell mondanom, amit ő a számba adott. 

Sok minden visszhangzik az emberben. Versek, gondo-
latok, mondatok, dallamok. Nagyon szeretem József At -
tilát. Sokszor beugrik egy-egy sora. Még inkább így van,
ha valaki a fülembe duruzsolja. Gryllus Dani hangján hal-
lom most: tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hát a bánat...
(a bűn az nem lesz könnyebb, hiába hull a könnyed… Most
hát a töltött fegyvert szorítsd üres szívedhez…) Szeretem a
mé labús dallamot. S akkor tudom, hogy hol vannak a ha -
tá raim. Nincs tovább. Ezt is, azt is elszúrtam. Mennyi min -
dent elrontottam, tönkretettem! Nem egyszer átléptem az
Úristen adta korlátaimat. Sokszor átéltem: nincs tovább.
Tudod, hogy nincs bocsánat... 

De azután van egy másik dal: Hétszer? Akár hetvenszer
hét szer is! Tudod, hogy van bocsánat! S most ez a mondat
az erősebb. Neki hiszek. Neki van hitele. Talán nem így lo-
gikus, talán nem így ésszerű. De így isteni. Meg lehet-e bo-
csátani? Nem háromszor, mint ószövetségi testvéreink.
Nem hétszer, mint az első egyházi vezető, a hivatalból
apostolfőnök Péter. Hetvenhétszer! Hetvenszer hétszer! 

Elkezdek számolni. Sosem voltam erős matekos. De
azért ez még megy. Négyszázkilencven. Hetvenszer hét =
négyszázkilencven. Elgondolkodom: ha minden nap csi-
nálok valami bakit, ha minden nap csak egy fél lépést lelé-
pek az Isten útjáról, akkor már másfél év alatt kimerítet-
tem a kontingenst. 2007. március 16. Ez volt a dátum 490
nappal ezelőtt. Eddig a 70x7-es keret. Másfél év alatt. De
én 51 éves vagyok. Mi van a többi 49 és féllel? Már túl
vagyok minden esélyen. Túlmentem minden határon. Tu -
dod, hogy nincs bocsánat... Tudom…

Hafó, teljesen hülye vagy! Hát nem érted? Emberileg
okoskodsz? Úgy, mint Péter, úgy, mint az egyháziak, úgy,
mint a szűken mérő vallásosok? Az egyik megáll három-
nál, a másik hétnél, a harmadik azt hiszi 70 x 7 az 490. Hát
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nem érted? Ez a sok hetes – ráadásul egymással megszo-
rozva, megsokszorozva – éppen nem egy számot, hanem a
végtelent jelenti. Mindennek van határa (még a „ru”-nak
is, szokták mondani, az a ruhatár…), de egy valaminek
nincs határa: az Isten szeretetének. És az éppen abban mu-
tatkozik meg, hogy van bocsánat. Nála van bocsánat! A
zsoltáros is ezt kiáltja a mélyből: nála van bocsánat. Hafó,
te még ezért élsz. Még ezért van sanszod az életre. Ezért
van tovább, ha megtorpansz, még ha sok mindent, ha min-
dent el is rontottál. 

Tudod, hogy nincs bocsánat...  Tudom, hogy van bocsá-
nat! A kereszt számomra nem ékszer, nem tájékozódási
pont egy település templomtornyán, nem egyházi logó,
nem keresztény védjegy. A kereszt a bűnbocsánat jele és
bizonyítéka. Tudom, hogy van bocsánat. Jézus Krisztus
azért halt meg a kereszten, hogy legyen. Semmi nem sza-
bott határt halálos szeretetének.

Azért élek, te is, mi itt mindannyian, a világon minden-
ütt mindenki, mert Isten türelme, bűnbocsátó szeretete
határokat nem ismer. Minden nap megújul kegyelme, s
még tart a türelme. 

Ez a minta: Isten így cselekszik. Ez a minta az emberek -
nek. Ez legyen a minta! Igen, nekünk, embereknek. Kü lö -
nö sen is nekünk, akik tudjuk, egyedül Isten bocsánatából
élünk. 

Isten megbocsát – az a dolga... Mondta, hirdette harsog-
va néhány éve egy pimasz művészpalánta. Nem az a dol-
ga…, de a lényéből fakad. Nem tud nem szeretni. Nem
tud ja gyűlölni még azt sem, aki rászolgált. Szereti – még a
tékozló fiúkat is. Még az Atyai háztól „elkolbászolókat” is. 

Igen, az Isten megbocsát... de mi emberek nem felej-
tünk. Nincs bocsánat. Bűnre büntetés jár, sőt bosszú. Hát
nem futottunk bele ebbe az ördögi csapdába mi, akik a vi-
lág szemében kicsit kegyesebbek, kicsit vallásosak, kicsit
keresztények vagyunk? 

De hallom már az ellenvéleményt: mindennek van ha-
tára! Nem lehet, hogy az Isten szeretete végtelen legyen,
hiszen visszaélnének vele. Igen, visszaélnek vele. De Isten
nem így méricskél. 

Mindennek van határa, s ha határtalanná vált a bűn, a
rossz, az istentelen, akkor határt kell neki szabni. Határt
szabni a bűnnek, a rossznak, a gonosznak. Mi majd meg-
mutatjuk! Keményen beszólunk mindennek, ami rossz.
Ke ményen pellengérre állítjuk mindazt, ami hibás. Ke mé -
nyen gúnyt űzünk mindenből, ami keresztény szemmel
gyanús. 

Ne ítélj, hogy ne ítéltess – mondja Jézus a Hegyi beszéd -
ben. Amilyen mértékkel mérsz, neked is olyan mértékkel
mérnek. Ezt illusztrálja a jól ismert példázat, amit igénk
után olvasunk a gonosz szolgáról, aki azért élt, mert a ki-
rály megkegyelmezett neki, törölve a főbenjáró bűn bün-
tetését, ő nem tudott megbocsátani egy pitiáner vétket. 

A megbocsátás határa nem ott van, hogy ennyiszer vagy

annyiszor bocsát meg az Úristen. A megbocsátás határa
ott van, ahol te tudsz az ő bocsánatából mások iránt bo-
csánattal élni. Itt válik az ítélkezés, a bosszúállás, a bocsá-
natnélküliség veszélyes üzemmé. Élet-, sőt örökélet-veszé-
lyes üzemmé. Mert amíg az Isten megnyitja a bűnbocsánat
végtelen terét, addig magunkat kirekesztjük, s a bűnmeg-
tartás börtönébe zárjuk. 

Ott van egyház, ahol van megbocsátás. Ez az egyház is-
mertetőjele. Nem könnyelmű „á, nem érdekes, borítsunk
rá fátylat”, hanem komoly meggondolásból fakadó, a ke-
resztből fakadó megbocsátás. Hiszen éppen mi tudjuk,
hogy abból élünk, hogy Isten megbocsátott nekünk. 

Az elején elárultam nektek, hogy nem lenne szabad itt
nekem prédikálni, tulajdonképpen senki emberfiának
nem volna joga erről papolni. Számítógépes nyelven: meg -
érteném, ha visszavonnák a jogosultságomat. Hiába tu -
dom a jelszót, többé nem léphetnék be. Mégiscsak be lép -
hetek, mert valaki már sokszor, most is naponként meg -
újítja a jogosultságom. 

Ne engem nézz, Istenem. Én már nem rúgok labdába az
élet nagy meccsén. Nézz arra, aki miatt még engem is el-
fogadsz: Jézusra. Őmiatta nem csak én élek, őmiatta meg
tudok bocsátani az ellenem vétkezőnek. 

Ha mindenkire haragudnék, aki bántott vagy megbán-
tott, belekerülnék az átkozódás és bosszúállás ördögi kö-
rébe. De te meg tudtál és meg tudsz bocsátani. S ha nem is
értem, miért, azt tudom, hogy miattad én is meg tudok
bocsátani. Talán még csak háromszor, talán már hétszer
is. Talán egyszer még többször is. Mert a megbocsátásnak
nincs határa. Tőled tanulom ezt, Uram!

Hafenscher Károly

Igehirdetés a záró istentiszteleten*

Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké,
sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív

magának az Úr, a mi Istenünk.
(ApCsel 2,39)

Jó volt lejönni a színpadról. Közelebb jönni. Megérkezni
ide, ahol a tekintetek találkoznak, ahol a színek közel van-
nak, ahol mindannyian közel vagyunk egymáshoz. Jó volt
érezni az istentisztelet kezdetén, hogy a nap kezd kisütni,
és egyre fényesebb, egyre melegebb. Jó ránézni ezekre a
szép, sárga napraforgóvirágokra, és jó tudni, hogy a ne-
mescsói felügyelő gondoskodásának köszönhetjük őket. Jó
tudni a kőszegi gyülekezet szeretetét a háttérben. Jó gon-
dolni azokra az iskolákra, amelyek szép kézimunkákat ké-
szítettek, ezek díszítik most a színpad falát. Sokak mun-

* A záró istentisztelet liturgiája megtalálható a Déli Egyházkerület
honlapján: http://del.lutheran.hu
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kája, szeretete és áldozata jelen van ennek az istentiszte-
letnek és ennek a találkozónak a hátterében. 

Az ige, amit felolvastunk, hatalmas visszalapozás a kez-
detekhez. Most ott állhatunk egy percre, ahol az első gyü-
lekezet élt, ott lehetünk, ahol az első igehirdetések elhang-
zottak. Nem sok biztosat tudunk ma már arról a helyzet-
ről, de azt igen, hogy lelkesítő és lelkesedő emberek talál-
koztak ott. Ha a kőszegi Szélrózsa találkozóról többet nem
mondunk el, ha csak annyit tudtunk átadni, hogy lelkes és
lelkesítő emberek lepték el ezt a kisvárost, már beszéltünk
a lényegről. A kezdetnél, az első gyülekezetben hihetetle-
nül nagy erőt kaptak az emberek arra, hogy el tudjanak in -
dulni Jézus Krisztus követésére. Talán csak azt a finom
szaxofonhangot hallották, amelyet mi is az imént, bár ak-
kor még nem volt kitalálva ilyen hangszer, de hallottak va-
lami belső hívó hangot, egy finom, lágy hangot, amelyet
hallva indulni kell. Sok minden nem volt még világos előt -
tük. Több kérdés lehetett bennük, mint megnyugtató vá-
lasz. De volt egy alapvető belső érzésük: lesz elegendő tar-
talom, megfelelő forma a küldetéshez. Még zsinatot sem
kellett összehívni, tudták, mi a tartalom és mi a keret. Tud -
ták, mit szeretnének átadni és hogyan. Az erő és a lelkese-
dés nem hagyta el őket, és minket sem. Az első kereszté-
nyekhez ezért érdemes újra és újra visszatérni, velük egy-
ütt hinni, hogy az erő és a tartalom velünk van, és lesz ha-
tása a szavaknak. Mindegyikünk átélheti azt, amit a ré -
giek: mintha szíven találta volna őket. Mintha szíven talál -
ta volna őket a szó. Erre a pillanatra, erre az érzésre ne-
künk ma újra szükségünk van.

Megújuló energiára a hitünkkel kapcsolatban is szükség
van. A megújuló energia a hitünkkel kapcsolatban is lét-
kérdés. Meg tudjuk-e találni azokat a forrásokat, ahonnan
meríthetünk? Megtaláljuk-e a feltöltődés helyeit az éle-
tünkben? A templomok, a prédikációk olyanok-e, hogy ki-
mozdítanak minket? Unalmas beszédet hallunk vagy kor -
szerű beszédet? Altató vagy ébresztő beszédet? Csak egy
bezárt és szűk környezetre zsugorodik a kereszténység? A
21. században nem talál erőre? Érzi-e még azt az erőt,
amely régen megnyilvánult? Pedig erre az erőre kell ráta-
lálnunk, hogy ez sugározzon, sokkal tovább, sokkal
messzebbre, mint a megörökölt kemény, nagy kőfalak által
körülzárt világ. Kőszegiesen úgy is lehetne kérdezni: ki -
jutunk-e a Várkörön kívülre, vagy körbejárunk a Vár kö -
rön, és belül maradunk? 

Gyermekkorom kőszegi világára a szigorú zártság volt
jellemző. Ide csak különleges engedéllyel lehetett belépni.
Amikor először megkaptam a kettes számú pecsétet a sze-
mélyi igazolványomba, olyan büszkeség töltött el, mint az
érettségi idején. Azt hittem, ez valami nagy megkülönböz -
tetés a magyar állampolgárokhoz képest. Később értettem
meg, milyen furcsa megkülönböztetés az, hogy csak ezzel
a pecséttel lehet belépni Kőszeg területére. Még a legszebb
helyekre is így lehetett eljutni. Tán ismerkedni is csak ka-

tonai felügyelet mellett lehetett. Mert ha sétáltunk a Ki -
rályvölgyben és pár száz métert továbbmentünk, bizony
megkérdezték a katonák, hova is tartunk, és mit keresünk
abban az irányban. Bizonyos értelemben „iskola a hatá -
ron” lélek járta át az egész várost. Olyan szigetként élt,
amelynek saját szabályai voltak. Ha az állomáson felszáll-
tunk az egyetlen helyi járatú autóbuszra, mindegyikünk
pontosan tudta, hogy ki az idegen, és ki a közülünk való.
Min denki alaposan megnézte az érkezőket abban az idő-
ben. Kivételt csak azok képeztek akkor is, akik turistaként
jöttek. Őket szerettük, sokat jelentettek nekünk. Persze ők
is mindig csoportosan érkeztek a városba, jól látható veze -
tővel. Egy közös vonás azonban mindig megvolt a kősze-
giekben, és azt hiszem, ezt megtapasztalták a Szélrózsa ta-
lálkozó résztvevői is: büszkék vagyunk a városra. Büszkén
mutattuk meg a város külső és belső szépségeit és értéke-
it. Ami nekünk szép, az legyen másnak is szép. A jó és friss
levegőt osszuk meg egymással: a Királyvölgyben, a geszte-
nyefánál, a Szabóhegyen vagy a város közepén.

A jeruzsálemi gyülekezet és az első igehirdetők számá-
ra is fontos volt az, hogy tovább terjedjen az ígéret. Büszkék
voltak arra a tartalomra, amit kaptak. Szerették azokat az
értékeket, amelyeket megtaláltak, és az volt a legfőbb gond -
juk, hogy ne maradjon csak náluk, ne legyen csak egy kö -
zös ségé, ne maradjon Jeruzsálem falain belül, ne záródjon
be egyetlen templomba, hanem táguljon, fusson tovább.
Ahogyan a színek is jelzik itt azt, hogy a tartalom sokszí-
nűen árad tovább. Mindegyikünk találhat magának egy
kedves színt. Az istentisztelet színei között mindenkinek
szabad rácsodálkoznia egyre. És szeretnénk, ha az isten-
tiszteleti liturgiát tartalmazó lapot is elvinnénk magunk-
kal, a négy szín világán el-elgondolkodnánk. Hiszen a mi
küldetésünknek is része, hogy legyenek átjárható temp-
lomajtók, jussunk túl a megszokottság szürkeségén, a tá-
voliak váljanak közelivé, az idegenek érezzék otthon végre
magukat nálunk, mert a határ akkor szűnik meg, akkor
tűnik el, amikor az idegenből társ lesz. 

Az ígéretet nem magunknak kaptuk csupán. Az esemé-
nyeket nem úgy éljük át élményként, ha meg akarjuk tar-
tani magunknak. Ha csak magunknak tartjuk meg, érték-
telen élmények lesznek. A csodához társ kell. Lehet, hogy
kell egy helyi gyülekezet, ahol átéljük újra a régi cso dát. Az
erőt és a bátorságot sem csupán „belső használatra” adja
Jézus, hanem nemzedékről nemzedékre adja át ne künk. Jó
volt látni, hogy érkeztek ide idős emberek, akik a kőszegi
templom istentiszteletein minden egyes vasárnap részt
vesznek. De megérkeztek azok a kőszegi fiatalok is, akik
ritkábban jutnak el a kőszegi templomba. És ki-ki vizsgá-
lja meg önmagát, hogy milyen sűrűn érkezik meg Isten
igéjéhez! De Kőszegről szabad úgy indulni, hogy a hívó
hangot, a szaxofonhangot nem felejtem el. Mert az ígéret
azoknak is szól, akik távol vannak. Nem lehet olyan távol
lenni, hogy ez a hívó hang el ne érjen. A kérdés most sem
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csupán annyi, hogy hányan vagyunk itt, ha nem az, hogy
hányan hallgatnak majd mireánk. Há nyan hallgatnak
majd ránk, ha hazamegyünk? Hányan le szünk az otthoni
templomainkban? Hányan leszünk 20-30-40 év múlva a
templomokban? Mi lesz az egyház életének folytatása? És
ez nem épület, nem szervezés, nem pénz, nem hatalom
kérdése, hanem ugyanúgy, mint az első gyülekezetben:
energiáé és tartalomé.

Ez a küldetése a mai fiatal nemzedéknek is. Legyen ott
a szemünk előtt mindaz, amit ajándéknak, értéknek, kincs-
nek ismertünk meg. Mondjon, mert tud kimondani a mai
fiatal nemzedék is őszinte, tiszta és erőt adó igeneket. Ne
vesszünk el a nemek világában, ne bizonytalankodjunk az
igenek és nemek közt. Megerősödtünk itt pár nap alatt ab-
ban, hogy érdemes, jó dolog szívből, felszabadultan igent
mondani Jézus Krisztusnak. Nem kell félni az igenektől. 

A 20. század egyik nagy magyar érték- és szépségte-
remtője, Weöres Sándor, talán éppen a Kemenesaljáról né-
zett fel a büszke kőszegi hegyekre, versét így írta meg: 

Ének a határtalanról

Amikor még senki se voltam, 
Fény, tiszta fény,
A kígyózó patakokban
Gyakran aludtam én.

Hogy majdnem valaki lettem,
Kő, durva kő,
Hegy lejtőn, jégerezetten
Hömpölygetett nagy erő.

És végül élni derültem,
Láng, pőre láng,
A szerte határtalan űrben
Mutatom valódi hazánk.

Erre a látásra, erre a rámutatásra van szükségünk. Többet,
távolabbit, szebbet, értékesebbet látni, mert akkor lesz hi-
tünk, erőnk és kedvünk megküzdeni a mai és a holnapi
gondokkal. Nem véletlenül vallotta Weöres Sándor, ami-
kor a verseiről kérdezték: nem magamnak, hanem mások-
nak írok. Az igazi művészet új meg új erőfeszítés. Ennek az
erőteljes mondatnak az a csattanója, hogy ő ezt vékony, el-
csukló hangon mondta. Ezt a különleges mondatot: nem
magamnak, hanem másoknak írok. Ne féljünk az erőfeszí-
tésektől! Legyen forrásunk a kőszegi Szélrózsa találkozó.
Gondoljunk arra, amikor Heller Ágnes és Fabiny Ta más
püspök beszélgettek, milyen nagy hangsúly esett a mon-
datra: mindenért küzdeni kell. És mindenkiért küzdenie
kell annak, aki a Bibliát olvassa, és a Biblia alapján él. A
Biblia küzdelemre tanít. Olyan ez, mint a napraforgó moz-
gása. Egész létével igyekszik a fény felé fordulva fénysu-

gárzóvá válni. Másoknak szerez örömöt. Szépséget, re-
ményt ébreszt, ha ránéz bárki is. 

Mi most azok felé indulunk, akik még távol vannak, aki-
ket Isten most hív el. Ez a hozzánk forduló fény adjon erőt,
bátorságot és igazi megújulást az életünknek. Ne borús jö-
vőt lássunk, ne a borúlátó magatartás legyen jellemző
ránk, hanem az első keresztények derűje, fénye, naprafor-
gó élete. Mert ők meghallották: „tiétek ez az ígéret és gyer -
mekeiteké, sőt mindazoké, akik távol vannak, akiket csak
elhív magának az Úr, a mi Istenünk.” Ezért érdemes vissza-
lapozni a kezdetekhez. A napraforgó észreveszi a fényt.
Velünk együtt fölriadtak talán a kis napraforgók is hajnal-
ban, amikor esni kezdett, és azt hittük, vége lesz itt min-
den külső helyszíni istentiszteletnek. Talán egy pillanatra
megingott a reménységünk. De most a tűző napon érez-
hetjük és átélhetjük, hogy szabad örülni a fény érkezésé-
nek, szabad örülni a tisztaság érkezésének. Szabad örülni
Jézus határtalan szeretetének. 

Biztos, hogy nekünk, magyaroknak szükségünk van né-
mi mentalitásváltásra. Anthony de Mello rövid kis törté-
netét amolyan kiegészítő útravalókánt elvihetjük ma-
gunkkal. Arról kérdezték egyszer a mestert, hogy miért
olyan kevés ember nyeri el a teljes megvilágosodást és az
igazi megújulást. Ő így válaszolt: mert az emberek többsé-
ge veszteségnek látja azt, ami valójában nyereség. (Ma
Magyarországon buzgón gyakoroljuk ezt. Jó lenne meg-
szabadulni ettől a szemlélettől, főként keresztény körök-
ben, hogy sokak felé tudjunk derűt sugározni, újulást és
tiszta, nyereséget látó mentalitást.) Majd mesélni kezdett
egy ismerőséről, aki vállalkozásba kezdett. Virágzott az
üzlete, jöttek a vevők. Amikor a mester meglátogatta, gra-
tulált és elmondta, mennyire örül, hogy ilyen sikeres lett.
Ő azonban siránkozva felelt: legyünk realisták, mester.
Nézz a bejárati ajtókra. Drága pénzen csináltattam őket.
Ha továbbra is ennyien koptatják, hamarosan cseréltetni
kell a forgópántokat, javítani kell a küszöböt, és újra kell
csináltatni az aranyozást… Tanuljuk meg úgy kinyitni az
épületeinket, úgy renoválni a templomainkat, úgy elindí-
tani az életet a közösségeinkben, hogy így ne járjunk! Ne -
hogy a be já rati ajtó kopásveszélyére tekintsünk, amikor
te li van a templom! Elkoptattuk a füvet, egy-két járdarészt,
talán sok mást is itt, az intézet területén belül. A kő szegi
Szél rózsa fesztivál azonban legyen olyan ünnep az éle -
tünkben, amely megtanít arra, hogy Isten ajándékát egy -
értelműen nyereségnek tekintsük. Ne féljünk ettől az öröm -
től! Nem deficit születik, hanem nemes, tiszta és értékes
eredmény. Gyógyító, tiszta haszon, fair trade útvonalon. 

Valaki tegnap megkérdezte tőlem, van-e valami neve
an nak a szokásnak, ahogyan Kőszegen kiteszik a virágo kat
és a különféle árusítandó gyümölcsöket a kapualjakba.
Van-e valami speciális elnevezése és szabálya? Nem hi-
szem, hogy különleges neve volna. Az a legegyszerűbb üz-
let a világon, ha a bizalom boltjába ki merjük tenni az ér-
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K Ö N Y V A J Á N L Ó

Gyülekezet, iskola – diákszemmel*

K E R E P E S Z K I  A N I K Ó

Diákkorába kalauzol az irodalomtörténész, író Rónay
Lász ló a Felhegyi legendák lapjain. Az önéletrajzi ihletésű
ifjúsági regény az egyházi gimnáziumba járó fiatalok –
Pufi, akit édesanyja mindig az éhhaláltól félt és Muci, aki-
nek édesapja a ruhásszekrénnyel beszéli meg a családi
problémákat, például, hogy fia matematikából megbukott
– életét mutatja be.

Az iskolai és a gyülekezeti élet békésen megfér egymás-
sal Pufiék életében: lelkesen részt vesznek a gyülekezeti
alkalmakon, és szívesen segítenek mindenhol, ha kell –
ministrálnak a gyermekmisén, fogadják a püspököt, fe-
gyelmet tartanak az elsőáldozók között, rendházat építe-
nek, tüzet oltanak, iskolát költöztetnek.

Az olvasó velük együtt átélheti a matematika-, magyar-,
latin-, osztályfőnöki órák gyötrelmeit és örömeit, az első
szerelem szépségét és keservét, az utolsó gondtalan bala-
toni nyaralást.

Érdekes tanárkarakterekkel is találkozunk a regényben,
melyek közül mindenki megtalálhatja a szívéhez közel ál-
lót: a mindenre elszánt apró termetű matematikus, akit a
matematikán kívül semmi más nem érdekel, és sohasem
olvas regényt; a lelkes osztályfőnök, aki osztályfőnöki órán

is latint tart, de ha az osztálya felét beszedik oroszból, a
párhuzamos osztály biztos lehet benne, hogy történele-
mórán vér folyik majd; a házi dolgozatokat szívesen írató
magyartanár, aki a dolgozatoknak mindig egyéni címeket
ad, mint: Petőfi, a természet vadvirága.

A piarista gimnáziumba járó fiatalok életén keresztül
megismerhetjük az ötvenes évek rideg valóságát is. A gim-
náziummal szemben újságárus ver tanyát, hogy megfi -
gyel je az iskolát, mégis vannak szülők, akik ide íratják be
gyermekeiket.

A pártnak nem tetszik az épülő rendház, melyet a saját
kezükkel építenek a szülők és a lelkes ifjúság, de a Jóisten
úgy intézi, hogy az üggyel foglalkozó akta a szemétkosár
martaléka lesz, miután a berendelt Vazul atya avas szalon -
nával gyúrja meg a párttitkár fájós derekát.

Vazul atyát megviselik a történtek, megbetegszik, de
helyhiány miatt a mentő a pártkórházba viszi, „a nagyok
közé”, ahol más csak protekcióval kap helyet, mint a főor-
vos fodrásza vagy bundaszállítója. Még a miniszterelnök-
kel is összetegeződik, és kitüntetésre terjesztik elő.

„Kékcsíkos pizsamájában zavartan vette tudomásul úti-
társai eleganciáját. A bajuszos, szikár férfi és egy hölgy
mintha operába készültek volna. »Dicsértessék a Jézus
Krisztus« – rebegte, mire a férfi óriási nevetésre fakadt, s
ezt kiáltotta a hölgynek, aki nyilván a felesége volt: »Na -

* Rónay László: Felhegyi legendák. Budapest, Szent István Társulat,
2002. 189 o.

tékeinket, és a házunk előtt járó előbb-utóbb megtanulja
azt, hogyan bánjon a becsületkasszával. De jó lenne, ha fia -
talok, evangélikusok úgy indulnánk el most, hogy a szere-
tetünket, reménységünket, hitünket, kötődésünket ilyen
egy szerű, tiszta, nemes mozdulattal, minden erőszakosság
nélkül felkínálnánk sokaknak, a távoliaknak. Talán a vo-
naton, az autóban, talán otthon a családban, a testvéreink-
nek, talán azoknak, akik tiltakozóan maradnak távol.
Legyenek láthatóak az értékeink! Legyen látható, hogy ér-
deklődünk a jövő felől. Érdekel minket a jövő. És lássák
rajtunk az érdeklődők, hogyan viszonyulunk hozzájuk: bí-
zunk benned, vendégül látunk, vendégszeretők vagyunk.
Vigyél el egy szál virágot, vagy koptasd a küszöbünket,
mert Isten bőven ad, és ígérete él nemzedékről nemzedék -

re – lelkesedő és lelkesítő emberek életén át, általunk is. 
Egy író megkérdezte a másik írót: mi hatott rá igazán

Ottlik Géza Iskola a határon című regényéből. (Nem vélet-
len, hogy itt, a Szélrózsa találkozón is nagyon sikeres volt
az előadás erről a regényről!) Az írótárs elgondolkodott, és
így válaszolt: a lélek sugárzó nemessége. Vigyük el ezt ma-
gunkkal mi is Kőszegről. Mi hatott ránk leginkább az
evangélikus találkozón? Épület? Táj? Természet? Embe -
rek, szavak, mozdulatok? Zene? Szélrózsa Band? Ki tud ja?!
De legfőképpen hasson ránk az a határokat gyógyító
Krisztus, aki a lélek sugárzó nemességére tanított minket,
és szeretne tanítani a jövőben is.

Szabó Lajos
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hát, Marcsi, micsoda pofa!« A nő is nevetett, majd meg-
kérdezte, a b-i pártbizottság munkatársa-e. Az atya az
igaz sághoz híven azt válaszolta, hogy ő lelkész, mire úti-
társain újabb kacagóroham vett erőt, s a bajszos férfi vál -
lát csapkodva arról biztosította, rég nevetett ilyen jót…

A laboratórium előtt is együtt üldögéltek. Hamarosan
megjelent a kórház igazgatója, s óriási tisztelettel üdvözöl-
te a hölgyet és az urat. Felajánlotta nekik, hogy azonnal és
soron kívül vegyék igénybe a laboratórium szolgáltatásait,
de ők tiltakoztak, a pizsamás beteget illeti az elsőség, és a
férfi hozzátette: mindenütt ilyen remek humorú pártmun-
kásokra volna szükség.”

Rendőrök szállnak ki Kulik bácsiékhoz, ahol Pufi és
Mu ci Karinthy műveit előadva szórakoztatják a vendége-
ket, mert azt a bejelentést kapták, hogy ott színi előadáso -
kat rendeznek, és „illegális pénzmozgásra” gyanakodnak.

Rendőröket vezényelnek ki, hogy elállják a körmenet
útját, hogy rövidebb útvonalon haladjanak, de „Vazul atya
isteni sugallattól vezérelve a marcona tiszt kezébe nyomta
a Krisztus-szobrot. A százados a váratlan teher alatt térd-
re roskadt. Példáját ellenkezés nélkül követték beosztottjai
is”, és a körmenet zavartalanul haladt tovább.

Szétzavarják a rendházakat, elviszik a szerzeteseket és
az apácákat. Mihály bácsit fivére menti meg, náluk lakik,
de amikor elkezdik zaklatni, hogy kulák, továbbáll, ne-
hogy még inkább tetézze a bajt. Viszont senki sem mer
munkát adni neki, míg Vazul atya befogadja.

A piarista gimnáziumban érettségizettek többségét
nem veszik fel az egyetemekre, mert egyházi iskolába jár-
tak. Pufi sem kerül be magyar–latin szakra, hiába bontako -
zik már ki korán írói tehetsége, hiába brillírozik a felvéte-
lin, hiába ígéri meg Csőtér elvtárs, a saját felvételi keretén
belül felveszik, „az ilyeneknek nincs helyük”. Ám a kiváló-
an felvételizett DISZ-tag Jánost sem veszik fel az orvosi
egyetemre, pedig jól ismeri a klasszikusokat: Marxot,
Engelst, mert valaki tájékoztatta a rektort, hogy édesapja
külföldön él, és kizsákmányoló.

Pufi apja révén ismeri a korszak összes nagyobb költő -
jét, íróját, akik közül sokan kitaszítottak, mert sehogy sem
illenek a rendszerbe, mint Szabolcsi Gábor, Pufi édesapja
is, vagy Tilinszky, mert hamisan szólt a hangja, mert „szo-
morúság, reménytelenség rezgett benne. És a megváltás
reménye. Pocsék hang.” Az előadásokon mi is szívesen
hall gattuk Rónay Lászlót, aki úgy beszélt a 20. századi ma-
gyar irodalom nagy alakjairól, hogy ismerte őket, mert
gyermekként apja társaságában rendszeresen találkozott
velük.

Akik nem kerültek be az egyetemre, munka után néz-
nek: Balázs, Pisti műtős lesz, Pufi irattáros az Emberség -
nél, és a fizetését az apjáéból vonják le.

Érdekes és sokoldalú regény a Felhegyi legendák. Mi -
előtt azonban a diákoknak ajánlanánk, magunk is olvas-
sunk bele, megéri.

Az emberi lélek nagy küzdelme a határok keresése. Néha csak utólag
vesszük észre, hogy átléptünk egy határt. Más kor pedig heteket tipró-
dunk azon, hogy mit tegyünk. Az után jön egy pont, és döntenünk kell.
Nekünk személyesen.  Különleges érzés, ha egy tanácsadó mellénk áll,
ám a végén mégis azt mondja, hogy dönteni magunknak kell. Néha
jól esne, ha valaki bevállalná ezt helyettünk. Máskor azonban kelle-
metlenek azok az emberek, akik ránk akarják erőszakolni a vélemé-
nyüket, mint az egyetlen igazit. 
Ez a kötet a meditációival szeretne mellénk állni, hogy egy kicsit el-
csendesedjünk, zajtól és küzdelemtől távol. Szeretnénk, ha mindenki
rátalálna egy-egy kedves képre vagy írásra, amely tovább tart erejé-
vel, mint egy találkozó, egy élmény vagy egy hangulat. Velünk jöhet,
megfoghatjuk, elolvashatjuk, újra kinyithatjuk a határ menti meditá-
ciókat. Ez a gyűjtemény megengedi, hogy belépjünk mások belső
szobájába. Ha nem is ismerjük személyesen a szerzőket, a közös kér-
désfelvetés és feleletkeresés imádkozó közösséget hozhat létre közöt-
tünk. Nem csupán a hitben haladóknak szólnak ezek a vallomások,
hanem a keresőknek és a tájékozódóknak is. 

Szabó Lajos (szerk.): Határmenti meditációk
Luther Kiadó, 2008. 128 oldal, 150x210 mm, puhafedeles
Ára: 980 Ft
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F I L M A J Á N L Ó

Az emberré válás mérföldjei
Út a vadonba

L A B O R C Z I  D Ó R A

A hétköznapi és kevésbé hétköznapi problémák elől gyak-
ran a menekülés tűnik az egyetlen járható útnak. Így gon-
dolja ezt a 22 éves Christopher McCandless (Emile
Hirsch), aki a ’90-es évek elanyagiasodott, státuszszimbó-
lumokkal terhelt Amerikájában a tökéletes felszín alatt
hú zódó családi feszültségek, a hamis biztonság, az előre
megírt életút (jogi egyetem, a pénz embertelen hajszolása,
családalapítás) helyett más irányt választ – egy utat a va-
donba, Alaszka jégpáncéljai és saját maga felé.

Döntései és útjai kifürkészhetetlenek, gyakran felhábo-
rítóan következetlenek, egy – csupán az érzékenységéből
és kalandvágyából élő – fiú kósza lépései, aki előtt egyet-
len cél lebeg: hogy eljusson és éljen az élhetetlen vadon
közepén. Ám előtte, elégetve az összes pénzét, kettévágva
minden azonosításra szolgáló iratát, keresztül-kasul kóbo-
rol Amerikában. Találkozik olyan emberekkel, akik nem a
társadalmi értékítélet szerint jók (csalók, hippik), ha nem
éppen azért, mert másfajta értékrendben élnek, amely ta-
lán távol áll a normától, ebből kifolyólag viszont közelebb
Christopherhez. Az útközben szerzett barátokkal folyta-
tott beszélgetések, valamint Chris testvérének narrációja
által kerülünk közelebb a főhős szándékaihoz, amelyben
egyszerre lelhető fel a meg nem értett kisgyerek elcsatan-
golása (a „világgá megyek”-szindróma), az önállóvá válás
szélsőséges példája, a tömegből való kiszakadás akarása, a
megismerés és a kaland vágya, a menekülés és az önzés,
vagyis a saját belső én megtalálása és féltése a zord szülők,
a zord világ elől.

Ahogy azonban a főhős nevet és személyazonosságot
választva elérkezik ideiglenes végállomásához, Alaszka
lak hatatlan hótengerében (ha nem is tudatosan) saját civi -
lizációellenes elveinek is kénytelen ellentmondani, amikor
rátalál egy később „bűvész busz”-ként emlegetett járgány-
ra, amelyben matrac, kályha, és mindenféle – az életben
maradáshoz szükséges – holmi várja. Így máris otthont
ala kít ki a vadonban, amely – igaz ugyan, hogy civilizált
ro konainak a végletekig leegyszerűsített mása, de emberi
körülményeket biztosít számára. Az Alexanderrá vált

Chris topher pedig egyéniségéből (vagy talán neveltetésé-
ből és kulturáltságából) adódóan képtelen a vadonhoz va-
dulni, ösztönei nem bírnak civilizált lényén felülkereked-
ni, ami akár az életébe is kerülhet. Hiszen a tökéletes sza-
badság embertelenséget is kíván, az ember pedig, legyen
az bármilyen nagy csavargó is, a nyakába szakadó végtelen
út mellé kényelmet és biztonságot is keres, vagy legalább
valamilyen rendszerező elvet, amely köré az életét szer-
vezheti. És nem utolsósorban embereket, társat, társadal-
mat, Istent.

De ez csupán a film egyik olvasata. Ugyanígy szólhat az
önmagunkra és saját boldogságunkra találás fárasztó, em-
berfölötti útjáról, a felemelkedésekről és figyelmetlensé-
gekből adódó elbukásról. Kapcsolatokról, jó és rossz dön-
tésekről, az élet egyszerűségébe vetett végtelen bizalom-
ról, a lét igazságának felismeréséről, a mindent birtokba
vevő természet csodájáról és arról, aki mindezek fölött áll. 

Sean Penn – Jon Krakauer igaz történeten alapuló regé-
nyéből adaptált – filmje gyönyörű valós és belső utakat jár
be, rendkívül igényes és szép zenével fűszerezve (Eddie
Vedder munkájának köszönhetően). 2008-ban két Oscar-
jelölést is kapott: egyet kifinomult vágásért, egyet pedig –
a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában – Hal
Halbrook játékáért. Pontatlanságai és hosszúsága ellenére
is elgondolkodtató, megmozgató, átbeszélni való film,
amely nyomán mi magunk is felmérhetjük, hol tartunk
saját, belső utainkon.

Út a vadonba
(Into the Wild)
színes feliratos amerikai filmdráma, 140 perc, 2007
12 éven aluliak számára a megtekintése nagykorú felügye-
lete mellett ajánlott
rendező: Sean Penn
író: Jon Krakauer
operatőr: Eric Gautier
zene: Eddie Vedder
vágó: Jay Cassidy
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K I T E K I N T É S

Ökumenikus hírek
Vallási Disneyland

Különböző országok szórakoztatóparkjai fedezték fel a
val lások világa iránti érdeklődésben rejlő üzleti lehetősé-
geket. Argentínában a Buenos Airesben működő Tierra
Santa (Szentföld) park a különböző bibliai jelenetek sze-
replőinek bemutatásához élethű műanyag másolatokat
használ. A kereszténység mellett más vallások is megje len -
nek, így a zsidóság és az arab világ.
A fő attrakció a negyedóránként feltámadó, tizennyolc

méteres műanyagból készült Jézus, aki Händel
Messiásának zenéjére emelkedik ki a sziklasírból. 

Orlandóban (Florida, Egyesült Államok) található a The
Holy Land Experience (A Szentföld megismerése) nevű
szórakoztatópark. Itt Jézus életét, halálát és feltámadását
élőzenés előadásokkal mutatják be naponta többször is. A
meglehetősen naturális passiójáték mellett ószövetségi
jelenetek is megelevenednek, sőt a fiatalabbak interaktív
módon élhetik át Dávid és Góliát csatáját.

Az angliai Lancashire mellett brit vállalkozók megnyit-
ni tervezik a szigetországi első ilyen szórakoztatóparkját
argentin és amerikai példák nyomán.

Mindhárom országban vannak egyházi tiltakozások.
(Forrás: hvg.hu)

Melanchthon-kiállítás
A határok legyőzése – Philipp Melanchthon európai jelen-
tősége címmel az erdélyi Nagyszebenben 2007-ben meg-
rendezett III. Európai Ökumenikus Találkozóra ké szült a
bretteni Melanchthon Akadémia vándorkiállítása. A Frank
Günter és Albert de Lange szakmai irányítása és kon cep -
ciója alapján tervezett kiállítás Európa több országában,
így hazánkban is bemutatásra kerül majd, a korábbi wit-
tenbergi Luther-vándorkiállításhoz hasonlóan. Elkészült a
nagyon igényes, szépen illusztrált, színes, magyar nyelvű
katalógus a német–angol kiadás nyomán, kiegészítve ma-
gyar történeti adalékokkal. A magyar kiadás szerzői Sze ge -
di Edit (Kolozsvár) és Ke ve házi Katalin (Szeged) voltak, G.

Szabó Botond (Deb recen) és Thomas Sindilariu (Bras só)
szerkesztésével. A fordítást Czenthe Miklós (Budapest) ké-
szítette.

A Kilimandzsáró tövében
A Lutheránus Világszövetség 2008. június 23. és 30. kö zött
tartotta a tanzániai Arusha városában vezetőségi ülését. A
49 tagból álló tanács feladata a világszövetség általában
hat évenként rendezett világgyűlései között az ügyek inté-
zése. Évente más-más témakör kerül a tanácskozások kö -
zép pontjába. Afrika közepén a környékbeliek által szent
hegyként tisztelt Kilimandzsáró olvadó hósapkájára te-
kintve a környezetvédelem helyi és globális kérdéseire ke-
resték a választ, és felvetették az egyházak felelősségét. Kü -
lönösen is érthető az egyházak mai felelőssége, ha tud juk,
hogy Tanzániában az evangélikusok száma 4,6 millió, és
más afrikai országokban is gyorsan növekszik a kereszté-
nyek száma. Így például Etiópiában az 1963-ban jegyzett
százezerből 4,8 millióra növekedett az evangélikus
Mekane Jesus egyház taglétszáma. Egyházunkat Gáncs
Péter püspök képviselte az ülésen.

A Világszövetség legközelebbi nagygyűlésére a német-
országi Stuttgartban kerül majd sor 2010-ben.

(Forrás: LWI)

Schleswig-Holstein új püspöke
Az Észak-elbiai Evangélikus Egyház zsinata 2008. július
12-én Gerhard Ulrich prépostot választotta meg Schles -
wig-Holstein egyházkerülete püspökévé.

(Forrás: LWI)

Mindennapi kenyerünk
Food for Life – Recipes and Stories on the Right to Food
(Élelmet az életért – receptek és történetek az élelemhez
való jogról) címmel 2008 júliusában érdekes könyvet je -
len   tetett meg a Lutheránus Világszövetség. Huszonkét or-



szágból gyűjtöttek össze recepteket, valamint ezekhez fű-
ződően történeteket azokról a területekről, ahol a világ-
szolgálat segíti a veszélyeztetett népcsoportok, menekül-
tek napi harcát az élelemért, a túlélésért. 

(Forrás: LWI)

Hatvanéves a Német Evangélikus Tartományi
Egyházak Szövetsége (VELKD)

2008. március 2-án ünnepelték Wittenbergben a Vár temp -
lomban a Német Evangélikus Tartományi Egyházak hat-
vanéves együttműködését. Dr. Johannes Friedrich elnök-
püs pök ünnepi prédikációjában aláhúzta a reformáció
üze netének fontosságát a mai egyházi élet és az ökumeni-
kus együttműködés számára. Ezt az 1999-ben Augsburg -
ban az Isten előtti megigazulásról szóló bibliai tanítás kér-
désében az evangélikus–római katolikus Közös Nyilat ko -
zat bizonyította. 

(Forrás: VELKD)

A Nemzetközi Missziológiai Társaság (IAMS)
közgyűlése Balatonfüreden

2008. augusztus 18–22. között Balatonfüred adott otthont
a Nemzetközi Missziológiai Társaság 12. kongresszusá-
nak, 48 országból 270 munkatársnak. A szervezet új el-
nökévé Jonathan J. Bonk eddigi alelnököt, kanadai törté-
nészt, az afrikai kereszténység elismert kutatóját, a New
Havenben (Egyesült Államok) működő Tengerentúli
Missziós Tanulmányi Központ (OMSC) igazgatóját válasz-
tották. A mennonita tudós Etiópiában töltötte gyermek-

és ifjúkorát, mivel apja keresztény missziói szervezet kép-
viselőjeként kétszáznál is több, leprásokat gyógyító kór -
házat épített számos afrikai országban. Ő készítette az Af -
rikai keresztény életrajztár című lexikont négy nyelvű (an-
gol, francia, portugál és szuahéli) kiadásban, és a misz -
sziológia egyik legrangosabb folyóirata, az International
Bulletin of Missionary Research (A Missziológiai Kutatás
Nemzetközi Bulletinja) kiadója.

A szervezet elnökeként szeretné elérni, hogy a misszio-
lógusok nagyobb figyelmet szenteljenek a globalizáció-
nak, a klímaváltozás társadalmi következményeinek és
azoknak a veszélyeknek, amelyek a nyugati fogyasztói
gon dolkodás szegény országokba történő exportja hatása-
ként jelentkeznek. Foglalkozni kell szerinte azokkal a kér-
désekkel is, hogyan fordult meg az elmúlt öt évszázadban
a világban a migráció. Korábban Európából áramlottak
szét a világ különböző részébe az emberek és megváltoz-
tatták az etnikai viszonyokat Amerikától Ausztráliáig, ma
pedig a korábbi ún. harmadik világból érkeznek tömeg-
ével bevándorlók Európába, magukkal hozva hagyomá-
nyos kultúrájukat és vallásaikat. 

(Forrás: www.reformatus.hu)

Többnejűség Hollandiában
2008 augusztusától Rotterdamban és Amszterdamban el-
ismerik a holland hatóságok azon muzulmán bevándorlók
többnejűségét, akik országukban, például Marokkóban
ilyen házasságot kötöttek.  

(Forrás: Magyar Kurír)

Összeállította: Harmati Béla
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A kötet tartalma:
AZ EMBER / Az ember Isten teremtménye / Az emberi méltóság és az ember feladata / Bűn a világban
KAPCSOLATBAN ÖNMAGUNKKAL / Helyes önismeret / Értékeink / A személyiség kibontakoztatása / Önma-
gunk és mások megítélése / Kísértések / A lelkiismeret / Bűn, büntetés, megbocsátás
KAPCSOLATBAN EMBERTÁRSAINKKAL / Családi közösség / Barátság, baráti közösség / Az ellenség és a meg-
bocsátás ereje / Férfi és nő kapcsolata / Házasság / Válás / Magány és kirekesztettség
KAPCSOLATBAN A TERMÉSZETTEL ÉS A TÁRSADALOMMAL / Az ember és a természet / Az emberi társada-
lom / Hazánk és nemzetünk / Munka és hivatás / Gazdagság és szegénység / A társadalom kiközösítettjei /
Ünnepeink / Vallás és világnézet
KAPCSOLATBAN ISTENNEL / Imádság / Gyónás / Szentségek – a keresztség és az úrvacsora / Is ten tisz telet /
Egyház és gyülekezet / Keresztény felekezetek / Szenvedés, halál / A feltámadás reménysége
A SZENTHÁROMSÁG EGY IGAZ ISTENRŐL / Az Istenről szóló tanítás / A Jézus Krisztusról szóló taní tás / A
Szentlélekről szóló tanítás

Balicza Iván, Sándor Éva, Sólyom Anikó: Kapcsolatban – Evangélikus hittan-
könyv 8. évfolyamos diákok számára
Luther Kiadó, 2008. 106 oldal, 165x235 mm, puhafedeles. Ára: 490 Ft.
Tanári kézikönyv: 94 oldal, 165x235 mm, puhafedeles. Ára: 980 Ft.
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Szentháromság ünnepe után 22. vasárnap
Fil 1,3–11

Levél a gyülekezetnek

Ezen a vasárnapon Pál apostol gondolatai alapján mi is,
mai gyülekezetek lelkészeiként élőszóban elmondott le-
véllel fordulhatunk gyülekezetünkhöz. A páli levél most
idézett része különösen is személyes hangvételű, meleg ér-
zésekkel és a jövő iránti felelősség erősítésével teljes, jól is-
meri a címzettek helyzetét, ezért mi is számba vehetjük,
hogyan látjuk saját gyülekezetünk helyzetét, mit írnánk
élő levelünkben, ami időszerű, ami fontos és előremutató.

Imádság és hálaadás
Ne szégyelljük elmondani a szószékről is, hogy nemcsak a
hí veket biztatjuk imádkozásra, de mi magunk is imádko-
zunk a gyülekezetért, egyes emberekért, családokért. Tu -
dom, hogy minden lelkész ismeri a gyülekezetében meg-
lévő negatívumokat is: széthúzás, szeretetlenség, hitben
va ló lanyhulás, túlzott anyagiasság, családi életek konflik-
tusai, egzisztenciális gondok, testi-lelki betegségek, temp-
lomból való elmaradás és még sok más negatívum. Mégis
elsősorban hálát kell adnunk azért, hogy van gyülekezet,
vannak ránk bízottak, akikben Isten már „elkezdte a jó
mun kát”, akik már átéltek valamit a hit öröméből. Szám ta -
lan szor tapasztaltam, hogy konfirmandusok el-eltűnnek
konfirmációjuk után – néha hosszú évekre –, de ha szere-
tetet kaptak a felkészülés idején, felnőtt fejjel visszatérnek,
egyedül vagy választott párjukkal. Ugyanez a helyzet az
esketések után is. Ne feledjük soha, hogy nem statisztikai
adatokkal van dolgunk, hanem élő emberekkel, akiknek
sok gondjuk van, akik utakat keresnek maguknak, és nem
egyformán reagálnak az élet kihívásaira.

Ismerjük a filippibeli gyülekezet történetét (ApCsel
16,11–40), milyen nehezen indult minden, a folytatásban
is voltak gondok, próbák, küzdelmek, amint a levél későb-
bi fejezeteiben olvashatjuk. Most azonban az apostol hála-
adással és nagy szeretettel viszi Isten elé a gyülekezetet,

tudva, hogy Isten nem végez „félmunkát”, mert amit elkez-
dett bennük, azt táplálja, erősíti, bevégzi.

Ilyen bizalommal kell nekünk is a ránk bízottak felé for-
dulnunk, akkor is, ha látjuk a hiányosságokat, a fogyatko-
zó létszámokat, az új nemzedék elidegenedését. (Ám gon-
doljunk például a Szélrózsa találkozó pozitívumaira is!) Át
kell azonban gondolnunk, hogy miben kellene nekünk
magunknak változnunk, változtatnunk stílusunkon, mód-
szereinken, a személyes lelkigondozás intenzitásán. Az
őszinte hálaadás megsokszorozhatja erőinket, felrázhatja
a gyülekezet tagjait is.

Szolgáló szeretetközösség 
Pál szavai nyomán világos, hogy a filippibeli kis gyüleke-
zet közösséget vállalt az evangélium ügyével, és ezt tettek-
kel is igazolta.

Egy-egy mai gyülekezet élete nem lehet csak helyi ügy.
Része vagyunk az „egésznek”, az egyháznak, a hazának, a
ke reszténységnek, a mai világnak. Egy-egy faluban, város-
ban, városi kerületben kisugárzása lehet az evangélikus
gyülekezetnek. Észreveszik ezt a közönyös családtagok, a
szomszédok, a különböző közösségek. A templomban erő -
gyűjtés folyik, a templomon kívül gyümölcstermés. Ma
már egyértelmű, hogy a lelkész egyedül nem tarthatja egy-
ütt gyülekezetét, nem végezhet el minden munkát, nem
látogathat meg mindenkit. Munkatársak kellenek, akik
önzetlenül és odaadással segítenek, olyan presbiterek, akik
nemcsak az anyagiak beosztásában vagy egyfajta „vezetői
öntudatban”, hanem a lelki munkában való részvétellel,
együtt gondolkodással, okos munkamegosztással igyekez-
nek felelős tisztségüknek megfelelni. Ezen kívül azonban
az egyszerű gyülekezeti tagok, szülők és nagyszülők,
nyugdíjasok és szervezőképességgel rendelkező fiatalok is
sokat segíthetnek. 

Pál apostol sorait áthatja a gyülekezet iránt érzett meleg
szeretet. „Szívemben hordozlak titeket” – írja. „A szeretet
azonban nem egy gyöngyszem a keresztyén erények kö -
zött, hanem az emberi élet és együttélés alapja és össze-
tartó köteléke. Az egyetlen iránytű, amellyel Isten útra bo-
csátja a keresztyén embert a világba.” (Cserháti Sándor: A

A Z  I G E H I R D E T Ő  M Ű H E LY E



filippibeliekhez írt levél) A „legkiválóbb út”, ahogyan Pál
bevezeti 1Kor 13-at, a szeretet mindent átfogó himnuszát.
Ez az isteni ajándék nyilván érzelmeket is tartalmaz, de
amikor az apostol ennek gazdagodásáért imádkozik, is -
me retről, igaz megértésről, a jó és helyes megítéléséről is
szól. Cserháti Sándor ezen a helyen a „felismerés”, „meg ta -
pasztalás”, a „lényeges” megítélésének képességéről ír sa ját
fordításában. 

A szeretet józansága az, hogy különbséget tudunk tenni
az álmok és a megtapasztalások, a lényeges és a lényegte-
len dolgok között. Mai világunk új kihívása közepette ez
adhat jó „iránytűt” kezünkbe, ez óvhat meg az általánosí-
tásoktól, a közhelyek ridegségétől, a terméketlen keresz-
tény élettől.

Az apostol levele írásakor börtönben van, nehéz pró-
báknak kitéve, a gyülekezetben is nehéz a „tiszta és kifo-
gástalan” hitéletet megélni, ám Krisztus Jézus szeretetének
segítségével mind ő maga, mind a filippibeliek megtalál-
hatják a kegyelem erőforrását, a józan szeretet útját.

Készen lenni a Krisztus napjára,
a végső számadásra
A nyári olimpiai játékok előtt néhány nappal váratlanul
meg halt egy éremesélyes sportolónk, majd szintén éreme-
sélyes sportolóink szakedzője. Az egész magyar küldöttsé-
get megrendítette ez a két haláleset. A játékok alatt pedig
az egyik részt vevő ország fővárosában súlyos repülősze-
rencsétlenség történt, több mint másfélszáz áldozattal. Az
érintett két ország sportolói fekete gyászkarszalagot visel-
tek. A versenyek folytatódtak, a döbbenet és a lelki sebek
megmaradtak. Ritkán gondolunk arra, hogy minket is ér-
hetnek bármikor hasonló megrázkódtatások.

Oltári igénkben az irgalmatlan (gonosz) szolgáról szóló
jézusi példázat hangzik el. Ez a szolga sem gondolt arra,
amikor felvillanyozva kijött a király palotájából, hogy az ő
története még nem fejeződött be, még az utcán is látják,
hallják, amit mond és cselekszik. Ez lett a végzete. A fan-
tasztikus adósságelengedés és kegyelem helyett az élet-
fogytig tartó börtön és reménytelenség várt rá.

Készen kell állnunk a számadásra. Ám ez is lehetetlen
lenne Jézus szeretete, adósság-elengedő kegyelme nélkül.
Hogyan is állhatnánk meg „tisztán és kifogástalanul” egy
küzdelmes élet bármely pontján vagy végén, ha valaki
nem segítene, ha valaki nem vette volna magára bűneink,
mu lasztásaink, igaztalanságaink, gyümölcstelenségünk
min den terhét?

Ezen a vasárnapon élő levelet tolmácsolhatunk gyüle-
kezetünknek a szószékről. Hogyan látjuk a jelent és a jö-
vőt? Tudunk-e lelkesülni és lelkesíteni, tudunk-e hinni az
evangélium erejében? Belenyugszunk-e egyféle stagnálás-
ba vagy egyenesen visszafejlődésbe, vagy kitartó imádság-
gal kérjük a Szentlélek Isten munkáját, hogy bátrabban

nézhessünk előre, új utakat keresve, gazdagodó szeretettel,
megújuló lendülettel, töretlen bizalommal Urunk iránt,
aki maga is szereti, óvja és tanácsolja népét, gyülekezetét,
egyházát? Akire a legnehezebb helyzetekben is szá -
míthatunk!

S Z I R M A I  Z O LTÁ N

Tallózó

„Minden imádságában hálát ad. Mindenkiért hálát ad.”
(Ju bileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum
Digitéka Kft.)

„(…) fogságban van; tehát emberi megítélés szerint
nemcsak a híveitől, hanem a szolgálattól is el van szigetel-
ve. A közös nagy ügyben való fáradozás, az érte való imád-
kozás a fizikai távolság és a szabad mozgás hiánya ellenére
is valósággal egybekapcsol.” (id. Magassy Sándor:
Perikópák. Magánkiadás)

„Pálra nézve az imádság olyan természetes életműkö-
dés volt, mint a lélekzetvétel. Munkatársaival, gyülekezete-
ivel a legbensőbb imaközösségben élt. (…) Minél na gyobb
tapasztalást tesz valaki a kegyelem felől, annál inkább fej-
lődik hite, s vele együtt nő alázatossága és háládatossága.”
(Ravasz László: Az Ó/Újszövetség magyarázata. Kálvin
Kiadó)

„Pál imádkozó ember volt. Nem is szükséges tovább ku-
tatnunk, hogy miért használta Isten olyan csodálatosan.
(…) Egészséget, jólétet vagy nyomorúságból való szaba-
dulást kér Pál számukra? Nem! Azt kéri, hogy szeretetük
egyre jobban növekedjen ismeretben és minden értel mes -
ség ben. (…) a szeretet nem csak érzelmek dolga. Az Úr
iránti hatékony szolgálatban használnunk kell ismeretün-
ket és gyakorolni értelmességünket.” (William Mac Do nald:
Újszövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„Imádkozó életét a bizalmon alapuló személyes kapcso-
lat Istennel teszi elevenné. (…) sok kérnivalója van a gyü-
lekezet számára Istentől. De könyörgéseit a hála alapállá -
sá ból végzi. A hála a kegyelemből élő ember szemlélet -
mód ja. (…) A fogság számára alkalmat jelentett az evan -
gélium védelmezésére és tanúsítására. (…) Isten megtehet-
né, hogy kemény kezét éreztesse a bűnös emberrel. Akkor
Isten hatalmának fogságában vergődne mindenki, aki ve-
le ellenkezik. De ő mindenekelőtt kegyelmét és szeretetét
kínálja fel az embernek, s ezért szolgáinak sem adott más
hatalmat, mint az evangélium erejét. (…) A cselekvés he -
lyes módjának megtalálásához lényegében két út vezet. Az
egyik a zsidó ember módszere. (…) minden új helyzetben
a Tórához fordult útmutatásért. A görög ember viszont az
értelmére támaszkodott (…).” (Cserháti Sándor: A fi lip pi -
be  li ekhez írt levél. Evangélikus Sajtóosztály)
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Gondolatok, illusztrációk
(örömmel imádkozom mindnyájatokért)
„Pál (…) a filippiekhez írt levelét is imádsággal kezdi…
Ebben a megvilágításban az események elnyerik igazi ér-
telmüket, és az emberek megítélése a kegyelem mértéke
alá kerül… Az imádság nem a szolgálat pótléka, hanem a
kiindulási pontja és hordozó ereje.”

Dr. Cserháti Sándor: A filippibeliekhez írt levél

(a Krisztus Jézus szeretetével – avagy mit mutat meg ebből
a szeretetből Jn 21?)

„A Feltámadott áll, és nézi őket. Ott vannak az övéi alig
100 méternyire tőle, éhesek, és nem fognak semmit. „Fia -
im, nincs ennivalótok?”, kérdi tőlük. Az eredeti görög szö-
vegben a „paidia” szó szerepel itt, ami pontosabban „kicsi -
nyeim”-nek fordítandó. „Kicsinyeim, nincs ennivalótok?”

Hányszor csepülték már az egyház történetében ezeket
az embereket, ezt a tizenkettőt, hitetlenségük, értetlensé-
gük, gyávaságuk miatt – Jézus nevében! Aki most ott áll a
tóparton, nézi, hogyan próbálkoznak megint a halakkal
azok, akiket „emberhalász”-nak hívott el – és „kicsinye-
im”-nek szólítja őket.”

(Evangélikus Gyermekportál:
A Feltámadott a Tibériás-tengernél)

(hogy megítélhessétek, mi a helyes)
„Nehéz megítélni, hogy némely tiszta, őszinte, becsületes
viselkedés a tisztességnek vagy az ügyességnek gyümöl-
cse-e.”

François de La Rochefoucauld (1613–1680)
francia aforizmaszerző

„A nőket lábbelijük és fejdíszük nélkül kell megítélni, va-
lahogy úgy, ahogy a halak hosszát farkuk és fejük között
mérik.”

Jean de La Bruyére (1645–1696) francia esszéíró
(hozzátehetjük: ahogyan a férfiakat sem autójuk vagy írá-
saik hosszából kell megítélni. – ki –)

VERS
(örömmel imádkozom mindnyájatokért)
Szabó Lőrinc: A tiszabecsi tiszteletes (részlet)

… Bátyám, jókedvű Mihály, 
általad élt, lélegzett a határ,
s ha rád gondolok, az egész biblia
mosolyogni kezd, mosolyognak
a mezők, ég-föld, a csizmás magyarok
s fent a nagytiszteletű angyalok.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok
Munkamódszer: „eljátszottuk” az istentiszteletet. A vasár-
nap énekeit énekeltük, zsoltárát, kollekta imádságát, lekci-
óját olvastuk. Felidéztük az Agenda által meghatározott
„témát” (megbocsátás), és ez után következett a textus,
majd igehirdetés helyett a gondolatok.

Az istentisztelet többi eleme egyértelműen rámutat a
megbocsátásra. A zsoltár, az evangélium továbbvisz és se-
gít megmaradni a megbocsátás sokszor nem könnyű út -
ján. A textus azonban megzavar, logikai csavarral értel-
mezhető, hallható ki belőle ez az üzenet. Az apostol hálát
ad a címzettekért, imádkozik értük, ez nehezen értelmez-
hető a megbocsátás üzeneteként. A textusban előkerülő
„kegyelem” és a megbocsátás is csak logikai csavarral hoz-
ható összefüggésbe.

Nagyon erős a zsoltár és az evangéliumi szakasz befo -
lyása. Elsődlegesen ez hordozza az üzenetet, az epistola in -
kább csak „díszlet”. Van, aki így imádkozza a Mia tyán kot:
„és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is meg -
bocsátottunk az ellenünk vétkezőknek”. Kiemelten fontos
a közösség gondolkodásában a megbocsátással kap -
csolatban a kölcsönösség, amelyben az aktivitás az Is -
ten–ember relációban kizárólag Istené, az ember–ember
relációban elsődlegesen az enyém.

Mennyire tudunk őszintén válaszolni a gyónási kérdés-
re? A vasárnapi egy óra idején miért vagyunk mások, mint
a hét többi százhatvanhét órájában? Ha a gyónásban nem
vagyunk őszinték, az megbocsátható?

Személyes példák, a személyes érintettség különösen
kö zel hozza az üzenetet – hiszen mindenki érintett. A té-
ma összefüggésében sok személyes példa kerül elő, ame-
lyek üzenete az igehirdető számára elsősorban az lehet,
hogy a páli hálaadás önmagában nem viszi tovább az ige-
hallgatókat a gonosz szolga példázatának összefüggései-
ből, hangulatából.

A textusban szereplő „megítélhessétek” szó külön prob -
lémakört jelent, melynek kezelése egyértelműen csak a
búza és konkoly példázatának alapján történhet.

Amennyiben választási-döntési helyzetben lenne a gyü-
lekezeti csoport, a következő íven hallgatná szívesen a pré -
dikációt: hála – imádkozás – kegyelem.

Két fontos illusztráció, egy történet és egy vers is el-
hangzott.

A Terror Háza Múzeumban az aulában lévő kivetítőn
idős bácsi mesél arról, hogy a kommunista diktatúra mi-
lyen eszközökkel „bírta rá” az együttműködésre: testi-lelki
kínzásokat, sok szenvedést részletez. A riporter megkérde-
zi: – Meg tudna bocsátani ezeknek az embereknek? A vá-
lasz: – Megbocsátani? Azt lehet… De elfelejteni soha!
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Bódás János: Megbocsáthatod

Nem felejtheted az ütést, mit
rólad semmi le nem törül,
a szót, mi tüskeként szívedbe
szúrt s gennyezik köröskörül.

Hogy akit felemeltél, első
alkalommal már rád tipor,
a „jóbarátok” hitszegését,
kikben csalódtál annyiszor.

S hogy nem felejtesz, ez is neked
okoz még több kínt, bánatot.
Hogy meggyógyulj, egyetlen egyet
tehetsz csak: … megbocsáthatod!

Szentháromság ünnepe után 23. vasárnap
ApCsel 8,26–38

Missziói úton

Ugyanazzal az emberi magatartással kezdek ennek az igé-
nek a feldolgozásához, mint amire ez a név kötelez – Lu -
kács. A mindennek pontosan utána járó evangélistát tisz -
te lem meg azzal, hogy nem kételkedem abban, ami ennek
a vasárnapnak az igéje. Tehát ez a történet nem Fülöp tör-
ténete, hanem Jézusé. Igaz, hogy Fülöp felismeri küldeté-
sének fontosságát. Végig kell vinnie a felismert igazságot
az úton, egészen a keresztség gyakorlatáig. Erről szól a tör-
ténet. Az ószövetségi kiindulás nem rendkívüliségre utal,
hanem Istenre. Minden összefügg, ahogy ez Mózes, Illés, a
többi próféta esetében is kimutatható. Ennek folytatója
Fülöp, azaz Jézus egyik tanítványa. Ebben a sorban állunk
mi is – a mi jelenünkben. Erre a kapcsolatra kell koncent-
rálnunk, s idáig kell a gyülekezetet elvezetnünk. Az ért-
elem, az érzelem, az akarat azonosságáig az Atyával, azaz
„ha teljes szívből hiszed, akkor lehet.”

Semmi sem kerülhető el. Pontosan azok az események,
amellyel találkozunk. Vannak dolgok, amelyeknek a meg-
oldása tőlünk függ, van, amit csak az Isten segítségével
oldhatunk meg. Amit ránk bízott Isten, azt nekünk kell fel-
adatként megoldanunk. Nem ruházható át Istenre, de for-
dítva sem lehetséges.

Úton vagyunk. Minden út Isten kegyelme megtapaszta-
lásának lehetősége. Természetesen, de ki hogyan készül
rá? Mit visz, és ki viszi? Magában van? Magányosan? Vagy
van útravaló?

Egység, de hogyan?

Ma az egyik legtöbbet emlegetett téma az egységtörekvés.
Igény. De mit teszünk érte? Mit tesznek azok, akik a nép-
számlálásnál evangélikusnak vallották magukat? Hol van -
nak azok, akik „magas ran gú tisztségviselőként” előránt -
ják Ézsaiás tekercsét, s meg merik vallani, hogy „tájékoz-
tatóra” van szükségük? Nem a lapítóké az Isten országa,
azaz nem a lapítóké a jövő.

Mit teszünk a jövőnkért? Mi kell, hogy meghatározza a
hétköznapunkat, a mindennapi gyakorlatunkat? Mit tu-
dunk mondani, hogy Jézussal mi került a keresztre, s fel-
támadásával mi vált örökkévalóvá? Kikkel akarunk egysé-
get alkotni házasságban, nevelésben, erkölcsiségben, gon-
dolkodásmódban, meggyőződésben, életvitelben?

Hétköznapi félreértések
Nem tartom megnyugtatónak azt sem, hogy valaki kultu -
rál tan elválik. Mi az, hogy kultúra? Kinek a kultúrája az
alap, azaz a meghatározó? Késő akkor értéktudatot keres-
ni, amikor már sem ország, sem kereszténység. Nincs az
országnak kereszténysége, s a kereszténységnek országa.
Százezer példányban jelent meg Joachim Kahl marburgi
professzor A kereszténység nyomorúsága című, pillanatok
alatt el kapkodott kiadványa. Színes és szürke nyomású ké -
pek vál togatják egymást. Színes kép telt templomról, fe ke -
te-fe hér felvétel szürke vasárnapok üres templomáról. Szí -
nes kép imádkozókról és fekete-fehéren semmiségekről
vi tatkozókról. Színes esküvőkről és szürkeségben szenve-
dő válási árvákról. Színpompás konfirmáció után eltéve-
lyedett diszkóbalesetek tragédiájáról.

Tévedések kiküszöbölése
Aki fejmosást hallott ki az eddig olvasottakból, nem érti a
mondatot, és nem érzi a féltést. Nem tudja értelmezni az
óra ketyegését, ami nemcsak mechanikus üzemi zaj, a
tech nika produktuma, hanem azt jelzi, hogy az időnek
nem csak terhe van, hanem súlya is, rendeltetése. Az ellen-
ségeskedés helyett melléülés, melléállás. Az ilyenné válás
el képzelhetetlen Isten nélkül. Még a nagykorú világban hí -
vőknek is, mert az ilyenben hívők jelentős része még
mindig gyermekkort él, naivitásban sínylődik, mert retteg
a megismeréstől. Nem mindent lehet csak úgy felismerni.
Magyarázatra szorulunk. Ennek pozitívuma, hogy elke-
rülhető a naivitás, a tanácstalanság. Nem mehetünk
messzebbre, ha nem ásunk mélyebbre. Ez nem képzavar.
Meg térés nincs mélység nélkül. A lelkesedés sem teremt
egyházat, gyülekezetet.

Reformáció emlékünnepe lesz. Többször emlékeztünk.
Most is emlékeztethetnék e textus feldolgozásával kapcso-
latban a nevek alapján hivatali nagyságra. A kérdésem a
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textusban maradva ez: mit viszel haza? Nem elég az ün-
nep. Mi maradt meg benned, mert nem elég az istentisz-
telet. Miután hazamentél, mit olvasol? Mire vagy kíváncsi
ez után? Mit mondasz el ez után? Mit osztasz meg a kör-
nyezeteddel? Fülöp nem lesett, beleolvasva más köny vébe.
Hangosan olvasott az olvasó. Ez nemcsak szokás volt, ha-
nem ez volt a rend.

Nem magánkezdeményezés
Hívjuk fel a gyülekezet figyelmét arra is, hogyan történik
Fülöp küldetése. Néptelen útra szól. Fülöp, a tanítvány lép -
jen ki ebből a zsongásból, ebből a hajtásból, ebből a for -
gatagból, oda, ahol nincs tömeg. Ez a szolgálat nem nél -
külözheti Fülöpöt. A kórház nem nélkülözhet engem. A
haldokló nem nélkülözheti a lelkészt. A véghelyzetbe ke -
rült nem nélkülözheti a testvért.

A mai kor embere vitába keveredett a vasárnappal!
Vitatkozik értelemmel, órával, kikapcsolódással, pénzzel,
kirándulással, tévéműsorral. Alkudozik, megalkuszik és
elmulaszt. Van-e megoldás? Lesz-e megoldás?

Találkozás
Szembeötlő, hogy nem mutatkozik be egymásnak a két
fér fi. Nem kell. Hisz a hangosan elhangzó szöveg bemutat ja
olvasóját, érdeklődését. Olyan ez, mint a vonaton egymással
szemben ülő két idegen, akiknek a kabáthajtókáján Lu ther-
rózsa látható. A kölcsönös szemlélődés után egyszerre hang -
zik fel: „én is evangélikus vagyok”! Érted is, amit olva sol?
Érted is, amit látsz? Érted is, mit jelent evangélikusnak
lenni? Itt és csak ezután lehetsz igehirdető, bizonyságtévő.

Fülöp Jézusról beszél. Nagyon egyszerűen. Aki ismeri a
Szentírást, tud egyszerűen bizonyságot tenni. Mindig za-
vart, amikor gyermekek nyugtalansága esetén felnőtt, mű-
veltnek hitt, önhitt emberek nyugtatgatták a kiskorúakat
azzal, hogy mindjárt vége lesz. Hatalmas pedagógia, sem-
mitmondással. Egyszerű nagymamák terelték így kor -
társaimat, nézd meg az oltárképet, s otthon elmondod, mit
láttál, kit láttál. A helyén mondott szóval visszakapjuk a
csendet, megnyerjük a békességet. Nincs akadálya a kegy-
elemnek – árad. Ez a kiindulópont. Lehet rendezetten to-
vább indulni, gazdagodni.

Legmélyebb keresztelői élményem. Négyéves gyerme-
ket hoztak keresztelni. Istentisztelet záró oltári szolgálatá-
nál volt ennek a helye. Kiálltak a szülők, keresztszülők az
oltár elé, fogva a gyermek kezét. A liturgiai kérdések után
megtörtént a keresztelés egyházunk rendje szerint, mire a
négyéves, nyílt tekintetű kislány, felnézve édesanyjára en-
nyit kérdezett: Anyu! Meglátszik? Moraj a templomban.
Moraj helyett: Testvéreim! Meglátszik?

Lehet reménykedve tovább indulni. Meg lehet keresz-
telkedni. Látszódjék meg!

Imádkozzunk!
Kijöttem az útra, mert angyalod kivezetett. Kijöttem az út-
ra, hogy veled találkozzam. Kijöttem az útra, hogy hivatá-
somnak éljek. Adj jó irányt, hogy neked tetsző módon cse-
lekedjem. Így köszönöm meg, hogy közel vagy hozzám.
Általad tanítvánnyá lettem. Erőddel munkatársad lehet-
tem. Szentlelkeddel a nem létezőből létező egyházat hívtál
létre. Add, hogy tovább építsem azt ezen a napon is. Ámen. 

K Á P O S Z TA  L A J O S

Tallózó

„Kikutathatatlan titok Isten vezetése: ami kívülről és tá-
volról, »véletlen«-nek látszik, arról kiderül, hogy tervszerű
(…) Az Írás értelme mindaddig rejtve marad az ember ér-
telme előtt, amíg a Lélek meg nem világítja azt. (…) meg-
értéséhez többre van szükség, mint amennyire az ember
természeti adottságaiból telik: vezetőre, magyarázóra,
Szentlélekre (1Kor 2,11).” (Jubileumi kommentár. Bib -
liaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft.)

„A magánértelmezés nem elegendő. A feltámadt Krisz -
tus értelmezi az írásokat (…)”. (Szegedi Bibliakommentár
– Újszövetség. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/
vallas/szbibkom)

„Ézs 53. (…) Jézus magára vonatkoztatta. Ezzel Filep ott
volt az evangélium legmélyebb pontján: a helyettes szen-
vedés, a megváltó halál értelménél.” (Ravasz László: Az
Ó/Újszövetség magyarázata. Kálvin Kiadó)

„A törvény megtiltotta, hogy az eunuchok belépjenek
az Úr gyülekezetébe (5Móz 23,1). Mindazonáltal az Ézs
56,3–5 nagy áldásokat helyez kilátásba az eunuchok szá-
mára az ezeréves királyság idején.” (A Biblia ismerete kom-
mentársorozat. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

„Még nem járt a munkája végén, mikor elküldi őt az Úr
Samáriából. Fülöp csodálkozhatott volna. (…) Fülöp
azon ban nem vitatkozik. Tudja, hogy az Úr messzebb lát
nála. (…) Milyen fontos volna megérteni, hogy olykor ki
kell lépni a tömegek szolgálatából, hogy egy embernek
szolgálhassunk. (…) Az Írás megvilágosodott Fülöp előtt,
ő pedig megvilágosíthatta azt az etióp főtisztviselő előtt.
(…) Íme, még a víz is benne volt Isten tervében.” (Ab -
lonczy Dániel: Tovább! Open Art Kiadó)

„Fülöp abban a pillanatban elindul. Lehet, hogy Isten
cso dálatos koncepciói amiatt késnek, vagy tudnak csak
ne hezen megvalósulni, mert ez hiányzik belőlünk. (…)
nincs különbség Samária nagy népe és egyetlen etióp em-
ber között. Meg kell tanulni emberekben gondolkodni és
nem létszámban, statisztikai adatokban. (…) Szükségünk
van arra, hogy az Ige hirdettessék. Nem elég, ha kezünkben
van az Ószövetség, Újszövetség tekercse. (…) nem elég, ha
egyedül, magadban próbálod megtalálni a legnagyobb
misztériumot, (…) kell valaki, aki már fényt kapott, aki-
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nek a szívét már elérte Isten titkának a feltárulása.” (Ba likó
Zoltán: Isten iskolájában. Luther-rózsa Alapítvány)

Gondolatok, illusztrációk

(Fülöpről: Kelj fel, és menj Dél felé…)
„Istennek ez a megismerése azonban lényege szerint nem
az értelmen át történik: az élő cselekvés eredménye… Az
isteniről való tudás lassanként minden más ismeretünket
is átitatja. Sorsunkká válik… Ez az a »minden ismeretet
felülmúló ismeret«, amelyről a Szentírás beszél. Csak az
ilyen tesz bennünket igazi tanúkká, egyenesít föl… köze -
lükben megérzik az Istent.”

Boros László: Az emberben felénk hajló Isten

(Fülöpről: Ő felkelt, és elindult.)
Uram, egyetlen mozdulatod, amellyel felajánlod a kenye-
ret akkor is, ha látszólag nincs értelme – hiszen a kenyér
túl kevés –, megtöri a hitetlenséget.

A te kezedben egy parányi gesztus, egy falat kenyér is
tömeget táplál.

Mindaz a kevés, ami tőlünk fakad, kezedben világot
táp láló gazdagsággá változik.

Segíts, hogy megtegyem ezt az egy mozdulatot. 
(a hagyomány szerint Fülöp apostol imája)

(az etiópról: Jeruzsálemben járt az Istent imádni)
„Az etióp kincstárnok alakja üdvtörténeti jelkép is, ezért
ke rült bele az apostoli igehirdetésbe. Olyan ember volt, aki
a maga módján élte vallásosságát; imádta Istent, és keres-
te a teljes igazságot. Isten az ilyeneknek segítségükre siet,
és elvezeti az evangélium világosságára.”

Gál Ferenc (1933–1998) teológus

VERS
(az Írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust)
Vékey Tamás: Az Írás

Az Írás,
mit a könyvek-könyvéből
olvastam,
nem hagyott nyugodni.
Áldozati tűzzé,
áldozati lánggá
kezdtem fellobogni,
ahogy az Ige
a lélekben,
ahogy az Atya igéretei
a mi Urunkban,
az áldott Krisztusban

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok
Van-e olyan, hogy az „Úr angyala”? Ha igen, ki vagy mi az?
Lehet egyszerűen egy másik ember is?

„Én inkább úgy szoktam fogalmazni, hogy a Szentlélek
szól, gondolatokat ad. Ő mindig szól, de tud-e hozzánk
szólni? Meghalljuk-e, vagy elhessegetjük a gondolatot?
Az után megtesszük-e, vagy kifogásokat keresünk? Fülöp
is gondolhatta volna, hogy dél van, meleg, úgysem jár arra
ilyenkor senki. Mi értelme van annak, amit az Úr angyala
mondott neki? De ő megtette, azonnal engedelmeskedett
és nem problémázott. Isten ezt várja tőlünk.

Sokféle gondolatunk támad. Honnan tudhatom, hogy
most az Úr szól? Ha jónak látom, akkor az Úr szava, ha ne-
kem nem tetszik, akkor nem?

Az etióp főembertől lehetne tanulnunk, hogy a Bibliát
mindenhol lehet olvasni. Nemcsak otthon, hanem utazás
közben is. Akit érdekel Isten üzenete, az szívesen olvassa a
Bibliát, minden időt és alkalmat kihasznál. Én sokszor
magammal viszem a Bibliát, és olvasom a villamoson, a
buszon, vonaton vagy az orvosi váróban.

Miért ment Jeruzsálembe az etióp főember? Zsidó volt?
Hogy volt Etiópiában zsidó? Honnan volt neki tekercse?

Nem értette az Írást. Mi értjük-e, különösen a próféciá-
kat meg az Ószövetséget? Jól értjük-e az Írásokat, hiszen a
Bibliából mindent és mindennek az ellenkezőjét is meg le-
het magyarázni?

Nagyon fontos az írásmagyarázók felelőssége. Vajon a
lelkész jól magyarázza nekünk? Keressük-e azokat, akik
helyesen, érthetően magyarázzák az igét?

És mi mondjuk-e, ha valamit nem értünk? Kérdezünk-
e, utánajárunk-e, meg akarjuk-e érteni az igét? Ha minket
kérdeznek meg mások a Biblia dolgairól, tudunk-e vála-
szolni? Ki válaszol a mai embereknek? 

Fülöp magyarázatából az a tanulság, hogy mindig Jé -
zust kell hirdetni. Ő bizonyára elmondta az etióp ember-
nek, hogy ki volt, mit tett Jézus, és beszélt neki a kereszt-
ről, Jézus haláláról és feltámadásáról. Ezeknek minden
igehirdetésben benne kellene lenni.

Az ige hitet ébreszt. Fülöp egyszerűen beszélt Jézusról,
és az etióp főemberben hit született. Átadta magát
Jézusnak, ennek az a jele, hogy megkeresztelkedett.

Mi kell ahhoz, hogy valaki megkapja a keresztséget? Tu -
dás vagy hit? Elég annyi is: „hiszem, hogy Jézus Krisztus az
Isten Fia”? A konfirmációi oktatásban nem sokkal több az
ismeret, tudás, mint a hitre segítés?

Mi lett utána az etióp főemberrel? Tudunk róla valamit?
Etiópiában biztos nem volt még akkor keresztény gyüle-
kezet. Hogyan gyakorolta a keresztény hitét?
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Reformáció ünnepe
Mt 5,1–10

A textus és az ünnep kapcsolata

A Hegyi beszéd bevezető versei – a boldogmondás-
ok – a Mindenszentek ünnepének régi evangéliumi
peri kópája volt. A reformáció, amely november 1-
jének elő estéjén „kezdődött”, átvette ezt a perikópát,
és a reformáció ünnepére rendelte. Sok evangélikus
egyház „Magna Charta”-ja lett. Ebben nemcsak a
tradícióhoz ragaszkodás nyilatkozott meg. Sokkal
inkább az a bölcs belátás, hogy egyrészt a boldog-
mondások tükrözik azt a lelki beállítottságot,
amelyből emberi oldalról megszületett a reformáció.
Másrészt a reformáció által vált lehetségessé, hogy
elnyerjük mindazt, aminek birtokában Jézus bol-
dognak mondja az embert.

Az alapige kulcsszava
A Hegyi beszéd megértéséhez jól kell értenünk a bol-
dog, boldogok (makarios, makarioi) szó jelentését.
Min dennapi szóhasználatunkban általában az ember
bel ső lelkiállapotának kedvező alakulását, érzelmi ki-
egyensúlyozottságát, a jólét, gazdagság, érvényesülés
és megelégedettség által létrejött örömöt értik alatta.
A görög mitológiában eleinte az istenekre alkalmaz-
ták, később a szerencsés, gazdag emberre. Tehát a
szük ség nélküli, gondtalan embert jelölték vele, aki-
nek bőséges javai vannak. Az Ótestamentum görög
fordításában, a LXX-ban az eser igének a fordítása,
jelentése: dicsérni, magasztalni, boldoggá tenni.

Az Újtestamentumban kizárólag vallási fogalom.
Az Isten országa, az Isten királyi uralma növekedé-
sének az öröme. Nem a bölcsességirodalom része,
hanem eszkatologikus üzenet. Ezért sokszor para-
doxon.

A reformátor szemei előtt az ördög munkái állnak,
amelyek az embert kényszerképzetekbe és kényszer-
cselekvésekbe űzik. Ezekből a kötelékekből szabadít
ki és ment meg Krisztus. Ahol tehát az Újtestamen-
tum „boldogságról” (= üdvösségről) beszél, nem egy
mennyben lévő távoli jutalomra gondol, hanem az
ördög kötelékeiből a jelenben történő kiszabadításra.
„Tévedés, amikor azok, akik üdvösségért imádkoz-
nak, az Isten országát nem gondolják el másképpen,
mint örömöt és boldogságot a mennyben, ahogyan
azt testileg szeretnék elképzelni. Ezek arra fognak
kényszerülni, hogy a pokoltól féljenek, és övéiket és a
saját hasznukat csak a mennyben keressék. Ezek nem

tudják, hogy az Isten országa nem más, mint kegyes,
derék, tiszta, jótékony, szelíd, jóságos és minden más
erénnyel, kegyelemmel teljesnek lenni, tehát hogy
egyedül Isten legyen, éljen és uralkodjon bennünk.
Ezt kell leginkább és legelőször óhajtanunk. Mert ezt
jelenti boldognak lenni, ha Isten uralkodik bennünk,
és mi az ő országa vagyunk.” (Luther)

Boldogok, akik...
Hányszor mondjuk: boldog névnapot vagy születés -
na pot! Boldogságot kívánva köszöntjük egymást a
ka rácsonyi ünnepek és újév alkalmával, házasságkö-
téskor, s ki tudja, még életünk hány jelentős esemé-
nyénél. Mit értünk azonban a boldogság alatt? Általá-
ban az ember lelki, érzelmi hangulatának kiegyen-
súlyozottságát, anyagi dolgainak kedvező alakulását,
jó egészséget, gyermekeink és unokáink boldogulá -
sát, érvényesülését, s mindazt, ami általában életün-
ket örömtelivé teszi. Jézus azonban különös módon
más irányba tereli gondolatainkat. Boldognak mond -
ja a szegényeket, a sírókat, az éhezőket, a szelídeket,
az irgalmasokat. Mindennapi életünkben nem éppen
az ellenkezőjét tapasztaljuk? Jaj nektek, szegények, a
jólét a gazdagoké! Jaj nektek, sírók, az emberek nem
segítenek, hanem közömbösek, ha fájdalmatok van!
Jaj nektek, szelídek, mert a hatalom az erőszakosko-
dóké! Jaj nektek, irgalmasok, a keményeké az utolsó
szó! Jaj nektek, békét teremtők, mert aki túlteszi ma -
gát mindenen, az érvényesül!

Jézus hogyan mondhatott ilyeneket a boldogság-
ról? Nem ismerte az embereket, az emberi közöm-
bösséget és kegyetlenséget? Nagyon is jól ismerte.
Ami kor látta a sokaságot, látta a lelki és testi szegé -
nye ket, a sírókat, az igazságra és a betevő falatra éhe-
zőket, az irgalmasságra szorulókat, a békétleneket és
az igazságért üldözötteket, a tisztátalan szívűeket.
Lát ta és ma is látja, de nem ítélkezik felettünk, hanem
ir galmas hozzánk. Isten irgalmas szeretetéből ezért
lett emberré, vállalta a szenvedés útját. Nemcsak el-
mondta, hogy mi az igazi boldogság, de meg is élte.
Maga is szegénnyé lett, szenvedett, irgalmas volt, és
békességet teremtett Isten és ember, valamint ember
és ember között. Érettünk bűntelenül a bűnösök közé
számíttatott, és vállalta a kereszthalált. Kereszt ha lá lá -
val hitelesítette a boldogmondásokat, hogy Isten
ural kodjon az életünkben.

A reformációban is erről van szó. A reformátorok
nem új egyházat akartak alapítani, hanem Krisztus
egy anyaszentegyházát megújítani. Ez abban is meg -
nyil vánult, hogy az egyház életéből mindent átvettek,
ami evangéliumi szempontból vállalható volt. Így let-
tek a boldogmondások is a reformáció ünnepének

3 8 9



alapigéjévé. Mintegy aláhúzva, hogy az egyház meg-
újulását igéje által maga Isten munkálja.

A Hegyi beszédet bevezető nyolc boldogmondás
olyan, mint egy értékes gyöngysor egymást követő
drá ga gyöngyszemei.

Boldogok a lelki szegények… Gyakran és sokszoro-
san félreértett, tévesen magyarázott mondat. A lelki
sze gények nem a gyenge tehetségűek (vagy pláne
nem a gyengeelméjűek). És természetesen nem azok,
akik a Szentlélek adományaiban szűkölködnek. Ha -
nem arról a lényeges felismerésről van szó, hogy Isten
előtt szegénynek tartom magam, és rászorulok irgal-
mas szeretetére. Rádöbbenés arra, hogy Jézus Krisz -
tus irgalma nélkül semmi eshetőségem és igényem
sem lehet arra, hogy bejussak a mennyek országába.
A vámszedőnek szemlesütve eldadogott, még az
imád ság korabeli külső magatartását sem mutatni
me részelő könyörgése: Isten, légy irgalmas nekem,
bű nösnek! (Lk 18,13) És a haldokló Luthernek a pa-
pírcetlire felírt utolsó „prédikációja” és vallomása:
„Wir sind Bettler. Das ist wahr.” Koldusok vagyunk,
ez az igazság. De a kegyelmes Isten koldusai vagyunk!
És ezért, csak ezért lehet reményünk és esélyünk ar-
ra, hogy miénk a mennyek országa.

Boldogok, akik sírnak… Milyen groteszkül hangzik
ez a mondat! Hiszen aki sír – hacsak nem az öröm
csalja ki a könnyeit –, annak valamilyen testi vagy lel-
ki fájdalma van. Milyen gyámoltalanok és tehetetle-
nek tudunk lenni, ha szenvedés az osztályrészünk!
Mi lyen fájdalom, ha elveszítjük egy szerettünket!
Hogyan tud fájni, ha valaki megbántott bennünket! S
olykor hogyan tud égetni a bűnbánat fájdalma is! A
világ tele van fájdalommal és szenvedéssel. Senki sem
tudja ezt jobban, mint Jézus, aki végigjárta a via dolo -
rosát (a fájdalmak útját), s aki ártatlanul végigszen-
vedte a kínnal teli kereszthalált is. Minden terhünkkel
és fájdalmunkkal hozzá mehetünk. Ő maga hív min-
den sírót, hogy megnyugvást és vigasztalást adjon.
Ezek ben a napokban járjuk a temetőket, ne csak sze-
retteink elvesztésének a fájdalmát hordozzuk, hanem
fo gad juk el hálával Jézus szerető vigasztalását is.

Boldogok a szelídek… A görög kifejezés tartalmaz-
za a harag, az izgatottság, a sértődöttség ellentétét,
ame lyek megbetegítik és megkeserítik az embert. Po -
zi tívan megfogalmazva a szelídség ezt jelenti: szere -
tet teljesnek lenni, megkeseredés nélkül élni. Boldo -
gok tehát azok, akiknek ápolt a lelkük, és keserűség
nélkül, szeretettel tudják hordozni a folyvást rájuk
ne hezedő terheket. Nem kétséges, hogy mihez kell
több erő: dacosan felfortyanni és visszaadni, ha má -
sok megbántanak, vagy pedig keserűség nélkül jósá-
gosnak maradni. Az ilyen emberek öröklik a földet,
az az jóságos magatartással szebbé teszik a földi életet,

és bizonyságot tesznek Isten eljövendő országáról. A
szelídség persze nem jelenti az igazságtalanság elhall-
gatását. De a szelíd ember megtalálja a megfelelő idő-
pontot, alkalmat és módot síkraszállni az igazságért.
A szelíd ember tud várni is, ha kell.

Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazság-
ra… Éhezni és szomjazni ugyanaz, mint törekedni a
szentségre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat.
Vágyakozni arra, hogy Jézus tegye helyre gondolatai-
mat, szavaimat és cselekedeteimet, hogy lelkileg meg-
elégíttessem és felüdüljek. Az Isten igazsága ado-
mány, amelyért nem lehet megdolgozni, amit nem le-
het „kiizzadni”, kiérdemelni, hanem csak elfogadni.
Az Isten igazsága nem teljesítmény, hanem elfogadás
(ellentétben a „farizeusok igazságával”).

Boldogok az irgalmasok… A példázatbeli irgalmas
sa máriainak volt-e sejtése arról, hogy mindannyian
Is ten kegyelmére és irgalmára szorulunk? Nem tud -
juk. Mindenesetre nem nézett el a rászoruló ember-
társa felett, nem fordította el a fejét, és nem kerülte ki,
hanem segített. Irgalmas volt hozzá. Sok gyülekezet
kedves éneke: „Te, mint samaritánus / Szolgáltál, Jé -
zu som, / Hogy példádat kövessem / Szívből imádko-
zom. / Hadd legyek tanítványod / A te Lelked sze-
rint, / Akit a jótevésre / A szíve kényszerít!” Átéljük-e
gyak ran: „aki boldogít mást, Boldog csak az lehet”?
(EÉ 455) Sok mindenre szükségünk van, de Isten ir -
gal massága nélkül elvesznénk. Az egymás iránti irgal -
masság nélkül pedig hideg és kegyetlen lenne az élet.

Boldogok a tiszta szívűek… A Bibliában a szív töb-
bet jelent, mint egy létfontosságú szervünket. Jelenti
egész testi-lelki valónkat, gondolkodásunkat, érzése-
inket, akaratunkat, szándékainkat. S mivel Isten ma-
ga teljes igazság, őszinteség és tisztaság, így azok a
tiszta szívűek, akiknek a szívét áthatja és megtisztítja
Isten igazsága és bűnbocsátó kegyelme. A tiszta szív
azt jelenti, hogy szívemet teljesen betölti Jézus. A tisz -
tá talan szív elválaszt Istentől, a Jézus által megtisztí-
tott szív megláttatja velünk, kicsoda az Isten. Most
ugyan még csak igéjén keresztül, tükör által homá -
lyo san láthatjuk őt, a színről-színre látáskor majd a
ma ga teljes valóságában.

Boldogok, akik békét teremtenek… Krisztus békét
teremtett Isten és ember között. Testében lebontotta
az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Az egykor „tá-
vol” lévőknek és a „közelieknek” békességet szerzett
és szabad utat mindkettőnek az Atyához (vö. Ef 2).
Így lehetünk Isten fiaivá, akiknek nemcsak az a kül -
de tésünk, hogy ne veszekedjünk, ne irigykedjünk, de
az is, hogy állandóan munkálkodjunk az emberek kö -
zötti megbékélésen, a családban, a gyülekezetben és a
ki sebb-nagyobb emberi közösségekben. Luther, aki
sok vitának, támadásnak volt kitéve, így vallott egy
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alkalommal: „Az én lelkiismeretem dicsekedhet az-
zal, hogy egyetlen ellenfelemnek életfolytatását vagy
jó hírét sem érintettem soha. Csak az Isten igéje ellen
fordított (…) kárhozatos tanításokat, tanulmányokat
és felfogásokat támadtam meg élesen.”

Boldogok, akiket az igazságért üldöznek… Különös
kijelentés ez azok számára, akik szerint a keresztények
ezért szánalomra méltó emberek. Jézus nem így látja.
Őszerinte irigylésre méltó emberek, akik nek folyto-
nosan okuk van az ujjongó örömre. Szí vük örömének
a titka Isten állandó közelsége, ahogyan a zsoltáríró
megvallja: „te fogod jobb kezemet, tanácsoddal vezetsz
engem, és végül dicsőségedbe fo gadsz”. (Zsolt 73,23–24)

Isten Hegyi beszédben felsorolt „boldog” gyerme -
ke inek a hazaérkezéséről fenséges látomás tárul elénk
a Jelenések könyvében (Jel 7,9.14–17). A „boldogság”
– ami egykor részben csak ígéret volt – immár betel -
jesedett. Isten vándorló népe hazaérkezett. A Hegyi
beszéd gyöngyszemeiben ígértek valóra váltak. A hit
látássá lett, a reménység és az ígéretek valóssággá. Ez
reformáció ünnepének is fontos üzenete.

S Á R K Á N Y  T I B O R

Tallózó

„(…) Jézus azonban nem arról beszél, hogy milyen a
lelki szegények vagy üldözöttek lelki állapota, hanem
egy Zsolt 1,1-ben megtalálható kifejezéssel köszönti a
lelki szegényeket, és nekik Isten királysága üdvét ígé-
ri.” (Karner Károly)

„Nem az üdvözül, aki megtartja – vagy meg akarja
tartani – a törvényt, hanem az, aki Jézusban hisz,
hoz zá menekül, beléje kapaszkodik és vele él. Az üd-
vösség új rendje tárul fel a Hegyi beszédben, és per-
sze ebben a bevezető szakaszban is. (…) Jézus az üd-
vözülés új rendjét hirdeti meg. Nem mondja azt, hogy
az ember félreértette és elrontotta azt, amit Isten ki-
gondolt és közölt vele. Azt mondja el, hogy Isten meg-
változtatta az üdvösségre jutás rendjét akkor, amikor
Jézust elküldte ebbe a világba. (…) A »lelki szegénység«
annak kifejezése, hogy nekem semmim sincs, amit Is -
tennek adhatnék. Egyedül Krisztusban van a reménysé -
gem. (…) Luther sokat emlegetett kérdése – »hogyan ta -
lálhatom meg az irgalmas Istent?« – külö nösen idősze -
rű reformáció ünnepén. Máté evangéliumának talán a
legismertebb szakaszában erre a kérdésre feleletet talá -
lunk.” (id. Magassy Sándor: Pe ri kó pák. Magánkiadás)

„Jézus prófétai igéjéhez kezdettől fogva hozzátarto-
zik, hogy tanítványait szenvedések, üldöztetések elvi-
selésére készítse elő és nevelje. (…) Az, amit Jézus
ezen makarizmusokban mond, szöges ellentétben
van nemcsak a szokásos, az »átlagos« gondolkodás-

sal, hanem azzal is, amit nemes, emelkedett életfelfo-
gásnak szoktunk mondani, ellentétben van minden
idealizmussal is.” (Karner Károly: Máté evangéliuma.
Ke resztyén Igazság)

„Jézus igéje szerint annak tiszta a szíve, aki a saját
jóságáról és gonoszságáról, a saját szívéről lemondva
él, aki így a bűnbánat állapotában van, és egyedül Jé -
zu son csüng. (…) A boldognak mondottak gyüleke-
zete a Megfeszített gyülekezete. (…) Miközben Jézus
hív: Boldogok, boldogok – a világ üvölti: el velük, el
velük! Igen, el velük! De hová? A mennyek országá-
ba!” (Dietrich Bonhoeffer: Követés. Luther Kiadó)

Gondolatok, illusztrációk

(Ő pedig megszólalt…)
„Gondoljunk egyszer arra is, mit várhattak ott fenn, a
hegytetőn a tömegből kiemelt (…) tanítványok, mi-
lyen beszédet vártak Mesterüktől… Nyilván prófétai
szót. A megszokott prófétai, kemény beszédet az el-
fajzott, romlott, parázna nemzetségről s a közelgő íté-
letről… Affélét, amilyet nem is olyan régen még
Keresztelő Jánostól hallottak a pusztában…

S akkor, nyolcszor egymás után, elhangzik ez a szó:
BOLDOGOK!”

Dr. Gyökössy Endre (1913–1997)
lelkész-pszichológus

(Boldogok a lelki szegények)
„A valódi szegény minden reménysége a gazdag se-
gítsége volt. Isten »szegényei« ilyen értelemben és
ilyen lelkülettel mindent Istentől várnak… A szegény
ember… nem léphetett fel büszkén, magabiztosan,
ha nem helyzetéből kifolyólag bizonyos alázat, egysze-
rűség jellemezte magatartását. Tehát boldog az, aki
így viselkedik Istennel szemben.”

Dr. Jakubinyi György (1946–) gyulafehérvári érsek

(Boldogok, akik sírnak – eredetiben: sírva-zokogva
gyászolók)

„Ne hagyd magad vigasztalni, csak sírj, asszony. De
tudjad, amíg sírsz, gyermeked Isten angyala lett, lát
téged, s örül könnyeidnek, és megmutatja azokat
Istennek.”

F. M. Dosztojevszkij
(egy sztarec szavai a gyermekét gyászoló anyához)

(Boldogok a szelídek)
„Az erőszak
Rettenetes, még igaz ügyben is.”

Friedrich Schiller (1759–1805)
német költő és drámaíró
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(Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra) 
„Aki éhezi és szomjazza az igazságot, arra ráborul vé-
gességének és korlátozottságának tudata… Annak
ámuló szeme előtt mindig ott áll Isten végtelensége és
lenyűgözi mérhetetlen nagysága.”

Belon Gellért (1911–1987) püspök

(Boldogok az irgalmasok)
„Az Igazság, ha győz, csupa irgalom…
Nem bosszúl más, csak a vétkes.”

Percy Bysshe Shelley (1792–1822) angol költő

(Boldogok a tiszta szívűek)
„Ki tiszta szívű? Aki nem szennyezi be a szívét sem a
rosszal, amelyet elkövet, sem a jóval, amelyet meg-
tesz.”

Dietrich Bonhoeffer (1906–1945) teológus

(Boldogok, akik békét teremtenek)
„Az Ő akarata – a mi békénk.”

Dante Alighieri (1265?–1321) olasz költő

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Jó a földön úgynevezett „jóembernek” lenni, mert az
ilyen embert minden szenvedésével és nyomorúságá-
val együtt Krisztus megvigasztalja. Nem annak az
em bernek jó igazán, akinek a földön mindene meg-
van, mert ő bizonyára földi javakra törekszik, nem az
örök életre. Aki a földön szerényebb körülmények
között él, annak több adatik a mennyben.

Lelki szegények azok, akik bár tudják, hogy nekik
Isten sok ajándékot adott, mégsem akarnak mások
fö lé emelkedni, hanem beismerik, hogy ők akkor is
sze gények maradnak.

A világi bajok mintha Isten számára nem lennének
gondok, mert ha hiszünk, Isten boldoggá tesz minket.

Sokféle igazság van. Itt az isteni igazságról van szó,
amellyel nem azonos az emberi. Ezt csakis a hallott,
élt, olvasott igén keresztül lehet megismerni.

Jézus leül. Magától értetődő módon mondja, hogy
ilyennek kell lenni a keresztény embernek. Az isteni
boldogság egészen más, mint az emberi. Olyan bol-
dogságokról beszél Jézus, amelyek az ember számára
nem jelentenek boldog állapotot.

A mai magyar ember nem igazán érti, érzi már, mit
jelent úgy éhesnek lenni, hogy nem tudja, lesz-e mit
enni, és mi lesz az. Csak a hiányt érzi. Megérti-e Jézus
szavaiból a szükséget, hiányt?

Az ige egyes részei, amelyek különösen is kapcso-
lódnak a reformáció ünnepléséhez: igazság, üldözés
(a jelenben ha nem is üldözés, de megkülönböztetés

van a felekezetek között), irgalmasság, béketeremtés,
tisztaszívűség.

Jézus felment arra a helyre, ahonnan őt a legjobban
lehet hallani. Feszültség van az egyház tanítóhivatala
és azon tény között, hogy az egyháznak benne kell
lennie a világban.

Kisegyházak és szekták példája mutatja, hogy a
kül sőségek tömegeket vonzanak az istentiszteletekre.
Elvileg az egyháznak, amely törekszik a tiszta és igaz
tanításra, nem fontosak az ilyen külsőségek, mert az
igehirdetés a döntő. A gyakorlat viszont azt mutatja,
hogy a külsőségek vonzzák az embereket az egyes fe -
le kezetek istentiszteleteire, s ott hallgatják az igehir-
detést is.

Szentháromság ünnepe után 24. vasárnap
Kol 1,9–14
Alapigénk perikópa a javából, a szó eredeti értelmében.
Mert igaz, hogy a 9–14. versekről kell szólnunk, de ezt a
szakaszt nem értjük meg, ha az előzményt, tehát az előtte
lévő szakaszt és az utána következőt legalább egyszer fi-
gyelmesen el nem olvassuk. A mi textusunk „körülvágás”,
kivágás, kiemelés a környezetből. Persze ezzel ez a textus
nem áll egyedül. És ezzel sérteni sem akarom azokat, akik
a perikópát összeállítják, gyakorlatilag nem tehetnek
mást. Az első tanácsom tehát az előkészületben, hogy ol-
vassuk végig figyelmesen a levél első fejezetét.

Szinte minden kommentár említi, hogy Pál apostol itt
egy tévtanítás ellen szól, amely a gyülekezetben felmerült.
Ezt pedig összefoglalóan „filozófiának” nevezi. Ez a szó az
egész Szentírásban egyedül itt fordul elő. Egy bizonyos
val lásos tartalmú gondolatrendszerről van szó, amelynek
alapja a „világ elemei” és az „angyalok”. „Szel le mi hatal-
maknak tűnnek, amelyek az embereket törvények igájába
hajtják” – írja dr. Cserháti Sándor magyarázatában, és vé-
leményével nem áll egyedül. Pál evangéliumát egy bizo-
nyos hellenista-szinkretista gondolatvilággal szemben
hirdeti, ezért írja: Krisztusban lakozik az isteni mivolt
egész teljessége. Úgy gondolom, ezt nem kell ennél részle-
tesebben tárgyalni mai világunkban, amelyben nemcsak
keverednek a különböző szépnek tűnő filozófiák és gon-
dolatrendszerek, hanem betörnek az egyházak és gyüleke-
zeteink életébe és gondolkodásába is. Meg vagyunk talán
arról győződve, hogy soha még ilyen „kevert” világban
nem éltünk, pedig lám semmi új nincs a nap alatt! A sok-
féle hatás gyülekezeteinket is megkeveri. Má so dik tanács-
om, hogy ebből a szempontból gondoljuk át egyházunk és
gyülekezeteink életét, és úgy készüljünk az igehirdetésre.
Érdemes végiggondolni ebből a szempontból is: milyen
emberek ülnek a templomainkban.
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Lenne egy harmadik tanácsom is: fordítsuk az ige üze-
netét először magunk felé. „Attól a naptól fogva, amelyen
ezt meghallottuk, imádkozunk és könyörgünk értetek…”
– írja a lelkipásztor. Szándékosan írtam ezt a szót itt, mert
amikor készültem, eszembe jutott egy régi, de újabban is
kiadott könyv: A lelkipásztor imádsága (1991-ben adták ki
újra). Érdemes elővenni ezt a könyvet. Bi zo nyára akadnak
olyanok is, akiknek nem kell „elővenni” még ma sem.
Meg győződésem: a lelkipásztori szolgálathoz nemcsak az
ige hirdetés tartozik minden velejárójával, és nemcsak a
gyü lekezeti tagok látogatása és megismerése (!), hanem az
imádság is. A lelkipásztori imádság is. Sokszor az az érzé-
sem, hogy rohanó szolgálatunkban ez marad ki a legin-
kább. Példaként álljon itt ebből a könyvből az igehirdetés
előtti imádság: „Atyám, szerető mennyei Atyám! A háló
kivetésére indulok. Te parancsoltad, azért merem megten-
ni. Te add szolgálatomra áldásodat. Légy közöttünk Lel -
keddel, és légy közöttünk életeddel. A szíveket Te igaz-
gasd, a lelkiismereteket Te gerjeszd fel. Mozgasd meg le he -
leteddel a holt vizeket. Te magad szólj hozzánk. Add, hogy
először én magam hallgassak szavadra. Gyenge da do -
gásomon a Te igéd csengjen keresztül. Légy naggyá kö -
zöttünk. Téged imádlak, szent Isten. Kö nyö rülj szolgálato-
mon. Ámen.” Alapjában véve ez az imád ság is a mi szolgá-
latunkról szól, igénkben azonban a gyü lekezetért szóló
imádságról van szó. „Értetek” – vallja Pál apostol. A lelki-
pásztor imádsága gyülekezetéért elmaradhatatlan, vagy
ha elmarad, ne csodálkozzunk az elmaradt áldáson sem!
Tisztában vagyok azzal, hogy korunk ro hanást kíván tő-
lünk. Nem győzzük a tennivalót. Idő sze rű még a sokat
hangoztatott lutheri mondat: „ma sok a dol gom, ma még
többet imádkozom”? Mindenesetre ez az ige arra ösztö-
nöz, hogy elsősorban, mielőtt az igazi készüléshez hozzá-
fognánk vagy megszólalnánk, nézzünk magunkba, álljunk
meg Isten előtt, és imádkozzunk többet, gyakrabban és
mélyebben a ránk bízottakért, akik hallgatnak minket.
Erre az igehirdetésre akkor kerülhet Isten pecsétje, ha el-
sősorban magunkra vesszük az intést: a lelkipásztor imád-
ságát. Így fordítsuk figyelmünket az ige mondanivalójára.

Alapigénk voltaképpen két részből áll. Az első nagyobb
részben Pál feltárja szívét a gyülekezet előtt, s nemcsak azt
vallja meg, hogy imádkozik értük, hanem azt is, hogy mi-
ért. Kéri Istent, hogy a gyülekezet tagjai teljenek meg aka-
ratának megismerésével. Lehet, hogy éppen ott rejlik a baj,
hogy nem ismerték meg igazán Isten akaratát. Isten aka-
rata pedig „Istennek azokat a döntéseit jelenti, amelyekkel
megváltásunk módját és hatókörét Krisztusban megszab-
ta. Tulajdonképpen Krisztus helyes, Úristen által megpe-
csételt ismeretéről van szó, úgy, ahogyan majd a levélbe ik-
tatott himnusz elénk tárja” – írja az idézett kommentár.
Ha egyetlen szóval kellene összefoglalni: Isten akarata
Krisztus – a világ és az egyház életében, valamint szemé-
lyes életünkben is. Isten megismerése pedig Krisz tus meg-

ismerése. Erre „a teljes bölcsességre” (igazi filozófiára!) pe-
dig Isten Lelke vezethet el. Ilyen módon válhat életünk is az
Úrhoz méltóvá és gyümölcstermővé. Összefoglalva: Is ten
igaz megismerése és igaz keresztény életünk összefüggnek
egymással. Az igaz ismeret helyes életmódot adhat. Ebben
pedig nincs megállás, hanem csak állandó növekedés le-
hetséges. S ha a növekedés elmarad, az halált jelent.

A második részben annak a fordulatnak döntő és nagy
horderejű voltát kell kidomborítani, amiért Pál hálaadás-
ra szólítja fel a gyülekezet tagjait. Aki ezt átélte, az már
most Isten fényében él, megszabadulva a sötétség minden
hatalmától. Ahogyan Cserháti Sándor fordítja: Isten áttele-
pített minket Fiának országába. Ezért fizette meg a vált-
ságdíjat, és ezért vehetjük újra meg újra bűneink bocsá-
natát. Mert már odatartozunk, de még itt kell élnünk. Az
ezért való hálaadásnak nem szabad soha megszűnnie, va-
gyis ez lehet életünk legnagyobb eseménye és fordulata,
így kellene látni! Nagyon röviden ez a kijelölt ige üzenete. 

Hogyan prédikáljunk erről?
Itt szeretném a figyelmet arra irányítani, hogy a vasárnap
összefoglaló témája: Az élet felé! Ez az ige valóban az élet-
ről szól, és nagyon jól mutatja az utat az élet felé. Úgy is
mondhatnánk, egyetlen igaz és helyes „útmutató” az élet
fe lé. Ha nem vesszük figyelembe, abból csak ideiglenes
vagy végleges eltévedés lehetséges. Ismerjük mindnyájan
akár a térképek szerepét, akár ma már azt az irányító szer-
kezetet is, amelyik „mondja” nekünk az utat. Ez az ige
nemcsak mutatja, hanem mondja is az utat. Témánk tehát:
Az élet felé.

Ez az ige olyan útszakaszról szól, amely már mögöttünk
állhat. Kezdjük az ige hallgatását kivételesen az ige máso-
dik részével. Ez a rész adja meg nemcsak az imádság, ha-
nem az egész keresztény élet alapját is: a találkozást Krisz -
tussal és az ebből következő fordulatot. Szinte azt is
mond hatnánk: „soha ne szűnjetek meg hálát adni az Atyá -
nak, aki alkalmasakká tett benneteket, hogy a szentek
örök ségében, a világosságban részesüljetek.” Ez az ige er-
ről a tényről már mint múltról szól. Mert egyrészt meg-
történt Krisztusban, aki váltságunk, életünk. Ha ő nincs,
erről szó sem lehetne. Erről, illetve róla szól a következő
Krisztus-himnusz. Életünk egyetlen nagy hálaadássá le-
het, Krisztus-himnusszá, ha ezt hisszük és valljuk. Persze
ennek életünkben is folyamatos múlttá kell lennie. Vagyis
akkor tudjuk a hálaadást igazán gyakorolni, ha ez a fordu-
lat életünkben is megtörtént, és naponta ebből élünk és
merítünk újra. Ez azt is jelenti, hogy életünknek Isten fé-
nyében kell folynia. Magam is tapasztaltam, hogy egyszer
ki kell lépnünk a világosságra, bűneink megvallásával,
hogy bűnbocsátó kegyelméből életünk is a világosságban
maradjon. Vagyis: Isten áttelepített, megszabadított, s
ezért életünk hálaadássá, sőt fényáteresztővé lehet.
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Azonban még nem érkeztünk meg, ezért az ige monda-
nivalója még előttünk lévő útszakaszról is szól. Ez az ige el-
ső része, amiért Pál imádkozik, s amiért nemcsak lelki-
pásztoroknak kell imádkozniuk, hanem a gyülekezet tag -
jainak is. Vegyük tudomásul: egyetlen út az élet felé Isten
akaratának megismerése, Krisztus felismerése. Aki azt
mon dotta magáról: „Én vagyok az út, az igazság és az
élet”– annak ez nemcsak egy szép szava volt, hanem min-
ket figyelmeztető és útmutató mondata. Sőt minden em-
bert figyelmeztető szava is. A misszió útmutatója is. Mivel
még nem vagyunk a célban, ezért kell többet tanulnunk
Isten akaratából, jobban figyelnünk irányító szavára és
Lelkére, és igyekeznünk, hogy életünk igazán világosság-
ban folyó élet legyen gyümölcsterméssel. Ez a tanítvány
élete, ez az életre szóló mindennapi lecke.

Végül szól ez az ige arról is, hogyan gyakorolhatjuk ezen
az úton a járást? Tisztában vagyok azzal, hogy ez a vasár-
nap nem Rogate vasárnapja. Ezért tanácsolnám erre a va-
sárnapra szóló másik két igét is elolvasásra a készülésben
és az igehirdetésben is. Egyrészt, ahogy a Prédikátor
mond ja: „mindennek rendelt ideje van.” Az Isten útján va-
ló járásnak ez az alapbölcsessége. Ehhez tartozik az állan-
dó, naponkénti igére figyelés is. De idetartozik Mt 9,18–26
is. Mindig mindent Jézus elé vihetünk. Igen, az életünk
tápláléka és erőforrása az ige és az imádság. És itt érünk el
ennek az igének a gyakorlati mondanivalójához: az infor-
mált imádsághoz. A nők világimanapjának mottó ja: infor-
máltan imádkozni. Pál is ezt írja: amint hallottunk rólat-
ok, imádkozunk értetek. Pált a gyülekezetéről kapott in-
formáció imádságra indítja. Azt gondolom, hogy ezen a
téren is van tanulnivalónk. Nemrégen jártam egy régi ba -
rá tomnál, s mióta ott voltam, és többet tudok róla, más-
ként gondolok rá imádságban is. Azt gondolom, hasonló
tapasztalataink vannak mindnyájunknak. De az ellenke-
zője is igaz: amíg ismeretlenül ülünk egymás mellett a
templom padjaiban, nem tudunk egymásért igazán
imádkozni. A konkrét imádsághoz a konkrét információ
is hoz zátartozik. Az imádsághoz testvéri közösséggé kell
len nünk. Olyan gyülekezetben élek, ahol német istentisz-
telet is van. Az igehirdető az istentiszteleten kétszer imád -
kozik. Egyszer így biztat: imádkozzunk együtt. Az tán meg
így indít: imádkozzunk egymásért. Igen, állan dó an együtt
és egymásért. S ha körülnézünk, annyian élnek körülöt-
tünk, akik talán éppen a mi imádságunkra szorulnának.

Furcsa, kettős üzenete van igénknek. Egyrészt Isten már
odatartozónak lát minket Krisztusért. Másrészt bizony
még úton vagyunk, bukdácsolunk is. Mindkét tétel igaz, és
egyiket sem szabad a másik ellen kijátszani. Sőt, így lehet
életünk egyre teljesebb a teljesség felé.
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Tallózó

„Isten nemcsak kivett a sötétségből, hanem áthelyezett
Jézusba. (…) A megváltás tehát éppen azt jelenti, hogy Is -
ten nem egyszerűen oda vezet vissza, ahol az ember az el -
bu káskor állott, hanem oda, ahol az ember önmagában so-
ha sem volt.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM.
Arcanum Digitéka Kft.)

„(…) üzenethordozó kijelentéssé válik az a vallomás,
hogy Pál – mihelyt megtudja a kolossébeliek helyzetét –
azonnal imádkozásba fog, és azonnal belevonja imaközös-
ségébe azokat, akiknek levelét írja (diktálja). (…) Az isme-
ret természetesen „Isten akaratának megismerését” jelen-
ti, amely két tényezőből áll: egyfelől azt tartalmazza, amit
Isten tett a Krisztus által az emberért, másfelől pedig azt,
amit Isten az embertől követel.” (id. Magassy Sándor:
Perikópák. Magánkiadás)

„(…) növekedjenek Isten megismerésében. Hogyan le-
het ezt elérni? Mindenekelőtt Isten Igéjének szorgalmas
ta nulmányozásával. Aztán az ő tanításainak való engedel-
mességgel és az ő hűséges szolgálatával. (…) A keresztyén
életet nem lehet pusztán emberi energiával élni. Az termé-
szetfeletti erőt igényel. Ezért Pál azt kívánja, hogy a hívők
ismerjék meg Isten feltámadott Fiának hatalmát (…)”.
(William MacDonald: Újszövetségi kommentár. Evan gé liu -
mi Kiadó)

„Ismeret, bölcsesség, belátás Isten adománya az Ószö-
vetségben, egyrészt ihletett szakértelem kultusztárgyak
megalkotására (2Móz 31,3), másrészt a Messiás tulajdon-
sága, amivel a Lélek ruházza fel őt (Ézs 11,2).” (Szabó
Andor: Lábam előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„Isten akaratának megismeréséhez teljes bölcsességre,
az az tájékozottságra és ítélőképességre, valamint ebből
táp lálkozó belátásra, azaz összefüggések felismerésének
képességére van szükség. Isten tehát nem nyomja el ér-
telmi tevékenységünket, sőt inkább igénybe veszi. (…)
Isten akaratának megismeréséhez két dologra van szük-
ségünk. Mindenekelőtt Isten kinyilatkoztatására, mert
különben semmit sem tudhatnánk róla. De értelmi tevé-
kenységre is, hogy kijelentett akaratát továbbgondolhas-
suk és saját korunkra alkalmazhassuk.” (Cserháti
Sándor: A kolossébeliekhez és a Filemonhoz írt levél.
Evangélikus Saj tó osz tály)
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Gondolatok, illusztrációk
(tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát)
Ha valaki erkölcsös, anélkül hogy tanulna, ez a sötétség
korlátoltságához vezet; ha valaki bölcs, anélkül hogy ta -
nul na, ez (…) a szertelenségbe vezet; ha valaki igazságos,
anélkül hogy tanulna, ez (…) a kegyetlenséghez vezet; aki
egyenes, anélkül hogy tanulna, ez a gorombasághoz vezet;
aki bátor, anélkül hogy tanulna, az a rendetlenséghez ve-
zet; aki állhatatos, anélkül hogy tanulna, az a különcség-
hez vezet.

Konfuciusz (Kr. e. 551–479) kínai filozófus

(lelki bölcsesség és belátás révén)
Az igazságosság az igazsággal áll kapcsolatban, az erősség
a jósággal, az önmérséklet a szépséggel: a belátás pedig bi-
zonyos értelemben mind a hármat magában foglalja.

Ernst F. Schumacher (1911–1977) német közgazdász

(teremjetek gyümölcsöt)
„Leszámolva a nagy célokkal és nagy tervekkel, a nagy fej-
lődéssel és nagy sikerrel, azok a parányi, láthatatlan em-
beri erővonalak érdekelnek, amelyek ott feszülnek ember
és ember között, keresztülszivárognak a világ hasadékain,
akár az életadó nedveket továbbító hajszálgyökerek vagy
hajszálerek.”

William James (1842–1910) amerikai pszichológus

TÖRTÉNET
(az ő dicsőségének nagysága…)
Rónay György: Virág a feszület tövében (részlet)

Ilyenkor szeptemberben a falusi kertek még tele vannak
virággal.

… amiből most van a legtöbb: az a kis lila virágú, bozó-
tos bokrú; olyan szerény, akár egy vadvirág.

A feszület lábánál ebből van egy csokor.
Minden nap egy csokor friss virág.
Ki hozza? Ki hoz a feszület tövébe minden nap egy cso-

kor friss őszirózsát?
Angyalok szállnak talán ebben a tündöklő őszben a haj-

nal foszló selyem párái közt?
Ki tudja, valahonnét, valami földöntúli Magasságból ta-

lán a Föld is olyan, mint egy naiv középkori kép. Csak épp
a háttere szürke, ultramarin helyett.

S ebben a szürkében angyalok vonulnak hosszú sorok-
ban, szürke, gyalogos angyalok.

Van, aki a fájdalmát hozza és van, aki az örömét, van, aki
a szenvedését és van, aki a boldogságát…

És van, aki semmi mást, csak egy csokorka seszínű, par-
lagi őszirózsát: a mindennapi szeretetét.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok
A felkért egyik család első kérdése az volt, hogy „miért így
vágták ki a igét?” Nem szaladt-e félre az olló? A levél beve-
zetésének csak a második fele a textus. Előtte ott vannak a
magyarázó körülmények – utána meg gyönyörű és ha -
talmas igék. Ugyanakkor meglepetten vették tudomásul,
hogy mintha itt lenne a Credo igei alapja. Csak az egye te -
mista nagyfiú állította, hogy jól van ez az ige így is. Talán
igaza is van. Nem kell magyarázni az előzményt, hanem
egyszerűen csak úgy kell kezdeni a textust, hogy „szünte -
le nül imádkozunk és könyörgünk értetek”. És ebből a tel -
jességre és tökéletességre törő imaszándékból kell kiin-
dulni. Nem kell megijedni tőle, hiszen az Atya az, aki al -
kal massá tesz, a Lélek által. És átvitt bennünket szeretett
Fia által az országába. Ezen belül nagyon fontos az Atya és
a Fiú kapcsolata, amibe mi csak belekapcsolódunk. Tö re -
dé kesen ugyan, de a teljességhez kapcsolódunk – részünk ről
a tökéletesség azt jelenti, hogy elszakítjuk a szemünket a
sa ját hiányosságainkról, és az Atya szeretetének teljességé -
ben nézünk magunkra, másokra, a világra és az ellenségre.
A presbiter családfő hozzáteszi, hogy ő bizony nem akar-
na ellenállni az adódó kísértésnek, hogy elhangozzék a
folytatás, a nagy ívű krisztológiai himnusz is a textus után.
De talán valóban nem a prédikáció előtt. Ta lán a prédiká-
ció végén, talán imádságként… Ma gya rá za tot úgysem igé -
nyel, a szöveg liturgikus lendülete önmagában is hat.

A másik, amit ez a család szóvá tett, hogy semmi mást
nem olvasnak ki ebből, mint óriási általánosságokat. Tö ké -
letességről meg teljességről van szó, ami persze csak jám -
bor óhaj marad. Alapvetően semmi gyakorlati útmu ta tás.
Pedig a páli levelek teli vannak ilyenekkel! Például a levél
3. fejezetében is: „Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és
ne legyetek iránta mogorvák”. A nagyfiú megint csak so -
molygott: általánosságok vannak az igében, persze; de a
„konkrét buzdítás legyen csak az igehirdető feladata. Így
legalább nincs megkötve a keze. Jó magas a léc, a kellő
gyakorlatokat majd a helyi edző megadja.”

Újabb kérdés: egyáltalán hol van ez a Kolossé? „Mit tu-
dom én!” – dünnyögött a családfő. A nappali falán ott a
bib liai térkép, megkeresi hát: a levélben is említett Lao di -
cea mellett. Erről viszont rögtön a Jelenések levelei jutottak
eszébe. Vajon ott miért nem írat levelet a Lélek a kolosséi
gyülekezet angyalának? Talán egyszer abban is el lehetne
mélyedni, hogy a páli és a jelenésekbeli levelek hogyan
egészítik ki egymást.

A régóta gyülekezetvezető testvér rögtön egyrészt a kö -
zösségi, másrészt a gyakorlatias végét fogja meg az igének.
Számára a döntő az, hogy hírt kapunk egy újonnan egy-
másra talált kis közösségről Kolosséból, akik hallva a
krisz tusi örömhírt, rögtön keresik a lelki kapcsolatokat
Istennel és a hívőtársakkal. Pál, mivel egyelőre más lehe-
tősége nincs, levélben üdvözli az egymásra találásukat,
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biz tatja őket, erősíti hitüket, imádkozik értük. A gyakorla-
ti szempont: ő bizony ilyen közösséget látna szívesen a
tradicionálisnak mondható gyülekezetünkben is. Mert
mos tanság hiába hangzik el több alkalommal is a szószék-
ről a társadalmi összefogásra szóló „meghívó”, azt csak ke-
vesen hallják meg, kevesen jönnek el a hívó szóra. Persze
azért a kevesek munkájára is kérjük Isten áldását.

A misztika felé nyitott testvér számára az ige üzenetéből
a belső megtapasztalásunk továbbadása a döntő. Az, hogy
ha valaki egyszer is átélte már a mi szerető mennyei
Atyánk közelségét, az mindig arra gondol, hogyan tudna
másokat is őhozzá juttatni. Az egyik eszközünk erre éppen
az ima, és bizony sokszor nem is érezzük át, hogy men-
nyire hatékony „eszközt” kaptunk az Úrtól az imával.
Pedig az Atya hűsége abban nyilvánul meg, hogy a tiszta
szívvel, őszintén mondott imát mindig meghallgatja. Imád -
kozzunk hát szeretteinkért, a ránk bízottakért, embertár-
sainkért, hogy az Isten világossága töltse be mindnyájunk
szívét. Ez a tiszta fény aztán általunk sugárzik szerteszét,
és így ragyog be egyre több és több szívet! (Babits)

A városi és egyházi vezetésben munkálkodó család első
be nyomása az volt, hogy az ige a keresztény kötele zett -
ségekről szól, vagyis hogy bölcsnek kell lennünk, „gyü -
mölcs termő” hasznos életet kell élnünk (mármint a kö -
zös ség és mások számára); illetve ezen kívül állhatatos ság -
gal és türelemmel kell viselnünk a sorsunkat (talán ez a
legnehezebb). De valójában azért könyörögnek e szakasz -
ban, hogy a gyülekezet tagjai alkalmassá váljanak erre,
vagyis mindez nem követelmény, hanem inkább ado -
mány, lehetőség, melyet Isten kínált fel nekünk, hiszen „al -
kalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a
világosságban részesüljetek”. Vajon ezekre a tulajdonsá-
gokra tett alkalmassá, és ezáltal leszünk Krisztus követői?
Vagy mivel megváltásunk van, ezáltal leszünk képesek ar-
ra, hogy ilyenek legyünk? A család arra a következtetésre
jutott, hogy a felsorolt tulajdonságokat teljes mértékben
nem bírhatjuk, csak megközelíthetjük, törekedhetünk rá,
kérhetjük, de ezt kell tennünk, és ezzel együtt – de nem
ezek által – van megváltásunk.

Szentháromság ünnepe utáni
utolsó előttit megelőző (Ítélet) vasárnap
Jób 14,1–6

Bevezetés
A Szentháromság ünnepe utáni időszak „számozott vasár-
napjait” követő időszakban vagyunk. Egyre közelebb ke -
rülünk az egyházi esztendő végéhez, s ennek évezredes
rendje szerint adventig már csak egyetlen témát kell át-

gondolnunk, átélnünk és Isten igéjére hallgatva megérte-
nünk: életünk és a világ végének kérdését, s az ezt követő
ítélet és örök élet ígéretét. Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy
e témák biblikus vizsgálatakor az egész üdvtörténet felidé-
ződik, s Istennek a világunkban véghezvitt minden csele-
kedete végső értelmet kap; az ember teremtésétől kezdve
Jézus Krisztus életén és művén, a Szentlélek munkáján át
egészen az embert hirdetett igéjével ma is menteni akaró
Istenig, s az erre az igére a vasárnap introitusával felelő
emberig: „Uram, taníts minket úgy számlálni napjainkat,
hogy bölcs szívhez jussunk!” (Zsolt 90,12) Ugyanakkor ar-
ról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a következő he-
tekben olyan hitbeli kérdésekkel, jövőbeli eseményekkel
foglalkozunk a szószéken, amelyek bekövetkezte felől
ugyan nem lehet kétségünk, de amelyek pontos ideje és
lefolyása – Isten akaratának megfelelően – az ember szá-
mára el van rejtve. Ezt a kettősséget járják körül az ítélet
vasárnapjának igéi, s ebbe illeszkedik bele az igehirdetés
Jób könyvéből származó alapigéje is.

Exegetikai megjegyzések
Ha az ítélet kérdését bibliai alapon vizsgáljuk, Jób személye
és története a legkézenfekvőbb példa. A szinte minden kép -
zeletet felülmúló csapások, amelyek érték, méltóvá teszik
őt arra, hogy az élete nehézségeivel szembenéző ember ve le
együtt haladjon végig azon az úton, amelynek végén Isten
hatalma és kegyelme egyszerre válik megtapasztalhatóvá.

Ennek az útnak az egyik első állomásán hangzik el Jób
harmadik válasza keretében (12,1–14,22) az igehirdetés
alapigéje. Ha a 14. fejezetet a válasz egészének és Jób élet-
helyzetének összefüggésébe állítjuk, feltűnik, hogy az ed-
digi személyes hang itt háttérbe szorul, s – bár Jób remény -
telenségét is kifejezve, de – csupán általános értelemben
van szó az emberről és sorsáról a világban. A magyarázók
egy része ebből arra következtet, hogy ez a fejezet eredeti-
leg nem volt Jób beszédének, válaszának része. Nem kivé-
tel azonban a fejezet abból a szempontból, hogy ez is an-
nak a jóbi hozzáállásnak az alapján áll, amely az egész
köny vön végigvonul, s amely szerint a valódi válaszok az
élet nagy kérdéseire, így a szenvedéssel s az élet végével
kapcsolatos kérdésekre is Istennél vannak. A bizonytalan,
kereső ember végső kérdéseinek megválaszolásához tehát
nem az emberi bölcsesség segítségül hívása útján, hanem
csak Isten szava által juthat el. A vasárnap evangéliumi
igé jének üzenete ebben az értelemben tud valódi, megbíz-
ható választ adni az ítélettel kapcsolatos kérdésekre: az
ember–ember párbeszéd helyett – ahogyan például Jób
köny vében látjuk – Jézus Isten akaratát, jövőre vonatkozó
tervét és az annak valóra válásakor követendő emberi ma-
gatartást, mint Isten szavát közli tanítványaival. Bará tai -
nak beszédét hallva erre az Isten–ember párbeszédre tart
igényt Jób is megszólalásaiban.
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Ha közelebbről megvizsgáljuk a 14. fejezet első hat ver-
sét, akkor ezt a szakaszt két részre oszthatjuk: az első há-
rom és második három vers képez egy-egy gondolati egy-
séget. Mindkét szakasz első két verse (14,1–2.4–5) az em-
beri élet sajátosságait mutatja be. Úgy is mondhatnánk,
hogy ezek a szakaszok egy tömör bibliai antropológiát ír-
nak le, még ha a legsúlyosabb szenvedés megtapasztalása
nyomán, Jób kilátástalannak tűnő helyzetében pesszimis-
ta hangon szólalnak is meg. A harmadik versben egy Is -
ten nek feltett kérdés, a hatodik versben egy Istenhez szó ló
kérés zárja a két gondolati egységet.

Az első két vers egyértelművé teszi, hogy az embert el-
sősorban a gyengeség jellemzi – különösen az asszonytól
való születés említése erősíti ezt a gondolatot –, s életének
ala kulása – Jób tapasztalata szerint – ellentmond a zsidó
em ber életideáljának, vagyis annak, hogy az Isten áldása
alatt álló ember öregen és az élettel betelve hal meg (vö. pl.
1Móz 25,8; 35,29; 1Krón 19,28). Ebben a sorsban később
magának Jóbnak is része lesz (Jób 42,17). A második vers
az élet rövidségét jól ismert bibliai képekkel szemlélteti, s
az emberi életet a hervadó virághoz és az eltűnő árnyék-
hoz hasonlítja (vö. Zsolt 90,5–6; 103,15; Ézs 40,6.8). A har -
madik vers világossá teszi, hogy Jób számára Isten tettei
éppen ezért érthetetlenek. Hiszen Isten az, akinek
Teremtőként a leginkább tisztában kellene lennie az em-
ber állapotával, bűnösségével. Isten törvénye mégis min-
denkor kötelez, a számon kérő Isten mindig jogosan szó-
lal meg, s éppen ennek az örök törvénynek az alapján az
ember mindig elítélhető marad.

A negyedik vers Jób szájából hallva alapvető újdonságot
tartalmaz. Annak a felismerését, hogy minden ember tisz -
tátalan. Ugyanis Jób és barátai között az alapvető konflik-
tus abban áll, hogy míg Jób az ártatlanságát hangsúlyozza
– s ezzel együtt azt, hogy a sorscsapások, amelyek érték,
jogtalanul következtek be –, addig barátai éppen Jób bű-
neivel indokolják a bekövetkezett tragédiákat. A harmadik
versben Jób tehát magát is a bűnösök közé sorolja, akik-
nek – az ötödik vers tanúsága szerint – az élete, külö nösen
annak vége, Isten kezében van. A szakasz a hatodik vers-
ben megfogalmazott kéréssel zárul. Ennek érdekessége,
hogy a napszámos örömének példájával az egyik legkevés-
bé megbecsült foglalkozást űző ember élete válik követen-
dő példává a szenvedő Jób számára. Ez pedig nem más,
mint a napi munka utáni kiszámítható, megérdemelt pi-
henés. A szakasz végére Isten kegyelme kerül tehát a kö -
zép pontba, aki az ember bűnössége, tisztátalansága elle né -
r e is megadja a békés életet és az ebből fakadó boldog sá -
got. Jób esetében ez még nem megtapasztalt valóság, ha-
nem a reménység kategóriájába tartozik. A legfontosabb
azonban éppen az, hogy Jób nem feledkezett meg arról,
hogy Isten kegyelme akkor is létező valóság, ha életünkre
betegség, vagy valamely más sorscsapás árnyéka vetül.

Gondolatok az igehirdetéshez

Az ítélet vasárnapja – s azt az egyházi év végéig követő
minden egyes vasárnap – nem csupán egy jövőbeli ese-
ményre irányítja a figyelmünket, hanem arra is, hogy
mindannyian úton vagyunk az ítélet felé. Alapigénk ehhez
a kijelentéshez egy fontos adalékkal szolgál. Világossá te-
szi ugyanis, hogy Isten teremtményeiként Isten minden
te remtményével – elsősorban minden emberrel együtt –
sors közösségben haladunk az élet végső beteljesedésének
irá nyába. Tehát elsősorban Isten akarata határoz meg ben -
nünket, amely által megteremtett, de egyúttal bűnössé-
günk is, amely ugyancsak minden emberrel összeköt. Az
Újszövetség népeként sem felejthetjük el, hogy a Szent -
lélek munkája nyomán végbement megújulás és a – még-
oly komolyan vett és buzgón gyakorolt – Krisztushit sem
a bűntelenség népévé, hanem a megváltottak közösségévé
teszi Krisztus egyházát. Amivel tehát elsősorban számol-
nunk kell, az az ember bűnösségének újra és újra meg-
nyilvánuló valósága, ami ott van az élet minden eseménye,
s így a szenvedés és betegség mögött is.

Ne tagadjuk azt se, hogy az élet végességének tudata –
amelyet alapigénk is kiemelten hangsúlyoz – bizony meg-
határozza az ember gondolkodását, különösen akkor, ha a
halálon túl nincs reménysége. Az alapigének ez az egyik
leg égetőbb kérdése, annál is inkább, mert Jób esetében a
korai halál problémájával is szembe kell néznünk. Ebben
az értelemben elmondható, hogy a halál megkérdőjelezi
az élet értelmét és tartalmát egyaránt. S az élet végességé-
nek ebből a nagyon meghatározó voltából egye nesen kö-
vetkezik a világért, a közösségért érzett és gyakorolt fele -
lős ség kérdése.

A keresztény ember számára erre a kérdésre krisztusi
válasz adható. Hiszen a keresztény reménységből fakadó-
an az élet vége egészen más értelmet nyer. Nem is beszél-
hetünk róla úgy, mint valaminek a befejeződéséről, legfel -
jebb a földi élet értelmében. A földi élet és az örök élet köz-
ött fennálló kapcsolat, kontinuitás lehetővé teszi, hogy evi-
lági cselekedeteinkről, szolgálatunkról, missziónkról az
örök élet ajándékának távlatában gondolkozzunk.

Végül hangsúlyoznunk kell, hogy a jóbi panasz megvál-
tottságunk tudatára ébreszthet bennünket. A reformátori
teológia egyik klasszikus témája az Isten törvényének ér-
telmezése s annak a megállapítása, hogy Jézus a törvényt
nem törölte el, hanem betöltötte, s kereszthalála árán elér-
hetővé tette minden benne hívő számára a kegyelemből
ajándékba kapott üdvösséget. Keresztény emberként az
ítéletre olyan eseményként tekintünk, amelyben nemcsak
Isten igazsága, hanem kegyelme és szeretete is nyilvánva-
lóvá válik minden ember számára.
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Vázlatkísérlet
1. Sorsközösségben minden emberrel
2. Istennél a szabadulás
3. Reménységgel az ítélet felé

WA G N E R  S Z I L Á R D

Tallózó

(Nagyon csonkának érzem az első hat verset. Ezért most ki -
vé telesen (és önkényesen) kibővítettem a perikópát. Így hát
a teljes fejezetre tekintettel készítettem tallózót, ha az első
hat versnek nagyobb súlyt is igyekeztem adni...)

„Jób elismeri az ember tisztátalanságát, de mentségére
hozza fel, hogy nem tehet róla: így születik valamennyi.”
(A Szent István Társulati Biblia jegyzetei. BibliaTéka CD-
ROM. Arcanum Digitéka Kft.)

„Mikor Jób ártatlanságát hangoztatja, nem a bűntelen-
séget igényli magának, csupán azt állítja, hogy súlyos
szen vedései nincsenek arányban bűneivel.” (Jubileumi
kom mentár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft.)

„Ez a szakasz nem a megsemmisülést tanítja (vö. a 14.
vers magyarázatával). Egyszerűen arról van szó, hogy az
ember nem élheti újra egész földi életét ugyanabban az
anyagi testben. (…) lehetséges-e a feltámadás? Amint Jób
ezen a nem túl valószínűnek látszó eshetőségen tűnődött
(…), azt mondta, hogy hajlandó kivárni küzdelmes éle -
tének (…) leteltét, miközben előretekint a „leváltására”. (A
Biblia ismerete kommentársorozat. Keresztyén Ismeret ter -
jesztő Alapítvány)

„Az egész dialógusban egyedül ő imádkozik Istenhez,
akit ugyan a barátok is magasztalnak, de nem szólítják
meg soha – ilyen személyes viszonyra nem tartanak
igényt.” (Jeromos Bibliakommentár. Szent Jeromos Ka to li -
kus Bibliatársulat)

„Ha a lét peremére sodródott embernek szembe kell
néznie az elmúlással, a halállal, keres valami rést, ahol be-
hatolhat némi fény ebbe a sötétségbe. Van valami belső
sej tése, hogy kell ilyennek lennie. Hol keresse? Kétség és
reménység közt járnak a gondolatai. (…) Valóban ezúttal
egészen közel jön Jób a keresztyén reménységhez. A dön-
tő lépés megtételéhez azonban nincs még elég ígéret. Ví -
vó dása mégsem gyümölcstelen, mert Jób szavait az Isten
közben tulajdon ígéretévé emeli minden halandó számá-
ra.” (Szabó Andor: Lábam előtt mécses a Te igéd. Kálvin
Kiadó)

„(…) a fa megújulásából Jób nem következtet az ember
halálon túli reménységére – arra figyelmeztet, hogy az
ember halálból való feltámadása nem lehet „természetes”,
nem lehet a természet évenkénti vagy időnként megújulá-
sának párhuzamosa. (…) Ami itt képzelet, álmodozás for-
májában jelentkezik, az egy kialakuló „istenkép” kezdete:
Is ten nem tud sokáig meglenni teremtménye nélkül. (…)

A gondolat most csak homályosan, a gyötrődő ember
vágy álmaként jelentkezik, mégsem lehet véletlen, hogy a
költő Jób szájába adja.” (Muntag Andor: Jób könyve. Lu ther
Kiadó)

(Jób hangvétele egészen különös. Az Úrral perlő, fájdalmas
és kérő, egyszerre alázatos és vádló hang. Egyenes beszéd:
ha már rövidre szabtad az ember életét…, akkor légy hoz-
zá elnéző, hogy békén lehessen! S a dráma végén: „Nem be-
széltetek rólam olyan igazán, mint az én szolgám, Jób”. –
mondja végül az Úr az őt védelmező barátoknak. Eszerint
a szenvedő ember Istentől jóváhagyott joga ez a fájdalma-
san egyenes beszéd. – ki –)

Gondolatok, illusztrációk

„Bárki is írta Jób könyvét, úgy látszik, nagy teológus volt.”
Luther Márton

„Jób úgy gondolja, hogy ezért a mindenkiben meglévő
tisztátalanságért elég ítélet az élet mulandósága, miért kell
még más ítélet is. És ismét csak nyugalomért viaskodik
Istennel, még azt is kéri, hogy Isten inkább ne nézzen rá,
hadd teljen el hátralévő rövid élete legalább úgy, ahogyan
egy napszámos tengeti az életét… Lehet, hogy egész séges,
nyugalomban élő, kegyes emberek számára szinte istenká -
romlásként hangzik, de aki már átélt súlyos csapásokat,
az megérti Jóbot, és minden szenvedőt, aki így beszél.”

Muntag Andor (1923–2000) teológusprofesszor:
Jób könyve

„Jób könyve tükröt tár a rossz lelkipásztorok elé, bibliaol-
vasó, Bibliát, kátét, az egyház tanítását jól ismerő lelkészek
és gyülekezeti tagok közül sokan követik Jób barátainak
rossz példáját: gyakran még gyötrelmesebbé teszik a szen-
vedő kínját azzal, hogy a legnagyobb jóindulattal idézget-
nek neki a Bibliából olyan igéket, amelyek egyáltalán nem
vigasztalják őt nyomorúságában…”

Muntag Andor

VERS
(Jób)
Ozsvald Árpád: Búzaszem

Én vagyok az útszélre esett
búzaszem.
Keresem társaimat,
mert egyedül nem lehet 
belőlem kenyér,
mit megszegnek nehéz
kezektől zsíros tölgyfa
asztalon.
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Én vagyok a kövek parazsába
esett búzaszem,
kettéfeszít a kő és a fájdalom.

Át kell jutnom az árok
túlsó oldalára.

(rövid életű, tele nyugtalansággal)
Ady Endre: Az Isten-kereső lárma

Neved sem értem, Istenem,
De van két árva, nagy szemem
S annyi bolondot látok,
Hogy e sok bolondságból
Nagy ijedelmemben
Uram, hozzád kiáltok.

Próbáltam sokféle mesét
De, hajh, egyik se volt elég:
Szívemben, idegeimben
Kiabáló, nagy lárma
Téged keres, Fölség.
Isten, a tied minden.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Az első versben található „asszonytól született ember” ki-
fejezés érdekes asszociációt ébresztett. Bár nem erről szól
a történet, de jól tükrözi a szakaszban található feszültsé-
get: Régen azt mondták a várandós asszonyról, hogy „áldott
állapotban van”. Ma azt mondják „terhes”. Az élet Is ten aj-
ándéka, áldás. Mégis az ember élete rövid, telve nyug -
talansággal (a Károli fordítás szerint „háborúságokkal bő-
velkedő”). Ezért joggal vetődik fel az ember kérdése, hogy
milyen ajándék az, amely nyugtalanságot, terhet hordoz.

Jób könyvének alapkérdése konkrétan, személyes kon-
textusban így fogalmazódott meg: nem igazságos az, hogy
a szülőnek a gyermeke koporsójához kell állnia. Miért „azt
bünteti, akit szeret”? Ugyanakkor megszólalt a következő
mondatban a kérdés feloldása utáni vágy is.  Az ember
nem fordul el az Istentől. Amikor komoly problémája van,
akkor mégiscsak a templomba megy, hogy Istenhez kiált-
son, imádkozzon, még ha ilyen szavakkal is, hogy „Is te -
nem, ne sújts még jobban”. Jób példája azt mutatja, hogy
eb ben a nyomorult helyzetben nincs más kiút, csak Isten
felé fordulni. Még akkor is, ha Istennek főként csak pa-
naszkodni tudott.

Érdekes válaszok születtek azzal kapcsolatban, hogy jó
igehirdetési alapige-e az, amely konkrétan nem tartalmaz
vigasztaló szavakat. Nem baj, hogy nincs benne evangéli-
um, mert az igehirdetésben úgyis benne lesz. Isten nem
büntet ártatlant. Azért választották ki így, hogy elgondol-
kodjunk afelől, hogy ebben a helyzetben csak Isten felé tu-
dunk fordulni. Vagyis Istenhez vezet ez az ige. Az egyedü-
li vigasztaló utalás, az utolsó versben lelhető fel, ott is
vágyként, mint a napszámos öröme a napi teher után.
Legalább ennyi, de ez vajon elég?

A beszélgetés több alkalommal Jób történetének felele-
venítésével kezdődött. Hálásan fogadták. Tanulták régen,
de a jól ismert mondat – „Az Úr adta, az Úr vette el…” –
is meretén túl maga a történet már többé-kevésbé felidé-
zésre szorult.

Ami után az ember kiált, és ami Jób szíve mélyén is
vágy ként él, az a megváltás, amit Krisztus hozott e világba.
Úgy hozta el, hogy legyőzte a gonoszt, aki kénye-kedve
szerint játszik az emberrel.

Sokszor kérdezzük: miért teszi ezt velem Isten? Miért
engedi? Vajon ezt a kérdést fel tudjuk-e tenni úgy, hogy
miért teszi ezt velem Jézus. Sose így kérdezzük. Vajon mi-
ért? A mi hitünket is megpróbálja ez az ige, mint egykor
Jóbét.
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Ez a kötet címében ünneplésre hív, mégpedig teremtésünneplésre. De vajon tudunk-e még igazán ünnepelni? Van-e egyáltalán okunk
és jo gunk az ünneplésre? Egyre inkább fenyegetett, vészterhes világban élünk: a nagyvárosokban alig kapunk levegőt, néha már csak
palackos vizet merünk inni, lassan félünk kifeküdni a napra… A föld minden tájáról naponta zúdulnak ránk aggasztó hí rek a termé-
szet pusztulásáról, az egyensúly felbomlásáról, a teremtett világ szenvedéseiről. Az ökológiai krízis nem csupán sürgető gazdasági, po-
litikai kihívás, hanem égető morális és teológiai kérdés is. Vajon fel tudjuk-e újra fedezni, hogy teremtmények vagyunk? A teremtés
koronái, akiket az alkotó és gondvi selő Úr jó gazdaként küld a teremtett világba, „hogy azt művelje és őrizze”?! (1Móz 2,15) Bizonyára
érezzük a téma – a teremtett világ megőrzése – szorító aktualitását. Azt is érezzük, hogy ez a keresztény közösség témája. Helye van
ifjúsági táborokban és hittanórákon, bibliaórán és a gyülekezeti élet min den napjainak konkrét gyakorlatában. Manapság lehetetlen
keresztény emberként élni úgy, hogy ne érdekeljen a teremtett világ jövője, s hogy a teremtő Istenbe vetett hit ne határozza meg fog-
yasztói szokásainkat, felelős vagy felelőtlen életmódunkat. A kötet teológiai tanulmányai, a hozzájuk kapcsolódó fotókkal együtt,

megnyithatják szemünket, hogy újra rátaláljunk helyünkre, felelős küldetésünkre a teremtménytársak között. A Lutheránus Vi lág szövetség által kidolgozott istentisz-
teleti rend segíthet, hogy gyülekezeteinkben az ügyhöz méltó tartalommal, illő formában ünnepeljük a Teremtőt és ajándékait, be  kapcsolódva a világkereszténység
sok színű, gazdagító családjának éltető vérkeringésé be. E válogatás segítségével közkinccsé tesszük a Déli Evangélikus Egyházkerület teológiai és fotópályázatára be-
érkezett értékes munkák színe-javát.

A teremtés ünnepe. Luther Kiadó, 2008. 168 oldal, 160x235 mm, puhafedeles. Ára: 1950 Ft.



Örömmel és reménységgel tesszük le ezt a kézikönyvet az
egyházunkban konfirmációi oktatást végzők asztalára. A
konfirmációra való felkészítés egyik legszebb, de egyben
legnehezebb katechetikai szolgálatunk. Szép feladat, hi-
szen fiatalokat szeretnénk elvezetni az igazság megisme-
résére, a Krisztussal való közösség örömére – egyházunk
jövőjét, a jövő egyházát munkálva. Ugyanakkor egyre ne-
hezebb is ez a feladat szekularizált, pluralista világunkban,
amikor szinte minden konfirmációi csoport, minden egy-
es konfirmandus újabb és újabb kihívásokkal, kérdésekkel
szembesít minket. A régi, bevált sablonok ma már nem

működnek, nincs egyedül üdvözítő módszer. Ha valóban
szeretnénk megszólítani a reánk bízottakat, akkor új uta-
kat kell keresnünk találékony szeretettel, leleményes krea-
tivitással. Mindez időt, fáradságot nem kímélő, kemény
felkészülést jelent minden egyes konfirmációi órára.

Ehhez a nehéz, de egyben szép és izgalmas feladathoz
kapunk kézbe gazdag módszertani segítséget. A könyv bő-
séges muníciót kínál, hogy a legsajátosabb pedagógiai és
gyülekezeti helyzetekben is megtaláljuk a megfelelő se-
gédanyagot.     

A nyolc témaegység sokrétű feldolgozását összeállító
munkacsoport tagjai tapasztalt gyülekezeti lelkészek, ka-
techéták, akik az úgynevezett „nehéz kérdéseket” sem ke-
rülik meg. Céljuk nem kevesebb, mint kétségeiket, kérdé-
sekeit őszintén megfogalmazó, hitükért bátran megharcoló,
tudatos, elkötelezett és felelős, nagykorú keresztyén fia ta -
lok oktatása és nevelése.   

Mindehhez igen gazdag és korszerű illusztrációs anya -
got is kínál a könyv: irodalmi szemelvényektől kezdve a fia -
talokhoz közel álló zenei és videóanyagokig, amelyek rész-
ben az interneten is elérhetők. 

A 21. század új pedagógiai felismeréseit és lehetőségeit
bölcsen alkalmazó, korunk kihívásaira őszinte választ ke-
reső kötet hosszú évek kemény csapatmunkájának gyü-
mölcse. Mindezért hálás köszönet illeti a munkaközösség
minden egyes tagját.

Ajándékozza az Egyház Ura a tanítás és a tanulás Lelkét
mindazoknak, akik e könyv segítségével készülnek a kon-
firmációi tanításra és tanulásra! Reménységünk, hogy mi-
nél többen vallják majd felszabadult örömmel az apostol-
lal együtt: Tudom, kinek hiszek!

Gáncs Péter

TANULÓ KÖZÖSSÉGBEN – A KONFIRMÁCIÓI OKTATÁS KÉZIKÖNYVE
Luther Kiadó 2008. 231 oldal, 205x290 mm, keménytáblás
Ára: 3300 Ft
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