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M É C S E S  A  T E  I G É D

A stabilitás zsoltára
S Z A B Ó  L A J O S

„Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert
jobbomon van.” (Zsolt 16,8)

Stabilitás. Lehet, hogy annyira elszoktunk már tőle, hogy
alig merjük a szánkra venni. És ösztönösen is csak arra tu-
dunk gondolni, hogy minden kiszámíthatatlan lett körü-
löttünk. A zsoltáros most januárban mégis újra elénk adja
ezt a szót. Ismét stabilitásra bíztat.

A 2008-as év rendkívül keményen megmutatta, hogy
egyetlen perc alatt össze tudnak omlani gazdasági és pénz -
ügyi óriáscégek, s hogy a meggazdagodás és a gátlástalan
pro fitszerzés folyamata sem tart örökké. De talán éppen
ezek a váratlan és idegesítő tényezők tanítanak meg minket
2009-ben egy újfajta gondolkodásra, és ami ennél jóval
több: egy másik, gyógyuló lelkületre. A belső stabilitás irán-
ti vágy erősödésére. Az új és igazi alapok megkeresésére. A
tény leg szükséges tartalékok megtalálására. Az eddig lené-
zett vagy észre sem vett értékek felfedezésére.

A szószékről stabil üzenetet szeretnénk hirdetni egész év-
ben. Akik kitartó hűséggel hallgatnak minket, azok szintén
ezt szeretnék megtalálni hétről hétre. Nemcsak vágyódnak
erre, hanem ebből tudnak energiát magukkal vinni. Ehhez
azonban fontos, hogy mi magunk is megtaláljuk az életünk
biztonságot jelentő értékeit. A mi energiánknak is legyen
töltőállomása, igazi forrása. E nélkül meddő a vállalásunk.
Ne porosodjanak tovább az elolvasatlan tanulmányok vagy
könyvek! Ne maradjon kibontatlan egy-egy értékes külde-
mény! Vegyük át egymás ötleteit és lépéseit, még akkor is, ha
nagyon elmerülünk a sajátunk páratlanságában. Az önkép-
zésben és az olvasásban, de a felkészülés minőségében és a
megszólalás értékességében egyaránt van mit fejlődnünk.
Akkor lesz stabilabb a mondanivalónk, ha újból ráébredünk
a hívatásunk szakmai felelősségére. Érdemes ebből a célból
ma is megkeresnünk azokat a lelkész példaképeket, akik
meg küzdöttek a szószéki szavakért, és nem voltak restek éj-
szakázni egy-egy igehirdetésért. A tavalyi évben elhunyt Te -
kus Ottó, egykori nagysimonyi, majd győri lelkészre gon dol -
va a sok apró papírfoszlány is előttem van, amit a hosszú vo -
na tozás alatt írt tele a legfrissebb olvasmányaiból, hogy el-
mondja az újdonságokat azoknak a lelkésztestvéreinek, akik

nem olvastak idegen nyelven, vagy nem jutottak hozzá a leg-
érdekesebb irodalomhoz. Méghozzá elemi lelkesedéssel tet-
te ezt! Egy-egy falu népe számára is megszokott volt régeb-
ben a lelkészi dolgozószoba hajnalig kivilágított ablaka.
Emlékszem édesapám rendszeres hajnali ébredésére, hogy
egy-egy teológiai könyvet vagy cikket elolvasson… Lesz-e
ilyen igényesség bennünk? Szeretnénk-e éppen ezen a téren
megújulni az új évben?

Szeretnénk stabilitást sugározni a lelkigondozói mun -
kánk ban is. Lehet, hogy már az év első napjaiban megérke-
zik hozzánk az első „útitársunk”, akinek kilátástalanná vált
az élete. Lehet, hogy már januárban szóba kell elegyednünk
olyan emberekkel, akikkel nagyon nehéz szót érteni. Az
ügye letes nehéz emberekkel… Ehhez is szükségünk van az
ed zett ségre és a lelki feltöltöttségre. Vajon van-e olyan élés -
kam ránk, ahol igazán értékes tápanyagokat találunk ehhez a
munkához? Itt nem segít rajtunk a szervezeti kérdésekről
zajló vitatkozás, a személyeskedéstől sem mentes vádasko-
dás és egymásra mutogatás. Itt egyetlen forrás a személye-
sen és közösségben egyaránt megtapasztalt érzés: nem tán-
torodom meg, mert a jobbomon van. Egyszerű szavakkal:
erőt ad és tanácsot. Elfogadhatót és továbbadhatót.

A sok hamis és önmagát reklámozó látszathangsúly el -
len csak úgy lehet eredményesen védekezni, ha tudatosan
oda kötjük magunkat az igazihoz, az eredetihez. Valóban
nem könnyű ma a lelkészi életpálya hétköznapjaiban a fő
hangsúlyt (a stabilitást) megtalálni, de nem lehetetlen. Talán
ér demes átgondolni a szerepvállalásaink és útjaink sorrend -
jét és fontosságát. Talán nem árt rendet rakni az íróasztalun -
kon az év elején, hogy jobban lássuk a feladatok tényleges
sor rendiségét.

Nem véletlenül tanácsolja Szent Benedek tanítása alap-
ján Anselm Grün a kortársainak: „A stabilitás először azt
jelenti: önmagánál maradni, (…) Isten előtt kitartani. A leg -
fontosabb, hogy megtaláld a saját mértékedet. Nem az a
fontos, hogy magadat másokkal összehasonlítsd, hanem
hogy merj a saját mértéked szerint élni.” Ehhez ad új erőt az
egészséges magabiztosság zsoltára az új év első napjaiban.
Indulásnak elég lenne talán ezt a zsoltármondatot önma-
gunk számára egy kis papírdarabra leírni.



2

TA N U L M Á N Y O K

A Tízparancsolat értelmezésének óizraelita 
és keresztény aspektusai1
A törvény az óizraeli ember gondolkodásában

S Z A B Ó  F E R E N C

A törvény szó hallatán megdobban a szívünk. Kétféle érzés
kavarog bennünk ezt a kifejezést hallva: egyfelől a bün te tés -
től való félelem, másfelől pedig az öröm, hogy rend van a vi -
lágban. Sokan gondolják, hogy a törvény egyen lő a til tás sal
vagy valamilyen megszorítással – lásd adótörvény, bün te tő
törvény, polgári törvény stb. Olyan á l talános és kö te lező ér-
vényű szabályokat, normákat értünk ezek alatt, amelyek át-
hágásáért, be nem tartásáért szankció, büntetés jár.

Köztudott, hogy az állam törvényeket alkot, és felügye-
li a jogrendet. E nélkül a rend nélkül nem tudnánk élni. A
törvény, noha korlátoz, ugyanakkor véd is bennünket. Az
emberi együttélést szabályozza.

Mielőtt a Tízparancsolattal, vagy más szóval a Tíz igé-
vel foglalkozni kezdenénk, szükséges felhívni a figyelmet
a bibliai kor emberének és korunk emberének gondolko-
dása között tátongó kulturális szakadékra. Ha ezt a szaka -
dékot nem próbáljuk meg valamiképp áthidalni, akkor a
Szentírás szövegeiben sok minden idegen, érthetetlen ma-
rad számunkra, s így a Biblia sok, számunkra fontos üze-
netétől esünk el. Mindenekelőtt szükséges tisztázni, hogy
az óizraeli ember számára a törvény, az isteni parancsolat-
ok betartása nem nyűg, hanem sokkal inkább áldás volt.
Áldás, amely JHWH-tól árad az emberek felé. E szemlélet
hátterében a következő meggyőződés állt: ahhoz, hogy az
élet élhető legyen, kiszámíthatónak kell lennie. A földet is
a teremtettség megbízható rendje (például a világosság és
a sötétség vagy az évszakok felismerhetően váltakozó ren-
dje) teszi lakhatóvá. Már ennyiből is látható, hogy az óiz-
raeli gondolkodásban a törvény nem korlátot, gátat jelen-
tett, hanem az életet elősegítő, fenntartó rendet.

Ez a szemlélet tükröződik vissza a Szentírás egészében.

Már a teremtéstörténetben is úgy találkozunk ezzel a meg-
közelítéssel, hogy nem az anyag létrejötte a fontos, hanem
sokkal inkább a világ rendjének megalkotása. Nem a mi-
kor és a hogyan, hanem sokkal inkább a kicsoda az igazi
kérdés.

A törvény és a rend a biblikus gondolkodásban szoro-
san kapcsolódó fogalmak, ezért a törvény a legegyszerűb-
ben úgy fogalmazható meg, mint a rend deklarálása. Jogi
értelemben a közösségi élet rendjének megszabása.2

Azt, hogy ez a szemlélet milyen mélyen benne élt Izrael
hitvilágában, többek között Jer 31,35 is megmutatja, amely
az égitestek működésének kijelölését jogi terminussal
(rendelkezés, előírás) fogalmazza meg: „Ezt mondja az Úr,
aki adott napot, hogy világítson nappal, és rendelkezést
(tQoju) a holdnak és a csillagoknak, hogy világítsanak éjjel…”

Az óizraeli hívő tudta, hogy szabályozottság nélkül
előbb-utóbb minden közösségi élet felborul. Ebből a szem-
léletből érthetjük meg a törvényeknek olyan mérvű szere-
tetét, tiszteletét és megbecsülését, mellyel a Szentírásban
találkozunk.

Törvénytípusok

A ránk maradt bibliai törvények mind tartalmilag, mind
formailag rendkívül sokfélék. Tartalmi szempontból gyak-
ran együtt szerepel a kultuszi, polgári és a hadászati jog.
Látszólag minden rendszerezés nélkül találkozhatunk ezek-
kel a bibliai könyvekben, valójában azonban a mózesi tör-
vények rendkívül szigorúan szabályozzák, illetve lefedik
az emberi élet egészét. Isten törvénye a magán-, valamint
a közélet valamennyi mozzanatát előírta: a földművelést, a

1 Elhangzott az OR-ZSE biblikus konferenciáján 2007. november 20-án,
valamint egyházmegyei LMK-üléseken 2008-ban (Ajka, január 9.; Súr, ja-
nuár 17.; Győr, február 13.; Keszthely, március 10.; Majos, június 2.). 2 Hetényi é. n. 3. o.
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kereskedelmet, az étel elkészítését, a szexuális élet intim
részleteit stb. Látni kell viszont, hogy Izrael számára a tör-
vények jogforrása egyedül Isten. Ő az, aki a hagyomány
szerint a Sínai-hegynél kinyilatkoztatta a szövetségi élet
teljes rendjét, amelybe a vallási és polgári tör vé nyek ugyan-
úgy – és szétválaszthatatlanul – beletartoznak, mint a ha-
dászati törvények.

Albrecht Alt nyomán (Die Ursprünge des israelitischen
Rechts)3 a jogi formulák két főtípusát szoktuk megkülön-
böztetni: az apodiktikus és a kazuisztikus törvényeket. Az
előbbiek célja azoknak az általános alapelveknek a tanítá-
sa és elfogadtatása, amelyek az adott közösség életének za-
vartalanságát biztosítják. Az utóbbiak célja, hogy ezeknek
az elveknek a működését szavatolják, és megtartásukat va -
lamiképpen kikényszerítsék.

A kazuisztikus, illetve apodiktikus törvényi kifejezés a
Tízparancsolat vonatkozásában talán nem a legmegfele lőbb,
hiszen a parancsolat valójában nem törvény. Legvi lá go sab -
ban a tizedik parancsolatnál mutatható ki ennek a meg ál -
lapításnak a lényege. A törvénynek ugyanis semmi mód ja
nincs arra, hogy az ember kívánságát, vágyát szank ci o nálja
vagy bizonyítható módon egyáltalán tetten ér je. Ez ugyan-
is jogilag nem bűntett. Ebben az esetben a pa rancsolat fi-
gyelmen kívül hagyását, illetve be nem tar tá sát egyes-egye-
dül Isten büntetheti. A parancsolat tehát lé nye ge szerint
Isten etikai igényének meghirdetése.

Exkurzus

Apodiktikus jog

Az apodiktikus jog, mint nevéből következik, tulajdonkép-
pen tekintélyelvű. Arra az alapelvre épül, hogy az igaz ság
végső forrása és a jogrend legfőbb őre Isten. Így úgy tűnik,
az apodiktikus törvények sokkal inkább Isten törvényei,
mint a kazuisztikus törvények, bár ez nem jelenti azt, hogy
a kazuisztikus törvények ne lennének Istentől eredő tör-
vények, vagy kevésbé lennének fontosak. Ugyanakkor az
óizraeli felfogás szerint aki felebarátja el len vétkezik, az
tulajdonképpen JHWH ellen is vét. Éppen ezért ilyenfor-
mán nem lehet alá-fölérendeltségi viszonyt felállítani a
kétfajta jogi formula között.

Kazuisztikus jog

A kazuisztikus vagy más néven esetjog alapvetően mindig
egy-egy jogi elvet fogalmaz meg, majd ennek a lehetséges
változatait veti fel (alesetek). Felépítése ennek megfelelően

többtagú: a főtétel a jogesetet (például az ölés kérdését) ál-
talános formában veti fel; utána következnek az altételek,
amelyek a különböző speciális eseteket (szándékos, akarat-
lan stb.) tételezik fel. Ezekhez csatlakoznak azután a kü lön -
féle szankciók („Ha valaki ezt meg azt teszi, ilyen és ilyen
büntetésben részesül”). Izrael kazuisztikus formulázású
törvényei sokban hasonlítanak az ókori Kelet ismert nagy
törvénygyűjteményeihez, például Hammurabi kódexéhez,
az óasszír vagy éppen a hettita törvénykönyvhöz.

Ez a jogi forma alapvetően mindig intézményhez kö-
tődik, és letelepedett, kialakult államformát tételez fel,
mert betartatásához, illetve a szankciók végrehajtásához
erőszakszervezetre van szükség.

A tíz ige

A Dekalógus – apodiktikus formájának megfelelően – nem
részletezi a jog valamely területét, hanem azt az alapvető eti -
kai követelményrendszert kívánja megfogalmazni, amely
kiküszöböli azokat a magatartásformákat, amelyek a közös-
ségi életet megzavarnák vagy a közösségi együttélést meg-
nehezítenék.

A Dekalógus felosztása

A Tízparancsolatot tartalmilag két csoportra szokás osz-
tani: az Istennel kapcsolatos és a felebaráttal kapcsolatos
parancsolatokra.

A felosztás jogosságát világosan mutatja, hogy az első
csoport valamennyi tagjában megtaláljuk az Úr, a te Is te -
ned fordulatot, míg a második csoport parancsolataiban
semmilyen formában nem kerül elő JHWH neve. A máso-
dik csoport tartalmát tekintve nem csupán a választott nép
iránt támasztott sajátos szövetségi igényt fogalmaz meg,
hanem általánosan elfogadott humánetikai elvárá sokat is.

Egyfajta belső logika is felfedezhető a Tíz ige felépíté-
sében. Az első parancsolat mindenekelőtt JHWH kizáróla-
gossági igényét fogalmazza meg. Ezután a vele való kap-
csolat felvételének, illetve fenntartásának mikéntje a kér-
dés, ami a korabeli ember számára legtermészetesebben
az istenképmás (!lx) formájában valósul meg. Ennek sza -
bályozása (illetve eltiltása) után az istenséghez való kö ze -
ledés másik fontos kérdése, a megszólítás következik. A
hogyan után tehát a mikor kérdése kerül elő.

A második csoport sorrendjét valószínűleg értékrend-
beli szempontok alakították ki, hiszen valamennyi idetar-
tozó parancsolat védelmi jellegű. Ezt az egyébként nyil -
ván valóan igen összetett gondolatot az áttekinthetőség ked -
véért a következőképpen egyszerűsíthetjük le:

3 Alt 1959, 1. 284. o.
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� a legfőbb érték (az élet) védelme 
� az élet továbbadásának helye (a házasság) 
� az élet anyagi biztonsága 
� két áttételes veszély elhárítása.

Jézus és a törvény

Jézust a szinoptikus evangéliumok a Tóra rendelkezéseit
betartó, hithű izraelitaként ábrázolják. Ez nem véletlen, hi-
szen Jézus tulajdonképpen beleszületik, belenő a Tör vény -
nek való engedelmességbe, és egyáltalán nem érzi azt te-
hernek. (Lk 2,46: „Három nap múlva találták meg a temp-
lomban, amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és
kérdezte őket.”)

Sokan úgy látják, mintha a zsidóság valami kegyetlen,
elhordozhatatlan teherként hordozná magával a mózesi
törvényeket. A valóság azonban sokkal árnyaltabb ennél.
A törvények betöltése, megtartása örömmel és békesség-
gel tölti el a kegyes izraelitát, és ha valamit nem ért vagy
bizonytalannak érzi magát, örül, ha világos és építő ma-
gyarázatot kaphat. Így – az evangéliumi leírás tanúsága
szerint – Jézus is szívesen kérdezgette és hallgatta az írás-
tudókat a templomban.

Az, hogy Jézus számára mennyire fontos a Törvény fel-
tétlen betöltése, abból is látható, milyen sokszor inti hall-
gatóit a mózesi rendelkezések teljesítésére (Mt 8,4-ben a
leprást; Mt 19,17-ben a gazdag ifjút stb). Amikor pedig az-
zal jönnek hozzá, hogy anyja és testvérei kívül várják, azt
feleli: „Aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az az
én fivérem, nővérem és az én anyám.” (Mt 12,50)

Amikor Jézus feddi a farizeusokat és az írástudókat, té-
vedés azt feltételezni, hogy a Törvény teljes elvetésének
célzatával teszi. Máté evangéliuma 23. fejezetének leírása
szerint, amikor Jézus „ostorozta” a farizeusokat és az írás-
tudókat, így indokolta magatartását: „elhagytátok mind-
azt, ami a törvényben ezeknél fontosabb… pedig ezeket kel-
lene cselekedni, és azokat sem elhagyni” (23. v.). Újra csak
azt állíthat juk, amit Jézus maga mondott magáról: „Ne
gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem
a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem,
hogy azokat érvénytelenné tegyem, hanem, hogy betöltsem.
Mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el
nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvény-
ből, míg be nem teljesedik.” (Mt 5,17–18)

Jézus álláspontja tehát rendkívül határozott a Tórával
kapcsolatban. Hevesen szembeszáll az írástudók és a fari ze -
u sok vallásos formalizmusával, de a Törvényt sem helye zi
hatályon kívül. A plhvrow („betölteni”) ige más szóval any-
nyit jelent: kiegészíteni valamit azzal, ami még hiányzik
be lőle, például egy félig töltött pohárba annyi vizet tölteni,

hogy tele legyen.4 Jézus tehát azt vallotta magáról, azért
jött, hogy egy magasabb szinten, JHWH valódi szándékát
ismerve kiegészítse mindazzal a Törvényt, ami még hiány-
zott abból. Eszerint Jézus nem csupán értelmezte, magya -
rázta a Tórát, hanem továbbvezette, új fénybe állította azt,
mégpedig azzal, hogy a szeretet kettős parancsában össze-
foglalta, és egyúttal példát is adott a Tóra betartására.

Jézus és a Tíz ige

Az intertestamentális korban működő izraelita vallási ta -
nítók esetében megfigyelhető, hogy igyekeznek meglelni a
Tóra központi tanításait, illetve lényegét, és megpróbálják
a parancsolatok számát – a 613 pozitív és negatív paran-
csolatot – minimálisra csökkenteni, kezelhetőbbé tenni.5
A posztbiblikus korszakban az izraelita tanítók között szo-
kás volt, hogy kijelöltek néhány mindent magában foglaló
előírást. Ez a tendencia legjobban rabbi Szimlaj Kr. u. 3.
századi bölcs megállapításával jellemezhető, aki szerint a
613 parancsolatot Dávidnál (Zsolt 15) tizenegy, Ézsaiásnál
(Ézs 56,1) kettő (betartani a törvényt és igaz módon cse-
lekedni), Ámósznál (Ám 5,4) pedig egyetlen – Engem ke-
ressetek, és éltek! – parancsolatban lehet összefoglalni.6

A szinoptikus evangéliumok tanúsága szerint Jézus is
többször kísérelte meg, hogy fellelje a Törvény lényegi mon-
danivalóját.7 Az egyik ilyen próbálkozása Mt 19,16–22-
ben, a gazdag ifjú történetében található. Ebben a történet-
ben az ifjú az iránt érdeklődik, hogyan nyerheti el az „örök
életet”. Jézus válaszként egészen egyszerűen a Tíz pa ran cso -
latból idéz: „Tartsd meg a parancsolatokat… Ne ölj, ne pa-
ráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld atyádat
és anyádat, és szeresd felebarátodat, mint magadat!”

Az 5Móz 31,9–13-ban foglalt előírás szerint az izraeli
istentiszteleten rendszeresen hangzottak el JHWH paran-
csolatai, illetve a Második Szentély idején már a Tíz pa -
rancsolat hozzátartozott minden imádsághoz. Ezért is ért-
hető Jézus válasza, amelyet a gazdag ifjúnak adott.

Philón és Josephus Flavius értelmezése szerint a Tíz ige
nemcsak azért emelkedik minden törvény és parancsolat
fölé, mert azok közvetlenül JHWH szájából származnak,
hanem azért is, mert összefoglalják a Szentírásban feljegy-
zett különleges törvényeket.

Szót kell még ejteni Jézusnak a Hegyi beszédben el-
mondott, Tízparancsolathoz fűződő szavairól is. Ebben az
úgynevezett etikai normákat tartalmazó beszédgyűjte-
ményben hat olyan szakasz található, amelyben az idézett

4 Bolyki 1998, 18. o.
5 Philón: De specialibus legibus 1.1
6 Babiloni Talmud, Makkhot (Ütések) traktátus 24a
7 Vermes 1999, 54. o.
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bibliai törvényt a „Hallottátok, hogy megmondatott” for-
mula vezeti be. A mózesi Törvénnyel szemben az „Én pe-
dig azt mondom” bevezető félmondatot követően a jézusi
megállapítás hangzik el. A hat ellentétpár Jézus etikai uta-
sítását majdhogynem szembeállítja egy-egy, a Tórában ta-
lálható rendelkezéssel. Az első kettőben egyértelmű utalás
történik a Tíz ige előírásaira: Ne ölj! Ne törj házasságot!
(Mt 5,21.27; 2Móz 20,13; 5Móz 5,17). A negyedik ellentét-
pár a nyolcadik parancsolathoz áll közel: Ne tégy hamis
tanúbizonyságot!

A Tíz ige teljes szövegét nem idézi az evangélium, ha-
nem egy ősi tilalmat (3Móz 19,12; 4Móz 30,3) elevenít fel:
„Ne esküdjél hamisan, hanem tartsd meg az Úrnak tett es-
küdet!” (Mt 5,33) A mondás szó szerinti párhuzama a Tó -
rában ugyan nem található meg, de a hamis eskü
(ejpiorkia) fo galma előfordul a Septuagintában.

Látni kell, hogy Jézus antitézisei, illetve törvényértel-
mezései nem sokban különböznek attól, ahogyan a farize-
usok fejtették ki a Törvénnyel kapcsolatos tanításukat. Mk
7,10–13, illetve Mt 15,4–6 szerint Mózes azt mondta…, de
ti azt mondjátok, vagy még nyomatékosabban Isten meg-
parancsolta…, ti mégis azt mondjátok. A különbség mégis
inkább abban mutatkozik meg, hogy a megmondatott –
amire a Tízparancsolat utasít – az Isten szava (passivum
divinum), amellyel szemben Jézus elmondja az ő „Én pe-
dig azt mondom nektek” (ejgw; de; levgw uJmiÖn) kezdetű
felszólítását, s így mintegy a hatalmát fejezi ki. Hiszen
János evangéliumában is gyakran hangzik el az ejgwv eijmi
(hyha rva hyha) kifejezés, amelyet a hagyomány szerint
JHWH Mózesnek jelentett ki a Sínai-hegyen, így ez a fra-
zeológia isteni epithetonnak számított, s így azt csak az
Örökkévaló vagy annak küldöttje használhatta.

A rabbinikus iskolai gyakorlatban használatos volt a
törvénymagyarázó formula, de csakis olyan értelemben,
hogy valamelyik rabbi állította szembe álláspontját egy
másik tanítóéval. Véleményüket azonban sohasem ütköz-
tették az isteni szóval. Ezért is okozhatott akkora felhábo-
rodást Jézus törvényértelmezése, ugyanakkor – Vermes
Gé za professzort idézve – „[a] hat antitézis semmiképpen
sem értelmezhető Mózes Törvényével vagy a hagyomá-
nyos judaizmussal szemben indított frontális támadás-
ként.”8 Már csak azért sem, mert Jézus sohasem cseleke-
dett a Törvénnyel ellentétes módon, csupán az írott pa-
rancs mögött annak mindig mélyebb szándékát, értelmét
kereste. Ezzel egyfelől radikalizálja, másfelől relativizálja
a Tör vényt. Előfordul például, hogy megerősíti, ra di ka li -
zál ja a Törvény előírását: nem enged kibúvót – még vallá-
sos indoklással sem – a rászoruló szülők megsegítésének

kötelezettsége alól. Néhány passzussal kapcsolatban vi-
szont relativizálja a törvényi előírásokat, például a rituá-
lis tisztaság előírásának kérdésében határozott kritika
hang zik el szájából. Mivel pedig Jézus általában ad hoc
módon ítél, nem jelenthetjük ki, hogy szándékában állt
volna hatályon kívül helyezni a Törvényt vagy annak bi -
zo nyos részeit.9

Látni kell, hogy Jézus mindig megtartja népének tör-
vényét, még a kultuszi, rituális jellegűeket is (szombaton-
ként zsinagógába megy, elküldi a paphoz a leprást, nagy-
ünnepeken felmegy a jeruzsálemi templomba stb.).

Mivel pedig Jézusnak a Tórához való viszonyát nem le-
het egyetlen formulában megfogalmazni, azért segíthet az
a megállapítás, hogy az Isten országának hirdetése után
többé már nem a Törvény szava az egyetlen, feltétlen mér-
ték az üdvösség szempontjából, hanem csakis Jézusé,
amellyel az országot hirdeti.10

Jézus tulajdonképpen egyfajta hermeneutikai kulcsot
adott a Törvény helyes értelmezéséhez a Hegyi beszéd vé-
gén: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cse-
lekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a tör-
vény, és ezt tanítják a próféták.” (Mt 7,12)

Az üzenet mondanivalójának lényege az embertárssal
szemben tanúsított jó szándék, amely a gyakorlatban ak-
ként realizálódik, hogy ki-ki mit szeretne és mit nem.
Hasonló, de negatív formában megfogalmazott etikai el-
várásokkal, tanítással találkozhatunk a Jézus korát meg-
előző időből az izraelita forrásokban is. Philón a Hypo -
thetica (7,6) című művében ír arról: „Ne tegyen olyat az
ember másokkal, amit ő maga sem szeretne elszenvedni.”

A Talmudban van egy történet Hillélről, akihez elment
egy férfi, és azt kérte tőle: „Hadd legyek prozelita, de csak
abban az esetben, ha megtanítod nekem az egész Tórát,
míg fél lábon állok.” A következő választ kapta a tanítótól:
„Ne cselekedd azt felebarátoddal, amit te magad is gyűlö-
letesnek tartasz. Ez a teljes Tóra, a többi csak a magyará -
zata. Eredj és tanulj!”

Látható a hasonlóság a jézusi aranyszabállyal, de mégis
Jézus volt az első, aki mindezt pozitívan fogalmazta meg.
Tulajdonképpen ebben a szabályban Jézus az egész Tör -
vény etikai mondanivalóját foglalta össze. Más szóval:
Jézus nemhogy nem vetette el a Törvényt és a Tíz pa ran -
csolatot, hanem sokkal inkább azon igyekezett, hogy vala-
miképpen betarthatóvá tegye azt. JHWH akaratát a leglé-
nyegesebbre kívánta korlátozni a szeretet kettős nagy pa-
rancsolatával, s éppen ezzel érte el azt, amit még a farize-
usoknak sem sikerült: senki sem találhat kibúvót Isten sze-
retetparancsolata alól.

8 Vermes 1999, 53. o.
9 Gnilka 2001, 268. o.

10 Gnilka 2001, 267. o.
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Az óizraelita és keresztény párhuzamok

Az óizraeli ember a világ egységét, a benne végbemenő
történelmi és természeti folyamatokat, egyszóval magát az
életet mindig az Istenhez való viszonyában szemlélte.
JHWH teremtő akaratának köszönhetően jött létre az
egész teremtett világ, s egyedül neki köszönhető, hogy az
ember élhet és dolgozhat ezen a földön. Innen válik igazá-
ból érthetővé az az óizraeli meggyőződés, amely szerint
Isten az egyedüli, aki biztosítja a hívő ember számára az
élet lehetőségét az izraelita közösségen belül.

Az Izrael közösségében élő tagokat egybeköti a közös
származás, a közös nyelv, a közös hit, a kultuszgyakorlat, a
közös hagyomány, és végül, de nem utolsósorban a kö zös
törvény. Mivel az idegenekre külön törvények vonatkoz-
tak, ezért nem lehettek teljes jogú tagjai a hívők kö zös sé -
gének, Izrael népének.

Tudjuk jól, hogy a közösségi érzés legősibb tudata a
nagycsaládban, törzsben, illetve nemzetségben maradt fenn,
és ebből kifolyólag az emberi életet mindig a kö zös ség fe -
lől szemlélték, mégis rendkívül hangsúlyos volt az egyén
felelőssége is. Jól látható mindez Ezékiel prófétánál: „Ezért
mindenkit a maga tettei szerint ítélek meg, Izrael háza! –
így szól az én Uram, az Úr.” (Ez 18,30)

A babiloni fogság ideje alatt a zsidóságon belül olyan
folyamat veszi kezdetét, amelynek során az egyén felsza-
badul a közösség, a polisz, a gén befolyása alól azáltal, hogy
találkozik Isten akaratával a feléje forduló isteni szeretet-
ben, a rá vonatkozó isteni elvárásokban és a hitre történő
elhívásban.11 Bátorítást kap, hogy kimondhassa: „Si om-
nes, ego non” (még ha mindenki más is, én akkor sem).12

Az ember ugyanis önmagát csakis akkor értheti és él-
heti meg, ha egyénné válik. De ezt csak közösségben tehe-
ti meg, mert az egyén fogalmának csak közösségben van
értelme.

Izrael népe – mindezek tudatában – tehát Isten törvé-
nyére úgy tekintett, mint a JHWH-hoz való tartozás szim-
bólumára, amely a közösségen belüli élet útjelzője is egy-
ben. A kereszténység Pál apostollal egyetemben elfogadja
és vallja ezt a felfogást, illetve még azt is tanítja, hogy Isten
azért adta a Törvényt, hogy azt betöltsék. Ugyanakkor to-
vább is lép, hiszen azt hirdeti, hogy az ember nem képes
elérni az üdvösséget a Törvény betöltése által. „Mert a tör-
vény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó
sem Isten előtt.” (Róm 3,20) Pál apostol döntő fontosságú
tézise: „Mert a törvény végcélja Krisztus, minden hívő meg-

igazulására” (Róm 10,4), azaz Krisztus a Törvény végét je -
lenti, és minden hívőt elvezet az igazságra.13

Az alapvető különbség a Tízparancsolat izraelita és ke-
resztény megközelítése között a fentebb elmondottakból
adódóan az, hogy a biblikus szemlélet inkább pozitív tar-
talmú a Tíz igét illetően, míg a keresztény megközelítés –
különösen Pál apostol óta – a törvény és az evangélium
szembeállítása miatt sokkal inkább negatív töltetű. A ke-
resztény megközelítés ugyanis a parancsolatokat impera-
tívusszal próbálja visszaadni: „Ne ölj!” „Ne lopj!” „Ne pa-
ráználkodj!” stb., vagyis: ne tégy ezt vagy azt.

A biblikus megközelítés viszont abból indul ki, hogy
aki JHWH-val tényleges kapcsolatban, közösségben van,
aki tényleg Istent tekinti élete adójának és fenntartójának,
az ebből kifolyólag nem fog ölni, nem fog lopni, nem fog
paráználkodni, egyszóval nem fogja veszélyeztetni sem a
JHWH-val való közösségét, szövetségét, sem pedig az em-
beri közösséget. Tehát nem imperatívuszt, hanem jusszí-
vuszt használ.

Záró gondolatok

Az ember rendkívül megnehezíti az Úristen gondviselését.
Tönkreteszi azt a világot, amelyben él, a rendet, amelybe
beleszületett, s éppen ezért elpusztítja önönmagát is. E l -
len állást tanúsít – aktívan és passzívan egyaránt – azzal az
Istennel szemben, akitől az életét kapta, s aki azt megőrzi,
illetve fenntartja. Ha az Úr oly kevéssé érdeklődne irán-
tunk, mint mi őiránta, már rég elvesztünk volna. Isten
azonban lényéből és lényegéből (szeretet) adódóan ko moly
gondot fordít megmaradásunkra – törvénye és türelme ál-
tal. E hűtlen világban az Úr az ő törvénye révén szerez ér-
vényt akaratának.

A hagyomány szerint Mózes egykor lehozta a hegyről
a kőtáblákat, amelyek JHWH rendeleteinek és törvényé-
nek lényegét képezik. Idővel adatott még sok más törvény
– a pusztában, a királyság előtt és alatt, a babiloni fogság
idején és a hazatérés után – számtalan változatban és meg -
fogalmazásban, mindig az adott helyzetnek megfelelően.

A törvénynek bizonyos értelemben csakugyan van meg-
tartó ereje, hiszen a törvény mindig a jó akarására épít az
emberben, és megmondja, miben is áll ez a jó. Szabá lyoz -
za az emberek közötti kapcsolatokat; megállapítja azokat a
normákat, amelyek szerint élnünk kell, s ezek áthágásának
esetére büntetést helyez kilátásba, rendet szabva ezzel az
emberek életének és magatartásának a családban, a kü -
lönféle közösségekben és kapcsolatokban is. Aki pedig
Isten törvényét figyelmen kívül hagyja, az az adott helyen
és időben zűrzavart idéz elő.11 A bölcsességirodalomban már korábban találkozhatunk ilyen pró-

bálkozásokkal, mégis a babiloni fogság idejétől válik általánossá ez a
tendencia.

12 Wolff 2001, 269. o. 13 Bultmann 1998, 216. o.
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Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a törvény a bű -
nös embernek adatott. W. Elert hasonlatával élve: mit ér az
utat szegélyező kerítés (törvény), amely a lovasnak jelzi,
hol húzódik felebarátja virágoskertje, ha a ló már az elke-
rített részen belül van, s patái az ágyásokat tapossák?

Bűnösségünk nem a még nyitott lehetőségeket jelenti,
amelytől Isten törvénye óva inthetne bennünket. A tör-
vény a vétkeseknek szól. S mivel a törvény nem képes tá-
vol tartani tőlünk a bűnt, és nem képes segíteni abban,
hogy megszabaduljunk tőle, ezért a törvény eszközével le-
hetetlen ezen a világon segíteni. A világ törvény általi
fenntartása a legjobb esetben is csak ideig-óráig való do-
log: haladék, modus vivendi, vagyis az együttélés elvisel-
hető módjának megtalálása.

Ha a tökéletes, paradicsomi állapotokat emberi, illetve
e világi eszközökkel kívánjuk elérni, ez a szándékunk szük -
ségképpen csalódáshoz, kétségbeeséshez vezet. Min den tő-
lünk telhetőt el kell azonban követnünk a világ fennma ra -
dá sáért (szerény cél!), de józanul be kell látnunk, hogy mi,
emberek azt sohasem tehetjük tökéletessé, mert erre egyedül
az Isten képes. Talán a Tíz igén keresztül… Ki tudja?
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Owe Wikström a lelki vezetés kapcsán figyelmeztet a meg-
osztott emberkép veszélyére, amelyben a lelkiség menekü-
lési utat kínál a zavarba ejtő és ellentmondásos világ elől.
Az ilyen ember a hétköznapokban többnyire racionális,
„modern” életvitelt folytat, lelki élete és hétköznapi élete
között azonban nincs semmiféle kapcsolópont. Számára a
lelki élet egy egészen más, naiv és feltáratlan terület része.
Imádkozás és a Szentlélek vezetése utáni vágyakozás köz-
ben mintegy zárójelbe teszi a jelenvaló világot. Kizárja
például azokat a pszichológiai, saját hátteréből vagy kul-
túrájából fakadó valóságelemeket, amelyek „zavarhatnák”
a vallásgyakorlásban.1

Azonban az embert körülvevő valóság egy részét kizá-
ró lelkiség megélése nem felnőtt életszemléletre utal. A lel-
ki vezetés célja, hogy átfogja az emberi élet minden szint -
jét, és feltegye a kérdést, vajon a hit segíti-e az embert az
élet teljességének integrálásában és feldolgozásában, vagy

épp ellenkezőleg, kizárja annak egy részét. Az egy há zi
mun katársaknak kifejezetten törekedniük kellene a fel-
nőtt hitre. Amikor gyermek voltam, úgy hittem, mint gyer-
mek. Ez rendjénvaló. A felnőtt ember feladata azonban a
hitkérdések beemelése a felnőtt identitásba a rájuk törté-
nő reflektálás által.

A spiritualitás szorosan kapcsolódik érzelmi életünk-
höz, és ez jóval több, mint hangulati elem. Ha a lelki életet
Istennel való találkozásként értelmezzük, az az ember egész
lényét megrázó és mélyen megérintő eseményt jelent.A lel-
ki élet mély rétegeket mozgat meg. Ezért van az, hogy a lel-
kiség gyakorlásában ritkán lehet építő hatást elérni racio-
nális bizonygatással vagy emocionális vitákkal. A lelki élet
nemcsak az egyént magát érinti, hanem kihat az emberi
lét általános értelmezésmódjára, a világlátásra és az aktu-
ális kérdésekhez (például a gazdagok és szegények, a bete-
gek és elnyomottak helyzetéhez) való hozzáállásra is. A
spiritualitás egzisztenciális mérvű, az egész embert meg -
határozó és formáló jelenség.

A lelki élet egyik lehetséges megközelítése a szenttel va-

Spiritualitás a bűntudat 
és a szégyen kettős szorításában
P A A V O  K E T T U N E N

1 Wikström 1995, 33. o.
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ló találkozás. A szent kifejezést gyakran melléknévként, jel-
zőként használják. A szent valami jó, tökéletes, ép és har -
monikus. A spiritualitás szempontjából azonban a szent fő-
névként értendő, nem pedig melléknévként. A Szent nagy -
betűs Szent, aki alapjában véve személy. A szenttel való ta-
lálkozás tehát nem a megmagyarázhatatlannal való homá -
lyos szembesülés, hanem Isten és Krisztus színe előtt élt
élet. A szent általi érintettség az örökkévalósággal, az idő
korlátain túlnyúló valósággal köt össze. A szentnek is ne-
vezhető vallásos élet tehát elsősorban nem minőségében,
hanem a személyként létező Szenthez, a lelki élet valódi ala-
nyához fűződő kapcsolat révén határozható meg.2

Mégsem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy az e vi-
lágban a személyes Szenttel találkozó ember mindezt csak
emberi léte keretein belül élheti meg: hús-vér, lélekkel fel-
ruházott emberként. A transzcendens valóság, a szentség,
a menny és a pokol nem pusztán távoli, egy másik dimen-
zióba tartozó dolgok. Ugyanúgy jelen vannak itt is, saját
valóságunk részeként. Bennünk élnek és válnak valósággá.
Az Istenről, a lelki életről és a túlvilágról szóló beszéd te-
hát egyúttal önmagunkról is tudósít. Az imádság tartalma
és módja például sokat elmond az illető személyről. Nem
véletlen, hogy kit milyen témák foglalkoztatnak a ke -
resztény hit kapcsán. Ez valódi inkarnáció lelki síkon: az
isteni átélhető az emberiben, annak minden esendősége
dacára. Az ember belső valósága és Isten valósága köze lít
egymáshoz. Noha az inkarnáció meglepő formákat is ölt -
het, éppen ez a lelki élet egyik lényege: az emberi valóság
és Isten valósága találkozik a hétköznapokban.3

A spiritualitás, az ember lelki élete egy kapcsolat meg-
éléséről szól. A lelkiségen keresztül az ember kapcsolatban
van Istennel és a többi emberrel. De nemcsak velük, ha-
nem önmagával is. Ezeknek a kapcsolatoknak a jellege
erősen befolyásolja a lelki élet irányultságát. A lelki élet te-
hát nem pusztán a transzcendens világot képviselő Is ten -
hez fűződő kapcsolatra terjed ki. Nem merül ki a lelki élet
hívő közösségben vagy hívő családban való megélésében
sem. Énkapcsolatot is jelent, vagyis azt, milyen képet alko-
tunk önmagunkról. Énképünk is árnyalja tehát lelki éle-
tünket. Ha az ember értéktelennek, feleslegesnek értékeli
önmagát, ez a jelleg könnyen rávetül az Istenhez fűződő
kapcsolatára is.

A spiritualitás nem különálló életszíntér, ahol másfajta
körülmények érvényesülnek, mint az életben általában.
Ép pen ellenkezőleg: a lelki élet olyan mély rétegekbe hatol,
olyan mélyről fakad fel az emberből, hogy lebecsülnénk a
fontosságát, ha csak elszigetelt külső jelenségként tekinte-
nénk rá. A lelkiség megélése közben az ember Isten valósá -
gá ból táplálkozik, ugyanakkor a legalapvetőbb módon

szem besül önmagával. Körülveszik reménységei, vágyai, fé -
lelmei, valamint a szeretetről és az elhagyottságról szóló él -
ményei. Az ember engedi, hogy legmélyebb valója érint-
kezzen Isten jelenlétével és a transzcendens valósággal.
Mind ez fordítva is igaz: az elcsendesedő és imádkozó em-
ber reméli, hogy Isten megérinti majd a bensőjét, sőt az
egész élethelyzetet, amelyben éppen van. Teológiai szem -
pontból azonban problémás, ha az imádságot az Is ten elé
tárt kívánságok tárházának tekintjük. Az imádság el ső sor -
ban időtöltés Isten színe előtt, odafigyelés, nem pedig ma -
ni puláció, amelynek célja a kívánságaink teljesülése.4

Az istenkapcsolatnak két pólusa van: az ember felőli és
az Isten felőli végpont. Az Isten felőli részről a Biblia szá-
mol be. A keresztény tanítás gyakran csak erre a részre
koncentrál, vagyis Isten akaratára, szeretetére és irántunk
tanúsított cselekedeteire. Az ember felőli részre jóval keve-
sebb hangsúlyt helyeztek. Mégis mindkettő hatással van a
személyes spiritualitás alakulására. Az egyik tényező tehát
Isten kinyilatkoztatásán keresztül ismerhető meg. A má-
sik, ami az ember belső életére vonatkozik, kutatás tárgya
lehet. Az istenkapcsolat ember felőli végpontját előíté letek
nélkül kell vizsgálni: Milyen a hitünk? Milyen naiv eleme-
ket tartalmaz? Mit jelent az infantilizmus és a felnőttség a
hit megélésében?5

A lelkiség és a bűntudat

A keresztény hagyomány és a teológia általában a bűn és a
feloldozás fogalmán keresztül értelmezi ember és Is ten
kap csolatát. A bűn a lelki élet kerékkötőjévé, a feloldozás
pe dig létkérdéssé vált. Így a bűnösség kérdésének meg ol -
dási kísérletei kerülnek a lelki élet középpontjába. Azon -
ban nem mindig fordítottak kellő figyelmet arra a tényre,
hogy sokféle bűntudat létezik. A feloldozásra koncentráló
hagyományban a bűnvallás és az annak alapján felajánlott
(hang súlyozottan felajánlott) feloldozás minden emberi
probléma megoldásául szolgált a valódi bűnöktől a rossz
közérzeten, a konfliktusokon és az érzelmi problémákon
át a depresszióig.

A feloldozást és annak jelentőségét természetesen nem
kívánom megkérdőjelezni. A bűntudat és a bűn valóban a
lelki életet (vagyis az Istenhez és a többi emberhez fűződő
kapcsolatot) megrontó tényező. Senki nem kerülheti ki bű -
nös voltát. A felelősség felvállalása a bűnös lét elismerését
és a feloldozás iránti igényt jelenti.

De a fentiek mellett azt is világosan ki kell mondani,
hogy a bűntudat és a bocsánatkérés számos esetben indo-
kolatlan és aránytalan. A bűnvallási és lelkigondozási gya-

2 Kettunen 2003, 361. o.
3 Kettunen 2003, 362. o.

4 Kettunen 2003, 362–363. o.
5 Lásd Kettunen 1998, 93–95. o.
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korlat vizsgálata során kiderült számomra, hogy a finn
ember szinte a világon minden miatt képes bűntudatot
érezni és bocsánatot kérni. Néha még az is bűntudatot
kelthet, hogy az embernek éppen nincs bűntudata.6

Itt csak röviden utalok arra, hogy a bűnvallás és a fel-
oldozásra való vágyakozás modellje hogyan valósult meg
a gyónásban.

A bűntudat és a feloldozás közötti kapcsolatra vonat-
kozó következtetéseim körülbelül kétszáz finn adatközlő-
nek a saját bűnvallási tapasztalatairól írt levelein alapul-
nak. A levelek alapján a bűnvallás leggyakoribb oka az
volt, hogy „a bűn nevesíthető, és van kinek megbocsátani”
(35%). A második leggyakoribb, bűnvallásra serkentő ok
(23%) a levélírók körében az „istenkapcsolatban megélt
bűntudat és általános bűnösségérzet”. A fenti két csoport-
ba tartozók esetében a bűnvallás és az abszolúció segítő
hatást gyakorolt a bűntudattól és lelki szorongatottságtól
szenvedő emberre. A probléma okait tehát nem pszicholó-
giai vagy terápiás módon, hanem kifejezetten lelki eszkö-
zökkel kezelték7 (lásd 1. ábra).

Sokkal összetettebb volt a helyzet, amikor a szorongás
megmagyarázhatatlan félelmen, neurotikus bűntudaton
vagy mentális problémán alapult (13%), a szexualitással
(12%) vagy az emberi kapcsolatokkal (9%) volt összefüg-
gésben, vagy ha az érintett egy idő után már egész életét a
bűntudat szemszögéből látta (5%). A segítő célú abszolú-
ció alkalmazásának helyessége akkor is igen kérdéses, ha a

bűnvalló maga vált hatalomgyakorlás, elnyomás vagy pél -
dául incesztus áldozatává (3%). Ilyenkor a feloldozás ko -
rántsem segítő irányba hat, hanem akár még jobban a bűn -
tudathoz láncolhatja az embert.8

Mivel a levelek közel felében (42%) problémaként je lent
meg a bűnvallás–feloldozás modell alkalmazása, jo go san
me rül fel a kérdés, hogy lelki életünket túlzottan meg ha tá -
rozza-e a bűntudatot hangsúlyozó értelmezési keret.

A bűntudat és a szégyen kapcsolata

A lelki életnek jellemzően a bűntudatból kiinduló vizsgá-
lata során a kutatók nem fektettek kellő hangsúlyt az azt
beárnyékoló szégyen kérdésére.

Pszichoanalitikus megközelítésben a szégyen alapja a
csecsemő kitaszítottságérzése akkor, amikor szerető köl-
csönhatásra törekszik az anyjával. Ha a csecsemő keresi a
kapcsolatot, és az anya elfordul tőle, a gyermek saját elég-
telenségére ébred rá.

Észrevették, hogy a csecsemő feje lehorgad a csalódás-
tól, amikor hallja az anyja lépteit, de az elmegy mellette
anélkül, hogy rátekintene. A csecsemő ilyenkor passzívab-
bá válik, kevésbé reagál az ingerekre, sőt teljesen elhagy-
hatja magát. Számára az anya elismerő tekintete a garan-
cia arra, hogy az élet megy tovább. Fontos szempont, hogy
a gyermek nem tett semmi rosszat. Az anya sem cseleke-

1. ábra
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6 Bővebben lásd Kettunen 1998, 261–371. o.
7 Kettunen 1998, 265–290. o. 8 Kettunen 1998, 265, 290–385. o.



1 0

dett helytelenül. A gyermek mégis átéli a kitaszítottság él-
ményét: „Bizonyára valami rossz lehet bennem, hogy anya
nem jön ide hozzám.” Ez az élmény mélyen beágyazódik
az emberben. A rossz cselekedetekből következő bűntudat
érzésénél ez jóval primerebb érzés.9

A szégyenérzetet gyakran hibásan bűntudatnak nevezik,
hiszen élményszinten van köztük hasonlóság. Ha csak az ér-
zelmi és élménysík külső jegyeit figyeljük (lásd a 2/a ábrát),
a szégyen és a bűntudat között nincs jelentős eltérés. Ha
azonban a bűntudat (lásd a 2/b ábrát) és a szégyen (lásd a
2/c ábrát) gyökerét jelentő belső okokat és érzelmi állapo to -
kat vizsgáljuk, alapvető különbségre találunk. A bűntudat
va lamilyen (pszichikai vagy konkrét) énte vé keny ségre vo-
natkozik, míg a szégyen az egész embert érinti. A szégyen el-
őhívja az elrejtőzés, az „elsüllyedés” igényét. Az ember töre-
kedhet a bűntudatot keltő tett jóvátételére, de a szégyen el-
háríthatatlannak, az emberi én pedig alapjaiban rossznak
tű nik. Az egész ember megváltoztatására lenne szükség.

A bűntudat és a szégyen közötti eltérés a belső paran -
csok alapján is érzékelhető. A bűntudat alapját képező pa-
rancs ez: „Állj: rossz, amit tenni készülsz. Változtass!” A szé-
gyen alapja azonban ez: „Állj: nem érsz semmit!” A szégyen
tehát az ember énjére vonatkozik, nem a cselekedeteire. A
bűntudatban élő ember feloldozásra vágyik, a szégyentől
szenvedő viszont gyógyító kapcsolatra és elfogadásra.

Kétféle szégyen létezik. Van úgynevezett egészséges szé-
gyen, amely a tapintaton alapul. Ez életszerű, és védő ha-
tással van az emberre.10 A következőkben azonban egy más-
fajta szégyen problematikájával foglalkozom, amely az ér-
téktelenség alapélményét teremti meg az emberben.

A lelki értelemben vett szégyen

A lelki élet és a szégyen összefüggéseinek vizsgálata során
szem előtt kell tartani azt, hogy a lelkiséget mindenki a sa -
ját személyiségén keresztül éli meg. A személyiségjegyek
kihatnak az istenélményre, arra, hogyan és mit imádkozik
az ember, milyen hitközösség tagja lesz stb. Két alapvető
megközelítést választottam ki. Az első a teológiai és az ál-
talános keresztény gondolkodásban elterjedt meglátás,
amely az Istennel való kapcsolatot elsősorban a bűnösség
fe lől közelíti meg: mi rosszat is tettem? Ilyenkor az isten-
kapcsolatot beárnyékolja az ember tetteiből és viselkedé -
sé ből fakadó bűntudat. A kapcsolat helyreállítását eb ben
az esetben a feloldozás szolgálja (lásd 2. ábra).

A másik lehetőség, amikor az ember egész lelki élete a
szégyenre épül fel (itt az egész személyiség leírásán ala -

puló, negatív szégyenérzetre gondolok, vagyis arra, hogy az
ember átéli a közösségből való kitaszítottságát, nem kívánt
voltát, és azt, hogy valami alapvetően nincs rendben vele).
A szégyenre épülő lelki élet központi témája az én elég -
telensége, a nem megfelelőség érzete. Ha tehát az ember
alapvető irányultsága ilyen, lelki életének céljává a szégyen
elrejtése, elnyomása, legyőzése vagy az ellene való vé de -
kezés válhat. A lelkiség megélése és az Istennel való kap -
cso lat ápo lása arra irányul tehát, hogy az illető elfogadott-
nak, kapcsolatban lévőnek érezze magát; hogy átélje, Isten
reá tekint. A lelki vezető vagy lelkigondozó azt a kérdést
sem ke rülheti meg, hogy a lelki élete sivárságára és Isten el-
őtti elégtelenségére panaszkodó embernél valójában nem
önértékelési probléma és a pszichikai elégtelenség élménye
figyelhető-e meg. Vagyis az illető lelki köntösbe öltözteti az
alulmaradás pszichikai élményét.

Az alapkérdés ilyenkor az ember létjogosultságára, az
elismerés alapvető igényére vonatkozik. Az elismerés irán -
ti igény pedig a szégyennel függ össze, nem a bűntudattal.
Az igehirdetésben és a teológiában gyakran mégis az em-
ber bűnösségét és az abból való szabadulást állítják a kö -
zép pontba. A bűntudatot akarják orvosolni, nem pedig a
szégyenérzetet.

Ha egy szégyenben élő ember kér bocsánatot, saját ma -
gáért, egész létéért esedezik bocsánatért. Ha feloldozást
adunk a szégyenre, ez azt üzeni: megbocsátom, hogy élsz. 

9 Ikonen – Rechardt 1995, 132–135. o. Sinkkonen 1995, 98–99. o.
Kettunen 2001, 128. o.

10 Lásd Albers 1995, 6–11. o. Kettunen 2001, 130. o.

2. ábra: Bűntudat vagy szégyen 
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Az istenkapcsolatban megélt szégyen

Mit jelenthet a negatív szégyenérzet az Istenhez fűződő
kapcsolatban, és mi lehet ennek az alapja? Ilyen kiinduló-
pont lehet az üresség megélése az imádságos gyakorlat-
ban. Az ember teljesen Istenre bízza magát az imádság-
ban, de nem érzékeli a reakciót. Hiába kiált, nem hallja a
választ. Az ember az imádságban elfogadó kölcsönhatásra
törekszik Istennel, és ha úgy véli, nem kap választ, becsa -
pottnak érezheti magát. Elszégyelli magát. Ez hallható ki a
finn evangélikus énekeskönyv 382. énekéből: „Sinuhun
turvaan, Jumala... ja häpeästä säästä.” (Reád hagyom ma-
gam, Istenem... óvj meg minden szégyentől.) Az énekes
azt kéri, hogy az Istenre hagyatkozás ne hozza őt szégyen-
be, hanem kapjon kegyelmet a Krisztusban. Ha mégsem
így lenne, szégyenkezés lesz a vége: úgy látszik, hiába for-
dult az Istenhez.

Az ilyen szégyenélmény hasonló a „lélek sötét éjszaká -
jához”, amelyet a spiritualitás szakirodalma a lelki fejlődés
egyik állomásaként tart számon.11 Pontosabb vizs gá ló dás  -
ra lenne azonban szükség ahhoz, hogy megállapítsuk, va-
lóban ugyanarról a jelenségről van-e szó, amelyet más-
más nézőpontból közelítenek meg. Az istenkapcsolatban
meg élt negatív szégyenérzet mindenképpen emberi ta -
pasz talatból indul ki. A lelki életben beálló éjszakát azon-
ban a spiritualitás szakirodalma Isten egyik megjelenési
módjaként írja le.12

Egy igerész más- és másfajta megélése az adott hívő
ember alapvető beállítottságáról tanúskodik. Vegyük csak
az ismerős zsoltárt: „Uram, te megvizsgálsz, és ismersz en-
gem; szemmel tartod járásomat és pihenésemet.” (Zsolt
139,1.3) Van, akinek ez félelmetes, mások számára bizton-
ságérzetet ad. Van, aki félelmetesnek és kínosnak érzi, hogy
Isten mindent lát. Számára Isten kutakodó és mindent le-
leplező Isten. Másoknak a biztonság élményét nyújt ja, hogy
valaki látja és ismeri őket.

Az igény, hogy észrevegyenek (alapvető emberi vonás),
valamint a lelepleződéstől való félelem egyaránt mély, egész
lényünket átható érzés. A félelem, hogy valaki észrevesz és
a nyugalom, hogy valaki lát, és jobban ismer, mint én ma-
gam, alapvető eltérést jelez két ember között, és ez az Is -
tennel való kapcsolatra is kihat.

Az istenkapcsolatban átélt szégyen hátterében az áll,
hogy Isten figyel és lát minket: vagyis az a kérdés, el tu-
dom-e viselni, hogy Isten figyel, lát és ismer. Vagy éppen
hogy felszabadító érzés szembenézni azzal, aki mindent
átlát? A zsoltárok ígéretet közvetítenek az Isten színe elé
merészkedő ember felé: „Örömre derülnek, kik rátekinte-
nek, nem pirul az arcuk.” (Zsolt 34,6) Erre a biztonságot

adó tekintetre utal az ismert ének is: „Szelíd szemed, Úr
Jézus, / Elítél bár, lásd én megint / Csak várom, hogy majd
rám tekint / Szelíd szemed, Új Jézus!” (EÉ 385,4) Az ároni
áldás is ígéretet közvetít arra nézve, hogy az Úr ránk ra-
gyogtatja, és felénk fordítja az ő (valódi) arcát – ahelyett,
hogy elfordulna tőlünk. Mindkét megfo galmazás az em-
ber legmélyebb reménységét és igényét ad ja vissza.

Az tehát a fontos, hogy milyen tekintet fogadja az em-
bert. Lehet lenéző, elutasító, elforduló, üres és megalázó.
De lehet végtelenül gyengéd is.

Az emberi kapcsolatokban megélt szégyen

A szégyen egyik legfontosabb alkotóeleme a másik ember-
rel való kölcsönhatás hiánya. A lelki értelemben vett szé-
gyen, az emberek közti lelki kapocs hiánya azt jelenti, hogy
nincs olyan ember, akivel megoszthatjuk belső életünket,
az Istenhez fűződő kapcsolatunkból fakadó kérdéseket.
Egy nem túl friss (de a jelen szempontból nem feltétlenül
elavult) vizsgálat alapján az egyházban lelki mun kát vég-
zők (ifjúsági munkások, diakóniai szolgálattevők, teológiai
végzettségű munkatársak) közül minden hatodik személy
(sőt a lelkészi kar minden negyedik tagja) szá mára nincs
senki, akivel megoszthatná lelki életét.13 Is meretes, hogy a
finnek számára két témakör van, amelyet a legnehezebb
másokkal megosztaniuk: a szexualitás és a lelki élet. Mind -
két terület mélyen érinti az ember belső valóját.

A megszólalás nehézsége tapintaton alapuló vagy meg -
szégyenítésen alapuló szégyenérzethez is kötődhet. A ta-
pintaton alapuló szégyenérzet azért akadályozza a meg-
nyílást, mert ezek a kérdések túlzottan személyesek és
„szentek” ahhoz, hogy „kitárgyaljuk” őket. Valamiféle „szent
elfogódás” vesz erőt az emberen.

A háttérben azonban állhat megszégyenítésen alapuló
szégyenérzet is. Nehéz megosztani másokkal olyan szemé-
lyes témákat, amelyeken keresztül „belénk láthatnak”. Az a
félelem is felmerülhet, hogy megmutatkozik saját hitünk
gyengesége. Jobb tehát nem szólni senkinek, mint felfedni
a belső valóságot. Ha ugyanis az ember közelebbről meg-
vizsgálja saját istenképét, valószínűleg lelki életének sötét
oldalával is szembesül majd. Ennek a felfedése szégyenle-
tes lehet. Az egyházi munkatársaknak tehát nehéz olyan
embert találniuk, aki előtt ilyen értelemben „fedetlenül”
megállhatnak.

A gyülekezeti tagok a szégyentől való félelem elleni vé-
dekezésként jó képet próbálnak mutatni a hit útján való
előmenetelükről. Ha a gyülekezeti élet ilyen valóságra ala -
pul, akkor nem működhet megbocsátó közösségként, ha-
nem a megtévesztést erősíti. Nem képes szembesíteni a

11 Lásd Wikström 1995, 155–211. o.
12 Wikström 1995, 199–200. o. 13 Ryökäs 1992, 115–116. o.
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személyes hitélet problémáival és a kegyelem valóságával.
Megjátszásra késztet, ennek pedig az az eredménye, hogy
az egymás közösségére vágyódó emberek elmennek egy-
más mellett.

A lelki értelemben vett szégyenre való reagálásnak te-
kinthetők az elmúlt néhány évben több finn egyházkerü-
letben megrendezett lelkiútitárs-tanfolyamok, amelyek
köz ponti témája a lelki értelemben való úton levés átgon-
dolása és megosztása a többiekkel. Érdekes és szükséges
lenne kutatásokkal feltárni, vajon az egyházi munkatársak
bátrabban beszélnek-e lelki életükről a lelki vezetés és a
lelkiútitárs-képzés elterjedése óta.

Lelki élet – a szeretettség megélése

A fentiek alapján felmerül a kérdés, hogyan orvosolható a
lelki értelemben vett szégyenérzet. Henry J. M. Nouwen a
lelki életről ír, és közben keresi azt az egy kifejezést, ame-
lyet szeretne, ha az olvasók megjegyeznének. Ez a kifejezés
szerinte a „szeretett”. Vagyis a lelki élet a szeretettség meg-
élését jelenti. A kifejezés a Názáreti Jézus megkeresztelésé-
nek történetét idézi. A vízből kilépve Jézus látta, amint az
ég megnyílik, és a Lélek galamb képében leszáll rá. Az ég-
ből hang hallatszott: „Te vagy az én szeretett Fi am, benned
gyönyörködöm.” (Lk 3,22) Jézus megkeresztelésekor, ami-
kor megnyílt az ég, a lelki élet alapüzenete szó lalt meg az
égből: „Szeretett vagy.” Isten az emberre te kint ve ezt
mond ja: „Te vagy az én szeretett fiam/leányom. Benned
gyönyörködöm.” Lelki életünkben olyannyira magunkévá
kellene tenni ezt a hangot, hogy a legsötétebb sa rokból is
ez vissz hangozzék. Szeretett vagy! Ez a hang fe lülről jön,
de az ember bensőjében fejti ki hatását.14

Nem könnyű meghallani ezt a hangot, hiszen az élet-
ben annyi más hang vesz körül minket. A hangok ezt
mondják: „Nem felelsz meg: nem vagy elég kompetens,
elég szakképzett, elég szép, és nem rendelkezel kellő szoci-
ális érzékkel.” Ezek a negatív hangok olyan harsányak,
hogy könnyen hiszünk nekik. Nouwen szerint nem a siker,
a hatalom és az elismertség kísértése, hanem az önmegve-
tés a legveszélyesebb csapda. Persze a siker, az elismertség
hajszolása és a hatalom is lehet kísértés. Ez a vonzás azon-
ban összefügg egy még erősebb kísértéssel, az önmegve-
téssel. Ha értéktelennek és elégtelennek bélyegeznek, kön-
nyen magunk is kicsinyítjük érdemeinket és meg vetjük
önmagunkat. A siker, a hatalom és az elis mert ség
hajszolása csa lóka, de vonzó megoldást kínál ennek a prob -
lémának az elhárítására.15

A szégyennel átjárt személyiségrész ezt az üzenetet te-

szi magáévá, és ezt érzékeli a környezete felől is: „Nem va -
gyok jó semmire.” Ez pedig félretolja Istennek a lelki éle-
tünkre vonatkozó üzenetét: „Szeretett vagy. Benned gyö-
nyörködöm.” Az önmegvetés Nouwen szerint a lelki élet
legnagyobb ellensége, hiszen az üzenete ellentmond an-
nak a szent hangnak, amely „szeretettnek” szólít minket. A
szeretettség az egész emberi lét alapját jelenti.16

A bűntudat és a szégyen szempontjából lényeges, hogy
Isten emberi mivoltáért szereti az embert, nem pedig azért,
amit tesz. Isten nem azért szereti az embert, nem azért gyö-
nyörködik benne, amit cselekszik, hanem azért, mert van.
Ha az ember megveti és lebecsüli önmagát, és bocsánatot
kér azért, aki, akkor azért kér bocsánatot, hogy Istené.

A szégyen az üdvtörténet tükrében

Végül az üdvtörténet szempontjából vizsgálom a szégyen
kér dését. A keresztény üdvtörténet központi eseménye, Jé -
zus szenvedése, halála és feltámadása a teológiában több -
nyire a megváltás szempontjából jelenik meg, mintegy vá-
laszként az ember bűnösségének kérdésére. De mi tör -
ténne, ha a szégyen szemszögéből vizsgálnánk mindezt?

A keresztre feszítés megszégyenítést jelentett. A ke-
reszt a szégyen szimbóluma volt. „Átkozott, aki fán függ.”
(Gal 3,13) Azok, akik keresztre feszítették Jézust, megszé-
gyenítették: rávették, hogy megszakadjon a kölcsönhatás
Isten és őközötte. Akkor úgy tűnt, ez sikerült is. Jézus a ke-
reszten valóban elsodródott Isten színe elől. Az „Én Is -
tenem, én Istenem, miért hagytál el engem?„ (Mt 27,46) fel-
kiáltás a szégyen alapélményét tükrözi: Isten el for dí tot ta
tő lem az arcát, és egyedül hagyott. Ennek a beismerése
szörnyű lehetett annak a számára, aki egész életét arra tette
fel, hogy Isten rajta keresztül legyen jelen ebben a való-
ságban, és hajlandó legyen egy szintre kerülni az ember-
rel. Meztelenül függve a kereszten mégis be kellett ismer-
nie: Isten egyedül hagyta. Becsapták, és ő is megtévesztet-
te követőit.

Jézus kiáltása („Én Istenem, én Istenem, miért hagytál
el engem?”) a megszégyenített és elhagyott ember kiáltása,
ugyan akkor még egy kísérlet a kapcsolatfelvételre. Jézus
megszégyenített állapotában is törekedett a kapcsolatra
Istennel. A következő mondat már az Istenre hagyatkozás
jele: „Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet!” (Lk
23,46) Jézus nem azt mondta a latornak: „Meg bo csát tat -
nak a bűneid”, noha az beismerte, hogy vétkezett, és szen-
ved emiatt. Jézus válasza sokkal átfogóbb volt. Nemcsak a
tetteket bocsátotta meg, hanem megígérte: „Bizony, mon-
dom néked, ma velem leszel a paradicsomban.” (Lk 23,43)
Jézus válasza tehát tartalmában sokkal gazdagabb volt,

14 Nouwen 1994, 31–33. o.
15 Nouwen 1994, 22–24. o. 16 Nouwen 1994, 22. o.
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mint a tettek szintjén történő feloldozás. Az egész embert
megváltotta abból a szégyenből, ami a kereszten függve
osztályrészéül jutott.

És mi történt ezután? A Golgotán látszólag csend lett.
A sír elnyelte a megszégyenítettet. De húsvét reggele felelt
a kiáltásra. Isten megmutatta másik arcát.

Jézus halálának és feltámadásának a szégyen szemszö-
géből történő elemzése reményt adhat a mai ember szá-
mára. Átélhetjük, hogy Jézus is többször átélte a szégyent.
Ő is magában hordozta mindezt. Azért is fontos felismer-
ni a szégyent az üdvtörténet eseményei között, mert a szé-
gyen (a közösség hiánya, az elhagyottság, az értéktelenség
és a mellőzöttség megélése) talán sokkal inkább a mai em-
ber sajátja, mint a bűntudat. A bűntudat csak a szégyenér-
zet után következik. Gyakran csak a szégyennel való talál-
kozás ad lehetőséget a bűntudat átélésére.

Az üdvtörténet vizsgálata a szégyen szemszögéből nem
törli el a bűntudat dimenzióját, hanem éppen ez ad neki
létjogosultságot. De ha mindent a bűntudat felől vizsgá-
lunk, az a szégyen és a bűntudat szempontjából sem lehet
kielégítő.

A bűntudat uralmától a kegyelem valóságáig

A lelkigondozás kutatása során minél inkább próbáltam
elmélyedni az ember lelki életében, annál erősebbé vált
bennem a meggyőződés, hogy istenkapcsolatunkban igen
egyoldalú a bűnösség és a feloldozás hangsúlyozása. A lel-
kigondozás kutatójaként úgy gondolom, nem elegendő, ha
az embernek hirdetik a feloldozást. Fontos szempont az is,
hogy bensőjében átéli-e a megbocsátás élményét. A lelki
élettel kapcsolatos problémák korántsem mindig a bűntu-
dat, hanem az értéktelenség, az elégtelenség érzését jelen-
tik. Az ember talán nem ismeri fel, hogy bűnös Isten vagy
az emberek előtt, de felismerheti, hogy nem alkalmas, nem
érdemes az Istennel való kapcsolatra. A spiritualitást tehát

többnyire a szégyen és nem a bűntudat szorongatja. A bű-
nösség és a feloldozás síkja mellett (nem helyett) tehát a
spiritualitásban meg kell jelennie a szégyen és a kegyelem
dimenziójának is. A megbocsátás eltörli mindazt, ami volt,
a kegyelem pedig közösségbe fo gad, kölcsönhatást és oda-
figyelést sugároz. Ez a befogadás, az önmagát lekicsinylő
emberrel való személyes ta lál kozás a dia kónia egyik fon-
tos feladata. Itt nincs helye a nagy szavaknak: a jelenlét a
meghatározó.

Fordította Pap Kinga Marjatta
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A burnout-szindróma

A burnout kifejezést Freudenberger használta először 1974-
ben a pszichiátriai dolgozók körében megfigyelt érzelmi ki -
merülésre. Azóta a kiégés jelenségét szélesebb kör ben vizs-
gálják. A kiégettség olyan képi kifejezés, amely rövid idő
alatt elfogadottá vált, mert szemléletesen tükröz egy sokak
ál tal ismert és megélt lelkiállapotot. Idővel azon ban megnőtt
a kifejezést ellenzők tábora, elsősorban az olyan hivatásban
dolgozók körében, amelyben magas a hivatással kapcsolatos
erkölcsi igény, ezáltal szinte megen gedhe tet lennek tartják,
hogy az ezek ben a foglalkozási ágakban dolgozók el veszítsék
a hivatásuk irán ti lelkesedésüket. Ezért a legújabb szakiro-
dalom egyre többet használja a jelenségre a foglalkozási de-
formáció kifejezést, amellyel szem ben kisebb az el len állás,
kevésbé irritálja a közvéleményt, ezáltal pedig könynyebb a
segítségnyújtás az érintettek számára. Ez utóbbi azért is fon-
tos, mert maguk az érintettek is ellenségesek a fo ga lommal
(és persze a jelenséggel) szemben, és elutasítják, mert éppen
a gyengeségükre hívja fel a figyelmet.

A burnout-jelenség szorosan kapcsolódik a segítő fog-
lalkozásokhoz, amelyek közé a lelkészi hivatás is tartozik. A
segítő foglalkozások nehézségei nagymértékben hozzá já -
rul nak a kiégettség kialakulásához. Ilyen nehézség például,
hogy a segítő a kliens problémáiban a saját élete nehézsége-
ivel is szembesül, a túlazonosulás során összekeverednek a
kliens és a segítő igényei, valamint nehézség a nemet mon -
dás tilalmának íratlan szabálya is. A kiégés kialakulásához
hozzájárul a segítő hivatásban dolgozók túlterheltsége,
privát és szakmai életük határainak elmosódása – a lelké-
szek esetében ez utóbbi szinte elkerülhetetlen. A kiégés jel-
ensége a segítő foglalkozásúak körében összefügg a hivatás-
sal kapcsolatos stresszterheléssel, amely abból adódik, hogy
a segítő kapcsolat, gondozás során a segítő nem tudja az őt
ért pszichikai hatásokat megfelelően feldolgozni.

A kiégettség-szindróma legegyszerűbb definíciója ez le-
het: krónikus emocionális megterhelés, stressz nyomán fel-
lépő fizikai, mentális és érzelmi kimerülés állapota, amely a
reménytelenség és inkompetencia érzésével, célok és ideá -
lok elvesztésével jár, és amelyet a saját személyre, má sokra
és a munkára vonatkozó negatív attitűdök jellemeznek.

Hézser Gábor így fogalmaz: „A kiégettség olyan állan-
dósult kimerültség, amelyet az érintettek már nem tudnak
a szokásos módon megszüntetni.”

Néhány szempont a burnout-szindrómáról*
S Á N T A  A N I K Ó

Okai lehetnek irreálisan magas elvárások, illuzórikus, el-
érhetetlen célok, tartós stresszkezelési nehézségek. Egyé ni
hajlam is befolyásolhatja a kialakulását. Érzelmi kimerülés,
elszemélytelenedés, csökkent munkateljesítmény jel lemzi.

A kiégettség kialakulásának fázisai

A kiégettség vizsgálatával foglalkozó tudományos munkák
nem egységesek abban, hogy hány fokozatra osztják a fo-
lyamatot. Általában öt fázisról beszélnek, de előfordul a ti-
zenkettes felosztás is. Már csak azért sem egyértelmű a kü -
lönböző szakaszok elkülönítése, mert a kiégettség fokozato-
san alakul ki, és az egyes szakaszok nem különülnek el élesen
egymástól, a szakaszhatárok összemosódhatnak. E tanul-
mányban az általánosabb ötös szakaszolást használjuk.

1. A kiégés kialakulásának első fázisa az idealizmus sza-
kasza, amikor megvan a lelkesedés a hivatásért. A kollé-
gákkal való kapcsolattartás még élénk, az érintettek a sa ját
személyüket tartják a legfontosabb munkaeszköznek a se-
gítő kapcsolatokban. A segítés kudarcát saját kudarcként
élik meg. A kliens változni akarásával kapcsolatos irreális
elvárások, az azonnali eredmények akarása jellemző. A se-
gítő privát és szakmai élete közötti határok feloldódnak.

2. A második szakasz a realizmus fázisa. Az illető elkö-
telezettsége a hivatása iránt még megvan, együttműködő a
kollégákkal, érdeklődő azok iránt, akikkel segítő kapcso-
latban áll, de már problémaként jelenik meg a távolságtar-
tás és a részvétel egyensúlyának fenntartása. Még nyitott a
kezdeményezésre, és vannak kreatív tervei.

3. A harmadik szakasz a stagnálás vagy kiábrándulás
sza kasza. Ekkor már megfigyelhető a csökkent teljesítőké-
pesség, érdeklődés és nyitottság. Az emberekkel való kap-
csolattartás a legszükségesebbekre korlátozódik. A kollé -
gák kal való kapcsolattartás, beszélgetés is terhes, inkább
csak a védekezés megerősítését szolgálja.

4. A negyedik a frusztráció szakasza, amikor az érintet-
tek hivatásukban visszahúzódnak, partnereiknél egyre több
negatív vonást, változást észlelnek. A kapcsolatokban a meg -
engedő és a tekintélyelvű stílus ingadozik. A szakmai és köz -
életi tevékenységektől vonakodnak, mert üresnek és ér tel -
metlennek vélik azokat. Kétségbe vonják saját tudásukat, hi-
vatásuk értelmét és értékét. Egyre irritálóbbá válnak szá-
mukra azok, akikkel dolgozniuk kell.

5. Az ötödik fázis az apátia szakasza. Ekkor a minimum-
ra korlátozódik az interakció, a klienssel való bánásmód ri-
deggé, sőt ellenségessé válik, a szakmai munka ugyanakkor

* A dolgozat egy, a Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészeinek
körében végzett kutatást dolgoz fel.



1 5

sematikus lesz. Az érintett kerüli a szakmai kapcsolatokat, a
helyzet megváltoztatásának lehetőségét elveti.

A kiégés mérése

A kiégés elméleti leírása, illetve a kiégés mérési technikája
an golszász területen jelent meg először. A kutatások során
szá mos szakember próbált meg különféle strukturált kér -
dés sorokat összeállítani, amelyek segítségével hatékonyan
le het mérni a burnout-szindróma tüneteit. A leggyakrabban
al kalmazott mérési módszer az úgynevezett Maslach Burn -
out Inventory (MBI), azaz a Maslach-féle kiégésleltár. A szer-
zők a tesztet kifejezetten humán segítők (szociális mun ká -
sok, pszichológusok, pedagógusok, lelkészek stb.) burn out-
szindrómájának vizsgálatára, mérésére dolgozták ki. A teszt -
ben összesen 22 állítás szerepel, az egyes állításo kat egy egy-
től ötig terjedő skálán osztályozhatjuk annak meg felelően,
mennyire érezzük magunkra nézve jellemzőnek az állítást.
A kérdések egy része az emocionális kimerü lést méri, ilyen
kérdésekkel: „A munkám során érzelmi ki me rültséget ér-
zek”, „A munkanap végére elhasznált vagyok”, „Már akkor is
fáradt vagyok, amikor reggel felkelek, és szem be kell néz-
nem azzal, ami egész nap vár rám”. A kérdé sek egy másik
csoportja a deperszonalizációt méri, például: „Úgy érzem, a
munkám során úgy kezelem az embereket, mintha személy -
telen tárgyak lennének”, „Attól tartok, hogy ez a munka ér -
zel mileg teljesen megkeményít.” A kérdések har madik cso-
portja a teljesítménycsökkenést méri.

A felmérés a magyar evangélikus lelkészek körében

A felmérés során nem a klasszikus Maslach-féle tesztet
használtuk, hanem annak egy egyszerűsített változatát,
amely egy online kitölthető angol nyelvű teszt magyar for-
dítása. Megtalálható a www.mindtools.com/ stress/ Brn/
BurnoutSelfTest.htm címen. A teszt 15 kérdést tartalmaz.

KÉRDŐÍV
Kérem, olvassa el az alábbi állításokat, majd egy egytől ötig ter -
jedő skálán értékelje őket aszerint, mennyire érzi Ön igaznak
saját magára. Az 1-es fokozat a legkevésbé jellemzőt, az 5-ös a
leginkább jellemzőt jelenti.

1. Fizikai vagy érzelmi energiáit tekintve kimerültnek érzi-e
magát? 1 2 3 4 5

2. Milyen mértékben fordul elő Önnel, hogy negatívan gondol
a munkájára? 1 2 3 4 5

3. Előfordul-e Önnel, hogy kevésbé együttérzően bánik az em-
berekkel, mint ahogy megérdemelnék? 1 2 3 4 5

4. Könnyen irritálják-e apró problémák vagy a munkatársai?
1 2 3 4 5

5. Szokta-e úgy érezni, hogy félreértik, vagy nem értékelik el-
éggé a teljesítményét? 1 2 3 4 5

6. Szokta-e úgy érezni, hogy nem tudja senkivel megbeszélni a
problémáit? 1 2 3 4 5

7. Úgy érzi-e, hogy kevesebbet ér el, mint amennyit megérde -
melne? 1 2 3 4 5

8. Érez-e teljesítménykényszert a munkája kapcsán? 
1 2 3 4 5

9. Úgy érzi-e, hogy nem az az eredménye a munkájának, amit
szeretne? 1 2 3 4 5

10. Mennyire érzi úgy, hogy nem megfelelő munkahelyen dol-
gozik? 1 2 3 4 5

11. Frusztrálttá teszik-e a munkájának bizonyos feladatai?
1 2 3 4 5

12. Úgy érzi-e, hogy munkahelyének szervezeti politikája vagy
bürokratikus intézkedései gátolják abban, hogy jó munkát
végezzen? 1 2 3 4 5

13. Úgy érzi-e, hogy nincs ideje sok fontos dologra, ami szüksé-
ges lenne ahhoz, hogy jobban végezze a munkáját? 1 2 3 4 5

14. Úgy érzi-e, hogy többet kell dolgoznia, mint amire képes?
1 2 3 4 5

15. Úgy érzi-e, hogy nincs ideje annyira megtervezni a munká-
ját, mint amennyire szeretné? 1 2 3 4 5

A felmérés előkészítése során kérdésként merült fel, hogy milyen
széles körben kérjük fel a lelkészeket a kérdőív kitöltésére. Arra
sajnos nem volt lehetőség, hogy mindenkit bevonjunk a vizsgá-
latba. Végül mindhárom egyházkerületben kiválasztottunk 3-3
egyházmegyét, ahová kiküldtük a kérdőívet. A kérdőív kitöltése
önkéntes volt, és bár rákérdeztünk néhány szociológiai adatra, az
azonosíthatóság kizárt volt. Jelen tanulmány megírásáig 76 kitöl-
tött kérdőív érkezett vissza. Ezek alapján készült az értékelés.

Az értékelés
A kitöltött kérdőívek kiértékelése során az egyes kérdéseknél a
megadott ötös skálán bejelölt értékeket kellett ösz szeadni. Az így
kapott érték alapján öt kategóriába lehet sorolni az érintettet:

1. 15–18 pont: nem érintett vagy csak kis mértékben érintett
a kiégésben

2. 19–32 pont: kis mértékben érintett, de már megfigyelhe-
tők a kiégés apróbb jelei, prevenció fontos

3. 33–49 pont: a kiégés rizikója nagyobb, egyes területeken
már viszonylag magas kiégésértékek figyelhetők meg, a preven-
ció még fontosabb

4. 50–59 pont: a kiégés kifejezett jelei figyelhetők meg, eb-
ben az esetben már szükséges a beavatkozás

5. 60–75 pont: nagymértékű a kiégés, kezelés szükséges

A felmérés eredménye azt mutatja, hogy azok között, akik
ki töltötték a kérdőívet, a kiégés alacsony és közepes foka a
jel lemző. Ugyanakkor nem elhanyagolható, hogy a magas
érintettség is 14,2%-ra jellemző, a nők körében ennél is ma -
ga sabb az érték. Akik ebbe a kategóriába estek, azoknak már
segítségnyújtásra lehet szükségük. A táblázatból látható,
hogy a férfi és nő válaszadók között a közepes és magas érin-
tettségi kategóriában igen nagy eltérés figyelhető meg. Míg a
kiégés szempontjából közepesen érintettek között a férfi ak -



1 6

nál az összes férfi válaszadó 47%-a, a nőknél az összes nő vá-
laszadó 22%-a tartozik ebbe a csoportba. A magas érintett-
ségi csoportban viszont még ennél is nagyobb a különbség:
az összes férfi megkérdezettnek csak 9,5%-a esett a magas
érintettségi csoportba, a nőknél viszont ez az arány 22%. A
kiégés szakirodalma és a vizsgálatok eredményei meg mu tat -
ják, hogy a nők külö nösen veszélyeztetettek a kiégés szem -
pontjából. Ennek a magyarázatát a kutatók abban lát ják,
hogy a nők nagy többsége a házimunka és a család ellátása
során a segítő foglalkozássá vált tevékenységek eredeti for -
máját gyakorolja. A nők hagyományosan gondoskodnak a
férfiakról, a gyerekekről, az idősekről, a betegekről. A ha gyo -
mányos társadalmi elvárás szerint mindig minden el vá rás -
nak ele get kell tenniük, és mindezt meg értéssel, együttér zés -
sel, szeretettel. A nők – a férfiakkal ellentétben – hajlamosak
arra, hogy konfliktusok, sikertelenség esetén önmagukban
keressék a hibát. A mai elvárásoknak megfelelően igyekez-
nek összeegyeztetni a tradicionális elvárásokat a mai el -
várásokkal, és ez nem könnyű. A lelkésznők körében pedig
ez a nehézség fokozódik. Elértük, hogy a hivatásban, a mun -
ká ban ugyanolyan jogok illetik meg a lelkésznőket, mint a
fér fiakat, ugyanakkor számtalan területen hátrány éri őket,
például a gyermeket szülő lelkésznők nem jogo sultak a ma-
gasabb összegű GYED-re, fizetett szabadságra stb.

A kiégés és a kor összefüggése

A kiégéstől való érintettségben a 40 év alatti és a 40 év fölöt-
ti korosztály között az első kategóriában nincs számottevő
kü lönbség, de a többi kategóriában már nagy eltérés mutat -
ko zik. Míg a 40 év alattiak körében az alacsony érintettség a
jellemző, a 40 év fölöttiek esetében a közepes érin tettség, ám
a magas érintettségű kategóriában szignifikáns különbség

mu tatkozik: a 40 év alattiak 19%-a esik eb be a kategóriába,
a 40 év fölöttieknek viszont csak 7,7%-a. Ez az eredmény azt
mu tatja, hogy nincs egyenes arányosság a kiégés és az élet-
kor között. Érdemes lenne tovább vizsgálni, hogy a viszony-
lag fiatalabb lelkészek között miért ilyen magas a kiégés foka.

Szubjektív megjegyzések

Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki a
kérdőív kitöltésével segített abban, hogy elkészüljön ez a fel-
mérés. Köszönöm azoknak is, akik kifejezték bizalmat lan -
ságukat, rosszallásukat és egyet nem értésüket a fel  mé rés sel
kapcsolatban, mégis kitöltötték a kérdőívet. Kü lön bö ző -
képpen gondolkodunk, de akkor is törekedni kell a párbe -
szédre, és ez talán a véleménynyilvánítással kezdődhet.
Ugyan akkor elgondolkodtató és további vizsgálódást igényel
az a jelenség, hogy lelkészeink egy része milyen ellenállással
hárítja el az ilyen vizsgálatokat. Ebből a szempontból nagy a
generációs különbség: a fiatalabbak, akik teológiai ta nul má -
nyaik során találkoztak a pasz to rál pszi chológiával, el fo ga -
dóbbnak mutatkoztak a felméréssel kapcsolatban. Azt gon -
do lom, hogy a segítő foglalkozásúak, így a lelkészek is em be -
rek, nem érzéketlen gépek. Se bezhető és sokszor sebzett em -
be rek, akik maguk is segítségre szorulnak, ki na gyobb, ki ki-
sebb mértékben. Érkezett kritika azzal kapcsolatban is, hogy
a lelkészi hivatást ne nevezzük segítő foglal ko zásnak, vala-
mint sokaknak még mindig probléma a pszi cho lógia létjo -
go sultságának elfogadása. Érdemes lenne erről a témáról
töb bet beszélni, akár az LMK-ban is. A tovább gon doláshoz
kí vántam segítséget nyújtani ezzel a dolgozattal.

A burnout jelenséggel kapcsolatban fontos megjegyez-
ni, hogy a kevésbé érintettség nem érdem, a nagyobb érin-
tettség pedig nem bűn. Senki sem tehet arról, ha magas az
érintettsége, vagy ennek megvan a veszélye. Viszont fontos
ismernünk a veszélyeztetettségünket, hogy tenni tudjunk
ellene. S hogy mi a teendő? A megelőzés és a beavatkozás.
Mindkettőnek fontos eleme az egymásra figyelés, a kiégés
jeleinek, illetve a hajlamosító tényezőknek időben való fel-
ismerése. Fontos a pihenésre és kikapcsolódásra fordított
idő, és a pihenés, a szabadság tartalmas eltöltése.

Felhasznált irodalom
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tem, Budapest, 2006.
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zus II. előadás. Budapest, 1995.
Hézser Gábor: Miért? Rendszerszemélet és lelkigondozói gya-
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Kiégés foka 

Nem érintett
Alacsony  
Közepes  
Magas  
Nagyon magas

Összes
válaszadó

4,7%
41,2%
39,6%
14,2%
0%

Férfi

4,76%
38%
47%
9,5%
0%

Nő

5,5%
45%
27%
22%
0%

Kiégés foka 

Nem érintett
Alacsony  
Közepes  
Magas  
Nagyon magas

40 évnél
fiatalabbak
körében

5,5%
47%
27%
19%
0%

40 évnél
idősebbek
körében

3,8%
30,7%
57,6%
7,7%
0%
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F I G Y E L Ő

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Az Egyházak Világtanácsa 2006-ban a brazíliai Porto
Aleg re városában tartott nagygyűlésén fogadta el azt a
nyilatkozatot és felhívást, amelyet 2008 adventjén kézbe
vehetünk magyarul is. Közben hatalmas változás történt a
világban. „Istenünk, kegyelmedből változtasd meg a vilá-
got!” – szólt a nyilatkozat liturgikus refrénje, és a világ
megváltozott. Évtizedek óta a legnagyobb válságról szól-
nak a hírek. Gazdasági rendszerünk vajúdását mára min-
denki a saját bőrén érezheti. Az EVT 1998-as hararei nagy-
gyűlését alapos előkészítő és egyeztető munka követte,
amelynek eredményeként fogalmazta meg a közgazdá -
szokból és teológusokból álló csoport a dokumentumot. A
cím egy mozaikszó. Az Alternatív globalizáció a népekért
és a Földért teljes cím angol kezdőbetűit összeolvasva meg-
jelenik az egész dokumentum központi üzenete: AGAPE.
Az agape, a felebaráti szeretet radikalitása hatja át az egész
szöveget. Szokatlanul határozott hangvétele bizonyára új
lesz a magyar olvasó számára. Kemény kritikát fogalmaz
meg a globalizálódott neoliberális gazdasági és pénzügyi
rendszerrel szemben, a szegények és elnyomottak érdeke-
ire koncentrálva. Komoly önkritikára szólítja fel a gazda -

AGAPE – felebaráti szeretet a globális világban

go kat és a pénzügyi rendszer meghatározó intézményeit.
Ered ményes példákat mutat az ellenállásra a kiszolgálta-
tott országok és csoportok számára. Különös figyelmet
szentel a nyilatkozat a leginkább elhallgattatott csopor -
tok nak: őslakosoknak, gyerekeknek, nőknek. Világunk
alapvető strukturális bűnein vezet végig: az adósságcsap-
dától, ökológiai krízistől, kizsákmányoló kereskedelmi
struktúráktól a közszolgáltatások privatizációján keresztül
a mezőgazdaság szempontjaiig. Keresztény hitünk alapján
határozott bizonyságtételre hív a szenvedő emberek mel-
lett, az elembertelenítő struktúrák és szervezetek démoni
ere jé vel szemben. Fásult és cinizmusba hajló világunkban,
ahol nyugati egyházaink is elveszítették a kiáltó szó evan-
géliumi erejét, felrázó ez a kötet.

A nyugati gazdaság rendszerében élő olvasót mégsem
elégítik ki maradéktalanul a megfogalmazott válaszok. A
na gyon határozott kritika mellett a remélt alternatív út nem
bontakozik ki a maga teljességében. A hatvanas éveket idé-
ző lelkesedés valós alternatívaként kérdéses, mégis kiindu-
lópont lehet ez a határozott állásfoglalás a téma végiggon-
dolására. Ezt segítik a bővebb forrásokra történő fo lya ma -
tos hivatkozások.

A kötet a Luther Kiadó szociáletikai és ökumenikus té-
májú kiadványokat felvonultató, Eszmecsere című soroza-
tának ötödik köteteként valódi eszmecserére indít. Köz ért -
hető nyelvezete és a fordítónak a témában kevéssé járatos
olvasót segítő megjegyzései alkalmassá teszik a kötetet
szélesebb körben való gyülekezeti megvitatásra is.

Négy tanulmány zárja a kötetet: a fordító, Gömböcz El -
vira értékeli a nyilatkozatot; Nagypál Szabolcs az ökumené
történetében helyezi el a dokumentumot; Jávor Bene dek a
civil mozgalmak részéről értékeli, míg Szabó Lajos a gyü-
lekezeti életben való alkalmazásáról ír.

Olyan kötetet vehetünk kézbe, amely kitűnő vitaindító
korunk legégetőbb problémájának végiggondolására.

S Z A B Ó  B .  A N D R Á S

Gömböcz Elvira (szerk.):
Alternatív globalizáció 
a népekért és a Földért – AGAPE.
Az Egyházak Világtanácsának
dokumentuma és kísérő 
tanulmányok. 
Luther Kiadó – Védegylet,
Budapest, 2008. 980 Ft
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Bókkon Lajos a Vas megyei Csöngén született 1921. január
13-án. Édesapja csöngei kisbirtokos volt. Édesanyja Fehér
Irén, ostffyasszonyfai származású. Elődei állítólag Joba há -
záról, Sopron megyéből jöttek a Kenemesaljára a vallásül-
dözés idején, ahol az Ostffy uraság birtokán nem bántot-
ták az evangélikusokat. Egy lánytestvére volt, de meghalt
első osztályos korában.

Iskoláit Csöngén kezdte, ahol hat elemit végzett. Utána
– tehetségét látva – Sopronba, az Evangélikus Líceumba
vitték szülei, ahol nyolc évig tanult, az első esztendőben
magántanulóként. Már ekkor tudatosan készült arra, hogy
a lelkészi hivatást fogja választani, ezért az 5. osz tály tól
kezdve angol helyett ógörögöt tanult. 1941-ben érett -
ségizett a Líceumban, majd jelentkezett a soproni teológi-
ára. Évfolyamtársai voltak például Selmeczi János, Garami
La jos és Terrai László. 1946-ban Kapi Béla püspök avatta
lelkésszé Celldömölkön.

Először Tétre került egy hónapra, ahol Lukácsi Dezső
lel készt betegsége idején helyettesítette. Püspöke azután
Tapol cá ra, illetve Keszthelyre helyezte Menyhárt István
mellé segédlelkésznek. Egy darabig Gyenesdiáson lakott,
és on nan járta a falvakat egészen Sümegig. 1947. január 9-
től 1948. április 8-ig szolgált itt, majd 1949. július 15-ig
Szekszárdra került. Következő szolgálati állomása a Vasi
Közép Egyházmegye missziói körzete lett körmendi szék-
hellyel, ahol 1953. augusztus 22-ig szolgált. Ek kor egy ide-
ig az őriszentpéteri egyházközség ad mi nisztrálásával is
meg bízatott. Az Őrségből Zalagalsára már mint megvá -
lasz tott lelkész került 1953. augusztus 23-tól 1973. október
2-ig. Innen a Nógrád megyei egyházasdengelegiek hív ták
meg lelkészüknek, akik között nyugdíjazásáig, 1989. szep-
tember 30-ig szolgált. Negyvenkilenc szolgálati esz ten dő
után vonult nyugdíjba. Ettől kezdve feleségével Ost ffy -
asszony fán szerényen visszavonulva élte napjait.

Elhívatását elsősorban szüleinek, édesanyja mély hité-
nek köszönte. De hálás volt tanítóinak, Hajas Dezső és Sza bó
Dezső csöngei evangélikus tanítóknak, valamint lelké szé -
nek, Kovács Istvánnak, aki két társával együtt magán ta  nu -
lóként oktatta. Szeretettel gondolt Vitéz Ma gas sy Sán dorra

is, a teológusotthon igazgató lelkészére, líceumi hittanta-
nárára, de mindig tudatában volt annak, hogy Jézus elhí-
vását hallotta meg embereken keresztül.

Feleségét, Stubán Etelkát Zalagalsán ismerte meg, aki a
pápai tanítóképző intézetben végzett. Pályakezdőként egy
barátnőjével Nógrád megyébe, Csécsére került mint kezdő
tanító. Nyári szabadságra jött haza szülőfalujába, ek kor is-
merkedtek meg. Első fiúgyermeküket nyolc hónapos ko-
rában veszítették el. Ezután két lányuk született, Tünde és
Erika, akik ma családjaikkal együtt az angyalföldi gyüle-
kezet aktív tagjai. Négy unokának is örülhetett.

Bókkon Lajos az ötvenes években sokáig nem kapott
hitoktatási engedélyt, mert egy alkalommal nem a temp-
lomban hirdette ki a hittanosok beíratásának idejét. Le vél -
ben kérte az egyes gyülekezetek gondnokait, hogy értesít-
sék a szülőket. Később Halász Béla esperes kivívta, hogy fe -
le sége kapja meg a hitoktatási engedélyt. Így soká ig vitte
hit vesét motorkerékpáron a falvakba, és amíg ő a hittanór-
át megtartotta az iskolában, addig Bókkon Lajos látogatta
a gyülekezeti tagokat. Felesége húsz évig nem dol goz hatott
tanítóként, mivel papné volt…

Saját elmondása szerint Isten nem áldotta meg olyan
be szédkészséggel, amely sokaknak megadatik. De mindig
kapott elegendő erőt a szolgálatához. Amennyire Isten se-
gítette, igyekezett a rá bízott gyülekezetekben hűségesen
szol gálni. Nyugdíjas éveiben örült annak, ha mások ige hir-
detését, bizonyságtételét hallgathatta.

Amikor egyszer nyugdíjas napjaiban meglátogattam, és
arról kérdeztem, mit üzen a mai fiatal lelkésznemzedéknek,
ezt válaszolta: „Azt üzenem, hogy a legszebb hivatás az, ha
valaki Istennek a szolgája. Azzal tud a legtöbbet adni fele -
barátainak, ha Isten felhasználhatja őt arra, hogy egy másik
embernek az evangéliumot hirdesse. Úgy szerette Is ten a vi-
lágot – benne mindegyikünket –, hogy egyszülött Fi át adta,
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök éle te le-
gyen. Ennél drágább üzenetet nékünk, bűnös, ha lan dó, kár-
hozatra méltó embereknek nem hirdethet senki. Hall ja meg
ezt az örömhírt a következő nemzedék, és fo gad ja el, ha
Jézus ki akarja választani és szolgálatába állítani.”

Emlékezés Bókkon Lajos (1921–2008) 
evangélikus lelkész szolgálatára
M E N Y E S  G Y U L A

K R I S Z T U S B A N  M I N D N Y Á J A N  É L E T R E  K E L N E K



1 9

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

Újév utáni vasárnap
Jak 4,10–17

Mikor prédikálunk?

Vasárnapunk a két nagy Krisztus-ünneptől, karácsonytól
és vízkereszttől körülölelve áll. Németül a neve is így hang-
zik ennek az ünnepnek: Zweiter Sonntag nach dem Christ -
fest (karácsony után 2. vasárnap), talán szerencsésebb el -
ne vezés, mint a miénk. A földre jött Is ten fiának dicsősége
egyre erősebben ragyog – az incarnatio csodája már ki -
bon takozóban van teljessége szerint ezen a világon. Így ter -
mészetes módon a Messiás megígért születésének vilá go -
ssága felől kapja fényét vasárnapunk. Isten dicsősége látha-
tóvá lett világunkban, ezért nem kell sötétségben tapoga-
tóznunk. Az Agenda vasárnapunk szko puszát az „Aláz zá -
tok meg magatokat Isten keze alatt!” fölszólításban adja
meg. Isten világosságában láthatjuk igazi önmagunkat, és
csak alázattal lehetünk Krisztus követői.

Exegézis

Talán nem tévedek, ha azt mondom, hogy Jakab leveléről
egy evangélikusnak legelőször Luther lesújtó szavai jutnak
eszébe, miszerint ez „szalmalevél”, mert nem beszél Krisz -
tusról. Talán ezért is jó, ha elolvassuk Luther bevezetését
Jakab leveléhez, hogy árnyaltabb képet kapjunk. „Szent
Jakab levelét, noha a régiek elvetették, magam sokra be -
csü löm és igen nagyra tartom, mivel nem emberi tanítást
ad, hanem állhatatosan Isten törvényéről beszél.”1

A levél az évszázadok alatt hosszú viták kiváltója volt,
és noha rövid, szerény kis írásnak tűnhet első ránézésre,

mégis azt tapasztaljuk, hogy több mint száz kisebb-na -
gyobb tanulmány foglalkozik ezzel a levéllel – pedig volt
idő, amikor a kánonból is ki akarták hagyni. A levél alap-
jában véve nem is levél, hanem egy intő, tanító irat levél-
szerű bevezetéssel, amely zsidókeresztényeknek íródott
valamikor az 1. század végén. A szerzőjéről sokat vitatkoz-
tak és vitatkoznak a szakirodalomban; a hagyomány Ja -
kabot, az Úr testvérét tartja a levél szerzőjének, de szá-
momra U. Schnelle megállapítása elfogadható, miszerint
egy ismeretlen hellenista zsidókeresztény tollából szárma-
zik a mű.

A tapeivnow (aor. imperat.) ige jelentése „megaláz -
kod ni, magamat kisebbé tenni” – a felszólítás újból és új-
ból figyelmeztet bennünket. Mert sokszor az alázat álcá-
ját is csak arra használjuk, hogy bebizonyítsuk magunk-
nak és a világnak: lám-lám, mennyivel különb vagyok még
ebben is a másik embernél. A katalalevw – nemcsak a
rágalmazást, hanem a másik bizalmasan ránk bízott dol-
gainak a kifecsegését is jelenti! Aki ezt teszi, szeretetlenül
viselkedik embertársával. „Az ilyen ember magát mindig
mások fölé helyezi. Csak önmagát tartja igaznak, tisztá-
nak, tökéletesnek; mindenki más hibázik, téved – ő téved-
hetetlen. Ezzel a tévedhetetlenséggel ül ítélőszékbe, s ítél
élők és holtak felett.”2 Jakab levelének szerzője nem kevés
iróniával mond ja az ilyen embereknek, amit Károli fordí-
tása talán kicsit élettel telibben, szarkasztikusabban ad
vissza a 13. versben: [Age nuÖn oiJ levgonte" – Nosza
im már, ti, akik azt mondjátok – lássátok és vegyétek észre:
Isten kezében vagyunk. Minden dolgunk Istentől függ,
ami nem passzivitásba kell hogy süllyessze az embert, ha -
nem annak tuda to sí tására hív, hogy minden dolgunk az ő
szí ne előtt történik, mert életünk olyan, mint a pára
(fainomevnh – ajfanizomevnh„látszik – elenyészik”, 14. v.).
Ez a korabeli irodalomban kedvelt szójáték volt. A pára
csak rövid pillanatig látszik; életünk és mindaz, amivel kö-
rülvesszük magunkat, hasonlóan mulandó és tovatűnő,
amire Jakab levelének szerzője többször is rámutat írásá-

1 Luther Márton: Előszók a Szentírás könyveihez. Magyarországi
Luther Szövetség, 1995. /Magyar Luther Könyvek 2./ 158. o. Bővebben
lásd: Groó Gyula: Jakab levele. Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály,
1963. 13. kk. 2 Groó Gyula 1963, 126. o. 
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ban. Ezért érthetetlen az ember elbizakodottsága, amiből,
úgy tűnik, semmi nem tud kigyógyítani bennünket. De a
szerző továbbmegy, és azt is kimondja, hogy ez az elbiza-
kodottság gonosz, mert másokra is káros hatással van. Ezt
láthatjuk a történelem számos példáján keresztül, vagy ma
a gazdasági válságban. A 17. verset sokan betoldásnak tart -
ják, amely csak másolási hiba folytán került ide. Mégis ez a
vers – mintegy összefoglalásul – újra fölhívja a figyelmet
arra, hogy mulasztásainkkal is el kell majd számolnunk
Isten színe előtt. Lehetőségeinket, amelyeket Isten ad a jó-
ra, ki kell használni, mert ezek nélkül szépen (el)szálló sza -
vakká lesz mindaz, amire Isten elhívott bennünket külön-
külön és közösségben, gyülekezetben egyaránt.

Az igehirdetés felé

L. Goppelt idézi Mussner kommentárját: „Jakab számára
nincs ezer »ha« és »de«, hanem csak tiszta és egyértelmű
követelése a segítségnek, a megbocsátásnak, a türelemnek,
az egész élet eszkatológiai irányultságának. Így felel ez meg
Jézus tanításának, amint az mindenekelőtt a Hegyi beszéd-
ben ránk maradt.”3 Megszívlelendőek a levél szavai, ame-
lyekkel ezen a vasárnapon hozzánk fordul Isten, hiszen egy
sok tekintetben önhitt, dulakodó, békétlen, egymásra a leg-
kevesebb figyelmet fordító világban mindenképpen olyan
iránymutatást akar adni, amely képes kivezetni bennünket
az önmagunk körül forgásból, segít reálisan látni aktuális
helyzetünket. Amikor ezeket a sorokat írom, még pontosan
nem lehet tudni, hogy a gazdasági válság hová is fog mé-
lyülni, vagy egyáltalán mely tendenciák fognak a mostani
sok „bölcs” elemzés közül valósággá válni. Isten szava sze-
retne bennünket józanságra inteni magunkkal kapcsolat-
ban. Az önhittség, mások kioktatása és annak a mindent
elborító érzése, hogy fölötte vagyok a másiknak, ismételten
bebizonyítja a világ mostani helyzetét tekintve, hogy nem
csupán zsákutca, hanem a pusztulás felé tartó biztos út.
Óriási, számunkra szinte már fölfoghatatlan tőkével ren-
delkező bankok, biztosítók mentek tönkre egyik pillanatról
a másikra, amelyek tegnap még megingathatatlan te kin -
télyüknél fogva magabiztos tanácsokkal látták el a népeket,
nemzeteket. Közép- és hosszú távú ter vek váltak egyik pil-
lanatról a másikra semmivé. Utólag persze már mindenki
tudja, hogy mit kellett volna tenni, sőt azt is, hogy kik a hi-
básak az egészért. Mások, csak nem én!

Hosszú éveket lehet így leélni, és ezt sokszor meg is
tesszük. Mindig van más, aki életem szerencsétlenségeiről,
megtorpanásomról, sőt bűneimről tehet, és ezekről maga-
biztosan mondok ítéletet. Alázat nélkül minden folytató-

dik tovább, és halvány esélye sincs az embernek arra, hogy
Isten új életet adó akaratát megismerje. A másik becsmér-
lése és lekicsinylése mintha természetessé vált volna, nem
csak világi körökben. Egy-egy egyházi rendezvényen
hajmeresztő „információkhoz” lehet hozzájutni akarva-
akaratlanul – ez lenne a szabad információáramlás? Hány
és hány közösség, gyülekezet, csoport életét mér gezte meg
vagy egész egyszerűen tette tönkre a Jakab levele által is
kárhoztatott rágalmazás és szeretetlen ítélkezés, ugyanak-
kor hány meg hány emberi közösség „halt” bele abba, hogy
mindenki úgy tett, mintha minden a legnagyobb rendben
lenne? Nosza, lássuk hát, mire is vagyunk képesek ezzel a
hozzáállással, kérdezi némi iróniával Jakab levelének a
szerzője. Tényleg, mire is? Az ember párányi-parányi
időtartamú élete figyelmeztet ben nün ket, hogy az időt Is -
tentől ajándékba kaptuk, és Jézus Krisz tus azért hozott vi-
lágosságot a világba, hogy ez idő alatt fölismerjük, életünk
teljessége nem csupán rajtunk múlik, bűneink csapdáiból
kiszabadulni csak vele, a földre jött, emberré lett Meg vál -
tóval lehetséges.

A jó cselekvése talán elméleti szinten magától értetődő
etikai követelmény, pláne a keresztény közösségben, mégis
többször bántóan hiányzik ez az egyházból, gyülekezetből,
életünkből, amire pedig Isten szava újból fölhívja a figyel-
münket. Nem elég kampányszerűen, akciókkal letudni a
jó cselekvését, és aztán mindent ott folytatni, ahol abba-
hagytuk. A múltkor egy másik felekezethez tartozó kol -
léga mondta egy jól prosperáló, növekvő gyülekezetben
szolgálva, hogy ha nem érti meg a gyülekezet, hogy a le-
gelesettebbek felé kell nyitnunk, akkor neki ott semmi ke-
resnivalója nincs. Nem elég hangzatos akciókat szervezni
és sokat beszélni cigánymisszióról, a társadalom pere mén
élőkhöz, fiatalokhoz való eljutásról, ha ez a mindennapja-
inkat nem járja át. Ez pedig máshogy nem lehetséges, csak
Isten kegyelmével és világosságával, amelyet nem azért
hozott, hogy elvakítson, vagy pláne megvakítson – ehhez
mi amúgy is jól értünk –, hanem azért, hogy tényleg utat
mutasson.

Az igehirdetés vázlata

Úton – de nem egyedül
Az alázatot ma nem igazán tartjuk erénynek, kicsit rossz-
ízűvé vált ez a szó. Gyengeséggel, behódolással, gyávasággal
azonosítjuk, pedig szó sincs erről. Alázattal élni az életün-
ket: tudjuk, hogy kihez is tartozunk, hogy életünk nem a
semmibe fut, hanem az atyai házba. Tiszteljük, akihez tar -
tozunk, tiszteljük a másikat és tiszteljük magunkat, mert
Isten hívott meg bennünket az életre, és ezen az úton jön
velünk. Nem vagyunk magunkra hagyva, útszélre dobva.

3 Goppelt, Leonhard: Az Újszövetség theológiája. 2. Református Zsi -
nati Iroda Sajtóosztálya, 1992. 170. o.
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Magamra és másokra figyelve
A rosszindulat és gőgös ítélkezés nem segít az előrehala-
dásban, sőt olyan viszályok és konfliktusok kiváltója, ame-
lyek megmérgezi az egymással való összefogást, és azt a
testvéri közösséget teszik lehetetlenné, amely nélkül csak
bolyongunk, főleg magunk körül. Isten helyes önismeret-
re hív. Tudjuk, mit képzelünk magunkról, mit képzelünk
másokról, és ezt Isten nélkül megvalósítani nem lehet.
Mert ha túl sokat vagy éppen túl keveset tartunk magunk-
ról és másokról, akkor megint csak egy helyben topogunk,
sőt pusztítjuk magunkat és a környezetünket. „Minden
ilyen dicsekedés gonosz.” „Tartsd az igazságot a másik szá-
mára kabátként, hogy föl tudja ölteni, és ne vágd a nyaká-
ba, mint egy vizes rongyot!” (Max Frisch)

Küzdelmek közepette a cél felé
Gyakran panaszkodunk lehetőségeink szűkös voltára, hogy
mennyi mindent tudnánk tenni, ha ilyen vagy olyan felté-
telek teljesülnének. Sok-sok apró dolgot „hatalmunkban”
áll megtenni, mégsem tesszük. A jó elmulasztása pedig Is -
tentől kapott lehetőségeink elvesztegetése. Az új esztendő-
ben Isten ismét elindul velünk, hogy vele, aki immár a
föld re jött, végre tényleg a cél felé menjünk. Talán most…

B E K E  M ÁT Y Á S
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Tallózó

„Minden gyülekezeti probléma megoldása az alázatosság
vonalán található meg. (…) Aki annak ellenére, hogy Is -
tent Úrnak ismeri, mégis úgy beszél, mintha elért eredmé -
nyeit kizárólag saját magának köszönhetné, a jövendőről
pedig úgy nyilatkozik, mintha az egyedül tőle függene, az
súlyosan vétkezik. Az elbizakodottság, dicsekedés mögött
gyakorlatilag istentelenség húzódik meg: van Isten, de
nem számít.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM.
Arcanum Digitéka Kft.)

„A lelki növekedéshez nélkülözhetetlen az alázatos lel-

kület és az igazságos tettek. (…) A dicsekedés elkerülésé-
nek kulcsa, hogy folyamatosan Isten nézőpontjából lássuk
magunkat. (…) A dicsekedés gyógymódja a hit.

4,17. Valószínű, hogy a 4. rész befejező mondata, mely
így hangzik: aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az
annak, nem csak a dicsekedésre vonatkozik, hanem min -
den tanácsra, amit Jakab eddig levelében leírt. (…) Ha az
ember el akar jutni a lelki nagykorúságra, akkor meg kell
tennie azt a jót, amit most ismer. Bizalommal kell állnia
Isten Igéjén, még a próbákban és kísértésekben is.” (A
Biblia ismerete kommentársorozat. Keresztyén Ismeretter -
jesz tő Alapítvány)

„Valaki azt mondta, három kérdésre kellene válaszol-
nunk, mielőtt másokat kritizálni kezdenénk. Milyen javát
szolgálja az a testvérednek? Mit használ neked? Milyen di-
csőség származik Istenre abból? (…) Ebben a szöveg-
összefüggésben jót cselekedni annyit tesz, hogy bevonni
Istent életünk minden területére, hogy pillanatról pilla-
natra tőle függve éljünk. Ha tudjuk, hogy ezt kellene ten-
nünk, mégsem tesszük, nyilvánvalóan vétkezünk.” (Willi -
am MacDonald: Újszövetségi kommentár. Evangéli u mi
Kiadó)

„(…) az ember éppen akkor fogna rágalmazásba, ami-
kor közösen kellene bűnt vallania. (…) nehezebb részt vál-
lalni a közös bűnből, sokkal könnyebb bűnbakot keresni, s
rá terhelni mindent. (…) Esetenként, pásztori módon kell
eljárnia a közösségnek, testvéri módon fegyelmezve, de
sohasem a közös bűnbánat helyett.” (Szabó Andor: Lá bam
előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„Ha nem mondom is ki mindig fennhangon, mindig
gondoljak rá: »Ha az Úr akarja…«!” (Victor János: Csen des
percek. Református Sajtóosztály)

Illusztrációk

GONDOLATOK
(Ne rágalmazzátok egymást, testvéreim)
„Merészen kell rágalmazni, valami mindig ott tapad.”
Médiusz (Kr. e. 4. sz. második fele) makedóniai udvaronc

„…új rágalmat nemz a rágalom,
S ha bejut, megtelepszik házadon.”

William Shakespeare (1564–1616) angol drámaíró:
Tévedések vígjátéka

„Sokat fecsegnek felőled hízelgőt és méltatlant; ne zavar -
jon meg se ez, sem az. Ha rágalmaznak, bocsáss meg mo -
solyogva s józanul.”

Püthagorasz (Kr. e. 580 körül–500) görög filozófus és
matematikus
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TÖRTÉNET
(Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak.)

Egy kifogástalan külsejű úriember várakozik a pokol ka-
puja előtt.

– Én kérem – mondja az ördögnek –, korrekt, rendes
ember voltam. Egész életemben a légynek sem ártottam.
Bizonyára tévedésből kerültem ide.

– Azért valami rosszat mindenki elkövet élete során –
próbálkozott az ördög.

– Kivéve engem! – csattant fel az úriember. – Én nem
keveredtem soha semmibe. Pedig volt elég kísértés, amikor
a részeg szomszéd verte a feleségét meg a gyerekeit, vagy
amikor a főnököm molesztálta a kollégákat, vagy amikor a
közértben lopták a kenyeret… Nem könnyű el lenállni, de
én, kérem, soha nem keveredtem bele semmibe.

– Egyetlenegyszer, még véletlenül sem? – kérdezte az
ördög.

– Szavamat adom rá, soha! Még akkor sem, amikor éj-
szaka a házam előtt suhancok verték a járókelőket, pedig
ilyesmi gyakran előfordult a környékünkön.

– Uram, ön az én emberem! – mondta erre az ördög. –
Most már látom, hogy nem tévedésből került ide hozzánk.

(A. Hohn nyomán)

VERS
(azt sem tudjátok, mit hoz a holnap!)

Horatius: Ódák (részletek)

S hogy ne felejtsd a halált, int folyton az év meg a perc, mely
Elviszi szép napodat.

Tudjuk-e, adnak-e a mai naphoz az égiek újat,
Adnak-e holnapot is?
(Szabó Lőrinc fordítása)

Holnap mi vár rád, – azt ne kutasd, ne kérdd.
Minden napod nézd kész nyereség gyanánt…
(Vargha Gyula fordítása)

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Átütő erejű az első mondat: alázzátok meg magatokat…
Nem is olyan könnyű ez. Szokták mondani a régiek, hogy
az érett búzakalász fejet hajt, az üres pedig magasra tartja
a fejét. Mi melyik kalász vagyunk? Arra kellene töreked-
nünk, hogy érett kalászok legyünk, és meghajoljunk Isten
előtt. De mit jelent engedelmeskedni? El kell-e fogadnunk
mindent, amit Isten ad: jót és rosszat egyaránt? Szó nélkül
kell-e tűrnünk mindent, vagy felemelhetjük a szavunkat?
Szabad-e Istennel perbe szállni? És utána lehet-e vele újat
kezdeni?

Isten alázatot kér tőlünk, nem a templom kövezetén
csúszást, hanem igyekezetet. De alázatot vajon csak Isten
előtt kell tanúsítanunk, vagy az emberek előtt is? Esetleg a
kettő ugyanaz? Vagy külön mértékkel mérjük őket?

Alázat és Istennek való szolgálat. Ha feladatot válla-
lunk, Istennek vállaljuk azt. Ha visszatáncolunk, neki
mon dunk nemet ezzel. Ha nem megyünk el a templomba,
akkor nemet mondunk-e Istenre? Vagy az is szolgálat, ha
azért nem járunk istentiszteletre, mert beteget ápolunk
otthon?

Törvény. Minden törvényt el kell fogadni? Emberit és
istenit is? Vajon az igazságtalanságnak is fejet kell-e hajta-
ni? És jó, igazságos-e minden törvény? Mi alapján dönthe-
tjük el, hogy egy törvény igazságos-e? Egyáltalán, van-e
jogunk mérlegelni? Vagy minden szentnek maga felé haj-
lik a keze: azt tartom igazságosnak, ami nekem hajt hasz-
not? Más az Isten törvénye, és más az emberé. Hol találko-
zik össze a kettő? Lehet-e azt mondani, hogy más a tör-
vény, és más az igazság? Mi a különbség: tízszer egy szál
fát lopni, vagy egyszer tíz szál fát? Az egyiket nem bünteti
a törvény, a másikat igen…

Mit hoz a holnap? Ma különösen nem tudjuk. Az em-
ber élete lehelet: miénk-e ez az idő igazán? Tudunk-e úgy
dolgozni, mintha örökké élnénk, és úgy élni, mintha már
holnap meg kellene halnunk? Luther Márton mondta egy-
szer: ha tudnám, hogy holnap meghalok, akkor ma még
ültetnék egy fát. Mészöly Miklós sírkövére ez van felvésve:
„Most kezdődik!”

Aki tud, az nem segít… „A gazdagoknak tele a zsebük
és üres a szívük.” Hol van a szolidaritás? Vagy valóban kér-
dés a koldusnak segíteni? Én spórolok, ezért van kenye-
rem; adjam oda valakinek, akiről tudom, hogy italra költi?
Bűn-e ilyenkor nem adni?



2 3

1 Lásd Görög Tibor hozzászólását: Lelkipásztor, 1964. 564. o.
2 Balikó Zoltán: Isten iskolájában. Luther Rózsa Alapítvány, Pécs,

1999. 142. o.

Vízkereszt ünnepe

Csendnek libben rám a fátyla,
titkok szárnyán szállva
feléd nyújtom két kezem.

Üres cserépkorsóm
vedd most tőlem el!
Kiszáradtan kongok,
tölts fel élő vízzel!

Csendnek libben rám a fátyla,
titkok szárnyán szállva
hozzád én megérkezem.

Érzem közelséged,
újra erőm kél,
fáradt lelkem éled
nálad, Teremtőmnél.

(Kedves igehirdetésre készülő Testvérem! Mielőtt belekezdenél
az alábbi sorok elolvasásába, ha gondolod, tedd meg a követ-
kezőket. Ha máskor nem is teszed, most kérlek, gyújts meg egy
gyertyát, figyeld a lángját, és engedd, hogy eszedbe jussanak
emlékeid és élményeid, amelyek a gyertya lángjához kötőd-
nek. Engedd, hogy kiszélesedjenek és elmélyüljenek azok az
érzések, azok a hangulatok, amelyek személyes emlékeid és él-
ményeid nyomán ébrednek benned, amelyek csak a tieid.
Engedd, hogy a szokott mozdulatok mellett vagy azok helyett,
azokon túl ünnep lehessen számodra már a készülés is, majd
az igehirdetés megszületése, végül az üzenet átadása.)

Mit ünneplünk?

Tribus miraculis ornatum
diem sanctum colimus:
hodie stella magos duxit ad praesepium,
hodie vinum ex aqua factum est ad nuptias,
hodie in Jordane Christus baptizari voluit,
ut salvaret nos universos.
Haec est dies illa, quam fecit Dominus;
exsultemus et laetemur in ea.
Alleluia.

Jacob Handl – más néven Jacobus Gallus (1550–1591) oszt -
rákként nyilvántartott, de szlovén születésű zeneszerző,
aki nek műveire elsősorban a francia, a német és az olasz
késő reneszánsz hatott, és mellesleg a „bohémiai Pa lest -
rina”-ként emlegették, valamikor a 16. második fe lében
egy gregorián dallamra írta a fenti szöveget. Azért le het
fon tos a zeneszerző – ma így mondanánk – „vegyes kötő-

dése”, mert ez a vegyesség jelenik meg a fenti dalszövegben
is, amelyet vízkereszt ünnepével kapcsolatban fo gal  mazott
meg. A la tin szöveg a nyugati ke reszténység – vízkereszt
ün nepét nehezen értelmezve megfogalmazott – hár mas
cso dálatát mu tatja be, amely szerint vízkereszt ün nepén
(egyébként do kumentál ha tó an a 3. századtól) egy szerre
em lékezünk a napkeleti bölcsek látogatására, a ká nai me -
nyegzőn tör tén tekre, vala mint Jézusnak a Jor dán ban tör -
tént megkeresztelésére.

A mi gondolkodásunkban természetesen az epifánia
az elsődleges, és mindaz, ami rárakódott erre az ünnepre,
csak az epifánia értelmezése. „Az ejpifavneia a görög em-
ber számára ragyogó, ritka ünnepet jelentett. Kürtök szó-
laltak meg az utcán, és végigvonult a nagy úr. Megmutatta
arcát népe előtt.”1 De a fenti értelmezések hátterében is ez
a gondolkodás áll. Akkor, amikor a napkeleti bölcsek láto-
gatására gondolunk, természetesen olyan asztrológusokat
kell látnunk, akik a csillagokat tanulmányozva következ-
tetni igyekeztek a világ eseményeire, a jövendőre. Máté –
egyedüliként – nem véletlenül hozza ezt a történetet, hi-
szen evangéliumi tudósításának elsődleges olvasói, a zsidó
hagyományokon „edzett” hívek számára egyértelművé te-
szi: amit Isten Izrael népén keresztül tett, az nyilvánvaló a
pogányok számára is, sőt a pogányok tudósai is felismer-
ték az isteni kinyilatkoztatást, és hitték is a megismert igaz-
ságot. Ezért volt fontos számukra, hogy messzi földről föl-
keressék a királyt, és tiszteletüket tegyék előtte.

Az evangéliumi tudósításból azonban az is világos, hogy
Krisztus dicsőségének megjelenése már közvetlenül szüle-
tése után sem egyértelmű a világ számára. A napkeleti böl-
csek először nem jó helyen keresik, majd Heródes gonosz
terve és tette egyértelművé teszi: az Isten szeretetének di-
csőséges megjelenése nem tud osztatlan sikert aratni.

A „ragyogó ünnepet” leginkább a görögkeleti egyházak
gyakorlatában látjuk. „…micsoda extázisban, valami meg-
magyarázhatatlan ujjongásban zúg tízezer és százezer or-
todox hívő ajkán a glória éneke. Kezükben tartják a lobo-
gó gyertyát, és imádják a dicsőség Urát, aki, íme, megkö-
nyörült rajtunk, és megérkezett hozzánk.”2

A katolikus egyház egyik 20. századi reformjaként (li-
turgikus szegényedést okozva) a vízkereszt ünnepéhez leg -
közelebb eső vasárnapon tartja az ünnepet. Ennek prak-
tikus oka az, amivel mi is rendszeresen találkozunk: ezen
a keddi napon a legtöbb istentiszteleten alacsony létszám-
ra számíthatunk. De vajon ok lehet-e ez arra, hogy ne
vegyük komolyan Isten üzenetét? És vajon ha saját szolgá-
latunkra gondolunk, milyen szívvel olvassuk a textus ne-
gyedik versét?



2 4

Agendánk összefoglaló címe a vízkereszti ünnepkör-
ben: Krisztus dicsősége megjelenik a világban, az ünnepre
megfogalmazott alcím: A világ Világossága. A szokásos ag -
godalmak vagy utópisztikus elrugaszkodások helyett az
ün nep lehetőséget ad Krisztus jelenlétének reális és őszin-
te átélésére. Ma mi is kezünkbe vehetjük a lobogó gyertyát.

(Ha gyertyát gyújtottál, most vedd a kezedbe, énekeld
az ortodox gyülekezettel együtt a glóriát.)

Mit mond Isten?

A második Ebed Jahve-énekben egy beszámolót olvasha-
tunk az Úr és Szolgája kapcsolatáról. A Szolga maga mond-
ja el, hogyan hívta el őt az Úr, hogyan erősítette és tartotta
meg őt. Feladatként a hírnöki szerepet kapta,3 egész lété -
vel az Isten jó hírét, evangéliumát hirdeti. Olyan helyzet-
ben kell ezt tennie, amelyben nem egyértelmű az örömhír
pozitív fogadtatása. Éppen ezért fegyverré teszi őt az Isten.
Természetes áthallások fogalmazódnak meg bennünk a
Zsidókhoz írt levélnek és a Jelenések könyvének az irá-
nyában.

Az első versből megtudjuk: az Úr Szolgája nem ön-
szántából vállalta szolgálatát, hanem az felülről való, Isten
akaratából, aki már az anyaméhben kiválasztotta, kiemel-
te a többi ember közül. Jól érezzük a jeremiási párhuza-
mot. Vajon ki az Úr Szolgája? Ószövetségi megközelítések:
egy próféta? (Deutero-)Ézsaiás? Az Eljövendő? Újszövet-
ségi megközelítés: Jézus Krisztus? Ekkleziológiai meg kö -
ze lítés: a mindenkori igehirdető? Amikor Jer 1,5-re emlé-
keztet, a „prófétai titok és a prófétai tudat” jelenik meg,
„…amely beállítja a Szolgát a 8. és 7. század nagy prófétá-
inak sorába. De már a következő vers mutatja, hogy itt
többről van szó, Isten nagyobbra hívta el, amikor »néven
nevezte« […], küldetésének a körét messze kibővítette.”4

A Szolga lelki munkájának körülményeit érzékeltetik a
második vers képei. Nem az Isten szándéka, hanem a világ
Istentől való elfordulása miatt kell fegyverekről, az ag-
resszió eszközeiről beszélni. A Szolga munkája döntő és
eredményes, de az is látszik, hogy az ellenkezés, elzárkózás
miatt a hirdetett üzenet hatása fájdalmas lehet.5 Azonban
a hatás mikéntje Isten elrejtett titka.

A harmadik versben a Szolga elhívásáról vall. A néven
nevezéssel kapcsolatban itt elsősorban a szó jelentésére (Is -
ten harcosa, hőse) kell gondolnunk. A korábban felvonulta-

tott fegyverek sora és az elvégzett munka eredményessége
joggal enged erre következtetni. „Mint Szolga azt a küldetést
kapta, hogy Istennek szerezzen dicsőséget a világban.”6

A negyedik vers az önellenőrzés és a számvetés pillana-
ta. Bár igaz, hogy Isten minden eszközzel ellátta a Szol gát
munkája eredményességéhez, eddigi tevékenysége kapcsán
megfogalmazott szavai hasonlítanak „…Jeremiás kon-
fesszióihoz: nem talált meghallgatásra, minden erejét latba
vetette, hogy a káoszból kozmoszt, a semmiből valamit te-
remtsen, de úgy érzi, felőrlődött az ereje, csődöt mondott
minden jó szándéka”.7 A szomorú helyzetértékelés még-
sem keseríti el, mivel tisztában van azzal, amiről Pál is ír
1Kor 4,4-ben: „aki felettem ítélkezik, az Úr az.” Nem az em-
berek reakciója igazolja a Szolga elvégzett munkájának
eredményességét, hanem az őt kiválasztó, elhívó Úr.

Az ötödik és hatodik versben a Szolga munkájának cél -
jára derül fény. Míg eddig az ószövetségi hagyomány kizá-
rólag Izrael népére koncentrált, itt hatalmas nyitás tapasz-
talható a világ felé. A Szolga feladata sokkal szélesebb kö-
rű, mint azt az ószövetségi hagyomány alapján feltételez-
hetnénk. Az Úr Szolgája az egész világot megszólítja. Ezért
az egyházi hagyomány azonnali és teljes összefüggést lát
vízkereszt ünnepe, e sorok és a világmisszió között. A ha-
todik vers kapcsán gyakran hivatkoznak a magyarázók
ApCsel 13,47-re, ahol Pál szó szerint idézi e szavakat, és
voltaképpen a pogány világ missziójának alapjaként tartja
számon.

Ki a szolga?

Már az első vers kapcsán megfogalmazódik a kérdés: ki ez
a Szolga? Vajon leragadhatunk-e személyének vizsgálatával
kapcsolatban azoknál a kész válaszoknál, amelyek az exe -
gézisben előkerültek? Vajon teljes egyértelműséggel ki je -
lenthető-e bármelyik kizárólagos válaszként? Vajon ki -
mondható-e – mint az élet oly sok dolgával kapcsolato-
san –, hogy az erre adott választ mindig az adott helyzet-
ben kell értelmezni?

Akkor juthatunk közelebb a magunk válaszához, ha
most az ünnep fényére és az ortodox gyülekezetre figye-
lünk. Amikor felfedez, megérez, talán megért valamit az
Isten „hozzáférhetetlen világosságából”, nem tud mást ten-
ni, mint kezébe veszi a gyertyát, és fennhangon zúg ajkán
a glória éneke. Ehhez ma nekünk is gyertyára és glóriaé-
neklésre van szükségünk.

3 Lásd Gémes István igehirdetését: Lelkipásztor, 1993/1. 38. o.
4 Lásd dr. Pálfy Miklós exegetikai előterjesztését: Lelkipásztor, 1962.

695. o.
5 Lásd Ottlyk Ernő exegetikai előterjesztését: Lelkipásztor, 1954.

563. o.

6 Pálfy 1962, uo.
7 Pálfy 1962, uo.



2 5

„Annyi jelvény annyi ingen,
De csak egy jelez az égen,
Szép csillag szép jelt kapott,
Szép napunk feltámadott,
Egymástól az ég s a földje
Ajándékot így kapott.”8

Mert itt elsősorban nem az a kérdés, hogy hogyan tu-
dunk logikusan gondolkodni a Szolga személyét illetően,
hanem az, hogy fel tudjuk-e fedezni, meg tudjuk-e érezni
Isten jelenlétét, a világ Világosságának jelenlétét az életünk -
ben. Tudunk-e együtt örülni? Tudunk-e együtt csodálni?

Természetesen keresztény gondolkodásunkban a fenti
kérdésre adott válasz Jézus Krisztus lehet. Viszont a ne-
gyedik versben megfogalmazottak mély átérzése miatt
nagyon sajátunknak érezzük a szolgaszerepet. Őszintén
szembe kell néznünk a megfogalmazódó kérdésekkel: va-
lóban meg tudtam tenni mindent, amire Isten indított?
Valóban nem voltam akadálya az ő céljainak? Valóban
nem korlátoztak emberi gyengeségeim abban, hogy fellib-
benhessen a fátyol, amely a titkot takarja, és láthatóvá vál -
jék a titkot körülvevő ragyogás? És valóban kategorikus
választ kell megfogalmaznom az előbbi kérdésekre?

A Szolga – bármennyire erős a korabeli történelmi való-
ság képének rajzolata – mégsem a próféta. A Szolga – bár -
mennyire magunkénak érezzük a megfogalmazott prob lé -
má kat – mégsem mi vagyunk. A Szolga – bármennyire eről-
tetettnek tűnhet a csak az Ószövetség magyarázatának vilá-
gában gondolkodóknak – számunkra mégis Jézus Krisz tus.
Amikor a szakasz végén olvasható mondatok vannak előt-
tünk, felvillannak bennünk az agg Simeon szavai, ame lyek
megkerülhetetlenek vízkereszt ünnepén. Simeon már akkor
és ott látott valamit az Emberfia napjaiból, amelyek világos-
ságul adattak a pogányoknak. És felvillan bennünk Jézus ön -
vallomása: „Én vagyok a világ világossága”, és a foly tatás is:
„aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet
világossága.” (Jn 8,12)

Ennek a világosságnak a titka válik egy pillanatra lát-
hatóvá, ez ragyog fel vízkereszt ünnepén. Ezért van szük-
ségünk a gyertyára és az énekre. S az igehirdetésben is
gyújt sunk gyertyát és énekeljünk, és ha a – vélhetően ma -
roknyi – gyülekezet is együtt tud velünk ünnepelni, akkor
az Úr szabadítása eljutott – ha nem is „a föld végső határ-
áig” –, az igehallgatók szívéig mindenképpen.

Mit vigyünk a szószékre?

Az egész megszólított világnak lehetőség adatik…
– Az egymásra figyelésre. Bár az evangéliumi tudósítás

erről nem beszél, abban mindenképpen egyetérthetünk,

hogy a napkeleti bölcsek nagyon hosszú és viszontagságos
út után érkeztek meg Betlehembe. Ezen az úton szükségük
volt arra, hogy egymásra figyeljenek. Összekötötte őket a
közös cél felé való haladás, vágyakoztak látni a csodát. A
ma emberének ugyanúgy szüksége van erre a kapcsolatra
azon az úton, amelyen elindult. Kérdés, hogy az egymás
mellett lépkedő emberek ugyanazon az úton járnak-e,
ugyan azon cél felé tartanak-e, és vágyakoznak-e látni a
csodát. Az ünnep lehetőség az igehirdető számára a közös
cél és a csoda irányába mutatni, a hallgatóság számára pe-
dig lehetőség az odafordulásra, az elindulásra.

– A saját magára figyelésre. Ha megvan a csoda, amely -
re figyelhetünk, akkor ezt csodálattal tehetjük. A csodálat
cselekvése bennünk születik meg, és lehetőséget ad arra,
hogy most magunkra figyeljünk. Figyeljünk azokra a csa-
tornákra, amelyeken keresztül eljut hozzánk a ragyogás;
ennek fényében világosan látjuk, hogy melyek azok a pon -
tok, amelyeken változtatni tudunk, s ezáltal tisztábban tud-
juk átélni ezt a pillanatot. Ugyanakkor szembesülünk mind-
azzal, ami elválaszt az őszinte csodálat képességétől, s ami-
ről tudjuk: mi nem tudunk rajta változtatni.

– A Krisztusra figyelésre. A csodálat pillanatában hála
és öröm tölt el, mert már tisztában vagyunk a lehetősége-
inkkel, céljainkkal, de látjuk gyengeségeinket is, és mégis
csodálhatjuk…

E R D É LY I  C S A B A

Tallózó

„Azon ujabb értelmezők ellen, kik vagy Izrael népét, vagy
a prófétákat, vagy Izaiást veszik föl itt szóló személyűl, kül-
önösen e helyen maga azon körűlmény szól, hogy sehol
nem tulajdoníttatik minden pogányok megtérése (6. v.) az
említett személyeknek, hanem igen is a Messiásnak.”
(Káldi Biblia jegyzetei. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum
Digitéka Kft.)

„Jer 1,5-höz hasonlóan, a régi próféták öntudatával
mondja el, hogy Isten az »anyaméhtől fogva« hívta el őt.
Prófétai működése nem emberi elhatározáson alapul.
Munkája az igehirdetés. Az Igét itt támadó fegyverekhez
hasonlítja. A kard az ige mindent átható erejét jelenti, (…)
a nyíl pedig az ige messzeható erejét. (…) Isten, az egész
világ Ura, minden ember üdvösségét akarja.

Ezt azonban már nem Deutero-Ézsaiás és nem is Izráel
végezte el. Isten elszéledt gyermekeinek az összegyűjtése
Jézus Krisztus feladata, Jn 11,52. Ő éppen a látszólagos si-
kertelenség által, szenvedése és halála által valósítja meg
ezt. De részesül szolgálatában a benne hívők közössége is,
ApCsel 13,46–47. Itt van a közösségi magyarázat részigaz -
sága. – Azáltal, hogy Isten szolgája elvégzi, ami rábízatott,
Isten dicsősége valósul meg, 3. v.” (Jubileumi kommentár.
BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digi téka Kft.)8 Szarka Tamás: Mendika, GHYMES, 2007.



2 6

„Ez a teljes fejezet a kulcsa az egész szakasznak. Jahve
Szolgája, az Úr Jézus Krisztus áll az előtérben. Ő látható,
mint Elvetett”. (Arno C. Gaebelein: Ószövetségi kommen-
tár. Evangéliumi Kiadó)

„Ő az eddigi fáradozását látta-vélte hasztalannak, Isten
viszont az elvállalt szolgálat határait nevezi »kevés«-nek,
mert csak saját népére volt tekintettel.” (Szabó Andor: Lá -
bam előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„Ugyancsak Jeremiáshoz hasonlóan ellenállásba ütkö-
zik, ami a kétségbeesés szélére sodorja, mégis kitart, Is ten -
től várva a jutalmat. (…) amikor azt kezdenénk gondolni,
hogy ő Jeremiás vagy más, ismert próféta, akkor egy olyan
kifejezéssel találkozunk (…), amely minden eddigi feltéte-
lezésünket romba dönti, és külön kategóriába sorolja őt:
(…) sokkal nagyobb, mint Jeremiás vagy bármely másik
ószövetségi próféta. Ő »a« próféta.” (Szabó Andor: Lábam
előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

Illusztrációk

GONDOLATOK
(eljusson szabadításom a föld határáig)
„…a legmélyebb alázattal állíthatom, hogy aki szerint a
vallásnak semmi köze a politikához, az nem tudja, mi a
vallás.”

Gandhi (1869–1948) indiai politikus

„Mindenünnét ki lehet szabadulni, ha van az embernek jó
segítő társa.”

Tamási Áron (1897–1966) író

(A pogányok világosságává teszlek)
„Sötétben tündöklőbb a fény.”

Marcus Fabius Quintilianus (35?–96?) római szónok

„Minden, ami él, a fényből,
A fényből él minden boldog teremtmény
Még a növény is fény felé tekint.”

Friedrich Schiller (1759–1805) német költő és drámaíró

TÖRTÉNET
(Ezt mondta nekem: Szolgám vagy…, rajtad mutatom meg
dicsőségemet! Én azonban ezt mondtam: Hasztalan fára-
doztam, semmiért…)

Az árnyék

Imádta a napfényt, az árnyéktól azonban irtózott. Ha meg -
pillantotta, félelem és düh fogta el. Egyszer aztán így dön-
tött:

– Elegem van az árnyékokból. A saját árnyékomból is.
Nem tűröm el tovább a jelenlétét. El fogok futni előle.

Árnyéka minden nehézség nélkül a sarkában maradt.
– Még gyorsabban fogok futni! – döntötte el.
Mind gyorsabban és gyorsabban rohant. Végül, erejét

veszítve, holtan rogyott össze.
Egy fa alá állva megszabadulhatott volna árnyékától.

De erre nem gondolt, és mások sem mondták neki…
(ázsiai legenda nyomán)

VERS
(A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadí-
tásom a föld határáig.)

Rónay György: Soliloquia (részlet)

Naponta újrakezdi és naponta
elbotlik ostobán
az ember.
Hajolj hozzá mégis a porba
s könyörülj nyomorán
kegyelemmel.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Az igéből kicsengő szavak:
� Hallgassatok – figyeljetek: az Isten szólít meg, ő akar

valamit közölni az emberrel.
� Szolgám: Isten embereként szól, az ő megbízásából.
� Kard: a kétélű kard az ítélet és az elválasztás jelképe.

Jézus is használja, amikor az utolsó időkről beszél. A
bírók jelképe is.

� Nyíl: ami célba ér, célba talál.
A próféciák Izrael életében mindig a mára vetítik az üze-
net fényét. Isten népe fogságban van, mert nem tértek meg
Urukhoz, és büntetésük idejét élik.

A szabadítás, amely az igében is elhangzik, nemcsak
Isten népe számára, hanem az egész világ, minden ember
számára Krisztusban jött el.

Aki hisz: itt nem közösségről, nem népről van szó, ha-
nem az emberről, személyről, akit megszólít személyesen
az Isten.

Három fontos szó, amelyre fel lehet fűzni a gondolato -
kat ennek az igének a hallatán:
� Szolgálat: Isten mindenkit szolgálatába hív és állít. Ha

életünk nem a szolgálatra épül és nem ez a mozgatóru-
gója emberi kapcsolatainknak, akkor csupán a magunk
hasznát nézzük. Sajnos a mai kor ezt diktálja nekünk.
Isten a szolgálatot Krisztuson keresztül mutatja meg
számunkra. Ez a krisztusi indulat vezethet minket is.



2 7

� Csüggedés: Egyetlen ember sem kivétel ez alól az érzés
alól. Mindenki megtapasztalja élete során az elkesere-
dést. Ha ez eljut a reménytelenségig, és az az érzés tölt
el bennünket, hogy minden mindegy, mert úgy sem az
lesz, amit mi akarunk, akkor szinte nem is látunk kiu-
tat csüggedésünkből. Ebből akar kimozdítani bennün-
ket Mennyei Atyánk.

� Reménység: a mennyei fény, a csillag fénye ragyog bele
a sötét éjszakába Jézus Krisztusban. Kívülről jön a
fény, nem a mi érdemünk. Mögötte és benne az Isten
kegyelme van.

Isten az egész földet, minden embert el akar érni Szol gá -
ján keresztül. Jézus megváltása mindenkinek szól a világ-
ban, aki meghallja és befogadja Isten igéjét. Ha Jézus ma-
ga van a középpontban, életünk középpontjában, akkor
min den a helyére kerül. A mi ügyünk Krisztusnál van, és
így a gondoskodás, Isten gondviselése is nyilvánvalóvá vá-
lik életünkben. Istennél van az erőnk, ő meg tudja és meg
is mutatja igéjén keresztül, hogy mit tegyünk emberek-
ként földi utunkon.

Vízkereszt ünnepe után 1. vasárnap
Zsolt 97,1–12

Exegézis

A 97. zsoltár hagyományosan a karácsonyi ünnepkörhöz
kötődik, ugyanakkor tartalmát tekintve illik a húsvéti idő-
szakhoz is. Tematikája, stílusa illeszkedik a többi „uralko-
dik az Úr”-zsoltárhoz (Zsolt 24, 29, 47, 93, 95–99), ame-
lyekben JHWH nemcsak a jeruzsálemi kultusz keretein
belül neki járó címet viseli (5. v., $r,a;h;AlK; @/da}), hanem
univerzális módon a történelem Uraként jelenik meg, még-
hozzá nemcsak a választott nép, hanem minden nép
(!yMi[¾h;Alk;) előtt, éppúgy, ahogy Deutero-Ézsaiás is megjö-
vendölte (Ézs 40,5; 42,10.12.17.25; 45,16; 49,13). Már a
felütésben szereplő prófétai perfektum (&l;m;, uralkodik)
elő revetíti JHWH királyságának végső beteljesedését (vö.
Zsolt 47,9; 93,2), a további versekben pedig egy univerzá-
lis eszkatológiai esemény kultikus elemekkel történő ábrá-
zolását olvassuk. Az Úr megjelenésének költői megfogal-
mazása nem tér el a többi ószövetségi teofániától (vihar-
motívumok: Ex 13,21k; 19,16–20; Zsolt 18,8–15; 29,3–9;
50,3; 96,9; az ellenséget tűz emészti el: Zsolt 68,3; 106,18;
Ézs 42,25; a hegyek megolvadnak: Mik 1,4; Hab 3,6); igaz -
ság és jog (fP;v]mi qd,x,; vö. Zsolt 89,15; 96,13; 98,9; 99,4) az

isteni világkormányzás legalapvetőbb elemei, amely ura-
lom az egész kozmoszra kiterjed.

A zsoltárban különösen is nagy szerepet kap annak
hangsúlyozása, miszerint az öröm (hj;m]ci) és az ember igaz
volta (qd,x,) egyazon tőről fakadnak; alapjuk az igaz Király
igazságos uralkodása. Az ember eleve azért lehet igaz
(qyDix¾), mert JHWH igaz (vö. Zsolt 15; Zsolt 24), és igaz
módon kormányozza az egész univerzumot. Az igaz em-
ber az Úrtól nyeri el igaz voltát. Az öröm ezen kimeríthe-
tetlen forrásáról mindenkinek hallania kell: földieknek
(szigetek/távoli partok, azaz költői értelemben véve: a tá-
voli országok lakói) és mennyeieknek is. Maga az ég
(!yIm¾v;) hirdeti „királyi hírnökként” (dgn, Hi Perf) Isten di-
csőségét (d/bK), és a Sion (tulajdonképpen a mennyei szfé-
ra) együtt örvendezik Júda leányaival (azaz a Júda fennha-
tósága alá tartozó városokkal, tehát a földi szférával) örök
királyuk nagysága felett (vö. Zsolt 29,1k; 96,7–9; Ézs
6,1–3).

Ennek az örömnek a kontrasztja a bűnösök (rx; –
ellenség; ls,p, ydeb][o, azaz a „bálványok rabszolgái”; !y[iv;r] –
bűnösök/gonoszok) és hamis isteneik (ls,p, – bálvány; lylia>E
– szótlan, pogány istenek, hiábavalóságok, vö. Ézs 42,17;
45,16; Jer 10,14k) bukása (utóbbi nagyon szemléletes mó-
don mint az igaz Isten előtt való leborulás jelenik meg –
hwj, Hitp Impf). Az Úr nagysága össze sem hasonlítható
más istenekkel (!yhil¿a>AlK;) – az @/yl][, („legmagasabb”) és a
t;yle[}n" (felette van) kifejezéseknek ugyanaz a gyöke (hl[,
lásd Zsolt 47,3.10), az itt szereplő személyes névmás (hT;a')
pedig még tovább erősíti a fenti személyes hangvételű kij-
elentés határozott voltát (vö. Zsolt 95,3; 96,4).

Az utolsó tematikai egység (10–12) újabb ellenpólus-
ként már a mindenkori olvasóknak/imádkozóknak szól,
akik istenfélők (dysij;, vö. Zsolt 30,5), igazak, és „egyenes
szívűek” (bleAyrev]yI, vö. Zsolt 7,11; 32,11; 94,15). Azokat szó-
lítja meg, akik felismerték, hogy Isten gyűlöli a gonoszt
(vö. Ám 5,15; Mik 3,2), ám azt is tudják, hogy bármely
nemzedék, amelyik ragaszkodik Istenhez, és gyűlöli a go -
noszt (vö. Róm 12,9), szembe fog kerülni a bűnösökkel
(Mt 5,12). Utóbbiak szerepe tehát szintén eszkatologikus
jelentőséggel bír; egy olyan világban hirdetik Isten min-
denek felett álló királyságát, amelyben némelyek úgy gon-
dolják, Isten nem uralkodik. Erre válaszul a zsoltár határo -
zottan hirdeti: Isten uralkodik, és nem a bűnösök, így a
benne bízóknak jó okuk van örülni, mert JHWH szent vol-
ta nem megfoghatatlanságában rejlik, hanem igazságában
és az övéi iránt való jóakaratában, amelynek mind a men-
nyei, mind pedig a földi szférában érvényt szerez. Ennek a
védelemnek egyértelmű jele a fény (r/a), amely mindig
Isten jelenlétének és oltalmának szimbóluma.
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Gondolatok az igehirdetéshez

Bizonyos, hogy az elmúlt időszakban gyakran esett szó az
igehirdetésben a jelen magyar valóságát is döntően meg-
határozó eseményről, amelyet leegyszerűsítve pénzügyi
válságnak hívunk. Félő, hogy ez a téma nemcsak a cikk
megírásának idején (2008. november vége) foglalkoztat
sokakat, hanem a következő év elején is aktuális lesz. Az
említett jelenségnek számos aspektusa van, és ki-ki a ma-
ga szemszögéből próbálja megragadni a lényegét, de bár-
mi is legyen a konklúziója egy-egy fejtegetésnek, az úgy-
nevezett válság alapjának mindenki a bizalom hiányát te-
kinti – mindez pedig nem máshol érvényes, mint a szá -
mok és a „csillagos-apróbetűs lényegek” világában, ahol
matematikai műveletekkel, valamint száraz jogi szövegek
citálásával elvileg mindent el lehet intézni. Ez az ősbizal-
matlanság, ami már az édenkertben is érvényesült; a csúsz-
tatás, az információ elhallgatása, elferdítése. De hiába az
ironikus „ki hitte volna?”, mert az nem segít! Amikor a
nyilvánosság előtt megy tönkre sok-sok ember egziszten-
ciája (vagy épp a miénk), mert bálványokban hittek és
hisznek, talán észreveszik majd, hogy valami nincs rend-
ben. Nem lehet kívülállónak maradni és halálos nyuga-
lommal hallgatni a recesszióról meg elbocsátásokról szóló
híreket, hanem cselekedni kell(ene, ha nem lennénk ön-
magunkban lelki szempontból védtelenek), mert az a bál-
vány nem szól és nem cselekszik, hanem – ahogy a zsoltá-
ros is írja – leomlik. Igaz, ez még nem az eszkatologikus
értelemben vett leomlás, mert a jelen bálványai nem
csúsz va-mászva borulnak le az örökkévaló Király elé. Igaz,
nem is egy életellenes világ önmeghasonlásának vagyunk
tanúi, mert ilyen világrend egyszerűen nincs. Van viszont
az önmagát szabályozni tudó, lelki nagykorúságban tob-
zódó világ illúziója, amely ugyan szótlan és tehetetlen bál-
vány, de a szolgái annál hangosabbak. A 97. zsoltár őszin-
te, nem tagadja le az Isten uralmát tagadók hatalmát, mert
az mégiscsak hatalom (Ef 6,12), ami a félelem és a bizal-
matlanság révén tömegek életét képes tönkretenni. A min -
ket érő fenyegetés azonban csak addig valós, amíg meg
nem jelenik a valódi Úr, akihez a bálványok hatalma nem
mérhető (vö. Zsolt 82).

A zsoltáros a jelenben is megláttat velünk egy sokkal
mélyebb, lényegibb valóságot – az Úr uralkodik! Amikor
ezt Jézus Krisztus követőiként kimondjuk, a „legeslegiga-
zabb” ragyogására gondolunk. Mert minden, ami végső
mó don megnyilvánult és megnyilvánul számunkra Isten
szuverén uralmából, az Jézus Krisztus által lett nyilvánva-
lóvá. Krisztus az uralkodó Úrról tett és tesz tanúbizonysá-
got, inkarnációja a lehető legtartalmasabb (öröm)üzenet,
ami a teremtett világban „elhangozhat” a menny és a föld
Uráról. Minden földi szava és tette – a születésétől a feltá-
madásáig – Isten dicsőségét és ezáltal az élet diadalát
visszhangozza. E helyütt talán felesleges lenne idézni a

köz ismert „én vagyok”-mondásokat vagy az Atyáról szóló
kijelentéseket, illetve az Úrtól tanult imádságot (doxológi-
ával vagy anélkül). Legyen szó örömteli életről vagy a go-
noszság (és soha nem az ember) ellentmondást nem tűrő
gyűlöletéről, a keresztény ember Krisztusban találja meg
Isten soha el nem múló dicsőségét ebben a földi létben, sőt
az után is. Van okunk nekünk is együtt örülni a zsoltáros-
sal, hisz a jelen – stílusosan – páni hangulatában (pánik)
a bizalmatlanság és a félelem ellen a leghatékonyabb lelki
fegyver Isten szabadítása és oltalma, valamint a benne va-
ló bizalom, amely mindannyiunkat összeköt.

P E T H Ő  AT T I L A

Tallózó

„A zsoltár szavai közvetlenűl öröménekűl tekinthetők Iz -
rael egy győzelme fölött, de teljes értelemben a Messiás di-
adalára alkalmazhatók (…) Krisztus másodszor az ég fel-
hőiben fog eljőni.” (Káldi Biblia jegyzetei. BibliaTéka CD-
ROM. Arcanum Digitéka Kft.)

„»Uralkodik az Úr«. Az Úr királyságáról szóló zsoltá -
rokban ez nem fordítható múlt idővel (»Királlyá lett az
Úr«), mert ő örök Király (…). Még rövid időre sem vesz-
tette el királyságát. (…) A bálványimádók megszégyenül-
nek. (…) Hiába dicsekednek az »istenkékkel«, hiszen ma-
guk az istenek is meghajolnak (…) Úr előtt. (…) A 8. vers-
ben említett Sion nem a Sion-hegyet jelenti, hanem Isten
Jeruzsálemben élő gyülekezetét. (…) Már most, amikor a
gyülekezet együtt él a bűnösökkel, lehet örülni az Úr eljö-
vetelének.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM.
Arcanum Digitéka Kft.)

„A szigetek itt költői kiterjesztés, a világ ismeretes és
ismeretlen zegét-zugát jelenti. (…) Felhő és homály veszi
körül trónját – mindig absconditus Deus, éppen dicsősé-
génél fogva (…) részletezi természeti dicsősége rettene-
tességét. Ősi, mitológiai képek elevenednek meg: tűz jár
előtte, és megemészti ellenségeit. (…) A második részben
az univerzális üdvrendnek az emberre való vonatkozása
jelenik meg. A természet Ura, aki trónon ül, azért ül ott,
hogy az erkölcsi-szellemi világban országoljon.” (Ravasz
László: Az Ó/Újszövetség magyarázata. Kálvin Kiadó)

„Nincs értelme bálványképeket imádni, ha maguk az
is tenek is Istennek hódolnak. Az ógörög fordítás itt az is-
teneket mennyei lényeknek értette, és »angyal«-lal fordí-
totta. Ebben a formában hivatkozik erre a versre a Zsid
1,6.” (Biblia – Magyarázó jegyzetekkel. Magyar Biblia tár -
sulat, Kálvin Kiadó)

„Hozzátartozott a vallástételhez, hogy Isten érthető
szóval és történeti tetteiben adta tudtul akaratát. S mert
igazságát és jogosságát hirdeti minden, megjelenése nem
elrémítő, hanem örvendezésre indító. Ujjongjon hát előtte
az egész föld s a távoli szigetek mind! (…) Elsősorban ön-
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maguknak tették fel a kérdést: szeretem-e Jahvét, elhatá-
roltam-e magamat a gonoszságtól?” (Szabó Andor: Lá bam
előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

Illusztráció

TÖRTÉNET
(Uralkodik az Úr! Vigadjon a föld…)

A sátán műve

„Ha azt képzelném, hogy az Úristen nem érti a tré -
fát, nem is akarnék a mennybe jutni!”

(Luther Márton)

A Teremtő gyönyörködve tekintett le a fényárban úszó vi-
lágra. EI is határozta, hogy szétnéz egy kicsit odalent.

Mivel csak rövid ideig akart maradni, egy kis falut vá-
lasztott úti célul. Az első, amin megakadt a pillantása: a fő-
tér közepén egy hatalmas épület volt, amelynek a tornya
az égig ért. Elgondolkodott, amikor legutoljára itt járt,
még nem állt itt ez a valami. 

Odabent hűvös, kicsit nyirkos félhomály fogadta… A
falak telis-tele voltak sajátságos képekkel: egy anya a kis-
gyermekével, fejükön csillogó karikákkal. Meg borzongva
vetett egy pillantást egy faalkotmányon függő, vérző em-
beri test szobrára…

Hozzászokva a félhomályhoz, meglátott néhány, sötét
kö penybe burkolózott embert, akik fontoskodva ide-oda lé -
pegettek a nagy épületben, néhányuk vastag, fekete köny vet
cipelt.

– Állj meg már, barátom, egy percre! – kapta el az egyik
karját –, mondd csak, hova kerültem én tulajdonképpen?!

– Micsoda istentelen kérdés! Ez itt természetesen az
Isten háza!

– Aha… – fontolgatta a Teremtő a választ –, de fiam,
ha ez itt az Isten háza, akkor hol vannak a virágok, a nap-
fény, az énekesmadarak…?

– Nem látod, hogy feltartasz, most nincs időm ilyesmi-
re – szabadította ki karját a másik.

– Csak még azt mondd meg: sokan jönnek ide?!
– Hát az utóbbi időben nem mondhatnám…
– Mégis – tette fel a Teremtő az utolsó kérdést –, mé-

gis, mit gondolsz, miért jönnek kevesen? 
– Természetesen a Sátán műve ez is! Megrontotta az

embereket. Ezért koptatja a nép ma szívesebben a parkban
a padokat, és sütteti a hasát a nappal…

A Teremtő kilépve a napfénybe, mélyet lélegzett…
Meg pillantott az egyik padon egy vézna emberkét, aki át-
szellemült arccal hallgatta a madárcsicsergést, sugárzó

szemmel csodálta a tavaszi virágokat, és jólesően élvezte a
napsugarak melegét.

A Teremtő mellé ült, kényelmesen elnyújtózott a ke-
mény, esőáztatta deszkán, kezét a mellette ülő vállára ej-
tette, és csak ennyit mondott: kolléga…

(Herman van Veen nyomán)

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Ez egy óriási ívű zsoltár. Két pilléren nyugszik. Az első és
utolsó vers nagy félkörrel öleli át a mondanivalót. „Az Úr
uralkodik… örüljetek, igazak az Úrban.”

Mi, emberek valamennyien szigetek vagyunk a mi ki-
csiny világunkban, magunk körül forgolódva, elszigete -
lődve, magunkba zárkózva. Isten örömre hív, örvendezés-
re. Isten megvilágosít, „minden nép meglátja a dicsőségét”.
Ha a világosság felé haladunk, megszűnik az elszige te -
lődés, egységre juthatunk.

Vízkereszt táján újra és újra az örökkévaló világosság
áll az üzenet középpontjában, amely csodálatos formában
hangzik templomi énekeink révén. A világosság megteste-
sítője Jézus Krisztus, aki utat mutat, és megvilágosítja a
célt.

A 258. ének 5. verse rámutat az ördög elleni harcunkra,
akivel szemben Jézus a diadalmunk. Összecseng az üzenet
a 97. zsoltárral, a 6. vers a Szentháromságot dicséri.

Három szó fogja át az egész zsoltár üzenetét: Ural -
kodik az Úr!

Felismerjük az Isten hatalmát, ahogy János evangélista
írta „…láttuk az ő dicsőségét.” (Jn 1,14) Vonatban ülünk
több százan, és utazunk a cél felé. Ha nappal van, gyö-
nyörködhetünk a tájban, s ha éjszaka utazunk, sötét van.
De nyugodtan ülünk nappal vagy éjszaka a fülkében, mert
van vezetőnk, aki mindig figyeli a jelzőket. Az „Uralkodik
az Úr!” ezt jelenti Sion népe számára: biztos kezű vezetőnk
van. S valljuk: „Rád bízom sorsomat, Uram mindhalálig.”
(EÉ 354,1)

Uralkodik az Úr? Dürrenmatt az Alagút című elbeszé-
lésében írja: befut a vonat az alagútba. Már órák múlnak,
és még mindig az alagútban vannak. A sebesség pedig
egyre nő. Valaki előremegy a kocsikon keresztül a vezető-
fülkékig, és megdöbbenve látja, a fülke üres. A vonat ro-
han, vezetője nincs. Azután nagy hangzavar támad a ko-
csikban, pánik tör ki, s valaki így kiált: zuhanunk!

Istent elveszítettük, s most zuhanunk lefelé. Íme, az
ellentét, amikor a mondat végén kérdőjel van – azok szá-
mára, akik nem hiszik, hogy uralkodik az Úr!

S ha valaki már látott, de elveszítette látását? Jézus ilye-
neket is meggyógyított. Jézus ma is meg akar gyógyítani,
hogy eljussunk az igazi felismerésre: uralkodik az Úr!
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Vízkereszt ünnepe után 2. vasárnap
5Móz 30,11–15

(Legalább) egy gondolat bánt engemet…

Az igehirdetés feladatával való imádságos küzdelem során
most mindenképpen meg kell állnunk a deuteronómiumi
igehirdető zárógondolatai közepén: eléd adtam ma az éle-
tet és a jót, de a halált és a rosszat is. Alapigénk az ő mon-
danivalójában az összegzés pillanata, az eszencia világos
és életszerű összefoglalása. Mögötte egész sor prédikáció
áll már, amelyek jól felépítve, lényegre törően megalapoz-
ták a törvényadáson alapuló sínai szövetség tartalmának
kifejtését – hiszen mindez nemcsak elméleti fejtegetés, ha-
nem világos beszéd jó és rossz, élet és halál dolgában.
Ezért el kell csendesednünk, és becsületes önvizsgálattal
számot kell vetnünk azzal is, hogy az elmúlt időkből kap-
tak-e ilyen alapozást mindazok, akik bennünket hallgat-
tak. Élet és halál, jó és rossz dolgáról – végső soron Isten
ránk vonatkozó akaratáról – tudtunk-e olyan életszerűen
szólni, hogy most elegendő legyen mindezt összefoglalóan
megszólaltatni a szószéken?

A szövetség prédikációja

Az ószövetségi törvényadásról szóló beszámoló megismét-
lése a Deuteronómiumban sajátos célú és hangvételű útmu-
tatás a sínai szövetség mibenlétéről. Míg az Exodus könyve
beszámol a körülményekről, az adott nemzedék életében
mutatkozó nehézségekről, zavarokról és az elvégzendő fel-
adatokról, addig Mózes 5. könyve már arról prédikál, hogy
ez a szövetség nemzedékek váltakozásában miként bonta-
koztatható ki, miként válhat életté a választott nép számára,
amennyiben gondosan ápolja és megtartja azt. Mert ennek
a szövetségnek az alapja Isten kinyilvánított akarata, amely-
re egy válasz létezhet: az ember, a választott nép engedel-
messége. Éppen ezek a prédikációk mutatják meg azonban
azt is, hogy mennyire tévúton jár Istennel kapcsolatban
mindenki, aki valamiféle formális, külső törvény alapján
próbálja megragadni Istennek reá vonatkozó szándékát,
vagy bármiféle hagyománytiszteletbe és történelmi gyökér-
keresésbe kapaszkodva igyekszik megragadni a lényegét –
hiszen itt élet és halál kérdéséről, a mindenkor Vagyok és a
halandó kapcsolatáról van szó. Nem a nép hordozza a tör-
vényadás és a szövetségkötés hagyományát önmagán –
amely által mint nép is megszületett persze a sínai pusztá-
ban –, hanem éppen a szövetség, a benne megnyilvánuló
Isten akarata és szándéka hordozza a népet. Ennek végső lé-
nyege a szeretet köteléke: „Szeretni fogod Istenedet, az Urat
teljes szívedből és teljes lelkedből, és élni fogsz.” (30,6)

Nehézségeket okozhat az ige értelmezésében, ha azt
rendszerező vallási értelemben közelítjük meg, „a tör-
vény” szerepének elemzése ugyanis ebben az összefüggés-
ben félrevezető lehet. Miközben tudomásul kell vennünk,
hogy a zsidóság életében a tórának, s ezzel a törvénynek
központi szerepe van, ugyanakkor alapigénkben éppen azt
látjuk, hogy ez mennyire nem csupán a cselekedetekről
vagy külsődleges emberi dolgokról szól. A gyanakvó kér-
dés, hogy a törvény lehet-e élet, sokkal szélesebb, asszoci-
atív összefüggésben értelmezendő – hiszen napnál világo-
sabb, hogy itt sokkal inkább Isten és ember bensőséges,
személyes és közösségi kapcsolatáról van szó: arról, hogy
mit tehet Isten az emberrel ebben a szövetségben.
Igehirdetésünkben így sokkal nyilvánvalóbban köthető az
egykori mondanivaló a Krisztuson alapuló újszövetségi
tartalomhoz is.

A textus tárháza

Textusunk felépítése és mondanivalója egyaránt jól átte-
kinthető: Isten és ember, Isten és közösség összefüggésé-
ben gondolkodik. Istennek a világban megjelenő dicsősé-
géről – ami a vízkereszt ünnepét követő időszak nagy té-
mája – szintén ebben a dimenzióban szól. Jelt ad hatalmá-
ról, erejéről, befolyásáról, de most nem az óegyházi evan-
géliumhoz, a kánai menyegzőhöz hasonlóan, hanem a
tanítványi életre vonatkoztatva. Fogalmazhatjuk így is:
mennyei dicsősége és akarata átjárja és átformálja a tanít-
vány földi életét, aki szövetségesi viszonyban áll vele.
Fontos azonban a különbségtétel: nem a szövetségesi kö-
telezettségek emberi teljesítésén van a hangsúly, azaz nem
az ember, a közösség ad módot az Úrnak arra, hogy mun-
kálkodhasson bennünk. Az engedelmes tanítványi kör
úgy lesz jeladássá, ha Isten dicsősége felragyog rajta és
benne a világban. Luther szavaira asszociálhatunk a ke-
resztény emberek – lényegét tekintve teljesen megegyező
– „újszövetségesi” helyzetéről: „Mindenkinek a másik szá-
mára mintegy Krisztussá kell lennie, hogy egymás
Krisztusává legyünk, és mindenkiért magává Krisztussá,
vagyis igazi keresztyénekké!” Ez a tanítványi transzparen-
cia, Isten átformáló hatalmáról szóló tanúskodás Mózes 5.
könyve prédikátorának sürgető mondandója.

Isten átformáló akarata, annak megismerhetősége nin-
csen beérhetetlen messzeségben egyikünktől sem. Az áthi-
dalhatatlan mennyei vagy a „tengeren túli”, elérhetetlen
immanens távolság sem lehet akadály Isten és ember kap-
csolatában – még akkor sem, ha az ember gyakran és is-
mételten összegabalyodik és küszködik azzal, hogy miként
valósítsa meg az Úr törvényét, igéjét a mindennapi reali-
tások között. Ez azonban egyáltalán nem a lehetetlenre va-
ló vállalkozás, hiszen Isten nem zárkózik el a mennyek ti -
tok zatos magasában. Nem kell útra kelnünk sem, hogy a
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föld túlsó végéről hozzuk el a hiányzó és fogyatkozó isten-
ismeretet. Azért, mert a Szentírást eredetileg nem Kínában
gyártották, még lehet „versenyképes” az élet alapvető dol-
gaiban – mondhatjuk némi éllel… Mindez nem áll szem-
ben a Jézus Krisztusban kapott kinyilatkoztatással, éppen
ellenkezőleg! Az, hogy Isten viszont alászállt a mennyből,
és megjelentette az emberiségnek Isten igazságát, csak sok -
szorosan aláhúzza hozzánk való közelségét!

A távolságérzettel szemben Isten igéjének helye a szánk-
ban és a szívünkben van. Erről ír a megelőző sorokban
ószövetségi prédikátorunk is: „Szívedet és utódaid szívét
körülmetéli Istened, az Úr… És te újra hallgatni fogsz az Úr
szavára.” (6. és 8. vers) Személyiségünk centruma és ami
abból kifelé megnyilvánul: ez a csodálatos tanítványi át-
alakulás két legfontosabb fészke. Szívben és észben tarta-
ni, szem előtt tartani: itt jelenjen meg újra és újra dicsősé-
gében és hatalmában az Úr. A száj pedig az ószövetségi
tradícióban oly hangsúlyos tanítás és továbbadás, folya-
matosan hangzásban-mozgásban tartott hittapasztalat fe -
lelőse, a nemzedékről nemzedékre szálló szövetség – a jó,
az élet és az áldás továbbadásának hatékony eszköze. A
textus utolsó verse így vezet vissza bennünket a deutero-
nómium nagy mondanivalójához élet és halál, jó és rossz,
áldás és átok közötti mindennapi – és hétköznapi – vá-
lasztási kényszerünkhöz.

Gondolatok az igehirdetéshez

Igehirdetésünk fő témája Isten dicsőségének megjelenése
a világban, méghozzá a tanítványi életeken és közösségen
keresztül. Arra rendelt minket, hogy nevének dicsőséget
szerezzen – életünk, a mindennapok valóságában megva-
lósuló kereszténységünk tükrében mindez sokszor kétség-
beejtőnek és reménytelennek látszik. Ugyanakkor éppen
ezt célozza meg Isten igéje (az Ó- és Újszövetségben egy-
aránt), mivel Isten mindent megtesz és lehetővé tesz azért,
hogy ez valósággá legyen. Így kell megjelennie felismerhe-
tően és megragadhatóan Krisztusnak bennünk és rajtunk,
ahogyan Luther is mondja. Afelől pedig ne legyen kétsé-
günk: aki Krisztusból ad a világnak és az egyháznak, jót és
áldást, és nem rosszat vagy hiábavalóságot tesz vele…

Mindebben a szív és a száj együttes ereje meghatározó.
Szívünk valósága az, ahol Isten megküzd értünk, nem tő-
lünk távoli és független ügyek ezek. Nem elérhetetlenül
„magas” vagy a valóságtól távoli, amit Isten el akar végez-
ni rajtunk és általunk, bármennyire is ebben a benyomás-
ban élünk manapság. Ez pedig azt is jelenti, hogy sem nem
idegen a mai ember problémáitól Isten szándéka, se az
erejét nem haladja meg. Számolnunk kell azzal, hogy Isten
számára nem lehetetlen akadály az, amit mi emberi szem-
mel annak ítélünk. A szövetséges viszony hordozó ereje
ugyanis Isten, és nem az ember.

A szív természetes párja igénkben a száj, a továbbadás,
a tanúságtétel, az élő szóval felhangzó ige forrása. Hiá ba -
va ló küzdelem az eljövendő generációk, mostani és meg-
születendő szeretteink áldásos javáért, életéért aggódni és
dolgozni, ha közben elnémul annak figyelmeztető, óvó
szava, aki mindezt meg is tudja cselekedni velünk. Ha tu-
datlanságba és tapasztalatlanságba támogatjuk félelem-
ből, tapintatból vagy felületességből mindennapi, családi
vagy éppen egyházi környezetünket, éppen azt tesszük le-
hetetlenné, hogy Isten ma elénk adja az életet és a jót, de a
halált és a rosszat is. Hiszen a döntő, szó szerinti élet-ha-
lálkérdés ma is éppen az, hogy mi fordíthat bennünket
ténylegesen és hatékonyan a rossz és a halál felől az élet és
a jó felé, azaz mi ad nekünk valóságos tanítványi életet.

K O R Á N Y I  A N D R Á S

Tallózó

„Pál apostol Krisztusra céloz, amikor ezt a textust idézi »a
hitből való igazság« jellemzésére, és remek applikációt fűz
a szájunkba és szívünkbe adott ige gondolatához Róm
10,10-ben.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM.
Arcanum Digitéka Kft.)

„Bár a törvény mennyei eredetű, Isten világosan kinyi-
latkoztatta azt Izráelnek, ezért nem volt szükség arra, hogy
bárki felmenjen a mennybe, hogy lehozza, és nem kellett
senkinek átkelnie az óceánon, hogy elhozza. (…) Pál fel-
használja a 14. verset a Róm 10,6–8-ban azon az alapon,
hogy Krisztus betöltötte a törvényt, és ő az egyetlen, aki
tökéletesen a törvény szerint élt (Róm 10,4–5). (…) Ezért
ez az ige Krisztusról közel van (»közel van hozzád«, Róm
10,8), senkinek sem kell lehoznia Krisztust a mennyből
vagy fel a halottak közül, mert már megtestesült, és
mennybe ment.” (A Biblia ismerete kommentársorozat.
Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

„A törvény nem ezoterikus tudás, aminek szüksége
lenne egy Hénokhoz hasonló, égbe felvett kiválasztott köz-
vetítőre. A szövetség ünnepén ismertették, és most Isten a
szívbe helyezi a hajlandóságot a megtartására.” (Jeromos
Bibliakommentár. Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat)

„Egyedül Isten végtelen kegyelmének köszönhető,
hogy Isten hangja továbbra is hallható lesz. Isten biztosítja
népét arról, hogy a prófétálás nem fog megszűnni. Nem
kell óceánokon átkelni vagy a mennybe felhágni ahhoz,
hogy meghallhassák az Úr szavát.” (Cornelis van der Waal:
Kutassátok az Írásokat! Iránytű Kiadó)

„(…) nem számít, hol van az a lélek. Bárhol is legyen,
az Ige közel van hozzá. Nem is lehetne közelebb, mint a
szájban és a szívben. Egy mozdulatot sem kell tennünk,
hogy elérhessük. (…) Ne mondd a te szívedben: Ki megy fel
a mennybe? (tudniillik azért, hogy Krisztust lehozza) vagy:
Ki száll le a mélységbe? (tudniillik azért, hogy Krisztust a
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halottak közül felhozza), hanem mit mond? Közel van hoz-
zád az Ige, a te szádban és szívedben, azaz a hitnek Igéje,
amelyet mi hirdetünk. Mert ha száddal Úrnak vallod Jé -
zust, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a
halottak közül, megtartatol.” (C. H. Mackintosh: El mél -
kedések Mózes 1–5. könyvéről. Evangéliumi Kiadó)

Illusztrációk

GONDOLATOK
(nagyon közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben
van, teljesítsd hát azt!)
„Isten nem parancsol lehetetlent, hanem amidőn paran-
csol, buzdít megtenni azt, amit tudsz, és kérni azt, amit
nem tudsz.”

Szent Ágoston (354–430): A galatákhoz írt levél

(a parancsolat, amelyet én ma megparancsolok neked…)
„Az embernek önmagát kell megvalósítania (…), még-
hozzá, ahogy azt magának elképzeli… Így tekintve az ön-
megvalósítás elegáns körülírása a kemény önzésnek, mely
brutális vonásokat mutat. Minden, ami nem tetszik, abból
kilépek. Azért vannak a többiek, hogy én megvalósíthas-
sam magam! Jézus lelkülete egészen más…”

(egy müncheni pap munkájából)

TÖRTÉNET
(eléd adtam…)

Valakitől hallotta, hogy kölyökkutyájának csukamájolajat
kell adnia, attól jó fejlődik. Ezért minden nap a térde közé
szorította az állat fejét, és a keserű folyadékból egy kanál-
nyit a fogai közé erőltetett.

Egyszer, talán nem fogta elég erősen, a kutya kiszaba-
dította magát, és kiköpte az orvosságot. Aztán odasomfor-
dált hozzá, és hosszú nyelvével élvezettel lenyalta a kana-
lat.

Így döbbent rá, hogy a csukamájolajat szereti, de az
erőszakot utálja a kutya…

(Anthony de Mello)

VERS
(eléd adtam…)

Angelus Silesius (1624–1677) német költő: Kerúbi vándor
(részlet)

A legnagyobb csoda mégis az ember itt;
Isten s ördög lehet; útja kit merre vitt.

(Szabó Lőrinc fordítása)

Első hallásra – fiatalok gondolatai

A törvény van a középpontban, úgy, ahogy ma arra min-
denhol hivatkoznak. A törvény betartása megkerülhetet-
len, de hogy még a szerető Istennek is ez a legfontosabb?
Kiábrándító.

Ilyen és hasonló „fiatalos” vélemények után az elsőren-
dű kérdés: mit kezdjünk a törvénnyel? Egyáltalán szükség
van rá? Természetesen rögzíteni kell az emberek társas
együttélését szabályozó normákat, és ha ezt maga Isten te-
szi meg, az sokkal jobb, mint ha az egyik ember erőlteti rá
a másikra. Istentől azt is elfogadjuk, ami ellen normális
körülmények között mindenképp lázadnánk. Kü lönben is,
a törvény bennünk van. Ahogyan az evangéliumot ma-
gunkban hordozzuk, a boldogságot, a szeretetet is ma-
gunkban hordozzuk, úgy a törvény is bennünk lehet. Mert
mit hordozunk magunkban? Őseink génjeit, ösztönös re-
akciókat, szokásokat, de az istenhitet is. És a „hit által van-
nak a cselekedeteink” elv alapján hit által van az isteni tör-
vény betartása is. Igen, szükség van a törvényre, be kell
tartani és tartatni, de ha magamban hordozom, mint az
Isten törvényét, ami a részem, nem kell harcolni a betarta-
tásáért.

Az egészben a választás a legjobb. Mivel szabad aka-
ratom van, és tehetem a jót vagy sajnos a rosszat is, eszköz
arra, hogy a törvényen keresztül hitet, illetve bizonyságot
tegyek Jézusról. Ha az „ellenkező irány”, a csábítás ellenére
a szeretet törvénye szerint élek, azzal bizonyságot tettem
Jézus Krisztusról. Választhatom a jót és a rosszat, az életet
és a halált. Félelmetes, de a törvény, ami egyet jelent a til-
tással, ellenkező hatást fejt ki: hatalmat ad a kezembe, a
választás hatalmát. A választás hatalma pedig szabadságot
ad az embernek.

Ez az ige újabb bizonyíték, hogy az Isten élő, közvetlen
kapcsolatban van a teremtményével, velem. Aki így beszél
Mózessel és Józsuéval, az velem is így beszél. És mivel eny-
nyire közvetlen, nem hivatkozhatom arra, hogy nem tud-
tam, mit akar tőlem. Hazudik, aki azt állítja, hogy nem
tud ja, mit szabad és mit nem. Ne keressük a kifogásokat,
hiszen Isten parancsolatai elérhetőek, áttekinthetőek, ta -
nul mányozhatóak a számunkra.

Vízkereszt ünnepe után 3. vasárnap
Hós 11,1–4.9

De tempore

A vízkereszt ünnepe utáni vasárnapok a karácsonyi ün-
nepkör befejező időszakát képezik. Miközben visszautal-
nak az inkarnáció-epifánia üzenetére, egyre jobban előre
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is mutatnak Krisztusnak a szenvedésben és a feltámadás-
ban megnyilvánuló dicsőségére.

A vízkereszt ünnepe utáni 3. vasárnap agendáinkban
megjelenő témája Istennek Jézus Krisztusban láthatóvá
lett szeretetére utal. Ezt mutatja meg az óegyházi evangé-
lium (Mt 8,1–13), amelyben a közösségből kirekesztett
lep rást és a közösségbe be nem fogadott pogány kaperna-
umi százados szolgáját gyógyítja meg szeretetének hatal-
mával Jézus. Erre a szeretetre világít rá az ószövetségi tex-
tus Hóseás próféta könyvéből, amelyben a kiválasztott nép
tőle eltévelyedett közösségét mint gyermekét fogadja visz -
sza szeretetével Istene és Atyja.

Az igehirdetésre való készülésnél érdemes figyelembe
venni, hogy a vízkereszt ünnepe utáni 3. vasárnap ebben
az esztendőben január 25-ére, Pál apostol megtérésének
ünnepére esik, amely ünnep szintén Isten bűnbocsátó sze-
retetének hatalmára utal.

Kontextus

Az Ószövetségben valamennyire is járatos igehallgatónak
két dolog juthat eszébe Hóseásról. Az egyik az, hogy Hó -
seás az egyetlen nem a déli országrészből, hanem Izraelből
származó kispróféta, aki valószínűleg megélte az északi ki-
rályság asszírok általi megdöntését Kr. e. 722-ben. A másik,
talán még ismertebb tény az, hogy Hóseás prófétai cseleke-
detként feleségül vett egy Gómer nevű parázna nőt, akitől
három gyermeke született. A gyerekek nevei sokatmondó-
ak. Az elsőszülött fiú neve, Jezréel Izrael csatáinak helyszí-
nére utal. A második gyermek, a „Nincs irgalom” nevű lány,
valamint a harmadik gyermek, a „Nem népem” megszólí-
tású fiú nevének jelentése nem szorul magyará zatra.
Gondolom, az sem szorul különösebb ecsetelésre, hogy
Hóseásnak mint édesapának mennyire nehéz lehetett a
„könnyűvérű” nőtől származó, sajátos jelentésű nevekkel
bíró gyermekek nevelése. Az igehirdetési alapige üzeneté-
nek csodája ugyanez. Istennek mint férjnek nagyon nehéz
elhordoznia népe hűtlenségét. Mégis szeretettel fordul né-
pe felé. Jezréel harcai helyett békességet hirdet, és azt, hogy
van irgalom, és népe mégis az ő népe.

Hóseás próféta könyvét általában két részre szokás
osztani. Az első három fejezet a próféta családi életét mint
jelképet beszéli el. A könyv második része Izrael hűtlensé-
géről, Isten hűségéről és ítéletéről szól. Ebben a részben
sze repel a 11. fejezet 1–11. verse mint emlékeztetés az
Egyiptomból való szabadulásra. Ebből a fejezetből való
perikópánk.

Textus1

1. v.: Miközben Isten emlékezteti népét az Egyiptomból
való csodálatos kiszabadulásra, maga is visszagondol arra,
hogyan szerette meg népét mint gyámoltalan gyermeket.
Izrael kiválasztásának egyedül ez a szeretet az alapja. A
próféták igehirdetésében Mózestől kezdve hangsúlyos ez a
gondolat: „Nem azért szeretett meg és nem azért választott
ki benneteket az Úr, mintha valamennyi nép között a leg-
nagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok, hanem
azért, mert szeret benneteket az Úr.” (5Móz 7,7)

2. v.: Isten feltétel nélküli szeretete és gondoskodása
ellenére Izrael elpártolt Istentől. Hívta őket Isten és hívták
őket Isten emberei, a próféták. (A héber arq – „hívni” ige
Q Perf. 3. személyű általános alanya nem teszi egyértel-
művé, hogy ki hív: Isten és/vagy prófétái.) A választott nép
mégis, csak azért is a hívással ellentétes irányba ment. A
baaloknak áldozott és a bálványoknak tömjénezett. Is ten
hívására a nép engedetlenséggel, szeretetére hálátlanság-
gal válaszolt.

3. v.: A gyermekét járni tanító, fiát karjaira emelő apa
képének Istenre és népére való vonatkoztatása az Ószövet-
ség egyik legszebb, megható és megindító hasonlata. Ért-
hetetlen, hogy a nép miért hagyja el Istent, kitéve magát
rengeteg bajnak, amelyekből egyedül Isten tudja kigyógyí-
tani őket.

4. v.: Fordítása problematikus. Károli fordítása szerint:
„Olyan voltam hozzájuk, mint a kik leemelik szájukról az
igát.” Az új fordítás szerint: „Úgy bántam velük, mint
mikor va laki arcához emeli gyermekét.” A katolikus for -
dításban: „Olyan voltam hozzájuk, mint aki arcához eme-
li a csecsemőt.”

A problémát az apa–gyermek képnek a gazda–jószág
képre való esetleges váltása okozza. Ezt erősítenék az em-
beri kötelékkel vontam őket és a jóságosan enni adtam ne-
kik kifejezések. Ezt erősíti a Károli-fordítás is, amely a hé-
ber l[ szót „ó” punktációval olvassa, így a szó az „iga” je -
lentéssel bír. Az írásmagyarázók közül néhányan ugyanezt
az l[ szót viszont „ú” punktációval olvassák,2 így jelenté-
se „gyermek” lesz. Ezt az értelmezést veszi át az új protes-
táns fordítás. Az igehirdetésre készülve – már csak az egy-
szerűsítésre való törekvés miatt is – érdemesebb az
apa–gyermek kép mellett megmaradni.

9. v.: A `dq ^brqb „szent közötted” kifejezés igazi heb -
raizmus. A szent Isten nem népével (vele), nem népénél
(nála) van, hanem közötte. A kifejezés értelmét nagyon jól
adják vissza az ökumenikus imahét alkalmain gyakran éne-

1 Köszönöm Füzesi Judit lelkész exegetikai segítségét.
2 Czanik Péter: Hóseás könyvének magyarázata. Budapest–Gödöllő,

1996. 146. o.
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kelt 280-as énekünk kezdő sorai: „Itt az Isten köztünk, /
Jertek őt imádni, / Hódolattal elé állni! / Szent a je len léte…” 

A kifejezés azt közvetíti, hogy ha Isten földi apa volna,
megérdemelt büntetéssel büntetné szófogadatlan gyerme-
két. De Isten nem ember; ő mennyei Atya, és nem földi
apa. Egyedül ő szent népe között, aki haragszik ugyan a
bűn miatt, de szereti a bűnöst. Szentségéhez azért ragasz-
kodik, hogy szerető Atyaként irgalmazhasson bűnös gyer-
mekeinek.

A prédikáció felé3

Hóseás könyve 11. fejezetének az egyik írásmagyarázat4

egyenesen „Az Ószövetség tékozló fia” címet adja. Nagyon
szép és sokatmondó a párhuzam Jézus példázatával, fő-
ként ha a tékozló fiát visszafogadó apa szeretete felől kö -
zelítünk az ige üzenetének kifejtéséhez.

Mi jellemzi Isten apai szeretetét? Mindenekelőtt az,
hogy életre hív minket.

Egyiptomból, a szolgaság házából az életre hívta ki
Izrael fiait, amikor csodák során át kiszabadította, a negy-
venéves pusztai vándorlás után a tejjel-mézzel folyó Ká -
naán földjére vezette őket.

Egyiptomból hívta el egyszülött Fiát, Jézus Krisztust.
Nem véletlen, hogy vízkereszt ünnepe után, de még a ka rá -
csonyi ünnepkörben hangzanak el ezek a prófétai igék. Hi -
szen Hóseás sorait – Egyiptomból hívtam el fiamat – Má té
evangélista tipologikusan a Heródes elől Egyip tom ba mene-
kített Jézus hazatérésére vonatkoztatja (lásd Mt 2,13–15). Itt,
ezen a ponton lehet megkezdeni az ószövetségi szöveg lut-
heri, evangélikus értelmezését, a Krisztus-központú bizony-
ságtételt. Isten ugyanis nemcsak Jézust hívta el Egyip -
tomból, hanem Jézus által hívott életre minket is. Jézus által
bennünket is Egyiptomból hívott el a vele való közösségre.
A kereszténység számára Egyiptom spirituális értelmet
nyer. Az egyiptomi rabság a bűn és a halál szolgálatát jelké-
pezi, amelyből Jézus vezet ki bennünket: a bűnből új életre,
a halálból örök életre. A magyarországi szlovák nyelvű
evangélikusok énekeskönyvében, a Tranosciusban az egyik
ének így alkalmazza Jézusra ezt a képet: 

„Krisztusom az én éltem, / Nyereség halálom; / Szívem
övé egészen, / Békességgel várom. / Ő vezet a keserves /
Egyiptomból végre / Az ősöknek oly kedves / Ígéret föld -
jére.” (Tran. 994,1.3.)

Így fogadta vissza a tékozló fiút. Így hívta el a bűn szol-
gaságából az evangélium szolgálatára a Saulból lett Pált.
Így hívja gyermekeit ma is életre Jézus által.

Isten apai szeretetét gondviselés is jellemzi.
Minden emberben él egy személyes tapasztalaton vagy

eszményen alapuló apakép. Napjainkban is az számít jó
apának, aki gondoskodik övéiről. Tényleg megindítóak
Hóseás kifejezései Isten gondoskodó apai szeretetéről: jár-
ni tanította, kézen fogta, gondját viselte, a szeretet kötelék-
ével magához vonta, arcához emelte, táplálta népét.
Megindulunk-e Isten rólunk gondot viselő szeretetén?
Há lásak vagyunk-e azért, hogy Jézusban megmutatta szá-
munkra az életre vezető utat, amelyen járnunk kell? Meg -
látjuk-e életünk történéseiben, hogy Jézusban magához
von, ha elbotlunk, magához emel? Megköszönjük-e, hogy
a mindennapi kenyéren túl igéje és szentségei által lelkün-
ket is táplálja, gondot visel ránk?

Végül Isten apai szeretetét meghatározza az, hogy mé-
gis szeret.

Napjainkban korszerűtlennek számít a gyerekek fe -
gyel mezése, a testi fenyítésről nem is beszélve. A Szent írás
viszont határozottan vallja: „akit szeret az Úr, azt megfe-
nyíti… Javunkra teszi a fenyítést, hogy szentségében része-
süljünk.” (Zsid 12,6.10b) Amíg azonban a földi apáknak
sok szor elfogy a türelme – sőt a mózesi törvény alapján az
olyan engedetlen gyermeket, amilyennek Izrael bizonyult,
halálra kellett kövezni! –, addig Istenben mindig és mégis
győz a szeretet. „Mégis-szeretetének” legdöntőbb bizonyí-
téka az, hogy ő, a szent Isten lépett engedetlen gyermekei
helyére Fiában, a mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig
engedelmes Jézusban. Őt, az ártatlant fenyítette helyet-
tünk, hogy megszentelődjünk általa. Jézusban lakozott
köz tünk Isten szentsége. Egyedül benne, Jézusban teljese-
dett be az Isten apai szeretetéről szóló hóseási prófécia.

N É M E T H  M I H Á LY

Tallózó

(Nagyon önkényesnek érzem a textus szeletelését, ezért a
tel jes fejezetre tekintettel készítettem tallózót...)

„Hósea a hírnöke Isten Izráel iránt érzett változatlan
szeretetének.” (Hertz Biblia jegyzetei. BibliaTéka CD-ROM.
Arcanum Digitéka Kft.)

„Az emberi kötelékek, melyekkel Jahve vonta őket,
nem jelentenek kényszerítést, ellenkezőleg, a »szeretet
szá lai« azok. (…) A teljes magárahagyatottság ítéletes és
riasztó víziója után váratlanul 180 fokos fordulat követke-
zik be (…) Isten szívében. »Ellenem fordult a szívem« (…)
Isten megtér ítéletes elhatározásából, visszatér tulajdon
hűségéhez, hűtlen gyermekéhez. (…) Jahve megtérése né-
pe jövendő megtérésébe vetett, újult reménységet is jelent.

Tévedett-e a próféta, amikor Efraim s az egész északi
tíz törzs összegyűjtéséről prófétált? Hiszen tudjuk, hogy ez
nem következett be. (…) amit nem tett meg Efraim, hogy
»Egyiptomból« elinduljon újra, megtette azt Jézus. Így ér-

3 Énekjavaslatok: EÉ 45; 277; 280.
4 Szabó Andor: Lábam előtt mécses a te igéd. 2. Budapest, 1988. 544. o.
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tette az evangélista, mikor idézi Hóseást, s Jézus
Krisztusban látja beteljesedni az ígéretet: »Egyiptomból
hívtam ki az én fiamat« (Mt 2,15).” (Jubileumi kommentár.
BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft.)

„Ahelyett, hogy Isten teljes mértékben kiöntené izzó
(szó szerint: »lángoló«) haragját, a szánalma fog »fellán-
golni« (Károli; szó szerint: »felmelegedni«). Isten haragjá-
nak lángját – mondhatni – szánalmának tüze fogja helyet -
tesíteni.” (A Biblia ismerete kommentársorozat. Ke resz tyén
Ismeretterjesztő Alapítvány)

„(…) a szent Isten maga lép a hiányzó igazak helyére,
akik Sodoma pusztulását feltartóztathatták volna. Ennek
ellenére komoly a helyzet: az, hogy Izráelt nem dönti pusz-
tulásba, nem ítélet nélkül, hanem ítélet által fog megvaló-
sulni. (…) Az ítéletnek megtisztelő funkciója van (vö.
14,5), és az a célja, hogy az Istennel való kapcsolatot újból
megalapozza.” (Biblia – Magyarázó jegyzetekkel. Magyar
Bibliatársulat, Kálvin Kiadó)

„Meglepő antropomorfizmussal Jahvét olyan megin-
dultnak mutatja be, hogy népét a siralom érzelmes szava-
ival szólítja meg. Szeretett népét nem tudja elpusztítani.
Ugyanilyen meglepő a »szentségre« való hivatkozása.
Isten teljes mássága, a mysterium tremendum ahelyett,
hogy félelmet és rettegést váltana ki, irgalmának magyará -
zata lesz!” (Jeromos Bibliakommentár. Szent Jeromos Ka -
to likus Bibliatársulat)

Illusztrációk

GONDOLATOK
(Még gyermek volt Izráel, amikor megszerettem…)
„Az én imádságom: Lelkem Istene, őrizd meg bennem
mindhalálig a gyermeket, akinek születtem.”

Juhász Gyula (1883–1937) költő

(Emberi kötelekkel vontam őket, a szeretet kötelékével.)
Egyedül a szeretet tűr, a gyűlölet türelmetlen.

(ismeretlen)

(Minél jobban hívtam őket, annál jobban távolodtak tőlem.)
Nincs hit hűség nélkül.

Gabriel Marcel (1889–1973) francia filozófus

(nem döntöm újból romlásba)
Ott kezdem legalól, ahol egy vesztett embernek s egy
vesztett nemzetnek mindig kezdeni kell. Kicsiből, aláza-
tosan és hittel.

Tamási Áron (1897–1966) író

TÖRTÉNET
(kézen fogtam őket, de ők nem tudták, hogy én viseltem
gondjukat)

A napóra

A király örömet akart szerezni népének. Egyik utazásáról
egy napórát hozott nekik ajándékba.

Egyszerre megváltozott a nép élete. Megtanulták ide -
jüket beosztani, pontosabbak és megbízhatóbbak lettek,
eredményesebben végezték munkájukat. Nemsokára gaz-
dag lett országuk, jólétüket irigyelték szomszédaik.

A király halála után alattvalói maradandó emléket akar -
tak állítani jótevőjüknek. Úgy döntöttek: pompás temp -
lomot építenek a napóra fölé. Ezzel dicső keretbe fog lal -
hatják majd az uralkodójuktól kapott legnagyobb aján -
dé kot.

A csodálatos épület elkészült, tetejét színarany borítot-
ta. A birodalom hamarosan széthullott, népe nyomorba
süllyedt.

(perzsa legenda nyomán)

VERS
(mint mikor valaki arcához emeli gyermekét)
Pilinszky János: Sírvers

Nem görbülhet egyetlen hajukszála,
őrzöm legkisebb ráncaik
a kőzeteknél konokabban
az ítéletnapig.

Könnyeik szivárgó erekben
szemérmesen bujdosnak bennem,
és feneketlen tavat ásnak
a mindentudó hallgatásnak.
…
Egy egész örökkévalóság
őrzi mindannyiuknak sorsát;
rendíthetetlen, mint a kőzet,
már nem is én ölelem őket.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Isten a szeretetéről nagyon plasztikusan vall ebben az ige-
szakaszban. Vegyük csak az igéket, amelyek erről a szere-
tetről tanúskodnak: hívtam, járni tanítottam, kézen fog-
tam, gondjukat viseltem, arcomhoz emeltem őket, enni
adtam nekik. Isten gondoskodó szülő, aki figyel gyerme-
kére, annak igényeire, szükségleteire. Úgy tűnik, hogy a
gyermek felnőtt. A mi tragédiánk is az, amikor a gyerme-
künk kirepül, és nem tart többé igényt az apáskodására,
anyáskodásra. Nem hagyja, hogy beleszóljunk az életébe,
tapasztalatainkat elmondjuk, vagy irányítsuk őt. A felnőtt
ember önállóan dönt, ezt teljesen természetesnek kell ven -
nünk. A mi dolgunk, hogy csendben legyünk, félreáll junk,
messziről drukkoljunk gyermekeinknek. Nem értem,
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Isten miért nem veszi észre, hogy népe már nem kiskorú.
Lehet, hogy nem bánja, hogy felnőtt a népe, csak szomo-
rú, hogy nem kell a népének.

A szeretet köteléke erősebb a rokoni szálaknál és a vér-
ségnél is. Isten erős érzelemmel kötődik Izraelhez. Érzel-
mei cselekedetekben nyilvánulnak meg. A szülő, aki joggal
meg is sértődhetne, hogy gyermeke nem ismeri el, mit tett
érte az apja, nem haragszik, hanem újból cselekszik. Jön.
Meglátogatja a gyermekét. Elmegy hozzá. De mi történik,
ha nem fogadják szívesen vagy hazaküldik?

A ma legerőteljesebben jelen levő bálvány a pénz. Ha
abban bízunk, hogy pénzzel mindent elintézhetünk, akkor
nincs szükségünk Istenre.

Ki emlékszik rá, hogy ki tanította őt járni? Kell, hogy
tanítson valaki? Nem csak úgy magamtól elsajátítom? A
szüleim is jártak, meg a nagyszüleim is, hát én is megta -
nultam valahogy. Viszont soha nem tanulok meg járni, ha
a szüleim nem gondoskodnak a táplálásomról, ha nem
biz tatnak, nem örülnek világra jöttömnek. Átvitt értelem-
ben a járás lehet a hitben való járás is. Ki adott nekem hi-
tet, ha nem Isten? Először ő szólított meg, ezért indultam
el felé. Most is úton vagyok. A hit útja elég ingatag út. Sok -
szor megtorpanok, vagy valami letérít róla. Sok akadályba
ütközöm. Isten viszont jön, hogy segítsen nekem, és ne
kell jen egyedül járnom.

Vízkereszt ünnepe után utolsó vasárnap
Ézs 40,3–11

Bevezetés

„Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de
fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad.” (Ézs 60,2)

Keresve sem találhatnánk a fentinél jobb mottót, mert szé-
pen egybefoglalja igénk mondanivalóját vasárnapunk jel-
legével. A karácsony eseményét felidéző, színtiszta evangé-
lium tömören és szépen visszaadja a vízkereszti ünnepkör
egészének mondanivalóját: Krisztus dicsősége megjelenik a
világban. Továbbá megszólaltatja az ünnepkör utolsó va-
sárnapjának témáját is: A megdicsőült Krisztus. Vasár na -
punk Isten dicsőségének bemutatásával, Krisztus-dicséret-
ével egyben át is vezet a húsvéti ünnepkör felé.

A vízkereszt utáni utolsó vasárnap introituszsoltárának
keretversét szintén textusunk adja: „Az Úr dicsősége meg-
jelenik, és látni fogják mindenek.” (Ézs 40,5) Ám az újonnan
megjelent Liturgikus könyv1 e vasárnapra szóló bevezető

zsoltárversei megváltoztak, és látásom szerint többletmon-
danivalót hordoznak. Míg a Prőhle-féle Agendában2 a 97.
zsoltár 1.2.6 versei szólalnak meg, addig az új változatban
az első és hatodik vers elhagyásával a zsoltár 2.10–12 ver-
seit találjuk. Az előző változatban az Úr uralkodik és min-
den nép szembesül hatalmával: meglátja dicsőségét, addig
az új rendben az Isten népét megtartó szabadító ke gyelem
válik hangsúlyossá.

E bevezető hangokra rímelnek a lekciók: Pál apostol-
nak a Fesztusz és Agrippa előtt elmondott, Krisztus hatal-
mát dicsérő védőbeszéde (ApCsel 26,9–21), amelyben el-
hangzik az apostol által kapott személyes missziói pa-
rancs: „Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy
a sötétségből a világosságra és a Sátán hatalmából az Is ten -
hez térjenek; hogy az énbennem való hit által megkapják
bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik
megszenteltettek.” (26,18) A vasárnap evangéliumában (Jn
12,20–26) a földbe esett búzamag példáján keresztül te -
kint hetünk a Golgotán magát áldozó Úrra. „Az ősi fel fo gás
szerint a vetőmag elpusztul a földben, és el is kell pusz -
tulnia (meghalnia), hogy helyébe egy új, termést ho zó
gabonaszál növekedhessen sok új maggal (vö. Mk 4,8). A
»gyümölcshozásnak« erre az útjára irányítja Jézus a ta nít -
ványokat is mint missziójának jövendőbeli hordozóit
(24–26. v.).”3 Mindezek után nem lehet kétséges, hogy
ezen a vasárnapon is Isten a kezdeményező. Ő az, aki men-
nyei követének hangját hallatja (Ézs 40,3kk). Mert Is ten
úgy készíti elő Szabadítójának útját, hogy az adott tör -
ténelmi helyzetben (a Messiás eljövetele előtt több mint fél
évezreddel) a babiloni szabadulás is a Krisztusban meg-
kapott váltság előképe lehessen.

A textus

Bár a megszólaló próféta, Deutero-Ézsaiás az ismeretlen-
ség homályába burkolózik, könyvének elején mégis közli
elhívásának történetét. Az első három igevers nem tarto -
zik a kijelölt perikópához, mégis érdemes egy pillantást
vetni rájuk, mert Istennek arról a könyörületes sze re te té -
ről tanítanak, amellyel e vasárnapon is közeledik felénk.
Egyben nemcsak az egész könyv, de a vasárnap megszó la -
ló igehirdetés alaphangját is megadják.

A 3. és 4. versben a mennyei készülődésbe nyerhetünk
bepillantást. A mennyei seregek hallgatják az Úr paran -
csát: Építsetek utat a pusztában az Úrnak! „Mennyei hatal-
mak építenek utat Babilóniából Jeruzsálembe. Az Úr di -

1 Evangélikus istentisztelet – Liturgikus könyv. Luther Kiadó, Buda -
pest, 2005.

2 Agenda, 1. kötet. Evangélikus Sajtó osz tá ly, Budapest, 1996.
3 Biblia magyarázó jegyzetekkel. Magyar Bibliatársulat, Budapest,

1996.
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4 Jubileumi kommentár. Református Sajtóosztály, Budapest, 1972, 669. o.
5 Uo.
6 Uo.

csősége népének bűne miatt elhagyta Jeruzsálemet (Ez
11,22.23), de most visszatér (Ézs 52,8.12).”4

Az ókorban királyok, sőt istenek processzióját készítik
elő az útegyengetők. Az 5. versben szembeötlő, hogy nem a
nép megtépázott tekintélyének vagy önállóságának hely re -
állításáról esik szó, hanem egyedül Isten dicső sé gének meg-
jelenéséről. Ez fogja meglátni minden „test”, a po gányok is.
„Hiszen Isten a történelemben cselekszik, képes arra, hogy
elhárítson minden akadályt népe szabadulása útjából.”5

Az útkészítés szükségessége és sürgető közelsége az Új -
szövetségben is megfogalmazódik (Mt 3,3; Mk 1,3; Jn 1,23)
Keresztelő János szolgálatán keresztül. Ám az útkészítés itt
már lelki értelmet nyer, és a nép szívében lévő gonoszság
(sötétség) ellen harcol. Különösen hangsúlyos ez az üzenet
Lukácsnál Zakariás énekében (Lk 1,76kk). A 6–8. versek-
ben megszólal az eddig csendben lévő próféta is. „Mit ki ált -
sak? – kérdése lehet a csüggedés hangja (Wester mann), ám
a feltétlen engedelmességé is (Foher).”6 A kétféle értel -
mezés közül a szószéken az utóbbit érzem megszólaltat ha -
tó nak, különösen ha tekintetbe vesszük a kérdésre adott is-
teni választ a 7–8. versekben. A sivatagi viharban elszáradó
virág megrendítően szép képe Isten minden halandó felett
álló időtlen hatalmát ábrázolja. Tágabb értelemben igaz e
kép a földi hatalmak mulandóságára is. Ezek fennállhatnak
bár emberöltőkön keresztül, de Isten egyetlen szava elég
hoz zá, hogy finom por lepje be e birodalmak dicső szék he -
lyeit. A 9. vers Si ont, azaz Jeru zsá le met szólítja meg, aki
mint női öröm hír nök adja tovább Ist en szabadító ér ke zé -
sének hírét a többi városnak.

Véleményem szerint az 1–11. versek tartalma adja meg
vasárnapunk igehirdetésének gerincét. Népével együtt ma-
ga az Úr is jön, mint egy munkás, aki kezében hozza szer -
zeményét, azaz bérét, amely/aki nem más, mint tulajdon
(megszabadított) népe (10. v.). A 11. versben a jó pásztor ké -
pe jelenik meg előttünk, aki az elfáradó bárányokat ölébe
ve szi, féltő szeretettel, lassan terelgeti a szoptatós anyaju ho -
kat. A szelíden érkező Úrban ott látható Jézus Urunk alá za -
tos jeruzsálemi bevonulása. (Zak 9,9 jövendölése nyomán
Mt 21,5; Jn 12,15 és a többi párhuzamos evangéliumi hely),
s e bevonulás célja a Golgota. De a hatalommal érkezőben
(10. v.) ott látható az ítéletre visszaérkező Krisztus is (Jel
22,12) aki mint jutalmát hozza magával népét.

Az igehirdetés felé

Oly korban élünk, amelyben nehezen lehet két hónapra
bármit is előrejelezni. Ködben, vaksötétben való tapogató-
zás az előre tekintés. Egyet azonban biztosan tudhatunk,

ami mögöttünk van. Már látjuk a karácsonyi for ga lom
mér legét. Ismertté válnak az előző évről szóló gaz da sá gi
je lentések, közzétették a jelentősebb termékek árainak
emelését. Az igét hallgatók közül vélhetően egyre többen
érzik a gazdasági válság súlyát. Ebben az időben felérték-
elődnek azok a szervezetek, amelyek szociális és men tális
segítséget képesek nyújtani. E helyzetben az általunk
nyújtható konkrét segítség (ruha és segélyek osztása, kap-
csolati tőkénk mozgósítása) mellett a ránk bízottakra való
fokozottabb oda figyelés adhatja a legtöbbet. Mind ezek
mellett a legfon tosabb tennivalónk mégis a második Ézsa-
iás által meghirdetett vigasztalás programja lehet. A biz -
tosnak hitt, oly na gyon áhított nyugati világot megrengető
válságok (a 30-as évek gazdasági, a 60-as évek tár sa dalmi,
a 2000-es évek gazda sági válságai) azt sejtetik velünk: az
eddig biztosnak, erősnek vélt nyugati világ ereje
megrendült. Igaz, a jelenlegi vál ság kihívásainak leküzdés-
ével meg is erősödhet ez az ér dek szövetség. De már most
látható módon felértékelődtek a fejlett iparral rendelkező
és nyersanyagban gazdag, feltörekvő országok. Ha talmi át-
rendeződések korszakába léptünk. A nyugati vi lág és
annak egyeduralma, amelynek alko nyáról Speng ler meg-
döbbentően éles elemzést adott, meginogni lát szik. Be -
látom, ebben nincs semmi vigasztaló. Ám keresve sem ta-
lálhatnánk jobb környezetet igénk megszólaltatásához.
„Minden test”, minden testület, minden hatalmi formáció
mulandó ebben a világban, csak annyi marad meg belőlük,
ami az örök isteni igéhez, annak igazságához és szereteté-
hez köthető.

Vázlat

1. Isten szavának és ítéletének súlya alatt megremegnek a
népek. Ám Isten mégis könyörületes. Néha akkor is, ami-
kor büntet. Izrael népének története erre tanít bennünket.
Az Úr néha elrejti előlünk szeretetét és elhagyja dicsősé-
gének trónusát (Ez 10,18; 11,23), mert mi már jóval előbb
elhagytuk őt és templomát. Formalizmus az élő hit helyett
(Mal 1,10; 2,1kk). Amikor Isten távollétével büntet, idegen
arcát mutatja meg, és hiányában vágyat ébreszt.

2. Isten végtelen szeretete mégis egyengeti az emberek
sorsát. Követeit, prófétáit és útegyengetőit küldi el, hogy
elkészítsék a békesség útját, tanítsák az üdvösség ismere-
tét (Lk 1,76kk). Megtérésre hív (Mal 3,6; Mt 3,1kk).

3. Míg újra el nem jön, hogy ismét helyet foglaljon szí -
vem trónusán, mint alázatos kolduskirály, aki nem hata -
lom mal, nem erővel, hanem Lelkének szelíd erejével jő, s
mint jó Pásztor, felemel, vigasztal és békességet ad.

S Z A R K A  I S T VÁ N
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Tallózó

(Tekintettel arra, hogy a textus egy része 2007-ben advent 3.
vasárnapján is alapige volt, a Lelkipásztor 2007/11–12. szám
455–456. oldalán már olvasható egy Tallózó az 1–10a. ver-
sekről, ezért most az ott már megjelent kommen tár rész -
leteket mellőzöm.)

„Egy hang kiált. Az imit régi fordítása: »Egy szólónak
hangja«. Egy égi hang szól, hogy égi erők készítsenek utat
a sivatagon keresztül a számkivetésből visszatérő Izráel
számára, akiknek Isten a vezérük.” (Hertz Biblia jegyzetei.
BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft.)

„Az Úr mennyei szolgáinak szól a parancs, hogy ké-
szítsenek utat a pusztában az Úrnak. (…) Jellemző, hogy
Deutero-Ézsaiás nem a nép dicsősége helyreállításáról be-
szél, hanem Isten dicsősége megjelenéséről (…) A próféta
válasza kétféleképpen érthető: úgy is, mint a csüggedés
szava: nincs mit »kiáltani« (Westermann), úgy is, mint a
feltétlen engedelmesség szava (Fohrer).” (Jubileumi kom-
mentár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft.)

„Ézsaiás a maga idejében arra hívta fel Izráelt, hogy »si-
muljon ki«, hogy az Úr eljöhessen a néphez, és uralkodhas-
son felettük. (…) A nemzet majd »kisimul« lelkileg, amikor
megjelenik az Úr dicsősége (Ézs 40,5).” (A Bib lia ismerete
kom mentársorozat. Keresztyén Ismeret ter jesz tő Alapítvány)

„A 40. fejezet első nyolc verse nagyon figyelemreméltó
módon fejezi ki azokat az elveket, amelyek alapján Isten
cselekszik: szívéből kegyelem árad, amikor büntetéseit tel -
jesen kirótta. (…) »fű a nép«. A vigasztalást ezzel kell kez-
deni. A fű elszárad; kiben lehet akkor bízni? Isten szólt.
»Istenünk Igéje« (…) »örökre megmarad«.” (J. N. Darby: A
Biblia könyveinek áttekintése. Evangéliumi Kiadó)

„A Szóljatok… szívéhez azt jelenti, hogy ne csak az ér zel -
met, hanem az akaratot (szív) is szólítsa meg a vigasztaló
üze net. (…) Babilon pompás utcáin körmeneteken hordoz-
ták a bálványokat. Izráel Istene ezzel szemben utat építtetett
ma gának, s ezen vezeti haza népét (10k v.)” (Biblia – Ma -
gyarázó jegyzetekkel. Magyar Bibliatársulat, Kálvin Kiadó)

„Ez a vigasztalás valóban örömhír, annyira örömteli,
hogy nem lehet és nem is szabad elhallgatni. Maga biz to -
san és félelem nélkül kell szétkürtölni a hegytetőkről (9).
(…) Jézus Krisztus örömhíre valójában az Ézsa iás 40
öröm híre, új, magasabb hangnemben. Sokkal nagyobb a
jelentősége annál, semhogy magunkban tarthatnánk. A
ház tetőkről kell hirdetni, és nemcsak Júda városai számá-
ra, hanem az egész világnak (Mt 10,26–33).” (Barry Webb:
Ézsaiás könyve. Harmat)

Illusztrációk

TÖRTÉNET
(Készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek!)

A görög kultúrával foglalkozó konferencia végén a vezető
pro fesszor feltette a szokásos kérdést: – Van valakinek kér -
dé se?

Csend ülte meg a termet.
– Nincs kérdés? A professzor tekintete végigpásztázott

a termen.
Nos jó. Föltettem a kérdést:
– Dr. Papadelosz, mi az élt értelme?
A szokványos nevetés jött válaszul, mindenki indulás-

ra készen mocorgott. Papadelosz kezével csendet intett,
hosszasan rám nézett, szemével azt firtatta, komolyan kér-
deztem-e. A szememből pedig azt olvasta ki: igen.

– Rögtön válaszolok a kérdésére.
Nadrágzsebéből elővette tárcáját, egy darabig egy bőr

pénztárcában kotorászott, aztán kihalászott egy apró ke-
rek tükröt, nagyjából akkorát, mint egy negyeddolláros, és
a következőket mondta:

– Kisgyerek koromban, a háború alatt nagyon szegé -
nyek voltunk. Egy nap az úton találtam egy darabokra tört
tükröt. Egy német motorbiciklit lőttek ki azon a helyen.
Megpróbáltam összeszedni a tükör összes darabját, hogy
összerakjam, de lehetetlen volt, így csak a legnagyobb da-
rabot tartottam meg. Ezt itt, ni. Aztán egy kövön kör ala-
kúra csiszoltam. Játszani kezdtem vele, mint valami játék-
szerrel, és elbűvölt az, hogy olyan sötét helyekre tükrözhet -
tem vele a fényt, ahova a nap sohasem sütött be – mély lyu-
kakba, repedésekbe és sötét beugrókba. Sportot űztem ab-
ból, hogy fényt bocsássak a legeldugottabb helyekre is.

Amikor férfivá értem, rájöttem, hogy ez nem egysze-
rűen gyerekjáték, hanem annak a metaforája, mit is kezd-
hetek az életemmel. Rájöttem, hogy nem én vagyok a fény,
még csak nem is a fényforrás. De a fény, az igazság, a meg-
értés, a tudás létezik, sok sötét helyen csak akkor fog fény-
leni, ha én odatükrözöm.

Csak egy szilánkja vagyok annak a tükörnek, amelynek
teljes alakját nem ismerem. Ennek ellenére azzal, ami ren-
delkezésemre áll, fényt tükrözhetek a világ sötét zugaiba –
az emberek szívében lévő fekete foltokra –, és némely em-
berben bizonyos dolgokat megváltoztathatok. Ez az, ami-
re én törekszem. Ez az én életem értelme.

(Részlet Robert Filghum „Már lángolt, amikor rá-
feküdtem” című könyvéből)
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Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Ez az ige inkább adventi, hiszen Keresztelő János, az úte-
gyengető a messiásvárás idején idézte Ézsaiás most hallott
szavait. Néhány évvel ezelőtt az egyik adventi vasárnapnak
volt ez az igehirdetési alapigéje.

„Kiálts”! Ez úgy hangzik, mint valami kétségbeesett fi-
gyelmeztetés. Mint amikor egy szülő meglátja, hogy gyer-
mekét veszély fenyegeti, rémülten kiált felé: Vigyázz! Így
kell felhívni a figyelmet arra is, hogy gyorsan elszalad az
élet, meg kell fontolni, hogyan élünk. Fel kell hívni a fi-
gyelmet arra, hogy itt az idő utat készíteni az emberi szí -
vek ben Jézusnak. Mert az élet mulandó dolog, és amit nem
tudunk kijavítani életünk során, arra halálunk után már
nem lesz módunk.

Az útkészítést szívünkben kell elvégezni. És ez a megté-
réssel érhető el. Sőt nem elegendő az egyszeri megtérés, ha-
nem, ahogy Luther vallotta, naponként meg kellene térnünk.
Mert csak ebben az esetben tud Jézus sima és egyenes úton
a szívünkbe, és ennek köszönhetően életünkbe megérkezni.

Mindenki saját életében érezheti, hogy minden test
olyan, mint a fű vagy a mezei virág. Lassan elhasználódik,
el fonnyad. Elegendő egy régi albumot elővenni, és meg -
néz ni harminc-negyven évvel ezelőtti önmagunkat. Leta -
gad hatatlan Ézsaiás szavainak igazsága. Ezért is szükséges
a megtérés.

A jó pásztor képe bukkan fel ebben az igében. A jó pász -
toré, akinek számskáláján a legmagasabb szám az egyes.
Hiszen otthagyja a kilencvenkilencet a pusztában, hogy el-
menjen, és megkeresse az elveszett egyet. És na gyobb örö-
me lesz annak az egynek a megtalálása, mint a nyáj ban lé-
vő kilencvenkilenc miatt. Isten minden lelket meg ment, aki
a jó Pásztor közelébe került.

Sokan bizonyára félnek a megtéréstől, mert tartanak at-
tól, hogy életüket, gondolkodásukat a megtérés után meg
kell változtatni. Így, bár érzik a megtérés szükségességét,
halogatják azt. Ezért is hangzik Ézsaiás bátorítása: „Ne félj!”
Ne félj a megtéréstől, mert ha levetkőzted félelmedet, és
megtérsz, megtapasztalod, hogy a jó Pásztor biztonságot
ad, és veled van a nehéz, embert próbáló időkben is.

Oliver Kahn. Ismerős a név? Tudjátok, kiről van szó? A
Bayern München és a német labdarúgó-válogatott nagy-
szerű kapusa – volt. Az elmúlt idény végén 40 évesen
visszavonult. Búcsúmeccset rendeztek tiszteletére az el-
múlt kedden. Sok búcsúzást, búcsúztatást láttam már éle-
temben, de ez az ünnepi alkalom számomra valahogy más
volt, mint a korábbiak. A mérkőzés előtti napon, hétfőn
adtam át a lelkészi hivatalt, s lettem végre nemcsak névle-
gesen, hanem valóban is nyugdíjas. Nehogy valaki félre-
értsen! Nem kívánom magam a kiváló kapus pályafutásá-
hoz, tehetségéhez hasonlítani, de most más füllel és más
lélekkel hallgattam a riporterek szakemberektől származó
idézeteit, újságcikkek íróinak megállapításait. Érdekes volt
hallgatni a különböző, egymástól sokszor nagyon messze
álló, elmarasztaló és dicsérő jelzőket. Közben azt kérdez-
tem magamtól: vajon ha én is összegyűjthetném 44 éves

papi szolgálatom mások által megfogalmazott jelzőit,
mennyire hasonlítanának azok a kiváló kapust jellemző
megjegyzésekre? A hatalmas ünnepség végén a kapust
ma gára hagyták. Egyedül, kísérő nélkül ballagott be a szá-
mára oly kedves öltözőbe.

Mielőtt elhúznád a szádat, grimaszt vágnál, hadd em-
lítsek még egy sporttal kapcsolatos eseményt.

Véget ért az olimpia. Csak a versenyek. Hiszen a verse-
nyekről és az azokat követő eseményekről sokat és sokáig
beszélnek még. Értékelik az eredményeket. Edzőket ma -
rasz talnak el, vagy éppen magasztalnak fel az égig. Folynak
a doppingügyek. Folyik a versenyek gazdasági és politikai
kiértékelése.

Azt mondják, hogy a nyugdíjas mindenre ráér. Nem
sok időm volt ülni a televízió képernyője előtt. A gyenge
magyar szereplés miatt sokszor akkor is sötét volt a ké-
pernyőm, ha bekapcsolhattam volna.

Egy eseményről hadd számoljak be. Atlétikában a vál-
tószámokról mondják: az a csúcs. Harminckét ember ösz-
szehangolt futása mindössze alig 40 másodperc alatt álta-
lában felejthetetlen élményt nyújt. Itt csak összehangolt
munkával, fegyelmezetten, időben megtörtént váltásokkal

* A szerző nyugdíjba vonulása alkalmából tartott búcsú-hálaadó is-
tentiszteleten a rákoskeresztúri evangélikus templomban elhangzott
ige hirdetésének utólag, emlékezetből leírt, rövidített változata.

Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom:
örüljetek… Az Úr közel!* (Fil 4,4–5)
K Ó S A  L Á S Z L Ó
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lehet a célba érni. Az idei olimpián mindkét amerikai vál-
tó elejtette a váltóbotot. A nők is és a férfiak is. Ezzel a leg-
nagyobb esélyesek estek ki a versenyből.

Isten az ő ügyének szolgálatát bízta rám, mint soros fu-
tóra – ebben a gyülekezetben mint nyolcadik parókus lel-
készre – sok évtizeddel ezelőtt. Most elérkezett a váltás
ideje. Másnak kell tovább futnia. A televíziók sokféle ka-
meraállásból mutatták be a hibás váltást. A világ sok
szempontból értékelte Kahn pályafutását. Nekem elsősor-
ban az Úristen kritikáját, ítéletét kellett, kell ma is, és kell
majd egyszer meghallanom. Hangzott sokszor, hangzik
ma is, és hangzani fog a kérdések sora: megvan még a bot?
Nem ejtetted ki a kezedből útközben? Nem botlottál el?
Nem tértél le a kijelölt pályáról? Most úgy adod át őket, az
enyéimet – akiket rád bíztam –, ahogyan tőled elvártam?
A nyilvánvaló hibák és mulasztások ellenére tudom, hi-
szem és várom Isten felmentő ítéletét, ahogyan eddig is
sokszor hallottam már: sokszor és sokat hibáztál, öreg, de
ne feledd, szeretlek, megváltottalak, enyém vagy.

Tudom, hogy többször kirepült a kezemből a bot. El es -
tem. Lerándultam – így mondják sportnyelven, amikor a
fu tó izomproblémák miatt nem tud tovább futni. Hi báz -
tam. Tudjátok, hogy mi volt a legcsodálatosabb életem
majd nem hetven évében? A páli vallomás megtapasztalá-
sa: az Úr közel. Ő volt az, aki lehajolt az elejtett botért. Fel -
vette és visszatette azt a kezembe. Ő volt az, aki felemelt,
amikor elestem. Ő gyógyítgatta elfáradt, lerándult izmai-
mat. Ő erősítette lelkemet, szívemet, testemet, és tanított,
tanított és újra csak tanított.

Volt idő, amikor már nem akartam edzeni. Azt gondol-
tam, most már minden megy lendületből. Megfárad tam.
Nemcsak edzőm, lelki támaszom volt ő, hanem mellettem,
előttem, mögöttem futó hatalmas Isten, aki még azt is meg-
tette, hogy esetenként a karjába vett, s úgy vitt tovább.

Ezért ezt a mai napot, ezt az ünnepi istentiszteletet és
egész nyugdíjazásomat nem búcsúzásnak tartom, hanem
hálaadásnak.

Amikor a magára maradt kapus egyedül nézett körül
az öltözőben, a világ kamerákon, képernyőkön át leste: ki-
csordul-e a könnye a magányos farkasnak. Vajon nem ros-
kad-e össze a számára új világ kezdetén? Vallom és hirde-
tem nektek: én nem maradok egyedül. Isten megajándé ko -
zott egy nagyszerű családdal. Itt vagytok ti, akik az enyéim
voltatok hosszú időn át. Legyen hála nektek is a sok segít-
ségért. Az együtt futásért. A sok örömért. Legyen hála
Isten szeretetéért, amellyel megtartott a miattatok átvir-
rasztott sok-sok nehéz éjszakán. Együtt futunk tovább. Bi -

zo nyára lesznek még az életemben szívszorító, nagyon ne-
héz pillanatok. Előre is hálás vagyok Istennek, hiszen Krisz-
tusban mindig közel lesz hozzám.

Pál az igében az Úr közelségét nem csak a jelenre érti.
Börtönben van, s úgy néz ki, számára is elközelített a vál-
tás ideje: ki kell lépnie ebből a világból. Erre a végre, kilé-
pésre mostanában engem is egyre több jel figyelmeztet.
Mi lehet nagyobb ajándék egy ember, egy lelkész számára
annál, hogy találkozik a főnökével, és ez a közel a szó szo-
ros értelmében valósággá válik? Alaptermészetem vidám,
derűs volt mindig. Ma is az. Sokszor hamar felment ugyan
a pumpa, de hamar túltettem magam a nehéz dolgokon.
Kí vá nom mindannyiótoknak azt, amiről mindig is prédik-
áltam: a Krisztus közelsége, segítsége adjon megoldást
min dig, életetek minden helyzetében.

Sokat beszélnek mostanában a Kósa-korszakról. Be val -
lom őszintén, ezt a megjelölést nem szívesen használnám.
De tény, hogy apámmal együtt egyfolytában hetvennégy
évet szolgáltunk itt a gyülekezetben. Ebből a hetvennégy
évből sok olyan esztendő volt, amikor együtt szolgálhat-
tunk. Költözés közben teljesen váratlanul kiesett egy lap
egy jegyzetfüzetből: rátaláltam édesapám leírt beköszöntő
prédikációjára. A régi templom szószékén ez az ige volt fel-
írva latinul: „Az Úr beszéde megmarad örökké.” (1Pt 1,25)
Erről az igéről szólt az igehirdetése. Az első mondata így
hangzott: „Azért van ez a szószék a hívek, a gyülekezet fölé
emelve, mert rajta a soha el nem múló, örökké megma ra dó
ige hirdettetik.”

Hadd szóljak néhány mondattal Évához. Kívánom: en-
nek szellemében vedd a váltóbotot, fuss tovább, és végezd
munkádat közöttünk. Áldjon meg az Isten jelenlétével,
erejével, bölcsességével. Sohase magányos farkasként élj,
hanem Isten szeretetével, mellyel megajándékozott.

Befejezésül még egy sportember nyilatkozata: Balczó
András a napokban ünnepelte hetvenedik születésnapját.
Amikor köszöntötték őt ebből az alkalomból, többek kö -
zött a következőket mondta: „Úgy érzem magam, mint egy
hosszútávfutó, akinek a cél előtt még van egy domb, ame-
lyen át kell futnia. Ott megáll egy pillanatra, és amikor a
dombtetőről visszanéz, akkor mindent tisztán lát, és értel-
me is van mindennek, de ha előretekint, akkor minden
homályos, és nem tudja, milyen közel van a cél.” A cél, aho-
vá el kell jutnom: ismert. Az út, amely még előttem van,
homályos. Hosszát az Isten határozza meg. A sok bizony-
talan tényező között egy biztos: az Úr közel. Ezért a vallo-
másom ma is így hangzik: Örüljetek az Úrban mindenkor!
Ismét mondom: örüljetek!
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