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M É C S E S  A  T E  I G É D

K-K-Krisztusom

Jézushoz visznek egy embert. Nem tudjuk, ki ő. Lehetne
Molière vagy Könyves Kálmán, Nelson admirális, esetleg
Churchill, de ugyanúgy lehetne A tanú legendás Virág elv-
társa, Őze Lajos is. Magyarországon kb. 60-70 ezer ember le-
hetne, a felnőtt lakosság 1 százaléka. Mert nem tudjuk, ki az,
akit Jézushoz visznek, csak azt tudjuk róla, hogy dadog, akár-
csak a fent említett jeles személyek mind egyike. Jézushoz
visznek egy dadogót, ma úgy mond a nánk: beszédfogyatékost.

Amióta megtanultam beszélni, én is küzdök ezzel a be-
szédhibával. Korán megtapasztaltam, hogy ezt a fogya té -
kosságot veszi körül a legtöbb félreértés. A dadogó ember
élete ettől olyan tragikomikus. Az akadozó beszéd mulat -
ságos jelenség, színdarabokban, filmekben a dadogó sze -
replő rendszerint vicces figura, akinek atipikus beszéde biz-
tos humorforrás. Nincs az a fogyatékos, akit többet gú -
nyolnak, akiről több vicc születik, mint a dadogós. A leg-
több ember ráadásul pszichés betegséget sejt e beszéd za var
mögött, sőt visszamaradott értelmi képességekkel társítja.

Már gyermekkoromban feltűnt, hogy csípőficamos isko-
latársam billegő járását nem utánozza senki, az én akadozó
beszédemet annál inkább. A fogyatékos embert általában saj-
nálják és segítik, a dadogóson röhögnek. De nem mindenki
reagál így. Az evangéliumi tör ténet ben az emberek nem gú-
nyolták ki a dadogót, hanem Jézushoz vitték, és kérték a mes-
tert, tegye rá a kezét. Az írásmagyarázók szerint azért volt
mogi lavlo" – nehezen beszélő, dadogó –, mert süket volt,
pedig aki süket, az egyáltalán nem tud beszélni, csak artiku-
látlan hangokat képes kipréselni magából. A dadogó ellenben
tud beszélni, csak akadozva, nehezen. A fenti összefüggés sok
esetben fordítva szokott történni. Manapság különösen nagy
hátrányt jelent, ha beszédhiba folytán sérül a kommunikáció:
az érvényesülés záloga a jó beszédkészség, a határozott kiál-
lás, a meggyőzőerő a párkapcsolat, a tanulmányok, a mun-
kavállalás terén. Aki nem tud kommunikálni, annak nincs
esélye. Így válhat egy dadogó – kényszerűségből – „tompa
hallásúvá”, „süketté”, hogy minimalizálja a kommunikációt,
hogy ne kelljen beszéde által megszégyenülnie.

Jézus viselkedése számomra különösen sokat mond. Fél-

revonja a dadogót a sokaságból, amivel egészen intim hely-
zetet teremt, hiszen emberünk semmitől sem retteg jobban,
mint a nyilvános beszédhelyzetektől. Továbbá valami elma-
rad, ami megszokott és teológiailag is hangsúlyos más gyó-
gyítási történetekben. Ez pedig a kérdés: akarsz-e meggyó -
gyul ni? Ebben a helyzetben Jézus nem kérdez, nem beszélte-
ti a dadogót, tudja, milyen nehézséget jelent neki. A kérdezés
helyett rögtön megszünteti a kommunikációs gátat. „Nyílj
meg!” – mondja, ami az egész embernek szól, hiszen a be-
szédhiba az egész személyiségre kihat.

A dadogó meggyógyításának hatására sokan hitre jutot-
tak. Mert benne magukra ismertek. Hiszen mindannyian
megkötözöttek vagyunk, csak éppen másképp, a dadogónak
a nyelve akadozik, de ugyanígy dadoghat életünk is, görcsös
elakadások felléphetnek kapcsolatainkban, hitünkben – és
máris előáll a kommunikációs zavar felfelé és egymás felé.
Ebből a perspektívából talán már nem is olyan nehéz meg-
érteni a dadogó embert.

Ez az evangéliumi történet ráirányítja a figyelmet a be-
szédfogyatékosokra, akik 60-70 ezren lehetnek ha zánk ban,
a felnőtt lakosság 1 százaléka, de ez az arány gyülekezete-
inkben – tapasztalataim szerint – sokkal alacso nyabb. Egy-
re több templom megközelíthető kerekesszék kel, de vajon
a kommunikációs akadály men tesítés meg történt-e már?

Urunk ebben is előttünk jár. Mózest, a nehéz beszédűt
hívja el, hogy szólja igéjét a fáraónak. Nem tűnik alkal-
masnak a feladatra. Ahogy nem tűnik alkalmasnak a száj-
hős Péter, a keresztényüldöző Pál, és nem tűnünk alkal-
masnak mi sem. De ahogy ez a történet is mutatja, Isten
Egyszülöttje éppen az alkalmatlanokért, az esély telenekért,
a fogyatékosokért, a beszédben vagy életükben dadogókért
jött. Megmutatta azt a látásmódot, amely keresztje felől ér-
telmezi az élet minden nehézségét, fogyatékosságát, ezál-
tal mindez új összefüggésbe kerül, és új értelmet nyer. Bi-
zony, fordítottnak tűnő, isteni logika ez: a bűnös igazzá
lesz, az esélytelen lehetőséget kap, és lehetségessé válik a
lehetetlen. Egy mogilavlo" által is hirdettetik az evangéli-
um. Azóta is. Most is. Nálunk is.

Elmélkedés a kommunikációs akadálymentesítésről Mk 7,31–36 alapján
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Evangéliumi kereszténység és hitvalló mozgalmak
Amerikában és azok hatásai Európára?1

F A B I N Y  T I B O R

Evangéliumi kereszténység

Mi az evangelikalizmus? Szemantikai zavar

Mi is jelent evangéliumi kereszténynek lenni? Ha angolul
fogalmaznék, ezt írnám: „What does it mean to be an
evangelical Christian?” A magyar nyelv akadozva fogadja
az angolszász „evangelical” fordítását „evangelikál”-ként.
A szó nem hangzik magyarul szépen, könnyen össze ke -
verhető az evangélikusokkal, s leginkább a hazai, ún.
„evan gelical” lelkészek, lelki vezetők szeretnék, ha anya -
nyel vünkön inkább „evangéliumi kereszténynek” nevez-
nénk őket mintsem „evangelikálok”-nak. Rendben van, de
azért meg kell jegyeznünk, hogy az „evangéliumi” szó is
eléggé foglalt, gondoljunk csak például Pilinszky János
„evangé liumi esztétikájára”, ami nem egészen azonos az
„evan géliumi keresztények” prioritásaival. Mondhatjuk azt
is, hogy az evangéliumi kereszténység vagy az evange lika -
lizmus jellegzetesen protestáns jelenség, amely elsősorban
az angolszász (brit és amerikai) protestáns keresz tény -
ségben keletkezett a 19. első század folyamán, válaszul a
felvilágosodás korszellemének engedő liberális keresz tény
felfogásra, amely sok szempontból feladta a keresz tény ta-
nítás és hitélet kétezer éves örökségét. Itt is azonnal fino-
mítanunk és korrigálnunk kell a definiciónkat, hiszen le
kell majd választanunk az evangéliumi kereszténységet a
fundamentalizmusról, ami az első markáns tiltakozás volt
a modernizmussal szemben. Ugyanakkor az is igaz, hogy
világ „újraevangélizálásának” programjáról olvas ha tunk a
pápai és egyéb római katolikus megnyi lat ko zá sokban is.

Bizony nem vagyunk könnyű helyzetben, amikor a fe-
jünkben és szívükben rendet szeretnénk teremteni olyan

fogalmak között mint puritanizmus, pietizmus, hitvalló ke-
reszténység, fundamentalizmus, evangelikalizmus, evan -
géliumi kereszténység. Bár az itt felsorolt egyes fogalmak
szemantikai tartalma igencsak különböző, a közös nevező
mindegyik esetben a „konzervatív” teológiai irányultság.
Magának a „konzervatív” szónak mint ideológiának és po-
litikai irányultságnak hosszú évtizedeken keresztül ne gatív
csengése volt. A felvilágosodás, a progresszív gon dolkodás
és nyelvhasználat egyeduralma azonban az el múlt időszak -
ban igencsak megrendülni látszik. A mai Magyaror szá gon
sokan büszkén vállalják a konzervatív értékrendszert és
gondolkodást, s számukra a konzerva tivizmus ellenfele, a
liberalizmus egyértelműen negatív előjelű kifejezés, már-
már szitokszó lett. Ma már senki sem méltatlankodik, ami-
kor egy 2006-ban beiktatott evangé likus püspök a „Con -
ser van do et renovando” programját tűzi ki zászlajára.

A tisztánlátás érdekében kívánatos, hogy megvizsgál-
juk az „evangéliumi kereszténység” történelmi gyökereit.

Az evangéliumi kereszténység történelmi gyökerei

Bár Jézus a főpapi imájában azért könyörgött, hogy kö vetői
„egyek legyenek”, az Atya, a Fiú és a Szentlélek tökéletes
egysége az őt követők között az emberi történelem fo -
lyamán sohasem valósult meg. Már az Újszövetség is tu -
dósít a páli és a péteri irányzat közti feszültségekről és el-
lentétekről. A történelemben, amikor a trón és az oltár szö-
vetsége külsőleg erősítette, belülről viszont erőtlenítette,
sőt rombolta Isten népét, a Krisztus-testet, Isten mindig tá-
masztott a Szentíráshoz, a hit egyszerűségéhez hűséges
embereket. Ilyenek voltak például a középkorban a wal -
densek, a lollardok, a husziták. Igazi és egyértelműen em-
berfeletti áttörést a 16. századi reformáció jelentett, amely
sajnos igen gyorsan polarizálódott, s ez a fele ke zetekre va-

TA N U L M Á N Y O K

1 Előadás a Baptista Teológiai Akadémián 2008. április 11-én.
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ló tagolódás meg is merevedett. A merev tan rendszereket
építő lutheránus vagy kálvinista ortho do xiával szemben az
életkereszténységet hirdető pietizmus lépett fel, amelyet
Johannes Wallmann így definiál:

A pietizmus mind a lutheránus, mind a református
egy házban megjelent, a vallási élet individualizálására és
bensőségességére törekedve a személyes kegyesség és a kö-
zösségi élet új formáit alakította ki, átfogó reformokhoz ve-
zetett a teológia és az egyház területén, és mély nyo mokat
hagyott az általa érintett országok társadalmán és kultúrá-
ján.2

A pietizmus előfutárának Johann Arndtot (1555–1621),
a nagy hatású Vier Bücher vom Wahres Christentum (Négy
könyv az igaz kereszténységről) szerzőjét tekintik. Arndt
könyvének egyes részleteit először Petrőczi Kata Szidónia
fordítja le versben, majd a teljes mű Magyaror  szágon a 18.
század közepén Szenicei Bárány György3 és Sartoris Szabó
János fordításában lát napvilágot.

Az angolszász területen főleg a kálvini alapú hitépítő pu-
ritanizmus képviseli az „életkereszténységet”. William Per -
kins (1558–1602),4 William Ames alias Amesius (1576–
1633),5 Lewis Bayly (1565–1631), előbb első Jakab udvari
lelkésze, majd Bangor püspöke a híres Praxis Pietatis (1611)
szerzője, amelyet magyarra Medgyesi Pál (1604–1663) re-
formátus lelkész fordított le 1636-ban.6 S említést kell még
tennünk a szépirodalmi szintre emel kedett kegyességi iro-
dalom klasszikusáról, John Bunyan (1628–1688) A zarán-
dok vándorútja (1678) című alle gorikus regényéről amely -
ben a szerző ugyan azt az evan géliumi megtérést hirdető lel -
kiséget szólal tat ja meg, ame lyet a közép korban a William
Langland nek tu lajdonított Piers Plow man (Paraszt Péter)7

vagy az Every man (Akárki) című moralitásjáték, illetőleg
ugyanazt, amit a 17. században a husziták kései leszárma-
zottja, a cseh-morva testvérek legismertebb alakja, Johann
Amos Comenius (1592–1670) A világ útvesztője és szív para -
dicsoma (1631)8 című mun kája képviselt.

A német pietizmus legjelentősebb képviselője Philip
Jakob Spener (1635–1705), a Pia Desideria (1675) szer -
zője.9 Ebben Spener hat pontban adott a korabeli lu -
theránus egyházról lesújtó diagnózist és terápiát is egyben.
Ezek a következők voltak: 1. Isten igéjének gazdagabban
kell megszólalnia. 2. Az egyetemes papság elvének jobban
kell érvényesülnie. 3. Tudatosítani kell, hogy a keresztyén
élet nem ismeret, hanem praxis. 4. A teológiai vitákat kor-
látozni kell. 5. A teológiai oktatás megreformálása: miszti-
kus irodalom olvasása; a professzorok ne csak ér telemmel
magyarázzák a Bibliát, hanem úgy is, hogy az a kegyesség-
ben való növekedést szolgálja. 6. Az igehirdetést meg kell
szabadítani a barokk dagályosságtól: vissza a puritán egy-
szerűséghez!

Az irat jelentőségét Luther 95 tételéhez szokták ha -
sonlítani. Mint minden megújulást sürgető reformirat
Spener Pia desideriája is arra a reformációkori felis me résre
épült, hogy ecclesia semper reformandi debet (az egy háznak
mindig reformációra van szüksége). Spener iratát olvasva
tudatosulhat bennünk, hogy meglepően hasonló javasla-
tokat fogalmazott meg 2002-ben az Egy házunk mai fogsá-
ga című irat,10 amely a Magyarországi Evangélikus Egyház
benső megújulását sürgette.

A hallei pietizmus atyja a tudós és árvaházalapító
August Hermann Francke (1663–1727) volt. Mind Spener,
mind Francke az evangeliumi kereszténységre jellemző
„Collegium pietatis”-okat szerveztek egyetemeiken, s a pi-
etizmussal vette kezdetét a „bibliaórai kereszténység”, a re-
formáció idején ugyanis még a „kátékereszténység” volt a
jellemző.11 Említést kell még tennünk Nikolaus Ludwig
von Zinzendorf grófról (1700–1760) és a herrnhuti moz-
galomról. Mind a hallei, mind a herrnhuti pietizmus kisu-
gárzó ereje Amerikáig elért.12 Georgia államban Fran c ke
tervei alapján építettek árvaházakat Zinzendorf és követői,
a moraviai testvérek a pennsylvaniai Bethlehemben és az
észak-karolinai Salemben telepedtek le.

2 Johannes Wallmann: A pietizmus. Budapest, Kálvin Kiadó, 2000. 13. o.
3 Szeniczei Bárány György élete és munkássága 1682–1757. Schmidt

János könyvének rövidített kiadása. Szerk. Bakay Péter – Karl Jánosné
Csepregi Erzsébet. Sárszentlőrinci Egyházközség, Sárszent lő rinc, 2007.

4 William Perkins: A Commentary on Galatians. Ed. Gerald T. Shep -
pard. The Pilgrim Press, New York, 1989.

5 William Ames: The Marrow of Theology. Ed. John D. Eusden. Grand
Rapids, Michigan, Baker Books, 1997.

6 Medgyesi Pál: Praxis pietatis, azaz kegyességgyakorlás. Koinonia Ki-
adó, Kolozsvár, 2003.

7 William Langland: Piers Plowman. Ed. Elisabeth Robertson, Ste -
phen H. A. Shepherd. W. W. Norton Company, New York–London,
2006. Magyarul: Könyv a Paraszt Péterről. Részletek. In: Klasszikus an-
gol költők a középkortól a XX. századig. Első kötet. Európa kiadó, Bu da -
pest, 1986. 106–122. o.

8 Johann Amos Comenius: A világ útvesztője és a szív paradicsoma.
Bibliaiskolák közössége, Budapest, 1990.

9 Spener Jakab Fülöp: Pia Desideria. Istenfélő kívánságok. Egy ébredés
gyökerei. Primo Kiadó, é. n. [1993]

10 Ld. Lelkipásztor 77. évf. 2002/3. 103–105. o. Angolul: The Captivity
of our Church Today. In: Lutheran Quarterly, Vol. XVIII/3. Autumn
2004. 325–332. o.

11 Csepregi Zoltán: Magyar pietizmus 1700–1756. Teológiai Irodalmi
Egyesület, Budapest, 2000. 51–54. o.

12 Chester S. Davis: Moravians in Europe and America 1415–1865.
Hidden Seed and Harvest. Wachovian Historical Society, Winston-Salem
North Carolina, 2000. Walter W. Wagner: The Zinzendorf–Muhlenberg
Encounter: A Controversy in Search of Understanding. A Moravian
Historical Society Publication, Bethlehem–Pennsylvania, 2002. Craig D.
Atwood: Community of the Cross. Moravian Piety in Colonial Be th le -
hem. The Pennsylvania State University Press, University Park, Penn -
sylvania, 2004.
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Az angolszász „ébredés” helyszíne és korszaka a 18.
századi Anglia és Amerika. John Wesley (1703–1791) és
énekköltő testvére, Charles Wesley (1707–1788) a híres
vándorprédikárorral, George Whitefielddel (1714–1770)13

együtt Oxfordban a Szent klubhoz tartoztak. Ismert, hogy
John Wesley 1738. május 24-én tért meg, amikor Luther
Római levélhez írt előszavának felolvasását hallotta: „Há -
romnegyed kilenc táján, midőn a felolvasás ott tartott,
hogy Isten milyen változást idéz elő a szívben a Krisz -
tusban való hit által, szívemet furcsa melegség töltötte el.
Azt éreztem, bízom Krisztusban, egyedül Krisztusban, üd-
vösségemért. Megkaptam a bizonyosságot, hogy elvette
bűneimet, még az én bűneimet is, és megszabadított a bűn
és a halál törvényétől.”14 Az Atlanti-óceánt tizenhétszer át-
szelő s a keleti part nagyobb településein prédikáló White-
field a tanítást tekintve – szemben a Wesley fívé rekkel –
megmaradt kálvini alapokon, magáról mégis ezt mondta:
„Én lélekben katolikus vagyok, de ha látok valakit, aki
őszintén szereti az Úr Jézust, akkor nem nagyon érdekel,
hogy ki melyik felekezethez tartozik.”

Az evangéliumi keresztényekre kezdetektől fogva, a fele-
kezeti, konfesszionális határokon átívelő ökumenizmus volt
jellemző. Whitefield amerikai szabadtéri evan géli zációinak
hatására veszi kezdetét az újkori történelem leg nagyobb val-
lási eseménye, az amerikai „nagy ébredés”.15 A sokoldalú
polihisztor, Jonathan Edwards (1703–1758) volt az amerikai
„nagy ébredés” másik vezéralakja. A Bűnösök a haragvó Is-
ten kezében című igehirdetésének hatására a hallgatóság
nagy része zokogva ismerte fel bűnösségét. A néhány év
alatt az amerikai keleti parton végigsöprő lelki megújulási
mozgalom annyira jelentős volt, hogy az egy mástól etnika-
ilag is idegen gyarmatokból egységes nem zetet kovácsolt, s
amelyek így 1776-ban kivívták az Eu rópától való független-
ségüket. Az ébredés azonban pár év után aláhanyatlott. Ez
indította Edwardsot arra, hogy az ébredési mozgalom pozi-
tív és negatív tapasztalatait egy könyvben összegezze. Ennek
címe: Értekezés a vallási in dulatokról.16 Edwards ebben a
könyvében különbséget tesz tizenkét olyan jel között, amely
nem bizonyítja egyér telműen, de nem is cáfolja, hogy valódi,
üdvösséges in dulatról van szó és tizenkét olyan jel között,
amely egy értelműen bizonyítja azt. A 21. század elején élő,
Istent őszintén kereső emberek számára Edwardsnak ez a

könyve igen nagy segítséget nyújt a tarka vallási mozgalmak
piacán való eligazodásban.17

Jonathan Edwards A megváltás története című mű -
vében fejtette ki azt a nézetét, hogy az emberi történelmet
az ébredések története viszi előbbre. Hitt abban, hogy ezért
többeknek összefogva imádkozni kell. A Humble Attempt
(Szerény kísérlet) című munkájában fogalmazta meg, hogy
a hívőknek a kontinenseket átfogó „imakoncertben” kell
könyörögniük az ébredésért, Krisztus eljöveteléért. Az idei
ökumenikus imahét füzetében is olvashattuk, hogy az öku-
menikus imahét egyik előzménye az 1740-es évekből Ame -
rikából indult kezdeményezés, amelynek Skóciában volt
visszhangja.18

Edwardshoz hasonlóan gondolkodott a „második ébre -
dési hullám” képviselője, az 1821-ben megtért Charles
Grandison Finney (1792–1875) is, aki 1835-ben a Lectures
on Revival in Religion (Előadások a vallási ébredésről) cí-
men adott ki könyvet. Őt tekintik a modern ébredési moz-
galom atyjának. Finney úgy vélte, hogy „az ébredés nem
csoda vagy valamilyen csodán alapuló esemény. Az egye-
nesen, tudományosan következik a megfelelő esz közök al-
kalmazásából.”19

A modern evangéliumi kereszténység 
(evangelikalizmus) kezdete

A modern 20. századi evangelikalizmus nem egy sze rűen a
18–19. századi evangéliumi kereszténység tovább élése vagy
túlélése. A 19. század második felére a libe ralizmus nyom-
ta rá a bélyegét: Európában Friedrich Schle ier macher, Albert
Ritschl, Adolf von Harnack munkássága, Ameri ká ban a
„social gospel” jellemezte azt a liberális kereszténységet,
amelyet H. Richard Niebuhr így jellemzett: „Egy harag nél-
küli Isten a bűn nélküli embereket bevitte az ítélet nélküli
or szágába egy kereszt nélküli Krisztus szolgálata által”.20

A liberalizmus és a modernizmus a kereszténység erje-
déséhez vezetett. A modernizmusra a Charles Finney ve-
zette liberális „új kálvinizmus” nem tudott erőteljes vá laszt

13 Vö. John Whitefield Journals. A New Edition Containing Fuller Ma -
terial Than Hitherto Published. The Banner of the Truth Trust, Edin -
burgh, 1998. Select Sermons of George Whitefield. With an Account of
His Life by J. C. Ryle. The Banner of the Truth Trust, Edinburgh, 1985.

14 Idézi Tony Lane: A keresztyén gondolkodás rövid története. Har -
mat–Kálvin, Budapest, 2001. 179. o.

15 Joseph Tracy: The Great Awakening. A History of the Revival of
Religion in the Time of Edwards and Whitefield. First published in 1984.
The Banner of the Truth Trust, Edinburgh, 1997.

16 Jonathan Edwards: Értekezés a vallási indulatokról. Ford. Pásztor
Péter. Gondolat Kiadó, Budapest, 2007.

17 Edwards művét a mai amerikai vallási életre Gerald R. McDermott
alkalmazta: Seeing God. Twelve Reliable Signs of True Spirituality. Inter
Varsity Press, Dowbers Grove, 1995.

18 Arthur Fawcett: The Cambuslang Revival. The Scottish Evangelical
Revival of the Eighteenth Century. The Banner of Truth Trust, London,
1971.

19 „[R]evival is not a miracle, or dependent on a miracle in any sense.
It is a purely philosophical [i. e. scientific] result of the right use of the
constituent menas.” Idézi Sydney E. Ahlstrom: A Religious History of the
American People. Yale University Press, New Haven–London, 1972. 460. o.

20 „A God without wrath brought men without sin into a kingdom
without judgement through the ministry of a Christ without a Cross.”
In: H. Richard Niebuhr: The Kingdom of God in America, 193. o.
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adni. A válasz a „régi kálvinizmust” képviselő prin cetoni
iskola képviselőitől, különösen Benjamin Brec kenridge
Warfield (1851–1921) professzortól érkezett, aki a Bibliát
Isten sugalmazott, s ezért tévedhetetlen igéjének tartotta.
Mivel a bibliai szerzők azt írták le, amit Isten akart, így ver-
bális ihletettségről kell beszélnünk, mondta Warfield. Ta-
nítványai még markánsabban állították, ha Isten a Biblia
szerzője, akkor az emberi szerzők csak Isten „tollai” voltak.

Az amerikai fundamentalizmus kialakulását Tony Lane
a következőképpen jellemzi: 

„A XX. század elején a teológiai liberalizmus mélyen
behatolt az evangéliumi egyházakba és szervezetekbe. Az
Egyesült Államokban koncentrált erőfeszítésekkel igye -
keztek ezt a folyamatot megfordítani. 1910 és 1915 között
minden amerikai teológiai hallgató és egyházi alkalmazott
ingyen megkapta a The Fundamentals (A fun damen -
tumok) című tizenkét könyvecskéből álló sorozatot. E
könyvecskék nem valamely felekezet sajátos meggyő ző -
dését, hanem a protestáns keresztyénség alapvető igaz -
ságait vették védelmükbe, úgymint: Jézus Krisztus isten -
sége, engesztelő áldozata, feltámadása és második eljö -
vetele, a Biblia ihletettsége és tekintélye. Mindez általános
vitát eredményezett. Ez persze nem akadályozta meg a li-
berálisokat abban, hogy a főbb protestáns felekezetekben
az élre álljanak, de megteremtette a konzervatív evangeli -
kálok szilárd szövetségét az evangéliumi álláspont vé -
delmére. A szövetség egybefogta a legkülönbözőbb hitval -
lási hátterű evangéliumi keresztényeket: lutheránusokat,
reformátusokat, baptistákat stb. Az evangéliumi hit alap-
vető tanításai egyesítették őket. A jelszó a Szentírás ihle-
tettsége és tévedhetetlensége lett – ez volt ugyanis az
orthodoxia próbaköve, ez egyesítette a liberalizmusellenes
mozgalmat…”21

Mind Angliában, mind az Egyesült Államokban a 20.
század közepére megérett az idő arra, hogy a sze pa -
ratizmusba, a fundamentalizmusba, illetve a pietista get -
tóba menekült evangéliumi kereszténység kibújjon abból a
kényszerzubbonyból, amelybe akarata ellenére belekerült.

Londonban 1943-ban alakult meg a London Bible Col -
lege, majd egy évvel később Cambridge-ben a Tyndale
House: mindkettőnek az volt a célja, hogy az evangéliumi
alapú teológiát magas színvonalon műveljék, kiszabadítva
azt akadémiailag addig marginális helyzetéből. A leg jelen -
tő sebb angol evangéliumi vezető személyiség, John Stott
(1921–) Magyarországon is jól ismert, könyveit a Har mat
Kiadó adja ki.

Amerikában is hasonló folyamat zajlott szintén a negy -
venes években: 1942-ben létrejött a National Asso ciation
of Evangelicals (Evangelikálok Nemzeti Szövet sége),

ugyan  ebben az évben megindult az evangéliumi alapokon
szerveződő lelkészképző egyetem, a Fuller Se minary. Az
amerikai evangéliumi keresztények is terhes nek találták a
fundamentalizmus örökségét, erről tanúskodik Carl Henry
(1893–2003) The Uneasy Conscience of Modern Funda -
mentalism (A modern fundamentalizmus rossz lelkiis me -
rete) című könyve. A fundamentalizmustól így látványosan
elkülönülő evangéliumi kereszténység egyre erőteljesebb
társadalmi erővé vált. Billy Graham (1918–) vált ennek az
irányzatnak a világszerte ismert, legnagyobb hatású kép -
viselőjévé. Az 1976-ban amerikai elnökké választott Jimmy
Carter is evangelikál beállítottságú volt. Az evan géliumi
keresztények az egyértelműen liberális szellemi ségű
Christian Centuryvel szemben 1956-ban elindították az
evangéliumi lelkületű Christianity Today című folyói ratot.

Nemzetközi szinten az evangéliumi kereszténység nagy
zászlóbontása az 1974-es lausanne-i kongresszus volt. Ez
az alkalom minden idők legjelentősebb összejövetele volt,
150 országból 3000 résztvevő gyűlt össze. Jelentősége az
evangelikálok számára olyan volt, mint a II. vatikáni zsinat
a római katolicizmus számára.22 Záródokumentuma a
Covenant (Szövetség) című irat volt, s aki azt aláírta, ün -
nepélyesen fogadalmat tett arra, hogy imádkozik és mun -
kálkodik az evangélizációért. Bár a kongresszuson Billy
Graham elnökölt, a Szövetség megfogalmazója John Stott
volt. A dokumentum szakított az evangelikalizmusra ko -
rábban oly gyakran jellemző triumfalista szemlélettel, s
ehelyett a bűnbánat hangján szólalt meg. Új vonás volt az
is, hogy a 20. század elejének beszűkült individualista
szemléletével szemben a bűnbánat kiterjedt a társadalmi
felelősségre is, folytatva ezzel a 19. századi evan geli ká -
loknak az igazságosabb társadalom érdekében kifejtett
erő feszítéseit. Ugyanakkor a teológiai tartalom meg őr -
zésére törekedtek, látván, hogy az Egyházak Világtanácsa
(különösen annak 1968-as és 1973-as túlságosan emberi-
politikai programjai) és a nagy egyházi világszervezetek
identitásukat, az egyházi és a teológiai propriumot feladva
politikai szócsövekké váltak.23

21 Lane: i. m. 207–208. o.

22 Lane: i. m. 273. o.
23 http://www.feb.org/lausanne_covenant.htm. A főbb pontok: Be v e -

zetés; 1. Isten célja; 2. A Biblia tekintélye és ereje; 3. Krisztus pá rat lan -
sá ga és univerzalitása; 4. Az evangélizálás természete; 5. A ke resztények
társadalmi felelőssége; 6. Az egyház és az evangélizáció; 7. Együttmű-
ködés az evangélizációban; 8. Egyházak mint evangélizációs partnerek;
9. Az evangélizáló feladat sürgőssége; 10. Evangélizáció és kultúra; 11.
Oktatás és vezetés; 12. Lelki konfliktus; 13. Szabadság és üldözés; 14. A
Szentlélek ereje; 15. Krisztus visszajövetele; Konklúzió.
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Az evangéliumi kereszténység (evangelikalizmus)
definiciója és sajátosságai

Az angol evangéliumi kereszténység legtermékenyebb
szerzője Alister McGrath (1953–) az evangelikalizmus hat
megkülönböztető jegyéről beszél. Ezek a következők:24

Jézus Krisztus méltósága, aki egyszerre a megtestesült
Isten és Úr, s a bűnös emberiség megváltója. Az evan gé -
liumi kereszténység teológiája radikálisan Krisztus-köz -
pontú. Ez három dolgot is jelent: először is azt, hogy Istent
csak Jézus Krisztuson keresztül ismerhetjük meg (Krisztus
személye). Másodszor: megváltásunkat Jézus Krisztus éle -
tének, halálának és feltámadásának köszön hetjük (Krisz -
tus műve). Harmadszor: a kereszt elenged hetetlen feltéte-
le a bűnből való megváltásunknak.

A Szentlélek uralma, akinek a személye elengedhetet-
len Krisztus jelenlétének és művének jelenvalóvá tételéhez.
Azért fontos szempont ez, mert egészen a közelmúltig az
evangéliumi keresztények hajlamosak voltak a Szentlélek
munkáját másodlagosnak tekinteni, annak ellenére, hogy
a Szentléleknek mind Kálvin, mind Jonathan Edwards
mun kásságában kitüntettett szerepe volt.

A Szentírás elvitathatatlan tekintélye. Istennek tetszett,
hogy a Szentíráson keresztül jelentse ki önmagát, ezért a
Szentírást igen nagy tisztelet övezi. De ez nem „biblio lat -
riz mus”, hiszen a kereszténység alapvetően nem a könyv,
hanem a személy vallása. A reformátorok tanítását követ-
ve a bibliaértelmezés nem individuálisan, hanem közös -
ség ben történik. Sajnálatos, hogy a Jonathan Edwards utá-
ni teológusok nagy része (Charles Hodge, B. B. Warfield,
Carl Henry) elfeledkezett a Szentírás narratív jellegéről, s
azt csak elvek, propozíciók gyűjteményének látták. A mai
evangéliumi keresztények egyértelműen hangsú lyoz  zák a
Biblia narratív, elbeszélő jellegét.

A személyes megtérés szükségessége. A puritánok, a pi-
etisták, Edwards, Whitefield, Wesley egyaránt hangsú -
lyozták a személyes megtérés fontosságát. Ez semmikép -
pen sem érzelmi beállítottságot jelent, s az sem lehet dön-
tő szempont, hogy valaki órára és percre meg tudja-e adni
megtérésének időponját, hiszen vannak olyan evangéliumi
hívők, akik nem emlékeznek olyan időszakra, amikor nem
bíztak volna Krisztusban. A megtérésnek azonban fo -
lyama tosnak is kell lennie („minden nap megtérek” –
mondta Luther), a rendszeres bűnbánat, bűnvallás elen-
gedhetetlen az evangéliumi keresztények életéből. A meg-
tért evangéliumi keresztények nem saját tiszta sá guk ból,
hanem Krisztus tisztaságából élnek.

Az evangélizáció mind az egyén, mind a közösség szá-
mára prioritást kell, hogy élvezzen. McGrath úgy fo -

galmazott, hogy az evangéliumi keresztények nagylelkű ek,
generózusok, hiszen a kapott örömüzenetet nem meg -
tartani akarják, hanem azt azonnal tovább kívánják adni,
hiszen az örömhír, amit kaptak, nem az övék, hanem Jézus
Krisztusé.

A keresztény közösség elengedhetetlen mint a lelki táp-
lálkozás, testvériség és növekedés helye. Volt idő, amikor
az evangéliumi keresztényekre az individulaizmus volt jel-
lemző. Ám a reformáció idején ez nem így volt, s ma már
az evangéliumi keresztények is felismerik, hogy a Szent-
írást közösségben kell olvasni, s a közösségben való olva-
sás azt is jelenti, arra is hallgatunk, hogy mit mondott a hí-
vők közösségének kórusa az elmúlt kétezer évben.25 Kü-
lönbséget kell tennünk tradicionalizmus és a tradició kö-
zött. Az egyik legnagyobb amerikai egyháztöténész, a lu-
theránusból orthodoxszá lett Jaroslav Pelikan mondta,
hogy a tradicionalizmus az élők holt hite, a tradíció pedig
a halottak élő hite.

Bár természetesen az egyes evangelikál irányzatokban
különbözhetnek a hangsúlyok; e hat szempont azért mind -
egyikben meghatározó. Különösen is igaz ez az amerikai
evangéliumi keresztényekre. Közöttük vannak „régi evan -
gelikálok”, akik a megtérésélményre és a tömeg evan gé -
lizációra helyezik a hangsúlyt; „neo-evangelikálok”, akik az
evangelium szociális tanítására és az apologetikára hívják
fel a figyelmet; „béke és igazságosság” evangelikálok (Ron
Sider, Jim Wallis), akik szembehelyezkednek a „vallásos
jobboldallal” és az Egyesült Államok iraki politikájával;
„karizmatikus evangelikálok”, akik a nyelveken szólást gya-
korolják; „ökumenikus evangelikálok”, akik a más fe leke -
ze tekkel való közös szolgálat lehetőségeit keresik.  S szo-
morúan hozzá kell tennünk, hogy vannak az amerikai
evangelikáloknak szégyenei is, mint a szexuális botrá nyok -
ba keveredett „tévéevangelisták” (Jim Bakker vagy Jimmy
Swaggart). A legmegrázóbb eset 2006 őszén került nyil -
vánosságra: ekkor derült ki, hogy Ted Haggart, a har minc -
millió keresztény hívőt tömörítő Nemzeti Evan gelikál Szö-
vetség (National Association of Evangelicals) elnöke, egy
Colorado állambeli, tizennégyezer lelket számláló hatal-
mas gyülekezet vezetője, aki nyíltan lobbizott Bush elnök
környezetében a homoszexuálisok házassági jogai ellen,
három esztendőn keresztül rendszeres viszonyt foly tatott
egy férfi prostituálttal. Haggart ezt először ta gadta, ám ké-
sőbb beismerte.26

24 McGrath nézeteit Gerald T. McDermott összefoglalása alapján idé -
zem: Can Evangelical Learn from World Religions? 28–34. o.

25 Nine Theses on the Interpretation of Scripture. The Scripture Pro -
ject. In: The Art of Reading Scripture. Ed. Ellen F. Davis – Richard B.
Hays. Willliam B. Eerdmans, Grand Rapids–Michigan, 2003. 1–5. o.
Magyarul részletek: Fabiny Tibor: A Biblia éve – érted is, amit olvasol?
In: Lelkipásztor, 2008/2, 13–14. o.

26 Fabiny Tibor: A hitbuzgó jobboldaliság göröngyös amerikai útjai.
In: Evangélikus élet, 2006/48. http://www.evelet.hu/ujsagok/evelet/
archivum/2006/48/041.
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Ez természetesen extrém, kirívó eset volt, amelynek
megszellőztetése egészen biztos politikai érdekeket is szol -
gált. Az, hogy a világi média az esetet kitüntetett fi gye lem -
mel követte, annak is jele, hogy az evan ge li ka lizmus az
amerikai társadalomban rendívül jelentős erővé vált. Jól il-
lusztrálja ezt a változást, hogy az egykor „csak” evan ge li kál
könyvkiadók ma már Amerikában a leg na gyobb ke resz -
tény kiadókká váltak (Inter Varsity, Baker, Eerd mans).

Az evangéliumi kereszténység 
és a fundamentalizmus27 különbsége

Fontos, hogy meg tudjuk különböztetni az evangéliumi ke-
reszténységet a fundamentalizmustól, hiszen a gya kor -
latban sokan összekeverik a kettőt. Gerald T. McDer mott
hét szempontot sorol fel a különbségek meg vilá gí tására:

A Szentírás értelmezése. A fundamentalisták literá li -
san, azaz szó szerint értelmezik a Szentírást, az evan ge li -
kálok pedig tudatosan igyekeznek az egyes iratok mű faji
sajátosságaira és a történelmi hátérre figyelni. A funda-
mentalisták számára a Biblia jelentése nyilvánvaló a szavak
egyszerű olvasásából („meg van írva”), az evan géliumi ke-
resztények a jelentés többrétegűségéről beszél nek. A fun-
damentalisták szerint a Genezis első lapjain tudományo-
san is elfogadható „leírást” kapunk a Szentírás keletkezé-
séről („meg van írva, hogy hat nap alatt, azaz hatszor hu-
szonnégy óra alatt teremtette Isten a világot”). Az evangé-
liumi keresztények viszont arra figyelnek, hogy a terem-
tésről szóló elbeszélések műfajukat tekintve tör ténetek,
narratívák, amelyeknek teológiai tartalmára kell figyel-
nünk, és nem a szó szerint értelmét kell tu dományos igaz-
ságként elfogadnunk.

A kultúra kérdése. A fundamentalisták meg kérdőj e le -
zik az emberi kultúra értékeit (innen az antiintel lek tualista
beállítottságuk), az evangéliumi keresztények az isteni ke-
gyelem megnyilvánulását a kultúra különböző területein is
megtapasztalják. Lehet, hogy Mozart em be rileg bűnösebb
volt mindnyájunknál, művei azonban mégis szolgálhatják
Isten dicsőségét. Lehet, hogy Ferencsik János homoszexu-
ális volt, amit nem helyeslünk, de azt mindenképpen elis-
merjük, hogy minden idők egyik leg nagyobb magyar kar-
mestere volt, s ezért az általa meg szólaltatott műveket is át-
éléssel tudjuk hallgatni. Mint minden emberi képződmény,
a kultúra is bűntől fertőzött, ám mégis hirdetheti Isten di-
csőségét.

Társadalmi elkötelezettség. A fundamentalisták sokszor
csak a liberális teológia egyik velejárójának vélték a sze -
génység, az elnyomás, a rasszizmus elleni harcot, s ezért

társadalmi elkötelezettségük sokszor kimerült az abortusz
elleni harcban. Az evangéliumi keresztényekre a 19. és a 20.
században egyaránt a társadalmi, szociális kérdések iránti
érzékenység volt a jellemző (küzdelem a rabszolgaság, a
rasszizmus, a szexizmus – a nemi megkülönböztetés –, a
szegénység ellen). Odáig azonban nem mennek el, mint a
liberális keresztények, akik a szexuális orientáció szabad -
ságát is hirdetik.

A szeparatizmus és a zártság. A fundamentalistákra az
elkülönülés jellemző. Nemcsak a liberálisoktól, hanem
azok  tól a konzervatív keresztényektől való elkülönülést is
kívánatosnak tartják, akik a liberálisokkal valamilyen kap-
csolatot tartanak fenn. Vannak olyan fundamentalista cso-
portok, amelyek például azért nem támogatják Billy Gra -
ham szolgálatát, mert ő azt képviseli, hogy újonnan meg-
tért hívők saját egyházaikba és gyülekezeikbe men jenek
vissza. Az evangéliumi keresztények azonban nyi tottak a
más felekezethez tartozó keresztényekkel való együttmű-
ködésre.

A liberális keresztényekkel való dialógus. A fun da -
mentalisták hajlamosak azt mondani, hogy azok a liberá-
lis keresztények, akik nem vallják Jézus feltámadását, az
em ber radikális bűnös természetét, a kiengesztelődés haté -
konyságát, a Biblia tévedhetetlenségének eszméjét, legfel -
jebb csak névleges keresztények, de a valóságban nem
azok. Az evangéliumi keresztények azonban nyitottak a
liberálisokkkal való párbeszédre, részint, hogy meggyőz-
zék őket, de azért is, hogy tanuljanak tőlük. Egyik legszebb
példája az evangelikál–liberális párbeszédnek az angol
evangéliumi kereszténység legnagyobb alakjának, John
Stottnak a liberális teológus David L. Edwardsszal foly -
tatott párbeszéde. Igaz, hogy a párbeszédet a liberális teo-
lógus kezdeményezte, s Stott munkáit kritikusan ta nul -
mányozta annak érdekében, hogy a liberális keresz tények
is olvassák az evangéliumi keresztények műveit. Az Essen -
tials (Lényegi dolgok) című kötet olyen témákkal foglalko-
zik, mint az evangélium ereje, a Szentírás tekin télye, Krisz-
tus keresztje, Krisztus csodái, a Biblia és a moralitás, a vi-
lágnak szóló evangélium. Edwards mind egyik fejezetben
kritikusan olvassa Stott könyveit, s kérdéseket tesz fel, s
minden fejezet végén John Stott válaszol. A zárszót is John
Stott írta. Számomra ez a könyv igen komoly szellemi él-
ményt jelentett, magyarul is ki kellene adni.28

A kereszténység természete. Noha a fundamentalisták
nagy része a kegyelemből való megigazulást hirdeti, még-
is előszeretettel hivatkoznak szabályokra és előírásokra. A
legalizmus és a moralizmus („meg van írva”) jellemző rá-
juk. Az evangéliumi keresztények egy részét is kísérti ez a
jelenség, ám ők a hangsúlyt mégis inkább Jézus Krisztus

27 Vö. Fabiny Tibor: Mi is a fundamentalizmus? In: Evangélikus élet,
2006/39. http://www.evelet.hu/ujsagok/evelet/archivum/2006/39/073.

28 David L. Edwards – John Stott: Essentials. A Liberal–Evangelical
Dialogue. Hodder and Stoughton, London–Sydney, 1988.
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személyére és művére helyezik, hiszen ez a keresztény hit
veleje. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az evangéliumi ke -
resztények krisztocentrikusak, a fundamentalisták írás -
cent rikusak.

A szakadárság (angolul: fissiparousness). Volt idő, ami -
kor az evangéliumi keresztényekre is jellemző volt, hogy el-
különültek és elszakadtak az ún. „hitetlen” egyháztól, ám ez
a jelenség ma sokkal inkább a fundamentalizmusra jellem-
ző. A fundamentalisták sokszor apró tanításbeli kérdések-
ben is hajlamosak a szakításra, egy exkluzív igaz ságtudat
birtokában. A fundamentalisták külön közös sé geket, sok-
szor felekezeteket hoznak létre, amelyek a tapasztalat alap-
ján aztán tovább osztódnak (lásd például egy fundamenta-
lista közösség, a hetednapos adventisták különféle csoport-
jait). Az elkülönült „igaz hívők” a „hi tetlen” testvéreikkel ál-
talában minden kapcsolatot meg sza kítanak. Az evangéliu-
mi keresztényekre azonban ma nem az osztódás, az elkülö-
nülés jellemző, hiszen a megtértek saját felekezeteikbe és
gyülekezeteikbe mennek vissza, ahol az evangélium szelle-
mében só és kovász kívánnak lenni. Ezért ma az evangéliu-
mi kereszténység alapvetően öku menikus beállítottságú: az
evangéliumi hívők a felekezeti hovatartozás nélkül megta-
lálják egymást, és megfogják egymás kezét. Szép példája
ennek a Magyar Evangélimi Szövetség Aliansz szolgálata.

Hitvalló mozgalmak

A hitvallás fogalma

A hit megvallása a keresztény ember számára a nél kü löz he -
tetlen válasz Isten kinyilatkoztató szavára. A hit vallások (az
egyetemes keresztény hitvallások, a reformáció hitvallásai)
egyúttal mindig egy bizonyos kihívásra adott válaszok vol-
tak. A hitvallás tehát végeredményben kettős válasz: válasz
Istennek, válasz a kor adott kihívására. Karl Barth megfo-
galmazásában: „A hitvallás mindig tiltakozás egy olyan ha-
mis hit megnyilvánulásával szemben, amely ellentmond Is-
ten dicsőségének. Az ember és Isten kap cso latában ez olyan
sajátos pillanat, amelyben az isteni »igen« szembekerül az
emberi »nem«-mel, az isteni igaz ság az emberi hazugság-
gal, ennek az igazságnak a fénye az ember elhomályosító
szándékával, annak teljessége az emberi fél-, negyed- vagy
nyolcadigazságok halmazával.” (Church Dogmatics III/4,80;
a továbbiakban: CD).

A hitvallás abból a kényszerből születik, hogy az ember
„nem hallgathat”. „Hitvallásra akkor kerül sor, ami kor a
keresztény közösség hite konfrontálódik vagy megkérdő -
jeleződik akár belülről, vagy kívülről a hitetlenség, a ba -
bona vagy az eretnekség jelenségei által.” (CD III/4,78–79).
A hitvallás akkor „történik”, amikor az egyén vagy a kö-

zösség hitét sértik egyes jelenségek, amikor, „fáj” neki az,
amit tapasztal.

A status confessionis

A status confessionis olyan helyzet, mint amikor egyének
vagy egy közösség azt tapasztalja, hogy a keresztény hit
tisztasága, integritása veszélynek van kitéve. A reformáció
idején különbséget tettek a hit szempontjából lényeges és
lényegtelen (adiaphoron) kérdések között. A status con -
fessionis idején ez a különbség megszűnik, ugyanis a ko -
rábban, a békés időszakban lévő másodlagos dolgok ül -
döztetés idején elsődlegessé válnak. A status confessionis
azon ban sohasem egy állandó helyzet, hanem egy sajátos
pillanat. Aki állandóan mártír akar lenni, az sohasem lehet
hitvalló. A hitvallás mindig egy elhívás, ami egy szitu áci -
óban érkezik. A szituáció azonban elmúlik: a kérdés, hogy
a hívás pillanatában, a szituációban, a státuszban az egyén
vagy a közösség engedelmes volt-e, engedett-e a hívás
hangjának. A keresztény hit „készenlét” az ilyen hívó szó-
ra. Ezért mondja Jézus, hogy „legyetek készen” (Mt 24,44).

Hitvallási helyzetek a 20. és a 21. században

A 20. század legismertebb hitvalló deklarációja a Barmeni
nyilatkozat (1934), amikor a hitleri politikát teológiailag is
támogató „német keresztények”-kel szemben Karl Barth
vezetésével teológusok és lelkészek egy csoportja a ke -
resztény hit megvallása („igen”-je) után a hamis tanítástól
el is határolódott, s egzisztenciájuk, életük ve szé lyez te té sé -
vel „nem”-et mondott az ártalmas tévelygésekre.

A Norvég Evangélikus Egyház hitvallói a német meg -
szállókkal szövetkező egyházvezetőkkel szemben adták ki
Az egyház alapja című hitvalló nyilatkozatot, amely a kö -
zelmúltban jelent meg magyarul.29

A 20. században a kommunizmus idején is voltak hit-
valló egyházi vezetők (Mindszenty, Ordass), akik az árral
szemben is vállalták hitüket, s így tanúkká, már tírokká let-
tek. Ám hitvallás nemcsak egy náci vagy kom munista po-
litikai rendszerben születik, hanem a szeku larizált világ és
társadalom is lehet olyan közeg, amelyben hitvallási hely-
zet alakulhat ki: világi erők késztetésére ugyanis egyházi
vezetők sokszor könnyen engednek e nyomásnak, s haj-
landók az egyház tanítását revízió alá venni, s azt a világi
érdekek számára komfortossá, elfogadhatóvá tenni.

29 A norvég egyházi harc. Szerk. Korányi András – Orosz Gábor Vik -
tor – Reuss András. Luther Kiadó, Budapest, 2007.
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Felekezetek az USA-ban és a hitvalló mozgalmak
két fő típusa

Már az Amerikai Egyesült Államokban is a római katoli-
kus egyház a legnagyobb felekezet a maga 66 millió tagjá-
val. 16 milliót számlál a Déli Baptista Konvenció, 3,5 mil-
liót a National Baptist Convention of America. A protes-
tantizmuson belül ők vannak még mindig a legtöbben, de
ők nemrégiben kettészakadtak. A metodisták következnek
mintegy 8 millió taggal, a két nagyobb egyháztestben élő
(ELCA és Missouri Synod) lutheránusok következnek ösz-
szesen szintén kb. 8 millió taggal (5, ill. 2,5 millió). A re-
formátusok (presbiteriánusok) 3,5 milliónyi lelket szám-
lálnak, az episzkopális egyház taglétszáma is kb. 2 millió.
A ’90-es évek végétől jelentkeztek a hitvalló mozgalmak
mindegyik történelmi protestáns egyházban, először a me-
todistáknál, majd a reformátusoknál, az evangélikusoknál,
az episzkopálisoknál. Mindegyik egyház esetében feltűnő-
en hasonlóak a jelenségek: drámaian megoszlik mindegyik
egyház: általában a tagság fele vál lalja a vezetők világi nyo-
másnak engedő irányvonalát, a másik fele viszont hitvalló
mozgalmakba szerveződik, hitvalló iratokat fogalmaz meg,
s több egyházban is ko molyan fennáll az egyházszakadás
veszélye. A hitvallók úgy vélik, hogy vezetőik a revizioniz-
mus útjára léptek, az egyház kétezer éves tanítását akarják
a világ igényei szerint átalakítani.

Két típusú hitvalló mozgalom jelentkezett az Amerikai
Egyesült Államok egyházaiban. Vannak politikai orientált -
ságú egyházi mozgalmak: ide tartozik például 118 me -
todista egyházi személy nyílt levele (a szintén meto dista)
Bush elnökhöz, hogy térjen meg, s hagyjon fel az iraki há-

borúval.30 Hasonlóan jelentős a római katolikus femi nista
teológusnő, Rosemary Radford Ruether „új bar meni nyi-
latkozatként” beharangozott írása arról, hogy a ke resz té -
nyeknek el kell utasítaniuk az amerikai messi anisz tikus
na cionalizmust.31

A továbbiakban azonban elsősorban az ún. orthodox
hitvalló mozgalmakkal foglalkozunk, amelyek a szeku -
larizáció hatására kialakult egyházi és teológiai erózióval
szemben lépnek fel.

A hitvalló mozgalmak kialakulásának okai

William J. Abraham amerikai metodista teológus a hitvalló
mozgalmak teológiájáról írott tanulmányában32 azt fejti ki,
hogy amíg a 19. század végéig indokolt és érthető volt, hogy
az egyház tagjai közömbösek voltak a hitvallások iránt, mi-
vel a kultúra a keresztény nézeteket képviselte, addig a hu-
szadik századra teljesen elvilágiasodtak a tár sadalom intéz-
ményei, az egyház tanítása kapcsán szinte teljes analfa bé -
tizmus következett be, így a hitvallások iránt csak akkor
maradhatnánk továbbra is közömbösek, ha vállaljuk, hogy
behódolunk a posztkeresztény világ ér tékeinek és eszméi-
nek. Amíg a ’60-as és ’70-es évek libe rális, modern felfogá-
sa az egyház klasszikus hitét a ke resztény tapasztalat relatív
kifejeződésének tekintette, a ’80-as és ’90-es évek radikaliz-
musa az egyház klasszikus hitét egy különböző érdekeknek
és szenvedélyeknek alárendelt valóságfelfogásként értel-
mezte. Ezt képviselte a feminizmus néhány radikális válto-
zata is, amikor például 1993-tól Képzeljük el újra a keresz-
ténységet (Re-Imagining Christianity) címen konferenciá-
kat kezdtek el rendezni, ahol az istentisztelet nem egyszer
Szófia istennő imádá sában jutott kifejezésre.

Abraham szerint a konfesszionalista mozgalmak teo -
lógiája centrista szemléletet képvisel a funda men ta lizmus
konzervativizmusa és a liberalizmus között. Amikor az
egyház valamilyen politikai vagy szellemi erők és esz mék
rabságába esik, akkor jelentkeznek a hitvalló moz galmak,
amelyek a kereszténység klasszikus hitének érvényességét
kívánják visszaigényelni.

A különféle kritikákra válaszolva Abraham elmondja,
hogy ezek a mozgalmak nem az első századokba akarnak
visszamenni, hanem az egyháznak azt a hitét akarják visz-
szaszerezni, amely kétezer éven át fennmaradt és meg -
határozó volt. Az egyház tanítói munkásságából alakultak
ki a hitvallások, majd a dogmák. A reformáció is azt pél -

30 Christian Century, 2003. április 5.
31 http://www.witherspoonsociety.org/2004/ruether_call.htm.
32 William J. Abraham: Confessing Christ: A Quest for Renewal in Con -

temporary Christianity. http://www.confessingumc.org/doc_abraham_
quest.html.
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dázza, hogy az egyház intellektuálisan megtérhet az elha-
gyott, ősi hitéhez. Az ún. modern keresztények közül so-
kan le akarják fordítani az evangéliumot a mai kultúra
nyelvére, mondván, a „kánaáni nyelv”-vel nem tud sokat
kezdeni a mai ember. Az evangéliumot és a hitvallásokat
kétségtelenül a mai nyelvhez kell igazítani, de azt a nyelvet
nem kell megváltoztatni, hanem azt kell elősegíteni, hogy
az az emberek számára irányadó, útmutató eszköz legyen.

Az Egyesült Államokban a hitvalló mozgalmak először
a feminizmusnak azzal a radikális törekvésével szemben
jelentkeztek, amely „inkluzív nyelvet” követelt a Biblia és
az egyházi gyakorlat patriarchális nyelvével szemben,
mond ván. ne legyen „Atya”, „Fiú” a hit nyelvében.

A mai hitvalló mozgalmak általában három kérdést he-
lyeznek a középpontba: a Szentháromság Isten nevébe ve-
tett hitet, a Szentírás tanúságtételét és az emberi szexu alitás
Isten által teremtett rendjét. Számos részletkérdés mellett
ez a három kardinális szempont válik status confessionis szá.

Hitvalló nyilatkozatok az egyes egyházakban

Baltimore-i deklaráció (episzkopális, 1991)
1991. május 16-án hat episzkopális lelkész (Ronald S.
Fisher, Alin F. Kimel, R. Gary Mathewes-Green, William N.
McKeacie, Frederick Ramsey, Philip Burwell Roulette) ír-
ta alá a Barmeni nyilatkozat mintájára készült Baltimore-i
deklarációt. Az egyház, mint írják, minden korban elpogá-
nyosodhat, s ezért fontos visszatérni az evangélium nyug-
talanító hangjához.33

9,5 tézis (lutheránus,1995)
1995. március 25-én az Evangelical Lutheran Church in
America (ELCA) New Jersey-beli lelkészei (Louis A. Smith,
Phillip Max Johnson, Ronald B. Bagnall, Linda Sue Larson,
John David Larson, Richard J. Niebank, Beth A. Schlegel,
Mark A. Hoffman) adták közre, hogy elhatárolódjanak az
egyházi vezetésben megnyilvánuló revizionista megnyil-
vánulásoktól. Néhány hónapon belül sok ezer lelkész és vi-
lági írta alá. A dokumentumot elküldték az egyházi veze-
tőknek, akik azonban ignorálták azt.

Cambridge-i deklaráció (evangelikál,1996)
A hitvalló evangelikálok szövetsége 1996. április 20-án ad-
ta közre hitvalló nyilatkozatát, amelynek fő tételei: 1. Sola
Scriptura: a tekintély eróziója; 2. Solus Christus: a Krisztus-
központú hit eróziója; 3. Sola Gratia: az evangélium erózi-
ója. 4. Sola Fide: a fő hittétel eróziója. 5. Soli Deo Gloria: az
istenközpontú istentisztelet eróziója. 6. Felhívás bűnbá-

natra és reformációra. Az aláírók az Evangéliumi Alliansz
tanácsának vezetői: dr. John Armstrong, rev. Alistair Begg,
dr. James M. Boice, dr. W. Robert Godfrey, dr. John D.
Hannah, dr. Michael S. Horton, Mrs. Rosemary Jensen, dr.
R. Albert Mohler Jr., dr. Robert M. Norris, dr. R. C. Sproul,
dr. G. Edward Veith, dr. David Wells, dr. Luder Whitlock,
dr. J. A. O. Preus, III).

Egységben Krisztussal (presbiteriánus, 1998)
Mark Achtemeir, Andrew Purves lelkészek fogalmazták
meg.

Evangelical Lutheran Confessing Fellowship (ELCF)
2002-ben alakult meg az evangélikusok hitvalló mozgalma,
amely az alábbi rövid hitvallást fogalmazta meg. „(1) A kö-
zösség elfogadja az Ó- és Újszövetség kanonikus köny veit
mint Isten igaz igéjét és az Amerikai Evangélikus Lutherá-
nus Egyház összes hitvallását, amint ezek az 1580-as
Konkordia könyvben megtalálhatók, mert azok helyesen
értelmezik és határozzák meg a Szentírás tanítását. (2) A
közösség azok számára jött létre, akik elfogadják az itt kö-
vetkező hitvallást, s akik nyilvánosan elutasítják a téves ta-
nítást, és hangsúlyozzák az alábbi elveket az Amerikai
Evangélikus Lutheránus Egyházban. (a) Valljuk, egy az Is-
ten; az Atya, Fiú és Szentlélek Szentháromság; valljuk,
hogy Jézus Krisztus Úr, Isten és Fiú, a Szentháromság má-
sodik személye, aki Isten maradt, miközben emberré lett.
(b) Valljuk, hogy a keresztény élet egyedüli sza bályozója és
normája az ó- és az újszövetségi Szentírás. Elismerjük,
hogy a Szentírás központi tanítása az isten telenek megiga-
zítása, amely egyedül kegyelemből, egyedül a Jézus Krisz-
tusba vetett hit által történik. (c) Valljuk, hogy az emberi
állapotnak két, Isten által teremtett rendje van: a házasság
rendje és az egyedül élés rendje, s Isten mind egyiket gaz-
dagon megáldhatja.”

Az egyes mozgalmak koordinálása

1979 óta találkoznak a főbb egyházak képviselői. 1996-ban
alakult meg az Association for Church Renewal (ACR –
www.acrchurches.org). Kiadványaikkal 2,4 millió embert
érnek el. Harminc hitvalló mozgalom negyven vezetőjével
tartanak kapcsolatot, mindazokkal, akik elkötelezték ma-
gukat egyházaik megújulására. Céljaik: az Istenről szóló
nyelv, az orthodox hit, a megszentelt élet, a család, a há-
zasság, a szexualitás kérdéseire fókuszálni; felhívni a fi-
gyelmet a morális relativizmus, a neopogány istenimádat
veszélyeire, támogatni a szabad vallásgyakorlatot. Ennek
érdekében tanulmányokat és deklarációkat bocsátanak ki,
segítik a megújulási mozgalmakat közös imádkozással, há-
lók építésével, stratégiák, források megosztásával. Keresik
továbbá a hiteles ökumené módját a 21. században.

33 Reclaiming Faith. Essays on Orthodoxy in the Episcopal Church and
the Baltimore Declaration. Ed. Ephraim Radner – George R. Sumner.
Willliam B. Eerdmans, Grand Rapids, 1993.
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2002. szeptember 20–22. között Dallasban, Texas ál -
lamban megalakult a Hitvalló Teológiai Bizottság, amely -
nek tagjai az észak amerikai protestáns felekezetek jeles
képviselői. A bizottság a Drew-i Egyetem Teológiai Fakul -
tásának a vezetője, dr. Thomas Oden meghívására ült ösz-
sze, aki az eseményt az Egyházi Megújulás Szövetsége
(Asso ciation for Church Renewal) felügyelete alatt végez-
te. Az alábbi dokumentumot (Legyetek állhatatosak. Levél
a hitvalló keresztényekhez) hitvalló teológusok fogalmaz-
ták meg a Confessing the Faith. Reclaiming Historic Faith
and Teaching for the 21st Century (Hitünk megvallása. A
tör ténelmi hit és tanítás visszaigénylése a 21. század elején)
című konferenciára. Így válaszoltak ők arra a három sür-
gető kérdésre, amelyet az Egyházi Megújulás Szövetsége
fogalmazott meg számukra. A neves teológusok megszó -
lították az egyes hitvalló mozgalmak tagságát és három
kérdésre adtak választ: 1. Miért maradjunk meg egyhá -
zainkban? 2. Miért van szüksége egyházainknak a hűséges
hitvallókra? 3. Miért van a társadalomnak szüksége hűsé-
ges keresztény hitvallókra? Az episzkopális, a pres bi te ri á -
nus, az egyesült metodista egyház, Krisztus egyháza, vala- 34 Be Steadfast: A Letter to Confessing Christians.

mint az evangélikus egyház teológus képviselői írták alá a
nyilatkozatot.34

Összefoglalás

Két irányzatról, illetve mozgalomról szóltam. Az evan gé -
liumi kereszténység vagy felekezetek közötti öku menikus
mozgalom, s ennek gyökere, mint láttuk a 19. századra
nyúlik vissza. A pár éve jelentkezett hitvalló mozgalmak vi-
szont felekezeten belüli mozgalmak, s mind egyik az or tho -
do xiához, a tiszta, eróziótól mentes keresz tény hit val lá sok -
hoz kíván viszanyúlni. Mind az evan ge likaliz mus ra, mind
a hitvalló mozgalmakra az jellemző, hogy mind egyik a val-
lási paletta közepén, a fundamen talizmus és a liberalizmus
szélsőségei között a keresztény hit specifi kumának megra-
gadásával kívánja szolgálni Krisztus egy há zának megúju-
lását a 21. század elején.

AZ EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELVÉTELT HIRDET
a 2009/2010-es tanévre nappali tagozaton 3 éves doktori (PhD) képzésre 
egyetemi hittudományi, illetve vallástudományi végzettséggel rendelkezők részére.
A jelentkezési lap az EHE rektori hivatalában 
(1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3, tel.: 469-1051) szerezhető be, vagy letölthető 
az EHE honlapjáról: http://teol.lutheran.hu
(Tanulmányi információk/ETN/Irattár vendégek számára/Szabályzatok, tanulmányi iratok).
Jelentkezési határidő: 2009. április 30.
A felvételi konzultáció időpontja: 2009. május 29.
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F I G Y E L Ő

A Biblia évének egyik jelentősége, hogy újabb és újabb érté-
kekre irányítja a figyelmet. Szinte közhelyként emlegetjük a
Szentírás ki nem meríthető gazdagságát, mindig időszerű,
megújuló üzenetét. Az Isten–ember-kapcsolattal foglalkozó
szent könyv egésze vizsgálható az emberi teljesítmény néző-
pontjából is. Ebben a megközelítésben mind az Ószövetség,
mind az Újszövetség teljesítményorientált, Isten által meg-
szólított, neki elkötelezett emberek teljesítményéről szól.

Az előadás mottójául azt az igét választottam, amely
minden teljesítményre igyekvő hívő ember számára meg-
határozó: „Nem azé, aki akarja, nem is azé, aki fut, hanem
a könyörülő Istené.” (Róm 9,16) Mindenki tudja, hiába a
leggondosabb előkészület, ha nincs rajta a teljesítményen
az áldás, akkor kudarc lesz a vége.

Bevezetőként néhány úgynevezett „sportos” igét em -
lítek. Ezek – 2Tim 2,5, 1Kor 9,24–27 és 2Kor 6,19–20 – a
tisz tességes versenyzésről, önmagunk legyőzéséről, az ön -
megtartóztatásról mint a siker előfeltételéről szólnak. Idő -
szerűségük a dopping, a brutális versenyzés korában meg -
hökkentően aktuális. „A ti testetek a Szentlélek temp lo ma”
gondolatban megfogalmazott igény elsősorban a szexuál -
higié néről szól, de tágabb értelemben ide tartozik mindaz,
ami a szomatikus egészséget, a testi-lelki higiénét érinti.

Mózes első könyvéből Jákób tusáját (1Móz 32,23–33) és
József történetét (1Móz 35–47) választottam. Bevallom, a vá-
logatásban a szubjektivitás is érvényesült, de mindig meg ha -
tá rozó volt a teljesítményelv. A kiindulópont Jákób tusája a Pe -
núél nevű helyen az angyallal, valójában Istenével. Micsoda el-
szántság! Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem.

Jákób fia volt József. Az ő sorsa, története valóságos ka-

landregény, hihetetlen fordulatokkal. József szinte az egyet-
len a nagy figurák közül, aki úgy nyújt kimagasló teljesít-
ményt, hogy közben mindig tisztességes marad. Mózes tör-
ténete gyilkossággal indul, megöl egy egyiptomit. Jákób be-
csapja Izsákot és Ézsaut, Dávid csatába küldi Uriást, Betsabé
férjét. Nem arról szól mindez, hogy nem kívánja Isten a tisz-
tességet, hanem hogy van bűnbocsánat az Isten parancsai-
nak, küldetésének teljesítése útján.

Mózes nagy teljesítménye, hogy kivezeti a népet
Egyiptomból, és kétszer is lehozza számukra a Tízparan-
csolatot (2Móz 12–19 és 2Móz 20,1–17). E nélkül nem ala-
kulhatott volna ki a humán civilizáció. Ezért jelzésszerűen
említem Mózes harmadik könyvét is, mely az emberi
együttélésre, életmódra vonatkozó, zömükben ma is érvé-
nyes szabályokat összegzi.

A következő lépésben Sámuel első könyvéből két alap-
vető Dávid-történetre utalunk. Dávidot, a kamaszkorból
alig kinőtt legkisebb gyermeket királlyá teszi Sámuel pró-
féta (1Sám 16). Ő azután Góliát legyőzésével (1Sám
17,26–58) igazolja elhivatottságát. Diadala fontos tanulsá-
got hordoz. A nyers erőnél többet ér a korszerű fegyverrel
elérhető teljesítmény.

A Királyok második könyve két szakaszát említjük még.
Illés és Elizeus próféta történetével (2Kir 2,1–25) a folyama-
tosságnak, a stafétabot átadásának az Isten ügye szolgálatá-
ban megmutatkozó jelentőségét szeretném kiemelni. Jósiás
és Jójákim királyok történetéből (2Kir 23–24) pedig azt
hangsúlyozom, hogy minden az embereken múlik. És kima-
gasló a vezetők felelőssége. Jósiás jó király volt. Alatta rende-
zett viszonyok között élt a nép. Fia, Jójákim önkényeskedésé-
vel, zsarnoki gyakorlatával hamar tönkretette apja művét.

Erről olvashatunk Jeremiás prófétánál is. Jeremiás sor-
sában, kétségeiben, lázadásaiban, elkötelezettségében ma-
gunkra is ismerhetünk. A fazekas, azaz Isten formál min-
ket egy életen át.

Az emberi teljesítés mint érték hatása az élet 
kiteljesedésében, a Biblia tükrében és napjainkban1

F R E N K L  R Ó B E R T

1 Elhangzott A Biblia üzenete a segítő, nevelő szakmában című kon-
ferencián, amelyet a Biblia éve alkalmából rendezett 2008. november
26–27-én a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai
Kara és a Soproni Tudós Társaság.
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Az Ószövetség embereinek az életében és teljesítmé-
nyében kimeríthetetlen lehetőségeink vannak, hogy felfe-
dezzük a mának is erőteljesen szóló üzenetet, az Istenhez
való viszony meghatározó voltát.

Az Újszövetségre térve Jézus életét, művét három rész-
letbe sűrítve interpretálom. Először az orvosi csodáknak
nevezhető történetek egy részét foglalom össze:

• Egy leprás, a kapernaumi százados szolgája és sok be-
teg meggyógyítása (Mt 8,1–16)

• A béna meggyógyítása (Mt 9,1–8)
• A megszállott néma meggyógyítása (Mt 9,32–34)
• A vak Bartimeus meggyógyítása (Mk 10,46–52)
• A gadarai megszállott, Jairus lánya és a vérfolyásos

asszony meggyógyítása (Lk 8,26–56)
• A vízkóros meggyógyítása szombati napon (Lk 14,1–6)
• A Betesda tavi beteg meggyógyítása (Jn 5,1–15)
• A meggyógyított vak története (Jn 9)
• Lázás feltámasztása (Jn 11)
• A naini ifjú feltámasztása (Lk 7,15–17)

A második csoport történetei a társadalmi csodák össze-
foglaló címet viselik:

• Zákeus (Lk 19,1–10)
• Az ötezer ember megvendégelése (Jn 6,1–10)
• A samáriai asszony története (Jn 4,1–30)
• A talentumok (Mt 25,14–30)
• A nagy parancsolat (Mk 12,28–34)
• Jézus követése (Mk 8,34–38)
• A bolond gazdag (Lk 12,16–21)
• Jézus és a házasságtörő asszony (Jn 8,1–11)

A harmadik csoport magáról a krisztusi életműről, halálá-
ról és feltámadásáról szól (Jn 18–20).

A csodák lényege minden esetben az, hogy a segítségre
szoruló emberek találkoztak Jézussal, és ettől megváltozott
az életük. Kész vagyok elfogadni, hogy a csodákban termé-
szetfeletti elem érvényesülhet. Hit kérdése ez, de nem tartom
kevésbé erőteljes teljesítménynek és üzenetnek, ha a Jézussal
való találkozás közvetlen gyógyító hatása rejlik a jelenségek-
ben. Azaz van magyarázat a csodálatos gyógyításokra. Ez
azért is lényeges megközelítés, mert valójában a ma hívő em-
bere és különösen is a segítő foglalkozásúak iránt megvan ez
az igény: legyen példa számukra Jézus teljesítménye, hogy
megváltozzon azok élete, akikkel a segítők találkoznak.

A csodák közül kiemelem a meggyógyított vak tör té -
netét (Jn 9). Ez szombatnapon történt, és ezért a farizeu-
sok támadták Jézust. Faggatták a vakot, hogy bizonyítékot
gyűjtsenek Jézus ellen. És ekkor hangzik el az egy sze -
rűségében szép bizonyságtétel. A vádra, hogy Jézus bűnös,
így válaszol a meggyógyult ember: „Hogy bűnös-e, nem tu-
dom. Egyet tudok, bár vak voltam, most látok.” (Jn 9,25)

A másik történet, amelyet kiemelek, mert több magya-
rázata is lehetséges, a Betesda-tavi beteg meggyógyítása.
Ezt főként úgy szokták aktualizálni, hogy lám ma is kevés a
segítő foglalkozású, ahogy akkor sem akadt ember, aki a be-

teget bevitte volna a vízbe. A jézusi kérdésnek – „Akarsz-e
meggyógyulni?” – lehet azonban egy másik háttere is:
szem besíti a beteget önmagával. Valóban meg akar gyó -
gyulni? Valóban nem volt harmincnyolc évig esélye? Nem
arról van-e szó, hogy jól érzi magát a bűzös barlangban,
megszokta ezt az életformát? Jézus szava kirántja őt ebből,
új életet kezdhet. Ez a magyarázat arra is jó példa, hogy
mennyi gazdagság rejlik még a jól ismert történetekben is.

A második csoport a társadalmi csodákat foglalja ösz-
sze. Orvos létemre úgy vélem, ezek olykor jelentősebbek –
ismerve az emberi természetet –, mint a biológiát megha-
zudtoló gyógyítások. Nézzük rögtön Zákeus történetét. Ő
esélytelen, gonosz, joggal kiközösített, a társadalom peri-
fériájára szorult ember volt. De megtudta, hogy jön Jézus,
megragadta az esélyt, és megújult az élete.

Az ötezer ember megvendégelésében is hit kérdése a
természetfölötti elem, a csoda. De magyarázatul itt is le-
hetséges egy másfajta „csoda” , ami nem kevésbé szenzá-
ció. Lehet, hogy eleve több kenyér és hal volt, csak elrejtet-
ték. Vagy Jézus hírére a környező falvakból hoztak még
utánpótlást. Bárhonnan került is kenyér, a lényeg az, hogy
az önző tömegből Jézus szavára igazi önzetlen, egymást se-
gítő közösség formálódott.

A további idézetek a keresztény életvezetés súlypontja-
ira utalnak. Az előítélet-ellenességre, a tehetség felelőssé-
gére, a két nagy parancsolatra, amelyekben összegződik a
Tízparancsolat két kőtáblájának mondandója. Akár ab-
szurdnak is minősíthető a második nagy parancsolat kö-
vetelménye: szeresd felebarátodat, mint magadat. A cso-
portban felsorolt további igehelyek üzenete a lelki egészség
fontossága, az anyagiak hiábavalósága és az álszent ítélke-
zés hamissága. Mindez drámaian időszerű.

A harmadik csoport a szenvedéstörténetet, az életmű
beteljesedését idézi fel: a valóságos ember kínjait, a köve-
telmény irreális nagyságát, a menekülés vágyát és végül a
kereszt vállalását. És a másik oldalon a valóságos Isten győ-
zelmét a halál felett, a legnagyobb teljesítményt, az egye-
düli csodát, a feltámadást.

Spiró György Fogság című regényében periferikusan
megjelenik az új vallás, a kereszténység. Gyenge vallás –
mondják róla, népszerű lesz, mert szerény a követelmény,
„csak” hinni kell. Igaz, ez a csapda ismételten megkísérti a
kereszténységet. A rajongás csapdája. Erre volt példa nálunk
is a negyvenes évek ébredési mozgalmában az utcán oszto-
gatott kis brosúra, mely az Isten váltságának egyszerű terve
nevet viselte. Ebben le volt írva, hogy az Atya adta a Fiút a
világ bűneiért, ha hittel csatlakozol hozzá, üdvösséged lesz.
Ő tesz meg mindent, „csak” hinned kell. Karl Barth svájci
református teológus úgy oldotta fel ezt a feszültséget, hogy
azt tanította, mivel ő mindent megtesz értünk, ezért nekünk
is mindent meg kell tennünk.

De már a korai kereszténységben megjelent a követel-
mény, melynek lényege a hitből fakadó életvezetés. Ez
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2003-ban jelent meg a Luther és a Kálvin Kiadó kiadásában
a Jerikó rózsája című bibliodráma-kézikönyv (Warns, Else
Natalie – Fallner, Heinrich: Jerikó rózsája. A biblio drá ma ké-
zikönyve. Kálvin Kiadó – Luther Kiadó, 2003).

„Ebben a könyvben vezetők vallanak a bibliodrámáról,
saját megközelítésükről, szándékaikról, arról, hogy mit je-
lent számukra a bibliodráma. Számot próbálnak adni ar-
ról, mit is értenek felelősségteljes bibliodráma-vezetésen.”
A könyv konkrét példákon keresztül segít eligazodni a
bibliodráma világában, bemutatva, hogy mit is takar való-
jában ez a kifejezés, és hogy mi a célja a bibliodrámának:
hogy személyes megérintődés, személyes találkozás men-
jen végbe a bibliai szöveggel, hogy „egyéni, »hitbeli bizo-
nyosságot« érhessünk el”. Megismertet az apróbb elemek-
kel is a bibliodrámás alkalmak koncepciójától kezdve a
bib lio drámás képzés szerkezetéig.

A bibliodráma a személyes hitbeli bizonyosság elé ré sé -
nek érdekében sokféle eszközt felhasznál, építve az esztéti-
kum többletmondanivalójára, amelyet minden kép pen érde-
mes kihasználni. Példát hoz többek között a szim bólu mok
alkalmazására, a szavakkal történő játékra (négy sar kos szó-
játék, „viagese”, szókatalógus, kollázs), a bibliai szöveg moz-
gásos átélésére (gesztusok), formázásra (agya go zás), képek
készítésére (rajzolás, festés, satírozás, irka firka, rétegkép al-
kotása), bemutatók szervezésére, az em beri és zenei hang
(például hangszőnyeg) és a rituális ele mek felhasználására.
Ezenkívül számos ötletet kínál a köl tészetben rejlő lehetősé-
gek kiaknázására: hogy érzelmi, képszerű, metaforikus, al-
legorikus, szimbolikus módon fejezhessük ki magunkat, hi-
szen sok mindent csak így lehet igazán megfogalmazni.

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Bibliodráma és bibliodramatikus elemek 
a gyülekezeti munkában

Különösen a bibliodráma-folyamat későbbi szakaszai -
ban alkalmas eszköz a költészet. Találunk példát a könyv -
ben parafrázisra, mely a legkülönbözőbb kontextusok köz-
vetítésére szolgáló elbeszélő vagy párbeszédes forma, fik-
tív levél írására, felolvasóestre, zsoltárírásra, meditatív szö-
vegek készítésére, képversek megformálására – ez utóbbi-
ak segítségével új mondanivalót fejezhetünk ki anél kül,
hogy akár egy szót is hozzátoldanánk a szöveghez –, vala-
mint faliújság készítésére jelszavak, szlogenek, hir detések
formájában. A könyv számos példát hoz a szöveg meg je le -
ní tésének módjára is: alkalmazhatunkfabábokkal, szerep-
játékkal történő színrevitelt, nyilvános előadást, „székszín-
házat”, aktualizálást.

Az eszközök kiválasztása attól függ, hogy az adott szö-
veg milyen feldolgozást igényel. Ez pedig különösen fontos.
Végig a bibliai szöveg marad a középpontban, az eszközök
nem szorítják háttérbe, hanem segítik a feldol go zást.

A könyv írói megfogalmazzák azt is, hogy a vezetőknek
mi mindenre kell figyelniük. Például a csoportot szem
előtt tartva kell kiválasztaniuk a megfelelő szöveget, illet-
ve az eszközöket. A kis létszámú csoportban elkerülhetet-
len a nagyon személyes témák felszínre kerülése, a bib lio -
dráma veze tő jének azonban arra is képesnek kell lennie,
hogy ne akarjon minden személyes vallomást meg hall -
gatni. Ne eről tesse a saját elképzeléseit a csoportra, hanem
hagyja, hogy a résztvevők megfogalmazhassák a saját véle -
mé  nye i ket. A vezetők szövegre és folyamatra irányuló hoz-
záértésének egyaránt magas színvonalúnak kell lennie. A
vezető legyen képes a lassításra, hiszen a bibliodrá má ban
szükséges az idő (ez egyben másféle tapasztalatot is kínál

K E R E P E S Z K I  A N I K Ó

megnyilvánulhat a mindig érzékeny anyagi témában is. Er-
ről szól Anániás és Szafira története (ApCsel 5,1–11). Nem
az volt a baj, hogy nem akarták egész vagyonukat a közös-
ségnek adni, hanem hogy hazudtak.

A következő rész Pál apostolról szól. Ő volt az első
rendszeres teológus, egyben fantasztikus energiájú, vita-
készségű egyházszervező. Nem lebecsülve a többi apostol
teljesítményét, Pál apostol munkája nyomán bontakozott
ki az ősegyház, leveleinek üzenete máig meghatározó a ke-
reszténységben. Mint az igazán nagyoknál, nála is egységet

képez az élet és a mű, de mindkettő önálló életet is él. Ter-
mészetes, hogy az utókor számára döntően a mű a fontos,
de az élet is olyan izgalmas, hogy bármikor több kaland-
film is készíthető lenne belőle.

Csak ajánlhatom, hogy a Biblia évét követően is olvas-
sák az említett és a nem említett, de a teljesítmény szem-
pontjából nem kevésbé releváns fejezeteket. És főként, ami
a leglényegesebb: Tegyék magukévá azt a gondolkodást és
igényt, hogy akivel találkozunk, annak változzon meg az
élete. Ez az igazi mérce.
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a hétköznapokkal szemben, ahol mindenre mindig kevés
időnk jut).

Ha azonban mégis kevesebb idő áll rendelkezésünkre
(ahogyan az a legtöbbször előfordul), akkor a teljes bib -
liodráma helyett bibliodramatikus elemeket is alkal maz -
hatunk, ami mégis változatosabbá teheti a hitoktatást vagy
a különböző gyülekezeti alkalmakat. A kézikönyv ez utób -
biakra is hoz példát: részletesen bemutat egy bibliodrámás
hétvégét a gyülekezetben, egy diakóniai intézményben tar-
tott áhítatot, illetve egy gyülekezeti bibliatanulmányi hét
záró alkalmát, melyeket bibliodramatikus elemekkel szí-
nesítettek. Természetesen az oktatás területéről sem hiá-
nyozhatnak ezek a lehetőségek: az iskolai hitoktatás kere-

tén belül az újszövetségi csodák bibliodramatikus meg -
közelítését mutatja be részletesen az egyik szerző, valamint
a teológiai képzésben egy istenképekkel fog lal kozó szemi-
nárium anyagát ismerhetjük meg.

Szeretném különösen a hitoktatók, a lelkészek és a gyü-
lekezeti munkatársak figyelmébe ajánlani a könyvet, akik
szeretnék színesebbé, változatosabbá tenni a hit oktatást, a
felnőttképzést és a gyülekezeti munkát. Nem kell, nem is
érdemes minden bibliaórát vagy hittanórát a bibliodráma
jegyében szervezni, de akár a konkrét példák, akár az egyes
ötletek segítségével egy-egy alkalom a meg szokottól eltérő
módon alakítható, ami lendületet adhat mind a vezetők,
mind a résztvevők számára.

F I L M A J Á N L Ó

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis falu. Ezt a
falut Felsőszelinek hívták. Volt ennek a falunak lovas ban -
dé riuma, dalárdája, színjátszó csoportja, mezőgazdasága,
múltja és legfőképp hite, temploma, gyülekezete. Ez a Ga -
lán ta melletti kis falu ma is létezik, kétharmad részt ma is
magyarok lakják, de történelmét, sorsának lehetséges ala-
kulását hatvan évvel ezelőtt megakasztotta egy máig súlyos
következményekkel járó, képtelen ötlet, a Beneš-dekrétu-
mok lakosságcserére vonatkozó bekezdése, melynek során
több mint 75 000 felvidéki magyar embert köteleztek arra,
hogy átadják otthonukat a Magyarországról érkező (mint-
egy 60 000) szlovák önként jelentkezőnek, őket pedig mar-
havagonokba terelve, Magyarország területén szétszórva
kilakoltatott svábok portáira költöztessék, és tíz évig ne is
látogathassanak vissza szülőföldjükre.

Három nemzet békés egymás mellett élését lehe tet lení -
tették el ezek a rendelkezések, és árasztották el máig meg-
válaszolatlan kérdésekkel a közvéleményt, máig sajgó se-
bekkel a kitelepítetteket és családjaikat. Ez az esemény fel-
háborítóan beszédes példája annak, hogy az idegen gyűlölet
soha nem onnan származik, ahol beszélik egymás nyelvét,
tisztelik és megértik a másik kultúráját, hanem felülről, a
vezetők elképzelhetetlennek tartott kényszer képzeteiből,
amelyben valamilyen fals eszmének rendelnek alá mindent
és mindenkit, ami és aki az irányításuk alá tartozik.

Mátis Lilla Két hazát szeretünk című dokumentum-
filmje az eseményeket átélt, kiszolgáltatott emberek törté-
neteiből rakja ki Felsőszeli egykori képeit, melyek rendre a

család, az összetartás és a hit motívuma köré rajzolódnak.
A személyes tragédián túl azonban nyoma sincs gyűlölkö-
désnek – az emlékek fájóak és felfoghatatlanok, de nem ki-
zárólagosak. Azt hiszem, feszültségektől és meg nem ér-
tettségtől túlfűtött országunkban az emberség és a méltó-
ság élő példái ezek a családok, akiknek történetét önszán-
tukon kívül írták át, de mindennek ellenére megtanultak
otthon lenni egy másik országban, nem feledve, hanem át-
örökítve, hogy honnan jöttek. Ennek köszönhetően szület-
hetett meg ez a dokumentáció is, hiszen Mátis Lilla rende-
ző a filmben is nagy szeretettel emlegetett, egykori felső -
szeli evangélikus lelkész, Mátis István lánya, forgatóköny -
vé nek alapja pedig Keczkó (Baán) Szilvia lelkésznő szak-
dolgozatából készült, aki szintén harmadik generációs tag-
ja egy felsőszeli családnak, és egyben a film egyik lényeges
szereplője: az idősek beszámolói során jelen van mint
meg hallgató fél, de akkor szólal meg először, amikor a fel -
ső szeli evangélikusok találkozóján (2008. március, Szeder-
kény) igét hirdet Ézs 57,4 alapján: „Egy rövid szempillan-
tásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűjtelek.”

A személyes történeteket hallgatva rácsodálkozhatunk,
milyen izgalmas és boldog-szomorú az élet, hiszen újra és új-
ra olyan forgatókönyveket tár elénk, amelyek egyetlen holly-
woodi sztárrendező fejéből sem pattanhattak volna ki,
amelyre azonban szükség van, hogy megértsük mindazt, ami
a sajátunk, amit hétköznapi, hús-vér emberek éltek át, és
nem múló hatalmak, vezetők igazságtalanságoktól, féliga-
zságoktól hemzsegő elképzelései torzítottak el. Faggassuk ki

Összegyűjtelek
Mátis Lilla: Két hazát szeretünk

L A B O R C Z I  D Ó R A
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Igen, Jeruzsálem szent város, ez még ma is a fülünkbe
cseng. Pedig nem volt mindig az, nem volt mindig köze az
Ószövetséghez, hiszen láthattuk, hogy eredetét tekintve a
város régebbi az Ótestamentum bármelyik passzusánál.
Ám Jeruzsálem ugyanilyen állandó jelzőként viseli a Dávid
városa megjelölést is. Pedig nem volt mindig Dávid városa,
sőt izraelita kézre kerülése jóval a törzsek palesztinai hon -
foglalását követően történt meg. Dávid csakugyan múl -
hatatlan érdemeket szerzett abban, hogy a város végül
Izrael és Júda fővárosává váljon – igaz, nem több időre,
mint két generáció röpke időtartama.

Előző alkalommal ott tettük le a történet fonalát, hogy
Jeruzsálem egy kicsiny kánaáni királyság apró méretű fő-
városa volt. Fekvése azonban stratégiai fontosságúnak bi-
zonyult, hiszen Júda területeitől északra, ám a nagy közép-
palesztinai törzsek (Efraim és Manasse) territóriu maitól
délre helyezkedett el. Így mintegy beékelődött a lassanként
állammá szerveződő izraeli törzsek közé, meg nehezítve
közöttük a létfontosságú kommunikációt. A város elfogla-
lása tehát Dávid szemében egy idő után minden bizonnyal
elkerülhetetlennek látszott.

De nemcsak elkerülhetetlen feladat volt ez a harc, ha-
nem ugyanakkor óriási előnyök megszerzésével is ke cseg -
tetett. Ezek közül a legfontosabb a főváros kérdése volt. Az
ókori Közel-Keleten nem volt elképzelhető egy szu ve rén ál-
lam saját főváros nélkül. Részben azért, mert az itt elvég-
zett királlyá kenési szertartásnak önmagában is legitimáló
erőt tulajdonítottak, részben pedig azért, mert valahol fel
kellett építeni az állam exkluzív védőis ten sé gé nek a temp-
lomát. Ha viszont a júdai származású Dávid júdai várost
szemelt volna ki fővárosnak, akkor ezzel sok politikai bo-
nyodalmat okozott volna saját magának. Az északi politi-
kai elit tagjai sosem egyeztek volna bele, hogy a főváros
Júda területén legyen. A legújabb régészeti te repbejárások
alapján bizonyosnak látszik, hogy Júda Dávid idején (nagy-
jából Kr. e. 1000 táján) igen ritkán s főként pásztorok által
lakott, fejletlen terület volt. Lakosságának száma (erre a

beépített területek összesített nagyságából szokás követ-
keztetni) nem haladhatta meg az északi tör zsek összlétszá-
mának tíz-tizenöt százalékát. Egyetlen városias települése
a messzi délen fekvő Hebrón volt, Efraim hegyeitől jó száz
kilométerre délre. Az is nyil vánvaló, hogy a júdai szárma-
zású Dávid elveszítette volna a júdai klánok támogatását,
ha egy északi várost jelöl fővárosának. Arról nem is szólva,
hogy a később Izraelhez tartozó nagyobb városok (Me -
giddo, Hácór) ekkor még ugyanúgy kánaáni városok vol-
tak, miként Jeruzsálem.

Dávid tehát elment „embereivel együtt” (2Sám 5,6),
hogy elfoglalja a várost. Vagyis saját szabadcsapatával hó-
dította meg. Nem több mint hatszáz embere elegen dőnek
bizonyult a feladat elvégzésére. Ne feledjük: egy négy hek-
tár területű, ezerfős lakossággal (asszonyokat, gyerekeket
és öregeket egyaránt ide kell számítanunk) rendelkező te-
lepülés meghódítása hatszáz mindenre el szánt ember szá-
mára nem lehetett megoldhatatlan fel adat. A győzelem
pontos lefolyását mégsem tudjuk re kons t ruálni. Szerep ju-
tott itt valamiféle csatornának, s végül a vérfürdő sem ma-
radt el (2Sám 5,8). Mivel pedig a várost Dávid magánhad-
serege foglalta el, Jeruzsálemből a szó szoros és jogi értel-
mében is Dávid városa lett.

Az ostrom előtti kölcsönös szócsatában a város lakói az-
zal kérkednek, hogy még a vakok és sánták is elűznék
Dávidot, mire Dávid azzal buzdítja embereit: „Ezeket a va-
kokat és sántákat szívből gyűlöli Dávid.” (2Sám 5,8) Igen,
még jó háromezer év választ el bennünket attól, hogy meg-
tanuljuk: a testi fogyatékosság nem lehet az em be rekkel
szembeni megvetés, gyűlölet alapja. Sőt, még a szövegben
megbúvó, kultikus jelentőségű közmondás is kissé érthetet-
len számunkra: „Vak és sánta ne menjen be a templomba!”

Talán ezért marad ki ez a gondolat a párhuzamos kró-
nikás szövegből? Nem tudhatjuk. A siker azonban sok
mindent elfeledtet, s csaknem mindent legitimál. Min -
denki számára elfogadható főváros került Dávid birtokába,
megkezdődhettek a királyi építkezések.

Dávid és Jeruzsálem
(2Sám 5,6–10; 1Krón 11,4–9)

K Ő S Z E G H Y  M I K L Ó S

tehát, ameddig lehet, kedves öregjeinket, hiszen csak általuk
ismerhetjük meg őszintén és igazán a múltat, javíthatjuk ki
saját hibás és gyakran felszínes reakcióinkat, hogy boldogan
élhessünk, míg meg nem halunk, s össze nem gyűjtenek ben-
nünket egyetlen, igazságos vezetőnk szárnyai alá.

Felsőszeliről és a filmről bővebben:
• http://felsoszeli.uw.hu/menu.html 
• http://www.evangelikus.hu/interju/a-felsoszeliek-hi-

tet-meg-a-kitelepites-sem-ingatta-meg
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Két okból is nehéz szívvel állok Bodrog Miklós urnája előtt.
Egyfelől azért, mert olyan valakinek a hamvai felett kell
szólnom, aki közel állt hozzám, akivel ifjúságunkban szám -
talan közös élményünk és feladatunk volt, s akit lelkészi
szolgálatunk évtizedeiben is tiszteltem és sze rettem.

Nem csak évfolyamtársak voltunk – természetesen
azok is –, az évfolyamunk összetartó volt, és még ma is az.
Évente találkozunk. Megbecsüljük és szeretjük egymást.
Akik tudtak, eljöttek, és itt vannak ma is, hogy elbúcsúz-
zunk Miklóstól.

Két éven át négyen szobatársak voltunk: Bodrog, Si -
monfay, Zsigmondy és jómagam. Rengeteg emlék elevene-
dik meg bennem: az 1950/51-es tanév elején – meglepeté-
sünkre – nem a kollégiumban kaptunk elhelyezést, hanem
externátus lakói lettünk. Annyi volt a teológus, hogy az in-
tézet négyünknek egy polgárcsalád emeletes villájában vett
ki két szobát. De mint lenni szokott: egyszer fent, másszor
lent. Ez szó szerint velünk is megesett, mert a második fél-
évre a kollégium alagsorában landoltunk egy szobává át-
alakított raktárhelyiségben. De fiatalok voltunk, és Don
Bodrogosz – ahogyan abban az időben hívtuk Miklóst –
sziporkázó szó- és favicceivel mindig megteremtette a
vidám hangu latot.

De a szobatársi kapcsolatnál sokkal fontosabb és lé-
nyegesebb volt, hogy Miklóssal ugyanahhoz a lelki mozga-
lomhoz, kegyességi irányzathoz tartoztunk. Miklós is a
magyar lelki ébredésből jött. Joób Olivér és Józsa Márton
igehirdetései nyomán indult el a hitben. „Önkínzásig me-
nő szorgalma volt”. Ez nemcsak a tanulással kapcsolatban
jellemezte őt, hanem lelki életének – hitéletének – a törek-
véseire is igaz volt. Ez a lelki mozgalom – amit Miklós
Collegium Bethanicumnak nevezett – egyértelművé tette
számunkra, hogy a Krisztus-követés nem szenvtelen lötyö-
gés vagy álmos sodortatás, hanem izzás, nagyon is tudatos
és határozott életvitel a Krisztusban. Az évek során változ -
tunk, a kegyességi irányzatunk is több vonatkozásban át-
értékelődött, de ezt az előbb említett, alapvető felismerést
soha nem kellett megbánnunk vagy feladnunk.

Miklós tehetségével, adottságaival és szorgalmával ki-
tűnt közülünk. Nemcsak verset írt, nyelveket tanult, de re-
mekül focizott is. A kvartettben ő volt az egyetlen, aki
sportolt.

Amit csinált, azt szenvedélyesen, teljes egzisztenciális
odaadással tette. Csak egy kis epizód: jól emlékszem, ami-
kor néhány héten, hónapon át szinte lázas izgalomban –
egyik társunkkal versenyezve – a francia szimbolistákat,
Verlaine-t és Rimbaud-t fordította. Gyönyörű fordítások
születtek ebből a lázas nyugtalanságból. Minden érdekelte,
a művészetek, a tudomány, a világ eseményei. Amikor
Budapestre került a teológiai akadémia, járta a kiállításo-
kat, koncerteket. Semmi nem kerülte el a figyelmét. Hal-
latlanul nyitott volt a világ felé. Nem véletlenül született
meg ebből az időből nagyszerű verse, a Modern himnusz.

A teológia elvégézse után szétszóródtunk, csak ritkán
találkozhattunk egymással. De ha találkozhattunk, akkor
az maradandó nyomot hagyott bennünk. Így találkoztam
vele 1956. október 30-án, amikor viszontagságos körülmé-
nyek között sikerült Budapestről Miskolcra jutnom, hogy
az október 31-i ünnepi istentiszteletet meg tudjam tartani.
Miskolcon őt kerestem fel, hogy tájékozódjam. Teljesen
„felajzott” állapotban találtam. A forradalmi események
forgatagában volt. Ez a találkozás és beszélgetés az én szá-
momra is emlékezetes maradt.

Amikor Budapestre kerültem, ide, a Deák térre, igye-
keztem felvenni vele a kapcsolatot. Felkerestem otthoná-
ban. Később pedig ő osztotta meg velem magánéletének
gondjait, de örömeit is, amikor alig titkolható büszkeség-
gel beszélt nekem a leányairól. Vagy amikor bemutatta ne-
kem társát, akit meggyőződése szerint Istentől kapott, és
vele egy új kezdés lehetőségét, egy új sanszot. Huszonöt
évig élhettek együtt.

Ugye érthető, miért nehéz a szívem Miklós urnája mel-
lett? Megrohannak az emlékek, és ezek az emlékek ben-
nem élnek és hatnak. De tudom, le kell zárnom ezeknek az
emlékeknek a sorát.

Meg kell indokolnom, miért választottam Márk evangé-
liumából Jézusnak azt a mondatát, amelyet beszédem elején
felolvastam. „Bizony mondom néktek: aki nem úgy fogadja
az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem
megy be abba.” Az igeválasztásnak egyszerű oka van. Mert ez

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

Igehirdetés Bodrog Miklós temetésén1

Mk 10,15

P I N T É R  K Á R O L Y

1 Deák tér, 2009. február 7.



1 3 8

a gondolkodásában tág horizontú, rendkívül szenzibilis, ön-
magát is folyton analizáló, bonyolult lelki alkatú ember, ami-
kor Isten előtt tudta magát – gyermekké lett. Gyermekké, a
szó legszorosabb értelmében. Olyanná, aki kiszolgáltatott,
segítségre szoruló, aki nem tudja magát fenntartani. Miklós
kicsinek tudta magát Isten előtt, mindent tőle várt, és nem a
maga teljesítményei és érdeme alapján akar bejutni az Isten
országába. Csak gyermekként lehet… – mondja Jézus. És
Miklós ezt sosem felejtette el. Én ilyennek ismertem őt.

Krisztusába fogódzott. S abban nem volt semmi bo-
nyolult. Egyszerűen és gyermeki bizalommal. Olyan egy-
szerűen, mint az 1990-ben megjelent kicsi gyermekeknek
írt karácsonyi leporellójában: „Teremtőnkhöz így jutunk, /
Itt vagyunk hát Jézusunk.”

Vagy ebben a gyönyörű énekben, amit most énekelünk
majd: Jézusom, Krisztusom, én szerelmesem… Figyeljük
meg az ének veretes fordítását. Benne lüktet Miklós vallo-
mása is. Megrendítően szép az én számomra Miklós Krisz-
tus-központúsága. A partecédulán közölt utolsó verse is er-
ről beszél: „Ha Krisztusom fénye hat át, beragyogja az éj-
szakát. Homokszemek, aranyló fényben – Örök Napom, Te
vársz az égen”.

Az írásán már észrevenni – ha az ember figyelmesen
vizsgálja –, hogy beteg. Évfolyamunk őriz tőle egy utolsó
írást, levelet, amelyben már egyértelműen kifejeződik
Miklós szellemének gigászi küzdelme, hogy a testi állapo-
tának „műszaki hibája” ellenére is ki tudja fejezni önma-
gát. Talán furcsán fogalmazok, de én a betegségét így lá-
tom, és ezzel vigasztaltam özvegyét is.

A másik okról is szólnom kell röviden, ami miatt nehéz
szívvel állok itt, az urna mellett. Amikor temetek, engem
minden esetben megdöbbent és mélyen érint – még ma is,
annyi év után is – az a tény, hogy lezárult egy ember földi
élete, sorsa. Tudom, hogy erre mondhatják: mi van ezen
meglepődnivaló? Emberemlékezet óta így van: születtünk
– meg halunk. Megszokhattuk volna már. Ez az élet rendje.

Illyés Gyula veszi észre, hogy a keresztények nem így gon-
dolkodnak. Ezt írja a Kháron ladikjában: „A hajnal vége az al-
kony, a tavasz őszbe torkollik, a lomb lehull, a virág elfony-
nyad: bele kell tehát nyugodni az emberi élet végébe, a halál-
ba is. Ezt hirdeti a világ minden vallása és létszemlélete. Ki-
véve a kereszténységet. Öregedve ámulok el a kereszténység-
nek azon az elszánt forradalmiságán, amellyel megvetette
sarkát mindennek ellenében. Mintegy visszapillantva eszmé-
lek rá a kihívó – már-már meggondolatlan – bátorságára,
ahogy kesztyűt dobott a valóság tohonya látszatának.” 55 éve
szolgálok Isten igéjével, de tőlem soha senki nem hallhatta:
„születtünk – meghalunk, ez az élet rendje!” Az egész lényem
tiltakozik ez ellen a „bölcsesség” ellen. Nem ez az élet rendje.
Én komolyan veszem azt, amit Jézus mond: Isten nem a hol-
taknak, hanem az élőknek az Istene! Isten nem az elmúlásra,
a megsemmisülésre teremtette az embert, hanem az életre.

A testi halál pedig nem elmúlás és megsemmisülés. A

testi halál Isten válasza – ha úgy tetszik, ítélete – az em-
bernek arra a törekvésére, hogy magát Istentől független-
né tegye. Ez a függetlenség merő ábránd! Hívő és vallásta-
lan a halálban átmegy azon a döbbenetes krízisen és felis-
merésen, hogy ami a számunkra a legdrágább, az életünk,
sőt a személyiségünk titka – az nincs a birtokunkban. Akár
akarjuk, akár nem, a halálban belehullunk Isten tenyerébe.

Az ember mindig szerette volna tudni, mi van az életen
túl, ha egyáltalán van valami. Pócs Éva egy hatalmas vaskos
kötetben gyűjtötte össze azokat a tanulmányokat, amelyek a
halállal és a túlvilággal kapcsolatos gondolatokat, hiedelme-
ket ismertetik. Érdekes olvasmány. Évezredek óta tudunk
halottlátókról, akik állítólag kapcsolatot tudnak létesíteni az-
zal a túlontúli világgal. Elolvasható a 18. században élt Ema -
nu el Swedenborg vallásalapítónak az írása, a Menny és po-
kol. Ő látomásban bejáratos volt Isten szellemi világába. Jól
ismerem Moody interjúit azokkal, akik a klinikai halál álla-
potából tértek vissza. És ismerem a mormon vallásalapító
bizarr gondolatait, aki meg volt győződve arról, hogy a mor-
mon templomban kötött házasság örök. A férj és feleség a
halál után tovább éli a házaséletét, és kapcsolatukból sorra
születnek a szellemgyermekek. Ezek az „információk” érde-
keltek, foglalkoztam velük, de sosem zavartak meg. És sze-
retném, ha senkit nem zavarnának meg soha. Ezek mind
antropomorf projekciók, kevés közük van a valósághoz.

Az a becsületes, ha az ember felhagy minden kísérlet-
tel, hogy az elképzelhetetlent elképzelje. Isten szellemi vi-
lágának dimenziója felfoghatatlan. El kell fogadnunk, hogy
amint az élet, úgy a halál is valójában titok. „Szent titok”,
ahogyan Papp Lajos fogalmazza egyik írásában.

S itt ismét oda jutunk: tudjuk-e gyermeki módon elfo-
gadni mindazt, amit Jézus mond és ígér: „Én élek, és ti is élni
fogtok!” – Számomra rendkívül fontos Jézus találkozása Már -
tá val, aki panaszosan fogadja Jézust: „ha itt lettél volna…” Jé-
zus válasza: „feltámad a testvéred!” – „Tudom, majd a feltá-
madás napján!” – „Én vagyok…” „Én vagyok a feltámadás és
az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én-
bennem, az nem hal meg soha.” „Hiszed ezt?” – teszi fel a kér-
dést Mártának. Nem azt kérdem, mit tudsz, mi a teológiád, a
reménységed. Bízol bennem? Tisztában vagy azzal, hogy ki
vagyok? S ezt nekem, a papnak évtizedek múltán is felteszi
újra és újra: Hiszed ezt…?

Szavainak hiteles pecsétje: a feltámadása. Ez győzelem
a halál és az elmúlás felett.

Pál apostol sem segít abban, hogy megértsük a halál ál-
lapotát. Azt mondja, a halottak alszanak. De hogy ezen mit
ért, nem magyarázza meg. Csupán kép a számára vagy egy
állapot? Nem magyarázza meg. Mégis az én számomra ő
mondja a legtöbbet erről: meggyőződése, hogy a halál tit-
kában Isten szeretete ölel át minket. Gyönyörű, szinte him-
nikus megfogalmazásban ír erről a Róm 8-ban: „Mert meg
vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok,
sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem
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Bánt a lelkiismeret, hogy nem lehettem ott, amikor a búcsú
szava hangzott fölötte. Hálás vagyok azonban, hogy jelen le-
hettem az életében. A megfordított mondat igazáért pedig
még inkább: hálás vagyok azért, hogy ő lehetett és lehet je-
len mind a mai napig mások mellett az én életemben. Akár
a kihunyó csillag világa. Az égitest ugyan porrá válva elemi
részeire hullik, a létét azonban fényévek távolából még hir-
detik a hozzánk érkező, véget nem ismerő sugarai. 

Csillagászati távolságot nem idéz, ezért őrzi közelinek a
számomra Bodrog Miklós személyét az emberöltőnyi idő,
amelyet bevilágít az életemben tanításával, humorával,
szakirodalmi és szépirodalmi műveltségével, lelkipásztori
és lelkigondozói bölcsességével, valamint – különösen az
utóbbi esztendőkben – megtisztelő, atyai barátságával.

Kedves tanárunk volt a teológián. Pszichológia előadásai
a legnépszerűbb stúdiumok közé tartoztak. Szinte mágikus
erővel vonzották a hallgatókat, de nem lenyűgöző emberfe-
lettiségük miatt. A hatalmas ismeretanyag, az alkalmanként
színpadiasan megjelenített esettanulmányok, a La Fontaine-
i tanulságokat felvonultató, humoros anekdoták, a szakma
iskolát teremtő nagyjait bemutató összefoglalások mindvé-
gig az embert állították a középpontba. Bodrog Miklós órái
tartalmi és minőségi szempontból egyaránt garanciát jelen-
tettek arra, hogy a lélektan kitörjön a segédtudományok
nem ritkán mostoha skatulyájából, és mind elméleti, mind
gyakorlati szempontból méltó helyet követeljen magának a
lelkész- és teológusképzés klasszikus tárgyainak sorában.

A népszerűség és a siker záloga azonban nem a köny-
nyed tréfálkozásban, a retorikai varázslatokban, a megejtő
simulékonyságban rejlett. Szavainak nem ritkán tűhöz ha-
sonló szúróssága, nyelvének köszörűérdessége, a „kicsi a
bors, de erős” mindig tüzet vezényelni kész büszkesége,
mint Napóleoné, a gyengébbeket, a mimózalelkeket akár
bánthatta is. Párbajra mégsem került sor soha, mert le-
fegyverző volt a tudása. A gazdag irodalmi idézetek, a jó-
tékonyan, értelemmel és érzelemmel kiválogatott és alkal-

mazott versrészletek pedig a véletlenül adott és kapott se-
bekre balzsamos gyógyírként hatottak.

Lelkészként, tanárként és lélekgyógyászként oltárokat
épített a szívekben: a hit, a gondolkodás, az istenismeret és
az önismeret szentélyeit. Ezekre saját fordítású zsoltárok-
ból, álmaink barlangvilágának képeiből, tanítómestereinek
a maga által tolmácsolt tételeiből és tulajdon verseiből fa-
ragott díszeket. Nem feltűnő, a figyelmes olvasót mégis
megállítja a lapozásban, hogy a ma már közel harminc éve
általánosan használt Evangélikus énekeskönyvben számos
ének szövege vagy annak fordítása az ő nevéhez fűződik.
Az életút kacskaringós szakaszain, ahol más jobbára buk-
dácsolni szokott, ő magabiztosan járt-kelt. Karon fogott
másokat, vagy egyedül barangolt, mozgással ötvözve és
művelve az elmélkedést, mint távgyaloglók iramához ha-
sonló ütemű sétáin a budavári Tóth Árpád sétányon vagy
az óraműpontossággal betartott sportuszodai délelőttökön.

Bodrog Miklósra emlékezve nagyot dobban a szívem,
hogy elmondhatom: a barátságába fogadott. Megrettentem,
amikor először megláttam Kék golyó utcai templomunkban.
Úgy éreztem, az Orbán-hegy tövébe a Himalája jött el láto-
gatóba. Feleségének kedvessége, szeretett és tisztelt taná-
romnak pedig az igehirdetésekre és a szolgálatra utaló fino-
man kritikus, olykor a dicsérettel sem fukarkodó megjegy-
zései lassan feloldották a félelmemet. Egyre közelebb kerül-
tünk egymáshoz. Gondosan „kipreparált”, széljegyzetekkel
ellátott olvasmányainak, könyveinek, kézi lexikon sorozatai-
nak értékes részét nekem ajándékozta. Megtisztelt azzal,
hogy meglátogathattam otthonában. Ma is látom íróasztalát,
rajta a nyitott könyvet, aznapi olvasmányát, a vonalzóval és
megannyi színes irónnal. Nem csupán olvasott, de az olvas-
mányt azonnal fel is dolgozta, minősítette és emlékelte. Ho-
mo ludens és homo faber volt egy személyben, és ha poeta
doctus nem is, de költő, a múzsa kegyeltje mindenképpen.

Nehezen viselte, mikor az utolsó időkben a korábbi vit-
riolos, szójátékokban bővelkedő stílusa egyre gyakrabban

B Á C S K A I  K Á R O L Y

Csillag Isten egén
In memoriam Bodrog Miklós

hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más
teremtmény nem választhat el minket az isten szeretetétől,
amely megjelent a Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.”

Ez számomra a legfontosabb. Hiszem, hogy Miklóst is a
halál titkában Isten szeretete öleli körül, és ez a szeretet aján-
dékozza meg őt is a feltámadáskor – a dicsőséges új testben,

ahogyan Miklós gyönyörűen fogalmazta meg a záró ének-
versben, amit énekelünk majd – a kiteljesedő új élettel.

Legyen ez özvegyének, leányainak, rokonainak, isme-
rőseinek, barátainak, évfolyamtársainak bizonyos remény-
sége, hogy a Szentlélek vigasztalása felszárítsa könnyein-
ket, és reménységet ébresszen a szívünkben.
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Legidősebb lelkészeink egyike távozott e földi világból. Még-
is úgy marad meg mindazok emlékezetében, akik ismerték,
mint fiatalos, mozgékony, hivatástudattól égő lelkésztársunk.
Magam éppen ötven éve ismertem meg egy szupp likáció al-
kalmával. Innen datálódott barátságunk. Zoltán László külö-
nösen szerette az ifjú kollégákat. Személyes élete titkaiba
éppúgy beavatta őket, mint a lelkészi hivatás rejtelmeibe.
Minden mondatán átsütött a lelkészi pálya szeretete.

Elhívásának története nem mindennapos. Gyülekezeti
lelkészei és hittantanára fénylő csillagként ragyogtak előt-
te. Az egykori Fébé-lelkész, Zulauf Henrik igehirdetései,
lelkipásztori beszélgetései voltak rá különösen nagy hatás-
sal. Így indult el huszonhatodik életévében – otthagyva a
Hangya szövetkezetnél betöltött biztos állását – 1940-ben
a soproni teológiai fakultásra, hogy lelkész lehessen belő-
le. Tanulmányai során különösen két professzor, Budaker
Oszkár és Podmaniczky Pál személye által érlelődött a leg-
szebb hivatás gyakorlására, de Jánossy Lajos professzor
fényképe is ott volt a szobája falán halála órájában is.

Amikor Raffay Sándor püspök 1944-ben a Deák téri
templomban lelkésszé szentelte, a fiatal pályakezdő csak
annyit tudott a háborús idő vérzivataros esztendejében,
hogy ősei szülővárosába, Kiskőrösre kerül segédlelkésznek.
Akkor még nem sejtette, hogy élete során nyolc gyüleke-
zetben kell majd szolgálnia, s mindig új otthont keresnie.
Nem volt könnyű számára sem az élet, sem a szolgálat. Jé-
zus nem is ígért könnyű pályafutást övéinek, de azt igen,
hogy velük marad minden élethelyzetben. Zoltán László ezt
boldogan vallotta és mindvégig tapasztalta is életútja során.

Emlékezés Zoltán László (1915–2008)
evangélikus lelkész szolgálatára

Egyévi káplánság után Csengődre került, ahol rövide-
sen megválasztották a gyülekezet lelkészének.

Ebben az esztendőben vezeti oltár elé Gats Ilona sop-
roni tanítónőt, akivel harminchat éven át éltek harmoni-
kus házasságban. Isten három fiúgyermekkel áldotta meg
házasságukat.

1953-ban a Fejér megyei Gyúró gyülekezete hívja meg
papjának, majd öt év múlva a hegyeshalom–levéli társ-
gyülekezet lelkészévé választják. A szigorúan őrzött, határ
menti faluban jó kapcsolatokat épít ki a község vezetőivel
és híveivel, a maroknyi evangélikus gyülekezettel, akik a
német ajkú lakosság 1947-es kényszerű kitelepítése után
itthon maradhattak. Mindkét helyen hatalmas templom s
alig pár száz evangélikus fogadta. De bátorító igehirdetései
és hűséges pásztori munkája egyben tartja a megfogyatko-
zott nyájat.

Családja mindennapi kenyerét biztosítandó könyvelői
állást vállal különböző világi cégeknél, végül a győri szere-
tetotthonban.

Miután világi foglalkozásából nyugdíjba ment, 1979-
ben elfogadta az őrimagyarósdi gyülekezet hívását, ahol
végleges nyugdíjba meneteléig szolgált. Itt is változatlan,
korát feledtető lelkesedéssel és tűzzel prédikált.

Nyugdíjas éveit Sopronban töltötte, ahonnan helyettes
lelkészként Nemeskérre, Beledre és Harkára járt ki, de
Sopronban is készséggel segített a lelkészi munkában.

1975-ben jelent meg Hegyeshalom nagyközség története
című könyve. Díszpolgári címet kapott e munkájáért.
Budaker Oszkárról, a kiváló igehirdetőről és gyakorlati te-

S Z E B I K  I M R E

cserbenhagyta. Az ötlet még izzott elméjében, a kifejezés
azonban félben maradt. Akart és küzdött, a megkezdett
mondat második, csattanós részének kézmozdulattal, ta-
lán legyintéssel való befejezése azonban mintha a búcsú-
zás taglejtését jelentette volna. Tudta, tudtam: a stafétát ne-
künk, fiatalabbaknak kell átvennünk. Miénk marad az a
küldetés, amelyet Bodrog Miklós nemzedéke számára az
elmúlt nyolc évtized immár rendeltetéssé érlelt. Ennek és
nem csupán egy embernek vagy életműnek az ars poeticá-
ja lehet az ő utolsó üzenete hozzánk:

Az életem nem az enyém,
csillag vagyok Isten egén.
Ha Krisztusom fénye hat át,
Beragyogja az éjszakát.

Homokszemek aranyló fényben –
Örök napom, Te vársz az égen.

(Bodrog Miklós: Rendeltetés)
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ológiai professzorról írt tanulmánykötetet. Kezdeményezé-
se hézagpótló mű, Budaker Oszkár méltán került a kiemel-
kedő professzorok sorába. Lelkiismeretessége, elmélyült
spiritualitása, pontosságra, precizitásra és teológiai igé-
nyességre nevelő személye sokakat kísért végig pályájukon.

Zulauf Henrik megpróbáltatásokkal teli élete összefor-
rott a Fébé Diakonissza Egyesület életével. 2004-ben ki-

adott könyve hű képet ad mind az odaadó szolgálatot vég-
ző Zulauf Henrik életéről, mind a Fébé-diakonisszák sor-
sáról, 1952. évi kényszerű feloszlatásukról. A közel 300 ol-
dalas könyv valós képet fest a kor fájdalmas és minden em-
beri jogot átlépő borzalmairól és méltánytalanságairól.

A soproni temetőben, korán elhunyt hitvese mellett várja
Ura életre hívó szavát: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (Jn 14,19)

„Még nem is búcsúztunk el Mónus Lacitól” – hallottam a
Lelkipásztor szerkesztőjének felkérését a telefonban. S ha
mint nagybátyja, családjával és kollégáival együtt el is bú-
csúztam tőle a pilisi sírnál, amelyben dédanyja, nagyszülei,
szülei és most már – kérésére – ő maga is nyugszik, igazat
kellett adnom a felkérésnek. Mónus Lászlótól így, lelkészi
körben, a Lelkipásztor hasábjain is el kell búcsúznunk.

Élete voltaképpen két dátumban foglalható össze, s ez a
két dátum nem hosszú életet jelöl: 1952–2009. Ötvenhét
esztendőt kapott az élet Urától. Ebből életének első felében,
huszonhét éven át nem gondoltuk, hogy lelkésztársunk
lesz. Maga sem gondolt erre. Édesapja, Mónus Gyula köny-
velőből MÁV-alkalmazott, édesanyja, Keveházi Márta óvó-
nőből OTP-tisztviselő lett (mindkét életpálya érdekesen,
izgalmasan alakult így a Rákosi- és Kádár-korszakban).
Bevallom, a család is meglepődött, amikor „Öcsi” (mert
így hívtuk a családban) bejelentette, hogy szeretne a teoló-
giára kerülni. Három esztendőt (1979–1982) a levelező ta-
gozaton végzett, amikor eldöntötte, hogy folytatja a nap-
pali tagozaton. Így került a csupa leányos évfolyamba, ahol
„Laci apunak” nevezték. 1985-ben végzett. Abban a kor-
ban gyakorlat volt, hogy valaki azonnal egyedül egy gyüle-
kezetbe került. Élet-, illetve szolgálati útját három gyüle-
kezettel lehet jelölni: Ecseny, Dunaegyháza–Apostag és
Dunakeszi. S mivel élet- és szolgálati útja is rögös volt, be-
teg is volt, maga kérte nyugdíjazását. Diósjenőn, egy kis fa-
házban ápolta nagynénjét, majd saját magát egyedül, itt
érte hosszú betegség után a mégis hirtelen halál mintegy
hat héttel édesanyja temetése után.

Emlékezés Mónus László (1952–2009)
evangélikus lelkész szolgálatára

Szenvedés – ez a második dolog, amit le kell írnom ró-
la. Bevallom, hogy amikor temetésén Krámer György pili-
si lelkész Ézs 53-ból a „a nagy szenvedőről” beszélt, először
nem értettem. Aztán megértettem, s a végén meg is kö-
szöntem. Mert igaz: szenvedni nemcsak bajoktól, mások-
tól, hanem önmagunktól is lehet. Mónus László ilyen szen-
vedő volt. Szenvedett szülei sorsa miatt, szenvedett beteg-
ségétől, de önmagától is. S amikor három gyülekezeti szol-
gálata után családi életével is küszködött, saját maga kérte
nyugdíjazását. Ápolta nagynénjét, látogatta beteg édesany-
ját, sok-sok kérdésével felhívta újra meg újra nagybátyját
is. Mert szenvedéseiben mindig igyekezett a „nagy szenve-
dőbe”, annak keresztjébe kapaszkodni.

Szenvedély – ezt az első pillanatra meghökkentő szót is
ide kell írni harmadikként. Vannak negatív és pozitív szen-
vedélyek is, ezt sokan tapasztaltuk, ő is. Élete legnagyobb
szenvedélye mégis pozitív volt: szeretett prédikálni. Nagy-
apjánál lakott Battonyán, amikor keresés után nagyapja a
templomban a szószéken találta, s Öcsi csak ezt a szót is-
mételte: „prédika, prédika”. S minden más baja mellett ez
a szenvedély végigkísérte életét nemcsak az aktív, hanem
nyugdíjas éveiben is. Ezért jöttek el nemcsak évfolyamtár-
sai közül, hanem sokan a nógrádi egyházmegyéből is lel-
késztársai. Mert bármikor kérték, mindig szívesen vállalt
szolgálatot. De nemcsak így prédikált, hanem baráti kör-
ben vagy egy stégen ülve horgászás közben is. 

Amikor most ebben a „körben” is elbúcsúzunk tőle, a
Nagy Szenvedő irgalmába ajánljuk szenvedő, szenvedélyes
életét.

K E V E H Á Z I  L Á S Z L Ó
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Nagyszombat
Ézs 26,12.19–20

Az ünnepről

Nagyszombat egyházunkban szándékosan elfelejtett ün-
nep. Ennek oka a hazánkban többségi római katolikus egy-
ház gyakorlatában rejlik: a legtöbb katolikus templomban
nagyszombaton kora délután tartják a húsvéti vigíliát,
majd a „feltámadási misét”, és utána nagy harangzúgás kí-
séretében a feltámadási körmenetet. Híveink ezért gondol-
ják, hogy a nagyszombat tipikus római katolikus ünnep: a
húsvét hajnali feltámadás ünneplésének a gyász csendes-
ségét botránkoztatóan idő előtt megtörő, számunkra meg
nem engedhető előrehozatala. Olyan településeken vagy
városrészekben, ahol a katolikus és evangélikus templom
látó- és hallótávolságon belül helyezkedik el, tapasztalatból
tudom, hogy milyen disszonáns hatást kelt a kintről be-
hallatszó harangzúgás és halleluja, miközben mi Krisztus
„nyugalomnapját” (végre egyszer eleget tett a farizeusok
elvárásának, és „rendesen” megtartotta a szombatot!) az
annak megfelelő „díszletek” (fekete vagy lila terítők, gyá-
szos orgonazene vagy akár passió) mellett próbáljuk ün-
nepelni. Megértem, ha nem is értek vele egyet, ha sokan
úgy gondolják: akkor inkább „hagyjuk ki” ezt az ünnepet,
ne tartsunk istentiszteletet.

Nagyszombat azonban nem gyásznap. Legalábbis nem
a szó hagyományos értelmében az. Hiszen mindannyian
tudjuk, hogy húsvétra virrad. Komolytalanná válik a ha -
lottsiratás, ha mindenki tudja, hogy a halott másnap élő-
ként lép ki a sírból. Az egyháznak nagyszombaton is élő
Krisztusa van, akit nem szükséges úgy siratni, mintha ha-
lott lenne. Az egyházi esztendő újabban „szent három nap-
nak” is nevezett időszakában nem játszódik újra a dráma:
Krisztus nem hal meg újra nagypénteken, hogy aztán va-
sárnap hajnalban (de helyi időszámítás szerint akár már
szombat délután is) megint föltámadjon. Krisztus a ke-
reszthalál, a sírban fekvés és a föltámadás drámáját nem
„játssza újra” a kedvünkért. De velünk van, és ezekben a
valóban szent napokban évről évre szeretne belevonni

minket a passió, a temetés, a föltámadás általa egyszer s
mindenkori érvénnyel átélt drámájába. Rosszul ünnepel-
jük a három szent napot, ha az istentiszteleteken csak meg-
emlékezni akarunk a „történelmi” nagypéntek, nagyszom-
bat és húsvét eseményeiről, és a gyülekezetet is ilyen meg-
emlékezésre hívjuk. Nagypénteken hitben meg kell tapasz-
talnunk, és a gyülekezettel is – Luther szavával – azt a hit-
tapasztalatot kell megosztanunk, hogy Krisztus halálához
– bár kétezer évvel ezelőtt történt – nekünk is közünk van
bűneink miatt, és a Megváltó halálának ránk nézve is üd-
vös következményei vannak. Húsvétkor pedig abban a hit-
tapasztalatban lehet részünk, hogy a sírból egykor győzte-
sen kilépő Krisztus velünk is megosztja diadalát. E kettő
között nem kihagyhatóan biztosítja a folyamatosságot
nagyszombat: a Krisztus lepecsételt sírjának misztériumá-
ban való részesedés.

Ahogy Krisztus halála páratlan halál: nem a mi halá-
lunk, de közünk van hozzá, és következménye van ránk
nézve, úgy Krisztus sírja sem a mi sírunk, de közünk van
ehhez is, és ennek is van ránk nézve következménye. A
Krisztus szent teste szentségének imádásáról (Felelet a hu-
szitáknak) című, 1523 áprilisában kelt iratában Luther ezt
írja: „Mert bizony be kell ismernem, hogy jelen van a
Krisztus, amikor jelen van az ő teste és vére. Az ő szavai
nem hazudnak, és ő az ő testétől és vérétől nincsen elvá-
lasztva. Még akkor is a Krisztus volt és tiszteletreméltó,
amikor holtan a sírban feküdt, ámbár vér már nem volt
benne.” A mi testünk persze el fog enyészni a sírban: ez
döntő különbség. A sírban mi már nem leszünk magunk-
kal azonosak, miként Krisztus ott is azonos volt önmagá-
val. De nagyszombat piros tollal húzza alá Krisztus ígére-
tét: aki eszi az ő testét és issza az ő vérét, az őbenne lakik és
ő is abban. Ha Krisztus bennünk él és mi őbenne, ez földi
testünket nem fogja ugyan konzerválni a sírban, de a szó
valódi értelmében konzervál, azaz megőriz minket a halál-
ban is. Testünk elvész a halálban, de mi nem veszünk el,
mert Krisztus lesz bennünk és mi Krisztusban leszünk, és
az ő testében a halál nem tudott kárt tenni. Ő maga lesz a
mi testünkké a halálban, és mi őbenne élhetünk a haláltól
örökre szabadon. Nagyszombat – ha értve és méltón ün-
nepeljük – Krisztus sírjának ebben a szent misztériumá-
ban részesít. És akkor már értjük a keleti egyház ősi litur-
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giájának himnuszát: „Mialatt tested a sírban, lelked a po-
kolban volt, a latorral a Paradicsomban voltál, és mint Is-
ten, a trónuson is ott voltál az Atyával és a Lélekkel együtt,
mindeneket betöltve, felfoghatatlan Krisztus. Mily élettel-
jesnek, a Paradicsomnál mennyivel gyönyörűbbnek és
minden királyi palotánál ragyogóbbnak bizonyult, Krisz-
tus, a te sírod, a mi feltámadásunk forrása.”

A textusról

A 12. vers a próféta bizonyságtétele: mindent Isten tett,
ami népével történt. Isten műve a babiloni király és hadse-
rege által véghezvitt pusztítás. Más szóval: Isten műve a ha-
lál. A mondat első fele paradoxon: „Uram, te szereztél ne-
künk békességet.” Isten azáltal szerzett népének békességet,
hogy pusztító hadat és halált hozott rá? A ráció logikája
szerint ez képtelenség. Sőt ostobaság. A próféta azonban
nem a ráció, hanem a hit logikájával beszél. És a hit szá-
mára ez magától értődő: Isten nem tesz rosszat. Ha Isten
tesz valamit, annak jónak kell lennie! A ráció számára
ugyan érthetetlen, hogy miért jó, de egészen biztosan jó. A
hitnek bizonyossága van, hogy Isten minden tette jó, és ez
– miként Luther mondja – „hittapasztalat”, tehát minden
empirikus tapasztalásnál nagyobb és szilárdabb bizonyos-
ság. Ez a hitbizonyosság szólal meg Berzsenyi ismert ver-
sében is:

Bizton tekintem mély sírom éjjelét!
Zordon, de ó, nem lehet az gonosz,
Mert a te munkád: ott is elszórt
Csontjaimat kezeid takarják.
A hit logikája szerint Isten nem az általa ránk hozott

rosszat fogja később jóra fordítani. A hit már abban meg-
látja a jót, ami – bár Isten műve – értelemmel mérlegelve
most rossznak tűnik. A hitnek arról van bizonyossága,
hogy ha Isten hoz szenvedést és halált, akkor az már ön-
magában is csak jó lehet, és mint ilyen, későbbi még na-
gyobb jónak a forrása. Az Isten által hozott szenvedés jó,
mert megtisztít. Az Isten által hozott halál jó, mert végleg
szabaddá tesz a kísértéstől és a bűntől.

A 19. és 20. vers ujjongó tanúságtétele ebből a bizo-
nyosságból fakad: az Isten által hozott, Isten kezéből elfo-
gadott szenvedés, pusztulás és halál jó, mert nagyobb jó-
nak, a föltámadásnak és a bűntől megtisztult új életnek a
forrása. A vers – mint minden igazi prófécia – áthallásos.
Egyrészt Júda népének sorsára vonatkozik: a népek nagy
temetőjébe, Babilonba hurcolt nép számára lesz még „föl-
támadás”. Hazatérhetnek őseik földjére, ahol a régi bűnök-
től, a bálványozástól szabad, új élet vár rájuk. Másrészt –
bár ezzel nem minden írásmagyarázó ért egyet – a halot-
tak föltámadásának evangéliuma is megszólal benne.

A textus és az ünnep kapcsolata

Mielőtt rövidzárlatosan a halottak föltámadásának ígére-
téről kezdenénk beszélni, az exegézis megállapításait
Krisztus halálára kell alkalmaznunk. Hiszen egyedül Krisz-
tus haláláról mondható el, hogy olyan módon volt Isten
akaratából, hogy azt nem bűnei következményeként és
büntetéseként kellett elszenvednie. Krisztus az egyetlen,
akinek mint igaznak kellett Isten akaratából meghalnia. És
ez jó – mert Isten műve –, bár az ember erkölcsi érzékét ez
megbotránkoztatja, az értelem pedig ostobaságnak ítéli.
Csak a hit láthatja meg ebben a megváltás logikáját: az ár-
tatlan halála menti meg és teszi igazzá azokat, akiket Isten
akaratából bűneikért ér a halál. Egyedül a hívő képes felis-
merni, hogy a Krisztussal hitben megélt közösségben az őt
Isten büntető akaratából érő halál is jóvá, nagyobb jó for-
rásává válik. A hit számára így válik Krisztus sírja „minden
királyi palotánál ragyogóbbá”, és „a mi feltámadásunk for-
rásává”. Nagyszombat ünneplésének ez a hitbeli felismerés
a lényege. Ha erre eljutunk és igehirdetésünk által Isten
Lelke eljuttatja a gyülekezetet, akkor volt értelme, hogy
ezen a csendes „gyásznapon” is tartottunk istentiszteletet.
És akkor már nem is lesz olyan disszonáns, ha a templom-
ba behallatszik a közelben elhaladó feltámadási körmenet
harangzúgással kísért idő előtti hallelujája.

Rendhagyó ünnep – rendhagyó előkészítő

Vázlatra nem maradt hely. De nem is baj. Nagyszombaton
inkább a meditatív gondolatok segíthetnek abban, hogy
Krisztus sírja hitünk számára minden királyi palotánál
ékesebb templommá legyen.

V É G H E LY I  A N TA L

Tallózó

Tekintettel arra, hogy a textus egy része 2007-ben húsvét va-
sárnapján alapige volt (Ézs 26,14.19), az LP 2007/3. számá -
nak 119–120. oldalán már olvasható egy Tallózó a 14. és 19.
versekről, ezért most az ott már megjelent kommentárrész-
leteket mellőzöm.

„Ezen, valamint az előbbi 14. versben a próféta kifejezi
a holtak föltámadása iránti hitét, s azalatt egyszersmind
képletes értelemben a nép föléledését is érti a babiloni fog-
ságból való visszatérés után, valamint a szellemi föltá-
masztást a messiási időben.” (Káldi Biblia jegyzetei. Biblia-
Téka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft.)

„Minden egyéni fáradozás – amely hasonlít a szülés
fájdalmaihoz – hiábavaló (szél); nem képes új életet adni a
földnek. Ellenben – a 19. vers szerint – Isten hatalmának
nincsenek korlátai, a halál sem vethet neki gátat. A textus
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bizonyára nem egyes személyek feltámadásáról szól, ha-
nem mint Ez 37,1–14, a nép újbóli megelevenedéséről.
(…) Ami ezen a helyen még csak kép, a bibliai kijelentés
folyamán a halál legyőzésének szó szerint vett ígéretévé vá-
lik (ld. Dán 12,2 és a hivatkozási helyeket). Mivel a vilá-
gosság az élet jelképe, a 19. vers végét így is érthetjük:
»Olyan vagy (a te harmatod), mint a megelevenítő harmat;
ezért a föld visszaadja a halottakat.« (…) felszólítja övéit,
hogy maradjanak házukban, és zárják be az ajtót. Ez emlé-
keztet egyrészt az özönvíz történetére, ahol Isten maga zár-
ta rá a bárka ajtaját azokra, akiket meg akart menteni
(1Móz 7,16), és ugyanúgy a páska éjszakájára Egyiptom -
ban, amikor is házukban kellett maradniuk az izraelieknek
(2Móz 12,22k).” (Biblia – magyarázó jegyzetekkel. Magyar
Bibliatársulat, Kálvin Kiadó)

„Egyszer majd ráhull harmata szétporladt csontjaink-
ra, s ez elegendő lesz a feltámadáshoz, hiszen már van fel-
támadott Krisztusunk.” (Szabó Andor: Lábam előtt mécses
a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„A feltámadás e képi ábrázolása új fejezetet nyit az új-
szövetségi hitvilágban.” (Kézikönyv a Bibliához. Szerk. Pat
és David Alexander. Scolar Kiadó)

„Itt minden bizonnyal egy egészen súlyos hitbeli vál-
sággal állunk szemben, amely vagy kétségbeeséshez, vagy
Isten útjainak mélyebb megértéséhez vezet. (…) Jézus fel-
támadása pecsételi meg a mi feltámadásunk bizonyosságát
(…), és biztatást kapunk arra nézve, hogy a várakozás ide-
jének viszontagságai eltörpülnek a ránk váró dicsőséghez
képest (Róm 8,18).” (Barry Webb: Ézsaiás könyve. Harmat)

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Első hallásra megmaradt kifejezések, szavak: por és har-
mat, árnyakat adja vissza, világosság harmata, te szerzel
nekünk békességet, az Úr haragja, rejtőzz el.

Első hallásra felvetődő kérdések a szöveggel kapcsolat-
ban: miért kell elrejtőzni, ha az Úr békességet szerez (12.
és 20. vers feszültsége)? Mit jelent, hogy a „porban laktok”?
Hogyan kapcsolódik ez a két sor: „Mert harmatod a vilá-
gosság harmata” és „a föld visszaadja az árnyakat”? Ho-
gyan lehetne az Úr elől elrejtőzni?

Első olvasás után felvetődő kérdések
A harmat talán azt jelenti, hogy mindez hajnalban zajlik.
Ez húsvéti ige lehet. Nem jelentheti a harmat a szenvedés
– Jézus szenvedésének – izzadtságcseppjeit? A keresztha-
lál hozza a világosságot. A por száraz, a harmattól lesz ben-
ne élet. A kínszenvedésen keresztül jön a reménység.

Miért nem vették bele a 21. verset? Félelmetes prófécia! A
19. vers érthetőbb lenne, ha a 14-et is olvasnánk, hiszen arra
válaszol. A 18. versnek lenne mai mondanivalója! A 12. ver-
set énekeljük istentiszteleteinken (Krisztus, ártatlan Bárány).

Rejtőzz el: Mózes előtt elvonult Isten, akkor el kellett
Mózesnek rejtőznie. Az Egyiptomból való kivonulás is
eszünkbe jutott: ott a választottak rejtőztek el az Úr harag-
ja elől. Az áldozat vére rejtette el őket. A 139. zsoltár azt
mondja, hogy sehol nem lehet Isten elől elrejtőzni. Egye-
dül akkor rejtőzöm el előle, ha hozzá bújok. Jézus mögé le-
het rejtőzni. De ez az Ószövetség kora, amikor még nem
tudnak Jézusról.

Gondolatok rövid igemagyarázat után
Nem is gondoltam, hogy ennek a próféciának történeti
háttere van. Csak Jézusra értelmeztem. Ha ez élő ige, akkor
a történeti háttér ismerete nélkül is szól. Mit kezdtek akkor
az igével, amikor ezt a történelmi hátteret nem ismerték?

A mai gondolatot, ami által maivá lesz ez az ige, maga
az ünnep adja.

Mindent te tettél, ami velünk történt – erre az alázatra
szükségünk van, ezt megtanulhatnánk.

Húsvét ünnepe
Jn 20,1–10

Rövid exegézis

A kanonikus evangéliumi tudósításokban közös a megál-
lapítás, hogy a magdalai Mária vasárnap kora reggel oda-
megy Jézus sírjához, és azt üresen találja. Míg azonban a
szinoptikusok szerint Mária nincs egyedül, Jánosnál kizá-
rólag az övé a felfedezés. Futva adja tovább a hírt Simon
Péternek és a szeretett tanítványnak. Ők szintén lábra kap-
nak, odaszaladnak a sírhoz, hogy a saját tapasztalatukkal
igazolják a Mária közvetítette hírt (Jn 20,3–10).

A feltámadás hajnalán, a meglepetés hatására Jánosnál
futnak a legtöbbet. A szinoptikusok valamivel szerényeb-
bek az üres sír körüli lendületet illetően. Máténál a tanúk
csupán gyorsan távoznak, a futás mintegy ráadásként kö-
vetkezik.

Itt azonban a szeretett tanítvány, mintha versenyezne
vele, felülmúlja Pétert, és elsőnek ér a célba, azaz az üres
sírhoz (Jn 20,4). Meglátja az otthagyott lepleket (Jn 20,5),
ám – talán a nagyvonalú tanítványi udvariasság vagy a se-
besség hevének következményeképpen – mégis Péter lép
be előtte a sírboltba (Jn 20,6–7).

A tények Péter számára is önmagukért beszélnek (Jn
20,6–7), mégis – feltehetően nem véletlenül – „a másik ta-
nítvány” (Jn 20,8) az, aki lát és hisz (vö. Jn 13,21–30). A két
tanítvány feltámadással és az arra való ószövetségi utalá-
sokkal kapcsolatos értetlenségének a megjegyzése (Jn 20,9
vö. 1Kor 15,4) a felfedezés váratlan és megdöbbentő voltát
hivatott aláhúzni.
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A tanítványok ezután hazamennek (Jn 20,10). Mária
marad, és a síron kívül állva a könnyeivel küszködik (Jn
20,11). Az lehet a benyomásunk, hogy a két szapora tanú a
tapasztaltak egyelőre érthetetlen, de csodát sejtető hírének
megosztása nélkül siet el mellette.

A feltámadással kapcsolatos első értesülések szinopszi-
sát illető egyenetlenségek óhatatlanul azt a kérdést feltéte-
lezik, vajon a János által rögzített, a szeretett tanítvány és a
Péter jellemét árnyaló, a főcselekményhez szorosan nem
tartozó esemény nem az evangéliumi alaphagyomány ké-
sőbbi kiszínezése-e. Egyes, a Lukács szerinti változatot őr-
ző kéziratokban megjelenik a motívum magva (Lk 24,12),
jóllehet ő a szeretett tanítványról nem tesz említést, csupán
a történteken csodálkozó Péterről. Az üres sírnál járó ta-
nítványok és az ő hitük között sincs Lukácsnál ok-okozati
összefüggés (Lk 24,24).

Ennek tükrében, a kizárólag a szeretett tanítvány hité-
re vonatkozó jánosi utalás (Jn 20,8) még feltűnőbbé válik,
kiemelve őt az átlagos Krisztus-követők sorából.

Gondolatok az igehirdetéshez

Különös futóverseny tanúi lehetünk a mai reggelen. Ne
azokra a szapora, nemegyszer kapkodó léptekre gondoljunk,
amelyek gyakorta a vasárnapi, késéstől hajszolt, otthonról
való templomba indulásunkat jellemzik, de Mária és az ő
nyomában a szeretett tanítvány, János, majd Péter futására.

Mi gyakran idegességünkben sietünk, mert kifutunk az
időből, vagy még inkább az idő hajráz le minket: egy-ket-
tő, igyekezzünk, nem érünk oda pontosan, a végén még
megszólnak minket. Mária és a tanítványok azonban vala-
mi rejtélyes, talányos, izgalmas, vonzó esemény miatt fut-
nak. Egy szóban összefoglalva: a Krisztus miatt!

Mennyire más lenne az elindulásunk feszültsége és len-
dülete, ha ezért tudnánk az idei húsvéton együtt igyekez-
ni! A Krisztusért és a Krisztus miatt. A fővárosban egyes
templomok közelében nem kell időmérő, hogy megtudjuk,
mikor kezdődik az istentisztelet vagy a bibliaóra. Legendá-
san sokan szállnak le a buszról, a villamosról, és ha nem is
futnak, de kilépve, csoportosan haladnak egy irányba, a
gyülekezeti helyiség felé. A harangszó sürgeti őket? A lel-
kész hangját szeretnék hallani, vagy a liturgiát találják von-
zónak? Az ismerős környezet meghittségére, békéjére
vágynak? Részben talán ezekért is, de legfőképpen az élő
Krisztussal remélt találkozás miatt sietnek.

A kereszténység, az egyház, a gyülekezet közössége, a
liturgia, az ének, az imádság és az igehirdetés, a vasárnap,
az ünnep és a hétköznapi alkalmak csak így lehetnek olya-
nok, mint a mágnes. A Krisztus miatt. Húsvét titkát is ná-
la kell keresnünk. Nem a sír ürességének megmagyarázha-
tatlanságában és rejtélyében, hanem az élő Krisztus hitet
ébresztő erejében.

Így már jobban érthető: nem a tanítványok ide-oda
szaladgálása a különös és a fontos, hanem az, ami, aki mi-
att futnak. Valami különös, különleges, fontos történik a
hajnalig még a sírban tudott Jézussal és ennek következté-
ben a tanítványaival, az övéivel is.

Húsvét – minden tudományos elemzés nélkül – ez a
minket is meglepő, mozgásra serkentő, lélegzetelállító,
sorsfordító élmény. Akkor is, amikor a kényelmet szerető,
ellustult vagy a hét napjain magát a végkimerülésig haj-
szoló, a kamat- és a hitelrabszolgaságba félig belerokkant,
fásult és csüggedt ember nehezebben indul. A hosszú hét-
végén, legyőzve a tavaszi fáradtságot, Krisztus miatt jelké-
pesen még futni is érdemes.

Szenzációkat és különlegességeket habzsoló világunk-
ban megmozgat-e minket mind szellemi, mind fizikai ér-
telemben húsvét szenzációja és különlegessége? Nemcsak
úgy, mint a korabeli moszkvai turistautazásokon a kötele-
ző látogatás a Lenin-mauzóleumhoz, a 10. vers jegyében:
„a tanítványok ezután hazamentek”, de úgy, ahogyan majd
az evangéliumok folytatódnak. Amikor a külsőségek, a kö-
rülmények, a sír, a kő, a lepedők, leplek és az összegöngyölt
szemfödél az elbeszélés szempontjából is elveszítik a jelen-
tőségüket. Csupán az Írás jövendölte különös, különleges
esemény, élmény marad, amelyről a mai költő, Pilinszky
János tömören, mintha az elhengerített sírkőre vésné, így
tanúskodik:

Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.

A keresztény élet, az ünnep, az istentisztelet – nem futó-
verseny. Húsvétkor mégsem lehet közömbösen, a megszo-
kás kötelékeitől lassítottan, minden izgalom nélkül megér-
kezni az üres sírhoz.

Az út sokféle lehet. Kié gyorsabb, kié lassabb, kié aka-
dozó, kié elszánt. Mind egy helyre, ugyanazért jöttünk
azonban, és végül az egykori tanítványokkal együtt ugyan-
arra a különleges élményre, boldog bizonyosságra jutha-
tunk: ő feltámadt, valóban feltámadt! Halleluja!

B Á C S K A I  K Á R O LY

Tallózó

„János evangéliuma a Jézus feltámadásáról szóló tudósítá-
sában különösen két mozzanatot hangsúlyoz. Az egyik az
üres sír ténye, amelynek számos szemtanúja volt. A másik
az, hogy a feltámadt Jézus először egy asszonynak, a mag-
dalai Máriának jelent meg.” (Jubileumi kommentár. Biblia-
Téka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft.)

„Mindketten látják, hogy a sír csakugyan üres, a halot-
ti gyolcspólyák viszont helyükön vannak (20,5a.6–7). Ám
mégsem mindketten jutnak azonos következtetésre (…). A
megragadható jelek azonosak, a jelek »üzenete« azonban
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különbözik. János szemérmes vallomása hitre jutásáról
(20,8b!) azzal a nagyon finom, a tényt általánosításba bur-
koló megállapítással egészül ki, hogy Péter viszont nem ju-
tott hitre a húsvéti üres sírban. (…) Nem valami földöntú-
li »megvilágosodás«, hanem az idő – a csendes emlékezés-
re – volt segítsége abban, hogy »látott és hitt«! Péter (…) is
»lát«, de (…) nem hisz még, mert nincs ideje konfrontálni
a »látottakat« azzal az »írással«”. (id. Magassy Sándor:
Perikópák. Magánkiadás)

„János (…) ráébredt, hogy Jézus feltámadt a halálból,
és átment a halotti lepleken. A sír nem azért volt nyitva,
hogy kiengedje Jézus testét, hanem, hogy a tanítványok és
a világ tudomást szerezzen Jézus feltámadásáról.

János evangéliumának ez a szakasza (20,1–9) meggyő-
ző bizonyságtétel egy szemtanú részéről a fogékony olvasó
részére, amiből érezhető, hogy lélektanilag és történelmi-
leg is igaz.” (A Biblia ismerete kommentársorozat. Keresz-
tyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

„Amikor azt mondja, hogy látott és hitt, az többet jelent
fizikai látásnál. Arra vonatkozik, hogy mindent megértett.
(…) Így jutott hitre.” (William MacDonald: Újszövetségi
kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„(…) egyetlen hely az Újszövetségben, amely arról tu-
dósít, hogy valaki egyedül az üres sír megtekintése által
húsvéti hitre jutott.” (Biblia – magyarázó jegyzetekkel. Ma-
gyar Bibliatársulat, Kálvin Kiadó)

„János látja az érintetlen gyolcsot és a fejtakaró kendőt
még mindig a helyén. (…) üres hely választja el a fejtaka-
rót a többitől. Senki sem tudja ellopni a testet és így ott-
hagyni a lepleket. Csak Jézus teste tudott átjutni rajtuk.
János ezt vette észre, és hitt.” (Kézikönyv a Bibliához. Szerk.
Pat és David Alexander. Scolar Kiadó)

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Felmerülő kérdések
Miért van az, hogy emberek nagyjából ugyanazt tapasztal-
ják, ám az mégis eltérően hat rájuk? Hogy van az, hogy az
üres sír látványa az egyikben kétségbeesést szül, mondván,
hogy „elvitték az Urat”, a másikban viszont a feltámadás re-
ményt keltő hite ébred. Van annak jelentősége, hogy ki lép
be először a sírba? Talán lelki alkatunkon, adottságainkon,
érettségünkön vagy dinamizmusunkon is múlik, hogy mi-
lyen helyzetben találkozunk a húsvéti eseményekkel? Mi-
ért fordít a leírás annyi gondot a leplek elhelyezkedésére?
Ez volna a bizonyíték a holttest ellopásával szemben? Míg
a szinoptikusoknál a sírban ott vannak a hírhozó angyalok,
Jánosnak miért lehet olyan fontos, hogy a sír „üres”? A szi-
noptikusoknál kiemelt szerepet betöltő asszonyokat itt mi-
ért csak a kétségbeesett magdalai Mária képviseli? Ha hin-
ni tud az, aki még nem ért, mekkora szerepe van a hit ki-
alakulásában az ismeretnek?

Asszociációk
A kereszt a leggyakrabban használt Krisztus-szimbólum,
pedig beszédes és szép jelkép lehetne az összegöngyölt le-
pel is. Elgondolkodtató, hogy abban születik új remény, aki
előbb belép Jézus sírjába. A történet szereplői azt hitték, a
sírnál találják meg Jézust. Sokszor a ma embere is rossz he-
lyen keresi élete kérdéseinek megoldásait.

Megfogalmazódó aktuális üzenet
Emberek saját várakozásaikkal kelnek útra, amit azonban
Istentől ajándékul kapnak, az messze felülmúlja képzeletü-
ket. A tanítványok által végigjárt négy stáció a mai tanít-
ványoké is lehet: meghallják a hírt, elindulnak, megtapasz-
talva látnak, majd maguk is hírvivőkké lesznek. Ma is el
kell indulni, hogy megtapasztaláshoz jussunk. Fontos sze-
repe van ebben a közösségnek is: itt emberek egymást hív-
va, bátorítva, ösztönözve jutnak el együtt a hit forrásának
közelébe. A hit ilyen értelemben nem magánügy.

Húsvét 2. napja
Jn 11,17–32

Közelebb az igéhez

Ha mélyebben belegondolunk ebbe az elbeszélésbe, nem
lepődünk meg azon, hogy több exegetikai írás a következő
címet adja ennek a történetnek: Lázár nővérei és Jézus. Ta-
lán ezzel is kifejezik azt, hogy valóban rájuk, erre a három
szereplőre kell koncentrálnunk a megértésnél. Nem is egy-
szerűen a kijelentő mondatokra, hanem a kérdésekre és a
feleletekre.

Kiváló lehetőség számunkra, hogy egy ilyen, dialógus-
ban gazdag textussal mehetünk fel a szószékre. Már az in-
dulásnál is érezhetjük, hogy a párbeszéd egyetlen eleme
sem idegen a ma élőktől. Az élet igazán döntő és nagy kér-
dései ezek: élet a halálon innen és élet a halálon túl. Ha-
sonlóan a legfontosabb feleletekkel szembesülünk Jézus
minden szavában.

Ráérezhetünk arra is, hogy mit jelent az út az érdeklő-
dő embertől a hitre jutó, megújult életű emberig.

Amikor az evangélium szerzője visszafelé néz, akkor is
a jelen és a folytatás a döntő számára. Itt a jelen és a jövő a
legfontosabb dimenzió, és nem a múlton való merengés és
tűnődés. Minden exegéta óv a múmiaszemléletű megkö-
zelítéstől. Különösen is aktualizálja ezt az, hogy a keresz-
tény templomainkban többen vannak ma a halottakkal
kapcsolatos alkalmakon, mint az életért és az élők meg-
újulásáért szóló eseményeken.

Fontos jól átgondolnunk Bolyki János magyarázatát,
amikor arról szól, hogy „a 21. vers rejtett szemrehányás
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jellege könnyen felismerhető: »Uram, ha itt lettél volna –
de nem voltál itt! –, nem halt volna meg a fivérem!« Mivel
János evangéliumában minden csodatörténet egyben a hit-
re jutás története is, megállapítható, hogy Márta első sza-
vaiban is megmutatkozik valamilyen kezdetleges hit: ha Jé-
zus idejében ott van a betegágynál, tud segíteni, nehogy a
legrosszabb bekövetkezzen.”1

A 22. és 23. versek különleges erővel kapcsolják össze a
múltat a jelennel úgy, hogy egyben nyitnak az eszkatolo gi -
kus jövő felé. Ezért is idézi említett művében Bolyki János
Wilkens találó kifejezését a múltból a jelenig jutó hitre: ha-
tárt átlépő hit.

Ezeket az utakat segít átgondolni az alapigénk, aho-
gyan a kérdésektől – a sok esetben indirekt, bizonytalan
kérdésektől – elindulva a vallomásokon keresztül az igazi
hitvallásig el lehet jutni. A döntő cselekvő ezen az úton Jé-
zus Krisztus.

János evangéliumának szemléletében a döntő fordulat
az, amikor valaki a hitetlenségéből hitre jut Jézussal, mert
így kerül igazán kapcsolatba az élettel. A húsvéti ünnep az
élettel való kapcsolatunk rendezésének nagy alkalma. Nem
véletlen az a teológiai magaslat ebben az igében, ahogyan Jé-
zus önkijelentésében világosan megfogalmazza a legfonto-
sabb hiánypótlást: „Én vagyok a feltámadás és az élet.” (Jn
11,25) Élet az életet nélkülöző embernek és világnak.

Ezt a kijelentést is követi egy azonnali kérdés, majd Már -
ta felelete. Érdekes és talán különösen is szimpatikus lehet
számunkra, hogy itt páratlanul szép ennek a női hangnak a
szerepe, ahogy a fényes és hősies karaktert tükröző péteri
hitvallással szemben megszólal: kicsit bizonytalan, ingado-
zó, mégis teljesen önálló és egyedien fontos vallástétel ez.

Nagyon alapos és példamutatóan kidolgozott írásma-
gyarázatot és meditációt találhatunk a Lelkipásztor 2000/4.
számában (152–153. o.) Sárkányné Horváth Erzsébet írá-
sában. Megközelítése cseppet sem kevésbé aktuális ma,
amikor a válsághelyzetben, a krízisben megmentő Krisz-
tust állítja a középpontba. Mire elég a mi hitünk krízis-
helyzetekben? Kire számíthatunk? Jézus tudja megerősíte-
ni hajótörött hitünket. Szinte kész igehirdetési gondolat-
menetet teremtett ezzel a szerző.

Közelebb a prédikációhoz

Húsvét ünnepének első napja után azonnal szembesülhe-
tünk azzal a kérdéssel, amelyet gyakran felteszünk mi ma-
gunk, és amely másoktól is hihetetlenül sokszor megérke-
zik mostanában hozzánk. Tipikusan a lelkipásztori élet-
helyzetünkkel kapcsolatos kérdések ezek.

Miért kellett ennek bekövetkeznie? Miért pont velünk
történt meg ez?

A mindennapi életünk közelében ott vannak a gyógyít-
hatatlan betegségek, amelyekkel tehetetlenül szembesülünk.
A betegágy közelében újrafogalmazódnak a kérdéseink. Ez
a közelség néhány pillanat alatt helyez mindent egészen más
megvilágításba az életünkben. Hirtelen született tanácsokat
és magyarázkodást ugyan nyújtunk egymásnak, de ezt még
hallgatni is kegyetlenül nehéz, akit közelről érint a fájdalom.
Aki bajban van, annak néha jobban fájnak a szavak, mint
ahogy azt mi kívülről akárcsak elképzelni is tudjuk.

Húsvét ünnepén gyógyulnunk kellene ebből a maga-
tartásból. A valódi vigasztalás módszertanát kellene meg-
tanulnunk ezen a napon Jézus közelében.

A vesztesek mellé való odaállás is téma lehet manap-
ság. Az is, hogyan tekintünk a vereséget hordozókra.

Csak egy pillanatra is elég arra gondolni, milyen tehe-
tetlenek vagyunk sokszor egy-egy érthetetlen és felfogha-
tatlan tragédia közelében. Mit mondjunk? Mit tegyünk?
Ezek a fő kérdéseink. De talán jobb lenne már a kiindulás-
nál is inkább azt megkérdezni, hogy milyen érzéseknek
szabad eltöltenie bennünket ebben a helyzetben.

Szembesülünk emberi tragédiákkal, erőszakos és ag-
resszív cselekedetekkel és azok következményeivel. Az em-
beri érzéseket egyre kevésbé figyelembe vevő média egyál-
talán nem kímél minket. Láttatni akarja a brutalitást, a fáj-
dalmasat és a félelemkeltőt.

Az egzisztenciális válsághelyzet nem idegen ma tőlünk.
Megérjük ezt fizikai, lelki és testi értelemben egyaránt,
egyre gyakrabban. Mi lehet a keresztény közeledés és vi-
selkedés az ilyen helyzetekben? Az ingerült és ideges reak-
ciók világában vajon van-e sajátosan gyógyító és vigaszta-
ló érzés bennünk?

Húsvét második napján az a kérdés, hova állunk mi a
történetben. Hol van a mi helyünk Jézus közelében, Bethá -
ni á ban? A nyilvánosság előtt zajló, mégis bensőséges dia-
lógusba be tudunk-e kapcsolódni? Talán egy mai kortárs
imádkozó mondatával: „…nem kellene-e, Uram, mind-
annyian egyszer visszajöjjünk a halálból, hogy ilyen pon-
tosan láthassuk, mi az, ami valóban fontos nekünk?”2

Jézus rendkívüli módon fordul oda érzékenységével és
empátiájával a nehéz napokat és heteket átélő testvérpár
felé. Határtalanságával érkezik meg a határok nyomasztó
terhe alatt szenvedők világába. Türelmesek a kérdései, és
tapintattal tanítók a válaszai.

Van ideje és figyelme a meghallgatásra, és van türelme
a feleletadásra is.

Különleges érzés, hogy egyáltalán nem siet, hanem en-
gedi a feltörő kérdéseket és vívódásokat a felszínre jönni,

1 Bolyki János: Igaz tanúvallomás. Kommentár János evangéliumához.
Osiris Kiadó, Budapest, 2001. 301. o.

2 Döbrentey Ildikó: Beszélgetek az Úrral. Szent Gellért Kiadó – Luther
Kiadó – Ekhó Kiadó, Budapest, 2008. 124. o.
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és semmilyen formában sem szorítja tömörségre vagy
gyorsaságra Máriát és Mártát ebben a drámai helyzetben.
Engedi a csalódottság és a veszteség elsiratását. Engedi a
belső hiányok és a lelki sebek felszínre kerülését. És mind-
egyikük megmaradhat abban a magatartásformában, ami-
ben leginkább természetes a viselkedésük.

Márta lehet gyorsabb és praktikusabb. Mária lehet
szemlélőbb és elvontabb. A lényeg így is átsugárzik Jézus
erejéből, mindenki számára érezhető módon. Márta egy
hittanórai vizsgáztatáson keresztül jut el a legfontosabb ta-
pasztalatig. Mária a csendes és visszahúzódó, szemlélődő
meditáció pillanatai után fedezheti fel a lényeget. De mind-
ketten megérkeznek oda, ahol Jézus szavainak és cseleke-
detének a valósága érezhetővé válik számukra.

Ez az élet mélypontjain megtapasztalható személyes hit
csodája. Az egyedien jézusi.

A könnyed és minden széltől és vihartól megóvott élet
nem jut el erre a valóságra. A vereség, a gyász és a halál
személyesen megtapasztalt, megélt keménysége tanít meg
minket erre.

Bár minden mondatunkkal tiltakozunk ellene, mégis
itt kerülünk úgy Jézus közvetlen közelébe, hogy egyetlen
mondvacsinált kérdésünk sem marad állva. Még Mária
számon kérő kérdése sem idegen számunkra, mert a ben-
nünk élő bizonytalanság vagy reménykedés valóságát feje-
zi ki tökéletesen.

Húsvét második napján szabad kérdeznünk, hogy an-
nál inkább meghalljuk a minket újra továbbsegítő feleletet.
A kérdések kimondása és a válasz ereje összefüggnek egy-
mással Lázár sírjánál. Érdekes lehet számunkra a kortárs
Kurt Marti egyik meditációja:

Ti azt kérdezitek, hogyan történik a halottak feltámadása?
Én ezt nem tudom.
Ti azt kérdezitek, mikor lesz a halottak feltámadása?
Én ezt nem tudom.
Ti azt kérdezitek, hogy egyáltalán létezik-e feltámadás

a halottak számára?
Én ezt nem tudom.
Ti azt kérdezitek, tényleg nem létezik a halottak feltá-

madása?
Én ezt nem tudom.
Én csak azt tudom,
Amiről ti nem kérdeztetek.
Azoknak a feltámadása létezik, akik ma élnek.
Én azt tudom, hogy hová és mire hív ő minket.
A feltámadásra.
Ma és most.
Segíthet nekünk a szószékre vezető úton Keken András

provokatív kérdéssora és az ezt követő imádsága is abban,
hogy életre indító szavaink szülessenek húsvéti erővel.

Közel harmincöt évvel ezelőtt mondta ezt a prédikáci-
ójában: „Most hadd kérdezzem meg testvéreimet is, maga-
mat is: mi nem koporsóban hordozunk magunkkal egy

halott Krisztust? A mi Krisztusunk valóban él, vagy csak
egy emlék, akit koporsóban halottként nemzedékről nem-
zedékre viszünk magunkkal?”

Az imádság pedig így hangzik:
„Isten segítsen meg minket minden istentiszteleten,

amikor róla van szó és minden úrvacsora alkalmából, ami-
kor az ő testét törjük meg kenyérként a bűnbocsánat bizo-
nyosságában.

Isten segítsen minket minden istentiszteleten, hogy
krisztofániában legyen részünk, hogy szívünkben és éle-
tünkben új életre támadjon a halott Krisztus.

Új életre, akiben hiszünk, mint Isten képmásában. Akit
merünk követni szeretetben és szolgálatban. Akiben me-
rünk reménykedni, hogyha egyszer el kell menni innen,
vele együtt ott leszünk Isten örök országában.

Isten Szentlelke segítsen minket, hogy így támadjon új
életre mindnyájunk szívében a halott Krisztus. Így legyen
mindnyájunk életében igazán húsvét most. Ámen.”

S Z A B Ó  L A J O S
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Tallózó

„Luther szavai szerint a halálban is élettel van körülvéve
az, aki hisz Krisztusban.” (Jubileumi kommentár. BibliaTé-
ka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft.)

„A feltámadáshit ráépül arra az általános Isten iránti
bizalomra, melyet Isten munkál az emberben. Gondoljunk
az Ábrahám-történetekre és azok első újszövetségi inter-
pretálására. Előbb van a bizalom, amely ráhagyatkozik Is-
ten ígéreteire a saját életutat és jövendőt illetően (Zsid
11,8–12), és csak ezután következik az a »próba«, melyben
kiderül, hogy az Isten iránti bizalom lényeges tartalmi ele-
me a feltámadáshit is (Zsid 11,17–19!).

Márta válasza mutatja, hogy hitében nem csupán a se-
gítség és a Segítő, hanem az Úr halált legyőző, életre tá-
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masztó ereje felőli bizalom is helyet kap. Nyomatékossá te-
szi a vallomást az a körülmény, hogy a friss gyász, a sze-
mélyes veszteség fájdalma terheli (11,24). (…) A feltáma-
dáshitnek a halál a próbája. (…) Luther: »Krisztus nem-
csak munkálja bennünk az életet, aztán távozik tőlünk, ha-
nem azt akarja: higgyük, hogy ő a feltámadás és az élet, és
nem távozik«. (…) már most kezdődik Jézusban és Jézus-
sal az örök életünk. Baj, ha az élet és halál határmezsgyéjé-
re toljuk ezt a fajta »új (örök) életet«. A határvonalat Jézus
nem halálunk órájára nézve húzza meg, hanem önmagá-
ban jelöli ki.” (id. Magassy Sándor: Perikópák. Magánki-
adás)

„Krisztus az élet, és az ő élete a mi életünk lesz, mert ő
bennünk él és mi őbenne. De ehhez meg kell halni bennünk
mindannak, ami nem krisztusi, hogy ő legyen valóság ben-
nünk. A meghalásnak és megelevenedésnek ebben a krisz-
tusi folyamatában mellékes esemény a fizikai halál.” (Ravasz
László: Az Ó/Újszövetség magyarázata. Kálvin Kiadó)

„A szomorúság idején gyakran mi is Mártához hason-
lóan beszélünk. Azt gondoljuk, hogy ha ilyen vagy olyan
gyógyszert felfedeztek volna, akkor ez a szeretett valaki
nem halt volna meg. Mindezek a dolgok az Úr kezében
vannak, és semmi sem történhet az övéivel engedélye nél-
kül.” (William MacDonald: Újszövetségi kommentár. Evan-
géliumi Kiadó)

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Meglepő, hogy egy hosszú történetből csak úgy „kivágnak”
egy rövidebb szakaszt. Könnyen lehet azonban, hogy ez
egyáltalán nem véletlen! Sőt, így szinte „provokálóvá”,
mellbevágóvá válik a felolvasott szakasz a hallgatóság szá-
mára, s a hatása is sokkal erősebb.

Furcsa, hogy éppen húsvét másnapján, amikor Jézus
feltámadását ünnepeljük, a kijelölt igeszakaszban el sem
jutunk Lázár feltámasztásáig. Talán minket, mai igehall-
gatókat szeretnének ily módon tesztelni: mi mit gondo-
lunk a halálról és a feltámadásról? Közel 2000 évvel húsvé-
tot követően vajon mi is „csak” a szereplők szintjén állunk?
Azaz csupán a – feltámadás előtti – történeti Jézusban hi-
szünk, vagy valóban valljuk róla, miként a hitvallásban: Jé-
zus egyszerre valóságos Isten és valóságos ember? Enélkül
egyáltalán ér valamit is a „hitünk”? Mi az, amit ezenkívül
úgymond „hinni” lehet még? Nem itt kezdődik a keresz-
tény hit lényege?

Ebben a fejezetben az evangélista nagyon bőbeszédű.
Feltűnő továbbá, hogy Jézus mennyire késlekedik. Látszik,
hogy János ezzel azt érzékelteti: Jézusnak az a célja, hogy
minél többen (meg)lássák, Istennél semmi sem lehetetlen
(vö. 14. és 42. vers). A mi életünkben sem siet, ahogy itt
sem – csak halkan szól és vár.

Mindmáig egyértelmű: egy négy napja halottat nem le-

het feltámasztani. Lázár az akkori orvosi ismeretek szintjén
menthetetlen volt. Ezért mondják testvérei: „Uram, ha itt let-
tél volna…” (21. és 32. vers). Ezzel a kijelentésükkel már ar-
ról tanúskodnak: a názáreti Jézus jóval több, mint egy em-
ber vagy mint egy nagy próféta. Érdekes, hogy azokból, akik
Jézusban nagypéntek előtt csak egy lánglelkű prédikátort
láttak, húsvétot követően sem lett általában keresztény.

Köztudott, hogy Mária, Márta, Lázár Jézus baráti köré-
hez tartoztak. Szemrehányónak is mondható kijelentésük
ezért elgondolkodtató: „Ha itt lettél volna…” Még „akkora”
hitük sem volt, mint a kapernaumi századosnak („Csak egy
szóval mondd, és…”).

Úgy tűnik, mintha a történet szereplői elbeszélnének
egymás mellett. A földi élettel kapcsolatos kérdésekre Jé-
zus „egy szinttel feljebbi” választ ad. Ez egyébként más tör-
ténetek párbeszédeiben is előfordul vagy éppen a minden-
napokban is (például házastársak között).

A 25. versben mondja ki Jézus a legfontosabbat: „Én
vagyok a feltámadás és az élet.” Jézus mintha ezzel is már
előre, a Golgotára utalna. Az „én vagyok” kifejezés kijelen-
tő módja ugyanakkor a ma emberéhez is szól. „Vagyok”, te-
hát most is, ma is élek: hiszed-e ezt?

Lázár feltámasztása még nem az „igazi”, örök feltáma-
dás. Ennek első zsengéje majd maga Jézus lesz, illetve 2008
húsvétja felől nézve: maga Jézus volt.

Húsvét ünnepe után 1. vasárnap
Jn 5,24–25

Exegézis

A textusként kijelölt két mondat egy olyan krisztológiai be-
széd (5,19–47; ezen belül különösen is 5,19–30 mint Jé-
zusnak az Atyához fűződő viszonyáról szóló rész) csúcs-
pontjának tekinthető, amely maga is különleges és hang-
súlyos helyet foglal el János evangéliumán belül. Arra az
antik történetírói hagyományra emlékeztet az evangélium
e szerkezeti eleme, mely az elbeszélt történet meghatározó
pontjain a főhős egy-egy nagy beszédének is helyet bizto-
sít, nem egyszerűen megörökítve, de egyben értelmezve is
ezen keresztül az eseményeket.1 A teológiai üzenet sűrített
módon van jelen az említett beszéd mondataiban, melyek
Benedikt Schwank szerint a húsvét előtti Jézus logionjainak
feldolgozásait is hordozzák.

A tágabb kontextust a Betesda tavánál véghezvitt
szom bat napi gyógyítás története adja. Az evangélium sze-

1 Schwank, Benedikt OSB: János. Ford. Turay Alfréd. Agapé Kiadó.
Sze ged, 2001. 214–215.
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rint a zsidó vezetők ennek következményeként kezdik ül-
dözni Jézust, s bár a krisztológiai beszéd mintegy válasz -
ként fo galmazódik meg vádjaikra, a vitázó felek találkozá-
sáról nem olvasunk. Ellentétüket dramatizált módon pár-
beszédes formában jeleníti meg a szerző, majd a dialógus
egyszerre monológgá változik.

Beszédének első, az alapigét is magába foglaló szaka-
szában Jézus az Atyjához fűződő viszonyáról beszél. Ünne-
pélyes formában („bizony, bizony”) jelenti ki hallgatói
előtt, hogy mint Fiú önmagától semmit sem tehet, épp el-
lenkezőleg, Isten mindenkori munkálkodását tartja magá-
ra is érvényesnek. Ahogyan ő teremtő, gondviselő, életet
adó és ítéletet tartó Isten marad szombaton is, úgy Jézus is
osztozik vele ebben a munkában. Az ellene felhozott vád,
vagyis hogy ilyen módon „egyenlővé tette magát Istennel”
(18. vers), erejét veszti a krisztológiai érveléssel szemben:
Jézus „Fiú volta nem lázadás Isten ellen, hanem ellenkező-
leg, tökéletes engedelmesség és ilyen értelemben az Atyá-
val való egység”.2 Kettejük páratlan viszonya abban mutat-
kozik meg, hogy az Atya mindent, amit csak tesz, megmu-
tat a Fiúnak, sőt hozzá hasonlóan a Fiú is birtokolhatja az
életadás, megelevenítés erejét. Schwank3 külön felhívja a
figyelmet arra a jánosi felfogásra, mely a bírói feladatok
egyik legfontosabb részének tartja az élet ajándékozását.
Így válik érthetővé, hogy a 22. versben az életre keltés gon-
dolatához miért kapcsolódik közvetlenül az ítélet képe.

A 24. és 25. versek hangsúlyos szerepét nem csupán a
„bizony, bizony” formula megismétlése jelöli, hanem a két
mondatban rejlő tartalmi feszültség is.

Megjelenik itt az úgynevezett jelen idejű eszkatológia
sajátos megfogalmazása: aki hallja a jézusi igét, és hisz ab-
ban, annak számára e döntés nyomán már a jelenben meg-
nyílik az új élet lehetősége (metabevbhken: „átment” –
perfectum: a múltban végbement és a jelenben is ható cse-
lekmény). Az ítélet (krivsi") ebben az értelemben tehát
már most valóságos tényező az igével éppen szembesülő
ember életében. Hasonló módon a 25. vers „és az most
van” kitétele is ezt a jelen idejűséget húzza alá. Ebben a
megközelítésben az Isten Fiának hangjára életre kelő ha-
lottak esetében a Jel 3,1 értelmében „lelki”, vagyis a külső
szemlélő számára nehezen érzékelhető, de egyszer már
végső sorsként elővételezett halálból való feltámadásról
van szó. „Ami a materiális világban lehetetlenség, az az Is-
ten igéje erőterében megfigyelhető valóság: az igehallgató
felismeri Jézus szavában a halálból az életbe hívó szót, és
enged annak.”4 Ugyanakkor a 25. vers már a 28-ra is te-

kint, amennyiben a végidőknek az eszkatologikus jövőben
végbemenő eseményeire utal. Eszerint az Emberfia hang-
ját a sírokban fekvő „testi” halottak is meghallják majd, és
erre a szóra életre támadnak fel. A jánosi eszkatológia e
kettőssége ad különleges árnyalatokat a szövegnek. Az el-
ső pillantásra egymással feszültségben álló két oldal végül
is együtt alkot kerek egészet. Ami az eszkatologikus jelen-
ben még a hívők számára is láthatatlan (bár átélhető) mó-
don megy végbe, az a végső órán mindenki előtt nyilván-
valóvá lesz majd.

Lehetséges vázlat

Jézus szava krízisbe viszi azt, aki hallgatja
Alapvetően nem szeretjük a krízishelyzeteket, hiszen fo -
galmaink szerint a krízis testi-lelki összeomlást, ellehetet-
lenülést jelenthet több vonatkozásban is. Ha krízis közeled-
tét érezzük, többnyire mindent megteszünk annak érdeké-
ben, hogy elkerüljön minket; s ha mégis elér, teljes erőbe-
dobással próbálunk enyhíteni a helyzeten: szeretnénk csor-
bítani az élén, nehogy túl nagy sebet üssön rajtunk. Egy ne-
ves pszichológus, E. H. Erikson5 elmélete szerint azonban
egészen másról van szó. Ő úgy véli, hogy minden egyes em-
ber egészséges fejlődéséhez, kezdve a születéstől egészen a
halálig, feltétlenül szükség van számos krízishelyzet átélé-
sére, megtapasztalására. Különböző kríziseken kell keresz-
tülmennünk már csecsemőkorban, majd az óvodás- és is-
koláskorban, az ifjú- és a felnőttkorban, de még öregko-
runkban is ahhoz, hogy valóban teljes és tartalmas emberi
életet élhessünk. Az ő szótárában a krízis tehát valami egé-
szen mást jelent. Nála a krízis minden kockázatával együtt
a fordulópont értelmében áll. Benne rejlik nem csupán az
elbukás, hanem az előrelépés, a fejlődés lehetősége is. Eze-
ket a kríziseket nem lehet elkerülni. Ha valaki nem mer
szembenézni velük, akkor nem képes továbblépni sem.

A kijelölt igeszakasz 24. versében, amikor Jézus az íté-
letről beszél, az eredeti görög szövegben ez a szó áll: krízis.
Nem véletlenül, hiszen életünk, létünk, sorsunk legfonto-
sabb állomásáról, legszámottevőbb kríziséről van szó.
Olyan krízisről, amelyet szintén nem lehet megspórolni,
nem húzhatjuk ki magunkat alóla. Ez mindenkire vonat-
kozik, ezen mindenkinek keresztül kell mennie, aki csak
szembesül a jézusi igével. Feltétlenül szükség van rá ahhoz,
hogy az ember elérje élete végső célját. Ahogy a krízishely-
zetben lévő beteg esetében, itt még inkább sorsdöntő a tét:
vajon az élet győz-e vagy a halál?

2 Karner Károly: A testté lett Ige. János evangéliuma. Magyar Luther-
Társaság, Budapest, 1950. 86. o.

3 Schwank: János, 215. o.
4 Bolyki János: Igaz tanúvallomás. Kommentár János evangéliumá-

hoz. Osiris Kiadó, Budapest, 2001. 161. o.
5 Hézser Gábor: A pásztori pszichológia gyakorlati kézikönyve. Kál vin

Kiadó, Budapest, 1995. 66–76. o.
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Jézus szava a halálból az életbe vezeti azt, 
aki meg is hallja

Halálos álomból ébreszt fel Jézus befogadott szava. A hi-
tetlenség, reménytelenség mélyéből újra a felszínre emel.
Az érdektelenség ködét oszlatja a lélek homályában botor-
káló előtt. A sötétség poklából világosságával reményt te-
remt. Feléleszti a közömbösségbe süllyedt ember eltompult
lelkiismeretét. Meg akar és meg tud szabadítani mind-
ezekből. A lelki halál állapotából hívja új életre a benne bí-
zókat, ezért adja önmagát s küldi Szentlelkét nekik. Kész
vállalni embersorsot, szenvedést és halált, jelenléte pedig
újrakezdést, igazi szeretetet, új értelmet és bűnbocsánatot
jelent. A húsvéti örömhír ma is éppen így hat emberéle-
tekben. Az élet megtalálására Jézusban és Jézussal nyílik
lehetőség. A boldogság Maeterlinck meséjéből ismert „kék
madarát” – melyet az ember önmagán kívül, távoli helye-
ken s távoli időben keres – Jézus életmentő szava a lélek
kellős közepébe hozza.

Jézus szava életre hívja azokat is, akik már meghaltak
Ahogyan Jairus házában életre kel egy gyermek, mivel
hangzik a felszólítás: „Leányom, ébredj!” (Lk 8,54), úgy
Nain kapujánál egy fiatalember koporsója felett szólal meg
az ige, hogy az egyszer már kialudt életlángot lobbantsa fel
újra (Lk 7,14). De érdemes visszagondolnunk a húsvét hét-
főn felolvasott igeszakaszra, Jézus és Márta beszélgetésére,
amelyet a betániai temető csendjében szintén egy felszólí-
tás követ, amikor elhangzik a nagy kiáltás: „Lázár, jöjj ki!”
(Jn 11,43) A halott pedig megmozdul, és kijön a sírból,
mert Isten igéje életre hívja őt. Mindezek azonban csak
előzményei, csupán előjelei annak a páratlan eseménynek,
melyről húsvét ünnepének örömhíre szól. Krisztus halál-
ból való feltámadásának és a múlhatatlan élet ajándékának
is részesei lesznek majd azok, akik bíznak az ő megeleve-
nítő szavában. Jézus – az élet fejedelme – kiszabadítja őket
az elmúlás vasmarkából, és a mennyei otthonban készít
nekik helyet. Tudjuk ugyan, hogy ez még mind előttünk
van, mégis már most azzal a bizonyossággal futhatjuk föl-
di pályánkat, hogy Jézus megváltó műve beteljesedett, és
Isten terve elvégeztetett. Aki hisz abban, aki elküldte a Fi-
út, az már „átment a halálból az életbe”.

S M I D É L I U S Z  A N D R Á S

Tallózó

„Nincs rettenetesebb halál, úgymond sz. Ágoston, mint az,
mely nem hal meg – az örök halál.” (Káldi Biblia jegyzetei.
BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft.)

„Ismét ünnepélyes formula vezeti be Jézus kijelentését.
Itt is érzékelhető, hogy rendkívül fontos dologról van szó.
(…) Jézus szavának befogadása életet jelent, elutasítása ha-

lált.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. Arca -
num Digitéka Kft.)

„A negyedik evangéliumban különben ez az ítélet nincs
a jövőre vetítve. »Itt és most« történik, attól függően, ho-
gyan viszonyul az ember Jézushoz. Aki hallja és elfogadja
őt, annak örök élete lesz, és nem esik ítélet alá (24. vers),
mivel ezáltal meghallja és elfogadja az Atyát. Aki megta-
gadja, ezzel a cselekedetével maga ítéli el magát.” (Szegedi
Bibliakommentár – Újszövetség. http://www.mek.iif.hu/
porta/szint/human/vallas/szbibkom)

„Ahogy a 38 éve béna nem tud járni addig, míg Jézus
szava nem hangzik el, úgy az ember sem tud addig része-
sévé válni az üdvösségnek, amíg Jézus szavát nem hallja
(5,25). Most azonban ennek is eljött az ideje: beteg gyó-
gyul, halott életre támad, mert Isten teremtő igéje hang-
zik!” (id. Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Meg lesz valóban váltatva az ember, ha egyszerűen
hisz Istenben? Sokan vallják, hogy hisznek Istenben, pedig
sohasem tértek meg. Nem, itt az a gondolat szerepel, hogy
valakinek úgy kell Istenben hinnie, mint aki elküldte az Úr
Jézus Krisztust a világba. (…) nem azt mondja, hogy örök
élete lesz, hanem most van. Az örök élet az Úr Jézus Krisz-
tus élete. Ez nemcsak olyan élet, ami örökké tart, hanem az
életnek egy (magasabb) minősége.” (William MacDonald:
Újszövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„Jézusnál a beszéd és az ige azonosak, minden szava ige
volt, amit senki más nem igényelhet magának. Minden sza-
va a Lélek által ma is ige. A testi szűkösség korlátai között élő
s gondolkodó ember azt véli, hogy most él, s szorongva hes-
segeti el a gondolatot, hogy egyszer meg kell halnia. Jézus
azt mondja, hogy az ember halott a bűn miatt, de ő azért jött
el közénk, hogy az elveszettet kihívja a halálból, s ha valaki
enged e kihívásnak, már át is ment a halálból az életre (…).”
(Szabó Andor: Lábam előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Amíg nem hiszel – halott vagy, amikor hitre jutsz – életre
kelsz, az örök életre. Nem mész már ítéletre. A most azt je-
lenti, amikor a hitre jutás bekövetkezik.

A legősibb, legélesebb ellentét: az élet és a halál ellenté-
te. Ebből senki sem tudja magát kivonni. Ezt az ellentétet
Jézus az utolsó ítéletről szóló tanításában a végső pontig
élezte ki. Örök élet – örök halál (kárhozat).

Ebben az ellentétben az ember magára hagyottan min-
dig vereséget szenvedett. Jézus azért jött, hogy ebből kisza-
badítson minket. Ő Úr a halálon, ő föltámadást ad a halál-
ból! Ő ítéletre támaszt fel mindenkit. Tehát azokat is, akik
azt nem akarják, azokat is, akik Jézustól örömöt kapnak.

Az örök halállal szemben győztesen csak az állhat meg,
aki Jézusra hallgat, és hittel megfogódzik az örök élet Urá-
ban, a mennyei Atyában.
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Ez az ige ugyanazt jelenti, mint: „Én vagyok az út, az
igazság és az élet.” Egyféle lehetőség van az életre, és az
nem más, mint Jézus. Aki hisz benne és az Atyában, vala-
mint az Írás szerint él, vagyis „vallja Jézust”, és „szüntelen
rá tekint”, csak az él.

Mikor van itt az idő? 2000 éve folyamatosan most,
mert az a bizonyos óra már elérkezett Krisztus keresztha-
lálával és feltámadásával.

Nehéz megérteni, hogy ez mit jelent: „amikor a halot-
tak hallják az Isten Fiának a hangját, és akik meghallották,
élni fognak.” Mi, akik Jézus nélkül halottak vagyunk, ami-
kor mi halljuk, meghalljuk és követjük őt, akkor általa,
benne örök életünk lesz.

A keresztény élet a hitben nyilvánul meg. Az emberek
nem a bűneik miatt vesznek el, hanem mert nem hisznek.
Ezért szól a kiáltásunk: légy segítségül az én hitetlensé-
gemben! Jézus azokat, akik benne bíznak és hisznek, örök
élettel ajándékozza meg – már most.

Csodálatos Jézus Krisztusnak ez az ígérete: míg őt iga-
zán meg nem ismerjük, azaz magát meg nem ismerteti ve-
lünk, halálban élünk, de utána átmentünk az életbe.

Érthető, csak elgondolkoztató „az óra, amely most van”.
Számomra a „most” most van, ezért ekkor kedves halotta-
imra gondolok, Jézus Krisztusra bízom őket, hiszen én
csak ismertem őket, de érzéseiket igazán megítélni nem
tudom.

Húsvét ünnepe után 2. vasárnap
Jak 5,(13)16–20

Az imádság ereje

A téma, amiről szólhatunk, nemcsak bennünket, a temp-
lomon, gyülekezeten belülieket, nemcsak a hitüket gya-
korlókat izgatja és érdekli, hanem sok esetben még a kí-
vülállókat is. Hogyan is működik, hogyan is hat az imád-
ság? Tényleg erő van benne? Arra kell törekednünk, hogy
a mondanivaló ne csak a templomban jelen lévő „beava-
tottakig” érjen el, hanem rajtuk keresztül az üzenet saját
önálló útját járva még tovább juthasson.

A textushoz

Az 5,13–15-ig terjedő zárójeles szakasz négy élethelyzet
esetére (szenvedés, öröm, betegség, tévelygés) ajánlja az ol-
vasó figyelmébe az imádság lehetőségét. Testi és lelki prob-
léma esetén, örömben és bánatban is lehet imádkozni, ér-
demes Istennel kapcsolatot keresni. Az imádsággal kap-

csolatosan egy általános tanításhoz jó kiindulást kínálnak
a zárójelek közötti versek.

Az 5,16–17 a bűnvallás fontosságát, az abban rejlő erőt,
a gyógyulás lehetőségét emeli ki. Illés hétköznapi ember
voltának említése külön exegetikai érdekesség. Miközben
a korabeli hagyomány Illést nem éppen a „hétköznapi” ka-
tegóriában tartotta számon, itt ilyen összefüggésben jele-
nik meg. Gondolhatunk arra, hogy Illés visszatérésével
kapcsolatosan mennyiféle elképzelés élt az újszövetségi
korban, még magát Keresztelő Jánost is összefüggésbe hoz-
ták Illés visszatérésével (Mt 16,14). Még ismertebb, hogy a
megdicsőülés hegyén az Ószövetség két kimagasló óriása-
ként Mózes mellett Illés jelent meg, hogy igazolják Jézus
Istenhez tartozását (Mt 17,1–8). A „hétköznapi Illésre”
azért kell felfigyelnünk, mert ez tartja mederben az imád-
sággal kapcsolatosan is félreértésre hajlamos embert. Illés
nem egy rendkívüli képességekkel rendelkező ember, nem
is az „imatechnikája” rendkívüli. Világosan látni és láttat-
ni kell, hogy Illés az imádsága által sem képes az időjárás
megváltoztatására. Nem ő mozgatja valami láthatatlan szá-
lakon marionettfiguraként sem a felhőket, sem pedig kép-
letesen a sokak által a felhőkre képzelt nagy szakállú „is-
tent”, aki mozgatható bábuként nem is lehetne azonos az
élő és hatalmas Istennel. A titok az imádságban létrejövő
kapcsolat másik végén, a valóságos és mindenekfölött ha-
talmas Úrnál keresendő!

Az 5,19–20 szakasza az egymás iránti lelki felelősség
kérdését állítja homloktérbe. A bűnös megtérése kifejez-
hetetlenül nagy csoda. A szövegrész itt éri el a csúcspont-
ját. Egy élettelen, kiszáradt bűnös lélek életre kelése na-
gyobb csoda, mint amikor a hosszú szárazság utáni eső
életre kelti a halottnak látszó sivatagot! Bibliai párhuzam-
ként gondolhatunk akár a béna meggyógyításának a törté-
netére (Mt 9,1–8), ahol Jézus mintegy ráadásul gyógyítja
meg a beteget, mert Istennél máshol van a dolgok nehéz-
ségének és fontosságának a fókusza, mint az embernél…

Gondolatok az igehirdetéshez

Kötelességtől a lehetőségig
Amikor imádkozni tanítottak minket, vagy mi tanítjuk a
gyermekeinket, hittanosainkat, akkor az egésznek köteles-
ség jellege van. Az emberek imádságról alkotott elgondo-
lásai is gyakran ebbe az irányba mutatnak. Mintha imád-
kozni azért „kellene”, nehogy Isten zokon vegye, ha nem
foglalkozunk vele. Istennel kapcsolatban az imádságról al-
kotott elképzeléseink is furcsa képet rajzolnak. Amikor azt
hisszük, hogy információkat vár tőlünk, vagy azt, hogy
taná csainkra van szüksége a dolgok igazgatásához, esetleg
azt, hogy a dicséretünkre szorul, akkor nagyon félreértjük.

Ki kell lépnünk ezekből a torz elképzelésekből. Istennek
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társalkodóként és informátorként sincs szüksége ránk. Nincs
szüksége bölcs tanácsainkra sem, mert bölcsessége a mién-
ket azért még meghaladja. Nincs szüksége a dicséretünkre
sem, az ő dicsősége teljes a mi tömjénezésünk nélkül is.

Annál izgalmasabb, hogy társaságát felkínálja nekünk.
Nem azért, hogy információt kapjon, hanem hogy mi vele
beszélgetve megértsünk olyan dolgokat, amit mi nem ér-
tünk. Nem azért, hogy mi tartsuk őt életben hitünkkel, ha-
nem hogy ő életben tartson, gyógyítson minket és kapcso-
latainkat. Az imádság egy páratlan lehetőség. Szédítő,
hogy Isten időt szán ránk, hogy figyelmet szentel nekünk!
Meghallgat. Amikor kiöntjük előtte a szívünket, akkor át-
éljük, hogy nem vagyunk egyedül. Az ő erőterében más
megvilágításba kerülhetnek a dolgaink. Amikor másokért
imádkozunk, akkor magunk is formálódunk és formálód-
hat, gyógyulhat (a mi oldalunkról elindulva, de Isten se-
gítségével) a másikhoz való viszonyunk. Csodák mennek
végbe a titkos imaszobák belső csendjében. Az ima nem
kötelesség, nem Isten kényszere, hanem végtelen lehetősé-
gek forrása a Végtelennel való kapcsolat által.

Bűnvallástól a szabadulásig
Súlyos bűncselekményekről szóló sajtóhírekben gyakran
történik utalás az ártatlanság vélelmének elvére. Akire nem
bizonyították rá a bűnét, azt nem lehet bűnösnek monda-
ni. Bizonyítás nélkül pedig nem lehet elítélni senkit. Aki a
saját bűnét a bizonyítási eljárások előtt vagy azok hiányos-
ságai ellenére önként feltárja és bevallja, azt az emberek os-
tobának gondolják. Az emberek többsége azt tartja helyes-
nek, hogy hibáikról, botlásaikról, gyengeségeikről nem be-
szélnek, mintha akkor ezek nem is léteznének. Tagadják,
mintha ettől semmivé válnának.

Jakab apostol levele arra a merész lépésre bátorít, hogy
valljuk be, fedjük fel bűneinket egymásnak és imádságban
Istennek, mert ebből gyógyulás fakad! Amíg a földi kere-
tek között a bűn bevallása után a bilincs kattan, a cella zá-
rul a „bűnvalló” mögött, addig a lélek világában, Isten
rendjében mindez fordítva működik. A bűn bevallásával
kerülhetek az igazság állapotába. Mert az az igazság (ha
bevallom a bűnömet, ha nem), hogy bűnös vagyok. De Is-
ten azt ígérte meg és készítette el számunkra, hogy amit mi
visszamenőleg helyrehozni nem tudunk, azt elérhetővé te-
szi számunkra. Egy egyszerű, de korántsem könnyű lépést
kell megtennünk. Ígéretében bízva be kell vállalnunk és ki
kell mondanunk magunkra az igazságot. Bűnös vagyok,
mert ez az igazság. És akkor általa, az ő Jézusban megmu-
tatott szeretetéért és váltságáért a mi „korlátozott igazsá-
gunk” is elég ahhoz, hogy kinyíljon a mi bilincsünk, és
börtönünk ajtaja…

Hétköznapiságtól a rendkívüliségig
Illés hétköznapi ember volt, mint mi! Az ő életében látha-
tó csodás események az Istennel való kapcsolatban rejlő
távlatokat mutatják be. Kétségtelenül lehet a szöveget úgy
(félre)érteni, mintha Illés imádságon keresztül Istennel ko-
operálva vezérelné a felhőket.

Jó pásztor vasárnapján a gondoskodó, népével törődő
Istent kell észrevennünk. Neki nem csak füle van, de sze-
me és szíve is. Jó tudnunk, hogy ő hallja és meghallja az
imát, de azt is tudhatjuk, hogy látja is népe baját, és szíve
is együtt dobban övéivel és prófétájával. Jézus beszél arról,
hogy a mennyei Atya felhozza napját gonoszokra és jókra,
esőt ad igaznak és hamisnak is. Akár folytathatnánk azzal,
hogy az imádkozónak és a nem imádkozónak is.

Az imádság lényege mélyebben van. Abban, hogy ezzel
a bennünket szerető Atya közelében, erőterében lehetünk,
oda vihetjük félelmeinket és örömeinket szárazságban és
esőben, elesettségben és jólétben. Ahol pedig szeretnek
bennünket, ahol a javunkat munkálják, ahol törődnek ve-
lünk, ott nagyon jó nekünk! Ez a hétköznapi ember rend-
kívüli esélye!

Közönytől a felelősségig
A hit magánügy – hallani nagyon sokszor. Pedig ez az állí-
tás csak félig fogadható el. A hit az emberi élet intim ré-
széhez, legbensőbb valónkhoz tartozik. Illetéktelenek nem
hatolhatnak be durván és erőszakosan. Meglepő, de a Bib-
lia sok helyen beszél arról, hogy Isten is tiszteletben tartja
személyiségünknek ezt az intim, benső zónáját. Ő, aki
mindenütt jelen van, tisztelettudóan megáll lényünk e tit-
kos tartományának küszöbe, más kifejezéssel szívünk ajta-
ja előtt. Nem tör ránk, csak szelíden kopogtat. Felajánlja
társaságát és segítségét, de nem erőlteti ránk magát. Za-
varba ejtő, hogy ennyire tiszteletben tartja személyiségünk
szabadságát és akaratunkat. Urunk arra tanít és arra ad
példát, hogy tartsuk tiszteletben a másik embert (aki lehet
egy ránk bízott testvér, gyermek vagy idős családtag, is-
merős vagy ismeretlen). Ez egyfelől azt jelenti, hogy nem
erőszakoskodunk vele semmiben, még a jót sem erősza-
koljuk rá, ugyanakkor ott vagyunk a közelében figyel-
münkkel, szeretetünkkel, segítő szándékunkkal.

Az igazi áttörést a hit útján nem a másik ember be- vagy
megtörése, nem az erőszak hozza el, hanem a belső felis-
merés. Ahhoz pedig emberileg hiteles tanúskodás kell a
szerető, tapintatos és közel lévő Istenről.

S Z E M E R E I  J Á N O S

Tallózó

„Amíg a Bíró az ajtó előtt áll, a várakozóknak két nagy ki-
váltságuk van: az imádság és a testvéri közösség. (…) Ha
szenved valaki, imádkozzék, de ne csak egyedül, hanem
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közösségben. Ha öröme van valakinek, zsoltárt énekeljen.
(…) A szenvedés fogy, ha megosztják, az öröm nő. (…) Ha
valaki beteg, hívja magához a gyülekezet véneit. Imádkoz-
zanak felette. (…) A hívásban óhajtás, felkészülés, bizalom
és jó reménység jut kifejezésre. (…) A betegség alkalom a
bűnbocsánat elvételére. (…) Azért természetes, hogy a be-
teg körüli forgolódásnak harmadik fontos mozzanata a kö-
zös bűnvallás. (…) Az imádság meghallgattatik, amikor azt
kéri, amit Isten akar. (…) Mindent kérhetünk, ami az Isten
jó akaratába, szeretetébe belefér, mindent, amit megígért
nekünk, de mindig azzal, hogy amit ad, az a jó, s azt hálás
szívvel elfogadjuk. A vesztést éppúgy, mint az ajándékot.”
(Ravasz László: Az Ó/Újszövetség magyarázata. Kálvin Ki-
adó)

„Talán a mai átlaggyülekezetek két leggyengébb pont-
ja az imádság és a dicsőítés.” (A Biblia ismerete kommen-
társorozat. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

„Nem minden kibeszélés gyónás. A lélekgyógyász meg-
hallgat, saját nyomorúságáról nem beszél, és nem gondol
bűnbocsánat-hirdetésre, mert nem imádkozik együtt be-
tegével, hacsak nem keresztyén a lelkigondozó. A Krisztus
vérében igaz könyörgésének nagy ereje van.” (Szabó An -
dor: Lábam előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„Ha fáj valami, ne rejtegessem őelőtte, hanem pana-
szoljam el nyíltan. Nem veszi terhes alkalmatlankodásnak.
(…) Ezért elvárhatja Isten az őszinte »dicséret« mondását
is. (…) »Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű.«
(…) Isten nem személyválogató. Nem csak egyes kedven-
ceinek fenntartott kiváltság az, hogy imádságaik meghall-
gattatnak. Minden hívő gyermeke előtt nyitva áll az út hoz-
zá. (…) még az emberi bűn sem állja útját az ő csodálatos
cselekedeteinek. Hiszen Illés abban is hasonlatos volt hoz-
zánk, hogy bűnös ember volt, aki Isten kegyelmére volt
utalva. (…) Semmilyen kifogásom nem lehet a hitetlenke-
désre!” (Victor János: Csendes percek. Református Sajtó-
osztály)

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Fontos üzenetek
Fontos nekem, hogy bocsánatot kérjek, és hogy ha bocsá-
natot kér valaki, ki tudjam mondani, hogy megbocsátok.
Fontos, hogy segítségre szólít fel ez az ige, hogy ne csak a
saját üdvösségünkkel törődjünk, hanem a másikéval is. Ne
nézzük tétlenül azokat, akik nyilvánvalóan eltévedtek, és
szenvednek attól, hogy nem találják a helyes utat. Nem
nagyképűen kell az „észt osztani”, hanem csendben, szere-
tettel szólni és imádkozni. A bűnös emberekkel nem szem-
be kell fordulni vagy elhatárolódni tőlük, hanem keresni
kell, hogy hogyan téríthetnénk őket vissza.

Nem értem
Ebből nem derül ki, hogy mi az igazság, amitől eltévelye-
dünk, és mi az a tévelygés, amiből vissza kell térnünk. Is-
ten elől nem lehet eltakarni egy bűnt sem; akkor mit jelent
az, hogy sok bűnt elfedez? „…tudja meg…” – az tudja
meg, akit megtérítettek, vagy az tudja meg, aki megtérít?
„Megmenti lelkét a haláltól” – azt jelenti, hogy a lelke nem
fog meghalni, csak a teste? „…hogy meggyógyuljatok” – ez
testi betegségre vonatkozik, vagy lelkire is?

Ki ez az Illés? Miért imádkozik ilyen rettenetes dolo-
gért? Aztán miért imádkozik az ellenkezőjéért? Miért hall-
gatja meg Isten azt, aki ilyen embertelen dolgot kér? Ezek
szerint én is imádkozhatok valamilyen csapásért? (Meg-
jegyzés: a megkérdezettek – kb. 50 fő – egyike sem ismer-
te Illés történetét vagy azt, hogy miért imádkozott Illés
szárazságért, később meg esőért. Így Jakab szándéka, hogy
egy ószövetségi példával érthetővé tegye a mondanivaló-
ját, ma ellenkezőjére fordul: érthetetlenné teszi Isten cse-
lekvését.)

Nem értek egyet
Ha egymásnak valljuk meg bűneinket, a másik megtudja a
bűnömet, és kiszolgáltatott leszek. Vissza fog élni valaki
azzal, hogy ismeri a bűnömet. Olyan, hogy „igaz ember”,
nincsen. Nem lenne szabad rossz dolgokért imádkozni,
mert a szárazság mindenkit sújt, igazat és bűnöst egyaránt.

Erről jut eszembe
Együtt könnyebb szembenézni a rossz dolgokkal. A bűn-
nel is. Isten igéjét minden emberhez el kellene juttatni,
hogy legyen esélyük megmenekülni. Engem is valaki meg-
térített – tartozom tehát ezzel egy harmadiknak. Segíte-
nünk kell egymásnak minden lelki problémában, mert
ezeket az ember egyedül nem tudja megoldani.

Húsvét ünnepe után 3. vasárnap
1Thessz 5,16–24

Ha van igehirdetési textus, amire azt mondják: gyönyörű,
akkor ez az. Ragyogó témák, csodálatos ív, nagyon mély
biztatás, egyértelmű iránymutatás, igazi evangéliumi ki-
csengés. Ilyenkor mindig rácsodálkozunk: nagyszerű ige-
hirdetőnek lenni.

A textus gazdagsága természetesen itt is kísértés lehet,
nehogy túl sokat markoljunk…

Érdemes komolyan vennünk a kontextust. A levél alap-
hangját a gyülekezetért való hálaadás adja meg. Ebbe szö-
vődik bele az a személyes hang, amely Pál viszonyát fejezi
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ki az igehirdetése nyomán született thesszaloniki gyüleke-
zettel. A hálaadás könyörgéssé, majd biztatássá, intéssé
formálódik. Ez teljesedik ki azután áldáskívánássá, majd
biztató evangéliummá.

Húsvét ünnepe utáni harmadik vasárnapon nem feled-
hetjük, hogy annak az ötven napnak a közepén járunk,
amelyben minden a feltámadás fényében zajlik, mindent a
húsvéti örömhír jár át. A harmadik vasárnap az örömre,
ujjongásra való biztatás ünnepe. Jubilate, ujjongjatok! A li-
turgikus könyv meg is adja a bátorítás alapját, amikor a
nap témájaként ezt adja: „Részesít győzelmében, ujjongja-
tok!” Az introitus meg is toldja még további szavakkal: „Uj-
jongj Istennek, egész föld! Zengjétek dicső nevét! Magasz-
taljátok nagy dicsőségét!”, majd folytatja: „Az Úr életben
tartott bennünket…” Az óegyházi epistola (1Pt 2,11–20)
témája: „Intés tiszta, engedelmes életre”. A nap evangéliu-
ma (Jn 16,16–23a) Jézus közeli visszatérését ígéri.

Mindenkor örüljetek – hangzik Pál szava szakaszunk
kezdetén –, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát
adjatok. A hármas felhívás húsvétból táplálkozik.

Az igazi öröm alapja Isten halálos-életes szeretete,
amely okot ad a mindennek ellenére való ujjongásra. Ez pe-
dig nem kor- és helyzetfüggő. Nem azért örülhetünk, mert
jól megy a sorunk. Nem azért ujjonghatunk, mert jó idők
járnak. Annak ellenére, hogy gondok vesznek körül, annak
ellenére, hogy válságban a világ, az ország és az egyház,
öröm tölthet el, s ez az öröm ujjongásban szólal meg. Ma
nem természetes magatartásforma az ujjongás. De örülni
sem „menő”. Ma inkább a közömböseknek áll a zászló, a
pókerarc a divatos. Csak semmi lelkesedés, csak semmi
nagy érzelem. A fő a poszt-posztmodern hideg-ridegség. A
kereszténységet sokan szélsőséges érzelmek közt mozgó kö-
zösségnek tartják. Hol elmerülnek a bűnben, hol meg fenn
járnak az egekben. A bűn ostorozása, az önvizsgálat, a mea
culpázás az egyik oldalon, a hallelujás ujjongás, a feldobott,
felfokozott öröm a másikon. Ez is hozzátartozik a keresz-
tény magatartásformához: ujjongjatok. Egy kicsit félünk is
ettől, mintha ez a felfokozott örömmegnyilvánulás a
neoprotestáns kisközösségekhez meg a szektákhoz tartoz-
na. Mi fegyelmezett evangélikusok vagyunk… Csak ne na-
gyon ujjongjunk! A zsoltáros azonban másra tanít. Pál
apostol itt is és a későbbi Filippi-levélben is arra biztat:
mindenkor, szüntelenül örüljetek. Igehirdetőnek és gyüle-
kezetnek meg lehet, meg kell értenie ezen a vasárnapon,
hogy az öröm nem felfokozott érzelem, hanem a húsvéti hit
alaplelkülete. Azért örülhetünk, sőt akár ujjonghatunk is,
mert Krisztus feltámadt, legyőzte a halált, s mi már nem a
a halál felé, hanem az élet felé vándorolhatunk. A megnyílt
jövő adja, hogy mindenkor örülhetünk.

Szüntelen imádkozzatok! Ezt kéri Pál a Thesszaloniká -
ban élőktől. Ez a felszólítás sem biztos, hogy nekünk szól –
legalábbis ez a természetes emberi reakció. Kinek van erre

ideje? A szerzeteseknek, köztük is talán csak az örökimá-
dóknak, akiknek ez a foglalkozásuk. Lehet, hogy eljön a
pillanat, amikor már emberileg tehetetlennek látszunk, s
másra már nincs erőnk, sőt lehetőségünk, csak arra, hogy
imádkozzunk. Betegség vagy öregség hozhat ilyen helyze-
tet. De ezt általánosítani minden keresztényre? Ha végig-
gondoljuk Pál biztató kérését, akkor kezd letisztulni az
imádság lényege. Az ugyanis nem szorítkozik az összekul-
csolt kézzel elmormoltakra. Az imádság nem csupán né-
hány megfogalmazott mondat. Az imádság létforma. Ál-
dandó forródrót, on-line kapcsolat az Istennel. Az igazi
imádság, amikor együtt lélegzem az Úrral. Igen, lehet
szüntelenül imádkozni! Mert a mozdulataim, a gondolata-
im, a szavaim, az életem Istenhez közel, Istennel való kap-
csolatban zajlanak és hangzanak.

Mindenért hálát adjatok. Ez a harmadik páli biztatás.
Azért, ami jó, mert Isten megajándékozott vele. Azért, ami
rossz, mert Isten jót tud előhozni belőle. Azért, ami engem
érint, mert gondomat viselte. Azért, ami másokat érint,
mert Isten mindenkit számon tart és tenyerén tart. A min-
denkori hálaadás azt jelenti, hogy minden dolgom végső
soron Istenhez vezet. Nem morgással, duzzogással, nem
számonkéréssel, panaszkodással, nem is kérdőre vonva,
hanem pozitív gondolkodással és hozzáállással: köszönet-
tel. Hiszen tőle van mindenünk. Mindenért hálát adjatok.

Mindezek közösségi műfajok is. Pál nem egyenként kéri
örömre, szüntelen imádságra és mindenkori hálaadásra az
embereket, hanem a közösséget szólítja meg. Meg kellene ta-
nulnunk az individualizmus korában újra egyházban, Krisz-
tus családjában gondolkodnunk. Együtt élhetjük át az igazi
örömöt, együtt válik folyamatossá az imádság, és együtt, egy-
mást buzdítva, erősítve tudunk mindenkor hálát adni.

A három biztatás mellé egy lényeges félmondat társul:
„…mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti java-
tokra.” Jó tudni és hírül adni, hogy nem Istennek van szük-
sége minderre, hanem ez Isten akarata a mi javunkra. A
hálaadásban, az imádságban, az örömben minket ajándé-
koz meg.

A biztatás azután intésbe megy át: józan, tudatos ke-
resztény életre hív, amelyben a gyülekezet és tagjai odafi-
gyelnek a Lélek áradására, a prófétai szóra s mindarra, ami
jó és ami rossz, hogy azokat megfelelően tudják kezelni.

A húsvégi ujjongás ugyanis nem valamiféle rózsaszín
mámorba hajtja a tanítványokat, hanem tisztánlátásra,
megfontolt cselekvésre, de mindenekelőtt arra, hogy fi-
gyeljenek Isten megnyilvánulásaira: a Lélek munkájában
és az igehirdetésben.

Az intést áldás folytatja. Nem egyszerűen jókívánság,
bár az is ráfért a tesszalonikaiakra (és a mai egyházra is rá-
fér). Áldás, amely a teremtő ige műfajába tartozik. Ha csu-
pán jót kívánó óhaj lenne: úgy érezzük, a levegőben lóg,
alaptalan s hiú reményre épül. Az ember önerejéből sem
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épségben, sem feddhetetlenül nem tud megmaradni, lelkét
sem képes megőrizni, a megszentelődés pedig végképp
nem lehetséges a számára. De mindezt megteheti a békes-
ség Istene. Itt azonban – félreértés ne essék – nem valami
mozdulatlanul békés, nyugodt Istenről van szó, hanem a
békességszerző Istenről. Arról, aki éppen húsvét csodájá-
ban végleg megszüntette a békétlenség okát, forrását, kö-
vetkezményeit. Békességet teremtett. Nem véletlen, hogy a
feltámadott Úr ezzel a köszöntéssel „toppan be” húsvét
után mindenhova: „Békesség néktek!”

Igazi örömhírrel zárul a biztatás, intés és áldás: „Hű az,
aki elhív erre titeket; és ő meg is cselekszi azt.” Miután el-
hangzott az istenember szájáról a mondat, „elvégeztetett”,
Isten nem hagyta el az üdvösségtörténetet. A befejezett
megváltás műve folytatódott az újjáteremtés kezdetével, s
az „első zsenge” után jöhet a folytatás. Mert hű az Isten. El-
hívott, hogy többé ne nélküle éljünk, hanem rendezett és
rendeződő Atya–gyermeki kapcsolatban, s ő megcselekszi
azt, amit eltervezett, hogy a vele való örömteli kapcsolat-
ban, a szüntelen imádságban és hálaadásban, a tudatos ke-
resztény életben már itt részesedjünk az odaát kiteljesedő
javakból, az Isten országa csodáiból.

Az igehirdetés vázlata

Húsvét folytatódik:
A hűséges Isten biztat, int és áldást ad.
Biztat az ujjongásra, a szüntelen imádságra és mindenko-
ri hálaadásra.

Int, nehogy a Lelket kioltsuk, a prófétálást megvessük,
s összemossuk a jót és a rosszat.

Áld, hogy életünk megszentelődjön. Áld, hogy testünk,
lelkünk, értelmünk (megőrizve) megmaradjon épnek.

Egyedül Isten hűségére építhetünk: ő meg is teszi (hogy
az új életben részesít).

H A F E N S C H E R  K Á R O LY  ( I FJ . )

Tallózó

„(…) nem azt jelenti, hogy minden időnket imádkozással
töltsük; hanem azt, hogy állandóan Urunkra figyeljünk, és
így munkánkat is az imádság lelke hassa át. (…) »Minden-
ben hálákat adjatok!« Az apostol később a filippibelieknek
azt írta, hogy kívánságaikat is hálaadással kell feltárniuk Is-
ten előtt (4,6). A hálaadás nélküli, csak önző kérésekből álló
imádság nem imádság. »Szüntelenül« csak az tud imádkoz-
ni, aki mindenben hálát ad Istennek, minthogy ez az Isten
akarata (18). (…) mindent meg kell vizsgálni (21) – nyilván
a lelkek megítélésének különleges adományával.” (Jubileumi
kommentár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft.)

„Ez parancs. A hívő ember öröme nem körülményeiből

táplálkozik, hanem azokból az áldásokból, amelyek Krisz-
tusban az övéi. (…) A folyamatos imádság nem olyan ima,
amelyben nincs szünet, hanem olyan ima, ami mindig
folytatódik, amikor csak lehetséges. (…) amennyire csak
lehetséges, folyamatos közösséget kell ápolnunk Istennel a
mindennapi élet során, ahol figyelmünket gyakran meg-
szakítják az események. (…) a keresztyéneknek meg kell
vizsgálniuk, amit hallanak és olvasnak, oly módon, hogy
összehasonlítják Isten igéjével, és eldöntik, hogy Istentől
származik-e.” (A Biblia ismerete kommentársorozat. Ke-
resztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

„Az öröm a keresztyén állandó megtapasztalása lehet
még a legellenségesebb körülmények között is, mert örö-
mének Krisztus a forrása és a tárgya, és Krisztus ura a kö-
rülményeknek. (…) A bűn megoltja a Szellemet. A hagyo-
mányok megoltják őt. Az ember alkotta szabályok és tör-
vények a nyilvános istentiszteleten megoltják őt. Az egye-
netlenség megoltja őt.” (William MacDonald: Újszövetségi
kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„S ha van bánat, szorongás a lélekben, ez csak a felszínt
érintheti, a mélyben legyen ott az öröm, amit az evangéli-
um ültetett el oda, s belőle táplálkozik.” (Szabó Andor: Lá-
bam előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„Óvakodva minden hiszékenységtől, lelkiismeretes pró-
ba alá kell vetniük, mi igazán »jó« és mi »gonosz«, ha még-
oly tetszetős vagy kegyes színben tűnik is fel.” (Victor
János: Csendes percek. Református Sajtóosztály)

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Még az ige is az örüljetek felszólítással kezdi. A történelmi
egyházak tagjaira pedig egyfajta szomorúság jellemző,
mintha valami folytonos vasárnapi „szidás, dorgálás” áldo-
zatai lennénk, fel kell nőni a feladathoz, mit kell tennünk?

A 21. vers tartalmának megtartása lenne nagyon fon-
tos, mindent megvizsgálni, hogy lássuk végre saját műkö-
désünket is – önkontroll! A 24. vers éppen arra biztat min-
ket, hogy számíthatunk Isten segítségére ebben a szándé-
kunkban, igyekezetünkben.

Prófétálás: el kell fogadnunk Isten akaratát, akár jó,
akár rossz, az üzenet nem a próféta személyén múlik, az át-
adást mégis tőle halljuk, mindig látnunk kell a próféta mö-
gött a küldőt. Ebben nélkülözhetetlen a keresztény érték-
rendszer, majd a lelassulás a világi „túlpörgésből”, fontos a
visszanézés, mi volt az Úr akarata, azért, hogy megcsele-
kedhessük az ő elvárása szerint.

Az imádság fontossága: a keresztény ember életében a
legfontosabb kapcsolatteremtő lehetőség az imádság. Ezt
nem elég csak tudni és elmondani, hanem meg is kell tud-
ni élni, rendszeres, eltántoríthatatlan imádságos élettel. Az
életünk eseményeinek és az imádságnak mint sínpárnak
párhuzamosan kellene futnia.
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Az imádságban megélhetünk egy másik fontos igazsá-
got is: ebben a világban nem vagyunk egyedül, mert van,
aki meghallgat minket, aki érdeklődéssel és szeretettel
szemléli minden megnyilvánulásunkat. Ez az igazság ak-
kor is érvényes, amikor nem figyelünk rá.

Az imádságban saját magunkról is megtudhatunk egy
alapigazságot: amink van, amivé váltunk, nem a saját di-
csőségünk, hanem az Úr Isten ajándéka. Erre az ajándékra
lehet válaszunk a hálaadó imádság. Akár tetszik nekünk,

akár nem, totálisan függünk Istentől, de ez a felismerés ar-
ra jó, hogy saját helyzetünket is értékelni tudjuk a világban.

Milyen sok problémára nem találjuk a választ! Szüksé-
günk van valakire, aki segít ezeket feldolgozni, feloldani.
Az imádság erre is jó, hogy mindezeket a problémákat
odavigyük mennyei Atyánk elé. Fontos, hogy kéréseinkre
ne automatikus válaszokat keressünk, hanem vigyük oda
tanácstalanságunkat, erőtlenségünket, és kérjük az Atyát,
hogy segítsen azok megoldásában.

1 A Deák téren 2009. február 8-án megtartott ünnepségen az igehir-
detés egy Székács-prédikáció részletével kezdődött, melyet Cselovszky
Ferenc, a gyülekezet lelkésze olvasott fel, majd Gáncs Péter püspök sza-
vai kapcsolódtak az egykori püspök mondanivalójába.

Igehirdetés Székács József születésének
bicentenáriumi ünnepén1

Róm 5,3–5

G Á N C S  P É T E R

Kedves Hívek!
Veszteségünk nagy, mert ínségünk nagy. Itt állt országunk
,,büszke reménye, Pest”. E várost szívének vallá egy egész
nemzet. A falak közt jólét és kényelem. A porból templo-
mok emelkedének, befogadandók a hazánkban vándor
művészetet, terjesztendők a szűkhatárú tudományt, oszla-
tandók a lelki sötétséget, begyűjtendők a természet és mű-
vészet kincseit, ápolandók a szenvedő emberiséget, egyesí-
tendők az elszórt erőket, eszközlendők az ország boldog-
ságát. Veszteségünk nagy, mert megjött a veszély, mert
Budapest ,,hazánknak büszke reménye” rom.

A veszély jött éjjel, mint az orv. Megkondultak tompán
a vészharangok, vérfagyasztva hatottak a fülünkbe, s a ré-
mült népnek, az álmaikból felriasztott polgároknak aggo-
dalmai közé borzasztóan vegyültek hangjai. ,,Fuss vagy
vessz”, a jelszó ez vala. Ezeren kiáltoztak segedelem után –
de segedelem nem érkezhetett. A ház megrendült, ropog-
va összedőlt velük, s ők tűrve haltak a hideg folyamba,
vagy törve vesztek a romok között, a ,,segítség” szó többé
nem hangzott. Mások úszó gerendán vagy jégtorlaton, ele-
del nélkül, nedves öltözetben, kitéve fagynak s hidegnek.
Kiáltottak! – de a könyörület nem hallá vagy könnyekkel

felelt a mentés lehetetlensége miatt, míg elmerültek, s a
jégtorladék múló éltük múló emléke lett. A magzatok szü-
lőiket, a szülők magzataikat veszni látták; a mentés lehe-
tetlen, megkísértése bizonyos halált hoz – mégis megkísé-
relték, s választák a közös halált.

Ha városunkat öt részre osztjuk, a házakra nézve vesz-
teségünk ez: egy ötödrész áll, egy ötödrész ing, három
ötödrész nincs. A leroskadt házak vagyont s éltet borítva
fekszenek. Egész utcáknak csak nevük maradt. Nagy a mi
veszteségünk városunkra nézve.

És mégis – úgymond az Írás, a könyvek könyve: még
ínségünkben is örvendünk, mert nyereségünk is nagy.

Mert az ínség türelmet készített. Támasztott Isten em-
bereket köztünk, kik életüket kockáztatták idegen életért.
Láttátok-e őket az ínség napjaiban, miként, kormány ke-
zükben és evező, éjjel és nappal, vizesen, éhesen, veszély
között, ember ölükben, ember vállaikon, dicsőn vívták ki
a méltóságos nevet? Voltak más mentők is, tán annál
dicsőbbek, minél nagyobb titokban maradtak. Annyiban
mindnyájan rokonok, hogy a legtisztább emberszeretet
vezérlé őket.

Embertársaink élete mentve volt – nem volt lakásuk.
Megnyíltak a templomok, köz- és magánépületek. Amazok
kétszer templomok, emezek ember és Isten házai, melyek-
ben a legtisztább vallás gyakoroltatott, a legtisztább ke-
reszténység, mely különbséget nem ismer, melynek alapja
a szeretet. Betöltve a törvény! – szeressed felebarátodat,
mint tenmagadat; vándor voltam és befogadtatok.

Embertársaink nyertek hajlékot, de nem volt kenyér. Ó,

I G E H I R D E T É S E K
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de itt is örvendünk ínségünknek. A hatóságok mindent el-
követtek, s fáradozásaik nem maradtak siker nélkül.

Mit a hatóságok kezdének és folytatának, azt befejezte
a részvét, a könyörület. A szomszéd falvak és városok, sőt
még a távol helyek is siettek élelmet szállítani. S mindez
tiszta szeretetből történt, s ismét betölt Üdvözítőnk szava:
Éheztem és ennem, szomjúhoztam és innom adtatok.

Nyert-e erkölcsünk ezen türelem alatt? Ó, igen. Megta-
nulták a türelem óráiban, ki az igaz, ki a hamis barát: a ha-
mis futott, a hű maradt, amaz elbújt, ez köztünk forgott és
bátorított, amaz beteg volt egészséges létére, ez elfeledé a
betegséget, s betegágyból kelt föl menteni. Láttuk, miként
olvadtunk testvérlélekké, éreztük, hogy az ember csak bol-
dogítva boldog, tanultuk, mily hatalmas a részvét, mit ké-
pes tenni az ember az emberért. Az ínség nagyobbrészint
vagyonunkat eltemeté – de szívünk nyert – nyert erkölcsös
és nemes érzelmeket, nyert vallást is. Ez értelemben az ín-
ség nagy, a nyereség nagyobb.

(Székács József: Árvízi beszéd. In: Székács József össze-
gyűjtött egyházi beszédei. Pest, 1871, 17. o.)

Nagy a kísértés, hogy rövidzárlatosan párhuzamot vonjunk
a Székács korabeli és a mai helyzet között. De napjainkban
nem sújtja természeti csapás hazánkat, főváro sun kat. Bu -
da pestet erős gátak védik a Duna felől… Mégis válsághan-
gulat uralkodik az országban. Pénzügyi, gazdasági, politi-
kai és nem utolsósorban morális krízisből keressük a kiutat.

Talán könnyebb lenne egy természeti csapás pusztító
erejével szemben összefogni, ahogy ez történt Székács ide-
jében, mint a mohó emberi természet önzésének követ-
kezményein úrrá lenni.

Lázas igyekezettel folyik a jól ismert népi társasjáték, az
egymásra mutogatás, a bűnbakkeresés. Sokan határozot-
tan tudni vélik, hogy kik a felelősek minden bajért. Aligha
vitatható a gazdasági, politikai vezetők döntő felelőssége.
De vajon elég-e a kibontakozáshoz, ha csak felfelé, csak ki-
felé, mások felé mutogatunk?

Ki ne ismerné a másokat vádló, számon kérő kéz ujjai-
nak figyelmeztető üzenetét: miközben mutatóujjunkat ítél-
kezően mások felé fordítjuk, három ujjunk figyelmeztető-
en felénk mutat. Vajon mi nem vagyunk többé-kevésbé
tettestársak, mindeddig talán néma vagy alig-alig megszó-
laló cinkosok a kialakult krízisben?

Az idén ünnepeljük, ha ünnepeljük, a rendszerváltás
20. évfordulóját. Hazánkban két évtizede demokrácia van,
mi választjuk vezetőinket. Mi kérhetjük számon őket, hogy
miként élnek vagy éppen élnek vissza a kapott bizalom-
mal, hatalommal. De nem kéne magunkat is megkérdez-
nünk: vajon hogyan éltünk vagy éppen éltünk vissza a ka-
pott szabadsággal?

Érdemes Jónás próféta jól ismert történetére figyel-
nünk, aki a háborgó tengeren felismeri és beismeri, hogy
miatta van a nagy vihar. Megkockáztatom, hogy talán

nemcsak miattuk, hanem miattam, miattunk is jutottunk
idáig.

A Székács József által választott alapige egyszerre akar
kivezetni a bűnbakkeresés, valamint a mardosó önvádas-
kodás zsákutcájából. Isten gyógyító szava a múltból a jövő
felé, az okoktól a célok felé fordítja tekintetünk.

A krízis okának kutatásánál jóval fontosabb a cél meg-
látása. Ahogy Székácstól hallottuk, a nagy ínségből még
nagyobb nyereség is születhet – ha felfedezzük, mire tanít
minket a krízis.

Szabad komolyan venni az apostoli biztatást: „…akik
Isten szeretik, minden javukra válik…”

A napokban fedeztem fel egy igencsak aktuális könyvet,
amely a pannonhalmi Bencés Kiadó gondozásában jelent
meg. Már a címe is elgondolkoztató: A válságok életünk for-
dulópontjai. A szerző, Guido Kreppold, Augsburg ban élő
kapucinus szerzetes, pap és pszichológus, bátorítóan szól a
krízisben rejlő esélyről, arról a lehetőségről, hogy a válság
elvezethet egyfajta egészséges tisztuláshoz, az igazi értékek
felfedezéséhez. Könyvének summáját, zárómondatát idé-
zem: „A válság könnyen megbéníthatja az életet. Ha azon-
ban megértjük üzenetét, új minőséget adhat neki.” Eljutha-
tunk annak felismerésére, hogy az élet minőségét nem az
adja, amit meg tudok enni, amit meg tudok venni. Több va-
gyok, mint reklámok által manipulálható fogyasztórobot.
Erich Fromm klasszikus kérdésére, az örök emberi dilem-
mára: „Haben oder Sein?” – birtokolni vagy lenni – választ
találhatok. Életem értékét, minőségét nem az határozza
meg, amit birtokolok, hanem az, aki vagyok: Isten páratlan
teremtménye, Jézus Krisztusban megváltott gyermeke, akit
örök életre akar elvezetni szava és lelke által.

A közelmúltban elgondolkoztató interjú jelent meg
Böjte Csabával Hogyan tovább? címmel. Bölcs szavai ne-
künk is reményt adhatnak: „Megtorpant világunk, de nem
is baj, mert talán nem jó felé mentünk… Hiszem, hogy
mindaz, mi igazán értékes az életünkben, ami az embert
emberré teszi, azt nem tudja elvenni tőlünk a gazdasági vál-
ság, a pénzügyi összeomlás…” Tudom, hogy mindez kegyes
frázisnak tűnhet azok számára, akik elveszítették munka-
helyüket, akik nem tudják kifizetni a hiteltörlesztést, fűtés-
számlát. Az egyház hitelessége azon áll vagy bukik, hogy a
szép vigasztaló szavak mellett templomaink, gyülekezete-
ink ma is oázisokká, szigetekké lesznek-e, ahol menedéket
találhat a rászoruló, ahol kiköthet a támaszt kereső.

Mindez nemcsak 171 éve volt realitás, amiről az árvízi
kehely prédikál az ézsaiási igével: „Erőssége vagy a nincste-
lennek, erőssége a szegénynek a nyomorúságban, oltalom a
zivatarban.”

Ha Isten engedi és élünk, a tervek szerint szeptember
25-től, Sztehlo Gábor 100. születésnapjától szobor hirdeti
majd itt, a belváros szívében, a Deák téren a második vi-
lágháború viharában több mint másfélezer gyermek életét
megmentő evangélikus lelkész alakját. Amikor egyházunk
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meghirdette a centenáriumi évet, még nem sejthettük,
hogy mennyire aktuális és közérdekű lesz Sztehlo Gábor
kreatív, tág ölelésű, embermentő diakóniai munkásságá-
nak elkötelező örökségét újra felfedezni és közkinccsé ten-
ni. Ő maga naplójában tömören így summázta hitvallását:
„A kereszténység nem a dogmák, hanem a szeretet világa.
Az élő, eleven, cselekvő szereteté.”

Ennek meghirdetésére és megélésére hívattunk és kül-

detünk el ma is. Székács Józsefek és Sztehlo Gáborok nyo-
mában. Olyanok nyomában, akik annak a názáreti Mes-
ternek voltak hűséges tanítványai, követői, akiben az ige,
az Isten szolidáris szeretete testté és tetté lett.

Őt követve nézhetünk előre bizalommal válságos idők-
ben is, mert a reménység pedig nem szégyenít meg, mert
szívünkbe áradt az Isten szeretete Jézus Krisztus és az ő
Lelke által.

1 Elhangzott a 2009. február 13-i zsinati ülésen.

Áhítat Jn 1,15–17 alapján1

S Z A B Ó  A N D R Á S

Minden bizonnyal eljutott hozzánk a hír, hogy meghirdet-
ték a házasság hetét. Építő előadások hangzanak el a há-
zasság ápolásáról, és istentiszteleteken lehet megerősíteni
a házassági szövetséget. Bizony szükség is van a házassá-
gok megerősítésére, mert a mai nagy rohanásban könnyen
elsodródhat egymástól férj és feleség. Hitbeli vonalon is le-
het találkozni itt-ott ún. „szövetségmegújító” alkalmakkal.
A cél a Krisztus mellett meghozott döntés megerősítése,
megújítása.

Felolvasott igénkben maga Jézus Krisztus erősíti meg
szövetségét Péter apostollal. Csodálatos János evangéliu-
mának a vége. Az események elcsendesednek. Krisztus is-
mét ott van választottaival meghitt közösségben, mint nem
sokkal korábban. Ünnepélyes minden. A háromszori taga-
dáson átesett tanítványt három kérdéssel gyógyítja. Nem
veti el Pétert, mint kudarcot vallott, használhatatlan esz-
közt, hanem nagy tapintattal lelkigondozza. Nincs szem-
rehányás, nem hánytorgatja fel a múltat, nem szégyeníti
meg a főpap udvarában elbukott tanítványt. Jézus a leg-
fontosabb felől kérdezi Pétert: mennyire szereti őt? Most
tehát, hogy a Genezáret-tó partján újból szolgálatába állít-
ja a megrendült szolgát, a szeretete felől érdeklődik. Mert
Krisztus szolgálatának ez a döntő feltétele. Természetesen
kell a képzés, az ismeret, a tudás, az ügybuzgóság, de a
Krisztus iránti szeretet nélkül ezek mind üres és célt té-
vesztett dolgokká válhatnak. Bizony minden szolgálatun-
kat az fogja lemérni, hogy mennyi volt benne a Krisztus
iránti szeretet. Minden, amit csupán ügybuzgalomból, ön-
szeretetből vagy emberi elismerésért végeztünk, az kihul-
lik a rostán. De megmarad az, aminek mozgatórugója a

Krisztus szeretete volt. Mert igenis bennünket is kérdez a
feltámadt Krisztus.

Valamikor mi is elindultunk a hit útján. Megszólított
Urunk, és mi engedelmeskedtünk. Örültünk, hogy követ-
hetjük őt, aki az életét adta értünk, és szerethetjük, aki min-
ket halálosan szeretett. Közülünk némelyeket emberhalá-
szoknak hívott el, másokra hivatásukban meghagyva bízta
rá szent ügyének szolgálatát. Lelkesen indultunk. Magam is
emlékszem, amikor ifjú koromban megragadott a Krisztus,
megdöbbentem Péter tagadásán. Imádságban kértem Krisz-
tust, ha hasonlót tennék, azonnal sújtson le rám. Hogy itt
állhatok, nem azért van, mert egyszer sem tagadtam meg
Krisztust, hanem azért, mert ő irgalmas és hosszútűrő. A
szolgálatunk különféle útjain azután sok mindenen keresz-
tülmentünk, sok korábban elképzelhetetlen dologgal talál-
koztunk. Csalódtunk másokban, önmagunkban, a szerete-
tünkben, a hitünkben és hűségünkben. Először fájt az, hogy
nem tudunk változtatni a dolgokon, aztán beletörődtünk
abba, hogy minden marad úgy, ahogy volt. Keresztyén éle-
tünkben egyre több automatizmus jelent meg, rájöttünk ar-
ra, hogy rutinból is lehet csinálni a dolgokat. Aggódtunk
gyülekezetünkért, egyházunkért, s kezdtük elhinni azt,
hogy az egyház megmenthető jó emberi ötletekkel, csak va-
lamit el kell lesni a menedzserek és ügynökök világából, va-
lami csodamódszert, ami eddig még nem volt. Próbáltunk
egyedül halászni, mint a tanítványok azon a reggelen. S
közben talán észre sem vettük, hogy észrevétlenül eltávo-
lodtunk attól, aki elhívott minket. Elsodródtunk attól a sze-
retettől, amely értelmessé és élménnyé teszi egész keresz-
tyén életünket és szolgálatunkat. Erőforrásaink elapadtak,
mert az élő víz forrását elhagytuk, s repedezett falú víztar-
tókban kerestük az utánpótlást. Most pedig ebben a nehéz
gazdasági, erkölcsi és hitbeli helyzetben keressük a mene-
külési útvonalakat, fürkésszük a túlélés esélyeit.
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Mindeközben Krisztus a parton áll. Ott van, ahol ko-
rábban is. Hagyja, hogy meglássuk, mire megyünk egye-
dül. Ő tudja, csak azzal lehet valamit kezdeni, aki már haj-
landó beismerni a kudarcait. A bűnbánó lelket meg nem
veti. Bár megérdemelnénk, nem hagy magunkra, hanem
ismét elénk áll, és újból kérdez: szeretsz-e engem? Ez nem
egyszerű kíváncsiság, hogy vajon mi van még meg ben-
nünk a kezdeti lendületből. A szándéka az, hogy ismét fel-
építsen minket, a meglazult szeretetviszonyt megerősítse.
Nem kezdi el boncolgatni bajainkat, nincs szemrehányás,
hanem azonnal a terápiával közeledik felénk. Talán azt
gondolnánk, hogy túl egyszerű is a dolog: minden bajra
gyógyír az, ha megerősödünk az iránta való szeretetben?
Igen, alapvetően erről van szó. Ha szeretjük őt, aki a ke-
reszten bizonyította irántunk való szeretetét, akkor lesz
életerő, hit és reménység. Azon az emberen, aki korábban
terhet jelentett nekünk, felfedezzük a Krisztus arcát. A
Szentírást már nem valami belső kötelességérzetből olvas-
suk, hanem gyönyörködünk benne, mint akik nagy nyere-
séget találtak. Jó reménység tölt el bennünket a gyülekeze-
tek és egész evangélikus egyházunk felől, mert addig, amíg
Krisztust szeretjük, vagy még inkább, amíg ő szeret ben-
nünket, addig vagyunk és leszünk. Az egyház az ő teste,
nem mi fogjuk megtartani aggodalmaskodásunkkal. Ha az
ő szeretetét visszatükrözzük, lesz fraternitás és szolidaritás
is. Lehet pozitívan változtatni a dolgokon, mert kemény-
ségünket és ellenállásunkat felváltja a krisztusi szelídség.

De milyen is az a szeretet, amivel mi szeretjük Urun-
kat? Ebben a körben talán mindenki tudja, hogy Péter nem
mer a teljes isteni szeretet szavával válaszolni. Azzal a szó-
val, amellyel egyébként őt Krisztus kérdezi. Az „agapé” he-
lyett, amely önmagunk teljes átadását, odaajándékozását,
odaáldozását jelenti annak szolgálatára, akit szeretünk,

Péter a gyengébb értelmű „filia” szóval válaszol. Ez a szó
elsősorban az érzelmi és akarati ragaszkodást fejezi ki, a
gondoskodó szeretetet, mely kedvességével körülveszi azt,
akit szeret (Karner Károly). A főpap udvarában történtek
után nem is csodálkozhatunk, hogy Péter magabiztossága
már elillant. Ez így becsületes. Már abban sem olyan biz-
tos, hogy jobban szereti Krisztust, mint a többiek. A har-
madik kérdésnél Jézus a szeretetnek azzal a szavával kér-
dez, amellyel addig Péter válaszolt. Mi ez? Megalkuvás Jé-
zus részéről? Hát jól van Péter: akkor lejjebb teszem a szin-
tet, de legalább már ezt teljesíthetnéd? Nem erről van szó.
Jézus helyes önismeretre vezeti el tanítványát. Mintha azt
kérdezné: és ebben a „kisebb” szeretetedben biztos vagy?
Péter tudja, hogy újabb ígérgetéssel, még erősebb fogad-
kozással csak még inkább megbízhatatlan mivoltát erősí-
tené. De van egy reménye: tudja, hogy Jézus mindent tud.
Előtte nem érdemes alakoskodni vagy a szeretetét smin-
kelni. Nem a bűnbánat őszintesége és Péter Krisztus iránti
szeretete volt az újbóli megbízatás alapja vagy feltétele, ha-
nem Krisztus töretlen szeretete és bizalma.

A történet üzenete számunkra az, hogy a mi gyengél-
kedő, botladozó szeretetünk ellenére a Krisztus szeretete
változatlan irántunk. Továbbra is megbízik bennünk, és
feladatot ad. De igenis vissza kell mennünk hozzá, a part-
ra, hogy a velünk kötött szövetsége egyre erősebb legyen a
szeretet köteléke által. Vagyis benne kell megújulnunk.
Szolgálatunk egyedül így érheti el célját. Csakis a Krisztus
szeretetével átitatott szolgálat lehet örömteli és hatékony.
Mert az embereket megtéríteni nem tudjuk, nincs ugyan-
is hatalmunkban. De Krisztust és az embereket szerethet-
jük, s így megtérnie is könnyebb lesz annak, aki a Megvál-
tót keresi. Hát legyen számunkra ez a mai nap a szövetség
és a szeretet megújításának a napja.

Döbrentey Ildikó: Beszélgetek az Úrral
Szent Gellért Kiadó – Luther Kiadó – Ekhó Kiadó, Budapest, 2008

Valószínű, hogy Döbrentey Ildikó sok mindenért, vagyis mindenért hálás Istennek. Nem folyta-
tom a szokványos sorral: az életpálya állomásaiért, a sikerért, a karrierért, kudarcokért – hanem
sokkal inkább mindenért, amit ma is láthat, hallhat, csodálhat, kérdezhet, megfigyelhet, megfog-
hat, felemelhet, elveszíthet vagy éppen megtarthat sokáig a kezében, sok évtizeden át is…
A Beszélgetek az Úrral című imádságos könyv egy érett, rendezett és gyönyörű kiállítás. Egy finom
hangú és közvetlen közelről megszólaló ökumenikus imagyűjtemény, amely életet ad a 2009-es év
magyar sivatagában. Mintha egy ismeretlen idegenvezető végigvinne minket a csodálatos vallo-
másokon. A templom előtti térről egészen az oltárig vezet minket valaki. Mint ahogy a kisgyer-
mek nyújtja a kezét teljes bizalommal a felnőtt vezetőjének, mi is így indulhatunk el az imádsá-
gokkal a templom szentélye felé.
Ezek az imák ökumenikusak, családiasak, asszonyiak és hitvallók, hitébresztők. Magunknak is fel-

tehetjük a kérdést: milyenek az imádságaink? Olyanok, amilyenek mi vagyunk. Milyenek vagyunk mi magunk, akik imádkozunk? Hi-
szen a bensőnk rajzolódik ki az imádkozásunkban mindig. Az intim válik nyilvánossá. A titok lesz megismerhetővé. A „csak az enyém”
lesz másokévá is. Megáll a zaj, megállunk mi is, szép nyugodtan elvarázsolódunk egy kicsit, és gyógyul a lelkünk. (Szabó Lajos)
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