
2 8 1

M É C S E S  A  T E  I G É D 

Stop and Silence
S Z A B Ó  L A J O S

„Ne beszéljetek oly sokat, büszkén, gőgösen,
ne hagyja el szátokat kérkedő szó! Hiszen mindentudó

Isten az Úr, és a tetteket ő méri le.” (1Sám 2,3)

Szeretem felidézni az abszurd egypercesek egyikét, amikor 
a lelkészi hivatásról gondolkodom.

– A komolyság nem elég – mondta gyakran a Mester. 
– Őszinteségre van szükséged!

– Mi a különbség? – kérdezte valaki.
– Az őszinte ember sosem zárul be a tények előtt. A ko-

molyság viszont nem más, mint az önmagunk propagan-
dájában való hit.

Megtetszett nekem XVI. Benedek pápának az a mondata, 
amivel útjukra bocsátotta az idei európai hivatásgondozók kon-
ferenciájának résztvevőit Rómában: ti vagytok a bizalom és a 
reménység magvetői. Sohasem szabad a magvetőknek elkese-
redniük, ha a szemek egy része nem hoz termést, mert haláluk 
után bőségeset hozhat. Kicsit irigykedve szemlélem azt a len-
dületet és lelki erőt, amely a testvéregyház programjaiban már 
most, jó előre kiérződik a 2009/2010-es munkaévből, amelyet 
a papok évének hirdettek meg. Igazán aktuális mottó és irány 
ez, mert szükséges a lelkészek hivatástudatának és hivatássze-
retetének ápolása napjainkban. Nem önző odafordulás ez saját 
magunkhoz, hanem annak a felismerése, hogy nem segítenek a 
nagy szavak, a hangos kijelentések, sőt a nagy bejelentések sem, 
hanem valami másra, eredetibbre van szükség a gyógyulásunk-
hoz. A lelkészi pálya természetes gyógyanyagára. Az eredetire.

Nem segít az sem, ha az ember – esetleg lelki nyugal-
mából kikelve – elkezdi az ítélkező mutogatást és odamon-
dogatást, mint a kritika és a jogos ítélet földi helytartója. 
Nem segítenek azok sem, akik egyházon belül vagy kívül 
durva szavakkal világgá kürtölik a nehézségeket és a fájdal-
makat. Bőven kaptunk példát erre mostanában. Egy indu-
latokkal teli környezetben, amelyben nagyhangú szélsősé-
gek lármája vesz körül minket, páratlan ereje és értéke van 
annak a hangnak, amire Anna éneke indít minket. A hála-
adó imádságos hang gyógyító lírája ez. Nem volna szabad 
kivesznie ennek a papi stílusból ma sem. Nem hangos és 
zajos lelkészekre van szükség a világban ma, hanem csen-

desekre és alázatosakra, akiknek megbízható a hűségük. A 
hangjuk pedig – még a régi idők magas és díszes szószéke-
iről hangozva is – közeli és felemelő. Bizalmat ébresztenek, 
és jó szívvel fordul feléjük a győztes és a vesztes egyaránt.

Olyan lelkészekre vágynak a gyülekezetek tagjai, akik sze-
retik a hivatásuk alapját, és nem kacsingatnak új és új kiegé-
szítő, esetleg félig-meddig menekülő utakra és veszélyes ösvé-
nyekre. Koncentrálnak a hivatásukra. Elfogadják, hogy csak 
Krisztus bizalmából és erejéből lehetnek ott, ahol vannak. Ez 
pedig csak természetes, a lényünkből fakadó, pózmentes ma-
gatartással valósítható meg. A hozzá szükséges tréning nem 
vásárolható meg egyetlen divatos és drága projektirodától sem.

Augusztusban a lelkészi hivatást őszintén hordozók 
úgy pihennek, hogy fél szemmel már arra néznek, mi lesz 
a következő munkaév mottója és újítása a gyülekezetben. 
Két balatoni csobbanás közt kirajzolódnak egy-egy teoló-
giai kérdés kontúrjai. Egy séta kellemes perceiben ötlete-
ket találunk ahhoz, hogyan szólítsuk meg az utóbbi idő-
ben elveszített gyülekezeti tagokat. Csendes nyári napok 
ráébresztenek, mégis lesz erőm szeptemberben elindulni 
az otthonaikba. A rendetlenség és fegyelmezetlenség he-
lyére megbízhatóbb és odaadóbb életforma kerülhet. A 
gyülekezet jelen levő vagy távol maradó, kedves és „kevés-
bé kedves” tagjai iránt pedig ébredhet szeretet és kapcso-
latteremtési vágy – a vádaskodás vagy a duzzogás helyén.

Egészen egyszerűen újrakezdhetjük a hivatásunkat, mert 
nem is olyan kis dolog, hogy még van lehetőségünk. A hivatá-
sunk megbecsül minket, és mi is megbecsüljük azt. Lehet, hogy 
most csak arra van szükségünk, hogy lecsendesedjünk egy ki-
csit. Hogy visszavonuljunk legkedvesebb Bibliánkkal a kezünk-
ben valahová, ahol nem szólal meg a – sok esetben hamis stá-
tuszszimbólummá vált – mobiltelefonunk sem, és nem engedjük 
túltáplálni magunkat információk felkavaró áradásával, hanem 
elkezdjük olvasni azt, ami a hivatásunk igazi alapja. Egy mo-
dern angol fordítás nagyon közel hozza Anna kedves énekének 
üzenetét: Stop your loud boasting; silence your proud words… 
Használjuk fel a nyár utolsó napjait arra, hogy megállítsuk a 
hangos és fölösleges dicsekvést, csendesítsük el büszke szava-
inkat, hogy a kérésünk őszintesége, mint Annáé, megszülessen.
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T A N U L M Á N Y O K 

„Az alázatnak nevezett erény gyökere
az Istenség mélyén van”1

„Luthernek egyik legmélyebb felismerése az volt, hogy Isten 
értünk a Krisztusban kicsivé tette magát. Miközben ezt tette, 
meghagyta szabadságunkat és emberségünket. Megmutatta 
nekünk a szívét, hogy így a mi szívünket megnyerhesse…”2

Az eredeti hivatása szerint ágostonos szerzetes pap-tanár 
Luther úgy látta, hogy az újszövetségi értelemben vett alá-
zatnak az alapja az, hogy Isten az emberért Krisztusban 
megalázta magát. Isten olyan, hogy gazdagsága, szabad-
sága, hatalma – a szeretet gazdagsága, a szeretet szabad-
sága, a szeretet hatalma – nem fejezhetők ki, és nincsenek 
is kinyilatkoztatva másként, mint Jézus Krisztus szegény-
ségében, függésében és alázatában.

Isten végtelenül gazdag. De szeretetben gazdag, nem 
pedig birtoklásban, sem a tulajdonként megtartott létben. 
A szeretetben való gazdagság és szegénység szinonim fo-
galmak. Isten végtelenül független, tehát szabad. De arra 
szabad, hogy szeressen és a szeretetben a végletekig elmen-
jen. A szeretet véglete az, hogy lemond a függetlenségéről. 
A határ a halál. Isten végtelenül nagy, hatalmas. De nagy-
sága az, hogy mindent megtehet, amire a szeretet képes, 
egészen addig, hogy elmosódik a tekintet alázatában. Mi-
lyen hatalom kell ahhoz Istennek, hogy a szeretet benne 
ne legyen előkelő leereszkedés! Ez a hatalom kifürkészhe-
tetlen misztérium. Jézus kinyilatkoztatja ezt nekünk, ami-
kor megmossa övéi lábát, tettetés vagy hamis alázatosság 
nélkül: tette igazán megmondja, hogyan szeret az Isten.3

 1 Idézet Eckhardt mestertől. In: Varillon: Isten alázata és szenvedése. 
19. o.
 2 Tillich: Der Mensch zwischen Bedrohung und Geborgenheit. 185. o.
 3 Varillon: Isten alázata és szenvedése. 69–70. o.

Jézus alázatosságának a hangsúlyozása – a „minden-
ható” Istenre való hivatkozások mintegy ellenpontjaként 
– a közelmúlt teológiai gondolkodásának is meghatározó 
eleme volt. Dorothee Sölle Isten erőtlensége a világban című 
tanulmányában megállapítja, hogy az ártatlanok szenve-
dése miatt a modern ember joggal vádolja az atyának, a ki-
rálynak, a világ urának, a mindenhatónak tartott Istent. A 
legújabb kor erre vonatkozó ismertebb teológiai terminu-
sai, úgymint az „istenfogyatkozás”, a „rejtőzködő Isten”, a 
„távol levő Isten” vagy akár az „Isten halála” ennek a vád-
nak és tiltakozásnak kísérelnek meg hangot adni.4 A 20. 
századi protestáns teológus, Vályi Nagy Ervin hasonló té-
májú tanulmányából szó szerint idézve: „A világ jelenlegi 
alakjáért felelős »Mindenható« (akire még Hitler is szíve-
sen hivatkozott saját gonosz céljai érdekében) elutasításá-
val párhuzamos az a törekvés, hogy a megfeszített Jézust 
a szenvedő és lázadó ember oldalára állítsák. Jézus, aki »a 
hatalom nélküli Isten szerepét tölti be« ezen a világon (D. 
Sölle), »mint a legemberibb ember, a vádló emberiség szó-
szólójává lesz«”.5

Az alázat mint a teremtő Isten jellemzője

A krisztológiai szemponton túlmenően az alázattal mint 
isteni paradigmával kapcsolatban érdemes a teljes kinyilat-
koztatást alapul venni, amennyiben maga a teremtés Isten 
részéről nem az önkiáradás vagy a gazdagabb önkifejezés, 
hanem a visszahúzódás, a lemondás cselekedete.6 „Amikor 

 4 Vályi Nagy: Isten mindenhatósága és erőtlensége. 70. o. Az erő és 
erőtlenség témájához lásd még: Erő és erőtlenség, in: Vigilia, 2004/3. 
161–194. o.
 5 Vályi Nagy: Isten mindenhatósága és erőtlensége. 70. o.
 6 Simone Weil: Ahol elrejlik az Isten. In: Ami személyes és ami szent. 117. o. 

Az alázat mint bibliai paradigma
B Á C S K A I  K Á R O L Y
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csinnyé alacsonyító Istenben alakul át lemondássá az em-
ber nagyság utáni vágyakozása, a siker és az elismertség 
iránti sóvárgás pedig így válik Isten és az ő országa utáni 
szomjúsággá. Az emberek, a világ szemében – képletesen 
– az a nagy, aki másokat fel tud emelni. Isten országában 
azonban az, aki szeretné, hogy felemeljék.

Egyes ószövetségi példák szemléletesen mutatják be 
ezt a paradox isteni mechanizmust: Isten azért aláz meg 
és alacsonyít le, hogy azután felemeljen. A kiszolgáltatot-
tak (más szóval a bűnüket elismerők) felé is azért fordul 
különleges fi gyelemmel, mert felemelhetők, mert segítség-
re, nevelésre, szeretetre, gondoskodásra szorulnak. Jézus 
nem másokat, mint a kicsinyeket, az alázatosakat, a gyer-
mekeket, az alacsony sorban élőket nevezi övéinek, az Is-
ten országa várományosainak. Radikálisan fogalmazva ki-
mondhatjuk, hogy a kereszténység voltaképpen az elnyo-
mottak vallása.15

Az isteni alázat értelmezése Fil 2,5–8 alapján

Ebben az összefüggésben az a további megállapítás sem 
tűnik túlzónak, hogy a kereszténység Isten megalázkodá-
sának misztériumából (kenózis16) táplálkozik, amint arra 
egy őskeresztény himnuszt idézve Pál apostol is hivatko-
zik (Fil 2,5–11). A praktikus, a korabeli gyülekezeti élet el-
lentmondásait orvosolni szándékozó apostoli útmutatás 
alkalmas arra, hogy segítségével kísérletet tegyünk az is-
teni alázat mint bibliai paradigma bemutatására és értel-
mezésére. Ennek nyomán kirajzolódik a számunkra az is, 
hogy az isteni alázat miként válhat a gyülekezet életében 
az emberi kapcsolatok katalizátorává.

Fil 2,5–8

„Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is 
megvolt: mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsák-
mánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette ön-
magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, 
és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta ma-
gát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszt-
halálig.”

A kenózis

Az idézett himnusz mondanivalója egy homorú gondolati 
ívet alkot. Jézus útja a mennyei hatalmasságból az emberi 
létforma alacsonyságán át a kereszthalál mélységéig veze-

 15 Weil: Ahol elrejlik az Isten. 191. o.
 16 Üresség, a görög , kiüresíteni igéből. A Filippi-levél előtt már 
valószínűleg létezett és Pál apostol által a levélbe illesztett őskeresztény 
himnuszban az   ige alanya Krisztus.

Isten teremt, tudja, hogy Életbősége sivataggá lesz, Villám-
lása éjszakává, Boldogsága keresztté. A keresztény lelkiség 
lényege: megélni a jelen pillanat kötelességében ezt a Para-
doxont.”7 Misztérium ez, melyet a véges emberi elme nem 
érhet fel. Kizárólag Isten leplezheti le önmaga elrejtettsé-
gét úgy, hogy kinyilatkoztatja magát a teremtménynek, de 
ismét misztériumban, azaz kegyelemből fakadó kinyilat-
koztatással az általa kiválasztott kicsinyek, alázatosak és 
tiszta szívűek előtt, nem pedig a büszkéknek és öntudato-
soknak.8 A mások nagysága előtt való meghajlás még nem 
alázatosság. Romano Guardinit idézve: „Ez csak lojalitás, 
becsületesség, igazság, a »szellem udvariassága«. Ha egy 
kisebb tisztelettel adózik a nagyobb előtt, ez még nem ta-
núskodik rendkívüli lelki nemességről. De ha a nagyobb 
hajol meg »tisztelettel« a kisebb előtt, ez a szeretetet jelenti 
szabadsága és hatalma teljében. Assisi Szent Ferenc nem 
alázatos, amikor letérdel a pápa előtt, hanem amikor meg-
alázkodik egy szegény előtt, akiről elismeri, hogy szegény 
mivoltában is fenségbe öltözött. Gesztusa nem »leereszke-
dés«; tekintete semmit sem árul el »felsőbbrendűségéből«. 
Semmi kényszer: a spontaneitás teljes, a szeretet fejezi ki, 
amint a lélegzés kifejezi az életet. Végtelenül nagynak kell 
lenni ahhoz, hogy valaki így lélegezzék. Istennek kell len-
ni. Szent Ferenc alázata részesedés Uráéban.”9

Isten jellemzője az, hogy túlterjed a legnagyobbon, 
mégis belesimul a legkisebbe.10 Ennek, ti. a legkisebbnek 
a vállalása és a kicsinnyel való azonosulás (belesimulás a 
legkisebbe) jelenti azt a nagyságot vagy végtelenséget, ame-
lyet semmibe sem lehet beleszorítani. Más szavakkal: Isten 
Szellem (Lélek), és bennünkmaradó11 (immanens), ezért 
láthatatlan, rejtett vagy rejtőzködő, tünékeny vagy eltűnő. 
„Ha ezt a bennünk maradást »lelki« szempontból tekint-
jük, ezt mondjuk (Ágostonnal): interior intimo meo, ben-
sőségesebb, mint legbensőbb mivoltom.”12 A „bensőséges” 
pedig már többet mond, mint az „immanens”. „Azt jelenti, 
hogy Isten átöleli a lelket szeretetben. Ő a Másik, de távol-
ság nélkül. És rejtett. Alázatosan rejtett, mert ha az ember 
látná, nem maradhatna szabad. Isten láthatatlansága nem 
más, mint szabadságunkat tisztelő alázata.”13 Az alázatos 
pedig nem aláz meg senkit, mert „lényének mélye”14 ezt 
megtiltja neki. Isten alázata maga a létmódja, ebből ere-
dően pedig Jézusé is. Az önmagát így kinyilatkoztató, ki-

 7 Varillon: Isten alázata és szenvedése. 211. o.
 8 Sulyok Elemér: A misztérium teológiája. In: Diakonia, 1991/2. 37. o.
 9 Varillon: Isten alázata és szenvedése. 64. o.
 10 Egy 17. századi fl amand jezsuita mondása alapján: „Non coerceri 
maximo, contineri tamen a minimo, divinum est – Túlterjedni a leg-
nagyobbon, és mégis belesimulni a legkisebbe, ez isteni dolog.” In: 
Varillon: Isten alázata és szenvedése. 64–65. o.
 11 Így, egybeírva, in: Varillon: Isten alázata és szenvedése. 66. o.
 12 Uo.
 13 Uo.
 14 Uo. 67. o.
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tett. Ez az út azonban nem ért véget a Golgotán. Isten az 
alázat és a lemondás útját azzal igazolta, hogy Jézust min-
denek fölé emelte, Úrrá és Krisztussá tette őt. Amint azt 
Cserháti Sándor kommentárjában megállapítja: a szolgálat 
útja mindig lefelé vezet, és nem jelent földi dicsőséget.17 Pál 
apostol minden bizonnyal a himnusz első felében foglaltak, 
azaz a mélységekbe vezető krisztusi út megjelenítése miatt 
idézte azt a levelében. A leghatékonyabban ez józaníthatta 
ki az egymással versengő, a másikon uralkodni akaró ke-
resztényeket, világos útmutatást adva a számukra: „Ha ők 
Krisztus lemondásából élnek, nem választhatják ők sem 
az uralkodást a szolgálat helyett.”18 Ha Krisztust követik, 
az alázat útján kell elindulniuk; és ha a himnuszban meg-
énekelt magasság, illetve méltóság nem is lehet az övék, 
részesülhetnek Krisztus győzelmének a gyümölcseiből.19

Ez a szemlélet egyébiránt jellemző volt a kenózis korabe-
li keresztény értelmezésére. E szerint Krisztus kenózisában 
„nem az Ige örök aktusa”20 jelent meg, hanem csupán a sze-
génységnek és az alázatosságnak az az állapota, amelyet Jé-
zus választott földi életében. A kenózisban nem általában 
a megtestesülés tényéről, hanem inkább annak módjáról 
van szó, ti. Krisztus a kereszthalálával „üresítette ki” ön-
magát. A kenózis fogalmának jelentése ugyanakkor kiszé-
lesíthető, amennyiben „a kenózist magába Istenbe helyez-
zük, és ebben keressük műve és léte titkát”.21 A gondolatot 
kibontva és azt tovább idézve: „Isten léte megfelel megje-
lenésének Krisztusban. Jézus nemcsak azt mondja nekünk, 
hogy az embernek hogyan kell szeretnie, hanem azt is, és 
elsősorban azt, hogyan szeret az Isten. Ha létezik Krisztus 
kenózisa, ez azt jelenti, hogy Isten, Atya, Fiú, Lélek örökö-
sen kenózisban van, vagyis önmaguk áldozati kiszolgálta-
tottságának aktusában… Isten az, amivé Krisztusban vá-
lik. Nem lenne a megtestesült Ige kenózisa, ha a Három-
ság – nemcsak az Ige – nem lenne önmagában a kenózis 
Potenciája és Aktusa.”22

Az alázatos Krisztus mint őskép

Pál tehát az őskeresztény himnusz alázatos Jézusát állít-
ja példaként megszólítottjai elé. Jóllehet, amint arra az 
Emberfi a (ti. Krisztus) isteni természetével kapcsolatban 
Lohmeyer rámutat, az alázatot vállaló Krisztus nem egy-
szerűen példakép, hanem előkép vagy őskép (Er ist Urbild, 
nicht Vorbild).23 A cél nem Jézus erényeinek bálványozá-

 17 Cserháti Sándor: Pál apostolnak a fi lippibeliekhez írt levele. 103. o.
 18 Uo.
 19 Uo.
 20 Varillon: Isten alázata és szenvedése. 111. o.
 21 Uo.
 22 Uo. 111–112. o.
 23 Gnilka: Der Philipperbrief. 122. o.

sa. Krisztus életútja nem különleges, elérhetetlen erkölcsi 
ideál, hanem általában a keresztény élet alapja. A him-
nusz kezdő sorai ennek az életnek az irányát példázzák, 
megmutatva egyúttal az isteni kinyilatkoztatás „irányát”, 
vagyis annak természetét is, ti. Isten az alázatosban elrej-
tőzve jelenti ki magát.24 Mindkettőben, tehát a Krisztust 
követő életben és Isten Krisztusban történt kijelentésében 
is hangsúlyos a lemondás mozzanata. Az isteni cselekvés 
felől szemlélve: „Jézus a mennyei lét biztonságát felcserélte 
a földi lét kiszolgáltatottságával.”25 Nem élt az isteni létfor-
ma előnyeivel, hanem alávetette magát az emberi létforma 
kötöttségeinek. Noha Isten hatalmával és dicsőségével ren-
delkezett, erről mégis lemondott, hogy a megváltás művét 
véghezvigye.26 A megváltáshoz tehát Istennek Jézusban 
meg kellet alázkodnia. Ennek megvalósulását, azaz az in-
karnációt27 Pál a „megüresítette önmagát” kifejezéssel írja 
körül (  ), egy másik helyen pedig így fogalmazza 
meg a hasonló gondolatot:

2Kor 8,9

„Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy 
gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége 
által meggazdagodjatok.”

Isten szenvedő szolgája

Isten jelen van az emberi élet minden részletében, az em-
beri élet legmélyebb pontján, a szenvedésben is, sőt maga 
is hordozza, elszenvedi azt. A motívum már az Ószövet-
ségben megjelenik:

Ézs 53,3–5

„Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfi a, 
betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, 
nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi 
fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten 
csapása sújtotta és kínozta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott 
sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy ne-
künk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.”

A „fájdalmak férfi a”, a „betegség ismerője” nem más, mint 
Isten szenvedő szolgája. A fogalom a korabeli (ókori) szó-
használatban nem egyszerűen a szolgálót, hanem tágabban, 
Isten képviselőjét jelentette.28 Isten megengedi és hagyja, 
hogy az ő szolgája, vagyis az, aki őt az emberek között 
képviseli, szenvedjen és meghaljon. Így hordozza el Isten 

 24 Cserháti: Pál apostolnak a fi lippibeliekhez írt levele. 85. o.
 25 Uo. 86. o.
 26 Uo. 86–87. o.
 27 Ehhez lásd bővebben: Gnilka: Der Philipperbrief. 118–119. o.
 28 Walter Klaiber: Isten maga a válasz. 169. o.
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– éppen az ő szenvedő szolgája által – az emberi élet tö-
redezettségét és az ebből következő szenvedést. A keresz-
ténység a kezdetektől fogva ennek beteljesedését Jézus sor-
sában – életében, szenvedésében, halálában – látta. Jézus 
kereszthalálában Isten elhordozta a tőle való távolság és 
elidegenedettség terhét. A korabeli gyülekezet ebben nem 
csupán egy olyan áldozatot látott, amelyet azért kell bemu-
tatni, hogy az ember bűne elégtételt nyerjen, és nem is azt 
a büntetést, amelyet Krisztus az emberiség helyett vállalt 
magára, hogy vezeklésével megszabadítsa attól. A keresz-
ténység a kezdetektől fogva meglátta Jézus életében és ha-
lálában azt is, hogy Isten az emberrel együtt szenvedi el 
mindazt, amit az embernek el kell tűrnie. Isten részt vállal 
az ember szükségében, mégpedig a legmesszebbmenőkig. 
Az emberrel való azonosulás mélységét beszédesen mu-
tatja meg Jézus szava a kereszten, amikor paradox módon 
úgy tűnik, az Isten „önmagától is távol kerül” az emberért:

Zsolt 22,2

„Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el? Távol van tőlem 
a segítség, pedig jajgatva kiáltok!”

Mt 27,46

„Éli, éli, lamá sabaktáni!” azaz: „Én Istenem, én Istenem, 
miért hagytál el engem?”

Szintén ide sorolható a Zsidókhoz írott levél bizonyság-
tétele Jézusról mint főpapról, aki az emberhez hasonlóan 
szenvedte el az erőtlenséget:

Zsid 4,15

„Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőt-
lenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísér-
tést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt.”

A fentiek kiegészíthetők még Róm 8,18–31-gyel, ahol ar-
ról vall az apostol, hogy a szenvedés „elszenvedése” és an-
nak legyőzése szorosan egybefonódik és összekapcsolódik. 
Eszerint az egész teremtett világ alá van vetve a szenvedés-
nek és a mulandóságnak, és várja a megváltást. Maguk a ke-
resztények is részesei ennek a vágynak, „és Isten Lelke még 
ott is esedezik helyettünk és értünk, ahol mi már nem leljük 
a szavakat. De éppen ebben a helyzetben az a bizonyosság 
vezet minket, hogy Isten szeretete, amelyet kinyilvánított 
abban, hogy Fiát adta értünk, minden szenvedést legyőz.”29 
Pál is ebben a szellemben zárja a gondolatmenetet:

Róm 8,38–39

„Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem an-
gyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, 
sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle 

 29 Uo. 170. o.

más teremtmény nem választhat el minket az Isten szerete-
tétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.”

A kereszt mélysége

A Krisztusban velünk találkozó Isten olyan Isten, aki úgy 
van velünk a szenvedésben, hogy egyúttal le is győzi azt. 
Jézus életútja ezzel a szoteriológiai megalapozottsággal 
szabja meg az egyéni és a közösségi élet irányát, nemcsak 
a híveket és a gyülekezetet, de az egész teremtett világot, 
a halált is vállaló isteni szeretet hatósugarába állítva.30 A 
Filippi-levél idézett szakaszához visszatérve, Jézus földi éle-
tének (szolgálatának) eseményein is túlhaladva, Pál apostol 
itt jut el a gondolati ív legmélyebb pontjához. A krisztusi 
alázat bemutatásához Jézus életének az eseményei is elégsé-
ges támpontot nyújtanak. A kenózis szempontjából sokat-
mondó a földi dimenzió is, amennyiben „Krisztus kenózisa 
anyja méhében kezdődik, és a keresztfáján teljesedik be. És 
mindaz, ami a kettő között van, kenózis”.31 Jézus édesanyja, 
Mária a lehető legkisebb és a legkiszolgáltatottabb ( , 
rabszolganő – ld. Lk 1,48), Isten azonban még ennél is ki-
sebb: Isten Mária kicsinyévé válik, azaz a kicsinynek, a leg-
kisebbnek a kicsinye (a gyermeke) lesz. Az isteni alázatnak 
a mértékéről, másképpen a Jézusban szolgai formát, azaz 
emberi testet öltött isteni szeretet tágasságáról azonban a 
legátfogóbban a preegzisztens lét és a kereszthalál közötti 
távolság alapján alkothatunk fogalmat.32 Krisztus halála a 
bűnözők gyalázatos halála volt, az emberekben gúnyt és 
megvetést ébresztett.33 Krisztus kenózisa teljes volt halálá-
ban. A kereszten a legnagyobb mélységet vállalta,34 hogy az 
alázatnak ebben a dimenziójában éppen az ember számára 
nyilvánvalóvá lehessen az Isten szeretetének felülmúlha-
tatlan nagysága. Be kell látnunk ugyanakkor, hogy Isten 
lemondásának mértékéről, azaz a szeretetének nagyságáról 
csak az ő kijelentése nyomán, az értelmünk és az asszociá-
ciós képességünk segítségével beszélhetünk. Teremtményi 
mivoltunkból eredően Isten létformáját mi nem ismerjük. 
Az ő áldozatvállalásához csak elégtelenül hasonlítható az 
ember alázatossága.35 A kettőt összekötő kapocs a lemon-

 30 Cserháti: Pál apostolnak a fi lippibeliekhez írt levele. 94. o.
 31 Varillon: Isten alázata és szenvedése. 126. o.
 32 Cserháti: Pál apostolnak a fi lippibeliekhez írt levele. 97. o.
 33 Uo. 102–103. o.
 34 „Die Übernahme des Todes bedeutet das letztwillige Ja zum vor-
gegebenen Weg, der damit zu seinem Schlußpunkt gekommen ist. 
Bezeichnend ist, daß unter dieser Perspektive der Tod dieses Einen 
an sich nicht als etwas Heilshaft es gesehen wird, vielmehr ist er der 
tiefste Punkt eines im Gehorsam beschrittenen menschlichen Weges.” 
In: Gnilka: Der Philipperbrief. 124. o.
 35 Bibliai összefüggésben ezért sem lehet egyértelműen kifejezni a 
kicsinység fogalmát, csak annak részleteire bontva, az erre vonatkozó 
nem egy kifejezést a különféle fordításokban olykor tartalmi szem-
pontból színesítve.
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dás, az alázat motívuma lehet, nem pedig annak mértéke 
vagy minősége. Közös az indulat, a vállalás, az irány. Az 
ember azonban képtelen „magatartásában Istennek bi-
zonyulva”, „Isten formájában” alázatot gyakorolni. Ezzel 
ellentétben Isten úgy vált alázatossá, hogy Jézusban test-
té, azaz valóságos emberré lett (János evangélista szerint: 
   – Jn 1,14), szolgai, vagyis ember-
formát vett fel és magatartásában is embernek bizonyult. 
Nem csupán a halandóságot, de a legkínosabb halált, a 
kereszthalált is vállalta (Fil 2,7–8). Jézus az Istennel va-
ló egyenrangúságát „nem tekintette zsákmánynak”, más 
szóval nem ragaszkodott hozzá önző módon, bárminemű 
előnyt szerezve ennek révén a maga számára. Egyenlősége 
Istennel az Atya akaratának való teljes engedelmességben 
és alávetettségben mutatkozott meg. Noha egy volt Istennel, 
lemondott arról, hogy neki szolgáljanak, sőt ő lett szolgává 
(emberré). Krisztus, megtestesülése által rabszolga lett, a 
rabszolga alakját () vette fel, nemcsak az 
emberek körében, hanem Istenhez viszonyítva is, jóllehet 
eredetileg Isten formájában ( ) volt. Az Aty-
jához való szeretetviszonyt a szolga urához való viszonya 
módján élte meg.36 Így töltötte be a szeretet küldetését az 
emberek között is a legkisebbként (lásd az evangéliumok 
passiótörténeteit!), üdvösséget szerezve mások számára.

Az alázat újszövetségi paradigmája

Krisztust az emberré létel, önmaga megüresítése nem tá-
volította el Istentől. Sokkal inkább, az ember javát szolgáló 
isteni szándék megtestesítőjeként, éppen ez által maradt a 
legközelebb az Atyához. Ha az isteni (lét)forma megválto-
zott is, és ideiglenesen szolgai (emberi lét)formának adta 
is át a helyét, az isteni mivolt, az ontológiai jelleg megma-
radt.37 A transzcendens úgy lett immanenssé, hogy az im-
manens egy pillanatra sem veszítette el a transzcendens 
voltát. Ezért lehet hiteles a Jézus által képviselt és hirde-

 36 Varillon idézi E. Pousset-t, majd így folytatja: „De Krisztus csak 
azért próbálta meg az úr–szolga viszonyt, hogy túlhaladjon rajta. A 
szolga–úr viszonyon keresztül visszaállítja a Fiú–Atya szeretetviszo-
nyát, de úgy, hogy megéli azt. A feltámadás ennek a győzelemnek a jele: 
az Atya kijelenti, nem szóban, hanem tettben, hogy a Fiú megismertet-
te olyannak, amilyen valójában.” Varillon: Isten alázata és szenvedése. 
214. o.
 37 Lásd Gnilka elemzésében a Lohmeyertől származó, a dánieli Em-
berfi a fogalomra alapozott, szó szerinti idézetet („Der Anthropos bleibt 
himmlisches Wesen…”) In: Gnilka: Der Philipperbrief. 122. o. Az Ember-
fi a-teóriával kapcsolatban, a Márk evangéliumáról írott kommentárjá-
ban Dóka Zoltán is említést tesz az őskeresztény explicit krisztológiának 
arról a stádiumáról, „ahol az apokaliptikus „Ember Fia” képzetet össze-
kapcsolták a szenvedéshagyománnyal: az isteni hatalommal és dicső-
séggel eljövendő Ember Fia Jézus nem más, mint aki a keresztre ment.” 
In: Dóka: Márk. 229. o.

tett, az emberre vonatkozó isteni intenció, mely a prófétai 
iratoktól az újszövetségi levelekig átszövi a Bibliát: 

Ez 18,23

„Nem kívánom én a bűnös ember halálát – így szól az Is-
ten –, hanem azt, hogy megtérjen, és éljen.”

2Pét 3,9

„(Isten) nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem 
azt, hogy mindenki megtérjen.”

A krisztológiai és szoteriológiai szempontból nélkülözhe-
tetlen ontológiai egységet nem számítva Jézus az isteni lét-
forma előnyei nélkül, az emberrel teljesen egyenlő feltéte-
lek között élt. Azért, hogy megváltói szolgálata az embertől 
ne legyen idegen, vállalta a történelmi lét következményeit 
(lásd az evangéliumok vonatkozó részeit!). Cserháti Sán-
dor szavaival: „A preegzisztens Krisztus alacsonnyá tet-
te magát, hogy beférhessen embervilágunk ajtaján.”38 Az 
Isten iránti engedelmességet a más emberekéhez hasonló 
körülmények és feltételek között gyakorolta. Minderre úgy 
volt képes, hogy „megalázta magát”. Az emberlét útján, a 
kereszthalálig tartó engedelmességben, sem hatalomra, 
sem pedig dicsőségre nem törekedett, hanem végképp „le-
mondott az isteni létforma mentelmi jogáról”.39 Az evangé-
liumokban idézett, a nagyság és a kicsinység paradox kö-
vetkezményes kapcsolatát megmutató szállóige40 teológiai 
alapja ebben az isteni indulatban húzódik. Nem véletlenül 
ütközik az írástudók magatartása Jézus szolgálatával, aki 
követőit a saját igájának felvételére ösztönözte:41 

Mt 11,29

„Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tő-
lem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást 
találtok lelketeknek.”

A fentiekből is világosan kitűnik, hogy az alázat újszövetsé-
gi paradigmája nem más, mint Jézus személye és szolgála-
ta, azaz Isten megalázkodása Krisztusban.42 Isten azért lesz 
alázatos (kicsiny), mert az akar lenni. Nem mintha szük-
sége lenne a kicsinységre: Isten önmagában Isten, és mint 
ilyen, teljesen elégséges minden változás nélkül önmagá-
nak. Mégis „lealacsonyítja magát”, emberré lesz, mert nem 
akar „önmagában” Isten lenni. A Teremtő keresi teremtmé-

 38 Cserháti: Pál apostolnak a fi lippibeliekhez írt levele. 99. o.
 39 Uo. 102. o.
 40 „Wer der Größe nachläuft  (d. h. nach Ehren strebt), vor dem fl ieht 
die Größe; u. wer vor der Größe fl ieht, dem läuft  sie nach.” (Ha futsz 
a nagyság után, elszalad előled, ha menekülsz a nagyság elől, utolér 
téged.) In: Bill 1. 921. o. „Aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és 
aki megalázza magát, felmagasztaltatik.” (Mt 23,12; Lk 14,11; Lk 18,14)
 41 Spinetoli: Máté. 615. o.
 42 Davies–Allison: Matthew. 278. o.
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nye közelségét, jóllehet a fentiekhez hasonlóan nincs szük-
sége teremtményére: Isten elég önmagának, ő a teremtett 
világtól függetlenül Isten. Krisztus azonban éppen azt nyi-
latkoztatja ki, hogy Isten nem akar távol maradni a világ-
tól, és nem akar meglenni az ember nélkül. Isten minden-
ható, de „szüksége van néha arra, hogy megvigasztaljuk. 
Az igazi szeretet ad és elfogad: kölcsönös. Cél és számítás 
nélkül adom magam ajándékul – és megajándékoznak; ez 
nem üzlet, nem azért adok, hogy visszaadd. Alapja nem a 
do, ut des.”43 Az isteni mindenhatóság klasszikus teológi-
ai alapfogalmát44 újragondolva, Dorothee Sölle megállapít-
ja: „A jó hatalom olyan, amely másoknak is hatalmat ad, 
»felhatalmaz«, ami képessé tesz bennünket a szeretetre. A 
jó hatalom olyan hatalom, amely magát felosztva máso-
kat erősekké tesz. Megszabadítja az erőtlent a félelemtől 
és a hatalmasat a magánytól. Isten nem gombnyomásra 
működteti világát, szüksége van ránk, mindnyájunkra. A 
mindenhatóság és az erőtlenség egymást feltételező fogal-
mak”.45 Ez a „szükség” viszi Istent arra, hogy alázatot vál-
laljon, hidat építve ezzel a transzcendenstől az immanensig, 
a Szellemtől az anyagig, a hatalomtól az erőtlenségig, azaz 
önmagától a teremtett világig és az emberig.
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Páli intelmek – teória és praxis
Pál apostol a munkáról1

G E R Ő F I N É  B R E B O V S Z K Y  É V A

„Csendesen éljetek, és saját kezetekkel dolgozzatok!”
(1Th essz 4,11)

Pál és a munka

Pál és a zsidó hagyomány

Pál apostol munkáról vallott nézeteit meghatározta saját 
származása. Magát zsidónak és farizeusnak tekintette (Fil 
3,4–6). A zsidóság a teremtéstörténet alapján vallotta, hogy 
a munka a teremtési rendből, az istenképűségből adódó fel-
adat. A munka egyrészt Istentől megáldott ajándék és fel-
adat 1Móz 1,27–28 szerint. Másrészt ezt a rendet a bűneset 
megzavarta, és a munka az Ószövetség szerint verítékes, 
fáradságos és sikertelen lett: „Amikor szemügyre vettem 
minden művemet, amit kezemmel alkottam, és fáradozá-
somat, ahogyan fáradozva dolgoztam, kitűnt, hogy mindaz 
hiábavalóság és hasztalan erőlködés, nincs semmi haszna a 
nap alatt.” (Préd 2,11) Isten az ember büntetéseként elveszi 
az eredményt: „termésüket a cserebogárnak adta, munká-
juk gyümölcsét a sáskáknak.” (Zsolt 78,46) Zsolt 127,1kk 
szerint: „Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az 
építők, ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az 
őrök. Hiába keltek korán és feküsztök későn: fáradtsággal 
szerzett kenyeret esztek.” A munka lehet tehát hiábavaló, 
gyötrelem. Ennek ellentéteként hangzik majd fel Pál szá-
jából 1Kor 15,58-ban: „tudjátok, hogy fáradozásotok nem 
hiábavaló az Úrban.”

Az Ószövetség szerint Isten áldása adja az igaz ember-
nek a munka örömét és eredményességét: „Az Úr áldá-
sa gazdagít meg, a gyarapodást nem lehet erőltetni.” (Péld 
10,22) „Nincs hát jobb dolog, mintha az ember eszik és iszik 
és jól él fáradságos munkájából. De beláttam, hogy Isten ke-
zéből jön ez is.” (Préd 2,24) „Keze munkáját megáldottad, 
és jószága elszaporodott a földön” – mondja a Sátán Jóbról 
a próbatétel előtt (Jób 1,10). Az 5Móz 15,9–10 pedig arra int: 
„Ne nézd rossz szemmel szegény testvéredet, mert ha nem 
adsz neki, az Úrhoz kiált miattad, és vétek fog terhelni té-
ged. Adj neki szívesen, mert éppen azért fogja megáldani 
Istened, az Úr minden munkádat és minden szerzeménye-
det.” Érdekes, hogy az Isten áldása a munkán már itt ösz-

 1 Elhangzott 2009. május 18-án a Keresztény–Zsidó Társaság által 
szervezett terézvárosi biblikus konferencián.

szekapcsolódik a felebarát szeretetének parancsával, annak 
gyakorlati megvalósításával. Ezt a gondolatot is továbbvi-
szi majd Pál, egy kissé módosult formában.

A hellenista világ viszonyulása a munkához 
Pál korában

A görög kultúrában, az archaikus világban még megvolt a 
munka becsülete. Homérosz Iliász 6,313kk szerint a mun-
ka természeti rend, a sors akarata, az istenektől rendelt lét 
értelme. Hésziodosz véleménye: nem szégyen dolgozni, 
de szégyen tétlenül élni.2 A rabszolgaság általánossá válá-
sa után a fi zikai munkát nem sokra tartják. A rabszolgá-
nak kell elvégeznie a legnehezebb munkát, a bányászatot, 
a földművelést. A görögök és a rómaiak a szemlélődést 
tartották a szabad emberhez méltónak. A munka helyett 
inkább a társas életet, a sportot, a fi lozófi át és a politikát 
kedvelték, és ezeket tartották az idő megfelelő eltöltésé-
nek. Platónnál és Arisztotelésznél a fi zikai munka az al-
sóbb néposztály feladata. A görög világban az erkölcstan 
azon vitatkozott, hogy a munka jó vagy rossz-e, mert az 
embert autonóm lényként értelmezték. Tudjuk, hogy Pál 
missziói területén a gyülekezetek igencsak vegyes összeté-
telűek voltak anyagi helyzetükre nézve. A szökött rabszol-
gától a császári testőrség tagjáig, gazdag földbirtokosoktól 
kézművesekig és kereskedőkig minden réteg képviseltette 
magát. Ebben az időben vándorfi lozófusok járták a biro-
dalom városait, és elvárták, hogy tanítványaik eltartsák 
őket. Emellett előadásokból és hallgatóik adományaiból 
éltek. Ilyen szinkretista tanokat hirdető személyek okoztak 
zavart több gyülekezetben is, akik jó üzletnek tekintették 
az istenfélelmet (lásd 1Tim 6,3–6).

Pál személyes példája

Pál magát Isten munkatársának tekintette, akire Isten az 
alapvetés kemény, fáradságos munkáját bízta (1Kor 3,9–11). 
Miközben az evangéliumot hirdette, nem hagyott fel fog-
lalkozásával, amelyet még mint farizeus sajátított el: sátor-
ponyva-készítő volt (ApCsel 18,3). A vándorfi lozófusokkal 

 2 Bölcsességek könyve. Aforizmák, szállóigék 1. Gondolat, Budapest, 
1982. 34. o.
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ellentétben az apostol tudatosan nem fogadott el Isten szol-
gájaként végzett munkájáért a gyülekezetektől adományt. 
Első fennmaradt levelében a thesszalonikai gyülekezetnek 
írja, hogy: „emlékeztek, testvéreink, a mi fáradozásunkra és 
vesződségünkre: éjjel és nappal dolgoztunk, hogy senkit meg 
ne terheljünk nálatok.” (1Th essz 2,9 és 1Kor 4,12 is hasonló-
an). Vélhetően a Filippiben lévő gyülekezet volt az egyetlen, 
akiktől elfogadott anyagi támogatást a maga részére (Fil 
4,10). Ezért ajánlhatja bátran több gyülekezetnek a maga 
példáját a keresztény életvitel területén: „Legyetek a köve-
tőim, mint én is követője vagyok a Krisztusnak.” (1Kor 11,1; 
1Kor 4,16 és Fil 3,17) Összefoglalva kijelenthetjük, hogy Pál 
munkáról alkotott etikai meglátásainak gyökerei az Ószö-
vetségben keresendők, az ott talált teológiai gondolatokat 
viszi tovább és fejti ki krisztológiai szemléletével.

Pál Első thesszalonikai levélben írt gondolatai 

a munkáról

„Csendesen éljetek, és saját kezetekkel dolgozzatok!” (1Th essz 
4,11) A fenti idézet Pál apostol legkorábbi leveléből, a thessza-
lo ni kaiakhoz írott első levélből való. Az apostol a második 
missziói útja során Filippiből Amfi poliszon és Apollónián ke-
resztül érkezik ide (ApCsel 17,1–9). Az ott töltött idő Kümmel3 
szerint három hét volt, Fil 4,16 alapján és más megfontolások 
fi gyelembevételével egyesek ezt két-három hónapra teszik.4

A városban nagy zsinagóga volt, és Pál először ott hir-
dette a Krisztust, majd a zsidóktól különálló gyülekeze-
tet alapított, amelynek többsége pogány eredetű testvér-
ből állt. A gyülekezet összetétele vegyes lehetett, az ApCsel 
szerint igen sok istenfélő görög férfi  és sok előkelő asz-
szony, valamint néhány zsidó alkotta. Tudjuk, hogy Kr. e. 
42-ben Th esszalonika megkapta a szabad város jogát, sa-
ját szenátusa és népgyűlése volt. Lakosai között sok ide-
gen bevándorló és zsidó élt, saját zsinagógájuk is volt. Ma-
cedónia tartomány fővárosaként fontos szerepet játszott 
a térségben. Vallási pluralizmus jellemezte: Ízisz, Ozirisz, 
Szerápisz kultusza, pogány templomok sokasága, egyipto-
mi és római zarándokhelyek egyaránt megtalálhatók vol-
tak a nagy városban.

A thesszalonikai hívek megtérésében komoly szerepe 
lehetett az eszkatologikus várakozásoknak. Hitték, hogy 
Krisztus még az ő életükben visszajön. Ez azt eredmé-
nyezte, hogy a közelgő végre való tekintettel megváltoz-
tatták pogány erkölcsi szokásaikat is. A levélírásra az ad 
okot, hogy Pál rossz híreket kap a macedóniai gyülekeze-

 3 W. G. Kümmel: Einleitung in das Neue Testament. 21. kiad. Quelle 
& Meyer, 1983. 219. kk.
 4 Így Balla P.: Az újszövetségi iratok és kanonikus gyűjteményük ki-
alakulásának története. Bevezetéstani alternatívák. Károli Egyetemi 
Kiadó, Budapest, 2005. 204. o.

tek felől. Aggódik híveiért, hall üldöztetéseikről (1Th essz 
3,1–8), Szilász és Timóteus informálják őt. A Krisztus kö-
zeli visszajövetelét váró gyülekezetből néhányan elhuny-
tak időközben. Az ő további sorsuk is kérdést jelent a gyü-
lekezet számára. Ezért írja meg első levelét Korinthusból 
valamikor 50 és 52 között, amelyet Timóteus vagy Szilász 
visz el Th esszalonikába.

Idézetünk az 1Th essz 4,9–12 szakaszból való. Itt Pál az 
intelmekben a testvéri szeretet fontosságáról ír. Ezzel kap-
csolatban tér ki a hívők életvezetésére és emlékezteti őket 
szóbeli tanítására: a saját kézzel végzett munka becsületé-
re, a csendes életre, a saját dolgaikkal való törődésre. Ezt a 
munkamorált fi gyelik a kívülállók is. Éppen ezért fontos, 
hogy a testvéri szeretet megvallása ne legyen ürügy arra, 
hogy mások nyakán élősködjenek munka helyett tétlenül. 
A munkára való biztatással Pál emlékezteti a gyülekeze-
tet az ő szóbeli utasítására. A gondot valószínűleg nem az 
okozta a gyülekezetben, hogy nem akartak dolgozni, ha-
nem – a 4,9 utalása alapján – az, hogy a végső időkre va-
ló feszült fi gyelés elvonta a fi gyelmüket a rendszeres mun-
kától, és helyette mással törődtek. A várható eseményekről 
vitatkoztak, és ez a viselkedés a külvilág számára is észre-
vehető volt, esetleg megütközést is keltett. Pál fontosnak 
tartja hangsúlyozni, hogy a munkájukat ne hanyagolják el, 
és ne a testvérek támogató szeretetéből éljenek.

A fi zikai munka keresztény felértékelése után tér rá az 
apostol a feltámadással kapcsolatos kérdésekre (1Th essz 
4,13–5,11). Az Úr napjának eljövetelét a tolvaj éjjeli meg-
jelenéséhez hasonlítja. Ez a hasonlat evangéliumi erede-
tű, és Jézus szavára megy vissza (Mt 24,43). Az apostol a 
parúziával kapcsolatos fejtegetéseit is intelmekkel zárja, 
amelyek között ismét visszatér a munkára való utalás: „Ké-
rünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket.” (5,14) A 
„tétlenkedő” kifejezés ( ) az    igéből szár-
mazik, amelynek jelentése a klasszikus görögben munka-
kerülő. Ez az ige a 2Th essz 3,7-ben fordul elő a „mi nem tét-
lenkedtünk közöttetek” kifejezésben, ott is a fáradságos, 
fi zikai munkát jelenti.

A munka mint szolgálat

Pálnál a munka elsősorban Istennek való szolgálatot jelent: 
„Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit 
és Isten titkainak sáfárait.” (1Kor 4,1kk) A szolga kifejezésre 
itt a görög    szó áll, amelynek jelentése szó sze-
rint: más irányítása alatt evező. Ez a katonai kifejezés ne-
héz, kemény munkát végző, felettesei parancsára cselekvő 
személyt jelöl. Később Isten vagy emberek megbízását hiva-
talos minőségben végrehajtó egyén megnevezésére szolgál.5 

 5 Balázs Károly: Újszövetségi szómutató szótár. Logos Kiadó, Buda-
pest, 1998. 602. o. 5175. tétel.
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Pál szerint a munka isteni parancs betöltése az Isten rendje 
szerint élő ember és a Krisztus által megváltott ember szá-
mára is. Isten akarata, teremtési rend (1Móz 2,15). Ezért az 
Isten rendje szerint élő ember igenli a munkát. Az ember 
munkája Isten teremtésének kibontakoztatása akaratának 
teljesítésére. A világ nem befejezett és az ember Istennek 
felelős a világ állapotáért. A munka az Istentől kapott kül-
detésben nyeri el végső értelmét és méltóságát abban, hogy 
az ember Isten munkatársa lehet (1Kor 3,9). Mert mi Isten 
munkatársai () vagyunk… A munka ezért nem 
tekinthető természeti kényszernek, sorscsapásnak, hanem 
az Istennel való közösség kifejezése. Nemcsak formális érte-
lemben Istennek való szolgálat, hanem az ember minden-
ben, amit tesz, Istennek szolgál Isten művén, a teremtésen 
keresztül. Erre kapott mandátumot, nem egyes emberként, 
hanem közösségként, mint a férfi  és nő közössége. Így bíz-
ta rájuk Isten a munkát (1Móz 1,27–28).

A fi zikai munka mint az egyes ember felelőssége 

saját egzisztenciája fenntartásáért

Pál 1Kor 9,7–15-ben az apostolságát megkérdőjelezőkkel 
szemben konkrét példákat hoz fel a nehéz fi zikai munkát 
végzők soraiból arra nézve, hogy szabadsága lenne munká-
ja jutalmaként részesedni a gyülekezet földi javaiból. Említi 
a zsoldjukért katonáskodó férfi akat, a földművest, aki szőlőt 
ültet, a pásztort, aki nyáját legelteti (1Kor 9,7–8). Ezek a mun-
kások egzisztenciájuk fenntartása érdekében dolgoznak. A 
kemény munka bére joggal illeti meg őket. Ehhez a hason-
lathoz csatolja az ószövetségi idézetet az 5Móz 25,4-ből: „A 
nyomtató ökör száját ne kösd be”, és annak magyarázatában 
a munkát végzők, a szántók és a csépelők, a fi zikai mun-
kások számára értelmezi azt. Eszerint jogos a földműves 
reménysége, hogy részesedik a termésből. Isten rendelése, 
hogy az emberek a munkájukból megéljenek (1Kor 9,10). 
Tehát a munkavégzés felelőssége az emberre nézve saját 
egzisztenciájának fenntartása. A Második thesszalonikai 
levélben a későbbi páli teológiában a szigor hangján szó-
lal meg a közmondásszerű intés: „Azt parancsoltuk nektek: 
ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék.” (2Th essz 3,10) A 
hangsúly itt az akar szón van: az egyén saját élete iránt ta-
núsított felelősségét hangsúlyozza.

A munka mint felelősség a felebarát iránt

A munka nemcsak az egyénre irányul, hanem a nagy pa-
rancsolat második része alapján a felebarátra is. Ez a gyü-
lekezeten belül először a saját családot jelenti (1Tim 5,8.16). 
A létfenntartáson túl tehát a keresztény ember felelős a rá 
bízottakért. Mindenki a közelében lévőkért, ahogy az Első 
Timóteus-levél az özvegyasszonyokkal kapcsolatosan meg-

fogalmazza: „Ha pedig valaki az övéiről és főként háza né-
péről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet, és rosszabb 
a hitetlennél.” (1Tim 5,8) A munkavégzés célja tehát az ön-
magunkról és a ránk bízottakról való gondoskodás – így 
összegez a késői páli teológia. Ez a megállapítás egyben hit-
vallás is, a munka kerülése a hit megtagadását jelenti. Ezt 
hangsúlyozza a lopásnak és a munkának a szembeállítása 
az Efezusi levélben, ahol ismét előkerül a kétkezi munka, 
amelynek eredményéből lehet segíteni a szűkölködőket. 
„Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgoz-
zék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy 
legyen mit adnia a szűkölködőknek.” (Ef 4,28) Tehát Pál a 
felebaráti szeretetből vezeti le a munka kötelességként való 
értelmezését. A bevezetésben már utaltam erre az 1Th essz 
4,9–11 magyarázatánál. Ez a megközelítés Jézusra megy 
vissza, az őskeresztény etika része és természetesen a gyö-
kerei az Ószövetségben találhatók.6

Az őskeresztény etika páli értelmezésével tehát nem jön 
létre egy új keresztény gazdasági rend, hanem a meglévő 
renden belül a szeretet megvalósítása érvényesül a rászoru-
lók számára. A munka gyümölcse megosztható a munkára 
képtelenekkel – ApCsel 20,35-ben Lukács a következő sza-
vakat adja Pál szájába: „minden tekintetben megmutattam 
nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről 
gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól. Mert ő 
mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni.”

A munkával kapcsolatos kísértések

Ha a munka célja az élet fenntartása és a rászorulók tá-
mogatása, akkor nem irányulhat a kincsek gyűjtésére, fel-
halmozására, mások kizsákmányolására. „Akik pedig meg 
akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esztelen 
és káros kívánságba esnek.” (1Tim 6,9) A birtoklás önmagá-
ban nem bűn, de azzá válik, ha az anyagiak az élet biztosí-
tásaként, pazarló életmódra és kegyetlenkedéshez, a sze-
gényebb testvér megalázásához vezetnek (1Kor 11,21–22). A 
birtokolt vagyon valójában Isten által adott kölcsön, amit 
a felebarát szolgálatába kell állítani. „A gazdagok tegye-
nek jót, legyenek gazdagok a jócselekedetekben, adakozza-
nak szívesen, javaikat osszák meg másokkal.” (1Tim 6,18) 
„A mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát.” 
(1Kor 8,14)

Az önző, öncélú munka gyakran okoz fájdalmat má-
soknak. A munka gyakran meddő, eredménytelen, ez az 
emberiség körében az egyik olyan terület, ahol a bűn erő-
teljesen kibontakoztatja hatalmát: önkény, erőszak, igaz-
ságtalanság, kapzsiság uralkodik. Ezek teherré és a gyű-

 6 Vö. G. Th eissen: Az első keresztyének vallása. Kálvin Kiadó, Bu-
dapest, 2001. (IV. fej. Az őskeresztyén ethosz két alapértéke: felebaráti 
szeretet és státusfeladás). 95–105. o.
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lölet és a megosztottság helyévé tehetik a munkát. Láttuk, 
hogy a thesszalonikai gyülekezetben is megosztottsághoz 
vezetett a tétlenkedők magatartása (1Th essz 4,10–12), ha-
sonlóképpen ítéli meg a helyzetet a később íródott Máso-
dik thesszalonikai levél: „Mert halljuk, hogy némelyek tét-
lenül élnek közöttetek, nem dolgoznak, hanem haszonta-
lan dolgot művelnek.” (3,11)

Az a modern (vagy posztmodern) szemlélet, amely túl-
értékeli a munka szerepét az ember életében és annak gyü-
mölcsét a biztonság egyedüli forrásának tekinti, a páli gon-
dolkodás szerint a hitetlenségnek és a bálványimádásnak 
a jele (Ef 5,5 és Kol 3,5).

Az 1Kor 7,29–31 apostoli intése szerint a munkálko-
dó ember az eszkatologikus óra közelsége miatt elégedjen 
meg az élethez szükséges javakkal: „akik a világ javaival 
élnek, mintha nem élnének vele.” (1Kor 7,31). Pál a Filippi 
gyülekezetnek saját példáján mutatja be, mit jelent az Is-
tentől kapott javakkal való megelégedés minden körülmé-
nyek között (Fil 4,11–13).

A munka és a házitáblák

A hűséggel végzett munka nemcsak válasz Isten teremtési 
megbízására (mandátum), hanem válasz Isten üdvösséges 
cselekedetére, a megváltásra az egyes ember életében. A 
későbbi páli teológiában megjelennek azok a rendelkezé-
sek, amelyek az egyes csoportoknak tartalmaznak etikai 
előírásokat. A házitáblák szerint a nehéz rabszolgamun-
kát is Krisztus számára kell végezni: „Ne látszatra szol-
gáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem 
Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát: lélekből.” 
(Ef 6,5–6) A megváltott ember rabszolgaként immár Krisz-
tus rabszolgája, aki Krisztustól kapja meg jótette jutalmát 
(Kol 3,24). Ezért munkájával az Úrnak szolgál. Ugyanakkor 
az uraknak is szól a fi gyelmeztetés: „Ti urak, adjátok meg 
szolgáitoknak azt, ami igazságos és méltányos, hiszen tud-
játok, hogy nektek is van Uratok a mennyben.” (Kol 4,1) Az 
1Tim 6,2 már megkülönbözteti a hívő és hitetlen urat, va-
lamint a nekik való szolgálatot, kiemelve, hogy a hívő ura-
kat azért, mert testvérek is egyben, nem szabad lebecsülni, 
mindegyiknek jár a tisztelet. A levelekben tehát nincs szó 
rabszolga-felszabadításról vagy igazságtalan munkáról, 
dolgoztatásról, ellenkezőleg! Tit 2,9–10 szerint a szolgák-
nak alárendelt helyzetükben kell megbízhatóságukkal „Is-
tenünk tanításának díszére válni mindenben” (Tit 2,10). A 

rabszolgamunka Krisztus követésében új értelmet nyer és 
felértékelődik: „az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát!” (Kol 
3,24b) Pál munkaetikájával nem biztat a fennálló rendszer 
elleni lázadásra, hanem belülről változtatja meg az alá-fölé 
rendelt kapcsolatok minőségét krisztológiai szemléletével. 
A becsülettel, Krisztusnak végzett munka Isten dicsőségét 
szolgálja minden körülmények között, és egyben tanúbi-
zonyság-tétel az élő Úr jelenlétéről szolgája életében. Ez 
pedig már továbbvezet a misszió témakörére.

A munka mint misszionáló bizonyságtétel 

a kívülállókkal szemben

A felebaráti szereteten alapuló, másokért felelős munka a 
közösségben, a gyülekezet Krisztusról szóló bizonyságté-
tele is egyben. A gyülekezet tagjainak munkaetikája mint 
keresztény életvezetés nem maradhat rejtve a külvilág előtt. 
Ez a pogányok részéről tiszteletet vált ki, és vonzóvá teszi 
ezt a szemléletet: „A kívülállók iránt tisztességesen viselked-
jetek, és ne szoruljatok rá senkire.” (1Th essz 4,12) Róm 13,13 
intése is a kívülállók felé közvetíti a krisztusi erkölcsöt: 
„Mint nappal illik, tisztességben járjunk, nem dorbézolás-
ban és részegeskedésben…” A kívülállók előtt a becsületes, 
tisztességes munka önmagában már misszió, ha ennek az 
ellentéte történik, akkor inteni, fegyelmezni kell a gyü-
lekezeti tagot (2Th essz 3,10–15 és Kol 4,5). Az 1Th essz 4,12 
szól a nem keresztények felé tanúsított keresztény felelős-
ségről. Úgy kell élni, hogy a munkához való viszonyulás és 
a családi élet milyensége ne veszélyeztesse az evangélium 
ügyét. „A keresztyén segítsen másokon, de ne éljen úgy, 
mint akinek természetes, hogy igénybe veszi mértéken 
felül a testvéri szeretetet.”7

Összefoglalva elmondható, hogy Pál megállapításai a 
munkával kapcsolatban ma is nagyon aktuálisak és elgon-
dolkodtatóak Krisztus mai követőire nézve.

„Ha becsületes szolgálattal, józan tárgyilagossággal, 
türelmes fáradozással »az Úrban« végezzük munkánkat, 
akkor az ő napját és az örök élet ünnepi adományát ké-
szítjük elő.”8

 7 G. Friedrich: Der Erste Brief an die Th essalonicher. Göttingen, Zü-
rich, 1985. /NTD 8./ 241. o.
 8 Nyíri Tamás: A keresztény ember küldetése a világban. Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1983. 164. o.
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Kortárs igehirdetési irányok és tendenciák 

a jelenkori magyar protestáns igehirdetésben1

Különös tekintettel a rendszerváltás után nyomtatásban megjelent igehirdetés-kötetekre

F E K E T E  K Á R O L Y

1. Számbavétel: a vizsgálat tárgya1

Ahhoz, hogy a címben kitűzött feladatot elvégezhessem, 
és valós megállapításokat tehessek, meg kellett ismernem 
az 1989 és 2009 között megjelent evangélikus és reformá-
tus prédikációs és meditációs köteteket. Sajnos még nincs 
olyan egyházi könyvtárunk, ahol teljes lenne ennek a húsz 
évnek a prédikációirodalma, ezért most eddigi nyomo-
zásom adatait tudom közölni. Bizonyára akadnak olyan 
magán- vagy gyülekezeti kiadványok, amelyekről nem tu-
dok, de az alábbi adatok nagy biztonsággal sejtetik azt a 
nagyságrendet, hogy milyen mennyiségű anyaggal kell 
számolnunk: 

• 128 szerző 276 kiadványáról van tudomásom (1989–
2009).

• Ezek közül 40 kötet volt 18 evangélikus szerzőtől, de 
a Szabó Lajos vezetésével kiadott három nagy prédi-
kációs gyűjteményben2 még további 75 evangélikus 
szerző prédikációit ismertem meg.

BESOROLÁS SZERZŐ KÖTET

Régi jeles igehirdetőktől 20 50 

A közelmúlt egykori igehirdetőitől 33 65

A jelen nyugdíjas igehirdetőitől 6 10

Mai hazai igehirdetőktől 47 99

Határon túli igehirdetőktől 15 21

Külföldi igehirdetőktől fordításban 7 11

Válogatott igehirdetés-gyűjtemény 14

Meditációs gyűjtemény 6

Összesen: 128 276

 1 Habilitációs előadás a budapesti Evangélikus Hittudományi Egye-
temen 2009. május 11-én.
 2 Keresztmetszet. Szerk. Szabó Lajos. Teológiai Irodalmi Egyesület, 
Budapest, 1997. Tükörkép. Szerk. Szabó Lajos. Teológiai Irodalmi Egye-
sület, Budapest, 1998. Hullámhossz. Szerk. Szabó Lajos. Luther Kiadó, 
Budapest, 2003.

Munkám során természetesen fi gyelembe vettem még a 
Lelkipásztor, a Református Egyház, valamint az Igazság és 
Élet vonatkozó évfolyamait és igehirdetési vázlatait.

A számbavétel eredménye máris elénk tárja a tendenci-
ák közül az elsőt: indexre tett, szilenciumra ítélt prédikáto-
rok szava vált olvashatóvá. 1989-től folyamatosan törleszt-
jük a háborús idők és a szocializmus beszorított korsza-
kában keletkezett adósságainkat és a mögöttünk lévő két 
korszak jeles igehirdetőinek prédikációiból tisztes mennyi-
ségű látott napvilágot (mintegy 60 szerző 120-130 kötete), 
de számuk tovább fog növekedni. „Posztumusz prédikáci-
ós kötetek bizonyítják azt, hogy a legnehezebb időkben is 
voltak igehirdetők, akik nem a fennálló politikai hatalom 
iránti lojalitásukat igyekeztek kifejezni a szószéken is, ha-
nem Isten igéjéhez igyekeztek hűségesek lenni, vállalva – 
sok esetben meg is kapva – az egzisztenciális hátratételt, 
néhány esetben a mártíriumot is, akik az apostoli igehir-
detőkkel együtt vallották: »Istennek kell inkább engedel-
meskednünk, mint az embereknek« (ApCsel 5,29).”3 Joggal 
jegyezte meg Pásztor János professzor is igehirdetés-köte-
te bevezetésében: „Egyházunk mind a mai napig adós an-
nak tudományos feldolgozásával, mi történt a gyülekeze-
tekben: hogyan prédikáltak, hogyan élte meg a gyülekezet 
a hallott igét, milyen volt a misszió ezekben az években. 
Lelkészjelölteket próbáltam arra buzdítani, hogy tegyék 
alapos kutatás tárgyává az 1948–1989 közötti gyülekezeti 
életet: az abban folyó istentiszteleteket, prédikálást, gyer-
mek- és ifj úsági munkát és a diakóniai felelősség gyakor-
lását. Mindez több okból fontos. Először is azért, mert az 
egyházvezetés dolgairól készült alapos és fontos tanulmá-
nyok nem foglalkoztak a református szempontból legfon-
tosabbal: mi történt a gyülekezetekben. Így az a benyomás 
ébredt, és el is terjedt, hogy ebben az időszakban nem volt 
semmi az egyházban, csak árulás.”4

A rendszerváltás után megjelentetett igehirdetői ha-
gyatékok lehetővé teszik azokat az életmű-feldolgozáso-

 3 Benke György bevezető szavai, in: Zergi Gábor: Az élők csomójába 
bekötve. Sárospatak, 1999. 5. o.
 4 Pásztor János: „Isten igéje nincs bilincsbe verve”. Prédikációk Szent-
endréről az 1950-es, 1960-as évekből. Szerk. Fekete Károly. Debrecen. 
2006. 9. o. Vö. Az emlékezés konferenciája. Református Egyház, 2001/4.
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kat, amelyek doktori témákul kínálkoznak homiletikából 
(is), pl. Ordass Lajos, Ravasz László, Csikesz Sándor, Tú-
ró czy Zoltán, Szabó Imre, Victor János, Szikszai Béni, Joó 
Sándor, Scholz László, Csiha Kálmán, Farkas József, Gyö-
kössy Endre és mások igehirdetői munkássága, illetve ezek 
az igehirdetői hagyatékok gerincét képezik a korszak ho-
miletikatörténetének és kihagyhatatlanok annak monog-
rafi kus feldolgozásából.

A kortárs igehirdetés irányainak és tendenciáinak feltér-
képezéséhez 62 szerző 120 kiadványa, kötete állt rendelke-
zésemre. A kötetekbe általában a prédikációk-meditációk 
szerkesztett, átfésült változata került. Tehát ezek már min-
denképpen egy szűrés eredményei, és így valamivel jobb 
helyzetképet mutatnak, mint a teljes valóság. De szerkesz-
tettségükkel együtt az irányok és a tendenciák kivehetők 
és karakteresen vannak jelen.

2. Elmozdulások az elvi-homiletikai sajátosságokban

2.1. Textusszerűség – textuskezelés

A következetes textusszerűség a protestáns egyházak elvi-
homiletikai felfogásának alapvető jellegzetessége, hiszen 
igehirdetésünk hermeneutikus, írásmagyarázó igehirde-
tés. Komolyan vesszük a felolvasott textust. Az alapigé-
hez való hűség azt jelenti, hogy az igehirdető nem vész el 
a betűkben, de egyetlen betűt sem hagy el az igéből. Nem 
feltétlenül magyaráz minden szót, ami az alapigében elő-
fordul, de minden olyan szó értelmét keresi, amelyik üze-
nethordozó a szövegben.5

Az elv igazsága nem kétséges, kötetek sora is kínálko-
zik példaként ezt alátámasztani, de ugyanígy kötetekben 
megjelent igehirdetések sora mutatja, hogy a hétköznapi 
textuskezelésben még mindig jócskán akadnak olyanok, 
akik a textuskezelésben és a textus kibontásában nem jut-
nak el a szöveg Sitz im Lebenjének mélységéig, és felemás-
ra sikeredik az exegetikai, a kontextuális és a kortörténe-
ti összefüggések feltárása, ezért az alkalmazás is sekélyes 
marad. Az explikáció-applikáció többszöri váltakozása 
azért fontos, mert az igazságtartalom valóságtalajt keres. 
Sok igazság van az Albrecht Grözingertől származó kije-
lentésben: „A posztmodernben az emberek a lelkészben 
nem a nagy kommunikátort keresik, hanem a bibliai-ke-
resztyén tradíció interpretálóját a mindenkori élethelyzet 
kontextusában.”6

„Az írásmagyarázattal a textustól történő indulás és az 
életismerettel a textushoz történő megérkezés egyaránt lé-
tező tendencia” – állapítja meg Szabó Lajos professzor is. 

 5 Kozma Zsolt: Állj elő az Igével! Kolozsvár, 2002. 9. o.
 6 Idézi: Michael Meyer-Blanck: Új gyakorlati teológiai vázlatok. 
Lelkipásztor, 2000/7. 252. o.

„A hiányos háttér nem is ebből adódik. Hanem abból (…), 
hogy egyre többször elmarad a tényleges, mély teológi-
ai munka az alkotás során, és kontrollálatlan, fésületlen, 
kusza alkotás kerül a szószékre. (…) Nem lehet ma már a 
felkészülést a művészetek érzékeny világa nélkül végez-
ni, mert több irányból érkező impulzusokra van szüksé-
günk ahhoz, hogy minőséget, érzékenységet tükrözzön a 
prédikáció.”7

A felületes megoldásoktól való elmozdulás különösen 
azoknál észlelhető, akik – Manfred Josuttis szóhasznála-
tával élve – felismerik a textusfunkciókat.8 A prédikáció 
sorsában ugyanis döntő jelentőségű, hogy melyik jelleget 
hordozza a textus.

A textus lehet normatív funkciójú, amikor a prédikáció 
a bibliai üzenethez kötött beszéd és kinyilatkoztatás jelle-
gű igehirdetést kíván.

A textus lehet autoritatív funkciójú, amely a bizony-
ságtétel erejével felelősségérzetet támaszt a hallgatóban.

A textus kreatív funkciója jelenik meg akkor, amikor a 
más élettérben és más gondolkodásmóddal írt régi ige üze-
netét kiszélesíti a prédikáció, és azt az igehirdetés történé-
sében újra hathatós és újjáteremtő erővel szólaltatjuk meg.

A textus lehet kommunikatív funkciójú is, amely meny-
nyei és földi társalgást szül: a textus a prédikátor társává 
lesz, közösséget teremt és tovább vezet, párbeszédre kész-
tet, és az igehirdető megkérdezetté válik, hogy hitelesen 
kérdezhessen rá emberi dolgainkra.

A textus lehet identitást megalapozó funkciójú is, amely-
ben az Isten embere, az Isten gyermeke önmagára találhat.

A felületes megoldásoktól való elmozdulás másik mé-
rőpontja az, hogy kik tudják az exegézis során elkerülni: 

• a fókusz nélküli exegézist;
• a szószékre vitt exegézist;
• a félreértett textusprédikálást;
• az üzenet minimalizálását;
• a csupán pragmatikus hermeneutikát (W. Engemann).9
A grammatikai megértés és a kérügmatikus érdeklődés 

együtt kell hogy vezesse az igehirdető gondolatait. Lássunk 
egy jó példát is erre! A textus a 103. zsoltár, amely így kez-
dődik: „Áldjad, lelkem, az Urat!” A prédikátor pedig ezt 
mondta erről: „Itt ismét egy bibliai nyelvi fi nomságra em-
lékeztetek, amit az ószövetségi héber nyelv érzékeltetni ké-
pes, de amit a mi nyelvünk nem tud ilyen árnyaltan visz-
szaadni: a héber nyelv képes különbséget tenni hím- és nő-
nemű imperatívusz között. A hímnemben álló felszólítás 
nyers, rideg, barátságtalan, parancsoló. A nőnemű impera-

 7 Szabó Lajos: Az igehirdető és az igehirdetés. Lelkipásztor, 2005/12. 
404. o.
 8 Manfred Josuttis kategóriáit elemzi Wilfried Engemann: Einfüh-
rung in die Homiletik. Francke Verlag, Tübingen–Basel, 2002. 277–280. o. 
/UTB 2128./
 9 Uo. 20–33. o.
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tívusz ellenben egészen más: kérlelő, megnyerő, gyöngéd. A 
két felszólítási forma között pusztán egy betűcske különb-
ség van. Az a parányi vesszőcskeszerű betű: a jod, amely-
lyel kapcsolatban említette Jézus, hogy a Szentírás szöve-
géből egy vesszőcskét, vagyis egy jottányit sem szabad el-
venni. Bizony nem szabad, itt is erről győződhetünk meg, 
hogy nem szabad. A zsoltáros ugyanis nem ráerőszakolni 
akarja a lelkére Isten dicséretét, hanem szelíd, de kitartó, 
megnyerő érveléssel kívánja meggyőzni és rávenni lelkét 
az Isten dicséretére. Szeretett Testvéreim! Hiszem, hogy ti 
sem kényszerből vagytok itt.”10

Szabályként állapíthatjuk meg azt is, hogy a szintak-
tikai vizsgálat és a textus struktúrájának felismerése meg-
nyitja egy-egy textus ajtaját, mert a mondatszerkezet árul-
kodik az üzenet nyitjáról. Jó példa erre az Ároni áldásról 
(4Móz 6,22–27) mondott igehirdetés egyik részlete: „Mit 
jelent ez az áldás a maga hármas tagoltságában Isten né-
pére nézve? Felfi gyelhetünk a hármas tagoltság művészi 
felépítésére: az első tag három, a második öt, a harmadik 
hét szóból áll, és ebben egy belső fokozást, tartalmi ívelést 
is meg kell látnunk, amely a mindent egybefoglaló békes-
ségben teljesedik ki. Ennél fontosabbnak kell tartanunk, 
hogy háromszor két tagban az első ige mindig Isten vala-
milyen cselekvését fejezi ki (áldjon, világosítsa, fordítsa), 
a második ige Isten cselekvésének a következményét adja 
(őrizet, könyörület, békesség). Főleg az utóbbiakban talál-
juk meg az áldás tulajdonképpeni jelentését a gyülekezet 
számára.”11 Egy másik igehirdetés a 130. zsoltárt magya-
rázva már a bevezetésben rámutat a struktúra lényegére: 
„Ha a felolvasott nyolc verset együtt és felülről nézzük, jól 
kivehető, hogy tartalmukban haladvány van: a mélységből 
fakad fel a kiáltás és megérkezik a boldog bizonyosságig. 
Mintha az imádkozás, az éneklés közben jutna el a zsol-
táros a felismerésre: bizonyára Isten megszabadít minden 
szenvedéstől és bűntől. S bár nem innen kapta elnevezé-
sét, úgy érezzük, hogy a nyolc vers nyolc grádics, amelyet 
meg kell járnia minden embernek. Hogyan halad a grádi-
cson a zsoltáros a mélységből a magasság felé?”12 A továb-
biakban ezt a kérdést válaszolja meg az igehirdető a pré-
dikáció négy tételében.

 10 Derencsényi István: Isten szivárványíve alatt. Debrecen, 2009. 321.  o. 
Az emlékezés kötelessége, a hálaadás lehetősége című igehirdetés.
 11 Kozma Zsolt: Alkalmas és alkalmatlan időben. Az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerület kiadása. Kolozsvár, 1993. 206. o. Lásd még e kö-
tetből az Isten kegyelmében bízva című prédikációt, amelynek textusa 
Ézs 54,6–10: „Figyeljük meg, hogy kétversenként hogyan végződnek 
az egyes üzenetek. Először Isten szól (ezt mondja Istenetek – 6b), aki 
hatalmas, és jelen van Babilonban is; azután a megváltó Úr, akinek joga 
van hozzánk, mert váltságdíjat fi zetett érettünk, ő a vagyont visszaváltó 
férj (8b); végül könyörülő Úr ő (10b), aki nemcsak hatalmas és jogos 
Urunk, meg tud váltani, hanem meg is akar, mert könyörülő.” Kozma 
Zsolt: Alkalmas…, 25. o.
 12 Kozma Zsolt: Állj elő az Igével! Kolozsvár, 2002. 161. o.

Az ószövetségi textusok kezelésének érdekességei közül 
szembeötlő, hogy az evangélikus perikóparend ószövet-
ségi textusainak számát vannak, akik keveslik. Csak em-
lékeztetek a Lelkipásztorban 1999-ben megjelent cikkvál-
tásra ifj . Bence Imre és id. Magassy Sándor között.13 Bizo-
nyára ez is közrejátszott abban, hogy 2001-től elindult egy 
külön füzetsorozat megjelentetése Jutta Hausmann és ta-
nítványi köre szerkesztésében Az Ószövetség a szószéken 
címmel, amelyben az egyházi esztendő ószövetségi alap-
igéihez találnak az igehirdetők segítő anyagot.

A református igehirdetők jó része – hagyományosan – 
ott is túlhajtja a krisztologizálást, ahol arra nem ad alapot 
az adott textus, de némelyeknél elmozdulás is tapasztalha-
tó abban, hogy terjed az ószövetségi textusok önértékének 
felfedezése és a túlhajtott krisztologizálástól való óvakodás.

Az evangélikusok között az ószövetségi textusok ese-
tében is általános a lutheri was Christum treibet elv betar-
tása. Markáns példája ennek a Józs 23,14–16-ról írt prédi-
káció: „A Józsué által megszólaltatott reménység betelje-
sedését is Jézus Krisztus jelenti. Ezért az ószövetségi ige 
alapján is Krisztust hirdetjük. Őneki kellett megszületnie 
és értünk meghalnia, hogy »ne pusztuljunk ki erről a föld-
ről«. Józsué testamentumától így eljutottunk Jézus testa-
mentumához.”14 A zárómondatok is folytatják a párhuzam-
ba állítást, a fokozásra törekedve: „Józsué testamentuma 
Jézusét készíti elő. Emlékezünk Józsuéra – és Jézusban re-
ménykedünk. Beszélünk Józsuéról – és Jézusra hallgatunk. 
Figyelünk Józsuéra – és Jézusban hiszünk.”15

Mivel a textusválasztás kérdése is ide tartozik, ezért 
örömmel állapíthatjuk meg, hogy gyarapodott és minőségé-
ben is javult az igehirdetők számára készülő segédanyag-kí-
nálat. Hagyományosnak nevezhetjük a Református Egyház 
vázlatait, amelyek a Bibliaolvasó kalauz vasárnapi textu-
saira koncentrálnak, míg a Lelkipásztor valóban Az ige-
hirdető műhelyévé lett, és koncentrált, tömör exegetikai 
és homiletikai anyagaival mindenképpen tudatosan részt 
vesz az igehirdetés szellemi igényességének fenntartásá-
ban.16 Néhány évfolyam óta változatos citátumokkal, il-
lusztrációs ötlettár járul a vázlatokhoz. Mindkét szaklap 
teljes igehirdetés-közlést is végez. Megörökítik a rendkí-
vüli alkalmak igehirdetéseit és a kazuális szolgálatok kö-
zül is a jelentős személyiségek temetésén elhangzott pré-

 13 Ifj . Bence Imre: Kezünkben a teljes Szentírás! avagy miért nem 
prédikálunk ószövetségi textusokról? Lelkipásztor, 1999/2. 60–61. o. 
Id. Magassy Sándor: Elhanyagoljuk-e az Ószövetséget? Lelkipásztor, 
1999/4. 146–147. o.
 14 Hullámhossz. Szerk. Szabó Lajos. Luther Kiadó, Budapest, 2003. 
165. kk. Fabiny Tamás Két testamentum című igehirdetése, 168. o.
 15 Uo. 169. o.
 16 Vö. Szabó Lajos: A szellemi igényesség fenntartása az igehirdetés-
ben. In: Tanítványok. Tanítványai köszöntik a 85 éves Prőhle Károly 
professzort, aki – velünk együtt – maga is Tanítvány. Szerk. Fabiny 
Tamás. Evangélikus Teológiai Akadémia, Budapest, 1996. 40–49. o.
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dikációkat. Olykor fordítások is napvilágot látnak jelentős 
külföldi igehirdetőktől.

A Kolozsváron, 1990 reformáció havától megjelenő Ige-
hirdető című havilap minden száma kidolgozott, teljes ige-
hirdetéseket ad közre.17

Egészen új orgánum a Debrecenben 2007 áprilisától 
megjelenő Igazság és Élet című igehirdetői szaklap, amely 
nagyobb lélegzetű előtanulmányokat, Predigtstudieneket 
közöl a német perikóparend alapján a vasárnapi igehirde-
tésekhez, és a kazuális szolgálatokhoz is segítséget ad. Eb-
ben a lapban még nagyobb tere van a textuskibontás teo-
lógiai megalapozásának, kontrolljának és az istentisztelet 
egységes megformálásához adható impulzusok közlésének.

Fontos tendenciára kell itt rámutatnunk. Református 
talajon, ahol évszázadokig vagy a lectio continua és/vagy 
a szabadon választott textus határozta meg az igehirde-
tést, a reggeli istentiszteletek megszűnésével és a Biblia-
olvasó kalauz szerinti vasárnapi textusválasztással iga-
zából megtört ennek a hagyománynak a folyamatossága. 
Tulajdonképpen a Bibliaolvasó kalauz – nevéhez méltóan 
– nem prédikációs vezérfonal. Az olvasás szempontjából 
lectio continua, de annak az igehallgatónak, aki csak va-
sárnap találkozik az ún. „napi igével”, olyan, mintha egy 
sajátos perikóparendből kerülne elé a textus. A reformá-
tus igehirdetési gyakorlatban ezért sokan rendre, meder-
re, prédikációs vezérfonalra vágyunk. Ennek a jele ez az új 
orgánum is, jóllehet még előttünk (reformátusok) áll egy 
nagy horderejű és minden lelkipásztort érintő, széles kö-
rű eszmecsere, amelynek a végén újra állást kell foglalni 
a mértékadó textusválasztási mód, módok mellett. Ennek 
során nem vehetjük el a református írásmagyarázat örök-
ségét, amely a tota scriptura elvét mindig tiszteletben tar-
totta, s nem szelektált, rangsorolt, válogatott az igék kö-
zött, hanem vallotta, hogy a Szentlélek minden igeverset 
felhasználhat az Isten akarata közlésére. Ez az alapelv a 
perikóparendek esetében sérül. A textusválasztás módo-
zatainak tudatos teológiai szempontú újragondolása sem-
miképpen nem spórolható meg! Ennek fóruma és induká-
lója éppen az Igazság és Élet lehet.

A kívánatos az lenne, hogy a teológiai megfontolá-
sok után eljussunk arra a szintre, amely a textusválasz-
tási módok változatos, tudatos és megtervezett haszná-
latával szolgálja majd a gyülekezetépítés és a keresztyén 
identitás megerősítését. Ebben a tervszerű igehirdetői mo-

 17 Csiha Kálmán püspök ajánlása szerint: „Sokat vívódunk magunk-
ban, sokszor megszürkülünk, megerőtlenedünk, aztán Isten újra mege-
rősít. Egymás igehirdetését nem hallgathatjuk, mert mindegyikünknek 
szolgálnia kell. De sokszor felfrissülünk, ha szolgatársaink bizonyság-
tételét olvashatjuk. A nehéz időkben körbejártak legépelt igehirdetések, 
hogy ezt a célt szolgálják. Én is szívesen olvastam mások prédikációit. 
Az egymás hite által való épülés áldott lehetősége ez. Az Igehirdető ezt 
kívánja szolgálni, s azt, hogy ösztönözzön munkánk minél jobb elvég-
zésére.” Igehirdető, 1990/1. 3. o.

dellben a gyülekezeti alkalmak sajátosságait fi gyelembe 
véve, párhuzamosan alkalmazva a legkülönbözőbb tex-
tusválasztási módok élhetnek egymás mellett, s gazda-
gíthatják legnemesebb vonásaikkal igehirdetésünket. Va-
gyis a keresztyén szabadság jegyében a lectio continuának, 
a perikóparendnek, a tanító sorozatok lehetőségének és a 
témaprédikálásnak is meg kell kapnia a helyét a gyüleke-
zet lelki táplálásának és épülésének tudatos rendjében.

Exkurzus: A perikóparend sajátos kínálatából 

fakadó megoldások

A téma uralma a textus fölött

Van, amikor a témát hordozó tételmondat, jellegzetes ki-
fejezés vagy szókapcsolat mint „témafej” refrénszerűen 
visszatér a főbb bekezdések elején. Pl. a Jelzőváltás című 
adventi igehirdetésben (textus: Lk 3,16), ahol a visszatérő 
refrén: „Nehéz adventet ünnepelni”18 vagy egy karácsony 
szentesti igehirdetésben, ahol az „Ím, jászlad mellett tér-
delek” kezdetű énekre utalva, a „Csak térdelve…” kezde-
tű tételmondatok tagolják a prédikációt.19 Vízkereszt ün-
nepe utáni 3. vasárnapra készült a Milyen tűz van benne-
tek? – Terepgyakorlat tűzzel című igehirdetés (textus: Lk 
9,51–56), amelyben a „tűz” kifejezéssel való játék jellemzi 
a szó szerint sziporkázó szöveget, ahogy javasolja is a szer-
ző: „Kezdjük egy kis »tűzismerettel«, bibliai alapokon…”20

Az ének mint cantus fi rmus és a textus mint 
kísérőszólam

Előfordul, hogy az adott ünnepkörre ajánlott ének moti-
váló ereje adja a prédikáció cantus fi rmusát, míg a textus 
kísérőszólammá szelídül. A Krisztus-arcú Isten című ige-
hirdetés vízkereszt vasárnapjára íródott (textus: Jn 8,12). 
Az igehirdető Jézus önmeghatározásából indulva („Én va-
gyok a világ világossága…”), négyes történetfüzért bont 
ki: „Négy mozzanatot emelünk most ki János evangélista 
tanúságtételéből, amelyekben Jézus megmutatja, hogy ki-
csoda ő, kicsoda Isten, és micsoda a világosság. E három-
mal már alapigénk előtt találkozunk az evangéliumban, 
a negyedik pedig az az esemény, amely felé az elbeszélés 
tart, Jézus szenvedése.”21 Ezeket szem előtt tartva beszél a 
prédikátor a kánai menyegzőről, a betesdai beteg meggyó-
gyításáról, a jeruzsálemi templomban tanító Jézusról és a 

 18 Hullámhossz, 9–11. o.
 19 Tükörkép, 31. o.
 20 Hullámhossz, 69–74. o.
 21 Uo. 55. o.



2 9 6

Krisztus keresztjéről. Ennek a textusból nem következő 
logikai láncnak a kulcsát csak a prédikáció végén árulja el 
az igehirdető: „Az egyik vízkereszti énekünkben Jézusról, 
a mennyek ragyogásáról énekelünk (EÉ 400). S míg a vilá-
gosságot várjuk, keressük, míg érte imádkozunk, ne felejt-
sük a kánai menyegzőt, azt a szombati napot a Bethesda 
fürdőben, a jeruzsálemi templomból kisomfordáló farize-
usokat és írástudókat, s végül a keresztről ragyogó fényt. 
Így lehet, így legyen ennek az éneknek az utolsó két sora 
közös vízkereszti imádságunk: Gyógyítsd konok pogány-
ságunk, S mindörökre téged áldunk!”22

Kerek egészre törekvés a perikóparend vasárnapjainak 
igehirdetéseinél

A vasárnap jellegét adó téma, textus és énekrend közös üze-
netének harmonikus kiaknázása. Telitalálatos megoldásra 
példa az a Böjt 3. (Oculi) vasárnapjára készült igehirdetés, 
amelynek két textusa van: 1Pt 1,17–21 és Zsolt 25,25.23 A zá-
rómondatban minden vázlatpont summázódik, sőt vissza-
köszön a bevezetés jellegzetes mondata is: „Akire nézek, az 
vagyok – meghökkentő kijelentés, de van benne igazság. 
Szemünk arra nézzen, aki ítélő bíránk, Krisztusban párat-
lan megváltónk, és a világnak s életünknek újjáteremtője, 
vagyis a valóságos Istenre. Hogy ne képzeletünk alkotta 
bálványnak, hanem az ítélő és megváltó Úrnak, a mennyei 
Atyának legyünk gyermekei.”24

A perikóparenddel kapcsolatos elégedetlenség

Létezik olyan eset is, amikor homokszem kerül a gépezet-
be, azaz a perikóparend összeállításával kapcsolatos elége-
detlenség szólal meg. A virágvasárnapra ajánlott Fil 2,1–4 
textussal kapcsolatban jegyzi meg a szerző: „Kissé megle-
pőnek, zavarba ejtőnek tűnik az ige, amelyet virágvasár-
nap ünnepére kijelölt egyházunk. Se szamár, se tömeg, se 
pálmaágak, se hozsannázás; nem tévesztett itt össze valaki 
valamit? Nem, valóban virágvasárnap van, Jézus jeruzsá-
lemi bevonulására emlékezünk, de nem lesz könnyű ösz-
szekötni ezt az eseményt Pál apostol szavaival, amelyeket 
a fi lippibeli gyülekezetnek írt. Csak érdekességként em-
lítem, hogy ez az igeszakasz a német perikóparendben a 
Szentháromság ünnepe utáni 7. vasárnapra van kijelölve.”25

 22 Uo. 58–59. o.
 23 Uo. 97–102. o.
 24 Uo. 102. o.
 25 Hullámhossz, 112. o.

2.2. Hitvallásosság

Az igehirdetés textusszerűsége után elmozdulást tapasz-
talunk az igehirdetés hitvallásszerűségénél is. Ambivalens 
megállapításban fejezhető ki állapotunk. Egyrészt a protes-
táns igehirdetés még jelenleg is erősen intellektuális, szá-
razon dogmatizáló, moralizálásra hajlamos, hűvös, infor-
máció jellegű. Gyenge az inspiráló ereje, és akadozik ben-
ne az indukció. Próbálja megcélozni az ember értelmét és 
akaratát, de elhanyagolja az emocionális szférát. Így „a szó 
fülig, ha érhet, de szívig nem mehet” (RÉ 512,4).

Másrészt mégis hiányzik az igehirdetés életesen tanító 
jellege és a gyülekezet identifi kációs szükségeinek kielégí-
tése. Ezért az élni tanító igehirdetés és az életszerű hitvallá-
sosság komolyan vételére kell intenünk egymást. A tanító 
igehirdetés a reformátori örökség része. Amikor a protes-
táns egyházak ezt az igehirdetési műfajt unalmassá tették 
és eltékozolták, akkor mindig mélypont jött, amikor meg-
becsülték, akkor azzal a hitbeli megmaradást szolgálták.

Amikor manapság szembe találja magát az egyház a 
„vallások piacán” egy szinkretista vallás- és világfelfogás-
sal vagy a hamis ökumenizmust zászlóra tűzve az általá-
nos keresztyénség szólamaival, sokféle szektássággal, po-
litikai és társadalmi messianizmussal, szabados demokrá-
ciával, globalizációval, információdömpinggel, technikai 
robbanással, testkultusszal, sztárcsináló emberimádat-
tal, és még sorolhatnánk, akkor nem csoda, ha a történel-
mi egyházak tagjai között fenyeget a gyülekezetek tagjai-
nak identitáskrízise. Vékonyka és sekélyes a felnőtt nem-
zedékek keresztyén hitismerete. Szükséges korról korra 
kidomborítani az igehirdetés tanító jellegét, hogy az így 
kapott immunanyag védelmet adjon, és megszilárdítsa az 
igaz hitet. Ennek az őrállói feladatnak a hűséges betölté-
séhez segíti hozzá az igehirdetőt az, ha nem szakad el a te-
ológiai tudománytól, és nem szűnik meg teológus marad-
ni. Nem teológiát kell prédikálni, de a prédikálásért az ige 
tudósainak kell maradni, hogy az igehirdetés tisztaságát 
maga tudja kontrollálni.26

2.3. A kontextus kihívásai – a gyülekezetszerűség
és az időszerűség kérdésköre

Ernst Lange szerint az ige szolgálata mindig a szituáció és a 
tradíció között történik. Ezt folytathatjuk azzal a saját defi -
nícióval, hogy a gyülekezetszerűség a folyamatba ágyazott 

 26 Vö. Béres Tamás: Rendszeres teológia az igehirdetésben I–III. 
Lel kipásztor, 2007/8–9. 295–299. o. 2007/10. 362–367. o. 2007/11–12. 
419–422. o. Pángyánszky Ágnes: Az egyház tanításának aktualitása 
az igehirdetésben. Lelkipásztor, 2007/11–12. 430–433. o. A komplex és 
információtól duzzadó tanító igehirdetésre példa: id. Hafenscher Ká-
roly: Húsvét. In: Hullámhossz, 131–138. o.
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problémaérzékenységből, az elmélyedés igyekezetéből, az 
érthetőségre törekvésből és a helyzetérzékeny megszóla-
lásból tevődik össze.

A római katolikus pasztorálteológus, Joseph Müller27 a 
kontextus kihívásait egy ábrába sűrítette:

A világunkban lejátszódó változások hatnak az evangéli-
umhirdetésre. Joseph Müller ábrája a „négy sarokponttal” 
megadja a különböző koordinátákat, amelyekkel azok a 
körülmények határozhatók meg, amelyekben a keresztyé-
neknek és a gyülekezeteknek meg kell felelniük az evan-
gélium igényeinek.

• A történelem az idő melódiájára fi gyelmeztet, ame-
lyet konkrét korunkban is szem előtt kell tartani.

• A társadalmi nyilvánosság, a közélet jelenti azt a kon-
textust, ahol a mindenkit érintő politikai, gazdasági 
változások mennek végbe.

• Az egyén, a csoport a személyes élettérben válhat szub-
jektummá, és itt bontakozhat ki.

• Az egyház, a gyülekezet a kooperatív pasztoráció hely-
színe, amelyben a gyülekezeti tagok készülnek az el-
jövendőre, és ahol várják a visszajövő Krisztust.

 27 Joseph Müller: Pastoraltheologie. Styria Verlag, Graz, 1993. 
86. o.

Az prédikál gyülekezetszerűen és időszerűen, aki tisz-
tában van kortársai és sorstársai gondolkodásmódjával, 
iránykeresésével, bizonytalankodásaival és lapszusaival, 
a szellemi hatások fogásaival és célpontjaival. Erre mutat 
rá az az igehirdetés, amely az útkészítő Keresztelő Jánosról

szólt Lk 3,1–6 alapján: „Lehet-e ma még hinni abban, hogy 
a világ folyását nem az államfők és kormányfők, nem a ha-
tározatok, szerződések alakítják, hanem az Úrnak az a be-
széde, amely az igehirdetés szerény teveszőr ruhájában ma 
is kiáltó szó a pusztában? Ha nem hiszünk ebben, akkor 
minden mi szószéki erőlködésünk csak a világ egyik sar-
kába beszorult visszhangtalan vergődés lesz. Azt a pusztai 
»közeget«, amelybe belehangzott Isten beszéde, így jelle-
mezhetnők: politikai elégedetlenség és vallásos megelége-
dettség. A mi világunk ez, a mai politikai és egyházi hely-
zet, s bár akkor és most az igehirdetés nem tekintett és nem 
tekinthet el a politikumtól, az, amit János igehirdetése el 
akart érni, a felszínes, képmutató megelégedettség, a ké-
nyelmes vallásos gyakorlatokba lustulás leleplezése volt.”28

A kontextus kihívásai közül az egyik legkényesebb az, 
hogy hogyan jelenik meg napjaink protestáns igehirdeté sé-
ben a politikum és a nemzet témája.

 28 Kozma Zsolt: Állj elő az Igével! Kolozsvár, 2002. 62. o.
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A perikópatextusok alapján megszólaló evangélikus 
igehirdetésekben alig-alig találkozni politikummal, inkább 
egzisztenciális nyitottsággal tanácsolnak a személyes élet-
kérdésekben, a társadalmi problémákban és a lelki életve-
zetés terén. Ez nem új megállapítás, hiszen már 1994-ben 
(tizenöt évvel ezelőtt) azt fogalmazta meg az akkori evan-
gélikus igehirdetést elemző id. Hafenscher Ká roly, hogy: 
„Magyarkodás a szószéken, evangélikus szószéken iga-
zán különös hang.”29

Református igehirdetőknél gyakrabban találkozunk 
politikai és nemzetpolitikai véleménynyilvánítással, sőt 
olykor átpolitizált prédikációkkal, de hozzá kell tennünk, 
hogy itt sokkal szélesebb skálájú a társadalmi-etikai te-
matika és a nemzeti sorskérdésekre történő válaszkeresés, 
mint az evangélikus igehirdetőknél. „A templom termé-
szetesen nem a napi pártpolitizálásnak a helyszíne, ellen-
ben a templomból és az egyházból nem zárható ki a köz-
ügyek iránti érdeklődés és a közügyekért vállalt felelősség. 
Nem rekeszthetők ki a templomból és az egyházból azok 
a súlyos és égető életkérdések, melyeket az istentiszteleti 
közösséget alkotók szívükben, lelkükben, agyukban ma-
gukkal hoznak. Ezeket az életkérdéseket igenis az evangé-
lium patikamérlegére kell helyeznie mind az ige hirdetői-
nek, mind pedig az ige hallgatóinak. A közélet eseményei-
re, jelenségeire igenis refl ektálni kell igeileg; csupán ennek 
a fordítottja nem következhet be, vagyis a közélet esemé-
nyei és jelenségei sohasem lehetnek kijelentésforrássá az 
anyaszentegyház számára.”30

Mivel ezen a téren nagy a kísértés, ezért szükséges átis-
mételni a biblikus tanítást a politika, a nemzet és nemzet-
politika szószéken való jelenlétének témakörében.

W. Engemann 2001-ben megjelent Homiletikája sze-
rint:31

1. A prédikáció teremtés karaktere miatt mindig politi-
kus. Ha és amikor Isten megszólal, ott mindig hatalmi szó 
szólal meg. A prédikáció mindig teremtési és politikai ak-
tus, mivel történelmet formál az egyéni és közösségi, azaz 
az emberi egzisztencia konkrét megjelenési formájában. 
Mindig a teremtmények létjogosultságát hangsúlyozza.

2. A prédikáció elkerülhetetlenül politikai karakterű, 
mert nyilvánosan szólal meg.

3. Mindig pártos, mert minden teremtett létjogosultsá-
gát hangsúlyozza. Pártos a teremtés iránt.

4. A politikai prédikáció funkciói: felelősségébresztés a 
világ iránt és az üdvöt hozó Kijelentés iránt. Érett politikai 
felelősség a hőzöngéssel szemben. Erkölcsi instancia. Ide-
ológiakritikus funkció az Írásból adódóan. Prófétai funk-

 29 Id. Hafenscher Károly: Evangélikus igehirdetés ma? Lelkipásztor, 
1994/4. 122. o.
 30 Derencsényi István: Isten szivárványíve alatt. Debrecen, 2009. 114. o.
 31 W. Engemann: Einführung in die Homiletik. Tübingen–Basel, 2002. 
382–397. o.

ció: nem beleveszni az adott társadalmi-politikai helyzet-
be, hanem leleplezni azt az Írás szempontjából.

A 20. század második felének nagy erdélyi igehirdető-
je, László Dezső ebből az alapállásból kiindulva mondja ki 
Nép, nemzet, lelkipásztor címen megjelent két előadásában 
az igehirdetésben megjelenő politikummal kapcsolatban 
azokat a szempontokat, amelyek ma is megfontolandók:32

1. „A hitből a nemzet tagjai számára mérhetetlen erő, 
mindennél erősebb összefogásra késztető szeretet, határta-
lan áldozatkészség és a legtisztább felelősség származik.”

2. Az egész történelmi létnek maga Isten a kormány-
zója, ezért lelkipásztori feladat rámutatni az Isten gondvi-
selésszerű vezetésére egy nemzet életében.

3. Az egyházra nézve nem lehet közömbös az a törté-
nelmi helyzet, amelyben a rá bízott nép él.

4. „Az egyháznak kötelessége a legmagasabb emberi 
igényeket állítani az állam elé, s az államot segítenie kell 
abban, hogy a rá bízott polgárok külső jólétéről, ember-
hez méltó életéről gondoskodni tudjon. Az egyháznak ezt 
a munkáját tömören, kollektív diakóniának nevezhetjük.”

5. Az egyház iskolái a hitéleti feladatokon túl az általá-
nos emberművelés és a nemzeti művelődés őrhelyei is. Az 
egyház mint sajátos lelki közösség körül kialakul egy tár-
sadalmi és művelődési közösség is.

6. Segíteni kell a lelkipásztornak először a nemzet teljes 
és helyes önismeretre jutását; másodszor a nemzeti bűnök 
megbánását;33 a harmadik feladat a nemzeti hivatástudat 
és küldetés hívő keresése és az arra való rámutatás;34 ne-
gyedszer képviselni kell a szellemi értékek fontosságát.35

Ezek a tételek is egymást erősítve óvják a jelenkori ige-
hirdetőket attól, hogy a döntő kérdéseket végletesen leegy-
szerűsítsék, vagy radikális politikai szemlélet sodrásába 
kerüljenek. Óvakodni kell attól, hogy a Krisztus párat-
lan, semmihez sem hasonlítható szenvedésével és halálá-

 32 A két előadással vö. László Dezső másik két írását is: az 1931-ben 
íródott A magyarság és a keresztyénség prófétai egysége című írást (in: 
László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai. Kolozsvár 1997. 205–207. o. 
/Minerva Könyvek, 6./), amelyből gondolkozásának változásairól is 
ír, valamint A lelkipásztor mint hungarológus című cikkét (Igazság és 
Élet, 1938. 290–298. o.).
 33 „A nemzeti bűnök olyan mértékben szorulnak háttérbe, veszíte-
nek hódító erejükből, amilyen mértékben elhatalmasodik egy nemzet 
lelkén a komoly keresztyén bűnbánat, és megindul a Krisztus vezetése 
alatt a nemzeti bűnök legyőzésére irányuló küzdelem.”
 34 „A nemzeti küldetésben való hit nem racionálisan kielemezhető 
történelmi tényező, hanem a teremtés titkai közé tartozó határoz-
mány.” Lelkipásztori feladat a hit történetfi lozófi ájának megragadása 
és továbbadása.
 35 „Az evangélium hatásaitól elszakított nemzeti értékelés igen gyak-
ran megelégszik a nemzet fi zikai létének szolgálatával, s csupán a jobb 
anyagi körülmények biztosításáért követel a nemzet tagjaitól áldoza-
tokat. Az evangéliumtól elszokott nemzet önmagán kívül semmi más 
emberi értékről sem akar tudni, a hatalmas embervilágon belül önma-
ga számára elzárkózik, s minden más népet mint saját önző céljainak 
puszta eszközét tekinti.”
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val egy vonalba és azonos kategóriába kerüljenek a „ma-
gyar nagypéntek”, a „magyar hiszekegy”36 és a „magyar 
Sion” szimbolikájának véráldozatai. Krisztus szenvedése 
csak vigasztalás lehet a szenvedők, a kereszthordozók és 
mártírok számára, de nem rokonesemény. Tudnunk kell, 
hogy történelmi nagyságok hősiessége, vértanúsága, éle-
tük elvállalt hátratételei csak egy igen kis részét jelentik a 
keresztútnak, s a megváltás krisztusi művének másságá-
hoz nem férhet kétség.

A nemzeti öntudat józanságát akkor növeli a keresz-
tyén hit, ha megláttatja, hogy a népiség az Isten iránti en-
gedelmesség helye, a történeti valóság mezeje, ahol végbe-
mehet a megszentelődés folyamata, és amely az örökkéva-
lóság szempontjából átmeneti állapot.37

3. Új irányok és tendenciák a formai-homiletika terén

A prédikációs kötetekben megfi gyelhető az igehirdetés át-
fordulása az eddig uralkodó deduktív prédikációs modell-
től az induktív irányba. Az amerikai homiléta, Fred B. 
Craddock tette ezt a megkülönböztetést.38

A két modell minden homiletikai munkaeszközt tekint-
ve eltérő. Az alapkülönbség a célmeghatározásban jelent-
kezik: a deduktív igehirdetés-modell valamely hitigazság 
megmagyarázására törekszik. Az induktív igehirdetés-
modell a vallásos tapasztalat megosztására. A deduktív-
nál a prédikáció egy előfeltételezett igazságot követ nyo-
mon (premissza), a hallgatóság életében fellelhető példáig. 
Az induktív tapasztalatot szólaltat meg, és így személyes 

 36 Vö. A magyarság és a keresztyénség prófétai egysége című írásával. 
In: László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai. Kolozsvár, 1997. 205–207. o. 
/Minerva Könyvek, 6./
 37 A népiség teológiájához lásd Karl Barth: Kirchliche Dogmatik III/4. 
(1951) 323–334. o. Ifj . Fekete Károly: A keresztyén nemzeti öntudat. Re-
formátus Szemle, 1998. 233–240. o.
 38 Fred B. Craddock: As One Without Authority. Nashville, Abingdon, 
1971.

belátást tesz lehetővé. Itt tehát nem egy mondatot, egy té-
telt értek meg és fogadok el, hanem az életnek egy kicsiny 
megtörtént darabját.39

A deduktív irányból az induktív irányba fordulás azon-
ban önmagában még nem garanciája annak, hogy megszű-
nik az az általános kísértés, hogy az igehirdető a konkrétu-
mok kényes világából az általánosságok világába menekül.

Az átnézett kötetekben leggyakrabban az igehirdetések 
klasszikus evangélizációs megoldásaival, a hármas felosz-
tással, a textus dinamikáját követő struktúrával és téma-
prédikációkkal lehetett találkozni. Jellegük szerint legtöbb-
ször a tanító, közlő, felvilágosító-informáló, referátumsze-
rű és monológot folytató, kevesebbszer a megszólító típus 
volt az általános. Néhány újszerű megoldás alkalmazása 
ezért különösen is szembetűnő és biztató volt.

A három újabb evangélikus gyűjteményes kötetből ki-
derül, hogy van kedv, szorgalom, merészség és szellemi-
lelki felkészültség az igehirdetés-műfajok kipróbálására, 
a kísérletezésre.

Mintha kezdenénk megérteni, hogy korunkban – és a 
közeljövőben még inkább – nem lehet leélni egy igehirde-
tői életpályát egyetlen egy, jól bejáratott és közben elkop-
tatott igehirdetői stílussal.

Többen is vannak a Szabó Lajos által szerkesztett há-
rom evangélikus igehirdetés-kötetben publikáló lelkészek 
között, akik három-négy különböző típusú igehirdetést ad-
tak le, amelyek a maguk műfajában mind elfogadhatók és 
igényesek. A jövő igehirdetőjének „több szólamban”, azaz 
több igehirdetés-műfajban is tudnia kell karakteresen igét 
hirdetni, s a feldolgozás módjánál mindent mérlegelve kell 
tudnia dönteni arról, hogy melyik igehirdetés-műfajt fogja 
választani annak érdekében, hogy az adott textus üzeneté-
hez, az adott alkalom sajátosságait komolyan véve, ott és 
akkor a legcélszerűbben szólhasson a gyülekezethez.

3.1. A tanuláslélektani modell szerinti felépítés40

Az egyik legjobban ideillő illusztráció egy nagyszombati 
igehirdetés, amely A csend hangjai címmel olvasható, és 
Mt 12,38–42 alapján íródott.41 A modell öt részének gon-
dolatmenete mintaszerűen követi a klasszikus struktúrát:

a) Motivációs fázis (quasi exordium): Szükségünk van 
jelekre. Hányféle jel, szimbólum övezi az emberi történe-
lem hosszú folyamát… Egyetlen jeladás életet menthet… 
Ha a védjegy hiányzik az áruról, akkor biztosak lehetünk 
abban, hogy az hamis.

b) A probléma behatárolása (quasi propositio): Ha úgy 

 39 Martin Nicol: Grundwissen, 84. o.
 40 Peter Bukowski: Predigt wahrnehmen. Neukirchener Verlag. Neu-
kirchen-Vluyn, 1990. 26–35. o. 
 41 Hullámhossz, 125–129. o. 
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tetszik, védjegyet követelnek Jézustól: Mester, jelet akarunk 
látni tőled! Igazold magad…

c) Próbálkozás és tévedés (quasi confi rmatio): Hányszor 
és hányszor fogalmazódik újra a farizeusok mondata azóta 
is! Tamás: Ha nem látom kezén a szegek helyét… Karin-
thy-idézet az Előszóból… Igazoltatni akarnád Jézust te is?

d) A megoldás felkínálása (quasi refutatio): Nem ada-
tik más jel, csak a Jónás próféta jele. A dicsőséges, látvá-
nyos, szenzációs jel elmarad, helyette a teljes kiüresedés-
ben a szenvedő, eltemettetett Emberfi a bizonyítja előttünk 
Isten szeretetét. „A szolgai forma két pólusán, a bölcsőben 
s a koporsóban mutatja meg nekünk e két esemény a nagy 
örömhírt: emberré lett az Isten. A nagyszombati hallgatás, 
némaság, elrejtőzés már a nagy győzelem csendje. A Krisz-
tus-hit pedig képes meghallani a csend hangjait.”

e) A megoldás elmélyítése (quasi peroratio): Elmélyítés 
bibliai példákkal: „Jónás jele”, Sába királynője és Salamon 
találkozása, Elizeus és Naamán története, a bizonyságtevő 
római százados, Fülöp a gázai úton. Mint fi gyelmeztető jel 
mutatkozik meg Jézus szavaiban a pogány világ megszé-
gyenítő hite. A kegyelmet nyert pogányok a ma egyházát is 
megszégyenítő módon megértették Isten igéjét. Éppen ők, 
akik…, mert Krisztus szabadításának örömhíre univerzá-
lis. Én is megtanulhatom: nem látványos, hangos csodá-
ban, hanem életének önátadásában, a nagyszombati csend 
hangjaiban mutatja meg magát az Isten.

3.2. A dialógusprédikáció

Ritka forma, de dokumentálható a dialógusprédikáció ki-
próbálása. A Lelkipásztor 1994. évfolyamában (7–8. szám, 
292. k.) jelent meg Pásztor Antal és Nagy Zoltán párbe-
szédes igehirdetése, amely a budapest-fasori evangélikus 
templomban hangzott el, s magam is kipróbáltam 2005-ben 
az evangélikus–református lelkésztalálkozón Balatonszár-
szón Réz-Nagy Zoltánnal, illetve évekkel korábban teológiai 
istentiszteleten Debrecenben, Bodó Sára kolléganőmmel.

Ajánlott lenne többször megvalósítani: pl. ökumenikus 
alkalmakkor, lelkész házaspárok között, és két- vagy több-
lelkészes gyülekezetben. Az egy Lélekkel megitatottság, a 
testvéri békesség és közösséggyakorlás kimutatásának ál-
dott eszköze lehetne, a kollegialitás szép gyümölcse, ha 
együtt mondjuk ugyanazt. A párbeszédes igehirdetés ha-
tásos gyógymódja lehetne mindenféle hierarchikus csábí-
tásnak, antikollegiális tendenciának.

3.3. Textus és mottó együtt?

Egy fi gyelemre méltó és nagy számban előforduló jelenségre 
is fi gyelmes lettem. Sok igehirdetés textusa után, az igehir-
detés első mondata egy nem bibliai idézet, ill. tudatosan is 

kiírt és „mottó”-ként megnevezett citátum. Én a tizenötö-
dik ezt jelző strigulámnál megálltam.42 Találkoztam első 
mondatként – ami az igehirdetés egyik legexponáltabb és 
legérzékenyebb pillanata – József Attila-, Adamis Anna-, 
Simone Weil-, Quintilianus-, Saint-Exupery-, Pilinszky Já-
nos-, Ottlik Géza-, Chaim Potok-, Rúmi-, Verseghy Ferenc-, 
Anthony de Mello-, Milan Kundera-, Holló András-, Rónay 
György-idézetekkel. Itt-ott hosszabb prózarészletekkel is.

Veszélyt látok ebben a jelenségben, mert nem sok kell 
hozzá, és a mottók elindulnak a társtextussá válás útján. 
Ennek az a veszélye, hogy az emberi mondás, idézet ma-
gyarázata kitüntetettebb fi gyelmet kap és fontosabb lesz 
az ige üzeneténél.

3.4. Meditációs textusfeldolgozások

Igen szép számmal találhatók Lélektől ihletett meditációs 
textusfeldolgozások.43 Közöttük képmeditációs áhítatok,44 
már-már esszé jellegű prédikációk,45 narratív igehirde-
tések46 és narratív textusfeldolgozás bibliai parafrázissal 
kombinálva. Ez utóbbinak egy részlete országosan is el-
terjedt, ezért említem példaként most éppen ezt. Ötvened 
vasárnapra készült, textusa 1Kor 13,1–13, címe: Az Isten 
szerelme. A prédikáció indítása Nagy-Bandó András hu-
morista egyik fordulatának mintájára történik: „Félsza-
vakból megértjük egymást. Azt mondom: egy korinthus 
tizenhárom; azt mondod: a szeretet himnusza. Azt mon-
dom: tükör által homályosan; azt mondod: színről színre. 
Azt mondom: hit, remény; azt mondod: a legnagyobb a 
szeretet.” Majd a prédikáció centruma a szeretet himnu-
száról írt parafrázis (ez a részlet kezdett el önálló életet is 
élni), és végül egy konklúziókat kiterjesztő záró rész jön, 
amely már közelít a hagyományos igehirdetési stílushoz.

A jó bibliai parafrázis minden jellemzője kimutatható 
ebből a példából, hiszen:

• nem egyszerű összefoglalás, tartalma kiszélesíti az 
eredeti üzenetet;

• magában foglalja az eredeti szöveg minden kisebb 
részletét is;

• a parafrazeált szöveg jelentése érthetőbb az azt hall-
gató/olvasó számára, mint az eredeti szöveg;

• mára szólóan fogalmazza újra az üzenetet, és a terje-
delmen sem kurtít, hanem kifuttatja a gondolatokat.

 42 Pl. Tükörkép, 14., 70., 108., 152., 214., 222. o. Hullámhossz, 153., 162., 
214., 227., 280. o. Keresztmetszet, 116., 228., 243. o.
 43 Pl. Tükörkép, 88. kk. 108. kk.
 44 Pl. Bodó Sára – Fekete Károly: Üdvözítő született. Debrecen, 1998. 
85–100. o. A Szabó Lajos által szerkesztett három meditációs füzet: 
Fényforrás; Lélegzetvétel – Kilenc nap a léleknek; Jelzőtűz – Tizenegy 
bátorító szó. Mindhárom a Luther Kiadónál jelent meg.
 45 Pl. Hullámhossz, 153. kk. 282. kk.
 46 Pl. Hullámhossz, 200. kk. Református Tiszántúl, 1995. 2/19.
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A jó bibliai parafrázis dinamikus felfrissítő eszközévé 
válhat gyülekezeti imádságainknak és prédikálásunknak!

3.5. Hangsúlyos az igehirdető saját spiritualitásának 
fontossága

Spirituálisan kiszikkadt korunkban örvendetesen szapo-
rodnak a meditációs textusfeldolgozások. Joggal állapítja 
meg Szabó Lajos professzor: „A prédikációk az utóbbi évek-
ben érzékelhetően elmozdultak az önvallomás irányába.”47 

Meditatív, kitárulkozó, az ige belső hullámveréseit fi gyelő 
és annak hatásait rögzítő, mély érzékenységről tanúskodó 
alkotások sokkal nagyobb számban találhatók, mint a ko-
rábbi korszakban. Ellenhatás ez. Felgyorsult korunk sok 
kihordatlan, koraszülött igehirdetést produkál(t). Akik ezt 
felismerték, azok arra törekszenek, hogy az alapige keltet-
te gondolatok inkubációs ideje meghosszabbodjon, s ne a 
rövidzárlatos, sablonos mondanivalót vigyék a szószékre, 
hanem a kiérlelt üzenetet.

A meditációra hajlás az igehirdető saját spiritualitásá-
ról is árulkodik. Nem véletlen, hogy az az igehirdetői sze-
mélyiség a vonzó, amelyiktől távol áll minden nagyképű-
ség, magamutogatás, paposkodás és színészkedés.

A meditációra való hajlandóság jelzés arról, hogy a lelki-
pásztor rendelkezik-e teológiai kompetenciával: birtokosa-e 
az illető látás- és hallásélményeknek, hiszen akkor lesz neki 
mit megosztania az igehallgatókkal. Az egészséges spiritua-
litással rendelkező igehirdető vállalja és képviseli a teológiai 
tudomány komplexitását. Belső, spirituális igénye, hogy egy 
életen keresztül küzdjön a teológia „hiánybetegségeivel”: a 
felszínes biblicitás, a felületes exegézis, a rendszertelen gon-
dolkodás, a történelmi és egyházi identitáskrízis, a szociá-
lis érzéketlenség, a „fogalmazásgátlós” pongyolaság és a ki-
rívó műveletlenség ellen. Ez a teológuslelkület abban érde-
kelt, hogy a keresztyén teológia teljes kritikai eszköztárát a 
lelkészi szolgálat rendelkezésére bocsássa.

Az egészséges spiritualitású igehirdető igyekszik relá-
ciós kompetenciával szólni Isten üzenetét, mert a gyüleke-
zettel, emberekkel való kapcsolatra néz, s van nyitottsága 
népe, a gyülekezet tagjainak sorsa, érzései, gondjai iránt, 
a szeretet alapállásával.

Manfred Josuttis megfi gyelése szerint: „Igehirdetési té-
máink jelentős része a belső élettel kapcsolatos. Az igehir-
detés emlékezteti a hallgatókat a saját magukat foglalkoz-
tató nehézségekre. Nem felejthetik el a múltjukat. Bűntu-
dat gyötri őket. Szenvednek a külső követelmények alatt. 
Gyengének és kiszolgáltatottnak érzik magukat a nem min-
dig áttekinthető világban. Csalódtak az emberekben. Sok-
féle formában félelemmel néznek a jövőbe. (…) Nehéz ide-

 47 Szabó Lajos: Az igehirdető és az igehirdetés. Lelkipásztor, 2005/12. 
404. o.

gen emberek gyengéiről beszélni… Gyenge pontjaik igen 
sebezhetők. Ennek megfelelően védelemre vágynak, a szó-
szék alatt is. Ha az igehirdető ilyen témákat helyez az elő-
térbe, először önmagánál kell vizsgálatot tartania, hogy ő 
milyen érzékenyen reagálna, ha mások az ő gyengéiről kez-
denének el beszélni. (…) Az igehirdető nyilván segítő szán-
dékkal szól a problémáinkról, és tud is segíteni. Ugyanak-
kor – általában a beszéd vége felé – azok segítésére szólít 
fel bennünket, akik a szomszédságunkban, a munkahe-
lyen (üzemben) vagy a családban tőlünk várnak el jó szót. 
A segítségre szorultaknak hirtelen segítőkészeknek kell 
lenniük. A szenvedőknek el kell felejteni saját bajaikat, s a 
mások bajai felé fordulni. Erre csak akkor képesek, hogy-
ha minden gyengeségük ellenére szinte valószínűtlen erő-
forrással rendelkeznek…”48

Az igehirdető spiritualitásához hozzátartozik még két dolog: 
Van önismereti kompetenciája: nem függetleníti magát 

a prédikáció üzenetétől, sőt az rá is visszahat, de sohasem 
tolakszik oda saját személyisége az Isten igéje elé.

Személyes hitkompetenciájának segítségével leplezetle-
nül megmutatkozik a saját gazdag lelkisége. Manfred Seitz 
kifejezésével élve, megadatik neki a spirituális légkörte-
remtés ajándéka. Szerény határozottság jellemzi, amely 
az Isten ügyében nem ismer lazaságot és ügyeskedést, de 
kerüli a törvényeskedést. Walter Brueggemann szavai így 
erősítik ezt meg: „Újra és újra arra döbbenek rá, hogy leg-
többször nem több tanácsra, hanem több erőre van szük-
ségem. Nem új információra van szükségem, hanem arra 
a bátorságra, szabadságra, és ugyanilyen fontos, hogy eti-
káról és engedelmességről szóló beszédünk ne kényszerít-
sen, és ne legyen végletesen didaktikus. A kényszerítés és a 
didaktika az egyházat belátható módon a parancsolat egy 
újabb félreértelmezéséhez vezeti. Ez az új torzítás lehet a 
lelkész kedvenc témája, felekezeti ideológia, a legerősebb 
politikai csoport vagy bármi egyéb. Az ilyen torzító kény-
szer az embereket csak még jobban megerősíti meggyőző-
déseikben. És ami még fontosabb, az ilyen magabiztos, ön-
hatalmú torzításokat azért kell kerülni, mert az evangéli-
um igényével teljesen összeegyeztethetetlenek.”49

3.6. Sablonok, pongyola kifejezésmód, kánaáni nyelvezet

Lényeges elmozdulás érzékelhető a sablonok használata, a 
pongyola kifejezésmód és a kánaáni nyelvezetű fogalma-
zás területén. Sok-sok irodalmi idézet, bölcs mondás, re-
gényrészlet, versek, slágerszövegek; fi lozófusok, teológusok, 

 48 Manfred Josuttis: Rhetorik und Th eologie in der Predigtarbeit. Chr. 
Kaiser Gütersloher Verlagshaus. Gütersloh, 1994. 136–138. o.
 49 Walter Brueggemann: Finally Comes the Poet. 84., 88. o. Idézi Czö-
vek Tamás: A valóság ábrázolása, avagy az Ige műfaja és az igehirdetés 
műfaja. www.parokia.net/publicate/valosag.html.
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gon dolkodók velős megállapításai, régi és új misztikusok, 
katolikus-protestáns keresztyén személyiségek mondásai 
épültek be a prédikációkba, képek, fi lmek, zenék felidézé-
se történik.

David Buttrick szerint az alap nem a pontokba szedett 
tagolás, hanem a mozgásfolyamat metaforája. A prédiká-
ció paradigmája nem az egyetemi előadás, hanem az olyan 
művészetek, amelyek egyszeri és egyedi életűek, és erejüket 
ebből merítik: mint a tánc, a színház, a szimfonikus zene. 
Bruggemann egyenesen odáig megy, hogy a prózaivá ala-
csonyodott világban a prédikáció poétikus formáját szor-
galmazza. Reymond pedig Schleiermacherre utalva olyan 
prédikációt követel, amely sokkal közelebb áll a művésze-
tek világához, mint a tudományhoz.50

„Akik az evangélikus tradíciójú szószékre mennek fel 
– vallja Szabó Lajos –, vállalniuk kell a prédikációt mint 
értékteremtő, a minőségi kultúra szintjén lejátszódó ese-
ményt. A lelkészi pályával kapcsolatos presztízsvesztés, 
amelyet különböző közvélemény-kutatások kimutattak a 
mai Magyarországon, szorosan összefügg ezzel a (szószéki) 
színvonaleséssel. Nem lehet úgy minőségi kommunikációt 
folytatni, hogy nincs igazi feltöltődés a környezet tágabb 
és szűkebb értelemben vett minőségi kultúrájából. Hiába 
küzdünk a lelkészi szolgálat nagyobb társadalmi presztí-
zséért, ha a megszólalásunk és az aktuális kérdésekhez va-
ló hozzászólásunk alacsony színvonalú.”51

A szellemi igényesség,52 a gondolkodtató igehirdetés ma-
gával viszi a hallgatót a textus rejtelmeibe; nem a teológi-
ai szakkifejezések ismételgetése biztosítja az igehirdetés 
szellemi igényességét, nem is a tartalmi és szóhasználati 
komplikáltság, hanem a gondolkodtatás. Ezt erősíti meg 
egy mai, nem teológus igehallgató véleménye: „Az igehir-
detésnek nemcsak bizonyos igényeket kellene kielégítenie, 
hanem bizonyos más igényeket ébresztenie is; illetve tu-
datosan nevelnie is kellene a hallgatóságot, többek között 
azzal, hogy milyen igényeket hajlandó és milyeneket nem 
hajlandó kielégíteni.”53

A jelenkori magyar protestáns igehirdetés irányainak 
és tendenciáinak áttekintése azt mutatja, hogy a sok pon-
ton jelentkező pozitív kezdeményezések megerősítésére 
és kiterjesztésére van szükség, hogy igehirdetéseink még 
jobban szolgálhassák Isten országának ügyét. Isten elhoz-
ta az újbor idejét az egyház életében is. Kérdés, hogy tu-
dunk-e „tömlőt” váltani? Nemcsak újítani, hanem meg-
újulni, mégpedig teljesen és egészen. Erre a célra tekint-

 50 Martin Nicol: PredigtKunst. Praktische Th eologie, 2000/1. 19–24. o.
 51 Szabó Lajos: Az igehirdető és az igehirdetés. Lelkipásztor, 2005/12. 
405. o.
 52 A téma kifejtését elvégezte Szabó Lajos: A szellemi igényesség fenn-
tartása az igehirdetésben. In: Tanítványok. Tanítványai köszöntik a 
85 éves Prőhle Károly professzort… Szerk. Fabiny Tamás. Evangélikus 
Teológiai Akadémia, Budapest, 1996. 40–49. o.
 53 Bibó István: Igehirdetés az igehallgató fülével. Th éma, 1999/2–3. 23. o.

ve fogalmaztam meg előadásom befejező egységét, amely 
szemléletváltásra kíván ösztönözni.

4. Ösztönzés szemléletváltásra. Bevezetés 

az ígéretorientált igehirdetés-szemlélet alapjaiba

Az utóbbi húsz esztendő igehirdetéseit áttekintve, végképp 
megalapozottnak tartom Édesapám, tanszékelődöm, id. 
dr. Fekete Károly (1930–2008) néhány évvel ezelőtt meg-
fogalmazott váradalmát: „A gyülekezeti igehirdetés haté-
konyságáért aggódók szerint olyan lelkigondozói töltésű, 
gyülekezetet építő igehirdetésre lenne szükség, amelyik az 
evangélizáció nyomán támadt lelki éhséget, élő vízzel és 
tápláló lelki kenyérrel ki tudja elégíteni. Igeszerűsége bibli-
kus légkört áraszt, hitvallásossága az egészséges történelmi 
gyökerekről tesz tanúságot, empatikus töltése lelkigondozói 
szándékot tükröz, életszerűsége megment az életidegenség-
től, és missziói tüze bizonyságtételre sarkall.”54

Erre az összetett, de szükséges feladatra akkor leszünk 
képesek, ha mi, igehirdetők minél többen rátalálunk az ígé-
retorientált igehirdetés-szemlélet útjára.

Számomra szemnyitogató és felszabadító volt Burghard 
Krause modellje és azok az impulzusai, amelyeket az ígé ret-
orientált evangéliumhirdetésről írt Auszug aus dem Schne-
cken haus című könyvében.55 A szerző a Christ werden – 
Christ blei ben (Keresztyénné lenni – keresztyénnek marad-
ni) című gyülekezeti felnőttképzési program kidolgozója. 
Számunkra most különösen az igehirdetési szolgálat teoló-
giai alapjairól szóló gondolatai a fontosak. B. Krause nyo-
mán kilenc ablak nyílik erre a világra. (Lásd a szemköz-
ti oldalon.)

Néhány magyarázat az ábra címszavaihoz:56

4.1. Motiváció: ígéret az aggodalmaskodással szemben

A hitébresztő evangéliumhirdetésnek nem az aggodalmas-
kodás a motiválója: sem az egyház léte feletti, sem a nö-
vekvő hitetlenség feletti aggodalom nem lehet az evangé-
liumhirdetés teológiájának alapmotívuma.

Az aggodalmaskodás nagyobb hatást tud be a hitetlenség-
nek, mint Isten hatalmának. Inkább arra számít, hogy Isten 
majd kapitulál a hitetlenséggel szemben, mint arra, hogy Isten 
majd „üresre szereti a poklot”. Aki aggódik, az nyomás alatt 
áll, aki pedig nyomás alatt áll, az másokra is nyomást fejt ki.

Az evangéliumhirdetés motivációját Istennek az em-

 54 Id. Fekete Károly megállapítása abban az előszóban, amelyet Csiha 
Kálmán A királyi szék előtt (Kolozsvár, 1998.) című kötetéhez írt (5. o.).
 55 Burghard Krause: Auszug aus dem Schneckenhaus. Aussaat-Verlag, 
Neukirchen-Vluyn, 1996. 34–44. o.
 56 Krause, 37–44. o.
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ber iránti szenvedélyéből, vágyából meríti és az ígéretek-
ből, melyeket az embernek adott. Az ígéretnek és a remény-
ségnek kell meghatároznia az igehirdető szemléletét és az 
alkalom légkörét.

4.2. Célcsoport: nem ellenfelek, hanem Isten elhívottai

Az evangélium arra indít, hogy az igehirdetés célcsoportját 
többre tartsuk, mint azok saját magukat – mert ők még nem 
tudják azt, amit az igehirdető már igen, hogy ők arra vá-
lasztattak ki, hogy Isten szeretett gyermekei legyenek, mert 
Jézus Krisztus már megbékélt velük. Annak, hogy az ige-
hirdető a potenciálisan kiválasztottak előtt hirdeti az igét, 
hatással kell lennie a megszólalása stílusára. Azt jelenti ez, 
hogy az igehallgatók nem olyan ellenfelek, akiket le kell ro-
hanni az evangéliummal, hanem ők olyan emberek, akiket 
Isten vissza akar szeretni magához.

Az ígéret szemével kell rájuk tekinteni, amely a hitet-
lenség „lehetetlen lehetősége” mögött (K. Barth) meglátja 
az Istennek rájuk kimondott és hozzájuk szóló „igen”-jét. 
(Mt 9,36: „Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert 
elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül.”)

Mivel az evangéliumhirdetés alapja Isten feltételekhez 

nem szabott szeretete, ennek kifejezésre kell jutnia az ige-
hirdetésben is. A szeretet fegyvertelenül jön, nem alkal-
maz erőszakot, sőt sebezhetővé teszi magát.57

4.3. Tartalom: narratív evangéliumhirdetés 
az apellatív helyett

Az ige személyes válaszadásra készteti az embert, amely 
megtérést eredményez. Az ember azonban ezt a választ 
sem nem „szabadon” adja, sem nem „szabadon” viszi végbe.

Az evangéliumhirdetés nem eshet a szabad akarat ál-
dozatául, amiről Luther Erasmusszal szemben bizonyí-
totta, hogy a szabad akarat tulajdonképpen nem szabad.

Az Isten melletti döntés az ember életében – teremtési 
aktus (creatio ex nihilo – Ez 37).

Ez azt jelenti, hogy az evangéliumhirdetésben szigorú-
an különbséget kell tennünk Isten munkája és a mi felada-
tunk között. Nekünk egyáltalán nem feladatunk bárkit is 
megtéríteni, ezért kérdőjelezhető meg sok evangéliumhir-
detés apellatív karaktere.

A megtérés az evangéliumhirdetés célja, és nem a tar-

 57 Krause, 37. o.
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talma! A téma sokkal inkább a megtérés oka. Ezt az okot 
megismerni viszont azt jelenti: beszélni, szólni, mon-
dani kell, mesélni kell róla. De ahogyan a jó viccmesélő 
sem a nevetésre hívja fel hallgatóit, hanem a jó vicc nyo-
mán feltör a nevetés, úgy a jó evangéliumhirdetés sem 
a megtérésre hív fel, hanem megtérést eredményez, az-
az a „hit nevetése” nem felszólításra, hanem önmagától 
következik be.

4.4. Súlypont: megigazultság beteg istenképek helyett

Az evangéliumhirdetésnek számolnia kell azzal, hogy so-
kaknak beteg az istenképük, olyannyira, hogy ez a beteg 
istenkép ellehetetleníti a hitre jutásukat.

A beteg istenképeket nem lehet kognitív módon befo-
lyásolni, hanem csak erőteljes „ellenképekkel”. Pl. egy ilyen 
ellenkép a megfeszített Krisztusról való beszéd.

Ez a szemléletmód „a bűn okát” az Istennel szembe-
ni mélységes bizalmatlansággal írja le. Ebből következik 
a szoteriológiai alap: hogyan gyógyulhat a bizalmatlan-
ság betegsége? Ehhez terápiás szoteriológiára van szükség, 
amely a Megfeszítettet mint Isten bizalomkeltő akcióját 
mutatja fel. Ügyelni kell arra, hogy a „Megfeszített” képe 
ne vezessen újra deformált (pl. szadista) képek kialakulá-
sához. A kereszt az a hely, ahol Isten maga vonja be magát 
a szenvedésbe, szeretetének szenvedését kiteszi a mi bizal-
matlanságunknak is, hogy éppen ezáltal oszlassa el a mi 
bizalmatlanságunkat.

4.5. Visszakapcsolás: segítség a keresztség elfogadásához

Nagy kihívást jelent az evangéliumhirdetés számára a gyer-
mekkeresztség népegyházi gyakorlata. Két tendenciától 
kell óvakodni.

1. Egyrészt óvakodni kell a sákramentummágiától, ami 
az evangéliumhirdetést fölöslegessé teszi, a keresztséget 
önmagában hatónak állítja be, és szem elől téveszti a hi-
tet, amely a keresztség ígérete.

2. Másrészt óvakodni kell a keresztség jelentőségének 
könnyelmű megkerülésétől egy ingadozó „döntésteológia” 
által. Ez ugyanis azt a benyomást kelti, mintha az ember 
képes lenne saját erejéből új kapcsolatot kezdeni Istennel.

A reformátori teológiában a promissio és a fi des elvá-
laszthatatlanul összetartoznak: „nem a hit teszi keresztség-
gé a keresztséget, hanem a hit belekapaszkodik a kereszt-
ségbe. (Luther: Baptisatus sum!) A hitre hívás – visszahí-
vás a keresztségbe.

4.6. Őszinteség: a követés árát nem hallgathatjuk el

Az evangélium hirdetésének állandóan számolnia kell két 
veszéllyel: az „olcsó kegyelem” és a „kegyetlen istenköve-
tés” veszélyével. Aki nem akar átesni ennek a lónak egyik 
oldalára sem, annak integratív módon kell mindkettőt egy-
szerre, de keveredés nélkül és elválaszthatatlanul hirdetnie: 
a menny ingyen van, de az Isten követésének ára van.

Miért? Mert az isteni szeretet úgy fogad el minket, aho-
gyan és amilyenek vagyunk, de az elfogadás által feltar-
tóztathatatlanul változunk, nem maradunk azok, akik vol-
tunk. Aki a hitnek engedelmeskedik: az változik. Az en-
gedelmesség azonban nem feltétel, hanem következmény.

Ez azt jelenti, hogy csak a „jócselekedetek kényszeré-
től megszabadulva” lehet feltenni a kérdést, hogy milyen 
jó cselekedetekhez vezet a megtérés.

Ezért nagy súlyt kell helyezni annak tisztázására, hogy 
„miért is akarsz megtérni?” – A megtérés nem egy „örök-
élet-biztosítási” kegyességhez, hanem egy hálakegyességhez 
kapcsolódik.

Vezérkérdés: hova hívogat, és mire szabadít fel min-
ket a kegyelem?

4.7. Lelkigondozás: első lépések a megtérés útján

A megtérést nem csupán egy egyszeri, punktuális esemény-
nek tekintjük, hanem az embert egész életén át kísérő fo-
lyamatnak. A keresztyén ember mindig alakulóban van. De 
minden folyamatnak van kezdete. Ez egy megtérésstartot 
implikál, amelyre a Lélek szabadít fel, és amely az ember 
válasza az Istennek mellette hozott döntésére. Ezt pedig 
követi a megszentelődés útján járás (Kálvin).

Az evangéliumhirdetés elveszti emberségét, és kegyet-
lenül bánik az emberrel, ha a prédikációt nem követi az 
ezt a folyamatot támogatóan kísérő lelkigondozás. Olyan 
„lelki”-gondozás, amely mindennapi gyakorlati segítséget 
ad a „keresztség jelentőségéhez való visszatérésre”, és ve-
zet az úrvacsorai közösség felé.

4.8. Cél: megkedveltetni a gyülekezetet mint életteret 
(úrvacsora)

Az evangéliumhirdetés nemcsak a „keresztségbe hív visz-
sza”, hanem a gyülekezetbe is, a szociális (= közösségi) is-
tentapasztalat térségébe. „A szociális támogatást nem él-
vező hit olyan szociális tapasztalat, amely különösen is ve-
szélyeztetett…” (Michael Herbst).
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Ezért célunk, hogy a gyülekezetet mint életteret meg-
kedveltessük az evangéliumhirdetés résztvevőivel. Ez nem-
csak az istentiszteleti részvételt jelenti, hanem egyúttal 
meghívás a gyülekezeti-közösségi életformára, és rámuta-
tás annak csúcspontjára: az úrvacsorai közösségre.

4.9. Forma: elementarizálás és vizualizálás

Az evangélium prédikálása elementáris evangéliumhirde-
tés. A latinban az elementum egyaránt jelent alapanyagot, 
alapvető alkotórészt és kiindulási alapot. Olyan összefüg-
gések feltárásáról, felfogásáról van tehát szó, amelyek segít-
séget nyújtanak az alapvető dolgok, a lényeg felfogásához.

Az elementarizálásnak nincs köze a szimplifi káláshoz, 
ami általában az evangélium egyoldalúsításához és meg-
engedhetetlen megrövidítéséhez vezet. Tilos a szimplifi ká-
lást összekeverni az elementarizálással!

Igaz, hogy az evangélium legsürgősebb mondanivaló-
ját kell koncentráltan hirdetni, de tudnunk kell: „a sürgős 
mondanivalónak ez a keresése azzal a kísértéssel jár, hogy 
a szükséges és jogos koncentráció helyett ténylegesen meg-
szűkítjük az evangéliumot; úgy tüntetjük fel a dolgot, mint-
ha a Bibliából csak az volna a fontos, amit mi elmondunk. 
Ez a magatartás veszélyezteti a helyes textusszerűséget, 
másfelől pedig létrehozhatja a vastagbetűs bibliai versek 

keresztyénségét, ami pedig nyilván nem az a kegyesség, 
amelyet a Biblia kíván tőlünk.” (Czeglédy Sándor óvása)58

Az evangéliumhirdetés teológiájának alapos gondot kell 
fordítania a formai vonatkozásokra: pl. a nyelvi kifejezés-
módra, a csoportban találkozás kultúrájára.

A ma uralkodó, ún. médiabeállítottság külön kihívást 
jelent az evangéliumhirdetés kommunikációs szerkezetére 
nézve. A verbális, ún. egyirányú kommunikációra (prédi-
káció) csak rövid ideig képes koncentrálni az ember. Ezért 
a gondolatmenetek jobb követhetősége érdekében vizuali-
záló módszereket alkalmazunk: nemcsak szóképek, képes 
kifejezések formájában, hanem akár grafi kák, illusztráci-
ók, szimbólumok segítségével is.

Természetesen tudom azt, amit az engem inspiráló Burg -
hard Krause is kimond: „Az impulzusokhoz nem jár siker-
garancia. Isten nem projektekre, hanem emberekre adja ál-
dását, olyanokra, akik mint Péter, kimerészkednek a »biz-
tonság hajójából« »Isten ígéreteinek vizeire«”.59

Adjon nekünk ehhez a szemléletváltáshoz elkötelezettséget 
és bátorságot a Szentháromság Isten, hogy merjünk Szentlelke 
segítségével kihajózni Isten ígéreteinek vizeire, hogy ott, ahol 
és úgy, ahogy ő akarja – emberhalászokká tegyen bennünket.

 58 Czeglédy Sándor: Az evangélizáció kérdései. Th eologiai Szemle, 
1957/1. 16. o.
 59 Krause, 34. 

A vallás az iskolai életben
Gondolatok és építőkövek az iskolai lelkigondozás koncepciójához
és az iskolalelkészek továbbképzésének perspektíváihoz – 2. rész
G O T T F R I E D  A D A M

3. A továbbképzés perspektívái

Mit jelentenek a fentiek az iskolai lelkigondozásra való al-
kalmassá válás kérdése kapcsán? 2008 áprilisában „Evan-
gélikus iskolai lelkigondozás” címmel a Comenius-Institut 
és a Németországi Evangélikus Egyház Egyházi Hivatala 
szakkonferenciát szervezett. A két fő kérdés a konferencia 
során az volt: Mit kell tudnia egy iskolai lelkigondozónak? 
És hogyan lesz minderre felkészítve?

3.1. Az iskolai lelkigondozás alapképesítései

Az iskolai lelkigondozók négy alapvető kompetenciájaként 
a következőket állapították meg:

„I. Lelkigondozói képesség

A lelkigondozási és fejlődéspszichológiai alapismeretek mel-
lett az iskolai lelkigondozóknak rendelkezniük kell a beszél-
getés levezetésének (főleg rövid beszélgetések) és a villámta-
nácsadásnak a képességével. Képesnek kell lenniük az iskolán 
belüli lelkigondozás lehetőségének megteremtésére és kortárs 
csoportban való lelkigondozásra (Peer-Seelsorge). Fontos, 
hogy különbséget tudjanak tenni tanácsadás, lelkigondozás 
és terápia közt, és tisztában legyenek saját felfogásukkal a 
lelkigondozásról és lelkigondozói szerepükkel.

II. Teológiai, spirituális és liturgiai képesség

Az iskolai lelkigondozóknak teológiai, liturgiai és pedagó-
giai képességekre is szükségük van ahhoz, hogy tisztában 
legyenek feladataikkal és felelősségükkel. Ez a hétköznapi 
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lelkigondozói helyzetekre ugyanúgy érvényes, mint az is-
tentiszteletek, áhítatok és más spirituális alkalmak szerve-
zésére, amelyekre diákok csoportjaival, de tanárokkal és az 
iskolán belüli vagy kívülről jövő más személyekkel együtt 
kerülhet sor. A valláspedagógiai képességek segíthetnek 
a bibliai szövegek és liturgikus elemek lelkigondozásban 
történő felhasználásában. A gyermek- és ifj úsági teológia 
témái és lehetőségei is ismertek kell hogy legyenek, hiszen 
lelkigondozói szempontból is fontosak. Továbbá az iskolá-
hoz tartozó emberek és a társadalmi környezet heteroge-
nitása miatt döntő fontosságú a kultúra- és vallásközi pár-
beszéd ismerete és az abban való részvétel.

III. Kapcsolatteremtő készség

Az iskolai lelkigondozói munka sikeréhez elengedhetetlen 
a gyerekekkel, fi atalokkal és iskolabeli felnőttekkel való 
kapcsolat kialakításához szükséges készség. Fontos a saját 
szerep tisztázása és a szerepben való magabiztosság, a saját 
hatékonyságról való tapasztalatszerzés és a kooperáció az 
iskolában (diákönkormányzat, iskolavezetés, kollégium, 
gazdasági hivatal/titkárság és gondnokság), illetve az is-
kolán kívül (önkormányzat, egyház, gazdasági intézmé-
nyek, kereskedelem, kézművesek, szociális intézmények, 
mentő- és segélyszolgálatok, tanácsadó központok) dolgozó 
partnerekkel. Az iskolai lelkigondozó a krízisintervenciós 
csoport munkájában is részt kell hogy vegyen, és kamatoz-
tatnia kell a képességeit és tapasztalatait.

IV. Projektfejlesztési készség / Projektmenedzsment

Az iskolai lelkigondozás gyakorlatát jellemzi az is, hogy új-
ra meg újra akkor kerül a fi gyelem középpontjába, amikor 
az iskolában mint helyszínen és az iskola vonatkozásában 
új, konkrét helyzetek, kihívások és problémák merülnek 
fel. A lelkigondozónak képesnek kell lennie a helyzet átlá-
tására, a szükségletek felismerésére, a lehetőségek végig-
gondolására és az ennek megfelelő koncepció kialakítására. 
Az iskolai lelkigondozás sokszor projektszerűen dolgozik, 
és rá van utalva a projektmenedzsmenti és kooperációs 
készségre. Ez egyrészt az iskolai projektek, projekthetek és 
iskolától független szervezetek iskolabeli munkája szem-
pontjából, másrészt pedig az iskola életének szervezése és 
kialakítása szempontjából fontos. Ehhez szükség van ar-
ra, hogy a lelkigondozó a lehetőségek szerint minél több 
iskolán kívüli embert és ajánlatot ismerjen és vonjon be az 
iskola falai közti munkába. Általában véve elengedhetetlen 
az iskolafejlesztésben való jártasság.”1

Ezen kompetenciakövetelmények fi gyelembevételével 
kell tehát kialakítani az egyes modulokat. A következő 

 1 Az idézet forrása Matthias Spenn: Qualifi kation Schulsseelsor-
ge. http://ci-muenster.de/themen/schule/schule3.php – Vö. még Coll-
mar: Seelsorgerliche Kompetenzen von Pfarrern und Lehrkräft en. In: 
Koerrenz–Wermke 2008, 123–130. o.

részben (3.2.) a továbbképzés egy példáját mutatom be. 
Mivel a halállal és a krízissel való szembenézés egyre ko-
molyabb feladatként áll előttünk, a 3.3.-as részben külön is 
ismertetek egy, a „krízis-lelkigondozással” foglalkozó to-
vábbképzési modult.

3.2. Egy továbbképzési forma példája

A Freiburgi Érsekség jelenleg egy olyan továbbképzést hir-
det iskolai lelkigondozói számára, amely az egyértelműen 
jelentős tartalmakat példaértékűen mutatja be.2

1. Célok és feltételek

A résztvevők a továbbképzés végére a következőket érik el:
• sokoldalú ismeretek az iskolai lelkigondozó feladata-

iról;
• átfogó ismeretek az iskolai lelkigondozó tevékenysé-

gi köreinek alapjairól;
• refl ektált személyes és spirituális ajánlat;
• az iskolai lelkigondozó szerepének refl ektált önértel-

mezése;
• a lelkigondozói kísérés és tanácsadás elméleti és gya-

korlati alapismeretei;
• a veszteséggel, halállal és gyásszal való foglalkozás 

elméleti és gyakorlati alapismeretei;
• az iskolai istentiszteleti formák és a különböző litur-

giai-spirituális elemek előkészítésének és levezetésé-
nek elmélyített ismerete;

• iskolai lelkigondozói koncepció a küldő iskola részére;
• egy saját iskolai lelkigondozói projekt levezetése, ref-

lexiója és dokumentációja.
Mindazok, akik elvégezték a továbbképzést, a végén ok-

levelet kapnak. Ennek feltétele a hétből legalább hat tartal-
mi modulon való részvétel, a tízből legalább nyolc szuper-
víziós beszélgetésen való részvétel (csoportok terület sze-
rint), a küldő iskola számára kialakított saját lelkigondozói 
koncepció, valamint egy iskolai lelkigondozói projekt ki-
vitelezése és dokumentációja.

2. A kurzus moduljainak tartalma

1. modul: Alapok
• a tanulás motivációjának és céljának megfogalmazá-

sa saját szempontból;
• a saját (vallási) életrajz és identitás refl exiója;
• az iskolai lelkigondozásról alkotott elképzelések;
• teológia és emberkép;
• az iskolai lelkigondozás fogalmának és alapjainak el-

magyarázása;
• az iskolai lelkigondozás gyakorlati ágai;
• a szupervíziós területi csoportok kialakítása.

 2 www.ordinariat-freiburg.de
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2. modul: Szerepek és projektek
• az iskolai lelkigondozáson belüli személyes ajánlat;
• az iskolai lelkigondozó önértelmezése a többi hason-

ló munkakört betöltő személyhez képest (tanácsadó, 
iskolapszichológus, ifj úsági segítő, szociális munkás);

• a négy lelkigondozói alapvonás;
• projektek professzionális tervezése és kivitelezése;
• saját lelkigondozói koncepció kialakítása a küldő is-

kola számára;
• saját lelkigondozói projekt tervezése és egyeztetése.

3. modul: Tanácsadás és kísérés I.
• a C. Rogers-féle személyközpontú megközelítés;
• a négy beszélgetési axióma begyakorlása: empátia, a 

másik értékelése, hitelesség, kongruencia;
• saját tanácsadói beszélgetések elpróbálása és az arra 

való refl ektálás;
• a másik komolyanvételének gyakorlása;
• visszajelzések adása és fogadása.

4. modul: Tanácsadás és kísérés II.
• a belső team (Schulz von Th un és Virginia Satir alap-

ján);
• refl ektálás iskolai lelkigondozóként a saját belső te-

amre;
• az erőszakmentes kommunikáció begyakorlása Mar-

shal Rosenberg alapján;
• saját tanácsadói beszélgetés elpróbálása, dokumen-

tálása és refl ektálása.

5. modul: Találkozás a halállal és a gyásszal I.
• bevezetés a halállal, gyásszal és búcsúzással való fog-

lalkozásba;
• gyerekek és fi atalok gyászmunkája;
• a rugalmas ellenállási képesség (reziliencia) kutatá-

sának háttere;
• saját tapasztalatok és cselekvési minták és a rájuk va-

ló refl exió.

6. modul: Találkozás a halállal és a gyásszal II.
• gyászfolyamatok kísérése;
• krízis és öngyilkosság / öngyilkossági hajlam;
• egy iskolai cselekvési program kidolgozása;
• saját tanácsadói beszélgetés elpróbálása és refl ektálása.

7. modul: Liturgiai, spirituális és meditatív elemek
• különböző liturgiai-spirituális elemek megismerése;
• az iskolai lelkigondozásba való beépítésük;
• meditatív elemek alkalmazásának lehetőségei az is-

kolában;
• különböző istentiszteleti alkalmak levezetése (taná-

rok számára is).

Tanfolyamzárás: Refl exió és befejezés
• az iskolai lelkigondozói projektek és dokumentáció-

juk bemutatása;
• záró beszélgetés – a tanfolyam kiértékelése;
• az oklevelek átnyújtása – ünnepség.

Az egyes modulok két és fél naposak, a kurzus záróalkalma 
másfél napos.

És a fontosságra való tekintettel álljon még itt egy rész-
letes továbbképzési modul a „krízis-lelkigondozás” kér-
déséhez.
3. „Krízis-lelkigondozási” továbbképzési modul

Jelenleg a Hessen-Nassau-i Evangélikus Egyház Valláspeda-
gógiai Oktatási Központja kínál másokkal együttműködve 
a témához kapcsolódó továbbképzést.3

a) Kiinduló helyzet
A kiírásban utalnak arra, hogy szükségesnek látják egy 
ilyen kurzus elvégzését, mivel a „halál és gyász” témája 
egyre fontosabbá válik. Az iskolákban látványosan nö-
vekszik az igény a gyászmunka kísérésére és a krízis-lel-
kigondozásra. Viszont ez a legtöbb tantestület számára túl 
nagy kihívást jelent. Ezért sok esetben a hittantanárokat 
kérik meg – mindegy, hogy van-e képesítésük vagy sem – 
arra, hogy az osztályokat értesítsék a halálesetekről és az 
érintetteket támogassák. A hétköznapi tanácsadói munká-
ban és az iskolai lelkigondozói praxisban sokan gyűjtöt-
tek már gazdag gyakorlati tapasztalatot, és elértek egyfajta 
pszichoszociális alapkompetenciát.

De „A nagyobb szükséghelyzetekben (például egy diák 
öngyilkossága) az egész iskolának szüksége van kompetens 
segítőre, aki ismeri a pszichés kríziseket és traumatikus 
következményeiket. Az iskola és a kollégium atmoszférája 
különösen is terheltté válik abban az esetben, ha egy ha-
lálesetet elhallgatnak vagy nem megfelelően járnak el ve-
le kapcsolatban. A tanácsadói kompetenciát kifejezetten a 
krízisintervencióra való tekintettel kell fejleszteni… A ke-
reszténység a gyászolók vigasztalásának jézusi parancsá-
val az élők és a feltámadás Istenébe vetett hitet is összekap-
csolja. Az iskolai lelkigondozás alapja ennek a reménység-
nek a kifejezése és megélése.”

A továbbképzés arra irányul, hogy a lelkigondozó ké-
pes legyen azon tanárok, diákok és hozzátartozóik támo-
gatására és kísérésére, akiknek a környezetében haláleset 
történt (betegség, baleset, öngyilkosság, drogok, erőszakos 

 3 Krisenseelsorge in der Schule. Fortbildung für Schulseelsorger/in-
nen, Schulpfarrer/innen, Religionslehrer/innen. Träger Bistum Mainz, 
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, Pädagogisches Zentrum der 
Bistümer im Landes Hessen. www.rpz-ekhn.de/cms/index.php?id=47 
(letöltve 2009. 05. 14) Ebből a kiírásból származnak a következő idé-
zetek is.
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bűncselekmény vagy más következtében). A képzést azok-
nak kínálják fel, akik már amúgy is az iskolai lelkigondozás 
területén dolgoznak.

b) A továbbképzés célja, hogy a résztvevőket képessé tegye
• a saját iskolájukban bekövetkező krízishelyzetekre 

(tanuló, tanár váratlan halála, öngyilkosság, bűn-
cselekmény, betörés) való azonnali, átfogó és érdemi 
lelkigondozói reagálásra;

• sorsszerű események esetén csoportok, osztályok vagy 
az egész iskola közösségének segítésére;

• továbbmutató kíséret megvalósítására;
• helyi szintű kurzusok felkínálására „Halál és gyász 

az iskolában” címmel.
A továbbképzés végén a résztvevők oklevelet kapnak.

c) A továbbképzés tartalma
Az iskolában bekövetkező lehetséges krízishelyzetekre va-
ló felkészülés megköveteli a sürgősségi lelkigondozás és a 
krízisreakciók alapfogalmaiba való bevezetést. Esettanul-
mányok és csoportmunka keretében kerülnek bemutatásra 
és begyakorlásra a lelkigondozói és pszichológiai krízisin-
tervenciónak az egyes ember és a csoportok számára kínált 
lehetőségei. A résztvevők megismerik a gyász és a trauma 
fejlődéspszichológiai aspektusait. Bemutatásra kerülnek a 
gyászkíséretnek az utógondozás során alkalmazott külön-
böző formái, és a résztvevők kiértékelik a saját tapasztala-
taikat ezzel kapcsolatban. Szóba kerül az is, hogy mit kez-
denek a gyásszal a nem keresztény vallások és a nem hívők.

Tematikai súlypontként van jelen az öngyilkossággal 
és az ámokfutással (vagy fenyegetéssel) való foglalkozás. 
A preventív munkában különös fi gyelmet kell szentelni a 
legrosszabb eshetőségre való felkészülésnek (worst-case 
scenario). A képzés részét képezi a rendőrség és más sür-
gősségi szolgálatok egyes egységeivel való találkozás is, 
hogy a lelkigondozó jobban megérthesse az ő céljukat és 
feladatukat, valamint összeköthesse a saját munkáját az 
övékkel. Ehhez a részhez tartozik az ilyen intézményekkel 
és sürgősségi csoportjaikkal történő egyeztetés és egy kö-
zös krízisterv kialakítása.”

A nyomtatott és elektronikus sajtó jelenléte a vészhely-
zetekben külön tisztázást igényel, illetve azt, hogy az ille-
tő lelkigondozó világos ismeretekkel rendelkezzen a sajtó 
munkáját illetően, beleértve a jogi kérdéseket is.

A saját határok és a lehetséges tanácsadói feladatok egy 
ilyen esetben a krízis-lelkigondozás egy másik aspektusával 
is szembesítenek. Ilyenkor nem lehet elkerülni a személyes 
istenhitre és a teológiai problémákra irányuló kérdéseket.

d) A kurzus részei
A kurzus három részre tagolódik (egy egyhetes egységre és 
két további, csütörtöktől szombatig tartó egységre).

1. tanulmányi hét
• A krízisreakció alapfogalmai (peri- és pszichotrauma-

to ló gia, trauma-prevenció).
• Krízisintervenció lelkigondozói és pszichológiai szem-

pontból, a személyes és a csoportos intervenció szem-
pontjából.

• Esettanulmányok az akut fázishoz és az utógondozáshoz.
• Gyászkíséret az iskolában, annak kialakítási lehető-

ségei, anyagok és módszerek.
• A halállal és gyásszal való találkozás a vallásokban 

(rítusok, szavak, helyek, szövegek, tárgyak); a nem hí-
vő emberek halála.

• Trauma és gyász gyerekeknél, fi ataloknál és felnőt-
teknél (különböző módszerekkel) fejlődéspszicholó-
giai szempontból.

• Spiritualitás: Mi a teológiai alapom a lelkigondozás ban? 
Milyen (mennyire terhelhető) az istenképem? Milyen 
(bibliai) vigasztaló szavak állnak rendelkezésemre?

• Szerepkérdés: Mi a helyem/feladatom egy akut isko-
lai krízis esetén? Mi a felelősségem és hol húzódnak 
a határaim az akut helyzetben? Hogyan ítélem meg 
a saját érintettségemet (ha egy kollégám vagy egy di-
ákom meghal)?

2. egység (3 nap)
• Öngyilkosság és ámokfutás, valamint krízisek más 

formái és következményeik.
• Az iskolában bevethető erők: a veszélyelhárítás mun-

kamódszerének alapstruktúrái; találkozás a bűnügyi 
rendőrséggel, a tűzoltókkal, a mentőkkel és a sür-
gősségi ellátás más egységeivel, valamint az iskola-
pszichológiai szolgálattal; iskolai krízisek a rendőr-
ség szempontjából, erőszak, túszejtés, ámokfutás.

• Krízis-lelkigondozás az iskolában a krízisintervenció 
hálózatán belül.

3. egység (3 nap)
• Prevenció: krízismenedzsment; krízistervek kidolgo-

zása egy krízisteam segítségével.
• Kríziskoncepció: mit tudok és akarok a saját iskolám-

ban átültetni a gyakorlatba? – A saját koncepció felé 
megtett első lépések.

• A sajtó kezelése.
• Jogi kérdések: tanúvallomások, a tanúvallomás meg-

tagadásának joga; jelentési kötelezettség és gondos-
kodási kötelezettség; információadási kötelezettség.

• A krízis-lelkigondozó bevetésen: mentálhigiéné és sa-
ját tapasztalatok.

• Önkiértékelés, alkalmasság, ajánlás.
A kurzus végén közösen készítik elő és vesznek részt a 

záró istentiszteleten, amelynek keretein belül történik meg 
az oklevelek átadása.
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4. Záró megjegyzés

Az iskolai hittanoktatás és az iskolai lelkigondozás egymásra 
vannak utalva, de különbséget kell tenni köztük. Az iskolai 
lelkigondozás nem helyettesítheti a hittanoktatást, sokkal in-
kább az egyház különleges szolgáltatása mindazok számára, 
akik kapcsolatba kerülnek az iskola intézményével. Az iskolai 
lelkigondozás az egyház jelenléte az iskolában a hittanórán túl.

A hittanoktatást az jellemzi, hogy tantárgyként van je-
len az iskolában, amelyben a hit kérdései kerülnek szóba az 
ész ítélőszéke előtt. Itt elsősorban a hit és az értelem össze-
függéseiről van szó. Ez pedig a tárgy tantervének kialakítá-
sával történik. Az iskolai lelkigondozás ezzel szemben nem 
alternatívát jelent, nem is helyettesítheti a hittanoktatást, 
inkább a megélt hitről és vallásról van benne szó. Az isko-
lai lelkigondozás a kereső és kérdező fi atalokat kíséri, és le-
hetővé teszi számukra a vallási tapasztalatok megszerzését.

Így az iskola olyan hely lesz, ahol a megélt vallási tapasz-

talatot ki lehet fejezni. Az iskolai lelkigondozás olyan nyitott 
lehetőség, amely elsősorban a diákokat tartja szeme előtt, de 
más, az iskola vonzáskörébe tartozó embereket is bevon tevé-
kenységébe. A nagyon különböző helyi lehetőségeknek meg-
felelően és a meglévő személyes tapasztalatok alapján sok-
rétű gyakorlattá nőheti ki magát. Mindent összevetve azon-
ban hozzájárul a lutheránus iskolák különleges profi ljához.

A témában való elmélyüléshez ajánlott irodalom
Dam, Harmjan – Spenn, Matthias (Hrsg.): Evangelische Schul-

seelsorge. Hitnergründe, Erfahrungen, Konzeptionen. Mün-
ster, 2007. /Schnittstelle Schule 2./

Koerrenz, Ralf – Wermke, Michael (Hrsg.): Schulseelsorge. Ein 
Handbuch. Göttingen, 2008.

Schroeder, Bernd (Hrsg.): Religion im Schulleben. Präsenz nicht 
allein im Religionsunterricht. Neukirchen-Vluyn, 2006.

Referat Schulpastoral. Diözese Rottenbburg-Stuttgart (Hrsg.): 
Schule als Lebensraum mitgestalten. Neue Impulse und Bau-
steine für die Schulpastoral. Rottenburg, 2007.

Kicsoda Jézus Krisztus?
Hittankönyvek tanúságtétele Jézus Krisztusról

S O L Y M Á R  M Ó N I K A

Kicsoda Jézus Krisztus a hittankönyvek tanúságtétele 
alap ján? Milyen Krisztus-képet közvetítünk a gyerme-
keknek és a fi ataloknak a hittanórákon? A bibliai Krisz-
tus-értelmezések sokasága közül melyek kapjanak hang-
súlyos helyet a tanításban, és melyek azok, amelyek nem 
annyira meghatározóak, esetleg nem is relevánsak? Ho-
gyan támogatható, hogy a tanulók a különböző Krisztus-
értelmezéseken keresztül formálják saját gondolataikat 
Jézus Krisztusról, és mindeközben a Feltámadottal való 
élő találkozás folyamata is megvalósulhasson? Mivel ér-
zékeltethető, hogy Jézus Krisztus személyének, az egykor 
történt eseményeknek van mai és jövőbeli jelentőségük is, 
s hogy ezeknek hatásuk van mindennapjainkra, életünk-
re, személyiségünkre?

A soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gim-
názium és Kollégium iskolalelkészeként hittanórák és csen-
deshétvégék alkalmaira készülve sokszor foglalkoztattak 
ezek a kérdések. Az Örömhír Jézus Krisztusról című, ötödi-
keseknek írott hittankönyv egyik szerzőjeként szintén ta-
lálkoztam a témakör teológiai-tartalmi – pl. tananyag ki-
választása, teológiai hangsúlyok elhelyezése –, valamint 
pe da gógiai – pl. a különböző didaktikai (történetkritikai, 
eg zisz tenciális, esztétikai) megközelítési módok megfele-
lő és korosztályspecifi kus használata – problematikájával. 

A téma tudományos továbbgondolására egy doktori érte-
kezés keretén belül adódott lehetőségem.1

A téma és a módszer körülhatárolása

A doktori dolgozat teológiai-krisztológiai és vallásdi dak-
tikai szempontokból vizsgálja a hittankönyvekben meg-
jelenő Jézus Krisztus-képet. Ehhez a Kursbuch Reli gion cí-
mű evangélikus hittankönyvsorozatot veszi alapul, amely 
német nyelvterületen az egyik leginkább elterjedt és leg-
nagyobb példányszámban használt hittankönyvsorozat.2 

 1 A tanulmány a Wer ist Jesus Christus? Eine theologisch-didaktische 
Analyse der Schulbuchreihe Kursbuch Religion című, a bécsi egyetem 
teológiai fakultásán 2008 tavaszán megvédett doktori disszertáció 
rövid összefoglalása. A doktori értekezés könyv formában a göt tin-
geni V&R Unipress kiadónál jelent meg 2009-ben, az Arbeiten zur 
Religionspädagogik sorozat 39. köteteként.
 2 A Kursbuch Religion hittankönyvsorozat eddig megjelent és a vizs-
gálatban felhasznált kötetei (zárójelben a megjelenési évszámmal): 
Kursbuch Religion 5/6 (1976); Kursbuch Religion 7/8 (1978); Kursbuch 
Religion 9/10 (1979); Das neue Kursbuch Religion 5/6 (1984); Das neue 
Kursbuch Religion 7/8 (1986); Das neue Kursbuch Religion 9/10 (1988); 
Kursbuch Religion Neuausgabe 5/6 (1995); Kursbuch Religion Neuaus-
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Egy széria három tankönyvből áll, az 5–6., 7–8. és 9–10. 
évfolyamos tanulók (Sekundarstufe I., 10–17 éves diákok) 
számára készült tankönyvek ezek.

Észrevételre méltó az a fi gyelem és összpontosított erő-
feszítés, amely a hittankönyvek megjelentetésének folyama-
tát kíséri. A könyveket egy állandó tagokat is tartalmazó 
szerzőcsoport írja, tagjai teológusok, pedagógusok, isko-
lákban oktató hittantanárok, illetve a továbbképzésekben 
dolgozó oktatók. A megjelent könyvekre refl exiók érkez-
nek a tanítási gyakorlat és a teológia területéről egyaránt, 
ezek fi gyelembevételével jelennek meg az újabb kiadások. 
A sorozat hat-hét évente újraírásra és -kiadásra kerül, az 
így mindig megújuló tankönyekben közvetlenül nyomon 
követhetők az elmúlt időszakok krisztológiai és pedagógiai 
folyamatai. A doktori dolgozat az eddig megjelent hat so-
rozat hittankönyveit vizsgálja (összesen tizennyolc hittan-
könyv), a hozzájuk tartozó tanári kézikönyvekkel együtt.

A tankönyveket a kvalitatív tartalomelemzés módsze-
rének segítségével vizsgáltam.3 Az empirikus társadalom-
kutatás módszeréhez tartozó kvalitatív tartalomelemzés – 
amely természetszerűen tartalmaz kvantitatív elemeket is 
– nem előzetesen felállított hipotézissel dolgozik, hanem 
magából a forrásanyagból nyeri kategóriáit, összefüggés-
rendszerét, állításait, eredményeit. Tankönyvek elemzésé-
re gyakran alkalmazzák, hisz nyitottsága (a hipotézis nem 
áll előre készen) és magyarázatra szorultsága révén nem 
csupán az egyértelműen megfogalmazott, hanem a rejtett 
üzenetek felismerésére és fi gyelembevételére is alkalmas. A 
hittankönyvek pedig különösen sokszor dolgoznak látens 
üzenetekkel. Másik előnye ennek a kiértékelési techniká-
nak az, hogy szisztematizál és strukturál, így folyamatok és 
hangsúlyok felismerésére és követésére alkalmas. Így pl. a 
Jézus Krisztus-téma vizsgálatán keresztül nyomon tudtam 
követni a vizsgált időszak (1976–2007) krisztológiai és val-
lásdidaktikai folyamatait, témáit és hangsúlyait egyaránt.

A kvalitatív tartalomelemzés multiperspektivikus eljá-
rás, több szempont egyidejű fi gyelembevételére is lehető-
séget teremt. A szempontok közül tudatosan szűkítettem 
a fókuszt a krisztológiai és didaktikai kérdésekre, illetve 
ezek egymással való kapcsolatára. Nem vizsgáltam példá-

gabe 7/8 (1991); Kursbuch Religion Neuausgabe 9/10 (1993); Kursbuch 
Religion 2000 5/6 (1997); Kursbuch Religion 2000 7/8 (1998); Kursbuch 
Religion 2000 9/10 (1999); Kursbuch Religion Elementar 5/6 (2003); 
Kursbuch Religion Elementar 7/8 (2004); Kursbuch Religion Elementar 
9/10 (2006); Das Kursbuch Religion 1. 5/6 (2005); Das Kursbuch Religion 
2. 7/8 (2005); Das Kursbuch Religion 3. 9/10 (2007).
 3 Philipp Mayring: Qualitative Inhaltsanalyse. In: Hand buch Qualitative 
Sozialforschung. Szerk. Uwe Flick – Ernst von Kardorff  – Heiner Keupp 
– Lutz von Rosenstiel –Stephan Wolff . Weinheim, 19952. 209–213. o. Sieg-
fried Lamnek: Qualitative Sozialforschung. Methoden und Techniken. Bd 
2. Weinheim, 19953. 172–238. o. E kutatási módszerről összefoglalást ad a 
Lelkipásztor egyik korábbi cikke: Joób Máté: Új kutatási metodológia le-
hetőségei a gyakorlati teológiában. Lelkipásztor, 2003/8–9. 310–312. o.

ul a hittantantervek és a hittankönyvek kapcsolatának, a 
hittankönyvek alapján történő hittanoktatás megvalósu-
lásának, a társadalmi-iskolai háttérnek, a hittankönyvben 
nem megjelenő krisztológiai modelleknek a kérdéseit. Mi-
vel a Jézus Krisztus-téma sok résztémából áll, ezek közül is 
választanom kellett. Így az átfogó elemzést követően Jézus 
példázataival, csodáival és az explicit krisztológiai kérdé-
sek megjelenítésével foglalkoztam részletesen.

Teológiai-krisztológiai vizsgálódás

A teológia szaktudománya felől érkező kérdések a tananyag 
krisztológiai vetületeit vizsgálják. Ilyenek például:

• Mely krisztológiai koncepciók és milyen hangsúlyok-
kal jelennek meg a hittankönyvekben?

• Megjelennek-e az aktuális krisztológiai kérdésfelve-
tések, a krisztológiai kutatások mai eredményei, a 
Krisztus-értelmezések sokféleségei vagy egy megha-
tározott, már kikristályosodott Krisztus-értelmezés 
dominál?

• Mely bibliai történetek és témák kerülnek bemutatásra?
• Felismerhető-e összefüggés és meghatározott rend-

szer a kiválasztott anyagok között?
• A Jézus Krisztus-témával összefüggésben mely témák 

kerülnek még bemutatásra?
• A felhasznált képek, művészeti alkotások milyen krisz-

tológiai üzeneteket közvetítenek?
E krisztológiai vizsgálódások egy fő kérdésre vezethetők 

vissza: vajon a hittankönyvekben megjelenő Jézus Krisztus-
interpretációk teológiailag mennyiben relevánsak? Mivel a 
hittankönyvek nem teológiai szakkönyvek, valamint a hit-
tanoktatás meghatározott időkerettel rendelkezik, a tan-
anyag életkorhoz alkalmazkodó szelekciója és redukciója 
szükségszerű. Ez azonban a krisztológiai hangsúlyokat is 
megváltoztathatja. Ugyanakkor a krisztológia tudományán 
belül is a „teológiailag releváns Jézus Krisztus-értelmezé-
sek” kérdésköre feszültségekkel teljes, ahol konszenzusról 
nem nagyon beszélhetünk.4 A bibliai szövegeknek külön-
böző értelmezési lehetőségeik vannak, amelyek teológiailag 
egyaránt relevánsak lehetnek, és mindig új kihívásokat és 
kérdéseket hoznak magukkal. Azonban tudnunk kell teo-

 4 „Összefoglalóan szeretném hangsúlyozni, hogy sem az exegetikai, 
sem a dogmatikai krisztológiai kutatás területén a tradícióra hivatkozás 
és az aktuális jelentőség egymásra hatásának problematikája kielégítő-
en nem megoldott. Éppígy nyitott marad a krisztológiai hitvallás köz-
ponti tartalmának kérdése, az, hogy milyen formában munkálkodik 
Isten Jézus Krisztusban a mi üdvösségünkre. Ugyanígy a krisztológiai 
kijelentések nyelvi megjelenései és formái is alig kaptak eddig megfelelő 
fi gyelmet.” Ruben Zimmermann: Paradigmen einer metaphorischen 
Christologie. In: Metaphorik und Christologie. Szerk. Jörg Frey – Jan 
Rohls – Ruben Zimmermann. Berlin, 2003. 24. o.
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lógiailag nem releváns Jézus Krisztus-értelmezésekről is, 
amelyek a bibliai szöveg kontrollján elvetésre kerülnek.5

Vallásdidaktikai vizsgálódás

A vallásdidaktika felőli kérdésfelvetés a hittankönyvek-
ben megjelenő tartalmakra irányul, és nem veszi fi gye-
lembe az egyéb didaktikai tényezőket. Az itt megjelenő 
kérdések példái:

• Milyen szempontok fi gyelhetőek meg a Jézus Krisz-
tussal kapcsolatos tananyag kiválasztásában?

• Hogyan kerülnek e tartalmak bemutatásra, milyen 
metodikai módszerekkel kerülnek feldolgozásra?

• A különböző életkorokban milyen hangsúlyokkal ke-
rülnek elő a tananyagok?

• A képi anyagnak milyen didaktikai funkciói vannak?
• A tanulók tapasztalatait és élethelyzeteit fi gyelembe 

veszik-e a hittankönyvek a téma feldolgozásánál?
• A tananyag kiválasztása és feldolgozása megfelel-e a 

korosztálynak?
• A tanulók kérdéseivel és problémáival foglalkozik-e 

a hittankönyv az adott témák kapcsán?
• Melyik valláspedagógiai koncepciót alkalmazza a hit-

tankönyv? Egy koncepció kerül elő hangsúlyosan vagy 
több hangsúly alkalmazása nélkül?

• Hogyan jelenik meg az alkalmazott valláspedagógi-
ai irányzat a hittankönyvekben?

• A hittankönyvsorozat tükrözi-e a valláspedagógiai 
koncepciók megjelenésének folyamatait?

A doktori dolgozatban vizsgáltam a különböző val-
láspedagógiai koncepciók által kidolgozott Jézus Krisz-
tus-megközelítéseket, a 10–17 éves korosztály krisztológiai 
gondolkodását és a hittankönyvi feldolgozások ezekkel 
meglévő korrelációját. Természetesen a vallásdidaktikai 
és krisztológiai kérdésfelvetés soha nem jelenik meg önál-
lóan, hanem mindig egymással összefüggésben.

E tanulmányban a témafelvetés mellett ismertetem a 
hittankönyvsorozat alapkoncepcióját, amely szerint a Jé-
zus Krisztus-témát strukturálja, és ezáltal egy meghatáro-
zott teológiai irányvonalba is helyezi. Bemutatom azokat a 
krisztológiai koncepciókat és valláspedagógiai hangsúlyai-
kat, amelyek a Krisztusról szóló tananyag feldolgozásának 
hátterében állnak, valamint az eredményeket az elemivé tétel 
többdimenziós koncepciójának segítségével foglalom össze.

 5 Josef Dirnbeck: Die Jesusfälscher. Ein Original wird entstellt. Augs-
burg, 1994. Roman Heiligenthal: Der verfälschte Jesus. Eine Kritik mo-
derner Jesusbilder. Darmstadt, 1997. Josef Dirnbeck: Falsches Zeugnis 
wider Jesus. Jesusfälscher auf dem Prüfstand. Salzburg–Wien, 2002.

A krisztológiai tartalmak megjelenítése –

a hittankönyvsorozat alapkoncepciója

A hittankönyvsorozat három témakörön keresztül mutatja 
be Jézus személyét, munkásságát és jelentőségét. E téma-
körök mind a hat hittankönyvsorozatban megjelennek, 
természetesen egymással szoros kapcsolatban és egymást 
mélyítve kerülnek feldolgozásra.

1. Jézus élete és kora – Itt Jézus történetisége áll a kö-
zéppontban. Jézus, a galileai prédikátor, aki egy meghatá-
rozott időben és helyen élt, különböző emberekkel került 
kapcsolatba, és tanításáért a kereszthalálra jutott. Az itteni 
tananyag alapja a történeti Jézus-kutatás. Előkerül az or-
szág, a társadalmi-politikai-földrajzi viszonyok, az akkori 
zsidóság vallási és politikai helyzete, a lakosság minden-
napi élete. A történeti Jézus bemutatása a sírba helyezés-
sel véget ér. A feltámadásról szóló üzenet már nem törté-
neti eseményként kerül bemutatásra, hanem – az evangé-
liumok tudósításának megfelelően – hitvallásként.

2. Jézus üzenete, amelyet szavaival és tetteivel hirdetett 
– Isten országának közelgő érkezése kerül itt előtérbe. Jé-
zus szavai Istenről, Isten országáról, ennek az országnak 
az eljöveteléről és jelenlétéről. Beszélgetések a farizeusok-
kal, írástudókkal, személyekkel és csoportosulásokkal. Jé-
zus nem csupán szavaival hanem viselkedésével is hirdette 
Isten országát. A szeretet parancsának megélésével fordul 
minden ember felé, különös hangsúlyt kap ez a kirekesz-
tettek, nők, szegények, elesettek esetében. A hittanköny-
vek Jézus üzenetét Jézus életének kontextusában, három 
újszövetségi szövegforma felhasználásával mutatják be. A 
példázatok, csodák és a hegyi beszéd nem elsősorban ta-
nítani vagy információkat átadni hivatott, hanem tovább-
gondolásra hív, változást provokál, érintetté tesz, a felis-
mertek megélésére és gyakorlatára biztat, Isten országá-
ban való részvételre invitál.

3. Explicit krisztológiai kérdések – Kicsoda Jézus Krisz-
tus? Milyen jelentősége és hatása van személyének a je-
lenben? Milyen formában és mennyiben nyilatkoztatja ki 
magát Isten Jézus Krisztuson keresztül? Jézuson keresztül 
hogyan munkálkodik Isten üdvösségünkre? Hogyan értel-
mezhető a feltámadás? Hogyan értelmezhető Jézus Krisz-
tus mai jelenléte a világban? E krisztológiai kérdésekre ke-
resett válaszok nem igazolhatóak csupán a történeti Jézus 
személye és üzenete felől, így szükségszerűen hitvallás jel-
legük van. Hitvallások arról, kinek tartják az emberek Jé-
zust, és kinek tartjuk mi személy szerint őt. Így ezekhez az 
explicit krisztológiai kérdésekhez hitvallásokon keresztül 
közelítenek a hittankönyvek, például a négy evangélium 
Krisztus-értelmezései, akkori és mai Krisztus-értelmezé-
sek, az istenfi úság kérdései, Jézus halálának és feltámadá-
sának értelmezései, Jézus származása, a teremtés eredete 
és célja, eszkatológiai és szoteriológiai kérdések. Ezeknek 
a témaköröknek a körüljárásával adnak lehetőséget a tan-
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könyvek arra is, hogy a tanulók saját Krisztus-értelmezé-
süket, hitvallásukat kialakítsák és megfogalmazzák.

A doktori dolgozatban részletesen vizsgáltam, hogy az 
egyes hittankönyvek milyen felosztásban, tartalommal és 
melyik évfolyamon jelenítik meg a Jézus Krisztussal kap-
csolatos tananyagaikat. Az egyes témakörök a következő 
leegyszerűsített séma szerint kerülnek a tanulók elé:

Évfolyam Jézus élete
és kora Jézus üzenete Explicit krisztológia

5–6. Jézus és kora Jézus példázatai Az evangéliumok

7–8.

Jézus 
halála és 

feltámadása 
(kortörténet)

Jézus csodái
Isten országa

Jézus halála és 
feltámadása 
(értelmezés)
Megigazulás
Pál apostol

9–10. Hegyi beszéd

Krisztológiai kérdés 
– Kicsoda Jézus 

Krisztus?
Halál, feltámadás, 

örök élet

Ebből a táblázatból is jól érzékelhető, hogy a tankönyv-
sorozat az alulról jövő krisztológiai koncepciót követi. En-
nek megfelelően kiindulási pontként a názáreti Jézus sze-
mélyét és üzenetét választja, és a tanulókkal azt az utat 
szeretné bejárni, amelyet a tanítványoknak is meg kellett 
tenniük: Jézus személyétől és üzenetétől, ennek az üzenet-
nek a hirdetésétől a hirdetett Krisztusig, Krisztushoz mint 
üzenethez szeretne elérkezni.

Érdekes megfi gyelni, hogy még az explicit krisztológiai 
témák megszólításánál is ennek az alulról jövő krisztológiai 
koncepciónak a nyomai sejlenek át. Jézus Krisztus szemé-
lyének kérdése ugyanis a különböző évfolyamokon a követ-
kező témák hangsúlyos kidolgozásával kerül bemutatásra:

Évfolyam Témák

5–6. A zsidók Messiás-várakozásai és Jézus
Az első keresztények üzenete

7–8. Pál apostol hitvallása Jézus Krisztusról
A reformátori megigazulástan

9–10. Kicsoda Jézus Krisztus? – Jézus identitásának kérdése
A keresztény feltámadáshit

Itt is a történeti Jézussal kapcsolatos témákon keresz-
tül kerül elő a krisztológiai alapkérdés, amely igazán csak a 
9–10. évfolyamon kap egyértelmű kinyilatkoztatásteológiai 
tartalmakat. Az explicit krisztológiai témák közül legin-
kább Krisztus mai valóságos jelenléte (pl. egyházban, úr-
vacsorában) szorul háttérbe, de Jézus és az Atya kapcsola-

tának kérdése is többnyire csak művészeti alkotások meg-
jelenítésével (nem bemutatásával vagy magyarázatával) 
kerül megszólításra.

Krisztológiai koncepciók és valláspedagógiai 

hangsúlyaik

Valláspedagógiai szempontból lényeges, hogy krisztológiai 
kiindulási pontként a názáreti Jézus vagy az Isten Fia, Krisz-
tus kerül meghatározásra.6 A felülről vagy az alulról jövő 
krisztológia – a kalcedóni zsinat által megfogalmazott hit-
vallás „valóságos Isten és valóságos ember” kitételének ér-
telmében – semmiképpen sem alternatívát jelent, hanem 
egymás komplementer kiegészítését, viszont valahol be kell 
lépniük a tanulóknak a Jézus Krisztusról való gondolkodás 
és elmélkedés folyamatába.7

A felülről jövő krisztológia kiindulási pontjaként a hir-
detett Krisztust választja, és innen kérdez az ember Jézus 
felé is. Jézus istensége, Isten emberré létele, Isten Krisztus-
ban való kinyilatkoztatása, Jézus szoteriológiai jelentősége 
áll e krisztológia témáinak középpontjában. A történeti Jé-
zus nem annyira lényeges, és az istenség hangsúlyai mel-
lett igazán meg sem tudnak jelenni Jézus Krisztus valósá-
gos emberségének vonásai. Inkarnációkrisztológiának is 
nevezik e megközelítési módot, hisz teológiailag az „Ige 
testté lett” üzeneten alapul. Innen Jézus Krisztus üdvösség-
történeti és eszkatológiai jelentősége is megmagyarázható.

E krisztológia Jézus Krisztus-képe egy előzetesen meg-
lévő „Jézus az Isten Fia”-hitvallást feltételez. Nehézséget 
okoz azonban e koncepciónál az, hogy a „Jézus a Krisz-
tus”-hitvallást előzetesen mondatja ki, és nem konkrét, 
megtapasztalt és felismert vallomásként. Konkrétumok 
és kapcsolópontok nélkül absztrakt marad a krisztológia, 
és átvett megfogalmazások, életidegen dogmák tárházává 
válik. Ezeket a krisztológiai megfogalmazásokat a hittano-
sok tudják ugyan recitálni, de tartalmukkal és jelentésük-
kel a kapcsolódási területek hiánya következtében nem ta-
lálkoznak. A metafi zika területét nem éri el az emberi, a 
kinyilatkoztatott hittartalmak csupán átvehetőek, de nem 
megkérdőjelezhetőek és nem megközelíthetőek.

 6 „A krisztológia ezen formáinál nem alternatívákról van szó, ha-
nem egy folyamatról. Az a kérdés csupán, hogy hol szállunk be ebbe 
a folyamatba, az ember Jézus történeti kérdésénél, a Fiú küldésének 
szentháromsági kérdésénél, a Szentlélek személyének és munkájának 
pneumatológiai kérdésénél vagy Krisztusnak a hirdetett igében és szent-
ségekben való jelenlétének kérdésénél.” Peter Biehl: Manifestation des 
Christusglaubens in den Festen. Zum Beispiel: Weihnachten. In: Jahrbuch 
der Religionspädagogik, 1999/15, Neukirchen-Vluyn, 1999. 114. o.
 7 Gottfried Adam: „Wer ist dieser Christus für mich selbst?“ Über-
legungen zu didaktischen und methodischen Aspekten des Th emas. 
In: KU Praxis, 2001/43. 83–86. o.
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Az alulról jövő krisztológia a názáreti Jézus életét, üze-
netét és munkásságát veszi alapul. A kérdés nem az, mi-
ért lesz Isten emberré, hanem az, hogy az ember Jézus ho-
gyan tudja Istent megjeleníteni és hirdetni. E kérdésfelte-
vés magában foglalja azt is, hogy Jézusban Isten van jelen, 
ő nyilatkoztatja ki magát, Jézus és az Atya egy. Emberileg 
és pedagógiailag ez a krisztológia jobban megközelíthető, 
hiszen itt egykori és mai emberek találkozásaiból, élmé-
nyeiből, tapasztalataiból lehet kiindulni. Jézus emberek-
kel való találkozásai, példázatai, a Hegyi beszéd tanítása, 
a szenvedéstörténet, a feltámadásról szóló üzenet hatásai 
felismerhető és kiépíthető kapcsolatot jelentenek gyerme-
kek és fi atalok kérdései, élethelyzetei és elképzelései felé.

E krisztológiai koncepció kérdése az, hogyan jutunk 
el Jézus emberségétől istenségéig, Jézus üzenetének hir-
detésétől a hirdetett Krisztusig. Középpontban és feszült-
ségi-törésponti helyzetben a feltámadás áll, így feltáma-
dás- vagy felemeltetéskrisztológiának is nevezhető. „Isten 
Jézust feltámasztotta”, azaz Isten Jézus feltámasztásával 
életét és üzenetét, személyét és istenségét igazolta. A ve-
szély abban áll, ha Jézus megmarad embernek, egy példa-
képnek és tanítónak, aki ugyan Istent és Isten országát hir-
deti, mégse lépi túl az emberi, értelmezhető és felfogható 
kereteket. A határterületek, ahol Jézus istensége is megje-
lenik – pl. csodák, Jézus önértelmezése, messiástudata, fel-
támadás – gyakran kapnak racionális magyarázatokat, a 
kinyilatkoztatásteológiai tartalmak csak redukált formá-
ban jelenhetnek meg.

A recepcióesztétika krisztológiája az egyénnek a bibli-
ai Jézus Krisztus-képpel való konfrontálódásából szárma-
zik.8 Jézus Krisztusban az emberséget és istenséget nem 
különbözteti meg, hanem együtt, egymás komplementer 
kiegészítéseként szemléli, amely így feszültségeivel, kihí-
vásaival és kérdéseivel együtt hat az üzenet hallgatójára.9 
Mindig változásban van, hisz a különböző Jézus Krisztus-
értelmezésekkel való találkozások egyre újabb interpre-
tációkat hívnak elő, amelyek magát az egyént is megvál-
toztatják. Természetesen az értelmezések az egyén élet-
tapasztalati, ismereti hátterétől nagymértékben függnek, 
így a szubjektivitás veszélye tény. Előkerül a krisztológiai 
igazság(ok) kérdése, a fogalmi precízió és az ontológiai ki-
jelentések felvállalásának a szükségessége.

Az újabban megjelent hittankönyvek gyakran alkal-
mazzák e megközelítési modellt, mert a tanulók számára 

 8 Ulrich H. J. Körtner: Historischer Jesus – geschichtlicher Christus. 
Zum Ansatz einer rezeptionsästhetischen Christologie. In: Klaas Hui-
zing – Ulrich H. J. Körtner – Peter Müller: Lesen und Leben. Drei Essays 
zur Grundlegung einer Lesetheologie. Bielefeld, 1997. 99–135. o.
 9 A háttérben megjelenik az a tillichi gondolat, amely szerint Jézus 
azok nélkül, akik őt Krisztusként ismerik fel, nem Krisztus. A Jézusról 
való felismerést a hit közvetíti. Tillich Jézus Krisztus valós képéről be-
szél, amely a valós emberi hittapasztalatokban gyökeredzik. Paul Tillich: 
Systematische Th eologie. Bd. 2. Frankfurt am Main, 19848. 107–128. o.

a Jézus Krisztus-értelmezésekkel való közvetlen kapcsoló-
dási lehetőséget biztosít, és elősegíti a személyes élettapasz-
talati kapcsolódási pontok felismerését és kidolgozását.10 
Így művészeti alkotások, teológiai gondolkodók értelme-
zései, kortárs fi atalok véleményei egyaránt teret kapnak a 
téma megjelenítésében.

Recepcióesztétikai karaktere van a metaforikus kriszto-
ló giának is, amely a bibliai Jézus Krisztus-kép metaforikus 
jellegén alapszik.11 A metafora két egymással nem össze-
egyeztethető területet, képet, fogalmat hoz egymással köl-
csönhatásba úgy, hogy ezáltal egy új értelmezési potenciál 
születik. Az Újszövetség Jézus Krisztusról gyakran beszél 
metaforákkal, amelyek pont azáltal hordoznak többletpo-
tenciált és feszültséget, hogy nyelvi-fogalmi meghatározá-
sokkal nem körülírhatók. Maga a „Jézus Krisztus” megne-
vezés is egy ilyen metafora, amely Istent és embert, imma-
nenst és transzcendenst hoz egymással feszültséggel teli 
kapcsolatba. Ezek a Krisztus-metaforák nem szimbólu-
mok, nem kimondhatatlant reprezentálnak, hanem meg-
tapasztalt transzcendenst fejezek ki. Különböző értelme-
zések felé nyitottak, sőt értelmezésekre szorulnak, így kap-
csolópontot biztosítanak az értelmezők tapasztalati világa 
felé. A Krisztus-metaforák többféle dimenziót hordoznak 
magukban, konkrétan pl. az Isten Fia-metafora esetében:12

• Antropológiai dimenzió: A megtapasztalható. A fi ú 
mint a család része.

• Történeti dimenzió: A történeti. A történeti Jézus, 
Mária fi a.

• Teológiai dimenzió: Az isteni. Isten képmása. A Fiú 
egysége az Atyával.

• Ekkleziológiai dimenzió: A maradandó. Jézus fi úsá-
ga által a hívők szintén fi akká válnak.

A metaforikus krisztológia ismeri saját korlátait, és ön-
magára más krisztológiai modellek – pl. tradíciótörténe-
ti, történeti, fogalmi – kiegészítéseként tekint. Különösen 
a Krisztus-metaforák történetiségének hangsúlyozása fon-
tos, amely a képek valósághoz való kapcsolatát biztosítja, 
és ezáltal az élettapasztalati horizontot nyitja meg. A tet-
szés szerinti értelmezés veszélye ugyan reális, de megál-
lapítható, hogy a jelentéstartalmak száma korlátozott, és 
ezek a teológiatörténet során többnyire már megjelenő in-
terpretációk.

 10 Ezért e krisztológiai modellt a valláspedagógiában gyakran „talál-
kozáskrisztológiának” is nevezik. Pl. Roman A. Siebenrock: Das Ge-
heimnis des Rabbi: Eine Christologie der Begegnung. In: Katechetische 
Blätter, 2001/126. 333–338. o.
 11 Metaphorik und Christologie. Szerk. Jörg Frey – Jan Rohls – Ruben 
Zimmermann. Berlin, 2003. Jens Wolff : Metapher und Kreuz. Studien 
zu Luthers Christusbild. Tübingen, 2005.
 12 Ruben Zimmermann: „Du wirst noch Größeres sehen…“ (Jn 1,50). 
Zur Ästhetik der Christusbilder im Johannesevangelium. In: Metapho-
rik und Christologie, 93–110. o.
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Az eredmények rövid összefoglalása

Az elemivé tétel koncepciója azért alkalmas az eredmé-
nyek összefoglalására, mert épp a teológiai és pedagógi-
ai aspektusok egymással való kapcsolatának dimenzióit 
vázolja fel.13

1. Elemi struktúrák – A teológia/krisztológia 
és a hittankönyvek kapcsolata

A Kursbuch Religion hittankönyvsorozat a Jézus Krisztus-
téma megjelenítésében a teológia tudományán tájékozódik, 
ez a normatív tudomány, a teológiai szempontok és ered-
mények kapnak prioritást. Szükségszerű is a teológia ki-
emelt szerepe, hisz a „Kicsoda Jézus Krisztus?” kérdés el-
sődlegesen teológiai kérdés. A feldolgozásokban az alulról 
jövő krisztológiai koncepció jelenik meg, illetve az újabb 
kiadásokban egyre erősebb hangsúlyt kap a recepcióesz-
tétikai megközelítési mód. A legújabb tankönyvsorozat a 
metaforikus krisztológia elemeit is használja. A szinopti-
kusok teológiája – különösen Máté és Márk – alapvető sze-
repű, mellettük János evangéliuma, Pál vagy a keresztény 
egyházi tradíciótörténet krisztológiái háttérben maradnak. 
Az egyes tankönyvsorozatoknál ez a hangsúlyeltolódás kü-
lönböző mértékű, de mindenütt jelen van.

A teológia legújabb irányvonalai és eredményei gyor-
san megjelennek a hittankönyvekben. Az 1970-es, 1980-as 
években például a történetkritikai exegézis, a forma- és tra-
díciótörténeti kutatás eredményei alapján beszélnek a hit-
tankönyvek Jézus Krisztusról (pontosabban a názáreti Jé-
zusról). Az 1980-as években a felszabadításteológia alapján 
Jézus mint a szegények, elnyomottak és elesettek oldalán 
álló „forradalmár” kerül bemutatásra. Az 1990-es évektől 
Jézus Krisztus szimbólumokon keresztül áll előttünk a hit-
tankönyvekben, míg napjainkban a recepcióesztétikai meg-
közelítési mód és a Krisztus-metaforák kerülnek előtérbe.

A kinyilatkoztatásteológiai tartalmak nem kerülnek 
azonos hangsúllyal bemutatásra, mint az implicit krisz-
tológiai tartalmak. Metafi zikai, transzcendentális témák-
ról keveset beszélnek a hittankönyvek. Így szükségszerű 
lenne Jézus Krisztus személyét és üzenetét hangsúlyosan 

 13 Elementarisierung im Religionsunterricht. Erfahrungen, Perspek-
tiven, Beispiele. Szerk. Friedrich Schweitzer. Neukirchen-Vluyn, 2003. 
Magyarul e koncepció rövid bemutatása megjelent a Lelkipásztor egy 
korábbi cikkében: Zsugyel Adél: Az elemivé tétel Ingo Baldermann 
hermeneutikájában I. Lelkipásztor, 2004/12. 442–445. o.

evangéliumként értelmezni, Jézus Krisztus mai jelentő-
ségét és jelenlétét teológiailag szakszerűen bemutatni, va-
lamint Isten Jézus Krisztusban való kinyilatkoztatásá-
ról beszélni.

2. Elemi tapasztalatok – A tanulók élettapasztalatai 
és a hittankönyvek közötti kapcsolat

A vallásdidaktikai koncepciók közül a problémaorientált, 
a szimboldidaktikai és a recepcióesztétikai megközelítési 
módok nagyban építenek a tanulók saját tapasztalataira. 
E tapasztalatok különös jelentőséggel bírnak az érdeklő-
dés és motiváció felkeltésében éppúgy mint a tananyaggal 
való kapcsolódási területek kialakításában. Az implicit 
krisztológiai témák esetében egyszerűbb kiépíteni a ta-
pasztalati kapcsolódási pontokat. Szenvedés, kirekesztés, 
közösség, identitáskeresés, elfogadás, bizalom, reménység, 
erő és szeretet utáni vágyódás, boldogság és boldogtalanság 
mind olyan elementáris tapasztalat, amely a Jézus Krisz-
tus-i üzenetben is megjelenik.

A hittankönyvekben az élettapasztalatok felőli megkö-
zelítési módok egyre nagyobb szerepet kapnak. Az 1970-
es, 1980-as években az ismeretorientált történetkritikai és 
hermeneutikai megközelítések uralkodtak, amelyek több-
nyire a bibliai szövegek eredeti kommunikációs szituációira 
kérdeznek vissza. Ezek gyakran távol állnak a mai tapasz-
talati világunktól, annak problémás témáitól. A probléma-
orientált módszer kettős hiányossága is megjelenik alkal-
manként a feldolgozásokban: 1. Van, amikor olyan kitalált 
szituációkkal dolgozik, amelyek kérdései inkább eltávolít-
ják, semmint közelebb hozzák a tanulókhoz az adott tan-
anyagokat. 2. A bibliai szövegeket funkcionalizálja, és egy 
kérdés-válasz sémába illeszti bele. Így a szituáció által a 
szöveg értelmezése előre programozottá válik.

Különösen az explicit krisztológiai témák esetében ne-
héz megtalálni a tapasztalati kapcsolódási pontokat. Tu-
domásul kell venni azt, hogy vannak olyan témák, ame-
lyek tapasztalati úton nem könnyen megközelíthetőek. Hit-
tapasztalatok például nagyon nehezen továbbíthatóak. A 
tan köny vek itt az esztétikai megközelítési móddal (képi 
Krisz tus-áb rázolások), valamint spirituális élmények – 
istentiszteletek, egyházi csendesnapok, egyházi ünnepek, 
Taizé – bemutatásával próbálkoznak. Régi és mai, modern 
hitvallások Jézus Krisz tusról szintén lehetőséget biztosíta-
nának az explicit krisztológiai témák tapasztalati megkö-
zelítéséhez, ezek azonban ritkán jelennek meg a sorozat 
hittankönyveiben.
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3. Elemi megközelítési módok – A tanulók Jézus Krisztus-
értelmezése és a hittankönyvek közötti kapcsolat

A 10–17 éves tanulók Krisztus-értelmezéseinek vizsgálata 
szerint a bibliai szövegek műfajának nagy szerepe van a 
megértésben. Sokszor azért nem ér el az üzenet a tanulók-
hoz, mert a vallás szimbolikus-mitikus nyelve számukra 
nem hozzáférhető, és elhagyva a misztikus, szó szerinti ér-
telmezést a bibliai szövegek ellentmondásai és feszültségei 
elutasítást generálnak. A nyelvi formával szoros kapcso-
latban áll a történetiség kérdése is (pl. Jézus csodái eseté-
ben), amely a tanulókban az igaz vagy nem igaz kérdéssel 
függ össze.

A hittankönyvek Jézus személyének és üzenetének be-
mutatására a narratív megközelítési módot használják. Jé-
zus kortársainak szemszögéből közelítenek Jézus felé, ahol 
kitalált és valós szituációkon keresztül mutatják be a kort, 
az üzenetet és a názáreti Jézust, akivel találkozva felvető-
dik a kérdés: ki is ez az ember, és milyen kapcsolatban áll-
hat Istennel? E narratív megközelítési módnak sok elő-
nye van: pl. korosztálynak megfelelő, különböző megér-
tési szinteken egyaránt alkalmazható ismereteket könnyű 
vele átadni, identifi kációs lehetőségeket biztosít, refl exió-
kat tesz lehetővé. Ugyanakkor hátrányai ugyanígy meg-
jelennek: a történeti Jézus-kép egy hipotetikus konstruk-
ció, így az ebből nyert Jézus-alak is egy konstrukció, nem 
mindig egyértelmű, mely történetek és személyek kitalál-
tak, és melyek tartoznak a bibliai hagyományhoz, a fi kció 
és bibliai szöveg határai egy történeten belül sem jelennek 
meg egyértelműen, explicit krisztológiai tartalmak csak 
közvetetten jelenhetnek meg.

A narratív krisztológai megközelítési mód használata 
szakszerű e korosztály számára. Ugyanakkor kívánatos 
lenne más megközelítési módokat is alkalmazni akár az 
implicit krisztológiai témák területén is. Főleg a 9–10. évfo-
lyam számára szükségszerű – épp a bibliai szövegek szim-
bolikus-metaforikus jellegének felismertetése és megnyi-
tása érdekében – e megközelítési mód háttérbe szorítása.

4. Elemi igazságok – A krisztológiai igazságok kérdései 
és a hittankönyvek

Egy empirikus tanulmány szerint a 10–17 éves tanulók 
igaz ságra vonatkozó kérdései a krisztológia területéről a 
következőek:14

• A történetiség kérdése. Pl. Jézus történeti valósága, a 
csodák történetisége, Jézus feltámadása, karácsonyi 
történet, a bibliai hagyományanyag történetisége stb.

• Az istenfi úság kérdése. Pl. Jézus identitása, Istennel 
való kapcsolata, az Isten Jézus szenvedése, a teodicea 
kérdése, inkarnáció, csodák, Jézus bűntelensége stb.

• Jézus mai és univerzális jelentősége és relevanciája. 
Pl. szoteriológiai és eszkatológiai kérdések, Jézus ha-
lálának üdvösségtörténeti jelentősége, ennek univer-
zális érvényessége, feltámadáshit, halál utáni élet, Jé-
zus Krisztus jelenléte, imádság Krisztushoz stb.

Érdekes, hogy épp e kérdések megszólítását kerülik a 
hittankönyvek. Ha egyátalán megjelennek e témák, csak 
érintőlegesen kerülnek elő, a ritkán megjelenő magyará-
zatok óvatosak, homályosak és nyitottak.

Esztétikai megközelítési módokkal és különböző vé-
lemények bemutatásával nyitott diszkussziót indítanak a 
hittankönyvek a krisztológiai igazságkérdésekkel kapcso-
latban. Így e kérdések relatívakká válnak és nyitottak ma-
radnak, a pluralista igazságokkal kapcsolatban kiindulási 
pontok, hangsúlyok, kritériumok, érvényességek nincsenek 
megfogalmazva. Pozitívum az, hogy nem egy statikus igaz-
ságértelmezéssel dolgoznak a tankönyvek, hanem a teoló-
giai gondolkodást igyekeznek támogatni, és krisztológiai 
párbeszédre hívják a tanulókat, akik ugyanakkor kevés 
támpontot, segítséget és orientációt kapnak abban, hogy 
a „Kicsoda Jézus Krisztus?” kérdést a maguk számára fel-
téve az állandóan változó ismereti, élet- és hittapasztalati 
háttérrel mindig újra és újra megválaszolják.

 14 Tobias Ziegler: Jesus als „unnahbarer Übermensch“ oder „bester 
Freund“? Neukirchen-Vluyn, 2006. 325–350. o.
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F I G Y E L Ő 

A hitemlék
Az egyházi év jelenünk kihívásai előtt1

K A R L - H E I N R I C H  B I E R I T Z

Emlékek1

Igen, emlékszem. Egyszer már találkoztunk – mondja szem-
közi szomszédom. Látom, ahogy dolgozik rajta, és nagy fá-
radsággal azon van, hogy a képet, melyet nyújtok számára, 
összekösse valami halvány kis emlékkel, amely minden 
bizonnyal ott van őbenne, valahol mélyen eltemetve. Vég-
re kisimulnak homlokán a ráncok, mosolyra fakad, sze-
me felcsillan, mintha valami szokatlant pillantana meg: 
Igen, már emlékszem, ez akkor és ott volt… – majd együtt 
merülünk a közös múltba, teret engedünk nyelvünkben a 
bennünk felmerülő képeknek. Kitöltjük ezt a múltbéli vi-
lágot emlékeinkkel, létrehozunk egy valóságot – még ha 
csak egy szempillantás erejéig is –, melyben az idők össze-
fonódnak, a múlt így újra jelenvalóvá válik, életünkben itt 
és most újra jelentőségteljesnek mutatkozik, és ezzel együtt 
arra vonatkozólag is, ami még ezután következik.

Az ember emlékezik, és amint azt ez a kis történet is 
mutatja, ez szabályosan kemény munka. Hiszen jelenvaló 
csak az marad, amit mindig újra „megjelenítünk”. Min-
den más, amit eltemetünk, elfojtunk, elfelejtünk, jobb hí-
ján csak álmainkban tér vissza, gyakran homályosan, je-
lentés és jelentőség nélkül. Emlékezni azonban annyit tesz: 
elbeszélni. Képek kerülnek elő, ezek mozgásba jönnek, je-
lenetté állnak össze, szavakká, mondatokká, szöveggé sű-
rűsödnek. Elbeszélés közben folytonosan szőjük emléke-
ink fonalát, a megtörténtet átültetjük nyelvünkbe, újabb 
élményekkel gazdagítjuk a mintát, régi képeket és törté-
neteket költünk át, írunk tovább, hogy végül az új fonal-
hoz sodorjuk őket, és magunk vagy mások számára értel-
mes és jelentéssel bíró összefüggéseket adjanak ki – egyfaj-

 1 A Magyar Egyházzenei Társaság IX. Magyar Egyházzenei Kong-
resszusának (Budapest, 2009. április 30. – május 2.) nyitóelőadása.

ta mintázatot, egy „életszövetet”, melyben saját magunkat 
szemléljük és újra és újra felfedezzük.

Helyek és idők

Igen, már emlékszem, ez akkor és ott volt… Az emlékekkel 
gyakran együtt jár egy sajátságos illat, kicsengés, hangu-
lat, egy különleges íz. Vagyis az emlékek nemcsak gondo-
lati formák, hanem bele vannak írva testünkbe. Megvan a 
maguk helye és ideje. Ez még azokra is vonatkozik, melyek 
nem megragadhatóak, csak mint ködös atmoszféra talán, 
mely az emlékképekkel együtt felszínre kerül, és bebur-
kolja azokat. Egy emléket mindig lehet helyhez és időhöz 
kötni. Így mindnyájunk ismer helyeket, amelyek sajátsá-
gosan kötődnek emlékeinkhez. Mindenki ismer időket, ha 
mégoly nehezen felidézhetők is, melyekben a már elmúlt 
visszatér, és elárasztja mind az érzelmet, mind az értelmet. 
Néha külön azért felkeresünk egy helyet, hogy azt – és vele 
együtt életünk egy eseményét, egy csúcspontját, egy szaka-
szát – lépésről lépésre, pontosan végigjárjuk, megjárjuk, és 
hogy ezzel a megjárással meg is jelenítsük. Néha ugyanígy 
megjárunk egy bizonyos időt, napokat, órákat, miközben 
arra emlékezünk, amit ez az idő számunkra jelent vagy 
jelentett. S így jelenünkkel és jövőnkkel kötjük össze őket.

Mármost az ilyen emlékhelyek és emlékidők számunk-
ra nem csak mint egyének számára fontosak. A sokrétű 
szociális összefüggések szempontjából is jelentősek – egé-
szen az olyan komplex képződményekig, mint a társadalom 
vagy a kultúra –, melyek összekötnek bennünket. Ezekben 
jut kifejezésre, hogy legbelül mi tartja össze a mindenkori 
közösséget, hogy emez végtére is miben látja megalapozva 
saját identitását, és ezzel együtt saját létértelmét (Daseins-
Sinn). Emlékeztetnek eredetükre, történeti, eszmei, tény-
szerű vagy fi ktív gyökereikre. Rögtön realizálódik belőlük 
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az adott egyénnek a nagyobb szociális hálón belüli integ-
ritása: egy közösséghez, egy társadalomhoz, egy kultúrá-
hoz, egy valláshoz tartozni annyit tesz, mint az emlékek-
nek egy közös tárházából részesülni. Az ilyen emlékközös-
ség mindig helyhez és időhöz kötött, jelentős emlékhelyek 
és emlékidők közös bejárásán alapul, kerül meghatározás-
ra és újul meg.

Így válnak az emlékhelyek és az emlékidők most is, mint 
mindig a kulturális emlékezet2 kiváló közvetítőivé, melyek-
ben a valamely csoport, közösség, kultúra, vallás számára 
releváns tudás megőrződik, s ezáltal egyszer és mindenkor-
ra újra bejárható, jelenvalóvá tehető és megújítható marad. 
Ez abban is megmutatkozik, hogy mindenféle győztesek – 
megszállók, trónfosztók, sőt misszionáriusok is – máig haj-
lanak nemcsak arra, hogy könyvégetéseket rendezzenek, 
és a mindenkori leigázott nemzet, kultúra, vallás emlékhe-
lyeit eltöröljék a föld színéről, hogy ezáltal az ő kulturális 
emlékezetüket örökre kitöröljék, hanem hogy a naptárat is 
egy megfelelő tisztításnak vessék alá. Győzelmükkel néha 
újrakezdik akár az időt vagy legalábbis az időszámítást.3

Emléknyomok

Az evangélium sokféle módon írta be magát Európa kul-
turális életébe, mint ahogy a kereszténység sokféle módon 
hagyott hátra benne emléknyomokat – a nyelvben, a köl-
tészetben, a zenében és a képzőművészetben, erényekben 
és szokásokban, képzettségben és tudományban, érték- és 
társadalmi rendben… Két ilyen emléknyom különösen is 
szembetűnő, mivel máig meghatározzák a kultúránkról 
alkotott képet: emlékhelyek és emlékidők – a templomépü-
letek és az egyházi év.

A templomok még mindig meghatározzák városaink 
és falvaink képét. Ott is, ahol esetleg más alkalmazásba 
kerültek – múzeumként, könyvtárként, koncert-, kiállí-
tó- és gyűlésteremként működnek –, mégiscsak elevenen 
őrzik az istentisztelet emlékét, melyet ezekben a terekben 
ünnepeltek, és a hit emlékét, mely ebben az ünnepben ala-
kot öltött: máig tanúi és tanúi is maradnak a keresztény is-
tentiszteleti kultúrának.

Nem ilyen nyilvánvaló az egyházi évnek a kultúrára 
gyakorolt hatása, mivel nem azonos mértékben kézzel-
fogható, és sokkal erősebben alávetett a változásnak. Ám 
ez esetben is érvényes: még ott is, ahol a keresztény emlék-
időknek már csak a legcsekélyebb nyomai érhetők tetten, 

 2 Jan Assmann: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai 
identitás a korai magaskultúrákban. Budapest, 1999.
 3 Erre a legismertebb példa a francia forradalom naptára; vö. Win  fried 
Gebhardt: Fest, Feier und Alltag. Über die gesellschaft liche Wirk lichkeit 
des Menschen und ihre Deutung. Frankfurt am Main, 1987. /Europäische 
Hoch schul schrift en Reihe XXII Soziologie, Bd. 143./

és az új mítoszok sokszorosan rétegződve kiszorították 
a régi ünneptörténeteket, azok továbbra is a társadalmi-
kulturális időtapasztalat és időkonstrukció vázát képezik. 
Makacsul emlékeztetnek azokra a nagy elbeszélésekre és 
kis történetekre,4 melyeket a kereszténység írt az idő köny-
vébe, és az istentiszteletekre, melyekben ezek a történetek 
végbementek és végbemennek, jelenvalóvá váltak és vál-
nak. Képekben fogalmazva: lehet, hogy a városi karácso-
nyi vásárok tocsognak az új ígéretekben és mítoszokban, 
ám valahol a szélen egy jelentéktelen jászol mégis emlé-
keztet a szenteste titkára.

Változások

Nem túl bonyolult feladat a keresztény emlékhelyeknek 
a tartósságát és az állapotát adott területen felmérni. Az 
ezeknek megfelelő időbeli emléknyomok tartóssága és ál-
lapota azonban nem ilyen könnyen megragadható. Sok-
kal erősebben beleszövődnek a kortárs kulturális kontex-
tusba – folytatva a képet –, mintegy elvesznek számtalan 
mellékútjukon, elszivárognak föld feletti vagy föld alatti 
folyómedreikben.

Az úgynevezett világi vagy polgári év – pontosabban a 
civil vallásos naptár, amely az emberek tudatát és viselke-
dését az eredetileg keresztény országokban is messzeme-
nően meghatározza – ugyanis nem magába zárt időrend-
szer, amely konkurenciaként lép fel az egyházi év mellett 
azért, hogy végül felváltsa azt. Sokkal inkább a keresztény 
év ölén felnőve úgymond belülről kifelé változtatja át azt.

Ezért kell különös fi gyelmet szentelnünk a változások-
nak és a jelentéseltolódásoknak, melyekkel szemben a ránk 
hagyományozott ünnepek és ünnepkörök alulmaradnak. 
Ezek egyidejűleg, de különböző mértékben, három síkon 
mennek végbe: szerkezeti szinten, a jelentés szintjén és a 
viselkedés szintjén.

Karácsony ünnepe – hogy ismét ezt a példát vegyük – 
töretlen, sőt növekvő népszerűségnek örvend. Ez minden-
képp vonatkozik a német nyelvterületekre, ahol mégis tet-
ten érhetőek a nevezett változások és eltolódások.

(1) Szerkezeti szempontból többek között a karácsonyi 
ünnepkör túlzott kiterjesztése mutat fel egyre több prob-
lémát az egyházi év hagyományozott rendjében, mégpedig 
az elején meghosszabbított, a kereskedelmi forgalom szá-
mára nélkülözhetetlen és ezért egyre korábban kezdődő 
előkarácsony formájában. Némely helységben, úgy hírlik, 
már konfl iktusra is sor került egyrészről az egyházak, más-

 4 Nagy elbeszélésekről (grands récits) másként metaelbeszélésekről 
(metarécits) beszél François Lyotard: La Condition postmoderne. 
Rapport sur le savoir. Paris, 1979. Vö. még uő: Postmoderne für Kinder. 
(Edition Passagen 13) Wien, 1987. (Le Postmoderne expliqué aux enfants. 
Paris, 1986.)
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részről a lakosság és a helyi gazdaság között, mivel utóbbiak 
már halottak napja (Totensonntag), illetve bűnbánók nap-
ja (Bußtag) előtt, sőt a nemzeti gyásznap (Volkstrauertag, 
melyet Németországban az egyházi év utolsó előtti vasár-
napján ülnek) előtt meg akarták nyitni a karácsonyi vá-
sárt (Christkindlsmarkt).

(2) Ennek felel meg jelentés szintjén a karácsony előt-
ti bűnbánati és böjtidőnek (amelyet liturgikusan többek 
között a lila szín és a Gloria elhagyása jelez a szentmisé-
ben) karácsonyi „előörömidővé” való lefokozása, amelyet 
időközben már az egyházak is messzemenőkig meglép-
tek, és amelyet mind az ünnep tematikája, mind a han-
gulata elővételez.

(3) A viselkedés szintjén régóta megegyezik ezzel az az 
ünnepkultúra, amely magát az ünnepet a mindenféle ad-
venti és karácsonyi ünneplésben, egyházzenei alkalmak-
ban és a karácsonyi vásáron a forralt boros standnál kí-
vánja élvezettel telve megragadni. Ide vonatkozik a kará-
csonyt megelőző vásárlási láz is. Az ünnep maga ezután 
már csak csúcspontként, egyúttal egy olyan klimax lezá-
rásaként jelenik meg, amely után hamarosan visszatér he-
lyére a hétköznapokat kitöltő lehangoltság.

Késő modern ünnepkultúra

Még mélyrehatóbbak azok a változások, amelyek a társa-
dalmi ünnepkultúra átfogó eventizálására (angol event = 
esemény) utalnak5 – olyan folyamat ez, amely kiterjed az 
egyházi évre is, és a keresztény ünnepkultúrát is érinti. Az 
eventizálás azt jelenti, hogy a késő modernben az ünnepek 
mind a nyilvános, mind a magánszférában „egyre inkább 
elveszítik értelmi vonatkozásaikat és az emlékezés dimen-
zióját”. „Mintha lényegükben magoznák ki őket” – jegy-
zi meg Kristian Fechtner, a Mainzban gyakorló teológus. 
„Nem az ünnep, hanem az ünneplés a fontos. Ebben az ér-
telemben lesz a késő modern ünnep önző, amennyiben már 
csak magára mint eseményre fog vonatkozni.”6 Rostocki 
kollégája, Th omas Klie tovább pontosítja a meghatározást: 
„Az ünnepen többé már nem »valamit« ünneplünk – az 
ünnepet ünnepeljük.”7 Ez azt jelenti, hogy ünnepet ülni – 
bármilyen ünnepet, mindegy, hogy az karácsony, húsvét, 

 5 A magyarban nem létező, a németben is (angol átvétel alapján) mes-
terségesen képzett műszó. Visszaadása nehéz, talán „esemény(es)ítés”-nek 
lehetne fordítani. Az ünnepi alkalmak puszta eseménnyé való kiüresítését, 
lecsupaszítását, mélyebb tartalomtól való megfosztását jelenti. A magyar 
szlengben a happening (szintén angol átvétel) szó adhatná vissza az ün-
nepnek az event szóval történő pejoratív megnevezését. [A ford.]
 6 Kristian Fechtner: Im Rhythmus des Kirchenjahres. Vom Sinn der 
Feste und Zeiten. Gütersloh, 2007. 56. o.
 7 Th omas Klie: Zeitverschiebungen. Die neuen Einträge im zivil-
religiösen Festkalender. In: Valentin, Halloween & Co. Zivilreligiöse 
Feste in der Gemeindepraxis. Szerk. uő. Leipzig, 2006. 7–23. o. Itt: 16. o.

anyák napja, halloween vagy egy popkoncert-e – mintegy 
„tautológiává” válik. Az alkalom másodrangúvá válik, a 
kifejezés- és az ünnepformák is egyre inkább közelítenek 
egymáshoz. És minden ilyen eseményre (events) igaz az ün-
nep elméletét kutató Th omas Macho megállapítása: „A túl 
sok magyarázat káros volna, a túl sok emlék pedig terhes.”8

Egy példán keresztül ezt is megvilágíthatjuk. Virágva-
sárnap 2009-ben a türingiai Erfurtban: a város szívében a 
Dóm téren ünneplik Jézus Jeruzsálembe vonulását. A püs-
pök megáldja a pálmaágakat, és hív a körmenetre. „Ked-
ves Testvéreim! Amint egykor Jeruzsálem népe ünnepelte 
Jézust – hirdeti –, úgy kísérjük most mi is az Urat dalokat 
zengve neki.”9, 10 Ez az ünnepélyes szertartás nyitja meg a 
nagyheti misztériumot, a húsvéti titok ünnepét – Krisz-
tus szenvedésének, halálának és feltámadásának emlékét. 
Mintegy utat nyit a húsvéthoz, ezáltal maga is már a hús-
véti ünnep részének tekinthető, amely aztán a húsvét éj-
szakai szertartással éri el liturgikus csúcspontját.

Ezzel egy időben a dóm lábánál rengeteg ember – nagy-
részt fi atal, gyermekes családok – tolong a Gera partja felé. 
Így hívják a városon két ágra bomolva átzubogó keskeny 
folyócskát. Ők a kacsaünnepet ülik ma: pontban tizenegy 
órakor ezernyi sárga kis műanyagkacsát eresztenek a gyor-
san rohanó vízre, melyekkel a gyerekek egyébként a fürdő-
kádban szoktak játszani. Egy részüket szépen kifestették és 
feldíszítették, valamint minden kacsát elláttak egy szám-
mal, hogy mindenkori tulajdonosuk rájuk találjon, amikor 
majd lejjebb a folyón, a célnál kihalásszák őket. Délután az 
Angeren – a városközpont egy terén – nagy lárma, zenebo-
na és beszédek közepette zajlik a győztes kihirdetése és a 
díjátadás, melyet cégek, bankok, áruházak szponzorálnak.

Két ünnep – egyazon időben és majdnem egyazon he-
lyen. Egy összehasonlítás érzékletes módon szemlélteti, 
hogy mit is értünk az ünnepkultúra eventizálásának cím-
szava alatt. Ennek az évenkénti tavasz- és családi ünnepnek, 
amely ott az óvárosban, a dóm tövében zajlott, az eredetéről 
és értelméről aligha deríthető ki bármi is. Tör ténelmi vo-
natkozásai – talán egy esemény Erfurt várostör ténetében – 
nyilvánvalóan hiányoznak. Eredettörténetet – tehát egy az 
ünnepet megalapító és legitimizáló nagy elbeszélést, amely-
re mindenki együtt emlékezne, megjelenítene és bejárna – 
nem hagyományoztak ránk.

Mindazonáltal az ünnep jelentőséggel bír a közösség és 

 8 Th omas Macho: Das zeremonielle Tier. Rituale – Feste – Zeiten 
zwischen den Zeiten. Wien, 2004. 168. o.
 9 Szabad fordítás. Az eredeti liturgikus szöveg így hangzik: Liebe 
Brüder und Schwestern, wie einst das Volk von Jerusalem Jesus zu-
jubelte, so begleiten auch wir jetzt den Herrn und singen ihm Lieder. 
[A ford.]
 10 Die Feier der heiligen Messe. Messbuch. Hg. im Auft rag der Bi-
schofskonferenzen des internationalen deutschen Sprachgebietes. Teil I: 
Die Sonn- und Feiertage deutsch und lateinisch. Die Karwoche deutsch. 
Leipzig, 1979. S. [3].
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annak fennállása, a város és lakóinak önértékelése, vala-
mint az ő kollektív és kulturális identitásuk számára, még-
pedig nem csak kereskedelmi és turisztikai szempontból: 
az emberek találkoznak, egy közös cselekvés összeköti őket, 
megtapasztalják magukat egy nagy, ünnepi hangulatú tár-
saság részeként – ebben a különben nem különösebben csa-
lád- és gyerekbarát világban ez különösen fontos gyerme-
kes családok számára. Ha hiányzik a nagy elbeszélés is, úgy 
számos kis történet fog hozzáfűződni az ünnephez, amelyet 
évről évre újra megélnek, átélnek és továbbadnak – mint 
például a csokoládébarna, amerikai zászlós Obama-kacsa 
kis története, aki még a helyi sajtóba is beférkőzte magát.11

Az ünnepkultúra ilyetén eventizálása a késő modern-
ben megfelel – csak látszólag mond ellene – az életvilág 
esztétizálásának,12 a hétköznapok ünnepesítésének: „Az 
át fogó jelentéskörről való lemondás mellett – írja Rüdiger 
Bub ner – a hétköznapok egyenes úton esztétikaivá változ-
nak.”13 Az ünnep ezzel elveszíti kivételezett jellegét, mint-
egy áthelyeződik az időtartamba: egyik esemény követi a 
másikat, sem magunknak sem másoknak nem hagyunk 
szünetet az ünnepben. Ahogy Wolfgang Lipp írja: „A késő 
modern ünnep példaszerű előképe és hasonmása talán az a 
buján dekorált »óriásáruház« lehetne, amelyen manapság a 
létünket (Dasein) hajszolva keresztülsodródunk.”14 Aleida 
Assmann fi gyelmeztet azokra a következményekre, melyek 
ebben kirajzolódnak: „A hétköznap extenzív ünnepesítése 
szükségszerűen magával vonzza az ünnep hétköznaposítá-
sát […] Ahogy a vallások ki szoktak halni, ha hitelt érdem-
lővé válnak, éppúgy az ünnep is fenyegetve érezheti ma-
gát, ha semmi nem képez »átmenetet a hétköznapokba«.”15

Idők összefonódása

Térjünk vissza a dómhoz. Ami ott történik, saját üdvtör-
téneti vonatkozásaiból él: a jeruzsálemi bevonulással mi-
me tikusan a szenvedéstörténet (Mt 21,1–11; Mk 11,1–10; Lk 
19,29–38; Jn 12,12–19) egy jelenete kerül megjelenítésre, 
amely maga részéről az Ószövetségből vett motívumokat 

 11 „Ilyen nincs sehol széles e világon” – olvashatjuk a Th üringer All-
ge meinen 2009. április 6-i számában. „Néhány ezer sorsára hagyott 
műanyagkacsa ereszkedett vízre. A színes-szagos, őrült verseny körül, 
mely az óváros közepén végződik, valódi népcsoportok alakultak ki 
útközben.” Az újság egy egész oldalt szentel ennek az eseménynek 
(event); egy kacsa, amint megtudjuk belőle, „csokoládészínben és ame-
rikai zászlóval lépett fel”.
 12 Vö. Rüdiger Bubner: Ästhetische Erfahrung. Frankfurt am Main, 
1989. 143. o. /Edition Suhrkamp Neue Folge 564./
 13 Uo. 148. o.
 14 Wolfgang Lipp: Feste heute. Animation, Partizipation und Hap-
pening. In: Das Fest. Szerk. Walter Haug – Rainer Warning. München, 
1989. 663–683. o. Itt: 681. o. /Poetik und Hermeneutik 14./
 15 Aleida Assmann: Festen und Fasten. Zur Kulturgeschichte und 
Krise des bürgerlichen Festes. In: Das Fest. 277–246. o. Itt: 246. o.

folytat, és így hidat képez az Istennel kötött első szövetség 
történetével (Zak 9,9; Zsolt 118,25k; 2Kir 9,13). Ez egyszer-
re azt is jelenti, hogy a bevonulási jelenet nemcsak önma-
gában áll, hanem egy sokkal nagyobb, átfogóbb történet 
részét is képezi – a világnak Isten Krisztusban megjelenő 
szeretete általi megváltásáról és átváltozásáról szóló nagy 
elbeszélés részét.16

Az a szokás, hogy Jézus vonulását a leírt módon nem-
csak utánozva, hanem őt kísérve bejárják, a negyedik szá-
zadi Palesztinában keletkezett. Ott kínálkozott az alka-
lom, hogy a Krisztusról szóló elbeszélés eseményeit azo-
kon a helyeken és egyazon időkben járják be, ahol azok 
egykor megtörténtek, illetve ahol majd be fognak teljesed-
ni. Mindezzel a liturgikus szintópiának és szinkróniának17 
azt a kultikus cselekvés számára alapvető törvényét követ-
ték, miszerint az ünnepi megemlékezés és az üdvtörténe-
ti események között, amennyire csak lehet, térbeli és idő-
beli megfelelés kell hogy álljon.

A zarándok Egeria, aki Kr. u. 383–384 körül felkeres-
te a Szentföldet, tudósítja, hogy a hívők „a húsvét előtti 
vasárnap (…) pálmaágakkal a kezükben lejöttek az Olaj-
fák hegyéről Jeruzsálembe, hogy így püspökük személyé-
ben Krisztust kísérjék el a szent városba vezető útján.”18 A 
leírásból kiderül, hogy semmi esetre sem csupán egy el-
múlt történelmi eseményről való megemlékezésről volt szó. 
Nem: itt és most Krisztus vonul be a városba, az országba, 
a világba, és az ünneplő közösség elkíséri őt ezen az úton. 
Hasonlóan mutat rá az eseményre a német misekönyv: 
„Hittel és belső odaadással – ahogy ott áll – járjuk be az ő 
bevonulásának emlékét. Követjük az Urat az ő szenvedé-
sekkel teli útján, és kivesszük részünket az ő keresztjéből, 
hogy az ő életében és feltámadásában is részesüljünk.”19, 20

 16 Lyotard a kereszténységre tekintve „Ádám eredendő bűnétől va-
ló, a szeretet általi megváltás keresztény elbeszéléséről”, illetve „a te-
remtmények lelküknek a mártírszeretet keresztény (cristique) el be-
széléséhez való meg térése általi üdvözüléséről” beszél. Postmoderne 
für Kinder, 32., 40. o.
 17 A latin közvetítéssel az ógörögből származó és meghonosodott 
szinkrónia (vö. szinkron) szó analógiájára képződött szakszó a ha-
sonló értelmű, de helyre vonatkozó szintópia szó. Míg a szinkrónia 
tehát egy(ütt)-, illetve azonosidejűséget, a szintópia egy(ütt)-, illetve 
azonoshelyűséget jelent, jelezve, hogy a szóban forgó kultikus-litur-
gikus cselekmények üdvtörténeti hidat képeznek a megjelenített és 
bejárt események, valamint a beteljesülés között, melynek emezek 
előképét mutatják. [A ford.]
 18 Egeria c. 31. Vö. Jürgen Bärsch: Das Dramatische im Gottesdienst. 
Liturgiewissenschaft liche Aspekte zum Phänomen der Osterfeiern und 
Osterspiele im Mittelalter. In: Liturgisches Jahrbuch, 46 (1996) 41–66. o. 
Itt: 43. o.
 19 Szabad fordítás. Az eredeti liturgikus szöveg így hangzik: Mit Glau-
ben und innerer Hingabe begehen wir das Gedächtnis seines Ein zugs. 
Wir folgen dem Herrn auf seinem Leidensweg und nehmen teil an 
seinem Kreuz, damit wir auch Anteil erhalten an seiner Auferstehung 
und seinem Leben.
 20 Die Feier der Heiligen Messe. S. [2].
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Mindez általánosítható: az anamnézis, vagyis a jelen-
valóvá tevő megemlékezés kategóriája alapvető a keresztény 
istentisztelettel kapcsolatban – és ezáltal a keresztény ün-
neppel, valamint az egyházi év rendjével kapcsolatban is. 
Az anamnéziselméletben a kereszténység osztozik a zsidó-
sággal, része ugyanis annak a zsidó örökségnek, amelyből 
a kereszténység táplálkozik. A jelenvalóvá tevő megemlé-
kezés tárgya emitt éppúgy, mint amott Isten megváltó cse-
lekedete a történelemben, a jelenben és a jövőben. Továbbá 
sajátságos módon fonódnak össze az idők:21 a nagy elbeszé-
lés, amely a hitbéli megemlékezés középpontjában áll, nem-
csak arról szól, ami volt, hanem egyben olyan dolgokról 
is, amelyek majd csak lesznek. A történelem képes a jelent 
mintegy megelőzni, jóllehet egyszer már megtörtént, még-
is jövőnek bizonyul, amely egyszer még meg fog történni.

Ez az időhöz való különös viszonyulás az, ami megkü-
lönbözteti a dóm téri virágvasárnapi körmenetet a folyó-
parti, történelem és idő nélküli kacsaünneptől. Alapvető-
en ez az, ami megkülönbözteti a keresztény ünnepkultú-
rát a késő modernétől. Ezek kontextusában utóbbi teljesen 
kezelhetetlen tömegnek tűnik, amely nem minden ellen-
állás nélkül illeszkedik azon tendenciák sorába, melyek az 
összes ünnepkultúra eventizálását célozzák. Szintén nem 
hagyható fi gyelmen kívül az, hogy az ilyen eventizáló fo-
lyamatnak mégis szándékában áll, hogy a keresztény ün-
nepekre és ünnepkörökre is kiterjedjen – részben bizonyos 
egyházi-teológiai összeegyeztetési stratégiáktól támogatva.

A hitemlék

Az egyházi ünnepek és az egyházi év rendje minden bi-
zonnyal nem tárgya semmilyen isteni kinyilatkoztatásnak. 
Az egyházi év sokkal inkább nyújtja azon módok egyikét, 
melyeken a hit válaszol Isten szavára, semmint hogy meg-
kísérelne az evangéliumnak kulturális formát kölcsönöz ni. 
Mivelhogy ez oda vezet, hogy Isten nagy tetteit (ApCsel 2,11) 
éves szinten bejárjuk, az éves körforgással a hit életfontossá-
gú, megváltó tapasztalatait, és ezekkel együtt az isteni üdv-
történet beteljesedésére irányuló reményt is életben tartjuk. 
Ilyen értelemben az egyházi évet mint a hit emlékét kell fel-
fognunk, amely így részesül a méltóságban, ám egyúttal a 
keresztény hit minden olyan kul turális hozadékainak ideig-
lenességében is, amelyek – mint az üdvösség változni képes 
és változást igénylő jelei – éppen az üdvösségnek Krisztus-
ban megjelenő valóságára hívják fel a fi gyelmet.

Amint mondottuk, az emlékezés mindig helyhez és idő-
höz kötött. Az emlékeket adott időben, adott helyen és ki-

 21 Vö. Oswald Bayer: Tempus creaturi verbi. In uő: Schöpfung als An re de. 
Zu einer Hermeneutik der Schöpfung. Tü bingen, 1986. 128–139. o. Bayer az 
ilyen „idők összefonódásában” a keresztény istentisztelet ismertetőjegyét 
látja.

mért lépésekkel kell bejárni és megújítani, ha életben akar-
juk tartani őket. Ez minden bizonnyal így van a hit emléké-
nek esetében is. Ilyen értelemben mondhatjuk: az egyházi 
év struktúrát kölcsönöz a hit emlékének. Hasonlít ahhoz a 
térképhez, amely – legyen az bármilyen is – utakat mutat 
egy ilyen kimért bejáráshoz, az ünnepléshez. Így megaka-
dályozza, hogy a hitemlék – képekben fogalmazva – kiroj-
tosodjon, emlékfoszlányokká oszoljon, melyek véletlensze-
rűségüknél fogva nem mutatnak fel többé semmilyen ko-
herens összefüggést. Ezzel ellentétben lehetővé teszi, hogy a 
hitemlékek olyan elbeszélői összefüggést képezzenek, amely 
képes új hit- és élettapasztala tokat integrálni, azokat jelen-
tésüknél fogva megragadni és abban az értelemben része-
síteni őket, amelyből az egész fejlődik, él és mindenekelőtt 
mint életszövet megtapasztalhatóvá válik.

Mármost az emlékezet nem egy statikus tömeg, egy-
fajta háttértár, amely folyamatosan képes új adatokat fel-
venni, hogy azokat tetszés szerint, változatlan formában 
reprodukálja. Egy élő emlékezet azzal őriz meg emlékeket, 
hogy azokat feldolgozza és mindamellett bizonyos szem-
pontból folyton átszervezi, újrarendezi. Ilyen módon két 
igen ellentétes elvárásnak kell, hogy megfeleljen: egyrészt 
azon kiszabott mértéknek, hogy illeszkedjen a folyton vál-
tozó körülményekhez. Másrészt a kényszerűségnek is, hogy 
magát – önnön létét, a személyes identitás bizonyosságát – 
minden változás mellett is megőrizze. Minden olyan alkal-
mazkodás, amely önmaga elvesztéséhez vezetne, szó sze-
rint halálos volna. De éppúgy minden merevség is, amely 
többé nem válaszolna a változásra. Ilyen módon számít-
hat az egyházi év is élő emlékezetnek.

Emlékezetpolitika

Józanul megállapíthatjuk: csak behatárolt mértékig va-
gyunk urai saját emlékezetünknek. Emlékeinket folya-
matosan átírják, alakítják mások. Segítségünkre lehet, ha 
megvilágosító részletekkel és értelemmel gazdagítanak. In-
kább már terhes azonban, ha tudálékosan kioktatnak arról, 
hogyan is volt ez meg az a már leélt életünkben. Ha valami 
ilyesmit nagy léptékben űzünk, azt hívják emlékezetpoli-
tikának. Ezt egyáltalán nem csak politikusok, a hozzájuk 
kapcsolódó csoportosulások és intézmények gyakorolják. 
Más társadalmi erők – a média, a kultúripar, képzési inté-
zetek, a gazdaság, a tudomány – is erős hatást képesek ki-
fejteni. A cél, mint mindig, hogy nem kívánatos emlékeket 
kitöröljenek, illetve módosítsanak, és adott esetben más, 
inkább kívánatos tartalmakkal helyettesítsenek.

Isten eljött Egyiptomból – és vele együtt minden vallá-
sos vész. Nemrégiben ezt tűzte például címlapjára egy né-
met hírújság, és ezzel célzott támadásba fogott a keresz-
tény hit emléke ellen. Közvetve az is idetartozik, amikor 
életünkbe beférkőzik a vasár- és ünnepnapok szabályo-
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zása; ünnepek, ünnepkörök teljes mértékben kereskedel-
mi érdekeknek rendelődnek alá, vagy új ünnepek jönnek 
létre – például a halloween a reformációról való megem-
lékezés helyett.22 A kereszténység mindezzel persze még 
együttélhetne, ha nem tennének már a templomokban is 
egyre újabb kísérleteket a hit emlékének olyan jellegű mó-
dosítására, hogy az harmonikusan és ellentmondásmente-
sen illeszkedjen az általános társadalmi-kulturális kontex-
tusba. Ezt aztán persze nem emlékezetpolitikának, hanem 
a kulturális koherencia felállításának nevezik.

Ennél újabb példa a karácsonyi vallásosság kikiáltása, 
mint „a keresztény vallás teljességgel specifi kusan polgári-
modern formája.”23 Itt egyáltalán nem az éves ciklikus val-
lásosság formabontó megnyilvánulására, hanem egy kor-
szakos paradigmaváltásra kell gondolnunk, egyáltalán a 
keresztény vallás egy új, időszerű konfi gurációjára: vessük 
el az archaikus keresztény hitet, amely Jézus Krisztus ke-
resztjét és feltámadását helyezte és helyezi a középpontba, 
térjünk át inkább a kereszténység újkori-polgári formájá-
ra, melynek közepe, alapja és célja ehelyett a jászol, Krisz-
tus születésének eseménye. Ezt persze nem kell történeti-
leg komolyan vennünk, hanem fogjuk fel szimbólumként, 
egyáltalán az ember emberré válásának metaforájaként.

Itt már nem egyes strukturális, szemantikai vagy prag-
matikai szintre történő átkódolásról van szó, amely az éves 
keresztény ünnepkör történetében újra és újra előfordult. 
Mindez az egészre értelmezett emlékezetpolitikai intézke-
désnek minősül, hogy tudniillik ne húsvét legyen többé az 
egyházi év – és ezzel a hitemlék – tengelye. Hiszen a kereszt 
és a feltámadás, amint hangoztatják, „csak kevés jelentő-
séggel bír a mai életre, melyet már nem érthetünk meg a ha-
lál oldaláról”. Ezzel szemben a karácsonyi vallásosság „az 
életből, nem pedig a halálból kiindulva, egy e világi élet-
ben gondolkodik.”24 Ez csak akkor volna következetes, ha 
az egyház képviselői indítványoznák, hogy ezentúl a temp-
lomokban a kereszt jelét általánosan jászolra cseréljék.25

 22 A következő kultúrtörténeti utalásról van szó: a reformáció Né met-
országban részben kapcsolódik mindenszentek ünnepéhez, amely ből 
pedig az angolszász halloween ered. Ugyanis Luther Márton 1517. október 
31-én, mindenszentek előestéjén szögezte ki 95 tételét a wittenbergi 
vártemplom kapujára, mivel arra számított, hogy másnap misére menet 
sokan el fogják olvasni üzenetét. Németországban te hát mindenszentek 
ünnepe így a reformáció kezdetéhez is köthető, közvetve pedig az azt 
felváltó halloweenhez. [A ford.]
 23 Matthias Morgenroth: Weihnachts-Christentum. Moderner Religio-
si tät auf der Spur. Gütersloh, 2002. 12. o.
 24 Uo. 140. k.
 25 Heinrich Böll Nicht nur zur Weihnachtszeit című (magyarra le nem 
fordított) elbeszélésében már 1952-ben felvázolta ennek a késő polgári 
karácsonyi vallásosságnak a fölöttébb éleslátással megvilágított képét. 
Azt is megmutatta, mely romboló erőket volt ez képes kibontakoztatni. 
Vö. Heinrich Böll: Erzählungen. Szerk. J. Schubert. Köln, 2006. 275–305. o.

A jelenellenes emlékezet

Az egyiptológus Jan Assmann szerint, akinek a kulturá-
lis emlékezet identitásmegalapozó szerepére való utalást 
köszönhetjük, az ünnepet intézményként is megragad-
hatjuk, melyben egy kultúra túllép önmagán, mintegy kí-
vülről szemléli és ilyen módon egyszer és mindenkorra 
relativizálja magát. Amennyiben egyetértünk vele, úgy el 
kell fogadnunk, hogy az ilyen, az ünnepben rejlő önmeg-
haladásra és önrelativizálásra való képesség éppenséggel 
a kulturális egzisztencia feltétele.

Ahogy írja: „A kultúra messzire hat azzal, hogy az ön-
transz cendentálás, sőt önmegsemmisítés ünnepi aktusában 
időnként kilép magából azért, hogy ebből a külső helyzet-
ből instruálja magát új dolgokra. Az ünnepek dramatizál-
ják a valóság kulturális karakterét azáltal, hogy a más meg-
rendezésével megmutatják, bemutatják a valóság másként 
is lehetséges voltát.”26 Ahogy másik helyen írja: A más ezen 
megrendezése ugyanis „kiemeli a hiányzót, az eltűntet, az 
elveszettet, a szélre kiszorítottat, és tudatosítja az »egykor« 
és a »most« közötti törést”.27 Így realizálódik az ünnepben a 
kulturális emlékezet „tényellenes és jelenellenes funkciója”, 
„az emlékezés általi felszabadulás funkciója”. „A totalizáló 
uniformizálás (Gleichschaltung) világában az emlékezés te-
szi lehetővé a más megtapasztalását, valamint a jelen és az 
adott körülmények abszolutizmusától való távolságtartást.”28

Hiányolhatjuk, hogy ebben a meghatározásban aligha 
kerül szóba a keresztény ünnep eszkatologikus komponen-
se: nemcsak a más megjelenítése áll a hit emlékünnepének 
központjában, hanem az eljövendő várása és jelszerűen tit-
kosított elővételezése is – ha ezeket továbbra is a hitemlék 
nyugati tengelyére vonatkoztatjuk. Assmann mégis szóba 
hoz szempontokat, melyek a keresztény ünnepet is kitün-
tetik, hiszen hacsak lehet, ezek a zsidó-keresztény hagyo-
mányban kiváltképp világos módon kifejezésre jutottak.

„Csak az marad az emlékezetben, ami nem szűnik meg 
fájdalmat okozni” – írja Assmann.29 A hit nem éppen well-
nessfürdő, az egyházi év pedig nem wellnessprogram30 – a 
templomok keresztje fájdalmat okoz. A jászol is fáj, ha a ke-
reszt jegyében olvassuk. Nagypéntek és húsvét is fáj: nemcsak 

 26 Jan Assmann: Der zweidimensionale Mensch: das Fest als Medium 
des kollektiven Gedächtnisses. In uő: Das Fest und das Heilige. Religiöse 
Kontrapunkte zur Alltagswelt. Szerk. Th eo Sundermeier. Gütersloh, 
1991. 13–30. o. Itt: 27. o. /Studien zum Verstehen fremder Religionen 1./
 27 Assmann: A kulturális emlékezet, 79. o.
 28 Uo. 79., 85. k.
 29 Jan Assmann: Erinnern, um dazuzugehören. Kulturelles Gedächt-
nis, Zugehörigkeitsstruktur und normative Vergangenheit. In: Genera-
tion und Gedächtnis. Erinnerungen und kollektive Identitäten. Szerk. 
Kristin Platt – Mihran Dabag. Opladen, 1995. 51–75. o. Itt: 74. o.
 30 Vö. Az egyes kívánalmakról és az egyház széles hajlandóságáról, 
hogy ezekbe belemenjen, lásd: J. Jessen: Der Glaube lebt nicht vom 
Papst allein. In: Die Zeit. Nr. 17 vom 19. April 2007. S. 48.
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Jeruzsálemnek a kereszténység történetét megnyitó kataszt-
rófájára emlékeztetnek, hanem az Isten és ember közti kap-
csolat katasztrofális voltára is: ahogy Isten csődöt mond az 
emberrel, ahogy az emberek csődöt mondanak Istennel. Ez-
zel megőrzik a bűn titkáról szóló tudást, amit máig egyetlen 
teológus sem fejtett meg. Megőrzik magának az életnek a fá-
jó titkát, amit csak hasonlatokban tudunk felfogni: ha a bú-
zaszem a földbe hull és elhal, sok termést hoz (Jn 12,24). Egy 

olyan egyház, amelyik mindent, ami neki vagy másoknak 
fájdalmat okozhatna, igyekszik kitiltani a hitemlékből, nem 
csak saját alapját és rendeltetését veszíti szem elől. Ezzel rossz 
szolgálatot tesz mind a kultúrának, mind a társadalomnak: 
egy infantilizált társadalmat erősít meg annak „fájdalom-
mentes nagyság utáni őrült vágyakozásában”.31 Ez pedig kö-
vetkezményét tekintve romboló, önpusztító tevékenység.32

Fordította Csontos Gergely

Az imádság nyelve1

H E I K K I  K O T I L A

Angol barátaim szokták mondani az aktívan vallásos em-
berről: „He is a worshipping person.” Vagyis: „Szokott temp-
lomba járni.” Mi fi nnek másként mondjuk ezt: „Hän on 
uskovainen mies.” (Ő hívő ember.)1

Eltérő szemszögből nézzük tehát ugyanazt a valósá-
got. Az angol megközelítés a vallásos viselkedést és a val-
lás gyakorlását helyezi előtérbe. Ez szorosan kapcsolódik 
a közösségi dimenzióhoz. Az istentiszteleten való részvé-
tel és a közös imádság a hit velejárója. A fi nn megközelí-
tés viszont a hit személyes, belső, eszmei oldalát hangsú-
lyozza. A hit meggyőződés. Leegyszerűsítve így mondhat-
nánk: angol példám az imádságot, a fi nn pedig a tanokat 
és az életmódot helyezi előtérbe. A teológus fejében rögtön 
felrémlik a régi különbségtétel: lex orandi – lex credendi. 
Az imádság és a hit összetartozik; de hogyan kapcsolód-
nak egymáshoz?

Előadásom az imádság szerepéről és nyelvéről szól a 
fi nn jelenkor tükrében. A kiindulópont az egyház általá-
nos és evangélikus egyházunk sajátos hagyománya, amely 

 1 Előadás Révfülöpön, a fi nn–magyar lelkészkonferencián.

a mai ember vallási élményének alapjául is szolgál. Ugyan-
akkor az imádság állandóan keresi a maga új nyelvét és ki-
fejezésmódját.

Korunk vallásossága

A kutatások tanulsága szerint a mai embert érdeklik a lel-
kiséghez kapcsolódó kérdések, de nem akarja magát elköte-
lezni az egyház közös hite mellett. A mai fi nn ember az élet 
értelmét keresi, és a hétköznapokon túlmutató élményekre 
vágyik. Az értelemre és a szentségre való örök vágyakozás 
ma sem szűnt meg, de formája átalakult.

A lelkiség iránti érdeklődés összetett folyamat, melyben 
az egyén keresi önmagát. A keresés során pedig elsősorban 
saját ítélőképességére hagyatkozik. Egyesek a nyugati világ-
ban a reformáció óta a legjelentősebb lelki forrongásként 
értékelik ezt a hangsúlyozottan individualista korszakot.

A nagy átalakulás nemcsak az egyházon kívül, de azon 
belül is megfi gyelhető.

A modern ember életkörülményeit egyfajta élményvá-

 31 Manfred Josuttis: Der Traum des Th eologen. Aspekte einer zeit-
genössischen Pastoraltheologie 2. München, 1988. 232. o.
 32 Az egyházi év témájában a szerző következő, újabb publikációira tör-
té nik utalás: Nächstes Jahr in Jerusalem. Vom Schicksal der Feste. In: 
Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie, 35 (1994/95). 37–57. o. – Ein Haus 
in der Zeit. In: K.-H. Bieritz: Zeichen setzen. Stuttgart, 1995. 177–187. o. 
– Gottesdienst im Kirchenjahr. In: Der Glaube der Christen. Bd. 1. Hg. 
von E. Biser u. a. München–Stuttgart, 1999. 802–822. o. – Heilige Zeiten. 
In: Evangelische Kommentare, 32 (1999). 7–10. o. – Der Gottesdienst im 
Kirchenjahr. Einführung in das Proprium de tempore. In: Evangelisches 
Gottesdienstbuch [Taschenausgabe]. Berlin u. a. 2000. 681–720. o. – Das 
Kirchenjahr. In: Handbuch der Liturgik. Hg. Schmidt-Lauber – Meyer-
Blanck – Bieritz. 3. Aufl . Göt tin gen, 2003. 355–390. o. – Liturgik. Berlin–New 
York, 2004. – Auf dass die Stimme Gottes nicht verstumme. Perikopen-
ordnung in postmoderner Zeit. In: Arbeitsstelle Gottesdienst, 18 (2004). 

H. 2. 4–25. o. – Das Kirchenjahr. 7. Aufl . München, 2005.; übersetzt ins 
Niederländische (Het kerkelijk jaar, 1995), Italienische (Il tempo e la festa, 
1996), Japanische (Kyokaireki, 2003) und Kroatische (erscheint demnächst). 
– Wem gehört Weihnachten? Wege und Wandlungen eines Festes. In: 
Entwurf. Religionspädagogische Mitteilungen. Seelze, 2005. H. 3, 6–9. o. – 
Verschränkung der Zeiten. Der Gottesdienst als Ort kontrapräsentischer 
Erinnerung. In: Berliner Th eologische Zeitschrift , 23 (2006). H. 1. 66–84. o. 
– Zeitverschwendung. Von heiligen und anderen Zeiten. In: Th eologisch-
Praktische Quartalsschrift , 154 (2006). 346–355. o. – Tiefenschichten: Vom 
Ursprung der Feste. In: Großeltern. Jg. 1. 2006. Ausgabe 04. 67–70. o. – Feste 
und andere Katastrophen. Unzeitgemäße Anmerkungen zur „christlichen 
Festkultur“. In: Liturgisches Jahrbuch, 56 (2006). 215–236. o. – Gedächtnis 
des Glaubens. Das Kirchenjahr: Ursprung und Gegenwart. In: Musik 
und Kirche, 77 (2007). 254–262. o. – Von Zeit zu Zeit. Überlegungen zur 
christlichen Zeitrechnung und zum Wechsel der Jahre. Hannover, 2007.
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sárként szokás ábrázolni, ahol mindenki begyűjtheti kosa-
rába a világnézeti elemeket. Az emberi életet egyéni dönté-
sek sorozataként, minden addiginál intenzívebb élmények 
felé való fejlődési folyamatként látják. Az egyetlen alapve-
tő érték az önmagát megvalósító egyén, az ő igényei, remé-
nyei, szenvedése és gyógyulása.

De mi az egyház szerepe ebben az élményvásárban? 
Posztmodern életvitelünk sokszínűsége dacára a keresz-
tény hitfelfogás szerint továbbra is Isten léte és az ő való-
sága az alap. Az első parancsolat valami nagyon lényeges 
(és egyben feladhatatlan) tartalmat közvetít: „Én, az Úr va-
gyok a te Istened. Ne legyen más istened.” Luther ismert 
magyarázata alapján az isten az, akiben az embernek re-
ménysége van: „Isten az, akitől az ember minden jót vár 
(…). »Istenem van« tehát azt jelenti, hogy szívem szerint 
bízom és hiszek benne…”

Mi tehát a 21. századi ember istene? Kihez fordul re-
ménységgel? Hogyan fejezi ki reményeit, igényeit, vágyó-
dását és hiányérzetét? Milyen szavakkal fejezi ki mind-
ezt? Ezt a kort és kortársainkat vizsgálva fel kell tennünk 
a kérdést, kihez imádkozik a mai kor embere, és milyen 
szavakkal teszi ezt.

Az imádság – közösség

Az imádság minden vallásban a vallásos élet központi di-
menziója. A keresztény imádságos gyakorlat az istenképből 
magyarázható: személyes, jóságos és szerető Istenünk van. 
Ebből adódik, hogy ő az emberhez közeledő, vele kommu-
nikáló Isten. A keresztény emberképnek is megvan a maga 
szerepe: Isten azért teremtette az embert, hogy közösség-
ben legyen vele; az emberi lét Isten közelében nyer értelmet. 
Ugyanezt fejezi ki két régi, jól ismert mondás. Augustinus 
egyházatya megfogalmazása szerint „Nyugtalan a mi szí-
vünk, amíg nyugalmat nem talál Benned, Urunk!” (Val-
lomások). Loyolai Ignác is hasonló következtetésre jut: Az 
ember „Istent dicsérje, tisztelje és szolgáljon neki, és ezáltal 
lelkét üdvözítse” (Lelkigyakorlatok). A keresztény önértel-
mezés szerint az ember akkor találja meg önmagát, amikor 
rátalál az imádságra.

Az imádsággal kapcsolatban gyakran beszélnek közös-
ségi, nyilvános imádságról, amely az istentiszteleten való-
sul meg, és az egyéni kegyesség részét képező imádságról. 
Ez a szétválasztás praktikus, de nem teljesen egyértelmű: 
az egyéni imádságnak is része a másokért való könyörgés, 
és ez kapcsolódik a gyülekezet közös imádságanyagához. 
Az egyéni imádság tehát betagozódik az egyház közös imá-
jába. Másrészt a nyilvános istentiszteleten is helye van az 
egyéni imádságnak. A kettő tehát nem ellentéte, hanem 
valójában integráns része egymásnak.

Megkülönböztethetünk verbális és mentális imádsá-
got. Utóbbira a legismertebb példa a szív imádsága; ezt 

képviseli az ortodox egyházban gyakorolt Jézus-ima (hé-
szükhazmus). Az imádság tartalma alapján is felállíthatók 
különböző típusok. Ilyen kategória lehet a dicsőítés és imá-
dás, a bűnvallás, a könyörgő, a kérő és a hálaadó imádság.

A sokféle csoportosításnál fontosabb azonban, hogy az 
imádságot mindenekelőtt közösségként fogjuk fel. Ez há-
rom vonatkozásban is értelmezhető.

1. Az imádság először is közösség Isten és ember között. 
A régi keresztény tanítás szerint az imádságban az embe-
ri szív megnyílik Isten felé. A szív itt nem az érzelmekre 
utal, hanem az emberi lét középpontjára. Az imádságban 
az egész ember megnyílik Isten és a lét mélységei előtt. Az 
ember a hétköznapokon túlmutató élményre vágyik. Né-
ha mély kétségbeesés fogja el. Legbelül mégis tudja, hogy 
csak Istennél találhat nyugalmat, ahogyan Augustinus is 
megírta.

A keresztény gondolkodás szerint a vágyódás, sőt né-
ha a kétségbeesés is Isten munkája az emberben. Isten az 
imádság valódi alanya. Pál apostol ezt írja: „Ugyanígy se-
gít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoz-
nunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a 
Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.” 
(Róm 8,26)

2. Másrészt az imádság közösség ember és ember kö-
zött. A magányosan imádkozó ember Isten előtt egy az 
imádkozó egyházzal: a mindenütt és minden időben imád-
kozó keresztényekkel. A közös imádság kiemelten jelen van 
az istentiszteleten, de az egyéni vagy magányos imádság is 
betagozódik a közös imádságba. Az imádságnak mindig 
része a másokért való könyörgés, a rájuk gondolás.

3. Harmadszor az imádság közösség önmagunkkal. 
Az imádságban az ember megfogalmazza vágyait, problé-
máit, hiányérzetét, örömeit és a számára fontos dolgokat. 
Ilyen értelemben az imádság a lélek tükre. Amit nem me-
rünk fennhangon elmondani, elsóhajthatjuk imádságban.

A liturgikus imaórák első mondata: „Uram, nyisd meg 
ajkamat.” Az imádkozó kéri, hogy megtalálhassa az utat sa-
ját énjéhez, egyben azért könyörög, hogy az imádság valódi 
szerzője, a Szentlélek Isten munkálkodjon benne. Elismeri 
tehát, hogy az imádság a Szentlélek munkája.

A hit és az imádság kapcsolata

A keresztény egyház tanítása és az imádságos gyakorlat 
szoros kölcsönhatásban áll egymással. Az imádságos élet 
egyrészt az egyház hitének tükre, másrészt az imádságok 
megfogalmazása hatással van a hit értelmezésére. Az imád-
ság kiindulópontja igen egyszerű: ezen keresztül fejezzük 
ki Isten szerepét az életünkben.

Hiszen a vallásos hit tárgya a megismerés határain tú-
li, transzcendens valóság. A transzcendencia az emberi lét 
(egzisztencia) „mögött” vagy „azon túl” helyezkedik el. Ma-
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gában hordozza a lét titkát és az élet értelmességét feszege-
tő kérdésre adott választ. A transzcendens világ jelentősége 
különösen azokban az élethelyzetekben mutatkozik meg 
az ember számára, amikor az élet értelme, a szenvedés és 
a halál problémájával kénytelen szembesülni.

A vallásos hit gyökere a transzcendens dimenzió felis-
merése és megtapasztalása. Az ember saját léte értelmét ku-
tató szándéka különböző fi lozófi ák és ideológiák képében 
is alakot ölthet. A vallásos hit maradéktalan leírása lehe-
tetlen. Mégis mondhatjuk azt, hogy az embernek a transz-
cendens hit tárgyához, azaz Istenhez fűződő viszonyulásá-
ról van szó. Ehhez hozzátartozik a kiteljesedés, a biztonság 
és a bizalom megélése. Luther így ír erről a bizodalomról:

„Isten az, akitől az ember minden jót vár, és akihez min-
den bajban menekül. „Istenem van” tehát azt jelenti, hogy 
szívem szerint bízom és hiszek Benne. Vagyis egyedül a szív 
bizodalma és hite alkot Istent vagy hamis istent, ahogyan 
ezt sokszor mondtam. (…) Mondom tehát: amire szívedet 
hagyod és bízod, valójában az a te istened.” (Nagy káté)

A vallásos hit tárgya a megismerés határain túli való-
ság. A transzcendenssel való találkozás tehát a mással va-
ló találkozást jelent. Ennek a világnak (és Istennek) a más-
ságát fejezi ki a „szentség” vallási fogalma. Ez minden val-
lásos megtapasztalás alapja. A szentség a másvilággal való 
találkozás már az e világban. Rudolf Otto (1869–1937) német 
teológus a misztérium, a titok két arcáról ír a vallási alap-
élmény kapcsán: ez a két oldal a mysterium tremendum, a 
rettentő titok és a mysterium fascinosum, a lenyűgöző ti-
tok. A vallási kultusz alapja a numinosum (latin numen = 
istenség) megtapasztalása és a vele való találkozás.

Mivel az imádság és az istentisztelet a hitnek a dogma-
tika és az etika nyelvén megfogalmazható valóságából nő 
ki, nem szögezhetjük le egyszerűen, hogy az imádság je-
lentősége az egyház tanításából táplálkozik. A tanítás és 
az istentisztelet inkább két párhuzamos, egymáshoz szo-
rosan kapcsolódó mód a vallási alapélmény kifejezésére. 
Mindkettő a maga módján közelít a lenyűgöző és rettentő 
misztériumhoz, és a maga nyelvén írja le azt.

Az egyházban a lex orandi, lex credendi (az imádság tör-
vénye a hit törvénye) mondattal szokás kifejezni a tanítás 
és a kultusz összetartozását. Az imádság és a hit törvényé-
nek kapcsolata azonban koronként eltérően alakult. A lex 
orandi, lex credendi mondás valójában Aquitániai Prosper 
(390–436) megállapításának variánsa, amely eredetileg így 
hangzott: legem credendi lex statuat supplicandi (az imád-
ság szabálya határozza meg a köteles hit szabályát). Itt in-
kább az istentiszteletnek és az imádságos gyakorlatnak a 
hit tartalmi megőrzésében betöltött szerepéről van szó.

Az evangélikus teológiában szó van a hitelvek liturgi-
kus következményeiről, vagyis hogy a hit törvénye szab-
ja meg az imádság törvényét. Az egyháztörténet során a 
tanítás és a liturgia kölcsönhatása fi gyelhető meg, tehát 
ezek történeti szempontból sem helyezhetők szembe egy-

mással. A tanítás és a liturgia két különböző nyelven szól 
ugyanarról a hitről.

Az angol liturgiakutató, Gregory Dix így utal az imád-
ságos gyakorlat öntörvényűségére: „A liturgiát nem írják; 
az magától növekszik.”

A vallás nyelve alapvetően a tapasztalat nyelve. Ebben 
rokonítható a költészet nyelvével. A vallás nyelve megkí-
sérel hidat verni a túlvilág felé. Ebből adódnak nehézségei. 
Minél közelebb kerülünk a hit túlvilági forrásához, annál 
nehezebb szavakat találni, és annál jelképesebbé válik a 
vallás nyelve. A transzcendens tapasztalatokról csak ana-
lógiák útján lehet beszámolni. Ilyenkor a kép és a kép tár-
gyának viszonya egyszerre alapul hasonlóságon, de még 
inkább a kettő közti jelentős eltérésen. A hit anyanyelve a 
hasonlatok nyelve, hiszen a hitről csak a rendelkezésünk-
re álló nyelv eszközrendszerével szólhatunk.

A szavak csak az istentisztelet nyelvének egy részét ad-
ják. Az istentisztelet egészében megvan a szerepe a zenének, 
a csendnek, a képi szimbólumoknak és a jelképes cseleke-
deteknek is. Az istentisztelet jelképrendszere puszta lété-
vel emlékeztet arra, hogy a hit mindig több, mint ameny-
nyi szavakkal megfogható belőle. A gyülekezet szavakkal 
próbálja leírni hitét, de maga a hit és Isten valósága kitér 
minden kísérlet elől, amely szavak közé próbálja zárni.

Az istentisztelet valódi nyelve az imádság; valójában 
az egész istentisztelet imádság. Az imádságos lelkület nyi-
tottságot, szabadságot jelent. Nincs egyetlen helyes mód a 
fohászra, mint ahogyan nincsen egyetlen helyes istentisz-
teleti forma sem. Az imádságot gyakran túl szűken, Isten 
kérések, hálaadás és dicsőítés formájában való megszólí-
tásaként értelmezik. Az imádság szerves része az imádás, 
amit különösen az énekelt imádság fejez ki jól. Fontos mo-
mentum a csend is, amely az istentiszteleten nem szüne-
tet vagy űrt jelent, hanem a legintenzívebb imádkozás jele.

A vallásos élmény misztikus természetű. A misztika 
nem homályos vagy érthetetlen dolgot jelöl, hanem a ki-
mondhatatlant. A hit olyan dolgokról szól, amelyek nem 
tárhatók fel tudatos elemzés útján. „Mysterium fi dei” (Íme 
hitünk szent titka), mondja a pap a katolikus misén a sze-
reztetési igéket követően. A misében misztérium, titok ke-
rül elénk, amelyet nem tudunk teljességgel megmagyaráz-
ni. De a titok átélhető, és mi is a részeseivé válhatunk. Az 
evangélikus istentisztelet is alkalmas erre, és olyan ember 
is a részesévé válhat, aki nincs tisztában a hagyományos 
vallásos nyelvhasználattal és jelképrendszerrel.

A hit nyelve mindig hasonlatokra épül. Nem lehet min-
dent szavakkal elmagyarázni, így be kell érnünk a képes be-
széddel. Maga Jézus is hasonlatokkal beszélt Isten országáról. 
A szavak képeket, a történetek pedig üzenetet közvetítenek, de 
a szóbeli közlésen kívül a nonverbális képek és tettek is mély 
vallásos tartalmat hordozhatnak. Az istentisztelet nem pusz-
tán keret, amelyben a hitről beszélünk. Az istentisztelet és az 
imádság a művészettel kiegészülve alkotja a hit anyanyelvét.
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A csend mozgalma

Említettem a vallásosság megjelenési módjának változá-
sát. Ide tartozik az is, hogy a mai ember nem mindig ér-
ti a hagyományos vallásos nyelvet. Egy lehetséges válasz 
erre a csend mozgalma, amely olyannyira megerősödött a 
fi nnországi evangélikus egyházban, hogy ma már a jelen-
tős lelkiségi mozgalmak között tarthatjuk számon. Ennek 
központi mondanivalója a nyitott, a hívőnek teret adó lel-
kiség, amelyben fontos szerepe van az odafi gyelő imád-
ságnak. A fi nnek e kezdeményezés mai programjának ke-
retében is ízelítőt kaphatnak a csend mozgalma által kép-
viselt lelkiségről.

Ez a mozgalom kevéssé jelenik meg a hivatalos szerve-
zetek programjai között, és a hagyományos ébredési moz-
galmakkal ellentétben nem szervez nyári tömegrendezvé-
nyeket. A csend mozgalma inkább a lelkiségi formák új tar-
talommal való megtöltésében érzékelteti hatását, énekeken, 
imádságokon, áhítatos könyveken, az igehirdetés megfor-
málásán és más gyülekezeti munkaterületeken keresztül. 
A csend és az apró történések szerepe az elmúlt években 
előtérbe került a gyülekezeti munkában és a keresztény 
szervezetek működésében.

A csend gyakorlásának legfontosabb színterei a vissza-
vonult lelki alkalmak (retriitti), melyek rövid időn belül el-
terjedtek a fi nn gyülekezeti gyakorlatban. Az első ilyen fi nn 
nyelvű alkalmak az 1970-es évek elejére tehetők. Ennek az 
évtizednek az esetleges próbálkozásait követően a mozga-
lom szervezettebbé vált, és tudatos fejlődésnek indult. 1982-
ben rendezték az első vezetőképző tanfolyamot, 1986-ban 
pedig megalakult a Hiljaisuuden ystävät (A csend barátai) 
nevű társaság. A csend gyakorlásának jelenleg legnagyobb 
érdeklődést kiváltó területe Finnországban az ignáci lelki-
gyakorlatok szervezése.

Noha a retriitti-gyakorlathoz képzések, kiadói tevé-
kenység és egyesületi háttér is kapcsolódik, nem központi 
irányítású, szigorúan felügyelt működésre kell gondolni, 
hanem önkéntes munkára, álmok és vágyak megvalósítá-
sára. Ezért helyesebb a csend mozgalmáról beszélni. A kife-
jezés talán homályosnak tűnhet, de az általa leírt tevékeny-
ség is nehezen körülhatárolható. A csend mozgalma által 
kifejtett hatás kétféle módon mérhető fel. Statisztikai szem-
pontból rendelkezésre állnak a Kirkon tutkimuskeskus 
(Egyházi kutatóközpont) négyévente készített jelentései. 
Az 1999-es felmérés alapján a gyülekezet választott képvi-
selőinek 16 százaléka és a gyülekezeti munkatársak 39 szá-
zaléka nyilatkozta, hogy legalábbis valamilyen hatást gya-
korolt rá a Hiljaisuuden ystävät társaság tevékenysége. A 
2003-as adatok szerint a választott képviselők 10 százalé-
kára gyakorolt valamilyen hatást a mozgalom, minden ne-
gyedik válaszadó pedig felfogásához közel állónak tartot-
ta. A számadatokat vizsgálva az is fi gyelemre méltó, hogy 
a csend mozgalmához való tartozás vagy az abban való 

részvétel nem zárja ki a más szerveződésekhez való tarto-
zást. A csend mozgalma tehát teológiai hangsúlyokat, de 
gyakorlati magatartásformákat is jelent.

A mozgalom elterjedése Finnországban néhány konkrét 
eseményhez is köthető. 1974-ben szentelték fel a lappohjai 
Snoan-központot, amely az első, kifejezetten evangélikus 
lelki alkalmak megtartására szánt helyszín. 1984-ben kezd-
te meg működését a taizéi ökumenikus közösség hatását 
tükröző morbackai (Kaarina) csend háza, az 1990-es évek-
ben a régi vieremäki paplakban megnyílt a Kyrönniemi 
retriitti-központ, Karjalohjában pedig felépült a helsinki 
diakonisszaképző Csend központja, Heponiemi. 1993-ban 
írták alá az enonkoski kolostor alapító okiratát. A csend 
mozgalmának bővülését jelzi a Suomen ekumeeniset kar-
meliitat (Finnországi ökumenikus karmeliták) egyesüle-
tének 2006-os megalapítása, melynek célja a kontemplatív 
imádságos gyakorlat elősegítése. Évente több száz retriitti 
típusú lelki alkalmat rendeznek Finnország-szerte; ezek 
nagy része gyülekezeti és más egyházi oktatási közpon-
tokban zajlik. A központok és a szervezetek működése arra 
utal, hogy a csendre való vágyakozás konkrét formát is ölt.

A gyülekezeti munkában a retriitti-alkalmak mellett 
más módon is megjelenik a csend. A csend az imádságos 
gyakorlat és az áhítatok szerves része lett. Az agendare-
form óta a csendes imádság a gyülekezeti istentiszteleten 
is megtalálta a helyét, például az általános könyörgő imád-
ság részeként vagy az istentisztelet más pontjain.

A csend teológiája

A csend különböző módokon történő gyakorlásának alap-
ja az eleven lelki élet kialakítására irányuló igény, amely 
egyszerre fakad a hagyományos keresztény tanításból, és 
kapcsolódik a mai kor emberének élettapasztalatához.

Az is igaz, hogy a csend mozgalmának nincs sajátos te-
ológiai megalapozása. A csend mozgalma a helyi közössé-
gek (általában a gyülekezetek) munkájához köthető, és az 
azok által képviselt tanításra épül. A fi nnországi retriitti-
gyakorlat tehát egyértelműen evangélikus alapokon áll, és 
akár a káté nyelvén is megfogalmazhatóak lennének cél-
kitűzései. Ugyanakkor ökumenikus nyitottság is jellemzi: 
a Hiljaisuuden ystävät (A csend barátai társaság) alapsza-
bálya szerint „az egyesület a fi nnországi evangélikus egy-
ház hitvallása alapján, ökumenikus szellemben működik”.

Másrészt a csend mozgalma hangsúlyozza a keresztény 
hagyomány egyes elemeit. A mozgalom megerősödése fel-
veti a kérdést, hogy mit adhat a misztika hagyománya a mai 
kor emberének. A társaság alapszabályában szerepel az is, 
hogy a tevékenység célja „az elcsendesedésre, a bibliai el-
mélkedésre és a belső imádságra való serkentés, valamint 
annak a keresztény teológiai hagyománynak az előtérbe 
helyezése, amelyen mindezek a tevékenységek alapulnak”.



3 2 6

A csendes lelki alkalmak és a hozzájuk kapcsolódó lel-
ki vezetés erősítette meg a fi nn nyelvben a spiritualitás fo-
galmát. A spiritualitás szemantikailag a lélekkel függ ösz-
sze, amely központi fogalom a Bibliában. A keresztény te-
ológia kapcsán a spiritualitás a Szentlélek működését és a 
Lélek ereje által, vele közösségben megélt életet jelenti. A 
spiritus szó keresztény alkalmazása nemcsak Isten Szent-
lelkére, hanem arra is emlékeztet, hogy az embernek lelke 
van, és ezen keresztül éli meg személyes kapcsolatát Isten-
nel. A spiritualitás meghatározása tehát ebben az értelem-
ben az ember kontemplatív megnyílása Isten felé. Az em-
ber lelke Istenre irányul, hiszen a teremtettség okán igénye 
van az Istenhez való közeledésre és a vele való életközös-
ségre. Ugyanakkor Isten Szentlelke munkálkodik az em-
berben, és új életet fakaszt benne. Az emberben az Isten 
lehelete van (lásd Jób 27,3).

Spiritualitásról különösen az imádság, az elmélkedés, 
az ember belső vallásos élete és a lelki vezetés kapcsán szo-
kás beszélni. A hit tapasztalati dimenziója tehát a spiritu-
alitás központi eleme. A fi nn környezetben újnak számí-
tó irodalom, melynek képviselői a középkori misztikusok 
és a sivatagi atyák mellett például Wilfrid Stinissen, Henry 
Nouwen és Anthony de Mello, szintén az elcsendesedésre 
és a belső életre hívja fel a fi gyelmet. A lelki élettel foglal-
kozó klasszikus szerzők rámutatnak a lelki olvasmányok 
hagyományára (lectio divina). Ezek célja nem az Istenről 
való elméleti ismeretszerzés, hanem a hit elmélyítése és 
megerősítése. Az olvasás összekapcsolódik az imádsággal, 
és elmélkedésre serkent. Ez az olvasás tehát nem ismeret-
szerzés, hanem a korábbi ismeretek elmélyítése a szemé-
lyiség mély rétegeire ható módon.

A lassúság kultúrája ez, amely jelentősen eltér korunk 
uralkodó életritmusától. A spiritualitás ápolásához tar-
tozik a megállás és a kevéssel való beérés. Ez a tetteinket 
irányító értékek és életstílus kritikus átértékelését jelenti. 
A lelki olvasmányok a médiával és a szórakoztatóiparral 
szembeni kritikus hozzáállásra indítanak. Owe Wikström 
szól a belegondolva olvasásról, a lassú olvasásról és a szöve-
gekkel való barátkozásról. Jól kifejezi, hogy milyen tanul-
sága lehet a lelki olvasmányoknak a mai ember számára.

A csend mozgalmában kiemelten szereplő teológiai té-
mák érintik az ember- és istenképet, melyeket az imádságos 
ta pasztalat szemszögéből közelítenek meg. A csend teoló-
giája alázatos beszéd a vágyakozó emberről és a felfogha-
tatlan Istenről. Lemond az Isten meghatározására irányu-
ló próbálkozásokról és arról, hogy az anyagi valóságot ki-
vonjuk a lelki élet hatóköréből.

A csend teológiája holisztikus rálátást kínál a valóságra.

Az átfogó imádság

Az imádság átfogó tevékenység. Sokféleképpen megérin-
ti az embert a különböző érzékszerveken keresztül. Tehát 
az is fontos lehet, ami nem mondott vagy énekelt szöveg. 
A mozdulatoknak, a testtartásnak, a fénynek, a képeknek, 
sőt az illatoknak is lehet lelki tartalma. Kifejezhetnek vala-
mi fontosat az ember hitélményéből és élettapasztalatából, 
vagy szólhatnak Isten kegyelméről és szerető cselekedeteiről.

A fi nn hagyományban korábban háttérbe szorultak a 
hit nonverbális kifejezésformái. Az elmúlt években azon-
ban újra felfedezték a jelek, jelképek és művészeti alkotások 
jelentőségét. Ma már ezek is gazdagítják a fi nn istentisz-
teleti gyakorlatot és a hívők lelki élményeit. Ezt tükrözi a 
megvalósult liturgiai reform, és az egyházművészet (példá-
ul a képzőművészet és az egyházi textilművészet) nagyobb 
megbecsülése is. A retriitti-gyakorlatban is hangsúlyosan 
szerepel az imádság környezetének gyógyító és támoga-
tó hatása. A Tamás-miséken is odafi gyelnek az imádsá-
got erősítő vizuális elemekre, és a Tamás-mise mozgalom 
egyik hozadéka az imaoltárok elterjedése.

Az előítéletek elvetésére és a vallásos szimbólumok szé-
lesebb körű használatára bátorító szó arra utal, hogy a hívő 
embert egészként szemlélik. A külső és a belső nem egy-
más ellentéte: a belső lelki élmény külső jegyeken és szim-
bólumokon keresztül is kifejezésre juthat. Az istentisztelet 
ezáltal tükrözi az élet sokszínűségét. Istenről sokfélekép-
pen lehet szólni. Annyi különböző mód van, ahány hí-
vő ember. A harmadik szempont, hogy a látható jelek te-
ret adnak a gyülekezeti tagok aktív részvételére az isten-
tiszteleten. Bárki keresztet vethet, felemelheti vagy imára 
kulcsolhatja a kezét, és gyertyát gyújthat. Ha valaki külö-
nösen közel érzi magához a látható jelek nyelvét, gondos-
kodhat akár a templom feldíszítéséről, és ezzel mélyítheti 
el az istentisztelet mondanivalóját.

A keresztény hit alapja az, hogy az ember Isten képére 
teremtetett. Isten olyan lelket adott az embernek, amellyel 
átérezhetjük az élet alapvető értékeit: az igazságot, a szép-
séget és a jóságot. Ezek a tapasztalatok sajátos nyelven szól-
nak hozzánk: a jelek és a képek nyelvén, amely láthatóvá és 
kifejezhetővé teszi az ember belső élményét. A legmélyebb 
emberi tapasztalatokat lehetetlen szavakba önteni. Milyen 
szavakkal írható le például a szeretet? De az érintés, a te-
kintet, a sugárzó arc, vagyis a szeretet szimbólumai a szép 
szavaknál beszédesebben képesek átadni a szeretetet. Vagy 
hogyan fejezhető ki a mély fájdalom? A kicsorduló könny 
szavak nélkül is kimondja, mit él át az ember legbelül.

A belső valóság tehát jelek, hasonlatok és szimbólu-
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mok segítségével megjeleníthető. Segítségükkel a tágabb 
összefüggések és gondolatok tömör formában foglalha-
tók össze. A Biblia világa is gazdag jelképrendszert hasz-
nál. Ez a jelnyelv alapozta meg a később kialakult egyházi 
szimbólumrendszert, amely az antik világból is merített. 
Mivel a keresztény szimbólumok bibliai alapúak, fontos, 
hogy közösek, minden keresztény számára érthetőek le-
gyenek. A szimbólumok a hit szolgálatában állnak. Az 
imádás, a dicsőítés és az imádság velejárói. A szemünk 
elé táruló hitjelkép elcsendesedésre, elmélkedésre és há-
laadásra szólít.

Finnországban a tamperei Tamás-mise köre különö-
sen aktívan foglalkozik az imádság vizuális nyelvével. A 
Sándor-templomban gyakran változó imaoltárokat állíta-
nak fel. A tamperei Tamás-mise egyik tagja így ír az oltá-
rok jelentőségéről:

„Nálunk Tamperében nagyon fontos szerepe van az ima-
oltároknak, és sok munkát vagyunk hajlandóak rájuk ál-
dozni. Általuk az istentisztelet vizuálisabb, konkrétabb lesz, 

ugyanakkor aktivitásra is serkentenek az imaoltárok körbe-
járása és a gyertyagyújtás során. Hozzájárulnak a hangulat 
oldásához, és helyet adnak a különböző imádságformák-
nak, emellett hatalmas jelentőségük van az építők számá-
ra. Az imaoltárokat építők nem művészek, hanem egysze-
rű gyülekezeti tagok. A legtöbben, akiket felkérünk (még a 
gyülekezethez lazábban kötődők is), azonnal tudják, hogy 
milyen imádságra szeretnék felépíteni az oltárukat. Nagy 
dolog, hogy az ember behozhatja imádságát a gyülekezet 
közösségébe; ezt sokszor valamilyen otthonról hozott tárgy 
jeleníti meg. Az imaoltár átgondolt felépítése (hiszen mindig 
erre törekszünk) komoly lelki folyamatot indíthat el, amely 
során előkerülnek az élet fájó vagy hálaadásra okot adó dol-
gai. A képeket nézegetve sok olyan élettörténet jut eszem-
be, amelyben az imaoltár-építés jelentős szerepet játszott. 
Arra törekszünk, hogy mindig új embereket találjunk meg 
ezzel a feladattal. És próbáljuk visszafogni a gyakorlott ta-
gokat, akik mindig szeretnének újat építeni.”

Fordította Joób Máté

Pályázati felhívás tanulmányi segélyre

Az Obermayer Alapítvány célja és rendeltetése az – örökhagyók szándéka szerint – árva és félárva evangélikus kö-
zépiskolások (esetleg főiskolások) tanulmányainak segítése. Elsősorban az anyagi nehézségek miatt segítség híján 
tanulmányaikat folytatni nem tudók megsegítése a cél.

A hitoktatók, gyülekezeti lelkészek segítségére számítunk a rászoruló, evangélikus vallásukat gyakorló diákok 
felkutatásában és felkarolásában. A tanulmányi segélyt vagy 10 hónapos tanulmányi időre, vagy a tanév eleji beis-
kolázásra folyósítjuk, mégpedig az evangélikus iskolán vagy – a nem evangélikus iskolába járó tanulók esetén – a 
hitoktatón keresztül.

A pályázathoz kívánatos a hitoktatói vagy lelkészi ajánlás.
A pályázatot az Obermayer Alapítványnak kell címezni és a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség címére 

(1123 Budapest, Kékgolyó u. 17.) folyó év augusztus végéig eljuttatni, mert a kuratórium szeptember első napjaiban 
dönt a pályázatokról, és még szeptemberben eljuttatja az első részletet. Minthogy havonta küldenénk a tanulmányi 
segélyeket, előnyös egy bankszámlaszámnak a pályázatban való közlése is.

Bízunk a lelkész és hitoktató testvérek segítőkészségében!

2009 júliusában 
az Obermayer Alapítvány kuratóriumának elnöksége
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Az irodalom- és a teológiatörténet folyamán irodalom és 
teológia gyakran összefonódott. Elég csak Szent Ágoston 
Vallomásaira vagy a középkori himnuszokra, Szenci Mol-
nár Albert zsoltáraira vagy Pázmány Péter prédikációira 
gondolnunk.

A Biblia örök forrás a szépirodalom számára. Számos 
író és költő merített ihletet a Biblia könyveiből. Ha alapo-
san szemügyre vesszük akár csak a 20. század első felének 
magyar költészetét, közülük például Ady Endre, Babits Mi-
hály és József Attila vallásos líráját, látszik, hogy az isten-
élmény (illetve -hiány) és a Biblia tanítása mennyire meg-
határozza verseik világát.

A Biblia, a keresztény teológiai gondolkodás és a ke-
resztény élettapasztalat kétségtelenül hatással van a szép-
irodalomra. Tanulmányomban azonban most azzal sze-
retnék foglalkozni, hogy a szépirodalom is hatással lehet 
a gyakorlati teológiára.

A művészetek hatása a gyakorlati teológiára, 

különös tekintettel a homiletikára

A teológia és a művészetek közötti kapcsolat jelen van a 
mindennapi keresztény gyakorlatban. Albrecht Grö zin  ger 
a Der Gottesdienst als Kunstwerk című cikkében az isten-
tisztelet teljes egészét műalkotásnak (Gesamt kunstwerk) 
tekinti, amelyben minden mozzanat az esztétikum jegyeit 
hordozza.1 Így például a templom belső architektúrája; az, 
hogy vasárnap, ünnepnapon hangzik el az istentisztelet; 
a szavak és zene, illetve a liturgia és a gyülekezet közötti 
összhang (mint például az imádságban). És ide tartozik a 
prédikáció is, amelynek szintén művészi jegyeket kell hor-
doznia. Martin Nicol fi gyelmeztet arra, hogy a prédiká-
ciónak nem szabad megtörnie a liturgiát, hanem drama-
turgiailag kapcsolódnia kell hozzá, hogy az istentisztelet 
egységes egésszé álljon össze. A liturgia (rituálé) és a pré-
dikáció (diskurzus) közötti különbséget pedig az istentisz-
telet drámai összkoncepciójában kell feloldania egy újfajta 
homiletikának. Martin Nicolhoz hasonlóan Charles Rice 
is a liturgiát és a prédikációt együtt tekinti művészetnek: 
„Az egyház vasárnapi tevékenysége – a szó legjobb értel-
mében – művészi. Amennyiben így tekintünk rá, szélesre 

 1 Grözinger, 443–453. o.

tárulnak a kapuk a dráma, az irodalom és a többi vizuális 
művészet felé.”2

Újabban egyre többen hangsúlyozzák a prédikáció és 
a művészetek rokonságát, elsősorban Amerikában, de Né-
metországban is. A prédikáció is adott idő alatt lejátszódó 
cselekményt jelenít meg, akárcsak egy színdarab, egy ze-
nei kompozíció vagy egy fi lm. Azoknál a lelkészeknél, akik 
valamilyen művészeti ágban is tevékenykednek, a művé-
szetük befolyásolta azt, hogy hogyan prédikálnak. Eugene 
Lowry így írt erről a meghatározó fordulatról:

„A billentyűkön egy narratív művészet részese – a szó-
széken deduktív, tematikus prédikátor voltam. Prédikációm 
az évek során alig befolyásolta zongorajátékomat. Zongo-
rajátékom viszont teljesen megváltoztatta prédikációmat.”3

Th omas H. Troeger pedig a prédikáció egyes lépéseire 
alkalmazta a zene metaforáját: a prédikáció mint koncert, 
a prédikáció mint zenei esemény, a prédikáció mint művé-
szet.4 Mike Graves szintén a zenét hívta segítségül, amikor 
az igehirdetést a zenei kompozícióval állította párhuzamba.5

Más gyakorlati teológusra inkább a színház volt hatás-
sal, például Bernard Reymondra vagy Jana Childersre, aki 
az istentiszteletet a színházhoz hasonlította: az istentisz-
teletnek is van cselekménye, a cselekménynek kibontása, 
csúcs- vagy fordulópontja és megoldása.6 Németország-
ban, pontosabban a bajor evangélikus egyház területén a 
segédlelkészek továbbképzésében egy színész és rendező, 
Th omas Kabel foglalkozik azzal a problémával, hogy a lel-
készek esetében mennyire szükséges egy a színészekéhez 
hasonló felkészítés, hiszen szinte mindennap emberek előtt 
„szerepelnek” különféle helyzetekben.

A művészeti ágak közül a fi lmművészet is hatással volt 
a homiletikára. David Buttrick a bibliai szövegekben fi lm-
részleteket fedezett fel: „A Biblia nyelve nem csendélet, 
melyből az objektív szemlélő témát meríthet valamilyen 
eszmecseréhez; inkább hasonlít egy olyan fi lmrészletre, 
amely mozgalmas szekvenciáival eseménnyé teszi a gon-
dolatot.”7

A prédikáció és az irodalom közötti kapcsolat is álta-

 2 Nicol, 42. o.
 3 Nicol, 41. o.
 4 Uo.
 5 Raschzok, 115. o.
 6 Nicol, 58. o.
 7 Nicol, 41. o.

Irodalom és teológia
A szépirodalom hatása a gyakorlati teológiára

K E R E P E S Z K I  A N I K Ó



3 2 9

lánosan elfogadott (Gert Otto, Rudolf Bohren, Klaus-Peter 
Hertzsch). Egy svájci költő és lelkész, Kurt Marti a költő és 
a prédikátor munkáját hasonlította össze: Wie entsteht eine 
Predigt? Wie entsteht ein Gedicht? című írásában teológiai 
kritériumok segítségével kereste a különbséget a költő és a 
prédikációra készülő lelkész munkája között.

A művészetekkel való kapcsolata, a művészetekben va-
ló jártassága mindenképpen befolyásolja a lelkészt az ige-
hirdetésre készülésben, és akár egy „művészi” prédikáció 
is lehet ennek a folyamatnak az eredménye. Martin Nicol 
így fogalmazta meg ennek a „művészi” prédikációnak a 
lényegét: „A művészi prédikáció lényege, hogy a színpad, 
koncert, irodalom, műterem vagy fi lm területén való jár-
tassággal és ezek iránti szenvedéllyel teszem ki magamat 
és másokat Isten világban való jelenlétének. A művészet 
feltárja a valóságot.”8

Az esztétikai koncepciót azonban könnyen fenyegethe-
ti a l’art pour l’art veszélye. Nem szabad szem elől tévesz-
teni, hogy az istentisztelet, a prédikáció „művészete” nem 
önmagáért való művészet, hanem célja van: hogy a gyüle-
kezet megtapasztalja a feltámadott Úr jelenlétét. A prédi-
kációnak eseménnyé kell lennie, nem elég csak beszélni az 
igéről, hanem teret kell nyitni, hogy az megtörténjen. „A 
prédikáció feladata úgy megjeleníteni a bibliai igét, hogy 
beléphessek annak terébe.”9 Martin Nicol azt írja a pré-
dikációról, hogy az „Isten igéjének eseménye”, olyan ese-
mény, melyen keresztül Isten embereket von be a maga va-
lóságába.10 Az a célja, hogy a prédikációt hallgató emberek 
megtapasztalják Istent a hétköznapokban. Azonban arról 
sem szabad megfeledkeznünk, hogy ezt az eseményt való-
jában nem emberek hozzák létre, hanem Isten az, akinek 
a cselekvésétől a prédikáció eseménnyé válik; és a Szent-
lélek az, aki a megértés eseményét munkálja.

Intertextualitás a prédikációban

Az intertextualitás gyakori a retorikai műfajokban, így a 
prédikációban is. Nagy valószínűséggel minden igehirde-
tésben elhangzik idézet a Szentírásból, vagy történik uta-
lás a textusra, illetve más igehelyekre.

Az igehirdetés alapigéjének a befogadásakor is textu-
sok és kontextusok állandó kölcsönhatása játszódik le, az 
adott prédikációt pedig e kölcsönhatási folyamat éppen 
aktuális folytatásának tekinthetjük. Az igehirdetés befo-
gadásakor a hallott szöveget akaratlanul és ellenőrizhe-
tetlenül is korábbi szövegek és élethelyzetek befolyásol-
ják. A prédikáció így „nyitott műalkotássá” válik, hiszen 
minden hallgató a saját élettörténetével vesz részt a bibli-

 8 Nicol, 44-45. o.
 9 Nicol, 80. o.
 10 Nicol, 60. o.

ai ige megértésében, melynek következtében mindenki-
ben másféle nyomot hagy a prédikáció amiatt, hogy más 
és más kontextussal kerül kölcsönhatásba. Ugyanis min-
den gyülekezeti tag más kulturális és élettapasztalatot hoz 
magával az istentiszteletre, amelyek befolyásolják a befo-
gadást. Ez pedig a legtöbb esetben a prédikáló lelkész tud-
ta nélkül történik, hiszen olyan dolgokat juttathat az ige-
hirdetés szövege a befogadók eszébe, melyek az adott pré-
dikációban nem is szerepelnek.

Ilyen összefüggésekben minden prédikáció nyitott mű. 
Nyitott, de nem önkényes. Az igehirdetés szövege kijelöl 
egy utat a befogadók számára, melyen mindenki megta-
lálja a saját helyét.

Azt pedig, hogy mindenki esetében, aki az igehirdetést 
hallgatja, más és más kontextussal kerül kölcsönhatásba 
a prédikáció szövege, tudatosan is ki lehet használni. Egy 
prédikáció szándékosan is aktiválhatja a különböző kul-
turális és élettapasztalatokat (például az iskolai emléke-
ket) azzal, hogy segítségül hívja a szépirodalmat és annak 
esztétikai többletét.

Szépirodalom a prédikációban

A vallásos témájú szépirodalom, azon belül is elsősorban 
a költészet, nemcsak egyszerűen elmondja a benne rejlő 
teológiai tartalmat, hanem a rím, a metrum, az arányos-
ság, a harmónia segítségével segíti a hallgatókat a tarta-
lom elmélyítésében. A szépirodalomban a tartalom, adott 
esetben egy teológiai fogalom megjelenítése összeolvad az 
esztétikai élvezettel, „a megértést kísérő örömteli elmélke-
dés érzésével”.11 Ezeket az esztétikai ingereket nem lehet 
szétválasztani a tartalomtól, de valahányszor használjuk 
őket, sokrétűbbé válik a jelentés. Az asszociáció segítsé-
gével olyan korábbi élményeket, tapasztalatokat elevenít 
fel, melyek korábban háttérbe szorultak, most azonban 
az eredeti mondanivalót gazdagítják. Az eredeti üzenet 
sem vész el, hanem sokkal inkább mélyebb hatást tesz a 
befogadókra.

A költészet varázsa a szokatlan, a mindennapitól elté-
rő nyelvhasználatban rejlik, ennek a segítségével növeli a 
lehetséges jelentések számát. (Ez egyébként minden eszté-
tikai üzenet esetében tipikus információtípus.) A hallgató-
ra hárul az a feladat, hogy kiválassza közülük azokat, ame-
lyek a saját asszociációival kiegészülve a legközelebb hoz-
zák a hallott mondanivalóhoz. Ha valaki először találkozik 
– például a prédikációban – egy adott költeménnyel, au-
tomatikusan működésbe lépnek az esztétikai ingerek. Va-
lahányszor pedig újra hallja a verset, mindig új perspektí-
vák, értelmezések tárulnak fel, mindig többet tud meg ar-
ról, amiről a költemény szól.

 11 Eco, 134. o.
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Az esztétikai ingerek csak akkor szűnnek meg inger-
ként hatni, ha a befogadó már hozzászokott, azaz már so-
kadszorra hallja ugyanazt a művet, idézetet, és ez azzal a 
következménnyel jár, hogy lankad a fi gyelme. Azonban ha 
úgy hallja már többedszerre ugyanazt a verset, hogy már 
rég találkozott vele utoljára, akkor az esztétikai ingerek 
a korábbi emlékekhez kapcsolódnak, és nemcsak a köl-
teményben gyönyörködik a hallgató, hanem az érzelme-
inek az emlékében is, melyek hajdan a műhöz fűződtek.

A prédikációba szó szerint és utalásszerűen is beépíthe-
tő egy-egy szépirodalmi műalkotás vagy annak részlete. Az 
idézetnek az az előnye, hogy sokkal lényegretörőbb, mint 
a téma körülírása. Amit csak hosszan, kifejtve tudunk el-
mondani, azt egy költő akár pár sorban is össze tudja fog-
lalni. Mennyi mindent el tud mondani például Babits Mi-
hály az Októberi ájtatosság című versében a teremtő Isten 
hatalmáról, mindenhatóságáról, örök voltáról és szereteté-
ről, és mindezt mennyire mélyre ható módon teszi:

„Uram, ki úr vagy száz seregek fölött,
teremtesz, s ki ellened, eltöröd,

világokat vegyítesz, sujtasz,
s lelkeket a lomha rögökben gyujtasz,

te, kit magasztal a zenit és nadír,
a jármod édes és a csapásod ír:

jármodba fogj be, csapj meg engem,
mért nem örök diadalmad zengem?

Mért zengem a csúf, kór kicsinyek hadát,
a földi szégyent, béka-egércsatát,

a halni születőknek életét,
únt bajok újszerü visszatértét?

Tán azt hiszem, hogy sok kicsi sokra megy?
Pedig a soknál mennyire több az egy,

az Egy, aki Valaki, mégis,
akire hallgat a föld is, ég is.

Egész világunk mind csupa látomás,
folytatott álom, lassú lidércnyomás,

de legcsodásabb látomásunk
te vagy, Urunk, te vagy, égi másunk.
Te a nagy Álom, te vagy a fő Lidérc:

a tested lélek, hanem a lelked érc,
érclelkeddel lelkünkre fekszel,
századok ülnek el és növekszel.

Kórus padjáról, halld, sürü rácson át
Küldöm tehozzád, Isten, ez új imát;

Hatalmas vagy földön és égen:
Adj, magad ellen, erőt énnékem!”12

 12 Babits Mihály összegyűjtött versei, 175–176. o.

Vagy az értünk testté lett és kereszthalált halt Krisztus kö-
vetéséről a Csillag után című költeményében, ahol szinte 
magával sodor a vers lendülete:

„Ülök életunt szobámban,
hideg teát kavarok…

Körülöttem fájás-félés
Ködhálója kavarog.

Kikelek tikkadt helyemből,
kinyitom az ablakot

s megpillantok odakint egy
igéretes csillagot.

Ó ha most mindent itthagynék,
mennék a csillag után,

mint rég a három királyok
betlehemi éjszakán!

Gépkocsin, vagy teveháton – 
Olyan mindegy, hogy hogyan!
Aranyat, tömjént és mirrhát

vinnék, vinnék boldogan.
Mennék száz országon át, míg

utamat szelné a vám.
»Aranyad tilos kivinni!«
szólna ott a vámos rám.

»Tömjéned meg, ami csak van,
az mind kell, az itteni
hazai hatalmak fényét

méltón dicsőíteni.«
Százszor megállíthatnának – 

örülnék, ha átcsúszom:
arany nélkül, tömjén nélkül

érnék hozzád, Jézusom!
Jaj és mire odaérnék,
hova a csillag vezet,

te már függnél a kereszten
és a lábad csupa seb,

s ahelyett hogy bölcsőd köré
szórjak tömjént, aranyat,

megmaradt szegény mirrhámmal
keserüszagu mirrhámmal
kenném véres lábadat.”13

Idézni ilyenkor szó szerint érdemes. Ügyelni kell azonban a 
pontosságra, mert ha pontatlan az idézet, nem éri el a célját, 
elveszhet az az esztétikai többlet, amelyet egyébként egy vers 
hordoz. Ugyanakkor élhetünk a tartalmi idézés eszközével is.

Ha célzás, utalás formájában jelenítünk meg egy szép-
irodalmi művet, amely csak sejtetni engedi azt, hogy me-
lyik alkotásról van szó, akkor a ráismerés örömét hívjuk 
életre, és az utalás hatása a közös ismereteken, esztétikai 
élményeken alapul.

 13 Uo. 437–438. o.
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Ezékiel és Jeruzsálem
Ez 16,1–34

K Ő S Z E G H Y  M I K L Ó S

Ezékiel ifj úként került Babilóniába, a Jójákin királyt kí-
sérő elit tagjaként. Soha többé nem látta viszont Jeruzsá-
lemet, prófétaként haláláig idegenben hallotta és adta to-
vább Jahve igéit. A távoli szemlélő csalhatatlan ítéletével 
próbálta óvni az otthon maradottakat az újabb lázadástól, 
mindhiába. Az ehetetlenül rossz fügék Jeruzsálemben fi -
gyelemre sem méltatták a jó és szép fügéket. Érthető hát, 
hogy a próféta keserűen kifakad: „…Így szól az én Uram 
Jeruzsálemhez: Kánaán földjéről származol, ott születtél. 
Apád emóri, anyád pedig hettita.” (Ez 16,3)

Elkeseredés ide, kifakadás oda, a prófétai helyzetábrá-
zolás meglehetősen pontos. Jeruzsálem csakugyan kánaáni 
város volt, kánaáni királya, Abdi-Hepa pedig nevében egy 
hettita istennő nevét viselte. Ezt követően Ezékiel páratlanul 
érdekes, a születő gyermek első pillanatait idéző metaforá-
val folytatja: Jeruzsálemmel semmit nem tettek meg, amit 
egy gyerekkel szokás. Nem kötötték el a köl dök zsinórját, 
nem mosták le vízzel, nem dörgölték le sóval, és nem tették 
pólyába. Még ruhát sem kapott, s serdülő lányként prosti-
túcióra kényszerült. Jeruzsálem helyzetét tehát csak a tár-
sadalomból kitaszított, mindenki által megvetett foglal-
kozást űző nőhöz lehetett hasonlítani. Sőt a város helyzete 
még ennél is rosszabb volt. Nem neki fi zettek a paráznasá-
gért, hanem ellenkezőleg, ő fi zetett másoknak (Ez 16, 34).

Ha kicsit belegondolunk a történeti pillanat valóságá-
ba, akkor e keserű szöveg minden gondolatát jól értjük. A 
város romokban, a próféta idegenben, se a felépülésre se a 
hazatérésre nincs remény. A fájdalom és a reménytelenség 
ezért azután a vád hangján szólal meg. Jeruzsálem lakóit 
lépre csalta saját hamis meggyőződésük. Szilárdan hitték, 
hogy Jahve automatikusan segít, bárki támad a város ellen. 
Megtette Szanhérib támadásakor, miért éppen most késle-
kedne, amikor a babiloni katonák masíroznak a város falai 
előtt? Semmit sem értettek meg a lényegből. Abból, hogy 
Istent nem vethetik emberi automatizmusok érvénye alá. 
Az új, szívbe írt jeremiási szövetség nem ismert, nem is-
merhetett semmi ilyesféle tespedést. Jahve segít, de belső 
morális kibontakozás nélkül nincs és nem is lehet szeren-
csés jövő. Akik nem ezt hitték, jórészt meghaltak, amikor 
a faltörő kos ütései alatt beomlott a város fala. Minden bi-
zonnyal északon, a Templomhegy északi oldalánál, ahol 
a leglankásabb volt a domboldal. A gyerekek és az asszo-
nyok csak a legszükségesebbeket csomagolhatták össze, 
s máris indulni kellett. Talán asszír módra nyakbilincs-
ben kellett megtenni az utat, talán nem. De az éhezéstől 
legyengült emberek számára a Babilóniába vezető bő két-
ezer kilométeres gyalogút önmagában is lebírhatatlan ne-
hézségeket jelenthetett.

Ügyelnünk kell azonban arra, hogy mindenképpen a 
prédikációnak meg felelő idézetet vagy művet válasszunk ki 
– amelyre utalunk –, olyan szépirodalmi alkotást, amely-
nek üzenete tökéletesen illik a textus mondanivalójához. 
Ugyanis a textusok és kontextusok kölcsönhatásából adó-
dik, hogy olyan élményeket és tapasztalatokat hívhat elő 
a prédikációban elhangzó vers, aminek következtében a 
hallgató később inkább emlékezik az idézetre, mint ar-
ra, hogy mi volt a prédikáció alapigéje. Mindenképpen az 
ige mondanivalójának a szolgálatába kell állítani az idé-
zetet és az utalást.

Összegzésként elmondható, hogy mind a prédikáció 
készítésében, mind az igehirdetés befogadásában önkénte-
lenül is szerepet játszik a szépirodalomban (mint minden 
más művészeti ágban) való jártasságunk és a hozzá fűződő 
viszonyunk. Azonban tudatosan is érdemes élni a szépiro-
dalom kínálta lehetőségekkel, hogy segítségével elmélyít-
sük a prédikáció befogadóiban az ige üzenetét.
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Hátat lehet-e fordítani az emberi szenvedésnek? Az egyház 
meg tud-e szólalni hitelesen a mai társadalomban? Mit 
jelent az egyház a ma emberének? Milyen új feladatokkal 
szembesül a teológia?

Többek között ezekre a kérdésekre keresi a megoldást 
Johann Babtist Metz, akit az új politikai teológia kidolgo-
zójaként tartanak számon. Az új politikai teológia alapkér-
dései1 című kötete tanulmánygyűjtemény, olyan írásoké, 
melyekből körvonalazódik Metz teológiai megközelítése.

Vajon a hit kizárólag csupán az ember magánszférá-
jához tartozik, vagy van nyilvánosságdimenziója is? Az 
új politikai teológia az utóbbi mellett érvel. Hiszen még a 
megtérés sem merőben belső folyamat, hanem mélyen át-
formálja az ember életszemléletét, viselkedését, és kihat a 
kapcsolataira is.

A Metz által kidolgozott politikai teológia előtt azért sze-
repel az „új” jelző, hogy egyértelművé tegye, nem a klasz-
szikus politikai teológiáról van szó, mely közvetlenül po-
litikai állásfoglalásokba bocsátkozik, hanem ellenkezőleg: 
a politikai felvilágosodás nyomán általánossá vált állam és 
társadalom megkülönböztetésére építve a politikát és a te-
ológiát új, kritikai módon kapcsolja össze.

Az új politikai teológia kísérletet tesz arra, hogy a ke-

 1 Johann Baptist Metz: Az új politikai teológia alapkérdései. L’Har-
mattan, Budapest, 2004. 208 o.

reszténység eszkatologikus üzenetét úgy fogalmazza meg, 
hogy tekintettel van a mai társadalom feltételeire. Kritikus 
hanggal kísérel meg válaszolni a társadalom ellentmondá-
saira, mint amilyen például a szubjektum fenyegető elvesz-
tése vagy az Isten nélküli vallás.

Hogy miért van szükség arra, hogy a teológia folyama-
tosan feldolgozza az újabb és újabb történelmi és társadalmi 
változásokat? Egyrészt azért, mert hitünk a történelemben 
és a társadalomban valósul meg. Másrészt ez a társadalmi 
refl exió megakadályozza, hogy az egyház, mintegy észre-
vétlenül, bizonyos politikai ideológiákat vegyen a nyakába.

A teológia egyik legalapvetőbb feladata, hogy felszámol-
ja a társadalom és az egyház között feszülő „korszerűtlensé-
get”. Ugyanis az egyházat „az őt körülvevő társadalomhoz 
mért egyidejűtlensége folytonosan megakadályozza, hogy 
az egyház megfelelően érvényre juttassa a benne hagyomá-
nyozott és nyilvánossá tett memoria Jesu Christi sosem kor-
szerű valóságát”.2 Nem az üzenettel van a baj, hanem a ke-
reszténység alanyaival. Az egyháznak magán kell kezdenie 
a kritikai vizsgálódást a megújulás érdekében, hogy utána 
a társadalomban is hitelesen szólaljon meg a kritika hang-
ján. „A politikai teológia arra tesz kísérletet, hogy a keresz-
ténység eszkatologikus üzenetét az újkori viszonyok mellett 

 2 Uo. 55. o.

Választ adni a társadalom kihívásaira
Az új politikai teológia

K E R E P E S Z K I  A N I K Ó

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Hogy így kellett-e történnie, azt az Ószövetség lépten-
nyomon tárgyalja, ma is olvashatjuk az önvád e passzusait. 
A válaszadás fő sodrába tartozik Ezékiel könyvének 16. fe-
jezete is. Igen, így kellett történnie, noha lett volna más le-
hetőség is. Jeruzsálemnek el kellett pusztulnia, pedig meg-
menekülhetett volna. Ha fi gyelt volna Jahvéra, aki egyedü-
liként fi gyelt rá. Ha nem esik az automatizmus csapdájába.

Ám mindez mit sem változtatott a tényen: a várost le-
rombolták. S ami még ennél is veszélyesebb volt, elköltö-
zött falai közül a központi hatalom. A babiloniak betörték 
a falat, és fel is gyújtották a várost. Ám az igazi pusztulás 
akkor kezdődött el Jeruzsálem számára, amikor a környék 
lakossága kőbányaként kezdte hasznosítani a várost. A ba-
biloni katonáknak hónapokig kellett volna csákányozni-
uk ahhoz, hogy a földig lerombolják a várost, ennyi ide-

ig pedig nem nélkülözhették őket egy érthetetlen módon 
fellázadt kisváros mellett. A helyieknek azonban volt ide-
jük. És noha bizonyos jelek arra mutatnak, hogy a Temp-
lomban még a fogság idején is zajlott valamiféle kultikus 
tevékenység, a helyzet cseppet sem volt biztató. Jeruzsá-
lemnek története során először kellett komolyabban szá-
mot vetnie a pusztulás lehetőségével.

„Jaj, de magára maradt,
az egykor oly népes város!
Olyanná lett, mint az özvegy.
Nagy volt a népek között,
de kényszermunkássá lett.” (Sir 1,1)

Senki sem tudta, lesz-e valaha kibontakozás.
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Boldog, szomorú dal
Gilbert Grape

L A B O R C Z I  D Ó R A

Felelősség, törődés, az elesettek és szégyenben maradottak 
felkarolása, támogatás, önzetlenség – ha reklámfi lmet for-
gatnánk egyházunk céljairól, lényegéről, társadalmunkban 
betöltött szerepéről, bizonyára ezekhez hasonló szavakat, 
jelmondatokat használnánk fel benne.

Gilbert Grape (Johnny Depp) egy Endora nevű amerikai 
városka lakója, ahol soha nem történik semmi. De hogy-
ha történne, Gilbert akkor sem érne rá vele foglalkozni, 
hiszen minden idejét és energiáját leköti szellemi fogya-
tékos öccsének, Arnie-nak (Leonardo DiCaprio) a terel-
getése, valamint a kötelesség, hogy félelmetesen elhízott 
édesanyjának és két húgának gondját viselje, akik éppen 
Arnie tizennyolcadik születésnapi babazsúrjának előké-
szítésén fáradoznak.

Grape élete a családjáról szól, és a felelősség–elvágyó-
dás tengelyén húzódó harcáról. Ám ahogyan az a fi lmekben 
(pláne az amerikai fi lmekben) lenni szokott, Grape életébe 
is betoppan a szerelem, a minden évben Endorán keresztül-
utazó lakókocsi-karaván egyik utasa, Becky (Juliette Lewis) 

személyében, aki talán először teszi fel a fi únak a kérdést: 
te mit szeretnél? Mit szeretnél magadnak?

Hősünkben ekkor felszakad a düh, az önmegvalósítás, 
a menekülés vágya és ösztöne, ám Endora határánál to-
vább nem képes haladni, visszafordulva Becky karjaiban 
keres menedéket. Arnie tizennyolcadik születésnapi zsúr-
jára együtt érkeznek, amely így egyszerre a békülés és az 
elfogadás ünnepe is egyben. Grape bemutatja Beckyt édes-
anyjának – és így, a szégyen felvállalásával a szégyen ma-
ga megszűnik létezni.

A Csokoládé című fi lmjéről talán jobban ismert Lasse 
Hallström fi lmjei közül az Árvák Hercegét már ajánlot-
tam jelen rovat keretein belül. Ehhez hasonlóan a Gilbert 
Grape is egy példaértékű történet, amely azonban nem in-
tézményes keretek között (egy árvaházban), hanem egy 
család megrázó életén keresztül körvonalazódik, s amely 
Hallström hihetetlen szociális érzékenységéről árulkodik.

A fogyatékos Arnie-t alakító DiCaprio 1993-ban még 
igen messze volt a Titanic által ráragasztott ismertség-

a kritikai-gyakorlati ész alakjaként fejezze ki.”3 Minden ke-
resztény embernek fel kell tennie a kérdést: „Hogyan lehetek 
a magam élethelyzetében a Krisztus-követés szolidáris ala-
nya, a Krisztus-követés politikai misztikájának hordozója?”4

Az új politikai teológia a hitet memóriaként, emlékezés-
ként, méghozzá veszélyes emlékezésként határozza meg a 
kulturális amnézia korában. Memoria passionis, mortis et 
resurrectionis Jesu Christi – hitünk azt jelenti, hogy meg-
emlékezünk arról a szövetségről, amely Jézus Krisztusban 
köttetett. Ha a hitet memóriaként határozzuk meg, akkor 
arra is választ kapunk, hogy hogyan lehetséges, hogy a Jé-
zus Krisztusban számunkra felajánlott eszkatologikus üd-
vösség már jelen van, de még nem teljes.

Erre azért is égető szükség van, mert korunk társadal-
ma egyre inkább elszakad a történelemtől és az emlékezés-
től, és az egyén veszélyeztetettségének tapasztalatát egyre 
inkább semlegesíteni igyekszik.

De el lehet-e menni csak úgy, szó nélkül a másik szen-
vedése mellett, mintha semmi sem történne? El lehet-e fe-
lejteni a történelem során elszenvedett igazságtalanságo-

 3 Uo. 73. o.
 4 Uo. 95. o.

kat, szenvedéseket, mint amilyen például Auschwitz volt? 
Ki az, akit hidegen hagynak a szomorú, könny nélküli ar-
cok, azoké, akik már vágyni sem vágynak semmire, mert 
minden boldogságot, reményt és vágyat kiölt belőlük az 
őket körülvevő világ? Metz Latin-Amerikát hozza fel pél-
dának, de azt hiszem, nem kell feltétlenül ilyen messzire 
tekintenünk, hogy észrevegyük a körülöttünk élők nyo-
morúságát.

A teológia és az egyház feladata, hogy továbbadja a ke-
resztény üzenetet, a megváltás titkát, a reményt, mely min-
den embernek szól. Metz szerint „a keresztények által meg-
vallott Isten (…) megbízható alapja annak az egyetemes 
szolidaritásnak és igazságosságnak, amelyet az emberek 
éheznek és szomjaznak”.5 A teológia valószínűleg soha-
sem lesz képes megoldani a teodicea kérdését, de az a fel-
adata, hogy újra és újra megszólaltassa azt, és „ha elérke-
zik a »napja«, maga Isten »igazolja« magát a szenvedéstör-
ténettel szemben”.6

Úgy gondolom, hogy aki kézbe veszi Metz tanulmány-
kötetét, azt biztosan megérinti ez a fajta teológiai látásmód.

 5 Uo. 106. o.
 6 Uo. 110. o.
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A 100 éve született Sztehlo Gábor alakját és szolgálatát sok-
féle szempontból lehet szemlélni és elemezni. Mind élete, 
mind szolgálata sokrétű és gazdag volt. Az idén májusban 
megrendezett Sztehlo-emlékkonferenciára jelent meg egy 
szerény füzet, amely alakját és életrajzát igyekszik kibon-
tani, valamint szolgálatát elemezni. Hasznos lenne ezt a 
rövid kiadványt egy-egy gyülekezeti alkalmon elővenni, 
tartalmát ismertetni.1

A Lelkipásztorban azonban – amely folyóiratunknak 
nemcsak szép címe, hanem meggyőződésem szerint ben-
nünket nevelő és formáló szándéka is, ha szabad így mon-
danom: „szkopusza”, hogy valóban azzá legyünk, amire hí-
vattunk – emlékezzünk Sztehlo Gáborra ebből az aspek-
tusból: Sztehlo Gábor, a lelkipásztor. Ebből az alkalomból 
akár ketté is választhatjuk a szót: lelki pásztor. Hogyan il-
lett ez Sztehlo Gáborra, hogyan töltötte be ezt a szolgála-
tát, és mit tanulhatunk abból ma, születésének százéves 

 1 A 100 éve született Sztehlo Gábor című életrajzi tanulmány kapható 
az Evangélikus könyvesboltban (1085 Budapest, Üllői út 24.)

évfordulóján? Mindezt itt csak röviden kívánom érinte-
ni, még egyszer az említett füzetre utalva, s arra, hogy ab-
ban a fellelhető, rá vonatkozó könyvtári és levéltári ada-
tok is megtalálhatók a további kutatást segítő szándékkal.

Született, még inkább Istentől teremtett és újjáteremtett 
lelkipásztor volt. A lelkipásztori vonást „génjeiben” hordoz-
ta. A Sztehlo család – mai tudásunk szerint – a 17. század 
közepe, vége felé tűnt fel. Nagyapja írja családtörténetében, 
hogy kevés olyan család van, amelyik szinte a reformációtól 
a 20. századig egyfolytában szolgálta hazánkat és egyhá-
zunkat. A Sztehlo család ezek közé tartozott. Számításom 
szerint felvidéki, alföldi és bácskai ágak után Sztehlo Gá-
bor a hatodik lelkész volt a családban. De nemcsak család-
ja, szíve is lelkipásztori szolgálatra indította. Tizenhat éve-
sen döntött így. Hangsúlyos, hogy a Trianon utáni egyházi 
helyzetben vagyunk, ugyanis az a csapás nemcsak sokkol-
ta, hanem ébresztette is egyházunkat. Ez az ébredés őt is 
megérintette. Finn teológus szobatársa írja róla már ekkor: 
prófétai lélek volt, fi gyelemre méltóan érzékeny szociális 
lelkiismerettel. Amikor pedig egyházunk harmadik fi nn-

Sztehlo Gábor, a lelkipásztor
(1909–1974)

K E V E H Á Z I  L Á S Z L Ó

től és az ügyeletes szépfi ú szerepétől. És bár már számos 
fi lmjében bizonyította, hogy többre képes (az ismerteb-
bek közül például a Kapj el, ha tudsz címűben vagy az 
Aviátorban), aki ezek után is kételkedne színészi képes-
ségeiben, a Gilbert Grape után bizonyára nem fog, hiszen 
már pályája kezdetén, amikor ugyanannyi idős volt, mit 
az általa alakított Arnie, szívbemarkolóan hitelesen, elké-
pesztő rátermettséggel és érzékenységgel oldja meg koránt-
sem egyszerű szerepét. Csakúgy, mint Johnny Depp, aki 
egy-egy zavart mosollyal vagy tekintetének árnyalásával 
ugyanakkora erővel viszi a fi lmet, mint DiCaprio zseniális 
kirohanásai vagy Juliette Lewis mosolya. Személyes ked-
vencem pedig Gilbert egykori szeretőjét, az özvegy Betty 
Carvert alakító Mary Steenburgen, aki a felvállalhatatlan 
erkölcsi szegénységet is mérhetetlen méltósággal játssza el.

Ilyen szereposztás mellett talán nem is kellene több 
szót szánni a fi lm értékelésére, hiszen mindez már önma-
gában elég ahhoz, hogy garantált és felejthetetlen fi lmél-
ményben legyen részünk. Ám ez a színészi köret egyálta-
lán nem uralja a főfogás, a mondanivaló ízét, ellenkezőleg: 
segíti, hogy egyértelműen kirajzolódhasson a gondoskodás 
és a szégyen, a szeretet és az undor, a segítség és a közöny 

ellentéteiből – az önfeláldozó, megpróbáltatásoktól koránt-
sem mentes (krisztusi értelemben is felfogható) szeretet.

A fi lmről hátrányos helyzetben élőkkel azért érdemes 
beszélgetni, mert segítségével talán megfogalmazódhatnak 
olyan vágyak és sérelmek, amelyek elfojtása beláthatatlan kö-
vetkezményekkel vagy hatalmas külső-belső robbanásokkal 
járna, kiegyensúlyozott családi háttérben élőknek pedig azért, 
hogy többre merjék értékelni azt, ami megadatott nekik.

Gilbert Grape
(What’s Eating Gilbert Grape?)
Színes, magyarul beszélő amerikai játékfi lm, 113 perc, 1993

Rendező: Lasse Halström
Forgatókönyvíró: Peter Hedges
Szereplők:
Johnny Depp (Gilbert Grape)
Leonardo DiCaprio (Arnie Grape)
Juliette Lewis (Becky)
Mary Steenburgen (Betty Carver)
Darlene Cates (Mama)
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országi ösztöndíjasa lett, az ottani ébredés „körtti” moz-
galmához vezetett az útja. Hazakerülve budapesti segéd-
lelkész, majd hatvani missziói és nagytarcsai lelkész lett. 
Előző szolgálati helyén templomot, az utóbbin lelkészlakást 
épített. Gyülekezeteiben „otthon” érezte magát, s a kisváros 
és a falu népe szerette őt. Csak egyetlen kép: amikor még a 
templomhoz képest a falu túlsó végén lakott, minden reg-
gel felvette Luther-kabátját, úgy ballagott a falun végig a 
reggeli istentiszteletre. Kapuk nyíltak meg, és a nyáj követ-
te pásztorát a reggeli alkalomra. Egyébként nem volt „pa-
pos” lelkész. Belülről, lényéből sugárzott valami, aminek 
„mágneses erejét” megérezték a rábízottak.

Kereteit és határokat átlépő lelkipásztor volt. Erre rö-
viden három példát szeretnék megemlíteni. (Többet is le-
hetne.)

Finnországból úgy került haza, hogy megragadta őt a 
népfőiskolai mozgalom. Egyházunkban ennek a kezdemé-
nyezésnek ő volt az elindítója és szervezője. Ráébredt, hogy 
az akkori mintegy félmilliós egyházunknak több mint há-
romszázezer tagja paraszt, s ezt a tényt az egyházvezetés 
nem gondolta át kellőképpen. Sztehlo Gábor elindította a 
paraszt fi atalokkal való foglalkozást. Három épület épült 
Nagytarcsán ebből a célból itthoni és külföldi segítséggel, 
ahol telente a paraszt fi atalokat tanították magyarságunk, 
mezőgazdaságunk és hitünk „csokraiban”. De ő nem egy-
szerűen az akkor divatos népi írók útját járta. Azt vallot-
ta, hogy az igét kell ezeknek a fi ataloknak hirdetni, s az ige 
fogja igazán átalakítani az életüket.

Zsidó gyermekeket mentő és nevelő szolgálata jelentős 
határátlépésnek számított. Neki életveszélyes, a megmentet-
teknek életet jelentő szolgálat volt ez. Gondoljuk meg, mit je-
lentett a holokauszt gettós, sárga csillagos világában szemben 
a hatalommal pusztulásra ítélteket menteni. A háború alatt 
harminckét otthont teremtett, mintegy ezerötszáz gyerme-
ket és több száz felnőttet mentett meg. Érdemes naplójában 
elmélyedni, igazán „Isten kezében” élt, s ez a kéz oltalmaz-
ta, és adott erőt neki. Amikor a háború veszedelme elmúlt, 
ezeknek a nála maradt és később hozzá menekült gyerme-
keknek életlehetőséget teremtett a Budakeszi úton, s „gyer-
mekei” nem utcagyerekek, hanem emberek lettek, akik meg-
állták helyüket az életben. Igen, a lelkipásztor mentő és ne-
velő is volt a javából. Azóta is példátlan az ifj úsági államot, 
a Gaudiopolist megteremtő szolgálata, amelyben Krisztus 
evangéliumának szellemében a gyakorlatban képzett és szel-
lemileg értékes embereket akart formálni. Ezért a szolgálatá-
ért a legmagasabb izraeli kitüntetést kapta. A „Szehlo gyer-
mekek” – ma már szétszórva a világban és fogyóban – nem 
tudják elfeledni mindazt, amit neki köszönhetnek. Ez meg-

mutatkozott az Evangélikus Országos Múzeumban rendezett 
Sztehlo-kiállítás megnyitóján és az egyházunk által szerve-
zett Sztehlo-emlékkonferencia ünnepén is a budahegyvidéki 
templomban. Reméljük, hogy a Deák téren felállított szobor 
sokakat emlékeztet arra a pásztorra, aki ment az „elveszet-
tek” után, és mentette őket életét nem kímélve.

Az üldözöttek és elesettek pásztora lett a háború után. 
Otthonában egyre több olyan gyermek és fi atal kapott he-
lyet, akinek szüleit az új rendszer üldözte. E sorok írója is 
ekkor kapott helyet nála, s lett az ifj úsági állam első mi-
niszterelnöke, igaz, nem sokáig. De az intézet sem állha-
tott fenn hosszú ideig, elérte az államosítás. Sztehlo Gá-
bor negyvenegy éves korában segédlelkész lett, s megint 
át kellett lépnie egy határt. Budapestről és más városok-
ból „eltűntek” emberek – a kitelepítettek. Oldalkocsis mo-
torkerékpárjával fenyegetés ellenére is felkereste, segítette, 
erősítette őket. Később ő lett a „reménytelen esetek”, idő-
sek és beteg fi atalok oltalmazója. Bátran kimondhatjuk: 
egyházunk diakóniai szolgálatának alapjait ő vetette meg.

1961-ben az ’56-ban kitelepült családja után ment Svájc-
ba, de nemcsak a család iránti szeretet vitte, hanem az is, 
hogy „ritkulni” kezdett körülötte a levegő, mert minden 
szempontból „beskatulyázhatatlan” volt. Svájcban érte a 
(harmadik) hátsófali infarktus. Sztehlo Gábornak pihen-
nie kellett – látogató útlevelet nehezen kapott –, kint ma-
radt, egyházi szolgálatba állt, de a hazaiakról soha meg 
nem feledkezett.

1974. május 28-án kiült egy padra Interlakenben a szo-
kásos nagy paksaméta levelet várva itthonról és szinte az 
egész világról. A postás délután a körútját befejezve, még 
mindig a padon találta, de akkor már nem élt. S miután fe-
lesége is követte a minden halandók útján, családja hazaho-
zatta. A Farkasréti temetőben helyezték végső nyugalomra.

Sztehlo Gábor lelkipásztor volt a szó legmélyebb ér-
telmében. Nem volt agresszív térítő, mégis, aki körülöt-
te élt, valamit kapott a Nagy Pásztor szeretetét kisugárzó 
szolgálatából. Az emlékezés, a „főhajtás” akkor lenne tel-
jes, ha – amint azt a konferencián hallhattuk – nemcsak 
arra emlékeznénk, hogy mit tett saját korában, hanem ar-
ról is gondolkoznánk, és ösztönözne bennünket a kérdés: 
mit tenne ma Sztehlo Gábor, a lelkipásztor? Milyen hatá-
rokat kellene átlépnünk sokszor rutinszerű lelkipásztori 
szolgálatunkban? Ki azok, akik ma veszélyben vannak, s 
akikhez ma lelkipásztori szeretettel közelednünk kellene? 
Mely pontokon lehetne és kellene „kitörni kereteinkből”? 
Merrefelé irányít bennünket nemcsak Sztehlo Gábor lel-
kipásztori szolgálata, hanem a Nagy Pásztor mindeneket 
mentő szeretete?
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„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha 
meghal is, él.” (Jn 11,25) Ez a szent ige olvasható Gyekiczky 
János evangélikus lelkész gyászjelentésén. Végső búcsút 
szép számú keresztyén gyülekezet vett tőle 2009. május 
30-án a fővárosban, a Deák téri evangélikus templomban, 
pünkösd előtt egy nappal.

1925. július 7-én látta meg a napvilágot Százdon, amely 
ma Szlovákiában található Szazdice néven. A százdi ele-
mi iskola után Ipolyságon folytatta a tanulást, ott szerzett 
érettségit 1942. június 12-én. A második világháború után 
Magyarországra települt a család, Nagybörzsöny után Sop-
ronba költöztek, ahol Gyekiczky János teológiai tanulmá-
nyokat folytatott. Sopronban 1946 és 1951 között tanulta a 
szent tudományt, a teológiát. 1951–1952-ben már Budapes-
ten volt teológusdiák. Záróvizsgáját is Budapesten tette le 
1952-ben, és ugyanebben az esztendőben, április 6-án dr. 
Vető Lajos püspök lelkésszé avatta Óbudán.

Első szolgálati helye Bakonycsernye volt, ahol megvá-
lasztották parókus lelkésznek, és házasságkötésével egy na-
pon került sor a lelkésziktatásra 1953. június 21-én. Felesé-
ge neve Páli Sarolta, aki hűséges házastársa volt az utol-
só pillanatig, mindenhova szeretettel követte a férjét. A 
bakonycsernyei gyülekezet templomát sikerült nagyon ne-
héz időkben tataroznia. Változott a szolgálati helye, mert 
1958 őszén Balfra helyezték át, a gyülekezet helyettes lelké-
sze lett, ahol szintén templomot tatarozott. 1966-ban a csa-
láddal együtt Győrbe költözött, de Balfra visszajárt szol-
gálni. Közben állami állást is vállalnia kellett a megélhetés 
miatt, de Balf után is szívesen végzett lelkészi szolgálatot. 
Két gyermeket neveltek feleségével együtt szeretetben. Ki-
segítő lelkészi szolgálatot végzett Bőnyrétalapon, majd 1984 
tavaszáig Győrságon.

1984. március 1-jétől a Déli Egyházkerület lelkészi állomá-
nyába kerülve a szlovák nyelv jó ismerete miatt tótkomlósi 
lelkészi szolgálatot vállal, tavasszal feleségével együtt Tót-

komlósra költöznek. A gyülekezet megválasztja lelkészének, 
és 1984 novembere végén kerül sor az iktatásra. A tótkomlósi 
időszak is nagyon termékeny volt, nagyon sok tatarozási 
munkálatot végzett el, de építkezett is. 1988-ra fejezték be a 
hatalmas és impozáns tótkomlósi templom tatarozását. A 
nagyszabású ünnepségen dr. Harmati Béla püspök szolgált, 
és a Szlovákiába kitelepült evangélikusok közül is sokan ha-
zalátogattak a jeles ünnepre. Felépült az új lelkészlakás, a ré-
giből pedig gyülekezeti terem lett, és az 1990-es politikai vál-
tozások után létrehozta a mai napig sikeresen működő szlo-
vák nyelvű óvodát. Egy percre sem pihent meg, megkezdte az 
Evangélikus Egyházi Szeretetotthon építését, amelyet 1998-
ban adtak át rendeltetésének. A szeretetotthon építése mel-
lett templomokat tatarozott, így került sor a mezőhegyesi, 
pitvarosi, csanádalberti, battonyai, ambrózfalvi templomok 
rendbehozatalára. Kitűnő szervezőképességgel ajándékoz-
ta meg Teremtője, és ő ezt a képességét ki is használta, hogy 
Isten ügyét szolgálja. 1999 decemberében nyugdíjba vonult, 
következett a pihenés időszaka a Sarepta Budai Evangéli-
kus Szeretetotthonban. Nyugdíjas korában is gyakran vég-
zett igehirdetői, lelkipásztori szolgálatot, mert az elhivatást 
a nyugdíj felvételével nem lehet letenni. Gyakran szolgált a 
pesthidegkúti gyülekezetben. Olykor még Tótkomlósra is 
ellátogatott. Az idő múlásával azonban jelentkezett a beteg-
ség, és ez már akadállyá vált a szolgálat további végzésében. 
Műtétre készült, de az élet és az örök élet ura hazahívta szor-
galmas szolgáját 2009. május 6-án. Nyolcvannégy esztendőt 
tölthetett ebben a világban, és jelentéstételre meg kellett je-
lennie megváltó Ura előtt.

2008 áprilisában a Tótkomlósi Önkormányzat Képvi-
selőtestülete Pro Urbe-díjjal tüntette ki, amelyet még sze-
mélyesen vehetett át, és a köszönetét kifejező beszédében 
további terveiről adott lelkes vázlatot. Nem akart soha tét-
len lenni. Vele együtt hisszük, amit Jézus Krisztus mondott 
a gyászjelentésen idézett szent ige szerint.

Emlékezés Gyekiczky János (1925–2009)

evangélikus lelkész szolgálatára
R I B Á R  J Á N O S

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
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Szentháromság ünnepe után 10. vasárnap
Hab 2,1–4

Igehirdetési előkészítő

Hab 2,4-nek különösen fontos jelentősége és súlya van egy-
részt újszövetségi hatástörténete (lásd főleg Pál apostol 
– Róm 1,17), másrészt Luther életében és reformátori ta-
nításában betöltött központi szerepe miatt. Jelen mun-
ka főként a kijelölt szakasz (2,1–4) exegetikai mélységeit 
igyekszik kutatni.

Kontextus

Jósiás király uralkodásának vége és az első fogságba hurco-
lás közötti időszakban a Náhumot követő Habakuk próféta 
látomásainak mindjárt az első soraiban elénk tárulnak a 
külső és a belső veszedelem képei, amelyek miatt a prófé-
tából panaszok sora szakad ki, Istent kérdezi.

Az első fejezetben a próféta és Isten párbeszéde a hagyo-
mányos panaszzsoltárok szerkesztését, funkcióját idézi: a 
szenvedő Istenhez kiált szabadításért, majd az Úr válaszol 
neki, amelyben megerősíti a segítségnyújtási szándékot. Az 
első fejezet kétségbeesett panaszai (nincs igazság), melyek-
re nem érkezik megnyugtató isteni válasz (megmenekülés 
ígérete), vizsgált szakaszunk előzményének tekinthetők.

Elemzés, magyarázat

1. vers: A szinonimákon alapuló paralelismus membro rum-
mal, továbbá a khiasztikus (ölelkező) szórenddel a vers a poé-
tikus szerkesztés hibátlan példája. Az őrhely, a bástya, a vára-

kozás, a feszült fi gyelem képei nem ismeretlenek, sok helyen 
találkozunk velük zsoltárokban, prófétai iratokban, mely 
tény még inkább aláhúzza azt a párhuzamot, miszerint az őr-
álló a próféta maga, vagy úgy is mondhatjuk, a próféta maga 
az őrálló, aki feszülten fi gyel, vár az isteni kijelentésre (lásd 
még Ézs 21). Nem véletlen tehát, hogy az éjjel-nappal kinyi-
latkoztatásra, istenélményre várakozó látónak kijelölt helye 
volt egy sziklán, a sivatagban vagy a templomban. Az egész 
könyvre nézve különösen hangsúlyos ez a feszültségteli vá-
rakozás, hiszen az első fejezet panaszaira, kérdéseire mind-
eddig késett az isteni válasz, joggal várható tehát, hogy a pró-
féta kitartó esdeklésére válasznak kell érkeznie.

2. vers: A poétikus kezdést követően a második vers 
egy szerkesztői jegyzettel folytatódik, méghozzá prózá-
ban:            – „válaszolt az Úr és mondta”. Nem 
tudjuk meg, mennyi ideig kellett várnia a prófétának Isten 
válaszára, „most” azonban szól az Úr látomásban ( ). 
Habakuk újabb tipikus prófétai fordulattal élve jelenti ki 
Isten szavait. Kevésbé tekinthető tipikusnak a vízió lejegy-
zésére vonatkozó felszólítás, amely azonban mégsem pél-
da nélküli (lásd Ézs 8,1).

A    (tábla) szót leginkább a Sínai-hegyi kőtáblákra 
vonatkozva olvassuk az Ószövetségben. A lejegyzésre irá-
nyuló felszólítás (közérthető, valószínűleg hangos, nyilvá-
nos felolvasásra szánt szöveg), azaz az érthető (esetleg ma-
gyarázatos) leírás előirányozza, hogy az isteni kijelentés-
nek sok emberhez kell eljutnia.

3. vers: Az előbbi kérés (parancs) magyarázata ebben a 
versben a prófécia és annak beteljesedése között fennálló 
mindenkori feszültségre refl ektál. A „meghatározott idő” 
(a görög megfelelő a ) és a célhoz érés hangsúlyo-
zása az isteni biztosíték garanciáját jelenti. A   szó, ame-
lyet legtöbbször „vég”-ként szokás fordítani itt egy közel-
jövőben bekövetkező eseményt jelent, ám semmiképpen 
nem apokaliptikus beteljesedést. Az említett szót csupán 

A Z  I G E H I R D E T Ő  M Ű H E L Y E
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néhány későbbi szövegben lehet apokaliptikus kontextus-
ban értelmezni.

A négy versből álló alapvetően egységes szakaszra egyes 
exegéták két különálló részként (az első három versre mint 
dialógusra, míg a negyedik versre mint zsoltárimádság-
ra) tekintenek.

4. vers: Mivel Habakuk könyvének ez a verse töredé-
kesen maradt ránk, és a szövegromlás miatt nehezen ol-
vasható, érdemes a szövegkritikai apparátus alapján a kü-
lönböző szövegvariánsok szerinti eltérések fi gyelembevé-
telével saját fordítást készíteni. Már csak a vers központi 
mondanivalójára és hatástörténetére tekintve is kihagy-
hatatlan lépés ez.

                                      – „Íme: 
felfuvalkodottá (pimasszá, vakmerővé) vált, nem egyenes 
(igaz) az ő lelke őbenne, és az igaz az ő hűsége (hite) által 
él.” Az antitetikus mondat első fele nehezen rekonstruál-
ható, sem az egyes szövegváltozatok, sem a holt-tengeri te-
kercsek nem nyújtanak elegendő támpontot, így a mondat 
hiányos marad. Akkor lenne teljes a szentencia, ha az ellen-
tétes párhuzam első felében szerepelne a „gonosz” szó, mint 
ahogy a második felében szerepel az „igaz”. Az LXX-ben ez 
a variáns található: „Aki meghátrál, abban nem gyönyör-
ködik a lelkem”, az arám nyelvű Targumban – az ellenté-
tet még inkább kidomborítva – ezt olvassuk: „A felfuval-
kodott lelke elhal őbenne, de az igaz hűsége által fog élni”.

Segíti a megértést a vers kulcsszavainak közelebbi vizs-
gálata. Azb      szó gyöke, az  ige jelentése „vakme-
rőnek, pimasznak lenni”. De vizsgált versünkben a szótár 
szerint „gőgösködni”, „zavarosnak lenni” jelentéssel is bír.

         : a   gyök perfectum alakját az „egye-
nesnek, igaznak lenni” kifejezéssel fordíthatjuk. A szerke-
zet jelentése: „kinek lelke, gondolata nem őszinte”.

  : a szó jelentése jól ismert: „igaz”, „jogos”, „helyes”, 
„igazságos”, „őszinte”.

     : a szakasz vitathatatlanul legizgalmasabb kife-
je zése az     , amely elsősorban „szilárdságot”, „kitar-
tást”, „bizonyosságot”, „hűséget”, „igazságot”, „igazlelkűsé-
get” és vizsgált versünkre hivatkozva „hitet”, „vallomást” 
je lent. Az     itt tehát az Úrról való hűséges meggyőződést 
és az e szerinti életet jeleni. Ez a héber fogalom, amelynek 
görög megfelelője a , egyszerre jelent hitet és hűséget.

  : az „élni, élet” szó a vers egyik kulcsfogalma, amely 
összekapcsolódik a „hűség” és az „igaz” fogalmakkal. Az 
ószövetségi „élet” fogalmában a felfelé való nyitottság és 
a felülről való betöltekezés lehetősége válik hangsúlyossá.

Luther értelmezésében a 4. vers ezt jelenti: „Ha valaki 
igaz és él, annak hinnie kell Isten ígéretében, ami pedig, 
ahogy erre Pál apostol rávilágít, Jézus Krisztusban jött el 
és teljesedett be.”

A 4. vers értelmezésekor az jelenti a legnagyobb prob-
lémát, hogy környezetéből kiszakítva, mintegy kontex-
tus nélkül áll a 2. fejezetben. Bizonyos, hogy a 4b megha-

tározott antitetikus kapcsolatban áll a 4a-val, azonban az 
egész 4. vers éppolyan átmenet nélkül kapcsolódik a 2. és 
3. vershez, mint amilyen hirtelen következik utána az 5. 
vers. Ezért a 4. verset betoldásként értelmezhetjük, amely 
megtöri a panasz szavait.

Ahhoz természetesen nem fér kétség, hogy a 4. vers ön-
magában tudatosan szerkesztett, tézisből és antitézisből 
álló szentencia, mely a megdönthetetlen, mértékadó ki-
jelentések kategóriájába tartozik. Témája: egyenes – nem 
egyenes, igaz – hamis, és a mindezekből származó csele-
kedetek az egyes ember életére nézve a panaszzsoltárok-
hoz kapcsolja a próféciát.

Pál apostol hitről való tanításának hátterében elsősor-
ban a vizsgált vers áll, több helyen (Róm 1,17; Gal 3,11) igyek-
szik értelmezni a Habakuknál olvasottakat, ő a hűségről 
leírtakat az igazak megigazulásával hozza kapcsolatba, így 
Hab 2,4 alapján a Zsidókhoz írt levél 10. fejezetében a ke-
reszthalál általi igazzá válás jelenti az örök élet ígéretét.

Lutherrel az igehirdetés felé

Akiket Isten elhívott, azokat meg is igazította. „»Igaz« és 
»Isten igazsága«, ezek az igék villámcsapásként hatottak 
lelkiismeretemre. Megborzadtam, amikor hallottam őket: 
Ha Isten igazságos, akkor büntetnie kell… Végül rájöttem 
az igék helyes jelentésére: ha az igaz ember hitből él, ak-
kor itt nem lehet szó Isten bírói büntető igazságáról, ha-
nem csak ajándékozó igazságáról, mellyel a bűnös embert 
könyörületességből igazzá teszi. Aztán ezt gondoltam: ha 
nekünk, mint igazaknak hitből kell élnünk, és ha Isten 
igazsága minden hívőnek üdvösségére van, akkor az nem 
lehet a mi érdemünk, hanem csak Isten irgalmassága. Mert 
Isten igazsága az az igazság, mellyel minket Krisztus által 
igazzá tesz és megvált… Ekkor Isten igazságát úgy kezd-
tem értelmezni, mint azt az igazságot, melyben az igaz 
ember Isten ajándékozása folytán él, mégpedig hitből… 
Ez az igazság elfogadott (passiv) igazság, mellyel minket a 
kegyelmes Isten igazzá tesz a hit által. (In: Virág Jenő: Dr. 
Luther Márton önmagáról.)
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Tallózó

„(…) a prófécia mintegy megszemélyesítve »liheg«, siet a 
beteljesedés felé.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-
ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„A hűség és a hit rokon fogalmak. Aki az Úrban bízik, 
az őrá hagyatkozik, és hűséges Istenhez.” (A Biblia isme-
rete kommentársorozat. Keresztyén Ismeretterjesztő Ala-
pítvány)

„Istennek rendelt ideje van minden céljához és azok 
teljesedéséhez. Nem lehet siettetni, mert terve már készen 
állt a világ alapjainak felvetése előtt. Amikor a kijelölt idő 
elérkezik, minden látás meg fog valósulni. (…) (Zsid 10,37). 
Ebből az idézetből megtudjuk, hogy az a látomás, amely 
bizonyosan eljön, egy személy, az Úr Jézus Krisztus. (…) 
»Az igaz hit által él« (…) A Róm 1,17 idézi (…) a hangsúly 
az »igaz« szón van. (…) A Gal 3,11-ben a hangsúly a »hit« 
szón van. (…) A Zsid 10,38-ban a hangsúly az »életen« van.” 
(Arno C. Gaebelein: Ószövetségi kommentár. Evangéliu-
mi Kiadó)

„A próféta kitartóan áll őrhelyén. Nem dacból vagy ön-
célúan, hanem azért, mert feszült fi gyelemmel arra vár, 
hogy mit szól hozzá az Úr. (…) Pál apostol és a reformáció 
a hitre tette a hangsúlyt ennél az igénél (Róm 1,17; Gal 3,11), 
a próféta pedig arra, hogy él hite által az igaz.” (Szabó An-
dor: Lábam előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„Lehet, hogy előnyben részesítettek volna egy olyan sza-
badítást, amely úgyszólván nem igényelte volna ezt a hi-
tet. Isten azonban így akarta próbára tenni a szívet.” (J. N. 
Darby: A Biblia könyveinek áttekintése. Evangéliumi Kiadó)

„Isten felírt üzenete a szó szoros értelmében »plakát-
ként« kerül a nép szeme elé, hogy hirdesse, ami rövide-
sen meg is fog valósulni (…) A hívő ember abban a biztos 
tudatban élhet, hogy hitének jó alapja van! Nem véletlen 
az, hogy a hit és az ámen szavak a héberben azonos tőből 
erednek.” (Cornelis van der Waal: Kutassátok az Írásokat! 
Iránytű Kiadó)

„2Pét 3,9 kijelentése szerint az Úr szabadító ígéreteinek 
teljesítésénél a látszólagos késedelemnek az az oka, hogy 
emberek megtérésére várakozik az Isten. (…) Istent nem 
a körülmények uralják, hanem ő tartja kezében az egész 
emberi történelem ellenőrzését, és úgy fordítja el és szer-
keszti egybe az eseményeket, (…) hogy minden a megvál-
tás művének végső győzelmét szolgálja.” (Vankó Zsuzsa: 
Habakuk próféta könyve. Bibliaiskolák Közössége)

Illusztrációk

GONDOLATOK

(Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű)
„…éppoly veszélyes Istent ismerni, ha nem ismerjük nyo-
morunkat, mint a nyomorunkat ismerni, ha nem ismerjük 
a Megváltót, aki meggyógyíthat.”

Blaise Pascal (1623–1662) francia matematikus,
fi zikus és gondolkodó

„A nyomor kétségbeesést szül, a gőg önteltséget.”
Blaise Pascal

„A hencegőből könnyen ez marad:
Megtalálják benne a szamarat.”

William Shakespeare (1564–1616)
angol drámaíró: Minden jó, ha vége jó

„…ha biztosnak lenni jó: elbízottnak lenni még rosszabb, 
mint kéteskedőnek. Mert a biztosság okos vigyázattal jár; 
az elbízottság pedig oktalan vakmerőségre vetemedik; s 
magamagát buktatja meg.”

Kölcsey Ferenc (1790–1838) költő, politikus

„A magyar egy gyermek-nép, most semmi, de minden le-
het, mert lelki s testi erő rejtezik fi atal keblében. Minden 
lehet, ha át akarja látni, hogy semmi. Csak két ellensége 
van, az Előítélet s Elbízottság.”

Széchenyi István (1791–1860) államférfi , politikai író

(az igaz ember a hite által él)
Ember, amit szeretsz, azzá lesz változásod,
istenné, ha hiszed, s földdé, ha azt imádod.

Angelus Silesius (1624–1677) német költő

„Szenvedésem mélyéről kiáltok hozzád, Úristen, hallgasd 
meg hívásomat: kegyes füledet fordítsd felém, s nyisd meg 
kérésem előtt. Mert ha azt tekinted, ami bűnt és gonoszat 
tettem, Uram, ki tud megállni előtted?

Nálad nincs más, csak kegyelem és irgalom, hogy meg-
bocsásd a vétket. A mi erőlködésünk semmi, még ha leg-
jobban élnénk is. Előtted nem dicsekedhet senki, ettől ret-
tegjen mindenki, és éljen kegyelmedben.”

Luther Márton imádsága

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Az emberek többsége az élet napos oldalát választja. Kerü-
li a kellemetlenebb, bizonytalan helyzeteket. Az őrségben 
lévő állandó bizonytalanságot él át. Az őrség félelmetes és 
felelősségteljes munka. Állandóan ébernek kell lenni. Nem 
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lehet elbóbiskolni. Az igében Izrael védelméről van szó, de 
mi ezt a családokra, a családfőkre kell hogy értsük. Meny-
nyire kell vigyázniuk a saját gyermekeikre, hogy szét ne 
hulljon a család! Azt tartom fontosnak, hogy az őr a maga 
részéről mindent megtesz. Csak ezután kap választ kérdé-
seire, de ezt megelőzte az állhatatossága.

Hangsúlyosnak tartom az „én” szót. Az egyéni fele-
lősség fontosságát nem hagyhatjuk fi gyelmen kívül. Fő-
leg azért, mert őrhelyről van szó. Mások épsége függ az én 
személyes felelősségemtől.

Az első vers párhuzamos része az előző fejezetben a pró-
féta imájára utal. Az őrhely nem más, mint az állhatatos 
imaélet. Hogyan tudunk felelősen imádkozni magunkért, 
családunkért, gyülekezetünkért, népünkért?

Az ember feladata az őrködés. A világon a lényeges dol-
gok őrzendők. Isten ránk bízta a teremtett világot. Őriz-
nünk kell a rendet, az életet, a természetet.

De azt is hangsúlyozni kell, hogy ez a bástya nem egy 
hétköznapi állapot. A keresztény embernek vigyáznia kell 
arra, hogy az az információözön, mely naponként rá zú-
dul, ne nyomja el az Isten üzenetét. Ezért áll bástyán, ki-
magaslik.

Könnyen olvasható, mindenki számára érthető legyen 
az üzenet – írd kőtáblára. Ez a mai istentiszteletekre és a 
prédikációkra is kötelező, mindenki számára hallható és 
érthető.

Egyébként is a szó elszáll, az írás megmarad. Isten le-
íratja üzenetét. Kőbe vési, mert az emberek, akár a kisgyer-
mekek, elhallgattathatók, és akkor a kövek szólalnak meg.

Isten gondoskodott arról, hogy az ő üzeneteit ezeröt-
száz év alatt leírják, a reformációban ismét előkerüljön, és 
mindenki anyanyelvén olvashassa.

Szentháromság ünnepe után 11. vasárnap
Lk 17,7–10

Igehirdetési előkészítő

A vasárnapról

„Mindig kegyelemre szorulunk!” Agendánk témája egy-
becseng azzal a következtetéssel, amire Jézus példázatából 
jutunk, és amely így foglalható össze akár szkopuszként 
is: önérdemünk nincs, haszontalan szolgák vagyunk, Is-
ten kegyeleméből élünk. Isten kegyelméből vagyunk, akik 
vagyunk.

Minderre nagyon jó illusztráció – még ha az olvas-
mányt nem is olvassuk fel mindenhol – az ószövetség egyik 
gyöngyszeme, Dávid király esete. Nátán példázatát meg-
hallgatva Dávid magabiztos királyként felcsattan, majd el-

hangzik az a bizonyos mondat: „Te vagy az az ember!” Az 
Úr maga tesz rendet Dávid háborgó lelkében, amikor ezt 
mondja: „Én kentelek fel Izrael királyává, és én mentettelek 
meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát (…). És ha 
ezt kevesellted volna, még sok mindent adtam volna neked. 
Miért vetetted meg az Úr szavát (…)?” (2Sám 12,7b–9a) Az 
Úr Isten tesz minket azzá, akik vagyunk, általa érjük el az 
életben mindazt, amit elérünk. Nem lehetünk magabizto-
sak őelőtte, mert vannak dolgok, melyeket nem ismerünk 
fel magunktól. Csak az ő szava tesz rendet, hogy tisztán 
lássuk magunkat!

A lekcióban, a „kegyelem hatalmáról”1 tesz bizonysá-
got Pál. „Hogy személyében Isten Krisztus üldözőjét apos-
tollá hívta el.” Isten kegyelme nem a mi emberi elképzelé-
seink alapján működik. Gondot visel rólunk, mi pedig jó 
esetben tesszünk azt, amit ő vár tőlünk. Mindez egy álta-
lunk sokszor követhetetlen isteni terv alapján működik. 
Ebben a képben nem mi vagyunk a kezdeményezők, a si-
kerek learatói, tetteinkkel sem szerezhetünk érdemeket, 
Isten ajándékaként mégis olyan jutalomban részesedhe-
tünk, ha „csupán” tesszük a dolgunkat, amelynek a földi 
sikerek a nyomába sem léphetnek.

A kontextus és a szöveg

Prőhle Károly kommentárjában az 5–6. vers is a bekez-
déshez tartozik. A mustármagnyi hit jól ismert szakasza 
úgy kötődik szorosan igénkhez, hogy az isteni kegyelmet, 
melyből élünk, hit által ismerjük fel. S ez a hit tudja meg-
adni Istennek a dicsőséget, s ebből a hitből fakad a szolga 
hűséges tevékenykedése. Az első négy versszakban talál-
ható jézusi beszéd alapján a tanítványok Prőhle fordítása 
szerint ezt mondták: „Adj nekünk több hitet!”2 Jézus vála-
sza, hogy elég, ha mustármagnyi hitünk van. „…nem több 
vagy kevesebb hit kell. Az alternatíva sokkal inkább a hit 
vagy hitetlenség.” Ahol jelen van akár csak mustármag-
nyi hit, ott a lehetetlen is lehetségessé válik.3 Míg Prőhle 
szerint a tanítványok kicsinyhitűek, más kommentár sze-
rint Jézus kétségbe vonja, hogy egyáltalán van-e hitük.4 
A magyarázó jegyzetekkel ellátott Biblia hangsúlyozza, 
hogy az apostoloknak, akik gyülekezeti vezetők lesznek, 
és felelősséget fognak viselni, „különösen erős hitre” van 
szükségük.5 Ezt pedig tapasztalatból tudja Isten gyerme-
ke, hiszen veszélyek, nehézségek bőven vannak, melyek a 

 1 Biblia magyarázó jegyzetekkel. Magyarországi Református Egyház 
Kálvin János Kiadója, Budapest, 2004. 1392. o.
 2 Dr. Prőhle Károly: Lukács evangéliuma. Budapest, 1966. 260. o.
 3 Vö. Biblia magyarázó jegyzetekkel, 1230. o.
 4 Vö. Szegedi Bibliakommentár – Újszövetség. http://www.mek.iif.hu/
porta/szint/human/vallas/szbibkom/html/ 3lukacs.htm.
 5 Vö. Biblia magyarázó jegyzetekkel, uo.
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kicsinyhitűeket könnyen bajba sodorják. Ilyen veszély az 
önmagunk dicsőítése is.

A tanítványok kérdésére adott válasz második részét ké-
pezi igénk, melyet Jézus példázatban mond el. A mindenna-
pi életből hozott példa könnyen érthető. A szolga, a  
mindennapi életrendje volt, hogy a külső és a belső mun-
kákat is elvégezze. Csak ezután gondolhatott magára. Ezért 
kapta megélhetését. „Ezzel szemben elképzelhetetlen, hogy 
egyszerre a gazda kezdjen szolgálni a szolgájának, vagy kü-
lön köszönetet mondjon azért, mert megtette dolgát.” Prőhle 
kiemeli, hogy Jézus nem álszerénységre akar nevelni, nem 
is bűntudatból származó szerénységre. „Jézus azt mondja, 
hogy a tanítványok tartozásukat róják le, amikor megteszik 
Jézus parancsait. Jézustól olyan nagy »bért«: hitet, szeretetet, 
új életet kaptak, hogy szolgálatukkal nem tesznek semmi szí-
vességet, hanem tartoznak egész életük és erejük bevetésé-
vel. (…) Jézus minden parancsolatának teljesítése esetén sem 
tettek többet, mint amivel tartoztak Jézusnak kimondhatat-
lan szeretetéért.”6 Az eredeti görög szavak jelentéstartalma 
megvilágítja ezt a gondolatot: az  jelentése „haszon-
talan, használhatatlan, alkalmatlan”, és jelent „semmirekel-
lő”-t is. Az  ige jelentése: „tartozik, adós; tartozik, kö-
teles vmit tenni; kell, szükséges vmit tenni”.7

Jézus itt arra is utalhat, amit 18,9–12-ben konkrétan is 
megfogalmaz: „Az Úr szolgáinak óvakodniuk kell attól a 
gondolattól, hogy szolgálataikért különleges jutalmat érde-
melnek, illetve szerezhetnek. Jézus talán arra a zsidó val-
lási vezetõk között elterjedt felfogásra is utal, miszerint a 
vallási törvények pontos betartásáért Isten jutalma jár.”8

Az igehirdetés felé

A mai világ hasznot keres mindenben. A gazdasági élet lé-
nyege a haszonszerzés. A vadkapitalizmusé pedig, a másik 
emberen is átgázoló módszerekkel, a minél több haszon. 
Hasznot keres az is, aki elad, hasznot remél, aki igyekszik 
olcsóbban vásárolni, hasznot remél mindenki, mert a fo-
gyasztói társadalom diktatúrájában él a mai világ embere. 
S ebben a nagy haszonkeresésben az, ami haszontalan, bár-
mi legyen is az, nem érdemes a fi gyelemre. Ma már sajnos 
széles körben úgy vetődik fel a kérdés: mi hasznom abból, 
hogy keresztény vagyok? Megkereszteljük a gyermeket, mert 
hátha hasznos lesz a számára. Járjon hittanra is, mert szé-
lesíti, gazdagítja látókörét, hasznára válik majd. Aztán, ha 
felnő, majd eldönti, hogy profi tált-e belőle valamit vagy sem.

Amikor e sorokat írom épp Nagy Imre és mártírtársai 
temetésének 20. évfordulója van. Emlékszem, húsz éve mi-

 6 Vö. Prőhle, i. m. 262. o.
 7 www.mobilbiblia.hu.
 8 Szegedi Bibliakommentár – Újszövetség. http://www.mek.iif.hu/porta/
szint/human/vallas/szbibkom/html/ 3lukacs.htm.

lyen dühös voltam azért, hogy mennyi haszontalan dolgot 
kellett megtanulnunk az iskolában. Hiszen a szocializmus 
építésének gondolata mint egy szövet hálózta be a tantár-
gyakat, mint például a történelmet, amelyet az osztály-
harc ideológiájára alapuló szemléletben tanítottak. Gyer-
mekeinknek fogalmuk sem lehet azokról az időkről. Ak-
kor az volt a kötelességünk, hogy tanuljunk, s azt kellett 
tanulnunk, amit az iskolában tanítottak, mert azt osztá-
lyozták. Ma már nyitottabb értelemmel, lehiggadva látom, 
hogy nemcsak ezzel telt az ifj úságom. Azokat az élménye-
ket, melyeket a gyülekezetben szereztem az iskolai évek 
ideje alatt, senki sem tudta elvenni tőlem, sőt a fóti kán-
torképző élményeit sem. Nemcsak a kántori végzettséget, 
hanem a szolgálatra való hívást…

Hasznos és haszontalan kezd más megvilágításba ke-
rülni. S talán így mélyül el az a gondolat is, hogy a ma em-
bere milyen nehezen tud mit kezdeni azzal, hogy haszon-
talan szolgák vagyunk.

Ugyanakkor a mai ember annyiszor érzi magát haszon-
talannak. A szó olyan értelmében, hogy tehetetlen, nem 
tud megfelelni a kor kihívásának. Leírták, elbocsátották, 
nincs munkája, nem tud vásárolni, nem tud fogyasztani, 
pedig minden azt sugallja neki, hogy fogyasszon. Így válik 
manipulálhatóvá. S a vége sokszor – különösen a mi vidé-
künkön –, hogy a presszóban már csak a segélye összegé-
ig van hitele, melyet a következő segélyosztáskor egyenlít 
ki. Haszontalannak érzi magát a ma embere, mert beteg, 
mert már sokkal kevesebbet bír dolgozni. Haszontalan-
nak érzi magát az idős, mert mindenhol ezt éreztetik vele.

Mennyire más az, amit Jézus mond: „Haszontalan szol-
gák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt”!

Jézus szavának értelmét Pál húzza alá: kegyelemből 
élünk. Nem földi haszonból, spórolásból, hanem kegye-
lemből. Ami nem jelenti azt, hogy ne dolgozzunk, ne pró-
báljunk úgy élni, hogy minél kevesebb szemetet halmoz-
zunk fel, vigyázva a környezetre. Sőt Jézus azt mondja, vé-
gezzük a dolgunkat. Azt, ami a szolga feladata. Kinek mi 
a hivatása – ott, azon a helyen, ahová hitünk szerint Is-
ten állított, tegyük a dolgunkat. De ne feledjük, bármit te-
szünk is, haszontalan szolgák vagyunk. Mert egyedül ke-
gyelemből tehetjük azt, amit teszünk. És kegyelemből va-
gyunk azok, akik vagyunk. A hit látja meg a napról napra 
megújuló kegyelmet.

A hit azt is meglátja, hogy ennek a kegyelemnek hatal-
ma van. Isten kegyelme hordozza még a magát haszonta-
lannak érzőt is, Isten kegyelme megújul naponként azokon 
is, akik munkanélküliek, betegek, idősek, gyengék, eleset-
tek. Mert egy mustármagnyi hit is elegendő ahhoz, hogy 
tegyük a mindennapi dolgunkat egy olyan reménységgel, 
mely túllát hasznon és haszontalanságon, mely látja a vég-
ső célt, ahol ez a haszonra épített világ összeomlik majd, 
és lesz új ég és új föld, ahol megkapja az is a jutalmát, aki 
most őszintén vallja: haszontalan szolga vagyok.
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Haszontalan szolgák vagyunk minden látszat, dicséret 
és öndicséret ellenére Isten előtt egészen addig, míg itt e 
földön élünk. Mégis az ember hajlamos arra, hogy dicse-
kedjék. Megpróbáljuk magunkat minél jobb fényben fel-
tüntetni, hogy leküzdjük a világ kihívásait. Akik temp-
lomba járnak, azzal érvelnek, akik nem, igyekeznek a sa-
ját „maguk módján megélt vallásosságukkal” dicsekedni. 
Ne feledjük, hogy a tanítványok hittel kapcsolatos kérésé-
re mondja Jézus ezt a példázatot.

Hans Küng írja az Apostoli hitvallásról szóló könyvé-
ben: „…a keresztény ember olyan humanizmust valósít 
meg, amely nemcsak a pozitívumokat igyekszik felhasz-
nálni, hanem meg akar küzdeni minden negatívummal, 
szenvedéssel, bűnnel, értelmetlenséggel és a halállal az Is-
tenre tekintő végső rendíthetetlen bizalom alapján, amely 
eközben nem a saját teljesítményeire épít, hanem Isten ke-
gyelmére bízza magát.”9

Heinz Zahrnt felteszi a kérdést könyve címében: Mire jó 
a kereszténység? S benne az egyik fejezetben érdekes gon-
dolat kapcsolódik ahhoz, hogy mindenféle földi negatívum 
leküzdése érdekében – szociális igazságtalanság, földi jólét 
hiánya, stabilitás – igyekszik a mai ember az Istenbe vetett 
hitet hasznosnak és szükségesnek bizonyítani. Így Isten va-
lamiféle funkcióvá válik, azok sokaságává, s ha ez már nem 
működik, akkor felvetődik a kérdés: hol az Isten? Könnyen 
válik ez kérdéssé akkor, ha úgy érzi az ember, mi haszna 
abból, hogy hisz, ugyanúgy érik az élet kihívásai, szenve-
dései. Zahrnt e fejezetben leírja: „Hinni abból az egysze-
rű okból kifolyólag kell, mert Isten létezik. Ha a kereszté-
nyek és mindenekelőtt a teológusok újra megtanulnának 
Istenről ezen »szándéktalan« módon – haszonra és célra 
tekintő gondolatok nélkül, a siker fi gyelmen kívül hagyá-
sával, apologetikus igyekezet és teológiai-hivatásbeli féle-
lem nélkül – hinni és beszélni, Istenről való beszédükben 
a többiek számára sokkal hitelesebbé, a maguk számára 
pedig hitükben nyugodtabbakká válnának. (…) A vallás 
magában hordja az értelmét.”10

Még a mustármagnyi hit is bele tud kapaszkodni Isten 
kegyelmének a hatalmába. A tanítványok, majd később 
apostolok, gyülekezetvezetők, Pál apostol, és egykoron Dá-
vid király számára is éppúgy, mint számunkra a hit ad vi-
lágosságot, hogy meglássuk Isten kegyelmét, mely hordoz 
napról napra. Ennek a kegyelemnek a tudatában és fényé-
ben kapnak új értelmet napjaink, utunk, életünk és szol-
gálatunk, mely egykor majd elnyeri jutalmát.

A tanítványok Jézustól kérték hitük erősítését. Később, 
a feltámadás és pünkösd után, Isten kegyelméből ennek a 
hitnek a tartalmát és mélységét ismerték föl. Ezt hangsú-

 9 Küng, Hans: Credo. Hiszek – Az Apostoli hitvallás magyarázata 
kortársaknak. Ford. Tekus Ottó. A fordító kiadása, 1997. 255. o.
 10 Vö. Zahrnt, Heinz: Mire jó a kereszténység? Luther Kiadó, Buda-
pest, 2002. 62. o. 

lyozza Pál is az 1Kor 15,14-ben. Krisztus halála és feltáma-
dása hitünk alapja. Értünk hozott áldozata felülmúl min-
den földi hasznot, és haszontalanságunk, gyengeségünk, 
bűnbánattal megvallott mulasztásaink ellenére is átvisz az 
ő szeretetének teljességébe.

Krisztus áldozatára tekintve felismerjük saját képessé-
geink korlátait. Felismerjük, hogy olyan felbecsülhetetlenül 
értékes dolgot kaptunk, amelyet – ahogy egyik énekünk so-
ra zengi – „soha én ezt nem tudom meghálálni, Jézusom”.

C S O N K A  Z S U Z S A N N A

Tallózó

„Ha elvégeztük, azt tettük, amit kellett. Végül is csak szemre-
hányást tehetünk magunknak, hogy nem tudtunk többre jutni 
ennél Atyánk iránti szeretetünk megbizonyításában.” (Jubile-
umi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Di gi téka Kft .)

„»Nehogy azt higgyétek, hogy adósotokká tettétek az 
Istent!« Vagyis: rossz, a kicsinynél is kevesebb »hit« az, 
amelybe minduntalan beleszövődik »az Isten azért méltá-
nyolhatna nálam ezt vagy azt« felhangja. (…) Jézus nem 
szolgálatot vár tőlünk, hanem óv minket a szolgálat nyo-
mán könnyen jelentkező »meritum(= érdem)kegyesség-
től«.” (Id. Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„(…) mi is szolgák vagyunk, (…) Krisztusé s az Isten 
országáé. (…) Nem árt tehát, ha az antik világ kemény vi-
szonyaihoz, éles levegőjéhez szoktatjuk magunkat, ha a 
szolgálat magától értetődésével kell megbarátkoznunk.” 
(Szabó Andor: Lábam előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„Emberi feletteseinkkel szemben lehetnek jogos igénye-
ink, amelyeknek a tiszteletben tartását elvárhatjuk. De Is-
ten, akár tetszik ez nekünk, akár nem, mindenestől fogva 
rendelkezhetik velünk. (…) ha tökéletes engedelmességgel 
szolgálnók is őt, azzal is csak egyszerűen a kötelességün-
ket rónánk le iránta. Ha…! Pedig valójában erről nem is 
lehet szó. »Haszontalan szolgák« vagyunk a szónak vádló, 
rossz értelmében!” (Victor János: Csendes percek. Refor-
mátus Sajtóosztály)

„Félreértenénk Jézus szavát, ha azt gondolnánk, hogy 
valami álszerénységre akar ezzel nevelni, amely saját tel-
jesítményét kisebbíti. Az is belemagyarázás, hogy a tanít-
vány bűntudatából származik ez a szerénysége. Jézus azt 
mondja, hogy a tanítványok tartozásukat róják le, amikor 
megteszik Jézus parancsait. Jézustól olyan nagy »bért«: hi-
tet, szeretetet, új életet kaptak, hogy szolgálatukkal nem 
tesznek semmi szívességet, hanem tartoznak egész éle-
tük és erejük bevetésével. Nem szerénységből, hanem a 
tények ismeretéből kell tehát azt mondaniuk, hogy Jézus 
minden parancsolatának teljesítése esetén sem tettek töb-
bet, mint amivel tartoztak Jézusnak kimondhatatlan sze-
retetéért.” (Prőhle Károly: Lukács Evangéliuma. Evangé-
likus Sajtóosztály)
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Illusztrációk

GONDOLATOK

(Haszontalan szolgák vagyunk)
„Csak az szégyen, ha valaki nem ismer szégyent.”

Blaise Pascal (1623–1662) francia matematikus,
fi zikus és gondolkodó

TÖRTÉNET

Egy haszontalan szolga: Vianney Szent János életéből

Tizenkilenc éves korában sikerült iskolába kerülnie, de 
igen sokat küzdött a tanulással. A szemináriumban a fo-
gyatékos latin tudása miatt nehezen végezte tanulmányait. 
Huszonkilenc éves korában jámborsága miatt pappá szen-
telték, Ars plébánosa lett.

Csekély tudása miatt mindvégig alkalmatlannak érez-
te magát a szolgálatra. Többször megszökött falujából, de 
hívei ragaszkodtak hozzá.

A vallástalan falut néhány év alatt megváltoztatta, híre 
bejárta az egész országot. Nagyra értékelték őt mint gyón-
tatót, a hívek mindenfelől sereglettek hozzá, és tanácsait 
szent tisztelettel fogadták. A sokaság miatt életének utolsó 
tíz évében napi tizenhat-tizennyolc órát töltött a gyónta-
tószékben. Súlyos kísértések és testi fájdalmak gyötörték, 
mégis mindig mindenkinek szeretettel állt szolgálatára.

Egy napon levelet kapott az egyik szomszéd paptól, akit 
a paptársai bujtottak fel, s a levélben ez állt: ,,Ha valakinek 
oly kevés teológiai tudás van a fejében, mint önnek, an-
nak nem volna szabad beülnie a gyóntatószékbe!” A levél 
névtelen volt, de János abbé felismerte írásáról a feladót, 
ezért ezt a rövid választ küldte neki: ,,Nagyon szeretett és 
igen tisztelt testvérem! Milyen sok okom van rá, hogy sze-
ressem önt! Ön az egyetlen, aki igazat mondott nekem…”

A püspök, akihez eljutottak a plébános elleni áskáló-
dások, megjelent Arsban. Vizsgálatot rendelt el, de sem-
mit nem talált, ami miatt Jánost elmarasztalhatta volna. 
És akkor a püspök is beállt a sorba, és ugyanúgy várt so-
rára a gyóntatószék előtt, mint a többiek. Papságának pe-
dig ezt kívánta: ,,Bárcsak egy morzsányi volna bennük az 
arsi plébános ostobaságából!”

Amikor megtudta, hogy kinevezték a Becsületrend lo-
vagjává, és csak annyit kérdezett: ,,Jár a lovagi kereszttel 
valami jövedelem? Jelent ez valami pénzt a szegényeim-
nek? Mert ha nem, akkor mondjátok meg a császárnak, 
hogy hallani sem akarok a lovagságról!”

Végül egy morzsányi volna bennük az arsi plébános 
„ostobaságából”: „Ha bele akarsz pillantani embertársad 
szívébe, hallgasd meg akkor, amikor felebarátjáról beszél.”

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Pünkösdi hirdetésben intéztem a felkérést a gyülekezet felé, 
a következő bibliaórára többen már felkészülten érkeztek. 
Egyik asszony testvér emlékezett rá, hogy ezt az igét vá-
lasztotta a gyülekezet egyik volt hatodévese az ordináció-
jára. Akkor meg is ütközött rajta, de a püspök prédikációja 
segített a megértésben.

Pedagógus végzettségű gyülekezeti tag utalt egyik régi 
professzora mondására: „Aki a vizsgán mindent elmond, 
az semmit sem tud.”

Volt, aki kettéválasztotta a textus mondandóját, és egyik 
oldalon a társadalmi különbségek igazságtalanságát látta, 
másik oldalról azt emelte ki, hogy ha csak köte les ségből te-
szünk valamit, akkor az nem elég értékes.

Egy büntetés-végrehajtási intézetben dolgozó testvér 
említett egy korábbi történetet, amikor egyik fogva tartott 
személy minden reá kirótt feladat elvégzésekor jutalomért 
jelentkezett. Ekkor azt válaszolta neki, hogy a kötelesség 
teljesítésért nem jár jutalom. A hétköznapokban ez azt je-
lenti, hogy mi tartozunk Istennek, és soha nem tudjuk meg-
szolgálni a sok csodát, amivel naponként elhalmoz minket.

Egy másik testvér annyit mondott, hogy ezen a vasár-
napon semmiképpen nem szeretne dörgedelmes prédiká-
ciót hallani.

A beszélgetés átfordult abba az irányba, hogy képzeljük 
magunkat a szolga helyzetébe. Valós történetet is mondott 
valaki: földműves házaspár hazaérkezik az egész napos ka-
pálásból, a férj leül a tévé elé sörrel a kezében, míg az asz-
szony megy tehenet fejni és vacsorát készíteni.

Ki végez többletmunkát?
A talentumokról szóló példázat is fölvetődött – dicsé-

ret és elmarasztalás. Aki sokat szerzett, az sokat kockáz-
tatott, míg aki visszaadta a rábízottat, azt tartanánk pol-
gári értelemben felelős magatartású embernek.

Egy biztos, és ez volt a végszó: itt a földi életben bár-
mit teszünk, soha nem tudjuk túlteljesíteni azt, ami elég. 
Egyszer azonban megjön az Úr, és akkor minden a helyé-
re kerül.

Szentháromság ünnepe után 12. vasárnap
Mk 10,17–27

Igehirdetési előkészítő

A vasárnap jellege

A Szentháromság ünnepe utáni 12. vasárnap abba az idő szakba 
illeszkedik, amelynek üzenete a Krisztusban való növeke-
désnek az élet különböző területein való megnyilvánuásaival 
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szembesíti az embert. Fogalmazhatunk úgy is, hogy az ad-
vent 1. vasárnapján elinduló Krisztus népe a Szentháromság 
ünnepe utáni 10. vasárnaptól kezdődően vándorlásának egy 
olyan szakaszához érkezik, melyben újra és újra szembesül 
kereszténységének gyakorlatával. Ez pedig egészen konkrétan 
az ó- és az újember naponkénti harcában, valamint a kísértő 
e világon keresztül gyakorolt csábításával szembeni küzde-
lemben jelentkezik. Így válik a gyülekezet s annak minden 
egyes tagja a földön küzdő egyház részévé, melynek egyedüli 
reménye a győzelemre Krisztus ereje és a felülről kapott ke-
gyelem lehet. Az egyik alapkérdés tehát az, hogy felvállaljuk-e 
ezt a küzdelmet, és ha igen, akkor benne kinek a segítségére 
bízzuk magunkat.

Exegetikai gondolatok

Textusunk két részre bontható. Az elsőben (17–22) Márk 
egy ember konkrét esetén keresztül mutatja be a Krisztus-
követés gyakorlatát, amelyet aztán minden embert meg-
szólító kérdéssé bővít. Ez a követés áll ennek a résznek a 
központjában, és a vagyon problematikája csak a szakasz 
végén, a 21. és a 22. versben kerül elő, mintegy átvezetőként 
a második szakaszra (23–27). Utóbbi már a tanítványoknak 
címzett tanítást tárja elénk, amely feltehetően az evangé-
lista szerkesztői munkájának köszönhetően kapcsolódik az 
elsőhöz. Benne nagyobb hangsúly esik a vagyon kérdésére, 
ami a tanítványok mint hallgatóság szemszögéből nézve 
meglepő, hiszen ők nem kifejezetten a vagyonos réteghez 
tartoztak. Valószínűsíthető tehát, hogy Márk a saját gyüle-
kezeti köreiben élő gazdagokat szólítja meg, a tanítványok 
pedig megdöbbenésükkel a vagyonos keresztények aggó-
dásának adnak hangot. E két részben kapcsolódik össze a 
követésről (Jó Mester, mit tegyek, hogy örököljem az örök 
életet?), valamint a gazdagságról (Akkor ki üdvözülhet?) 
szóló jézusi tanítás.

A történet első jelentős momentuma a Jézussal való ta-
lálkozás, melyből több mindent megtudhatunk a Mester-
rel találkozó „ismeretlenről”, valamint magáról Jézusról. 
Sokatmondó, mégis megtévesztő a fi atalember első reak-
ciója, hogy mindjárt az elején térdre ereszkedik. Ez a be-
szédes mozdulat alapvetően arról szól, hogy az illető elis-
meri, (legalábbis az adott pillanatban) a másik nagyságát. 
Az, hogy ez csupán pillanatnyi állapot, illetve hogy van-
nak ennek az elismerésnek feltételei, csak a találkozás vé-
gén derül ki, amikor is a térdelő feláll, és szomorúan távo-
zik, mivel nem azt kapja, amit várt volna.

A Jézussal kapcsolatot kereső személyéről másként nyi-
latkoznak a szinoptikusok. Máté gazdag ifj úról, míg Lu-
kács főemberről beszél. Márk nem konkretizálja még eny-
nyire sem az illető személyét, csak a végén utal arra, hogy 
vagyonos illetőről van szó. Az mindenesetre világossá vá-
lik mindhárom evangéliumban, hogy ez a fi atalember nem 

a „semmiből” érkezik, vannak bizonyos mélyebb vallásos 
ismeretei, mai szóval élve letett már valamit az asztalra.

Sok mindent elárul az is, hogy „Jó Mester”-nek szólítja 
Jézust. Ez mind a zsidó, mind pedig a hellenista területen 
ritkán fordul elő, nem is nagyon használják a rabbi meg-
szólítására. Első olvasatra komoly szándékot feltételez, a ta-
lálkozás vége azonban azt mutatja, hogy a komolyság és az 
elszánás mégsem volt teljes. Erre a megszólításra szoktuk 
időnként viccesen mondani, hogy „akar valamit”, s való-
ban ez derül ki reakciójából: elmegy, mivel nem olyan vá-
laszt kapott a Mestertől, amilyet szeretett volna.

Törvényismerő s azt komolyan vevő illető áll előttünk, 
ez ki de rül Jézusnak a törvényből vett felsorolására adott 
önvallo másából is: „Mester, mindezeket megtartottam if-
júkorom óta.” Nagy valószínűséggel ismerte és betartotta 
nemcsak a Tízparancsolatot, hanem azokat a rabbik által 
megfogalmazott szabályokat is, melyek igyekeztek egészen 
pontosan meghatározni, mit is jelent egy-egy parancsolat a 
mindennapi gyakorlatban. Tudatosságában eljutott a hatá-
rig, s mivel bizonytalan maradt az örök élet kérdésében, Jé-
zustól feltehetően azt várja, hogy tovább boncolgassa számá-
ra a törvényt, megmutatva ezáltal, hogy milyen teljesítmény 
elérése szükséges még számára az örök élet megszerzéséhez 
(„…mit tegyek, hogy örököljem az örök életet?”).

Bár a tudósítás csak a 21. versben közli, hogy Jézus ráte-
kintett, mégis ez a rátekintés már az első pillanatban meg-
történhetett. Jézus átható tekintete előtt nyilvánvaló volt 
minden emberi szándék és vallásos törekvés, mégsem uta-
sítja el a hozzá fordulót, hanem eligazítja az Istennel kap-
csolatos ismeretben. Teszi mindezt úgy, hogy személye ti-
tokban marad, ezzel is igazolva azt, hogy nem magát, ha-
nem azt hirdeti, aki őt elküldte.

Komolyan veszi az ifj út, és megpróbálja a helyes irány-
ba terelni. Egyértelművé teszi számára, hogy nem a törvé-
nyeken túlmenő szabályok a fontosak, melyek betartását 
különleges teljesítményként értékeli az ember. Neki nem 
erre, hanem Jézus követésére lenne szüksége, mert egyedül 
benne találhatja meg az örök élet reménységét.

Jézus átható tekintete előtt nincs rejtve az sem, ami gá-
tolhatja ezt az embert az ő követésében. Ezért hangzik el 
szájából tanácsként: „…add el, amid van, és add a szegé-
nyeknek, és kincsed a mennyben lesz…” A zsidókeresztény 
ebionita mozgalom kiforgatta Jézus szavait, és ez alapján 
azt tanították, hogy az egyedüli elfogadható keresztény 
életforma csak szegénységben valósulhat meg. Jézus egé-
szen mást akar világossá tenni, mégpedig azt, hogy van-
nak olyan dolgok az életünkben, melyek akadályoznak az 
ő követésében. Ezektől pedig akkor van szabadulás, ha az 
ember Jézus követésében nagyobb kincsre talál, és így sok 
minden átértékelődik az életében.

A második rész már a tanítványoknak szóló külön ta-
nítás, melyben a hangsúly a vagyon kérdésére kerül. A 
mondanivalóban egy fokozás bontakozik ki, Jézus először 
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azt mondja a gazdag emberről, hogy nehéz, de nem lehe-
tetlen bejutása az Isten országába, néhány pillanattal ké-
sőbb pedig már ennek lehetetlen voltára hívja fel a fi gyel-
met. A tanítványok mind a két alkalommal megijednek, 
majd a fokozást követően egymástól kérdezgetik: „Akkor 
ki üdvözülhet?” Bár kérdésük általánosnak tűnik, mégis az 
adott kontextusban egészen konkrétan a gazdag kereszté-
nyekre vonatkozik.

Jézus látja szorongásukat, és egészen családias hang-
nemben szólítja meg őket: „Gyermekeim…” Már a megszó-
lításban is benne van a családfői biztatás, majd látva foko-
zódó vívódásukat „rájuk tekint”, kifejezve ezzel, hogy két-
ségeik közt nem maradnak egyedül. Erre utal a fokozódó 
feszültség feloldása is: „Embereknél lehetetlen, de Istennél 
nem: mert minden lehetséges az Istennél.”

Az igehirdetés felé

A Krisztus-követés és a benne való növekedés az önma-
gunkkal és a világ vonzásával szembeni szüntelen küzde-
lemben valósul meg. Egyszerre éljük át benne a simul iustus 
et peccator állapotát, mely egyfelől bukásainkban nem en-
gedi feledni esendő voltunkat, másfelől pedig reménység-
gel emeli tekintetünket az Isten országára. Kétségeinkből 
egyedüli szabadítónk az a Krisztus lehet, aki:

Találkozik velünk, és követésre hív. A vele való találko-
zásban sok mindenre fény derül életünkkel kapcsolatban. 
Hogyan közeledünk felé, milyen szándékok mozgatnak 
bennünket, mit várunk tőle? Gyakran egészen másként 
történik ez a találkozás, mint ahogyan azt elképzeljük, és 
várakozásunkhoz képest is mást mond. Mi önmagunk fe-
lől szeretnénk megérteni mindent, ő pedig arra tanít, hogy 
egy egészen más szemszögből, az örök élet fényében lássuk 
kérdéseinket életről, halálról, követésről és értékekről. Az 
ember szereti számon tartani erényeit, és gyakran a telje-
sítmény alapján értékel. Krisztus arra fi gyelmeztet, az örök 
életet nem biztosíthatjuk magunknak, az egyedül az ő kö-
vetésében, az Atya kegyelméből lehet a miénk.

Meg akar menteni a csalódásoktól. „Vessük el mind, ami 
még köt és gátol”, énekeljük énekeskönyvünk 449. éneké-
ben, s ha ez oly egyszerű lenne, akkor nem lennénk any-
nyiszor csalódottak. Bukások és kudarcok a földre sújta-
nak, Jézus azonban azért jön, hogy felemeljen. Rámutat éle-
tünkben mindarra, ami gátat szab követésének és a benne 
való növekedésnek, legyenek azok emberi, materiális vagy 
szellemi kötöttségek. Hiszen az választ el Istentől, amit he-
lyette életünk középpontjába helyezünk. Ebben sok eset-
ben a vagyon játssza a főszerepet, azzal, hogy nagyon ha-
mar magához láncolja az embert.

Reményt ad a reménytelenségben. Soha nem lehetünk 
tökéletesek ezen a földön, elszánás és erő kevés ehhez. Re-
ményünk csak abban a Krisztusban lehet, aki ránk tekint, 
és azt mondja: „Embereknél lehetetlen, de Istennél nem: 
mert minden lehetséges az Istennél.”

C S O R B A  J Á N O S

Tallózó

„Az Ifj ú elboruló arca – de a tanítványok döbbenete is! – 
arra utal, hogy »a lehetetlen megcselekvésének törvényével« 
találja szemben magát. Senki emberfi ától nem telik, hogy 
egyedül Jézus legyen számára a »meghatározó«, az eljöven-
dő és a jelenvaló léte alapja. A vigasztalás abban van, hogy 
»(…) Istennél minden, még ez a lehetetlenség is lehetséges«.” 
(id. Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Azok a keresztyének, akik kincseket gyűjtenek a föl-
dön, engedetlenségüket általában gyermekeik életében fi -
zetik meg. Nagyon kevés ilyen családból származó gyer-
mek jár helyesen az Úr útján.” (William MacDonald: Új-
szövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„(…) aki Jézust követi, az semmit sem veszíthet, de min-
dent megnyerhet.” (Biblia – Magyarázó jegyzetekkel. Ma-
gyar Bibliatársulat – Kálvin Kiadó)

„(…) az emberiességi parancsolatok kerülnek előtérbe, 
személyre szabottan. Itt pl. az, hogy »ne károsíts senkit«, 
az 5Móz 24,14-ből következik, szó szerinti fordításban: ne 
tartsd vissza a bért (felebarátodtól), ami egy gazdagnak kí-
sértése lehet. Jézus tehát már látja, hogy kivel van dolga.” 
(Szabó Andor: Lábam előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„(…) a kérdés a lelke mélyéig nyugtalanította. Valóban 
életkérdésévé vált neki. (…) Sok olyan kérdés mélyen fog-
lalkoztat és izgat engem, amely pedig csak századsorban 
következhetnék az »örök élet« kérdése után! (…) »Jézus rá-
tekintvén, megkedvelé őt.« Ez arra vall, hogy őszinte szív-
ből fakadt a gazdag ifj únak az a vallomása, hogy ő mindig 
»megtartotta« Isten törvényét. (…) Mégis hiányzott az Is-
tennel való boldog közössége, az örök élet felől való bizo-
nyossága. Sok jóhiszemű ember él ilyen képzelgés álmában, 
s nem tudja: mi hát a baja.” (Victor János: Csendes percek. 
Református Sajtóosztály)

„(…) a keresztre menő Jézus előtt valaki térdel. Annál 
élesebb a befejezés kontrasztja: a térdelőből távozó lesz (…) 
Az egy, ami hiányzik az embernek, nem más, mint maga 
Jézus, azaz az ő követése. (…) Jézus szava tehát nem vala-
mi különös teljesítményről szól, amivel eddigi kegyességét 
ki kell még egészítenie (…), hanem egészen új oldalról, új 
dimenzióban közelíti meg az embert.” (Dóka Zoltán: Márk 
evangéliuma. Ordass Lajos Baráti Kör)
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Illusztrációk

GONDOLATOK

(szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt)
„Figyeljetek csak ide, szeretett testvéreim: vajon nem Isten 
választotta-e ki azokat, akik a világ szemében szegények, 
hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az orszá-
got, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért.” (Jak 2,5)

(add el, amid van, és oszd szét a szegények között, akkor 
kincsed lesz a mennyben)
„Az ember itt a földön nem is annyira lépésről lépésre ván-
dorol, mint inkább keresztről keresztre száll. (…) A harma-
dik kereszt a felnőttkor keresztje. Valamennyi kereszt közül 
talán ez a legmeredekebb. (…) Most kell beilleszkednünk a 
világba, s ugyanakkor megtanulnunk lemondani róla. En-
nek a keresztnek a metszőpontja – ahová fejünk illeszkedik, 
fejünket illesztették – talán legjobban példázza az evangé-
liumi paradoxont: »Aki meg akarja nyerni életét, veszítse 
el azt…« Most kell legvilágosabban tudnunk, hogy ház és 
kocsi nem lehet otthonunk. Minden és mindenki erre szo-
rít. Most kell Jézusra gondolnunk, most Van Goghra, most 
Schubertre. Most kell leginkább ellenállnunk a föld vonzá-
sának, a szeretet és igazság vér szerinti értelmezésének…”

Pilinszky János (1921–1981) költő

„Az elítéltektől is restelli megkérdezni az ember, miért 
vannak elítélve. Ugyanígy a gazdagoktól nehezen kérdezi 
meg az ember: mire való nekik a sok pénz, miért használ-
ják fel olyan rosszul a gazdagságukat, s miért nem dobják 
sutba az egészet, ha látják, hogy csak boldogtalanok tőle?”

Anton Pavlovics Csehov (1860–1904)
orosz elbeszélő, drámaíró

Idővel paloták,
Házak, erős várak,
Városok elromolnak;
Nagy erő, vastagság,
Sok kincs, nagy gazdagság
Idővel mind elmulnak,
Tavaszi szép rózsák,
Liliom, violák,
Idővel mind elhullnak. 

Balassi Bálint (1554–1594) költő, végvári katona

(Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Is-
tennek minden lehetséges.)
„Nem arra törekszünk, hogy örökkévalók legyünk, ha-
nem csak arra, hogy a dolgok és tettek ne veszítsék el előt-
tünk azonnal értelmüket. Akkor megmutatkozik a semmi, 
amely körülvesz minket…”
Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944) francia író és pilóta

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Fontos üzenetek

Azt, hogy hogyan gondolkodjak az életemről, fontos, hogy 
Jézustól magától tudjam meg, és ne az emberektől. Fontos, 
hogy Jézus azért ad tanácsot, mert szeret, és nem azért, 
hogy korlátozzon. A Tízparancsolat betartása nem elég. 
Jézus belülről ismer engem is, és ismeri a gyenge pontjai-
mat. A térdre esés megy nekem is, az udvarlás („jó Mester”) 
megy nekem is, a tíz parancsolat betartása – úgy-ahogy – 
megy nekem is, csak azt ne kérje, ami az enyém. Úgy nem 
lehet mennyei kincset gyűjteni, hogy közben a földi kin-
csekért aggódunk.

Nem értem

Miért az a szakasz címe, hogy A gazdag ifj ú, amikor a 
történetben ez nincs benne? A gazdag az Isten országá-
nak csak a mennyei részébe nem juthat be, vagy a földi-
be sem? Milyen értékhatártól számít valaki gazdagnak? 
Nem tudom, hogy én gazdagnak számítok-e? (Megjegy-
zés: ez a kérdés valamilyen formában mindenkinél meg-
jelent.)

Nem értek egyet

Politikailag nem korrekt Jézus: más zsebében turkál. Nem 
értek egyet azzal a gondolattal, hogy először Jézus azt mond-
ja, hogy nem juthat be, aztán azt mondja, hogy Istennél 
mégis lehetőség van a bejutásra; ez nem következetes. Le-
het, hogy valamikor Jézus idejében lehetett pénz nélkül él-
ni, de ma nem. Ha szétosztanám a vagyonomat, attól senki 
sem lesz gazdagabb, én viszont koldusbotra jutok. A gyer-
mekeim miatt nem oszthatom szét a vagyonomat, mert le-
het, hogy én eltengődöm valahogy, de mi lesz velük? Nekem 
kell felelnem értük.

Erről jut eszembe

Azoknak mutatja meg Jézus a különb utat, akiket „meg-
szeret”. Jézus mindig elveti a sablonokat, itt például a Tíz-
parancsolat külső megtartását; a minőségi életút mindig 
különbözött a tömegekétől. Vannak szekták, akik evvel a 
történettel használják ki az egyszerű embereket; jól meg-
vágják őket, a vezéreket pedig nem zavarja, hogy ők ma-
guk gazdagok.
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Szentháromság ünnepe után 13. vasárnap
Lk 13,22–30

Igehirdetési előkészítő

A vasárnap helye az egyházi évben

A Szentháromság ünnepe utáni 13. vasárnap témája az egy-
házi év lexikona szerint az üdvösséghez vezető út; az Isten 
iránti szeretet és ennek megnyilvánulása a felebaráti sze-
retetben. A Prőhle-agendában a következő szkopuszt ta-
láljuk: A hit cselekedetek nélkül halott. (Az Evangélikus 
istentisztelet – Liturgikus könyvben nincs megadva a va-
sárnaphoz téma.)

Textusunk az üdvösséghez vezető út témájához kap-
csolódik.

A textusban előforduló fontosabb kifejezések exegetikai-
meditációs magyarázata

Üdvösség, üdvözülés: Luther az üdvösséget Jézus evangéli-
umhirdetésének centrális fogalmaként tekintette. Számá-
ra az üdvösség a megigazulással egyenlő, az Istennel való 
békességet és életközösséget jelenti. Az üdvösség nem a 
halál utáni, túlvilági kategória, hanem a bűnbocsánatot 
kapott, Istennel megbékélt ember állapota, a teljes élet. Az 
üdvösség tehát már most, itt, ebben a földi életben valósul 
meg, noha teljes valóságában az eszkatonban bontakozik 
ki. Ezért az üdvösséget ebben az életben kell megragadni, 
ha itt ebben a földi életben nem jut át valaki a szoros ka-
pun, akkor sohasem jut át.

Szoros kapu: a kép a Jézus korabeli keleti városok kapuira 
utal. A városkapu tágas volt, napközben ki-be jártak az embe-
rek. Este a nagykaput bezárták, és ezen volt egy egészen kicsi 
kapu, hogy a későn jövők még a teljes éjszakai zárás előtt be 
tudjanak jutni. Ez a kapu azonban védelmi okokból éppen 
csak annyi helyet nyitott, hogy egy ember át tudott menni 
rajta. Ketten egymás mellett már nem. Nagyobb teherrel a 
kézben szintén nem. Jézus azt a képet idézi fel, amikor már 
be van zárva a nagykapu, csak a szoros kapun keresztül le-
het már bejutni, és akkor, az utolsó pillanatban még egy na-
gyobb tömeg, sok ember érkezik. Itt tülekedés, lökdösődés, 
erőszakkal való bejutás alakul ki. (Mai hasonló kép, amikor 
sokan várnak a vonatra vagy buszra, és megrohamozzák a 
szűk ajtókat. Van, aki nem jut fel, meg kell várnia a követ-
kezőt. De a szoros kapunál már nem lesz következő „járat”.)

Igyekezzetek: az eredeti görög szövegben szereplő szó az 
, ami az élet-halál harc küzdelmét jelenti. Ma 
az agónia szót a haldoklásra, haláltusára használjuk. Azt 
jelenti, hogy úgy kell igyekezni, mint aki az életéért küzd, 
mert aki itt veszít, az az életet veszíti el.

Isten országa: itt kettős értelemben szerepel. Egyrészt a 
jelenben való értelmezésben, ami szerint az új, teljes életet, 
az Istennel való közösséget jelenti, másrészt eszkatologikus 
összefüggésben Isten eljövendő, újjáteremtett világát.

A házigazda: Isten. Egy meghatározott ideig nyitva tart-
ja az ajtót, ennek elmúltával azonban bezárja, és megta-
gadja a belépést. Az elutasítás indoka azonban nem a „már 
késő”, hanem a „nem ismerlek titeket”. Amíg nyitva volt az 
ajtó, bárki mehetett. Amíg Jézus közöttük volt, mindenkit 
hívott. Ez megbotránkoztatta a magát kiválasztottnak, Is-
ten országára egyedüli jogosultnak tartó zsidóságot, akik 
szerint a jogosultságuk a törvény cselekvése alapján van. 
A belépés azonban a törvény és a jogosultság helyett csak 
a kegyelem szoros kapuján át lehetséges.

Akkor lesz sírás és fogcsikorgatás: A kívülmaradottak 
számára csak akkor tudatosul a veszteségük, amikor már 
késő. Ezt csak fokozza az, hogy látják a kívülállók bejutá-
sát. A kárhozat gyötrelme, a pokol nem a középkor kiszí-
nezett dantei kínzókamrája, hanem az, hogy az ember fel-
ismeri az elmulasztott lehetőséget, és emiatt állandó ön-
vád gyötri. Nem a kárhozottak vannak a pokolban, hanem 
a pokol van a kárhozottakban.

Jönnek napkeletről és napnyugatról: a zsidóság számá-
ra a napkelet és napnyugat kifejezés a választott nép, Izra-
el határain kívül lévőket, jobb esetben a szétszórtságban 
élő zsidókat, egyébként a pogány népeket jelentette. Jézus 
használatában itt abban az összefüggésben szerepel, hogy 
kívülállók jutnak be Isten országába, miközben a „beleszü-
letettek”, a magukat jogosultnak tartók kívül maradnak.

Az igehirdetés bő vázlata

1. Kérdés-e számunkra az üdvösség? Egyáltalán, milyen 
kérdéseink vannak? Gazdasági válság, megélhetés, egész-
ség, házasság, család. Mind szükséges, de mégis nagyon 
egysíkú ezek tükrében az élet. Az üdvösséggel nem szok-
tunk foglalkozni. Talán azért, mert nem látunk tovább, 
odáig, ahová Jézus mutat: az élet több, mint az étel, ital és 
a ruházat? Ha mégis szóba kerül az üdvösség, akkor elmé-
leti-intellektuális szinten. Így hangzik ennek az embernek 
a kérdése is. Jézus azonban az elméleti kérdést gyakorlati, 
egzisztenciális kérdéssé formálja át. Nem akarja a kíván-
csiságunkat kielégíteni, nem megy bele teológiai vitába, 
hanem a kérdezőt azzal szembesíti: ne arra keress választ, 
hogy sokan vagy kevesen üdvözülnek-e, hogy mi lesz a 
muszlimokkal, a meg nem keresztelt csecsemőkkel stb. 
Nem ez a kérdés, hanem az, hogy vajon te ott leszel-e azok 
között, akik üdvözülnek?

Ezért ne halogasd az üdvösség kérdését, mert kifutsz az 
időből, és kapkodni fogsz. A kapkodás pedig veszélyes do-
log. Az üdvösség megragadásának rendelt ideje, kairosza 
van. Az alkalom pedig most van itt, amíg Jézus itt van, 
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amíg hangzik az ige, az üdvösségre hívó szó. A most még 
nyitva álló kapu lehetőségét kell megragadni.

2. Elhangzik Jézus arra vonatkozó fi gyelmeztetése, hogy 
valós vagy vélt előjogokkal nem lehet Isten országába be-
jutni. Sem a választottak közé születés, sem vallásos telje-
sítmény, sem feddhetetlen erkölcsi élet nem elegendő alap 
ahhoz, hogy valaki bejusson Isten országába. Ez csak hit-
tel, Isten kegyelmes szeretetének elfogadásával lehetséges. 
A szoros kapu Jézus! Ő mondta: senki nem mehet az Atyá-
hoz, csakis énáltalam. Egy történet ehhez. Valaki meghal, 
és a menny kapujában bebocsátást kér. A kaput őrző angyal 
azt mondja, ehhez egy tesztet kell kitölteni, és csak akkor 
mehetsz be, ha száz pontot teljesítesz. Mit tudsz tehát fel-
mutatni? Az ember gondolkozik, és azt mondja: én meg va-
gyok keresztelve. Jól van, ez egy pont. Konfi rmáltam is. Ez 
is egy pont. Ha nem is rendszeresen, de jártam templomba. 
Ezért is kapsz egy pontot. Már csak kilencvenhét kell. Em-
berünk töri a fejét, majd eszébe jut: nagyünnepeken úrva-
csoráztam. Jó, újabb egy pont. Tovább! Megvan, mondja az 
ember. Hiszen én imádkoztam is, amikor bajban voltam. 
Nagyszerű, sorold csak. Az embernek egyre nehezebben 
megy, de végül csak diadalmasan mondja: egyszer adtam 
a koldusnak száz forintot. Megint kap egy pontot. Az an-
gyal biztatja: na, szedd össze magad, már csak kilencven-
négy pont hiányzik. Hosszú csend, emberünk izzad, egy-
szer csak kétségbeesetten felkiált. Jézus, segíts, én ide ma-
gamtól soha nem jutok be! Kitűnő, örvendezik az angyal, 
megvan a száz pont, és kinyitja az ajtót az ember előtt.

A szoros kapu zárva marad azok előtt, akik saját érde-
meikre hivatkoznak. Istennel nem lehet vitatkozni, az or-
szágába való bejutás jogosultságát ő határozza meg. Nagyot 
téved, aki azt gondolja, hogy az a jogosultságának alapja, 
hogy ő ismeri Istent, mert a kérdés az, hogy Isten ismeri-e 
őt. Isten pedig azt ismeri, aki Jézusé, az ő képét hordozza. 
Ehhez nem elméleti tudás kell, hanem jézusi életforma; a 
megélt Isten- és emberszeretet.

3. Csak az lehet biztonságban, aki már belül van a ka-
pun. De azt, hogy ki van kívül és ki van belül, nem mi dönt-
jük el. Hála Istennek, nem mi mondjuk meg, hogy kevesen 
vagy sokan üdvözülnek, azt pedig végképp nem, hogy ki 
üdvözül. Ezért üdvösségünk reménységre szól.

Jézus szerint az Isten országában lesznek meglepetések. 
Meglepetés, hogy sokan nem lesznek ott olyanok, akik azt 
hitték, hogy nekik ott a helyük. A másik meglepetés, hogy 
sokan lesznek ott olyanok, akikről senki, még maguk sem 
gondolták, hogy bejuthatnak. A harmadik, a legnagyobb 
meglepetés az lesz, ha én ott leszek.

A fi gyelmeztetés szüntelenül hangzik ma is: igyekezze-
tek bemenni a szoros kapun, mert sok elsőből lesz utolsó. 
Ez rokonságban van Jézusnak a királyi menyegző példáza-
tában mondott záró mondásával, amely szerint sokan van-
nak a meghívottak, de kevesen a választottak. Mindkettő 
a hamis biztonság ellen szól. Ez valóban életről és halálról 

szól, ezért ez életünk legfontosabb egzisztenciális kérdé-
se, az, hogy ismer-e minket Isten, van-e Istennel való élő 
kapcsolatunk. Erre a kérdésre mindegyikünknek magá-
nak kell megadnia a választ. A kegyelem kapuja még nyit-
va áll, megtérni bűnből, hamis biztonságból, Jézust követ-
ni most bárkinek lehet, de az ajtó egyszer bezárul, az üd-
vözülés kairosza lejár.

B A L I C Z A  I V Á N

Tallózó

„(…) a te anyaszentegyházadhoz tartozunk. (…) Nem ismer-
lek stb. – A külső közösség Krisztussal tehát, vagy a puszta 
»keresztény« név még nem elég az üdvözülésre.” (Káldi Bib-
lia jegyzetei. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digi téka Kft .)

„Az útközben felvetett kérdés természetétől élesen el-
ütő módon, a válasz kizárja mindenféle öncélú, elméleti 
és kíváncsiságból fakadó vita lehetőségét. Mindenkinek a 
maga kérdése lehet egyedül fontos; ez pedig az, hogy el ne 
szalassza az üdvösségre vezető út megkeresését és a megta-
lált úton való elindulást. (…) Az új világkorszak visszájára 
fordítja a régi értékelését, Isten igazsága ítéletes és ígéretes 
helycserét hajt végre.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka 
CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„Nem válaszol arra a kérdésre, hogy vajon kevesen üd-
vözülnek-e, de azt kijelenti, hogy sokan nem üdvözülnek. 
(…) akik azt hitték, hogy követték Jézust, de valójában csak 
laza kapcsolatot tartottak vele. (…) A beszédet záró kijelen-
tés az elbizakodottság és a kétségbeesés ellen egyaránt óva 
int”. (Szegedi Bibliakommentár – Újszövetség. http://www.
mek.iif.hu/porta/szint/human/vallas/szbibkom)

„(…) ez az általában felvetődő kérdés nem jó. (…) »el-
vileg« akarja tisztázni az üdvözülés dolgát. Ezt azonban 
csak személyes síkon lehet (és »érdemes«!) felvetni.” (id. 
Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„(…) sejteni lehet (…), hogy ő lesz a ház Ura; pedig az, 
hogy az utcáikon tanított, mindenképpen csak reá vonat-
kozhat. (…) Nem mondja ki Jézus, hogy mit ért ezen a szűk 
ajtón, ami most még nyitva van, mégis bizonyosnak lát-
szik, hogy személyének és tanításának elfogadását jelenti.” 
(Szabó Andor: Lábam előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„(…) csak annyit felelt, hogy kevesebben üdvözülnek, 
mint ahányan azt magukról képzelik. (…) Vannak, akik-
nek az egész élete Jézus közelében folyik le. (…) És ennek 
ellenére ki fog egyszer tűnni, hogy igazában semmi közük 
sincs őhozzá. Ő maga fogja rájuk olvasni ezt az ítéletet.” 
(Victor János: Csendes percek. Református Sajtóosztály)

„Arra hivatkoznak, hogy a gazda vendégei voltak, és 
hallgatták tanítását. A gazda azt válaszolja erre. hogy aki 
így képzeli el keresztyénségét, ahhoz neki semmi köze 
sincs, mert az gonosztevő.” (Prőhle Károly: Lukács evan-
géliuma. Evangélikus Sajtóosztály)
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Illusztrációk

GONDOLATOK

(Igyekezzetek bemenni a szoros kapun)
„Ha valakinek azt mondják, hogy éljen nyugodtan, ez mint-
egy azt jelenti, hogy éljen boldogan; s ez annyit tesz, hogy 
olyan szerencsés körülmények között éljen, hogy mindig 
megelégedéssel gondolhasson sorsára, és sohase találjon 
bánatra okot. Márpedig aki ezt mondja, nem ismeri az 
ember természetét.”

Blaise Pascal (1623–1662) francia matematikus,
fi zikus és gondolkodó

(Uram, nyiss ajtót nekünk!)
„Jézus meghirdeti Isten kegyelmének esztendejét, de min-
dig azzal, hogy az nem tart örökké. Viszont nem mondja 
meg, mikor ér véget, és ez teszi halaszthatatlanná az üd-
vösség kérdését…

Szóváltás támad a ház ura és a zárt ajtó előtt zörgetők 
között. Eközben tűnik ki, hogy mit mulasztottak el a kívül 
maradottak, és hogy mit jelent a tusakodás az üdvösségért. 
Arra hivatkoznak, hogy a gazda vendégei voltak, és hallgat-
ták tanítását. A gazda azt válaszolja erre, hogy aki így kép-
zeli el keresztyénségét, ahhoz neki semmi köze nincs, mert 
gonosztevő. Jézus itt nem teszi hozzá, mert elégszer hang-
súlyozta, hogy csak azok az övéi, akik cselekszik beszédét 
(6,47–47; 11,27–28). Megmagyarázta azt is, hogy mit kell 
cselekedni. Röviden: azt, amit az irgalmas samaritánus.”

Prőhle Károly: Lukács evangéliuma

(és vannak elsők, akik utolsók lesznek)
„…a legnagyobb betegség ez az érzéketlenség éppen, és ez 
a végtelen gyengeség, hogy még saját nyomorát sem érzi 
a lelkem.”

Blaise Pascal

VERS

(Igyekezzetek bemenni a szoros kapun)
Republic együttes: Adj erőt és adj időt nekem
(dalszöveg, részlet)

Ne kérdezd tőlem, hogy ki az, aki lát
Titkaid nincsenek, ne vidd tovább
Ne kérdezd tőlem, hogy hol rontod el
Ahova indultál, oda érkezel

Adj erőt és adj időt nekem
Ha senki nem jön, te maradj itt velem
Segíts rajtam, hogy ne tévedjek el
Emelj fel, magadhoz emelj fel

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Az igeszakasz azt a Jézust állítja elénk, akitől meg lehet 
tudni olyan dolgokat, amelyek a hittel és az Istennek tet-
sző élettel kapcsolatosak. El is hangzik egy kérdés, mely-
ből nyilvánvalóvá válik az igaszakasz fő tartalma: az üd-
vösség kérdése. A szöveg sokféle képet idéz, és sok hasonló 
bibliai helyre utal. A keskeny és széles út hasonlata, a sírás 
és fogcsikorgatás, az egy asztalt körülülők közös étkezése 
olyan képek, amelyek a Szentírás más helyein ugyancsak 
az üdvösség és a kárhozat kérdésének összefüggésében ke-
rülnek elő.

Az igeszakasz tulajdonképpeni kérdése az, hogy keve-
sen vannak-e azok, akik üdvözülnek. Jézus válaszából egy-
értelmű, hogy – mint oly sokszor – most sem jó a kérdés. 
Jézus abban segít bennünket, hogy eljussunk az igazán fon-
tos egzisztenciális kérdésig: én üdvözülhetek-e?

Jézusnak e szava nagyon szigorúan hangzik. Hiszen 
még azokat a hivatkozási lehetőségeket is kizárja, amelyek 
a legkézenfekvőbbek lennének mindenki számára. Úgy lát-
szik, hogy kevés pusztán hallgatni Jézus szavát, kevés egy 
utcán járni vele, miközben tanít, és „előtte” enni és inni. 
Ennél minden bizonnyal többre van szükség: őt meghalla-
ni, csatlakozni hozzá és vele enni és inni. Eszerint ott, ahol 
ő jelen van, nem elég közönségként jelen lenni…

Ugyancsak nehéz értelmezni az utolsók és elsők hely-
zetét. Az bizonyos, hogy az üdvösség és kárhozat kérdésé-
ben Isten útjai mások, mint az emberekéi. De vajon mit je-
lent, hogy az elsőkből utolsók lesznek? Ha ezt a mondatot 
az egy asztalnál ülőkre vonatkoztatjuk, akkor azt is mond-
hatnánk, hogy még az utolsó is ugyanannál az asztalnál ül. 
Itt azonban arra kell gondolnunk, hogy a Jézussal csak fe-
lületes „ismeretségben” lévők kizárják magukat a vele va-
ló örök közösségből. Az igeszakasz megmutatja, hogy sem 
az érdemek felsorolása nem elég teljesítmény, sem pedig a 
bűnös voltunk ténye önmagában nem elég mentség Jézus 
szemében. Csupán Isten kegyelme és Jézus szeretete az, 
ami eljuttathat bennünket az üdvösségre.

Szentháromság ünnepe után 14. vasárnap
Jn 6,60–66

Igehirdetési előkészítő

A szöveg

A textus előzménye: Jézus jóllakatja az ő hallgatására össze-
sereglett ötezret, akik ennek hatására királlyá akarják tenni 
őt. Mivel nem ez a küldetése célja, félrevonul a tömegtől. 
Csak éjjel csatlakozik tanítványaihoz, akik már keresésére 
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indultak – mégpedig a tengeren járva. További csodálatos 
esemény, hogy amikor fel akarják venni a hajóba Jézust, a 
hajó „egyszeriben odaért a partra, ahova tartottak.” Reg-
gel a tömeg is tovább kereste Jézust, de nem a jelek miatt, 
hanem mert ettek és jóllaktak (6,26). Erre válaszul mond-
ja el Jézus az élet kenyeréről szóló nagy beszédét, melyben 
kapcsolódik a zsidóság számára ismert és emblematikus 
történethez, amikor a pusztai vándorlás során Mózes man-
nával, mennyei kenyérrel lakatja jól a népet. Majd tovább 
megy: senki nem élhet, aki nem eszi az ő testét és issza az 
ő vérét. Erre vonatkozik a textus első mondatában a „ke-
mény beszéd” kifejezés.

Kemény beszéd: nehezen érthető, felfoghatatlan. 
Megbotránkoztat: Joggal borzolja a kedélyeket, hogy va-

laki, akinek apját és anyját is ismerik a hallgatók (42. vers), 
nemcsak Mózes mellé emeli magát, hanem fölé, hiszen 
olyan ételt ígér, amely nemcsak egy napra, hanem örökre 
jóllakatja az embereket. Ráadásul ez az étel és ital saját tes-
te és vére (ez utóbbi ráadásul a zsidóságban tabunak szá-
mított, fogyasztása a mózesi törvények ellen való vétség).

Hát ha majd meglátjátok felmenni az Emberfi át: a mi-
nore ad maius (kisebbről a nagyobbra) következtetés. Ha 
a mózesi törvényekkel való ilyen szembenállás, illetve a 
föléjük emelkedés kikezdi a tanítványok hitét, mennyivel 
inkább nem fogják tudni mire vélni Jézus halálát és feltá-
madását, megdicsőülését?

A test nem használ: látszólag ellentmondásba kerül az 
53–54. versekkel, amelyben az örök élet ígérete Jézus testé-
nek és vérének fogyasztásához van kötve. Viszont ha a két 
kijelentést nem ellentmondásként, hanem egymást kiegé-
szítő gondolatokként olvassuk, akkor kirajzolódhat, hogy 
nem kannibalizmusról, hanem teljes egyesülésről van szó, 
amelyben nem csak és nem elsősorban a test, hanem a tel-
jes személy lakik jól.

Akik nem hisznek: jelen kontextusban a Jézust körülve-
vők két csoportra oszlanak. Akik csak azért vannak jelen, 
mert valaki adott nekik enni, és azok, akiket ettől függet-
lenül is lázba hoz Jézus személye. Aki hisz, az érdek nél-
kül érdeklődik, aki nem hisz, csak a kapcsolatból szárma-
zó hasznot nézi.

A mag

Miért kövessük őt? 
Mert jóllakat ötezret a majdnem semmiből?
Mert meggyógyít embereket?
Mert lelki nyugalmat ajándékoz, ha rá hallgatunk?
Mert életét adta megváltásomért?
Mert az imádkozás új perspektívákat nyit fel előttünk?
Mert ma már senki másban nem lehet bízni, csak Istenben?
Mert az egyház közösséget is jelent, ahová tartozhatunk?
Mert az ünnepek feldobják az életünk egyhangúságát?

Mert a Bibliában életünk alapvető kérdéseire találhatunk 
válaszokat?
Mert őt követve jobban tudunk szeretni másokat?
Mert ő önmagunk elfogadására is tanít?
Mert Istentől feltétlen szeretetet kaptunk?

Bár mind igaz,
ha ezek miatt követjük,
csak haszonlesők vagyunk,
vallási egoisták

Az egyetlen igaz válasz:
csak

mert ő 
van

követem

Az igehirdetés lehetséges gondolatmenete

1. Szegénységben, gazdasági válságban az ember először jól 
akar lakni. Biztonságos lakhelyet és meleget akar, hogy túl-
éljen. Ha valaki ezt megadja, nyert ügye van. A fogyasztói 
társadalomban ezen az alapvető szükségleten túl még sok 
– korántsem életbe vágóan fontos – tárgyról és szolgálta-
tásról is elhitetik velünk, hogy nélkülözhetetlen. Aki még 
ezt is megadja vagy megígéri, az népszerű lesz – ahogy Jé-
zust is királlyá akarták tenni.

2. Európai, középosztálybeli keresztényként a kenyér-
kérdést sokszor ellbagatellizáljuk. Hála Istennek, sokan 
vannak gyülekezeteinkben, akik még sosem éheztek, és 
nincsenek valódi megélhetési gondjaik. Isten gondoskodá-
sáról úgy beszélnek, hogy még sosem merült fel bennük a 
kérdés, lesz-e bármi is az asztalon ma este. Jézus nem ba-
gatellizálja el az ilyen kérdéseket – erről tanúskodik a ke-
nyérszaporítás csodája. Viszonylagos jólétben élő keresz-
tényként – és mindenki jólétben él a világ szegényeihez ké-
pest, akinek több ruhája van, mint egy és több étele, mint 
napi egy marék rizs! – tehát feladatunk, hogy a szegények 
segítésében erőnk szerint részt vegyünk. De itt még nincs 
vége a kereszténységnek.

3. Jézus viszont, miután jóllakatja az embereket, tovább 
akar menni. Azt akarja, hogy ne elégedjünk meg, ha tele 
a hasunk. A teljesség jóval többet jelent, mint anyagi-tes-
ti szükségleteink kielégítését. A vele való kapcsolat és ez-
által az Atyával való közösség hozhatja csak el a végleges 
elégedettséget, az életünk beteljesülését.

4. Az istenkapcsolatot és a hitéletünket sokszor terhe-
lik sallangok. Hiszünk Istenben, mert támaszt keresünk, 
vigasztalást, bűnbocsánatot, örök életet és gondoskodást. 
Pedig ezek mind csak ajándékai Istennek. Filozófi ai termi-
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nológiával élve mindez a birtoklással, a „Haben”-nel kap-
csolatos, nem pedig a léttel, a „Sein”-nal. Bármennyire lel-
ki ajándékok, azért még ajándékok. A vallásos egoizmus 
elterjedtebb, mint gondolnánk. Vajon képesek vagyunk-e 
Istent pusztán azért, mert van, szeretni, szolgálni, dicsőí-
teni? Követnénk-e akkor is, ha semmit nem kapnánk cse-
rébe, még örök életet sem? Képesek vagyunk-e kilépni a 
konzumkereszténység csapdájából? (Ami egyébként talán 
fel sem tűnik, hiszen a bűnbocsánat, a gondoskodás ígére-
te teljesen mindennapi és elfogadott gondolatok a keresz-
ténységben, az igehirdetésben is.)

Párhuzamos jelenség az emberi életben: Ugyanezt a 
„puszta lét is értékes” érzést éljük meg, ha szeretett hozzá-
tartozónk betegség következtében már nem kommuniká-
cióképes, nem tudja még csak háláját sem kifejezni felénk, 
vagy amikor szülők kommunikációra képtelen, súlyosan 
beteg gyereküket is szeretni képesek, még akkor is, ha eb-
ből látszólag semmi vagy nagyon kevés jön vissza. Amikor 
a velük töltött időt úgy értékelik, hogy puszta létüknek is 
örülni tudnak, és minden ilyen napért hálásak.

5. A kérdés megválaszolása azért is nagyon fontos, mert 
sok ember számára vízválasztó a „Miért engedi ezt Isten?” 
kérdése. Ameddig nem tudunk Istenhez elvárások nélkül 
közeledni, addig folyton jogot akarunk formálni valami 
különleges bánásmódra és fi gyelemre – pedig ezeket va-
lójában Isten várhatná el tőlünk.

6. Jézust sok követője elhagyta ez után a beszéde után. 
Mást vártak tőle, mint amit ő adni akart. Kevesebbet, mint 
amit adni akart. Jézus nem akarta csupán lelki dolgokkal 
„kiszúrni az emberek szemét”. Kenyeret is adott, és az úr-
vacsora szerzése is egy ünnepi lakomán történt, a széder 
esti hagyományos örömteli és bőséges étkezésbe ágyazva. 
Emellett viszont fel akarta nyitni a tágan értelmezett tanít-
ványi kör szemét, hogy ennél még többet tartogat számuk-
ra. Ez a több, a vele és az Atyával való egész embert igénylő 
kapcsolat viszont kevésbé látványos, ezért nem mindenki 
számára vonzó. Jézussal lenni és a többire – sem haszon-
ra, sem hátrányra – nem gondolni, ez összecseng a Hegyi 
beszédben elhangzott mondattal: „Keressétek először az ő 
országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadat-
nak nektek.” (Mt 6,33)

6. Istent csak önmagáért szeretni, szolgálni és dicsőí-
teni teljesen szembemegy azzal, ami emberi mivoltunk-
ból következik. Istenhez imádkozni, a gyülekezetben te-
vékenykedni, embertársainkat feltétel nélkül szeretni ké-
pesek lehetünk pusztán akaratunk segítségével is. (Lásd a 
tömeges evangélizációkon tapasztalható jelenséget, amikor 
sokan igent mondanak, megtérést éreznek, azonban a ké-
sőbbiekben ez nem bizonyul tartósnak.) De teljesen fi gyel-
men kívül hagyva minden érdeket Jézussal időzni, őutá-
na menni és pusztán a vele való együttlétnek örülni – még 
akkor is, ha abból rövid távon hátrányunk származik, ak-
kor is, ha nem múlnak el a betegségek, nem változik a sze-

génység, nem múlik el a magány – már csak a Szentlélek 
erejével lehetséges. Véleményem szerint így értelmezhető 
az egyébként meglehetősen predestinációízű lezáró mon-
dat „Senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az 
Atya.” (66. vers) Emberfeletti feladat, egyedül Isten aján-
déka az Istentől semmit nem elváró hit. Ezen a vasárnapon 
bírjuk ki, hogy nem kecsegtetjük magunkat olyan extra ju-
talmakkal, mint a bűnbocsánat, az örök élet és Isten gond-
viselése. Őszintén kérdezzük meg magunktól, vajon elég-e 
nekünk ő maga. És kérjük a Szentlélek ajándékát, azt a hi-
tet, amely megelégszik azzal, hogy Istennel kapcsolatban 
lehetünk. Mert mi van, ami ennél a kapcsolatnál több, és 
létezhet-e ennél szilárdabb alapokon álló hit?

D Á V I D  A D É L

Tallózó

„A tanítványok refl exiója Jézus kijelentésére az elutasítás. 
– Aki a maga elgondolása szerint csak kenyeret akar kapni 
Jézustól a maga igényeinek megfelelő módon, az Jézust nem 
fogja követni. (…) Kérdése és kijelentése egyaránt világossá 
teszi, hogy tanítása hitet igényel az ember részéről. – Aki 
kijelentését hit nélkül hallgatja, és csupán az emberi lehe-
tőségek alapján értékeli, az megütközik rajta. A probléma 
itt nem a kijelentéssel, hanem a kijelentésen megbotránko-
zó emberrel van, aki nem hisz, hanem emberileg mérlegel, 
és bizalom helyett számítgat. (…) még többet mond el ön-
magáról. Életének nem utolsó állomása a kereszt, a kereszt 
Krisztusa fel fog emeltetni oda, ahol előzőleg volt. (…) A 
pneuma teremt kapcsolatot Jézus megváltó munkája alap-
ján a földi ember és a mennyei Atya között. (…) A testnek 
szüksége van Isten átható, megváltó, megelevenítő erejére, 
mert önmagától nem képes mássá lenni. A természeti em-
ber nem tud önmagán segíteni.” (Jubileumi kommentár. 
BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„Amint az emberek kezdték megérteni tanítását, telje-
sen elfogadhatatlannak találták azt. (…) Bár a sokaság azt 
tartotta Jézus szavairól, hogy azok »kemények« (Jn 6,60), 
valójában a beszédek, amelyeket ő mondott, lélek és élet.” 
(A Biblia ismerete kommentársorozat. Keresztyén Ismeret-
terjesztő Alapítvány)

„Ha sokszor testi csodatételek áldásaiban is van ré-
szünk, annak magában véve igazi haszna nincs. Ő lelki 
csodákat akar híveiben véghezvinni, és azokért kell őhoz-
zá ragaszkodniuk.” (Victor János: Csendes percek. Refor-
mátus Sajtóosztály)

„Jézus mondanivalója intellektuálisan még elfogadható, 
sőt rendkívül vonzó – de az az életforma, amit Jézus meg-
kíván, s amit eléjük, ti. a tanítványok elé élt, az már, úgy 
tűnik, minden emberi lehetőséget meghaladó. (…) Tulaj-
donképpen még ma az ún. hívő is ún. küszöbkeresztény, 
küszöbön veszteglő hívő. Már nem kint, de még nem bent. 
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(…) meginognak a tanítványai is, akiket egyáltalán nem 
óhajt olcsó módon megnyugtatni, hogy »azért nem kell azt 
olyan komolyan venni, ahogy mondom«.” (Gyökössy End-
re: János evangéliuma. Örökségünk Kiadó)

Illusztrációk

GONDOLATOK

(kemény beszéd ez)
„A mezítelen igazság megdöbbenti az embert.”

Blaise Pascal (1623–1662) francia matematikus,
fi zikus és gondolkodó

(ki hallgathatja őt?)
„Az Előszó (Jn 1) már bejelentette: Isten Szava úgy jön a 
világba, mint fény a sötétségbe. Sajátjába érkezik, de nem 
talál készséges fogadtatásra abban a világban, amely min-
denestül az ő alkotása. De a krisztusi kudarc kibontakozá-
sa, módja és az, ami e kudarcon túl van, csak fokozatosan 
tárul elénk… Jézus maga nem úgy áll elénk, mint a világ 
örömeinek és gondjainak ellensége…

(…) a végső szembesülés (azonban) elkerülhetetlen. 
Amikor a tömegek elé lépve azonosságát kimondja (én va-
gyok az égből alászálló Kenyér), mormogás, zúgolódás in-
dul meg, s mihelyt ezt a témát szélesebben kifejti, már 
egyedül áll; még a tizenkettőtől is azt kell kérdeznie: ti is 
itthagytok?”

Farkasfalvy Dénes

(akik nem hisznek)
„A vallással való szembenállás napjainkban sokkal kifi -
nomultabb: nem sorakoztat fel radikális és agresszív ér-
veket, sőt a vallás állandóságát is elfogadja, de csak úgy, 
mint megfáradt és összezavarodott lelkek pihenőjét, aff é-
le spirituális hétvégét a túl sok materializmus, a fárasztó 
munka, a kirívó erkölcstelenségek után…(Hirdeti, hogy) 
a vallás teljességgel személyes ügy…”

Molnár Tamás (1921–), az USA-ban élő
fi lozófus és politológus

(azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: lélek és 
élet)
„Végül érveimtől és ellenérveléseimtől szeretnék eltávo-
lodni. Hogy egyszerűen mondjam, amit mondani akarok:

Krisztusért vagyok keresztény.
Benne találtam meg elhagyatottságomat és Istenemet, 

és Istent az én elhagyatottságomban. Benne találtam meg 
a reménység erejét, mellyel képes vagyok arra, hogy higy-
gyek, éljek és meghaljak.”

Jürgen Moltmann teológus válasza
a „Miért vagyok keresztény?” körkérdésre

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Vajon mi lehet az a kemény beszéd, amiről szólnak Jézus 
hallgatói, hiszen ez a kijelölt igében nem jelenik meg. Talán 
általánosságban szólnak, vagy van egy konkrét beszéde Jé-
zusnak, amire utalnak? Ez utóbbi esetben mindenképpen 
legalább lényegét tekintve ismertetni kellene ezt is.

Hasonlóképpen nem tisztázódik egyértelműen a felol-
vasott igéből, hogy kik azok a tanítványok, akik kemény 
beszédnek tartják Jézus szavát. Valószínűleg nem a „tizen-
két tanítvány”, hiszen ők mindvégig Jézus mellett marad-
tak. Itt másokról lehet szó, de kikről? Csupán a Jézust hall-
gatókat nevezi János evangélista tanítványoknak? 

Beszélgetésünkből az is kiderült, hogy még templom-
ba járó gyülekezeti tagok sem bizonyos, hogy tudják, ki 
az az „Emberfi a”, akiről Jézus beszél, ezért erről is kelle-
ne szólni az igehirdetésben. Kicsoda, és miért nevezik így?

Utolsó kérdésként merült fel, hogy mit jelenthet ez a ki-
fejezés egyáltalán: ki hallgathatja őt? Talán valamiféle ki-
választásról van szó? Esetleg másról? Ezzel kapcsolatban 
merült fel, hogy csak azok értik Isten igéjét, akik kiválasz-
tottak. Azért hagyják ott sokan, mert nem értették meg, 
mert nincsenek kiválasztva. Más vélemény szerint a tanít-
ványok számára – és azok számára is, akik hittek benne – 
kemény beszéd volt Jézus szava, mert amíg bizonyosságot 
nem kaptak arról, hogy Jézus feltámadt, nem tudták elhin-
ni (hitetlen Tamás). Addig nem volt igazi hitük.

Mindebből az látszik, hogy a lelkészek számára talán 
egyértelmű dolgokról is mindig kell beszélni, mert a gyü-
lekezet tagjai számára mégis kérdésként merülhetnek fel.

Szentháromság ünnepe után 15. vasárnap
1Tim 6,6–11

Igehirdetési előkészítő

Utoljára 2005-ben volt kijelölt igehirdetési alapige ez a mos-
tani. Az akkori előkészítő1 a textust – irodalmi műfaját te-
kintve – az intelmek (parainézis) közé sorolja, és lényegé-
ben így is közelít hozzá. Megállapítja, hogy az Újszövetség 
egészének általános üzenete tartalmilag meghalad minden 
józan emberi belátáson és élettapasztalaton alapuló bölcs 
intést, alapvetően más, mint azok, hiszen itt „Isten irgal-
mára alapul minden intelem”,2 és nem pusztán az intést 
adó személyes élettapasztalatára, bölcsességére.

 1 Hafenscher Károly (id.): Ma is hasznos intelmek a kegyelem alap-
ján. Lelkipásztor, 2005/8–9. 339–340. o.
 2 Uo.
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Közismertek a levél írásának körülményei, Pál és Timó te-
us testvéri-baráti kapcsolata, így erről most itt nem szólunk.

Az utóbbi idők gazdasági fejleményei – és természete-
sen az egész ezzel összefüggésben álló kérdéskör aktuali-
tása – jól megragadhatóvá teszi az igeszakasznak az anya-
giakkal kapcsolatos konkrét üzenetét. Feltehetően sokan 
rögtön fölkapják a fejüket a nyereség szó hallatán. Akár 
egy reklámból is kölcsönözhetnénk: „Jó befektetés, való-
ban nagy nyereség, partnereink megelégedésére!” Nézzük 
most a szakasz kulcsszavait!

Nyereség (). Eredetileg nem negatív tartalmú 
szó, jelenthet egyszerűen pénzszerzést, kereseti lehetősé-
get. A perikópa félbevág egy szójátékot: az előző versekben 
a tévtanítókról esik szó, akik „a kegyességet a nyerészke-
dés eszközének tekintik”. Nyilván olyanok, akik a haszon 
reményé ben mutatkoznak kereszténynek, de a lényeget el-
vétik. Némi humort is rejt, hogy az ott alkalmazott elíté-
lő jelzők hangulatát, amelybe azok halmozásával mint-
ha egyre inkább belelovalná magát, nem folytatja Pál, ha-
nem hirtelen hangnemet vált, és azt mondja: „valóban nagy 
nyereség a kegyesség megelégedéssel”. Vagyis: a kegyesség 
( ) nem eszköz a nyereségre, hanem önmagában 
a nyereség – ha megelégedéssel () együtt jár.

A kegyesség ( ) – a Károli-fordításban isten-
félelem – a pásztorlevelek jellegzetes kifejezése, szó sze-
rint helyes imádatot jelent. Helyes elsősorban azért, mert 
Jézus Krisztusra irányul, és nem a pénzre, nyereségre – 
vagy mint a negyedik fejezetben (8. vers) a test gyakorlá-
sára és a külső szokások megtartására. Ezt mutatja a 3,16-
ban olvasható, a kegyesség titkáról szóló himnikus részlet 
is. De helyes a módját, mikéntjét tekintve is: az eszköztá-
rat a 11. vers mutatja be.

A megelégedés () a görögben olyan szóösz-
szetétel, amely jelenthet önellátást, megelégedettséget, va-
gyis azt, hogy az illető „elég önmagának”. Legyen elége-
dett azzal, amit a maga erejéből meg tud szerezni, ne le-
gyen külső segítségre utalva, és ne mások rovására akarjon 
többet. (Meggondolandó ez a hitelből nyaralók korszaká-
ban.) Egyébként a sztoikusok és cinikusok egyik központi 
fogalma. Náluk: az ember legyen független a külső körül-
mények változásaitól, azok ne befolyásolják őt.

A 7. vers a Jób 1,21-re és más bibliai helyekre rímel. A 
 kötőszó itt – kivételes módon – következményes jelen-
tést hordoz: semmit nem hoztunk, ebből következik, hogy 
semmit nem vihetünk magunkkal. Tényleg ennyire termé-
szetes ennek a tudata számunkra is? Nem kérdés, hogy bi-
zonyos dolgokra a földön szükségünk van az életben ma-
radáshoz. De ne tulajdonítsunk ezeknek nagyobb jelentő-
séget azoknál, amelyek megmaradnak a földi lét határán 
túl is. Igyekezetünket ne az időlegesek határozzák meg, 
mert ezekről Isten egyébként is gondoskodik (lásd lekció: 
Mt 6,24–34!).

Erősnek tűnhet az a kijelentés, hogy „minden rossz gyö-

kere a pénz szerelme” (). (A „pénz szerelme” 
nem a legszerencsésebb fordítás, bár nehéz jobbat találni, 
ugyanis a kapzsiság, vagy mohóság ma – régiessége miatt 
– egyenesen megmosolyogtató lehet, és még inkább elveszi 
a mondandó élét.) Valóban minden rossznak ez a gyökere? 
Ha volna is némi túlzás ebben az állításban, azt azért látjuk, 
hogy nagyon sok a fájdalom, amit a pénz szerelme okozott. 
Mindenesetre itt is kitűnik, hogy a dolgok nem önmaguk-
ban rosszak, hanem a hozzájuk való beteg viszony okozza 
a bajt. Nem a pénz a rossz, hanem az, ha a gondviselő Is-
tenbe vetett hit helyett az anyagiakban keressük a bizton-
ságot. Ráadásul a gazdagság utáni vágyódás soha ki nem 
elégíthető, mindig több kell.

Feltűnő, hogy Pál itt (10. vers) nem arról a fájdalomról 
tesz említést, amit a pénz érdekében mindenen és min-
denkin átgázolók másoknak okoznak, hanem arról, amit 
saját maguknak. Ebben is határozottan érezhető a pász-
tori lelkület, és az, hogy az egész szakasz elsősorban nem 
a gazdagoknak szól. Őket később, a levél vége felé (17–19. 
vers) szólítja meg az apostol, megint csak azzal az üzenet-
tel, hogy maga a gazdagság, az anyagi javak nem rosszak, 
lehet azokat jóra használni, szolgálatba állítani. Sőt, a gaz-
dagság lehet Istentől kapott helyzet. Nem kiváltság, hanem 
sajátos feladat, felelősség. De itt, a textusnak ebben a részé-
ben azokról van szó, akik meg akarnak gazdagodni. Há-
nyan vannak, akiknek ez minden álma!

Gazdasági nehézségek közepette, amikor közössége-
inkben is vannak, akik napi megélhetési gondokkal küz-
denek, érzékeny témát feszegetünk, ha megelégedettség-
ről beszélünk. Nem az emberi aktivitás kilúgozása ez? Szó 
sincs róla! Az Isten embere számára a törekvés iránya más, 
mint a világban megszokott. Mondhatnánk úgy is: másik 
pályán indulunk versenybe. Ami amott fontos, itt másod-
lagos. „Ellenben törekedj…” Itt is hadd emeljünk ki két 
szót, amelynek értelme az elemzés során jobban kibomlik.

Állhatatosság (  ) –   +  , azaz: „alatta 
maradni”, ti. a tehernek, és nem kibújni alóla.

Szelídlelkűség () –  (szelíd, jólelkű, 
kegyes, készséges, örvendező) +  (szenvedni), az-
az: „készségesen, örömmel szenvedő”.

Összegezve: minden idők Istennek szolgáló emberei szá-
mára a világban megszokotthoz képest fordított az érték-
rend, ellentétes a törekvések iránya. Sok minden, beleértve 
a pénzt, az anyagiakat is, bekerül az „egyéb” kategóriájába. 
Ezekről Isten gondoskodik, hiszen fontosak az élethez, de 
nem az élet céljai. Az életben maradás eszközei nem válhat-
nak a létezés céljává! Ha mégis azzá válnak, sok bajt, vég-
zetes tragédiát okoznak már itt, ráadásul az örökkévalóság 
mérlegén nem állnak meg – a végén sok veszítenivaló ma-
rad. Isten embere viszont lehet elégedett azzal, amije van 
– ez már önmagában nagy nyereség! Szabad a külső kény-
szerektől, a körülmények változásaitól, és szabad arra, hogy 
olyan gazdagságra tegyen szert, amelyet nem veszít el soha. 
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Nem azért törekszik igazságra, kegyességre, hitre, hogy el-
érjen valamit. Hanem azért törekedhet ezekre – a nyereség 
helyett –, mert Isten szabaddá tette rá.

A valóban nagy nyereség

„Megéri?” – gyakori kérdés. Nem csak vállalkozásokkal, 
befektetésekkel kapcsolatban merül föl, hanem a hitre vo-
natkozóan is. Két könyv címe – most a tartalmuktól füg-
getlenül idézzük – jól példázza ezt a szemléletet: Miért jó 
hinni? Mire jó a kereszténység? Azonban az istenfélelem-
mel kapcsolatban elhibázott dolog azt kérdezni, hogy meg-
éri-e. Az Istennel való jó kapcsolat nem eszköz céljaink el-
érésére, hanem maga a cél.

Ezzel szemben amit célnak tartunk – az ige szerint –, esz-
köz csupán. Így az anyagiak is. Eszköz az élet fenntartására 
– amolyan „egyéb”, amiről Isten gondoskodik számunkra.

Ha a célok és az eszközök a helyükre kerültek, akkor le-
het elégedett az ember. Ő maga és törekvései is a helyükre 
kerülnek. Szabaddá lesz igaz(án) ember lenni, szeretni, és 
képes lesz terheket viselni.

G Y Ő R I  P É T E R  B E N J Á M I N

Tallózó

(Tekintettel arra, hogy a textus egy része 2005-ben, Szent-
háromság ünnepe után 15. vasárnapon is alapige volt, az LP 
2005/8–9. számának 340–341. oldalán már olvasható egy 
tallózó a textushoz, ezért most az ott már megjelent kom-
mentárrészleteket mellőzöm.)

„Az elégedett kegyes például nem zúgolódik, vagy nem 
bolondul bele abba, hogy mennyi a gondja-baja – és rend-
szerint milyen kevés a pénze –, (…) ő ugyanis tudja, hogy 
Istene gondviselő Atya (…) A megelégedés azzal, amit Isten 
adott, nem az »igényességét« veszi el, hanem az »idegessé-
gét« (…) Görög Tibor (…) »Elég«! (…) »Ezt a nagyon nehéz 
szót csak mellette tudták elmondani, pl. egy Pál vagy egy 
István a halált hozó kőzáporban vagy az ezrek a Tibériáson 
túl vagy egy Assisi Ferenc vagy a gályarabok. (…) Ittzés Já-
nos (…) nem a gazdagság ténye, hanem a meggazdagodás 
vágya váltja ki az apostoli kritikát.” (id. Magassy Sándor: 
Perikópák. Magánkiadás)

„(…) az anyagi javak teljesen átmeneti jellegűek. Szaba-
don kell használni és élvezni azokat Isten dicsőségére, ha 
valaki rendelkezik velük (…), de semmilyen módon nem 
járulnak hozzá az istenfélelemhez.” (A Biblia ismerete kom-
mentársorozat. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

„Az a szó, amelyet ruházatnak fordítottak, itt takarót 
jelent, és magában foglalja a lakóhelyet, valamint a felven-
ni való ruhákat. (…) A meggazdagodás vágya az embert kí-

sértésbe viszi. Azért, hogy célját elérje, csábítást érez, hogy 
tisztességtelen és gyakran erőszakos eszközöket alkalmaz-
zon. (…) Az ilyen ember tőrbe vagy csapdába is esik. A kí-
vánság olyan erőssé válik, hogy nem tud megszabadul-
ni tőle. (…) Az arany utáni eszeveszett igyekezetükben az 
emberek elhanyagolják az isteni dolgokat, és nehéz meg-
mondani, hogy igazán megtértek-e egyáltalán.” (William 
MacDonald: Újszövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„Csak az igazán a mienk, ami örökre a mienk! (…) Nem 
igazi »nyereség« a dolgokban rejlő gazdagság azért sem, 
mert a keresésével több kár járhat együtt, mint ameny-
nyi haszon.” (Victor János: Csendes percek. Református 
Sajtóosztály)

„Az igazi megelégedés »nem az, ha önmagunkban, ha-
nem hogyha Krisztusban megelégedünk«. (…) A pénz ká-
bítószer, a kapzsiság pénzfüggőség. Minél többet birtokol 
valaki, annál több kell neki. (…) Schopenhauer mondta, »az 
arany olyan, akár a tengervíz – minél többet iszunk belőle, 
annál szomjasabbak leszünk«.” (John Stott: A Timóteushoz 
írt első levél és a Tituszhoz írt levél. Harmat)

Illusztrációk

GONDOLATOK

(Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel)
„Beérni azzal, amink van, az igazi gazdagság.”

Comenius – Jan Amos Komenský (1592–1670)
cseh író, pedagógus

(Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csap-
dába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az 
embereket pusztulásba és romlásba döntik.)
„A modem ember tudata nem vallásos, hanem humaniszti-
kus. Nincs természetfölötti megragadottsága… Ezzel szem-
ben: materialisztikus, humanisztikus, empirikus. Ebből a 
magatartásból fakad mindaz, ami modern: az anyagiasság, 
a technokrácia, a szocializmus, a gazdasági orientáció, a 
pénzre beállított szellemiség, a korrupció, a politika (jel-
legzetesen humanisztikus), a modern természettudomány 
(…), ez az oka a modern világnézeti, morális, szociális, gaz-
dasági, állami, társadalmi krízisnek.”

Hamvas Béla (1897–1968) író, fi lozófus

(sok fájdalmat okoztak önmaguknak)
„Borzalmas látni, hogy valaki semmiségekért remeg, és 
ugyanakkor érzéketlen a legnagyobb dolgokkal szemben.”

Blaise Pascal

„Egész gazdasági és társadalmi gyakorlatunk individualiz-
musra kényszeríti, önös érdekeinek védelmére vagy akár 
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hajhászására készteti, a magánéletbe szorítja be az embe-
rek túlnyomó többségét.”

Hankiss Elemér (1928–) szociológus

(Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket)
„Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy nekünk ajándé-
koztad egyszülött Fiadat, akiben nekünk adtad önmagadat 
és minden dolgot. Kérünk téged, mennyei Atyánk, ahogy 
nekünk adtad Fiadat, Jézus Krisztust, aki által és akiben 
nem akarsz és nem is tudsz megtagadni senkinek semmit, 
úgy hallgass meg bennünket őbenne, szabadíts meg ben-
nünket sok gyarlóságunktól, és egyesíts bennünket önma-
gadban vele. Ámen.”

Eckhardt mester imádsága

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

A világ leggazdagabb embere (Bill Gates) egyszersmind a 
világ legnagyobb adakozója is. A középosztály és szegények 
körében ugyanakkor jóval kisebb az adakozási hajlandó-
ság. Vajon tényleg a pénz rontja-e meg az életünket, vagy 
sokszor a pénz hiánya?

Ahogy a szakasz ki van jelölve, az arra utal, hogy ál-
talánosságban várnak gondolatokat a pénzhez való viszo-
nyunkra vonatkozóan. Pedig még a kijelölt szakaszból is 
látszik, hogy a levél írójának konkrét személyek és esemé-
nyek lebegtek a szeme előtt. Ő az általa éppen tapasztalt 
minden rosszban ismerte fel a pénz szerelmét mint gyö-
keret.

A leegyszerűsítést legalább olyan veszélyesnek találom, 
mint a pénz szerelmét.

Az egyik afrikai mese a sikeres kalandok után a követ-
kező mondattal végződött: „Aztán olyan gazdagok lettek, 
hogy minden nap ettek.” Nekem bizony gyakran eszembe 
jut, hogy mennyivel jobb dolgom van, mint Dárius király-
nak. Mindabból, ami nekem a mindennapjaimban örömet 
okoz, neki semmije sem volt! Nem elég, hogy nem volt rá-
diója vagy lemezjátszója, amin Bach, Vivaldi, Beethoven 
zenéjét hallgathatta volna, de mindezek még meg sem szü-
lettek. A könyvek túlnyomó többségét sem írták még meg. 
Lucullus lakomáit sincs okom irigyelni. Hiszen ő még csak 
nem is álmodhatott olyan egzotikus csemegékről, mint pél-
dául a krumpli vagy a paradicsom.

A megelégedettség olyan állapot, amelyben semmi nem 
hiányzik. Márpedig az istenfélelem a hiánytalanság érzé-
sével nekem legalábbis ellentmondásos. A hitem éppen a 
titok érzését növeli.

Ne úgy képzeljük, hogy sok mindent össze kell gyűjtö-
getnünk ahhoz, aminek eredményeként végül már min-
denünk meglesz, és ezért elégedettek leszünk. Ha így gon-
doljuk, sosem leszünk elégedettek! Inkább a dolog másik 
végéről kell elindulni: adva van – már ha megkaptuk fe-

lülről! – a megelégedettség, és a kérdés az, hogy lesz-e va-
lami, aminek a hiánya ezt megsemmisíti, lerombolja, el-
veszi, tönkreteszi. Pál azért megelégedett ember, mert tud-
ja, hogy van Istene, van Krisztusa, akiben minden az övé! 
És azt mondja: semmi se kell nekem, ami ettől megfoszt-
hat! Ezért – maga mondja! – tud jól élni, és tud éhezni is, 
ha nem jut ennivalóra.

Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap
Kol 3,1–7

Igehirdetési előkészítő

Exegézis

Hit és cselekedetek

A textus két egymástól tartalmilag jól elkülöníthető sza-
kaszból tevődik össze. Az 1–4. versekben „a Krisztusban 
elrejtett élet” címmel elméleti teológiai tartalmú gondola-
tokat olvasunk. Az 5–7. versekben „az új ember felöltözé-
se” cím alatt a levélben egy a keresztény ember életére vo-
natkozó gyakorlati tanítás kezdődik. Míg az első négy vers 
gondolatai inkább a dogmatika területéhez kapcsolhatók, 
a következő versek többnyire etikai tartalmat hordoznak. 
Másképpen fogalmazva először a keresztény ember hitéről, 
majd pedig cselekedeteiről ír az apostol.

A textus jó példája annak, hogy e kettő szorosan ösz-
szekapcsolódik. Ami a keresztény ember cselekedeteit meg 
kell hogy határozza, az a múlt üdvtörténeti eseményein ala-
puló és a jövő felé reménységgel tekintő hit. Viszont a hit 
sem maradhat meg elméleti szinten, megléte épp a hitből 
fakadó s ez által meghatározott cselekedetek terén mutat-
kozhat meg leginkább.

Érdekes megfi gyelni, hogyan köti össze e két szöveg-
részt az is, ahogyan a kijelentő megállapítások és a felszó-
lító intelmek szövetet alkotnak. Ezeket tettétek, meghalta-
tok, feltámadtatok – öljétek meg, az odafennvalókkal tö-
rődjetek, azokat keressétek.

Múlt, jövő és jelen

A textusban megjelenik mindhárom idősík. Egyrészt a 
múlt: ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. De a 
múlt nemcsak a hallgatók változásra, megváltásra szoruló 
élete kapcsán kerül elő. A múlt Krisztus feltámadásának s 
egyben a hallgatók feltámadásának ideje is. A feltámadá-
sé, amely által egy különleges kapcsolatrendszerbe kerül 
a hívő egész élete: a Krisztussal együtt Istenben való elrej-
tettség állapotába.

A másik idősík a jövő: amikor Krisztus, a mi életünk 
megjelenik. Megjelenése felé azzal a reménységgel tekin-
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tenek a hívek, hogy vele számukra is elérkezik a dicsőség 
korszaka. Ez a jövő nem egyszerűen cél, amely felé a má-
ban igyekezünk, hanem hídfő, amelyen az idelenn bejárt 
pálya hídeleme nyugszik.

E két idősík fogja közre a jelent. Kérdés, mennyire hat-
nak meghatározóan a mára? Vagy kioltják hatásukat a perc -
hez kötődő, szennyes, függőségbe görnyesztő földiek?

A „még nem” és a „már igen” feszültségében

A szövegből kitűnik, hogy az apostol szerint a hívő számára 
Krisztus feltámadásával már megkezdődött az új teremtés. 
A keresztség révén pedig már megszólítottjai is feltámadtak 
Krisztussal. Ugyanakkor azt is reálisan látja, hogy a földi-
ek, a szükség, a gondok, az ösztönök, indulatok és vágyak 
milyen erővel tartják fogva az embert. Öljétek meg! Ez az 
erőteljes felszólítás jól mutatja, milyen komoly küzdelem 
folyik. Harc a befolyásért, az irányításért, az emberért, 
odafennvalók és földiek között.

Az igehirdetés felé

1. E textus kapcsán módunk lehet újra elgondolkodni ke-
resztény életünk egyik alapvető kérdésén: Milyen hatá-
sa van hitünknek életvitelünkre? Van-e szoros kapcsolat a 
hit és a mindennapi cselekedetek, megoldást váró konk-
rét élethelyzetek között? Az igehallgatással, igeolvasással, 
imádsággal töltött csendes percek, a hitben előttünk járók-
tól örökbe kapott hittapasztalatok kihatnak-e mindenna-
pi dolgainkra? Vagy elszigetelt zárványok maradnak egy 
idegen világban? Hatással van-e a felismert igazság csele-
kedeteinkre? Vagy megtörténhet, hogy valamivel csordul-
tig van a szív, de mást szól a száj, és másként cselekszik a 
kéz? Mert mást diktálnak, mást várnak, mást honorálnak 
a földi viszonyok? Hagyjuk-e szülőként, szakemberként, 
közszereplőként, egyénként vagy közösségként, hogy a hit 
világa felől érkező imperatívuszok meghatározóvá váljanak 
dolgainkban? Tulajdonítunk-e hitünknek ekkora kompe-
tenciát? Vagy eltörpül súlya, ha olyan érvekkel kerül szem-
be, melyek racionalitásra, gazdasági érdekre, tapasztalat-
ra, többségi elfogadottságra vagy akár zsigeri ösztönökre 
alapoznak?

S e kérdés fordítva is megközelíthető: az életben je-
len lévő megannyi meghatározó tényező mellett jut-e még 
hely a hitnek?

2. Elrejtve lenni Krisztussal, Istenben. Ez a gondolat így 
is megragadható: életünket az üdvtörténeti összefüggésben, 
Is ten közelében tudni. Annak tudatosítása, hogy mit tett ér-
tünk, s hogy mit készített el számunkra, növelheti a bizal-
mat Isten iránt. Ez a bizalom idézi elő, hogy az ember szá-
mol Istennel. Számol vele a döntések meghozatalánál, krí-
zishelyzetekben, amikor saját lehetőségeinek határához ér.

Az elrejtettség azt is kifejezheti, hogy az ember több 

annál, mint amennyi belőle látszik. Lényéhez hozzátarto-
zik nemcsak a harc, az esendőség, a megkísérthetőség, tag-
jainak e földre irányuló cselekedetei, hanem mindaz, ami 
– ha még el is van rejtve, mégis – a sajátja. A megváltott-
ság, a Krisztus által szerzett új, örök élet, a végbement fel-
támadás, az elkészített dicsőség. Ha mindez olykor nem is 
látszik, fontos tudatosítani. Hogy ez az elrejtett rész még-
is meghatározóvá váljon a földi vándorúton. Új identitást 
adva formálja az e világi dolgokhoz való viszonyulást is.

3. Persze még nem mondhatjuk, hogy már elértük vol-
na a célt. Hisz még az odafenn valókra nézve sem tudunk 
mindig győzni a kísértések felett. Nem maradunk tiszták, 
makulátlanul bűntelenek. Hol az elmulasztás, hol az elkö-
vetés keseríti életünket. Reményünk mégis az lehet, hogy 
Krisztussal meghaltunk és feltámadtunk, hogy ami meg-
váltásunkhoz szükséges, már elvégeztetett értünk. A dol-
gunk, hogy itt, a földi keretek közt tevékenykedjünk, job-
bítsunk, szóljunk, küzdjünk és tűrjünk, keresve, törekedve, 
harcolva. Tetteink eközben vétkektől terhesek, indulataink 
földhözragadtak. Így soha nem tekinthetjük fölöslegesnek a 
felülről jövő isteni ajándékokat: a bűnbocsánatot, a feloldo-
zást, mindazt, ami Krisztusban, a mi életünkben megjelent.

Valahogy így is megfogalmazható a „még nem” és a 
„már igen” ezen kettőssége: helyünk most még itt van eb-
ben a világban. De hamar elbuknánk, ha csak a lábunk elé 
néznénk. Viszont biztos lehet a célban, aki tud, aki mer 
két lábbal ezen a földön járva az odafenn valókra nézni.

I F J .  C S E L O V S Z K Y  F E R E N C

Tallózó

(Tekintettel arra, hogy a textus egy része 2005-ben, Szenthá-
romság ünnepe után 16. vasárnapon is alapige volt, az LP 
2005/8–9. számának 343. oldalán már olvasható egy tallózó 
a textushoz, ezért most az ott már megjelent kommentár-
részleteket mellőzöm.)

„Szépen mondja sz. Ágoston ezen elrejtett életről. Télen 
az élőfa is hasonló az elszáradotthoz. De eljő a nyár, és az 
élő gyökér leveleket hajt, és gyümölcsöt terem.” (Káldi Bib-
lia jegyzetei. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„Krisztus egész műve ebben a szóban ragadható meg: 
felülről. (…) Ezért a keresztyéneknek az a méltósága, hogy 
a Krisztus mennyei erőit és az ég szent javait hordozzák és 
nyújtsák.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. 
Arcanum Digitéka Kft .)

„(…) gnosztikus tévtan terjed városszerte, azt hirdet-
vén, hogy »jó, ha éppen Krisztus (is) van, de nem elég!« Hoz-
zá kell tenni egyfajta ismerettöbbletet és egyfajta erkölcsi-
ségtöbbletet (…). Ezzel szemben hangsúlyozza Pál, hogy 
»elég a Krisztus, benne a teljességet kaptuk!«” (Id. Magassy 
Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Ha úgy élünk, mint akik meghaltak, akkor életünk 
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egyre inkább hasonul az Úr Jézus Krisztus életéhez. (…) 
A lista cselekedetekkel kezdődik, és az indítékok irányába 
halad. (…) Ahol a hívők nem engedelmeskednek a Szent 
Szellemnek, a szexuális bűnök gyakran betörnek életük-
be, és elesésüknek okozói lesznek.” (William MacDonald: 
Újszövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„A Krisztussal való meghalás nem iktatja ki automa-
tikusan az összes eddigi helytelen életmegnyilvánulást; e 
téren szükség van az aktív erőfeszítésre.” (Biblia – Magya-
rázó jegyzetekkel. Magyar Bibliatársulat – Kálvin Kiadó)

„(…) a tilalmakat sürgető ember kozmikus, az igesze-
rűen élő hívő pedig krisztusi vonásokat hordoz magán.” 
(Szabó Andor: Lábam előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„Azok a »földi« dolgok, amelyekkel foglalkoznom kell, 
bizonyára nem fogják kárát látni ennek az »odaföl« irá-
nyított lelkületemnek. Ellenkezőleg, ha nem volna életem-
nek ilyen mennyei beállítottsága, attól zavarodnának ösz-
sze és nyomorodnának el »földi« ügyeim. Akkor tudom 
ezeket is legjobban ellátni, ha nem velük »törődöm« úgy, 
mintha bennük kimerülne az életem, és rajtuk túl sem-
mi sem volna!” (Victor János: Csendes percek. Reformá-
tus Sajtóosztály)

„Ha a következőkben a cselekvő élet kerül is előtérbe, ne 
feledkezzünk meg annak alapjáról. Minél teljesebb ugyan-
is a hitünk, annál egészségesebb lesz az életünk is. De for-
dítva is igaz: ahol baj van a keresztyén élettel, ott minden 
bizonnyal a hit terén is zavarok vannak.” (Cserháti Sán-
dor: A kolossébeliekhez és a Filemonhoz írt levél. Evangé-
likus Sajtóosztály)

Illusztrációk

GONDOLATOK

(Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal… Mert meghaltatok, 
és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben.)
„Élet a halálból. Ezt mi legtöbben úgy értelmezzük, hogy a 
halál után lesz majd az istenibb élet. Legföljebb arra gondo-
lunk, hogy Jézus is előbb meghalt, és utána jött feltámadá-
sa, tehát az élet. Vagyis a történések egymásutániságában 
szemléljük ezt a problémát: előbb a halál, Jézusé is, a mi-
énk is. Természetes, hogy igazunk van a két eseménynek 
egymás után való szemléletében.

De itt mintha másról lenne szó. Abban az isteni élet-
ben, amit Jézus feltámadásával hozott, nemcsak egymás 
után szerepel a halál és feltámadás, hanem egymás mellett 
is. Egyszerre van jelen valahogy a halál és a halált legyő-
ző élet. És így a keresztény élet folytonos meghalás is, de 
folytonos feltámadás is. Ahogyan a mi Urunk mondotta: 
»Én vagyok a feltámadás és az élet.«”

Belon Gellért (1911–1987) püspök, író

(Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre 
irányul: a paráznaságot…)
„Hogy a szabadok az ő szabadságok szeplőtelen tisztaságát 
megőrizzék, óvni akarjuk őket a mások szolgáló leányával 
való paráználkodástól.”

Szent István király törvénykönyve (1038)

„…valaki őszintén vallhat helyes elveket anélkül, hogy gya-
korolná őket.”

Samuel Johnson (1709–1784) angol prózaíró

(Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek)
„Van valami nemes abban, mikor hangoztatjuk az igazsá-
got akkor is, ha ezzel önmagunkat ítéljük el.”

Samuel Johnson

VERS

Pilinszky János: Mondom neked

Parázna vagy, mondom neked, parázna,
– hallgass, míg végére jutok! –
de szíved alján embertelen árva,
s magad vagy, ki ezt elsőnek tudod.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Mit jelent az „odafönt való” és „földi” a kifejezés? Mit ér-
tettek a Pál korabeli gyülekezetek, és mit értünk mi ma 
rajta? A földi hogyan és hol választható szét az odafönt 
valóktól? Szétválasztható-e egyáltalán ilyen kategóriákra? 
A föltámadtatok Krisztussal kifejezés sokféleképpen értel-
mezhető. Az új élet, amit ez a föltámadás hozott, hogyan 
mutatkozik meg az életemben, a gyülekezeti közösség éle-
tében? Föltámadtatok, meghaltatok, öljétek meg – mind 
radikális fordulatot és változást sugalló kifejezések, ame-
lyek a keresztény élet szépségét és nehézségét is magukban 
hordozzák. Isten radikális módon akarja megváltoztatni a 
mi életünket, mi pedig legtöbbször csak kicsiny változáso-
kat szeretnénk, mert úgy látjuk, alapvetően nincs nagyobb 
gond az életünkben.

Figyelmünket Isten dolgaira összpontosítjuk, nemcsak 
egy-egy pillanatában az életünknek, hanem minél rendsze-
resebben. Tiszta szívből Istenhez fordulhatok, és letehetem 
előtte minden terhemet. Mennyit és hogyan kell foglalkoz-
nia Krisztus követőjének a földi dolgokkal ahhoz, hogy Is-
tennel való kapcsolata fejlődjön?

Paráznaság, tisztátalanság, szenvedély – ezek tönkre-
tehetik az életemet. Ez minden korban komoly kihívás az 
ember számára, amivel szemben saját erejéből nem képes 
megállni. A világhoz való igazodás mindig mindent meg-
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kérdőjelez az életemben, és soha nem találhatok egy olyan 
biztos pontot, amely a divatok, korok és különböző irány-
zatok elmúlásával ugyanaz lenne.

Mindenkinek először saját magán kell kezdenie élete meg-
vizsgálását, és nyitottá válnia arra, hogy Istennek terve és 
célja van az életével, ezért nem mindegy, hogyan él a földön.

Az igeszakaszról az evangélium összefoglalása jut eszem-
be: Jn 3,16. Isten szeretete végtelen, és az én életem el van 
rejtve Krisztussal együtt Istenben. Tudhatom ezáltal, hogy 
minden helyzetben Isten oltalma alatt vagyok, alakuljon 
bárhogy is az életem.

Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap
Ézs 2,1–5

Igehirdetési előkészítő

Exegézis

Az Ézsaiásnak tulajdonított szöveg valószínűleg mástól 
származik, a redakció során kerülhetett ide. Olyan jöven-
dőt ígér népének, amelyről most még csak ábrándoznak, 
ami a jelen helyzet fordítottja. Izrael népének történetében 
előfordult már több példa is erre. Pl. Jákób áldása a fi aira is 
a távolabbi jövő felé mutat. (1Móz 49,1kk); Bálám jövendö-
lése Izrael későbbi sorsát vetíti előre (4Móz 24,14kk); Mó-
zes búcsúzásakor fi gyelmeztette népét: utolér benneteket a 
veszedelem, mert letértetek az Úr útjáról (5Móz 31,29); Jer 
23,20-ban is fi gyelmeztet a próféta: az Úr szava beteljese-
dik az utolsó időben.

Az örökkévaló Istennek sem a haragja, sem a kegyelme 
nem fog megszűnni, amíg véghez nem viszi azt, amit ő akar.

2. vers: A Septuaginta és a Vulgata szövegei szerint ke-
rült be „az utolsó napokban” kifejezés, amelyet inkább 
úgy lehetne értelmezni, hogy majd éppen a fordítottja fog 
annak bekövetkezni, ami most van. Mindenképpen Isten 
akarata teljesedik be.

A templom a Sion hegyén mindenek fölé magasodik, 
és minden népnek hirdeti az Úr nagyságát és hatalmát.

A fő gondolat ez: egyszer majd bekövetkezik, ami most 
még nagyon távolinak tűnik, hogy minden nép és nemzet 
az egyetlen Istent tiszteli és imádja. Ez hozza meg a töké-
letes béke korszakát.

3. vers: Itt egy biztatás hangzik: Jöjjetek, menjünk fel 
az Úr hegyére! Ezt mondják a pogányok, mert felismerték, 
hogy az Úrtól jön a tanítás. A párhuzamos megfogalma-
zás (Sion – Jeruzsálem; tanítás – Úr beszéde) megerősíté-
se a legfontosabb gondolatnak: semmi más nem lehet fon-
tosabb az Úr beszédénél!

4. vers: Isten megítéli népét, de minden más népet is. 

Megbünteti hűtlenségüket, csalásaikat, tisztességtelen vi-
selkedésüket. A fogság mindennek a következménye. Is-
ten ítélete térdre kényszeríti a hatalmasokat, gőgösöket, de 
megjutalmazza az alázatosakat. (Kapcsolódás az evangé-
liumhoz: Lk 14,11.) Miután a nép letöltötte büntetését, jó-
ra fordul minden. Olyan nép fog az Úr előtt állni, amelyik 
többé nem hadakozik, de még ártani sem akar más népek-
nek. Isten tisztelete, szeretete megváltoztatja az emberek 
gondolkodását. Egy büntetésben élő nép vagy ember bár-
mit megígér, hogy minél előbb leteljen büntetése, ne sújt-
sa többé a gond, a bánat.

5. vers: Nemcsak a pogányoknak, hanem Jákób házá-
nak is el kellene jutnia odáig, hogy az Úr világosságában 
járjon, vagyis az Úr törvénye szerint éljen.

Az igehirdetést segítő gondolatok

Milyen korszak felé tartunk?
Univerzális béke – univerzális hit – egyek legyünk Krisz-
tusban!

A háború után plakátok jelezték: a fegyverekből kapá-
kat, kaszákat készítünk! Vége a háborúnak! Mindenki azt 
hitte: testvér lesz a másik ember. Ez az ábrándozás csak ad-
dig tartott, míg nagy volt a nyomor és a szegénység. Azóta 
is folytatódik a harc, ha nem is kardokkal és dárdákkal, 
inkább ezeknél sokkal veszélyesebb fegyverekkel. A válság 
még mindig tart. Várjuk a kilábalást, várjuk a béke és biz-
tonság korszakát. Vajon jó helyen keressük a megoldást?

Hódítottunk már meg magas hegyeket, építettünk hatal-
mas létesítményeket, amelyekről az ember fennen hirdethe-
ti önmaga dicsőségét. Szép lassan sikerül kiirtanunk a föld 
csodálatos kincseit, az emberi együttélés meghitt és bizton-
ságos légkörét. Nő a bizalmatlanság és a félelem az embe-
rekben. Bár, hála Istennek, békében élünk, mégis azt érez-
zük, hogy körülöttünk és néha bennünk is zajlik a háború.

Isten igéje a segítségünkre siet, ha hajlandók vagyunk 
meghallgatni azt és tanulni belőle. A próféták szavai szám-
talanszor emlékeztettek már bennünket arra: nem olyan 
egyértelmű, hogy az Úr szól hozzánk! Előfordul, hogy né-
ha elhallgat! Előfordul, hogy ítélettel sújt bennünket. Em-
lékeztet bűneinkre, de emlékszik irgalmára és kegyelmé-
re is, melyek öröktől fogva vannak. Rátekint egyszülött Fia 
áldozatára, és megkegyelmez nekünk.

Isten igéje szembesít bennünket azzal: vissza kell tér-
nünk az Úr hegyére! A tanítást, az útmutatást nem a mai 
kor mindent megengedő gyakorlatában kell keresnünk! 
Sokkal inkább abban a hitben, mely minket egységbe for-
raszt Istennel, Jézus Krisztussal és a Szentlélekkel. Egy az 
Úr, egy a keresztség, egy a hit, és egy Istenünk van Jézus 
Krisztus által – ez a mai lekció tanítása.

Nehezen fogadom el azt, hogy Isten minden más em-
bert is ugyanúgy szeret, mint engem? Mindenki másnak 
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is ugyanúgy megbocsátotta bűneit Jézus Krisztus által, 
mint nekem? Hogy képzeli az a másik bűnös ember, hogy 
ő majd üdvözül?

Istent nem sajátíthatja ki senki. Neki van hatalma ar-
ra, hogy mindenkinek mindazt megadja, amire szüksége 
van, amit Jézus Krisztus nevében kérünk tőle. A Szentlélek 
világosítja meg értelmünket, hogy az Úr szájából elhangzó 
igéket úgy fogadjuk, hogy azok irányítsanak a helyes úton.

A tökéletes béke korszakához annak kellene megva-
lósulnia, hogy magamat nem tartom semmivel sem jobb-
nak másnál; a többi embert is tiszteletben tartom, mun-
káját megbecsülöm, és nem csak a hibákat keresem má-
sok életében.

Nem azon kellene sírnunk, hogy még mindig nem kö-
vetkezett be ez a próféták által leírt tökéletes békekorszak, 
hanem tennünk kellene azért, hogy a magunk részéről ne 
legyen ennek akadálya. Jézus erre az „aranyszabályt” ta-
nította nekünk (Mt 7,12).

Amikor megvalósul a Krisztusban való egység, akkor 
lehet remény a tökéletes béke korszakára. Akkor leomla-
nak a válaszfalak, megszűnik a rivalizálás, nem lesz külön 
zsidó, görög, férfi , nő: hanem egyek leszünk a Krisztusban.

Ennek az idejét még nem tudjuk. Vágyódni lehet rá, 
törekedni szintén.

Jézus a szőlőmunkások példázatában arra tanít, hogy 
mindenki ugyanazt az egy dénárt, vagyis Isten tökéletes 
országát fogja kapni jutalmul, függetlenül attól, hogy meny-
nyi időt töltött a munkában (Mt 20,1–16).

Magunk mögött hagyhatjuk a prófétákat (Ézsaiás és 
Mikeás ugyanezt az igét fogalmazta meg), és az evangé-
liumra koncentrálhatunk. Jeruzsálem Krisztus Urunk ta-
nításainak, szenvedésének, halálának és feltámadásának 
is a helyszíne lett. Nemcsak a Sion hegye, hanem bárme-
lyik templom, belső szoba lehet az a hely, ahol őt lélekben 
és igazságban imádhatjuk (Jn 4,24).

Zsid 13,14 emlékeztet bennünket arra, hogy nincs itt ma-
radandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Azt vár-
ni, hogy majd mindenki istenhívő lesz, csak úgy lehet, ha 
már most is istenfélelemben élnek sokan, akik a többieket 
erre az útra terelgetik. Aki összeköt bennünket a próféták-
kal, a jelen és az eljövendő világgal, az maga Jézus Krisztus.

Ézsaiás gyönyörű látomásban világítja meg előttünk 
az eljövendő Messiás korszakát. A Messiás a béke fejedel-
me lesz, a béke, jólét és boldogság országát fogja felállíta-
ni, ahol még a természet romboló erőit is megfékezi. Nem 
fegyver fog dirigálni, hanem a jog és igazság. Nem a hata-
lomtól és elnyomástól való félelem fogja kordában tarta-
ni az embereket, hanem az istenfélelem, a hűség és isten-
ismeret: „Egy vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sar-
jad gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és 
értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és fé-
lelmének lelke.” (Ézs 11,1–2)

Ézsaiás próféta könyvéből megtanulhatjuk hittel elfogad-

ni azt is, hogy Isten a történelem Ura. Isten uralkodik a népe-
ken. Ő azt szeretné, ha minden ember eljutna az üdvösségre 
és az igazság megismerésére. Ezért mondja a prófétának és 
hitem szerint nekünk is: „Kevésnek tartom, hogy Jákób tör-
zseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérí-
tésében légy az én szolgám. A pogányok világosságává tesz-
lek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig.” (Ézs 49,6)

Az ábrándozás gondolatához eszembe jutottak Vörös-
marty Mihály szavai: „Kinek virág kell, nem hord rózsaber-
ket; / A látni vágyó napba nem tekint; / Kéjt veszt, ki sok 
kéjt szórakozva kerget: / Csak a szerénynek nem hoz vágya 
kínt. / Ki szívben jó, ki lélekben nemes volt, / Ki életszom-
ját el nem égeté, / Kit gőg, mohó vágy s fény el nem vará-
zsolt, / Földön honát csak olyan lelheté.” (A merengőhöz)

K O S K A I  E R Z S É B E T

Tallózó

(Tekintettel arra, hogy a textus egy része 2007-ben, Szent-
háromság ünnepe után 8. vasárnapon is alapige volt, az LP 
2007/7. számának 276–277. oldalán már olvasható egy tal-
lózó a textusról, ezért most az ott már megjelent kommen-
tárrészleteket mellőzöm.)

„Az Úr útján való járás, az életnek Isten kijelentett aka-
rata szerinti intézése ellentétben áll az embernek saját út-
ján való járásával, az életnek saját önkénye szerinti in-
tézésével.” (Káldi Biblia jegyzetei. BibliaTéka CD-ROM. 
Arcanum Digitéka Kft .)

„Igéről szól, amit Ézsaiás látott. A prófécia csakugyan 
»látott« Ige, látott beszéd. (…) Ez a béke, a munka teremtő 
korszaka. A paradicsomi állapot visszatérése. Sineár föld-
jén, a Bábel tornyánál szétvált nemzetek újra testvérek lesz-
nek, és megértik egymást.” (Ravasz László: Az Ó/Újszövet-
ség magyarázata. Kálvin Kiadó)

„Egy időben a prófétákat »látók«-nak nevezték Izrael-
ben, mert Istentől kapott képességük volt arra, hogy »meg-
lássák«, vagyis előre megmondják azt, ami történni fog 
(1Sám 9,9). Itt Ézsaiás előre megmondja Jeruzsálem és Júda 
jövőjét. (…) az emberek mindenütt rádöbbennek, hogy Is-
ten kinyilatkoztatása alapvetően szükséges az életükhöz.” 
(A Biblia ismerete kommentársorozat. Keresztyén Ismeret-
terjesztő Alapítvány)

„Az itt leírt béke föltételezi a hódító háborúkról való 
lemondást, valamint Jahve általános rendelkezéseinek és 
egyedi döntéseinek elfogadását.” (Jeromos Bibliakommen-
tár. Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat)

„Ézsaiás előre látja azt a napot, amikor egyetlen szent 
hegy magaslik majd ki, amely az összes többit háttérbe szo-
rítja. Ebben az értelemben Ézsaiás látomása kizárólagos. 
Ugyanakkor azonban korlátlanul befogadó is, hiszen va-
lamennyi nemzetről és sok népről beszél, amint a Sionhoz 
jönnek, hogy osztozzanak Izraellel Isten uralmának áldá-
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saiban. (…) Ezt az igazságot mindig szem előtt kell tar-
tanunk, amikor a vallási pluralizmus modern világában 
hűek szeretnénk maradni Isten Igéjéhez. (…) Ézsaiás nem 
hunyt szemet kora valósága előtt. Olyan indulattal szólalt 
fel az igazságtalansággal, a csalárd politikával és képmuta-
tó vallásossággal szemben, amiben nem sok versenytársa 
akadna manapság. Ösztönzését a jövőről szóló látomásból 
merítette. A vallás sohasem a valóság elől való menekülés 
volt számára. Ellenkezőleg, ez volt az a forrás, amely erőt 
adott neki ahhoz, hogy szembe merjen nézni a valósággal.” 
(Barry Webb: Ézsaiás könyve. Harmat)

Illusztrációk

GONDOLATOK

(Tanítson minket utaira)
„A világot, s aki benne botorkál, úgyszólván csak sejtések 
kormányozzák: cselekedeteiben egyik ember csak talá-
lomra, mint a vak, igazodik a másikhoz, s lépten-nyomon 
egymásba ütköznek, lökdösődnek.”

Comenius – Jan Amos Komenský (1592–1670)
cseh író, pedagógus

„…azt a vallási elvet, hogy a hit cselekedetekben nyilatkoz-
zék meg, igen helyes átvinni a fi lozófi ákra is: gyümölcsük 
szerint ítéljünk róluk is…”

Francis Bacon (1561–1626) angol fi lozófus, lordkancellár

(Ítéletet tart a nemzetek fölött)
„A modern krízis vallásos krízis. Minden más függvénye 
ennek az egynek: politika, társadalom, gazdaság, művé-
szet, fi lozófi a. A vallás minden lét legmélyebb pontja: az 
élet transzcendens csúcsa, amiből az élet értelme fakad, 
célja, szépsége, gazdagsága, és ez irányítja a gazdaságot is.”

Hamvas Béla (1897–1968) író, fi lozófus

(Jöjjetek, járjunk az Úr világosságában!)
„Vallás nélkül nincs jövője az emberi kultúrának. De akkor 
sincs jövője, ha a vallások úgy maradnak, mint amilyenek.”

Nyíri Tamás (1920–1994) fi lozófus

VERS
(Az utolsó napokban…)

Pilinszky János: Aranykori töredék (részlet)

Öröm előzi, hirtelen öröm,
ama szemérmes, szép anarchia!
Nyitott a táj, zavartan is sima,
a szélsikálta torlaszos tetőkre,
a tenger kőre, háztetőre látni:

az alkonyati rengeteg ragyog.
Kimondhatatlan jól van, ami van.
Minden tetőről látni a napot.

Az össze-vissza zűrzavar kitárul,
a házakon s a házak tűzfalán,
a világvégi üres kutyaólban
aranykori és ugyanaz a nyár!
…

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Mikor jönnek el az utolsó napok?
Eljön az az idő, amikor minden nép felismeri Isten ha-

talmát, és tudni fogja, hogy Isten hol található? Honnan 
való a pogány népek istenismerete? Isten nekik is kijelenti 
magát? Megosztja magát Izrael és a népek között, a válasz-
tottak és a nem választottak között? Vagy Izrael misszió-
ja olyan hatásos lesz, hogy minden nép félreteszi az addig 
imádott, tisztelt isteneit, lefokozza őket, és egyedül a min-
denható Istent fogja imádni és szolgálni? Akkor annak a 
bevallása is megtörténik, hogy korábbi istenhitük, vallá-
sosságuk téves irányba vitte őket.

Ha a népek maguktól rájönnek, hogy az élő Isten az 
Úr, akkor erre Izraelnek is magától kellett volna rájönnie.

Az ítélet lehetősége ébreszti föl a népeket istenismeret-
re, úgy, mint Ninivében, amikor Jónás Isten türelmének ha-
tárát negyven napban szabta meg?

Milyen lesz az ítélet?
A népek felismerése után rögtön jön az ítélet?
Mi lesz az ítélet után, folytatódik a földi lét, csak har-

cok nem lesznek, és minden ember békességben él, vagy 
ez csak egy szimbolikus látomás?

Van-e jelentősége a népek eszmélése sorrendjének? Is-
ten őket is úgy kezeli, mint a választott népet?

Izrael vajon hogyan fogadja a számára addig tisztáta-
lannak tartott népeket – akik nem Isten törvénye szerint 
éltek, étkeztek –, mint akikkel „osztozik” Isten kijelentése-
in? Az Újszövetségben Péter apostol erősen ellenállt, hogy 
az égből lepedőben érkező, számára tisztátalan csúszómá-
szókból egyen. Pedig az már az új szövetség kora, amely-
ben Jézus sokféle korlátot lebontott; a gyermekeket magá-
hoz fogadta, a bűnösöket nem kirekesztette, hanem befo-
gadta; az asszonyokra elsőként bízta rá, hogy elmondják 
feltámadása hírét, pogányokkal közölte Isten kegyelmét…

Olyan lesz ez a nagy gyülekezés, mint a páskaünnep 
vagy más nagy ünnepek, amelyekre a vidéken, sőt a más 
országokban élők is elzarándokolnak? Mindenféle népek 
együtt fogják énekelni vonulás közben Izrael énekeit, és 
már útközben együtt mennek az Izraelhez tartozókkal?

Az utolsó időben még lesz lehetőség, alkalom az Úr ta-
nítását meghallani?
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