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M É C S E S  A  T E  I G É D 

Mondjatok áldást tiszta szívvel
P E T R I  G Á B O R

„Mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, óv-
ja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot; 
(…) cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet.” (1Pt 3,10–11)

Mindent elsöprő mértékben zúdul ránk a negativitás. Szinte 
mindegy, merre nézünk, társadalmunk életének legfőbb te-
rületein – a gazdaságban, a politikában, a közéletben, a kul-
túrában, a tudományban – már-már korszellemmé duzzad-
va borít el mindent a gyűlölködéssel, ellenségeskedéssel, vi-
szálykodással, paranoiával és görcsbe merevedett tagadással 
fertőző negatív gondolkodás. A szennyezett gondolatfolyam 
minden létező médiumon utat talál magának, hogy beárad-
jon a tudatunkba, majd leigázza a mélytudatunkat is. A sötét-
szürke tudatködben önkéntelen, pavlovi refl exként alakul ki 
bennünk a negatív látásmód, a pesszimista ítélkezés és a rezig-
nált reménytelenség, amely egyre éhesebben még több nega-
tív gondolatot vonz magához. És miközben a tagadás és rom-
bolás rajtunk keresztüláramló erői a világban összeadódnak, 
csodálkozunk, hogy világunk eresztékei recsegnek-ropognak, 
s egyéni és kollektív életünk egyre kevésbé működőképes.

Péter apostol elfordul a világ negativitásától, és arra szólít 
fel, hogy mi is ezt tegyük. Azt mondja, ne fi zessetek a gonoszért 
gonosszal vagy a gyalázkodásért gyalázkodással. De a túlsá-
gosan is emberi reagálás leküzdhetetlen. Környező világunkat 
jórészt ezek az emberi reakciók alakították olyanná, amilyen.

„Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. 
Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fi ainak nevez-
tetnek.” Péter apostol mintha csak ezt a jézusi tanítást foly-
tatná levelében: valójában most, a jelenben kimondott sza-
vainkkal és elvégzett tetteinkkel határozzuk meg a jövőn-
ket, a jövőbeli életünk minőségét. Azt állítja, hogy az igazat 
és a jót kell élnünk és cselekednünk, ha igaz és jó életet aka-
runk magunknak. Azt állítja, hogy – legalábbis korlátozott 
emberi szinten – valóságunk teremtői vagyunk.

Péter lényegét tekintve a jézusi aranyszabályt fogalmaz-
za meg, amikor leírja, hogy mi a kiegyensúlyozott, örömteli, 
boldog élet titka. Ez alapján alapvetően fontos tehát, hogy mit 
mondunk, és mit cselekszünk, mert a törvény alapján az fog 
visszatérni hozzánk, ami belőlünk kiárad környező világunk-
ba. Ez alakítja mindenkor a környezetünket, világunkat, való-

ságunkat. És fontos, hogy tisztában legyünk azzal, mi az, ami 
szavaink és tetteink mögött áll. „Amivel csordultig van a szív, 
azt szólja a száj.” Hatalmas erejű igazság ez, amely nemcsak a 
szívünkről, hanem az elménkről is elmond valamit. A szava-
ink és tetteink mögött ugyanis gondolataink állnak. Bűnbánó 
imánkban sokszor mondjuk, mégpedig a helyes sorrendben: 
„vétkeztem ellened gondolattal, szóval és cselekedettel”. A gon-
dolataink határozzák meg a szavainkat, és szavaink formál-
ják cselekedeteinket. Legmélyebbről fakadó feladatunk tehát 
az, hogy mindenkor éberen ügyeljünk gondolataink tisztasá-
gára. Ha gyalázkodunk, gondolataink negatívvá és mocskos-
sá tesznek, ha áldást mondunk, gondolataink tisztulnak, és a 
fény felé emelnek minket. Soha ne feledjük, hogy egyedül mi 
vagyunk az Úr előtt felelősek gondolatainkért s az azok nyo-
mán kimondott szavainkért és véghezvitt tetteinkért.

Szeretnénk örülni az életnek? Szeretnénk jó napokat lát-
ni, örömteli és boldog élményeket átélni? Ügyeljünk gondo-
lataink, szavaink és tetteink tisztaságára. Örömteli, tiszta, 
igaz és jóságos gondolatokkal megváltoztathatjuk életünket. 
És ez még akkor is így van, ha az életben sok megpróbálta-
tással és szenvedéssel kell megküzdenünk, és sokszor ne-
héz keresztet kell cipelnünk az úton. A szív örömei ugyanis 
már most, a megpróbáltatások közepette is biztonságot és 
lelki békét adhatnak az igazság cselekvőinek, hiszen arra hí-
vattunk el, hogy áldást és örök életet örököljünk. Már most 
„[b]oldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.”

Bűnökkel terhelten és romlott létállapotban életünk min-
den egyes napján tisztaságra törekedni szívünkben és elménk-
ben? Emberfeletti a feladat, teljesíthetetlen számunkra a követel-
ményszint. Magunkra hagyatva ezzel a kihívással kilátástalan 
lenne a helyzetünk. Tekintsünk hát arra, akire az apostol mutat: 
arra, aki legyőzte a bűnt, a sötétséget és a halált; annak követé-
sére szólít fel, aki megváltó művével legyőzte a gonosz világot.

Krisztus a mi végtelen erőforrásunk abban az önmagunk 
ellen folytatott harcban, hogy napról napra mi is legyőzzük ma-
gunkban a bűnt, szívünk sötétségét és gondolataink tisztátalan-
ságát, és egyre inkább haladjunk a lelki-szellemi tisztaság felé. 
A felé a mennyei szféra felé, ahonnan táplálkozva lényünk meg-
tisztulhat, s rajtunk keresztül, szolgálatunkat eszközül használ-
va új, békés és tiszta világot teremthet körénk a Teremtő.
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T A N U L M Á N Y O K 

Migráció és teológia1

N A G Y  D O R O T T Y A

Az elmúlt két évtized tudományos publikációi egyre na-
gyobb érdeklődést mutatnak a vallás és a migráció bonyo-
lult kapcsolatának tanulmányozása iránt.2 Az érdeklődés 
vallásszociológusok és kultúrantropológusok körében a 
legélénkebb. Megfi gyelhető azonban, hogy az e témában 
publikált tudományos írások listáján a teológia szempont-
jából történő elmélkedések, tanulmányok, kutatások alig 
szerepelnek. A Migration and Th eology című munka első-
sorban ezt a hiányt kívánja pótolni.

E teológiai-missziológiai munka kettős célt fogalmaz 
meg: multidiszciplináris párbeszédre indít, valamint a mig-
ráció3 és a vallás kapcsolatát teológiai-missziológiai szem-
pontból vizsgálja. A tanulmány a globalizációt teszi meg 
konceptuális keretévé,4 és három, a szociológiában és ant-
ropológiában kevésbé szereplő kiindulási pontot választ: 1. 
a migráció kérdését két posztkommunista országban vizs-
gálja; 2. a kereszténység (spiritualitás) – migráció – nem-
zeti hovatartozás triangulációjával dolgozik; 3. a migráci-
óra úgy tekint, mint mozgások, elmozdulások sorozatára, 
és nem mint A pontból kiinduló, B pontba megérkező egy-

 1 Jelen írás Nagy Dorottya Migration and Th eology: Th e Case of Chi-
nese Christian Communities in Hungary and Romania in the Globalisa-
tion Context [Migráció és teológia: a kínai keresztény közösségek esete 
Magyarországon és Romániában a globalizáció kontextusában] (Boe-
kencentrum, Zoetermeer, 2009) című könyvének vázlatos ismertetése. 
A könyv az azonos című disszertáció némileg módosított formája. A 
disszertáció megvédésére 2008. december 16-án az utrechti (Hollandia) 
egyetemen került sor. 
 2 A jelen írás ismertető jellegéből adódóan a szerző csak minimáli-
san használ bibliográfi ai utalásokat.
 3 A migrációt a D. Massey és mások által kidolgozott elmélet ér-
telmezésében használom. A disszertáció a köznyelvben „nemzetközi 
migráció” néven ismert jelenséggel foglalkozik. 
 4 A disszertáció D. Held, A. McGrew, P. Hirst, G. Th ompson, A. Gid-
dens, R. Robertson, J. Tomlinson, A. Appadurai, U. Beck globalizáció-
szakértők munkáján tájékozódik.

szeri és befejezett ki- és bevándorlásra. Az állandóan úton 
lévő ember életében a ki- és bevándorlások, az indulások 
és érkezések közötti folyamatok fontos identitást alakító 
tényezőkként értelmezhetők.

Az értekezés két szinten, egy konkrét és egy elméletibb 
szinten történik. Az előbbi esettanulmányban, az utóbbi 
rendszeres teológiai refl exiók formájában valósul meg. Az 
esettanulmány a Magyarországon és Romániában élő kí-
nai keresztény közösségekben vizsgálja migráció és teo-
lógia kapcsolatának konkrét megnyilvánulásait. Elméle-
ti szinten is a migráció keresztény szemszögből való meg-
közelítéseire fi gyel.

Kontextusszimbolika

A globalizáció a kortárs társadalmak tudományos és ke-
vésbé tudományos szóhasználatának egyik kulcsszava. Tu-
dományos megközelítése, leírása és elemzése egyre rész-
letesebb. A globalizációt megszemélyesítik, képekkel, jel-
képekkel, pozitív és negatív jelzőkkel látják el. A számos 
magyarázat csak a szó közhasználatiságát növeli, de a szó-
val jelölt jelenséget nem teszi közérthetőbbé.

A tanulmány5 a globalizációt a kontextus szimboliká-
ján keresztül értelmezi. A szimbolika kidolgozásában a 
kontextus latin eredetű szó jelentése segített. A kontextus 
szó a latin nyelvben elsődlegesen a szövés tevékenységére 
utal. Az „összeszőni”, „egybeszőni” fordítás adhat hasz-
nosabb útbaigazítást. A kontextusszimbolika gondolat-
menetében az ember mint egyén, illetve az emberi közös-
ségek aktív szövői, alakítói, formálói a mindenkori szoci-
ális, politikai, gazdasági, földrajzi és vallási valóságnak. 

 5 A „tanulmány”, „dolgozat”, „értekezés” szavak a doktori érteke-
zésre utalnak.  
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A világ alakítása, „szövése” ebben az értelemben egyszer-
re folyamat és eredmény (szövet).6 A kontextusszimbolika 
megakadályozza azt, hogy a globalizációról mint az em-
beren kívüli, az embert „nagyhatalomként” érintő, meg-
személyesített jelenségként essen szó. Nyilvánvaló, hogy a 
szövetet alkotó szálak, minták, színek különböznek, ez a 
sokféleség mégis egyetlen egységet alkot. Teológiai szem-
pontból lehetetlenség a globalizációt elvonatkoztatni az em-
ber személyétől. A gazdasági, politikai, szociális folyama-
tok alakításában az embernek aktív szerep adatott. Teoló-
giai szempontból izgalmas kérdés marad, hogy az ember 
e világot alakító szerepében kapcsolatot ápol-e a Teremtő-
vel, és ha igen, milyen formában.

A globalizáció eff ajta értelmezésében az emberek kö-
zötti találkozások7 és interakciók rendkívül lényegesek. A 
tanulmány érvelésrendszere világossá teszi, hogy a migrá-
ció, az emberek mozgása, elmozdulása az az aktus és fo-
lyamat, amelynek révén a találkozások, az egymással való 
interakciók létrejönnek. Ebben az érvelési rendszerben a 
migráció az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb di-
namika, amelyen keresztül az emberek egyénként és közös-
ségek tagjaiként, tudatosan vagy kevésbé tudatosan részt 
vesznek a kontextus alakításában. Migráció nélkül alig-
ha lehet globalizációról beszélni. A találkozások azonban 
nemcsak az ember külső terében történnek meg, hanem a 
belső terében is, hiszen a külső találkozásokat az ember a 
belső térben dolgozza fel, értelmezi. A globalizáció kontex-
tusában, a folyamat és eredmény (szövet) koordinátarend-
szerében migráció és teológia találkozása az egyik legszig-
nifi kánsabb találkozás. Ennek az elméleti találkozásnak a 
gyakorlati megnyilvánulásai több szinten és több irány-
ban történnek. Jelen rövid ismertető írás a migrációteoló-
gia identitást érintő szintjéről tájékoztat, illetve a migráns 
és nem migráns felek közötti viszony, találkozás(ok) prob-
lémáit elemzi.

A trianguláció8 logikája

A disszertáció a trianguláció alatt az identitás két fontos 
összetevőjének, a nemzeti hovatartozásnak és a spiritua-
litásnak (jelen esetben a keresztény hitnek) a migrációval 
történő összekapcsolását érti. A migrációnak e két alkotó-
val való találkozása azt eredményezi, hogy maga a migráció 
is identitást alkotó komponenssé válik. A folyamat érdekes-

 6 Használhatnánk itt a szövődmény szavunkat is, amely egy folyamat 
már befejezett és még éppen zajló szakaszait egyszerre jelöli.
 7 A disszertáció tudatosan az encounter kifejezést használja. Az en-
counter, a találkozás módja és tartalma sokféle lehet. A lehetőségek az 
összeütközés és egymásra találás skáláján helyezhetőek el.  
 8 Az eredeti, angol nyelvű szövegben a szerző a triangulation kifeje-
zést használja. A magyar nyelvben az egzakt tudományokban használt 
„háromszögelés” fordítás ismert.

sége abban rejlik, hogy a trianguláció mindig két tábort te-
remt: azok táborát, akik a migrációt migránsként élik meg, 
illetve azok táborát, akik a migráció jelenségével a közöt-
tük élő migránsok révén szembesülnek. Téves elnevezéssel 
helyiekről és nem helyiekről szokás beszélni. Ez a megne-
vezés azonban a migráció olyanfajta hermeneutikáját kó-
dolja, amelyben a migráns soha nem azonosítható a helyi-
vel, holott éppen a jelen trianguláció igazolja, hogy egy és 
ugyanazon hely (locus) lakóiról van szó. Helyesebb tehát a 
műhelymunka szintjén migránsokról és nem migránsokról 
beszélni.

A trianguláció fogalmának használata azt is hangsú-
lyozza, hogy téves többes identitásról beszélni (multiple 
identities). Az ember egyetlen – több összetevőből álló – 
identitással rendelkezik. Az identitás összetevői, elemei 
változó természetűek. Az ember környezetéhez való vi-
szonyának, a szövetben elfoglalt helyének függvényében 
válnak egyes identitásalkotó összetevők dominánsabbak-
ká vagy éppen látensekké.

A Magyarországon és Romániában élő kínai keresz-
tény közösségek olyan helyek, amelyekben a fent leírt tri-
anguláció mind egyéni, mind közösségi szinten megnyil-
vánul. A Kínából Magyarországra és Romániába érkezőket 
a már Magyarországon, illetve Romániában élők kínai-
ként azonosították be. Tehát a migrációval való találko-
zás nem a szociális státus identitáskomponensét (példá-
ul kiskereskedők vagy vendéglősök) aktivizálja, hanem 
azonnal a nemzetiségi hovatartozást. A migránsok ha-
sonló logikát alkalmaznak. A kínaiság, a nemzetiségi ho-
vatartozás számukra is fontosabb szerepet tölt be az iden-
titásdiskurzusban, mint a szociális státusz. A migránsok 
és nem migránsok triangulációja azonban többek között 
egy fontos ki nem mondott, de kódolt különbséget hordoz 
magában: a nem migránsok számára a „kínai” vagy „kí-
naiak” (be)azonosítás egyfajta marginalizációt is jelent; 
a migránsok számára kínainak lenni megkülönböztetett 
helyzetet, felsőbbrendűséget is jelent. A nem migránsok re-
torikája a nem migránsok megkülönböztetettségéről szól. 
Ezek a retorikák azonban mindkét esetben csak saját kö-
rökben szólalnak meg.

Egyértelmű tehát, hogy a migráció a nemzeti hovatar-
tozásnak mint identitást alkotó komponensnek az újraér-
telmezésére, átértékelésére ösztönöz. Ezekben a folyama-
tokban lesznek láthatóvá a hazaszeretet, a nemzeti elköte-
lezettség, a nemzet jelentése, az idegenekhez való viszony, 
a nacionalizmus, az idegengyűlölet és hasonló témák kö-
rüli viták.

A trianguláció lényege azonban éppen abban rejlik, 
hogy a migráció egyszerre aktivizálja a nemzeti hovatar-
tozást és a spiritualitást (jelen esetben a keresztény hitet). 
Az ebből származó kérdések sokfélék. Például az esetta-
nulmányra hivatkozva: mit jelent magyarnak (kínainak, 
románnak) és kereszténynek lenni? Magyar (román, kí-
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nai) keresztény vagy keresztény magyar (román, kínai)? A 
probléma tovább bonyolódik azáltal, hogy a nemzeti ho-
vatartozás és spiritualitás migrációval kapcsolatos retori-
kái gyakran egymással szöges ellentétben álló kijelentése-
ket fogalmaznak meg.

Egyszerűsített megoldások

A trianguláció teológiai elmélkedésre kényszeríti a migráns 
és nem migráns feleket. A disszertáció bemutatja, hogy 
paradigmaszerűen a legtöbb migrációról szóló teológiai 
elmélkedés indító kérdése: mit tanít a Szentírás a migrá-
cióról? Ebből a kérdésből kiindulva a két fél, migráns és 
nem migráns előbb-utóbb arra a következtetésre jut, hogy 
a Szentírás a migráció kézikönyve. Ábrahám, Ruth, Jézus 
és a tanítványok személye a legtöbbet emlegetett migráns 
példaképek.

A paradigmában a következő érvelési lépések fi gyel-
hetők meg. A nem migráns fél a trianguláció keretében, 
a Szentírás tanulmányozása során arra a felismerésre jut, 
hogy ő valójában migráns. A Föld a keresztény ember át-
meneti lakóhelye, de „nincsen itt maradandó városunk”. 
A migráns fél a Szentírás tanulmányozás során arra a kö-
vetkeztetésre jut, hogy a Földet a Teremtő az emberre bíz-
ta, hogy egy Föld van és egy emberiség, tehát gyakorlatilag 
a migráns nem migráns. Ebben a paradigmában a teoló-
giai refl exió nyomán mindkét fél a másik kiinduló pozíci-
ójába kerül. Ez az elmozdulás azonban elméleti/elmélke-
dési szinten marad, és a gyakorlatban egyik fél sem moz-
dul ki eredeti álláspontjából. Vagyis a nem migráns fél nem 
migránsként viselkedik, és a migrációt problémaként ér-
telmezi. A migráns fél pedig aligha mutat felelősséget a je-
lenlegi lakóhely (locus), környezet iránt.

A migráció problémaként való értelmezése a nem mig-
ráns keresztény feleket megoldáskeresésre indítja. Ez poli-
tikai szabályozások támogatásában vagy elutasításában, il-
letve diakóniai projektek kidolgozásában valósul meg.9 Ez 
az értelmezés azonban a migráns és nem migráns közötti 
viszonyban alá- és felülrendeltséget, kiegyensúlyozatlan-
ságot eredményez. Az erőviszonyok kiegyensúlyozatlan-
ságát a migráns fél a gyakorolt keresztény hit szintjén te-
remti és éli meg. Ebben az alá- és fölérendeltségi viszony-
ban a migránsok keresztény közösségei is gyakran csak 
diakóniai projektek révén kerülnek kapcsolatba a nem mig-

 9 Ebben a paradigmában fogalmazódik meg az úgynevezett emig-
rációteológia (az elnevezést az USA-ban élő római katolikus teológu-
sok használták először), a vendégszeretet teológiája (A. Sutherland, 
E. Newman, A. Yong), az emberi jogok teológiája (J. Moltmann), a 
gyökértelenek teológiája (Egyházak Világtanácsa), a multikulturális 
teológia (E. H. F. Law, B. Blount, L. Tisdale).  

ráns keresztényekkel, illetve az alárendelt szerepébe kény-
szerülnek.10

A fentiek alapján megállapítható, hogy az a teológi-
ai paradigma, amely a migráció jelenségeit a „Mit tanít a 
Szentírás a migrációról?” kérdés megválaszolásával kez-
di, csak az egyes felek belső köreiben lehet funkcionális. A 
fenti paradigmával gyakorolt teológiai refl exió csak a sa-
ját körökben használható, és nem segíti elő a migráns és 
nem migráns felek tényleges, teológiai szinten történő ta-
lálkozását. A fent bemutatott paradigma legnagyobb hiá-
nyossága az, hogy a migráns és nem migráns kategóriá-
kat nemcsak műhelymunkai elnevezéseknek tekinti, nem 
is csak az identitást alkotó komponensek egyikének, ha-
nem ezekkel a kategóriákkal fedi az egyes ember és/vagy 
közösségek identitását.11 A „Mit tanít a Szentírás a migrá-
cióról” paradigma a találkozásokat érintkezésekben, egy-
másmellettiségekben, egymásba futásokban vagy ütközé-
sekben engedi megvalósítani.

Találkozás: az „Olyan, mint te” modell

A globalizációs kontextussal és kontextusban értelmezett 
migráció felhívja a fi gyelmet arra, hogy a sokrétű folyama-
tokat lehetséges és szükséges mikroszinten is vizsgálni. A 
mikroszint a kontextus alakítását buberi szóhasználattal 
én-te viszonyra bontja, sőt ezt a viszonyt lokalizálja, föld-
rajzi összefüggéseiben mutatja meg, azaz a migráció által 
létrejött szomszédságokat, egymás mellé kerüléseket he-
lyezi előtérbe. A kontextus dinamikája magával hozza a „Ki 
került mellém, ki mellé kerültem?” kérdéspárost. Továbbra 
is minden az identitás körül forog.

A fentiekben vázolt paradigma változatai – a Jézus, Áb-
rahám, Ruth mint migráns, valamint migránsok, mint Jé-
zus, Ábrahám, Ruth – olyan identifi káló gyakorlatokként 
értelmezhetők, amelyek ugyancsak erre a kérdéspárra pró-
báltak válaszolni. Az említett paradigmának az etika irá-
nyába elmozdult változatai olyan bibliai szövegeket keres-
nek, amelyekkel a migránsok, illetve nem migránsok irán-
ti magatartást szabályozni lehet. Példa erre az úgynevezett 
nem migráns fél (műhelymunkai szóhasználat) által sokat 
idézett Mt 25,31–45 vagy 3Móz 19,33–34. Ezek a textusok, 
amellett, hogy expliciten érintik a migráció jelenségét, di-
rekt vagy indirekt módon a nagy parancsolatra (5Móz 6,5; 
3Móz 19,18; Lk 10,27) is utalnak. A migrációs szituációkra 
alkalmazott legnépszerűbb nagyparancsolat-textus a luká-

 10 Migráns szempontból megfogalmazott teológiákra példa az önélet-
rajzi teológia (D. Ng), a diaszpórateológia (F. F. Segovia, E. S. Fernan-
dez), a marginalitás teológiája (P. C. Phan, J. Y. Lee), a jövevény teoló-
giája (S. H. Lee). 
 11 Ebben a paradigmában a nem migráns által használt „kínai” azo-
nosító a „migráns” szinonimája. 
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csi, amelyet az irgalmas samaritánusról szóló történet kere-
tein belül értelmeznek. A nagy parancsolat így szinte telje-
sen kiszakad az ószövetségi szövegkörnyezetből, és a héber 
szöveg görög fordításával (ferdítésével) teológiailag tovább-
ra is fennmarad a migráns és nem migráns közötti erővi-
szonyok kiegyensúlyozatlansága. Ebből a gondolatrend-
szerből táplálkozik az úgynevezett vendégszeretet teológi-
ájának (hospitality theology) legtöbb változata. Az érvelés 
szerint a migránsokra mint felebarátokra (neighbour) kell 
tekinteni, és egészen leegyszerűsítve az úgynevezett nem 
migráns keresztények feladata, hogy az elesett, segítségre 
szoruló migránsokat támogassák, segítsék, „ápolják”. Ez 
az értelmezés aligha számol azzal, hogy a migránsok je-
lentős százaléka nem szorul sem anyagi, sem szellemi tá-
mogatásra, sőt megalázónak tartja a nem migráns fél ef-
féle megbélyegző viszonyulását. Mindez még inkább bizo-
nyítja, hogy migráns és nem migráns felek között milyen 
nehéz tartalmas, teológiai szinten működőképes találko-
zást létrehozni. Marad a kérdés tehát, hogy a fi zikai egy-
másmellettiségből hogyan lesz találkozás.

A disszertáció a nagy parancsolat szövegértésével egy, 
a migráció teológiai értelmezésében is eredményre vezető 
modellt kínál. A jelen írás kereteibe csupán a modell nagy 
vonalakban való ábrázolása fér bele. A modell a nagy pa-
rancsolat Tórában megtalálható szövegének fordításával és 
értelmezésével indít. Jelen írás csak magára a parancsolat-
ra koncentrál:  (3Móz 19,18b). A legelter-
jedtebb magyar fordítása ennek a parancsolatnak: „szeresd 
felebarátodat, mint magadat”. Ez a fordítás nem sokban kü-
lönbözik más nyelvek bevett fordításaitól. A legtöbb exegé-
zis a „felebarát” (, neighbour, naaste, Nächste) kér-
dését boncolgatja. A héber szövegben ez a főnév az Ószö-
vetségben nem nagy gyakorisággal előforduló rch (II) igére 
utal, amelynek jelentését „valakivel/valamivel bajlódni”, 
„valakivel/valamivel foglalkozni” szófordulatokkal adhat-
juk vissza. A rēæc és rēceh („felebarát”, „embertárs”) főnévi 
alakok szűkebben a szövetségben társakra, tágabban min-
den emberre mint embertársra vonatkoznak. A TDNT sze-
rint a 3Móz 19,16–18-ban szereplő rēæc egyszerre hordoz-
za a szűkebb és a tágabb jelentést.12 Vagyis a szeretet tár-
gya egyszerre a szövetségbeli embertárs és az azon kívül 
eső ember is mind. A felebarát bibliai fogalma tehát el-
választhatatlanul összekötődik a szeretet etikailag töltött 
parancsával. A felebarát fogalma két ember „találkozásá-
ban”, „összefutásában”, „egymással való bajlódásában” ér-
telmezhető. Mindez azonban még mindig nem változtat a 
migráns – nem migráns viszony kiegyensúlyozatlanságán, 
de a globalizáció kontextusként való értelmezését erősíti. 

A migráció globalizációs kontextusban értelmezett di-
namikája az egyes ember másik emberrel való „bajlódását”, 
„törődését” eredményezi. A nagy parancsolat szeretetet 

 12 Johannes Fichtner: , in TDNT 6. 312–315. o. 

parancsol. Az elterjedt fordítás – „Szeresd felebarátodat, 
mint magadat” – éppen itt válik problematikussá. Ez a for-
dítás ugyanis a szeretet milyenségéről beszél: ugyanazzal 
a szeretettel légy embertársad iránt, mint önmagad iránt. 
Lk 10 görög szövege a Septuaginta fordítására támaszkod-
va szintén ezt a fordítást hozza, illetve ezt az értelmezést 
sugallja. A disszertáció e téren történő exegézisgyakorla-
ta megkérdőjelezi ennek a fordításnak a dominanciáját. A 
héber szöveg ugyanis egy másik lehetséges helyénvaló for-
dítást is magában hordoz. Néhány zsidó exegéta hangot 
adott ennek a fordításnak. Naft ali Herz Wessely (1782) for-
dítása: „Liebe den Nächsten, der dir gleich ist”,13 a Buber- 
és Rozenzweig-féle fordítás pedig a következő: „Halte lieb 
deinen Genossen, dir gleich.”14 A nagy parancsolat lehet-
séges helyénvaló magyar fordítása: „Szeresd felebarátodat, 
aki olyan, mint te magad.” Ez a fordítás a „mint te”-t ap-
pozícióként, és nem az ige adverbiális minősítőjeként érti. 

A „Szeresd felebarátodat, mint magadat” fordítás az 
önszeretet értelmezésére indít. A „Szeresd felebarátodat; 
ő olyan, mint te” fordítás az egyén önértelmezését , iden-
titásának megfogalmazását aktivizálja. Az első fordítás 
azt kérdezi, hogyan szeretem magamat; a második fordí-
tás arról kérdez, ki vagyok. Minden az identitás körül fo-
rog. A „Szeresd felebarátodat; ő olyan, mint te” fordítás az 
egyén és a másik kilétének tisztázására szólít fel, de egy-
ben eligazító választ is ad. A felebarátod, a „hasonmásod”, 
s mindez a teremtés eseményében válik világossá. Ezen a 
ponton egyensúlyozódnak ki a migráns és a nem migráns 
közötti erőviszonyok.

A lukácsi történet újraolvasása a fent kidolgozott for-
dítási lehetőség fényében rámutat arra, hogy megtévesztő 
és szegényes lenne a történetet csupán szociáletikai szin-
ten olvasni, s ebből kiindulva a vendégszeretet teológiá-
ját, a gyökértelenek teológiáját vagy hasonló, egyenlőtlen-
ségeket tápláló teológiákat kidolgozni. A lukácsi mondás 
„Szeresd felebarátodat; ő olyan, mint te” fordítása irányt 
mutat minden migrációval foglalkozó teológiai gyakorlat 
számára. A disszertáció bemutatja, hogy a migráns – nem 
migráns viszonyban alkalmazott terminológia a migráns 
másságát hangsúlyozza (például idegenek, jövevények, ven-
dégmunkás, menekült). A másság axiómájával indít. A má-
sik, a másmilyen fogalma uralja a posztmodern teológiák 
diskurzusait is. A másság ünneplése a modern teológiák 
egyik meghatározó iránya.

A felebarát, szomszéd, hasonmás fent bevezetett fogal-
ma „a másik olyan, mint te” axióma meglétére fi gyelmez-

 13 In: Hans-Peter Mathys: Liebe Deinen Nächsten Wie Dich Selbst. 
Unterschungen zum altestestamentischen Gebot der Nächstenliebe (Lev 
19,18). Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, 1986. 6. o.  
 14 Die Fünf Bücher der Weisung. Fünf Bücher des Moses verdeutscht 
von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig. Jakob Hegner, 
Köln, 1968. 326. o.
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tet. A „hasonmásság” szintjén történő, migráns és nem 
migráns közötti találkozásban lehullnak az egyenlőtlensé-
get tápláló megbélyegzések. Az identitást alkotó összetevők 
a helyükre kerülnek. A találkozást az a felismerés határozza 
meg, hogy mindkét felet ugyanaz a Teremtő teremtette.15 Az 
identitás egyéb komponensei (például nemzeti hovatarto-
zás, szociális státus) is helyes megvilágításba kerülnek. Eb-
ben az egyenlőségben a migráns és nem migráns megneve-
zések valóban a műhelymunka szintjén tudnak maradni.

Mindezek után elmondható, hogy a migrációról szó-
ló teológiai elmélkedések kiindulópontja a felek közötti 
egyenlőségnek a felismerése és kimondása kell hogy legyen. 
Az egyenlőség nem jelent azonosságot. A „hasonmásság-
ban” kinek-kinek ott vannak a személyes, egyedi jegyei. Az 
egyenlőséget a Teremtővel fenntartott viszony őrzi.

Az esettanulmány nyelvén a fent leírtak azt jelentik, 
hogy keresztény kínai migránsok és keresztény nem kínai 
nem migránsok Magyarországon és Romániában egymás-
mellettiségüket a „Szeresd felebarátodat; ő olyan, mint te” 

 15 Az érvelésnek ez a fajta explicit retorikája csak monoteista migráns 
és nem migráns felek között alkalmazható. Implicit módón azonban az 
a fél, amely ezt az érvelést magáévá tette, minden emberi interakcióban 
alkalmazza.

parancs egyenlőségre szólító erejében élik meg. Ebben a 
paradigmában a Magyarországon és Romániában élő nem 
migráns keresztények (téves megnevezéssel helyiek), akik 
a migrációt legfeljebb csak problémaként emlegetik, nem 
a problémamegoldás céljával kell hogy keressék a találko-
zást. A keresztény kínai közösségek pedig ennek a paradig-
mának a segítségével felismerhetik, hogy a keresztény egy-
ház valóságába a Magyarországon és Romániában létező 
úgynevezett történelmi egyházak is beleférnek.

A „Szeresd felebarátodat, szomszédodat; ő olyan, mint 
te” paradigmája megszünteti az erőviszonyok egyenlőtlen-
ségét, valamint a trianguláció folyamatait is korrigálja. Ez a 
paradigma az egymásratalálás találkozásait kínálja. Ezek-
ben a találkozásokban mindkét fél, migráns és nem migráns 
egyaránt tudatosítja, hogy egymás „hason másaként”, egy 
adott időben ugyanazt a területet lakják be, vagyis mind-
ketten helyiek. Egy és ugyannak a hely nek a lakói, tehát egy 
és ugyanazon helyért felelősek. A globalizációs kontextus 
alakítása, a világ szövése, tovább szövése nagymértékben az 
emberek közötti interak ció ered ménye. A „Szeresd felebará-
todat, »szövőtársadat«; ő olyan, mint te” parancsa meghatá-
rozza a találkozások milyenségét. Azok a találkozások azon-
ban, amelyek egymásratalálások is, többnyire nem vélet-
lenszerűek, hanem tudatos döntésen alapuló cselekedetek. 

Művészet, mozi, prédikáció1

Homiletika a mozivászon előtt és a kamera mögött

P E R C Z E  S Á N D O R

Bevezetés1

A nappali üres, csak egy zongora áll benne. A hangszer 
mellett pedig Julie. Most érkezett haza a kórházból, aho-
vá egy autóbaleset miatt került. Férjét és hatéves kislányát 
veszítette el, mindketten meghaltak. Ő kómában feküdt, 
még a temetésükre sem tudott elmenni. Most itthon van, 
de csak azért jött, hogy körülnézzen utoljára az üres ház-
ban, mielőtt eladja, és máshová költözik. A zongora mellett 
a földön egy papírlapot lát, kézzel írt kotta – férje befeje-
zetlen darabja az. Julie a hangszer mellé lép. Ujjai lassan 
megérintik a fekete-fehér billentyűket. Rápillant a kotta 
első hangjegyére, majd leüti a hangot. Aztán még egyet… 
Nézi a kottán a következő hangjegyet… és leüti a zongorán. 

 1 Kunst, Kino und Kanzel. Die Ästhetik des Films und die Gestalt der 
Predigt címmel az Erlangen-Nürnbergi Friedrich-Alexander Egyete-
men megvédett disszertáció néhány alapgondolata.

Egy hangjegy… egy billentyű. Lassan kibomlik a dallam. 
Julie könnyein keresztül egyesével fókuszál a kotta hang-
jaira, és hallja őket a zongorán. Aztán a papírra írt utolsó 
hangjegy is elfogy, az üres kottasoron szeme lassan siklik 
tovább. A hangjegyek elfogytak, de a zene még mindig szól, 
a hangok még mindig érkeznek a zongora felől. A dallam 
hangjegyek nélkül folytatódik tovább.

Krzysztof Kieslowski 1993-ban készült Három szín: Kék 
című fi lmjének ez a jelenete lett számomra az igehirdetés 
szimbólumává. Ha ilyen lehetne az igehirdetés! Ha a Bib-
lia lapjain lévő fekete, néma betűk az igehirdető előtt élet-
re kelnének. Megszólalna egy dallam. És akkor is hangza-
na tovább – ugyanabban a hangnemben és tempóban –, 
amikor a betűk elfogynak a lapról. Életre kelteni és foly-
tatni a Szentírásban elkezdett dallamot. Ha kell, könnye-
ken keresztül betűzve a szavakat. Ilyen lehetne az igehirde-
tés. Művészet, amely nem kioktatni, hanem láttatni akar. 
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Művészet, amely nemcsak az értelemre, hanem az érze-
lemre is hat. Művészet, amely Istenről szól emberi módon.2 

Művészet, mozi, prédikáció. A világ három, első pillan-
tása egymástól távol eső szelete. A következőkben azt sze-
retném vázolni, mennyiben művészet a prédikáció, és mi-
lyen rokonságban áll a fi lmmel. Másként fogalmazva: milyen 
lehet a homiletika a mozivászon előtt és a kamera mögött.

A nyitott műalkotás – paradigmaváltás

a homiletikában

Gerhard Marcel Martin 1984-ben A prédikáció mint „nyi-
tott műalkotás”?3 címmel közzétett tanulmányát a mai eu-
rópai homiletikatörténet fordulópontként tartja számon. 
Martin ezen írása nyomán indult meg a prédikáció (vala-
mint a gyakorlati teológia) és a művészetek kapcsolatának 
élénk keresése. 

A korábbi paradigma a kommunikációelmélet volt. 
Mar tin kérdésfelvetései után az esztétika lett. 

A kommunikációelméletet magukévá tevő homiletikai 
tanulmányok azt vizsgálták, hogyan érkezik meg az igehir-
dető (küldő) által közvetített bibliai-keresztény tartalom 
(üzenet) a gyülekezethez (befogadó). Az eredmény lesújtó 
volt: a küldő által kibocsátott üzenet csak töredékeiben, je-
lentős átformálódással ér el a befogadóhoz. A küldő és be-
fogadó között egyfajta szűrő működik, amely a kibocsátott 
üzenetet alaposan redukálja.4 Pontosabban a befogadó a hal-
lottakat szubjektív módon dolgozza fel, a privát élethelyzet, 
a szociális háttér és a személyes asszociációk függvényé-
ben. Martin így summázza az igehirdetés kommunikáci-
ós folyamatát: „A prédikáció impulzusait a hallgatóság fo-
gadja ugyan, de önállóan dolgozza fel és »játszik el« vele; a 
vevő vehet valamit, amit a kommunikátor nem is úgy kül-
dött el, ez azonban több és más, mint egyszerű témaváltás 
vagy a megkezdett kommunikáció megszakítása.”5 Ebben 
a kommunikációs helyzetben – számolva a hallgatók sok-
féle és egyéni reakciójával – a megoldás nem lehet az, hogy 
az igehirdető megpróbálja még egyértelműbben, még tömö-
rebben nyomatékosítani a továbbítandó üzentet, mint vala-
mi tanítást. Olyan formáját kell választani a kommunikáci-
ónak, amely „…a hallgatók szabad reakcióinak nagyobb te-
ret enged, amely asszociációkra és érzelmi vételre invitál”.6 

 2 Vö. Nicol, Martin: Ereignis und Kritik. Praktische Th eologie als 
hohe Schule der Gotteskunst. ZTh K, 99 (2002). 226–238. o.
 3 Martin, Gerhard Marcel: Predigt als „off enes Kunstwerk”? Zum 
Dialog zwischen Homiletik und Rezeptionsästhetik. EvTh , 44 (1984). 
46–58. o.
 4 Vö. Dahm, Karl Wilhelm: Hören und Verstehen. Die Predigt in 
kommunikationssoziologischer Sicht. In uő: Beruf: Pfarrer. Empirische 
Aspekte. München, 1971. 218–244. o.
 5 Martin 1984, 48. o.
 6 Uo. 49. o.

Martin az Umberto Eco által bevezetett „nyitott műal-
kotás” paradigmáját látja erre a legalkalmasabbnak. Min-
den művészeti alkotásra (például festmény, vers, zenemű) 
jellemző a nem egyértelműség, pontosabban a többértelmű-
ség, a különféle értelmezési relációk egyensúlyban vagy egy-
más mellett tartása. Eco szerint „…minden műalkotás, ak-
kor is, ha valamilyen szükségszerűség kimondott vagy ki nem 
mondott poétikájából született, természetszerűleg nyitott… 
a lehetséges olvasatok végtelen sora előtt, melyeket a műnek 
megfelelő személyes perspektíva, ízlés és előadás kelt életre.”7 

Teológiai szempontból fontos, hogy a Biblia maga sem 
egy-értelmű mű. A témája egy: Isten története az ember-
rel. De többféle az értelme. Más a hangsúlya a Prédikátor 
könyvének, és más Pál leveleinek. De többféle az előadás-
módja is: énekek, történetek, példázatok, víziók, leírások 
váltják benne egymást, és színesítik a képet Isten és em-
ber történetéről. A Biblia nyitott a lehetséges olvasatok so-
ra előtt. Hetven arca van a Tórának – vallották a rabbik, je-
lezve, hogy nem lehet kimeríteni a tartalmát. 

A prédikációról mint nyitott műalkotásról beszélni te-
hát nemcsak kommunikációelméleti alapokon lehet. Ma-
ga a Szentírás, ez a többszólamú mű adja az alapot, hogy 
a belőle merítő, a bibliai igét megszólaltató beszéd is nyi-
tott, többszólamú legyen.

A művészetek és a prédikáció

A „nyitott műalkotás” paradigmája a homiletika számá-
ra a különböző művészeti ágak teljesen új megközelítését 
tette lehetővé. A homiletikai refl exiót korábban főleg egy-
egy műalkotás teológiai tartalmának kritikája uralta. Az 
esztétikai dimenzió teret nyitott a műalkotások tartalmi és 
formai struktúrájának elemzésére. Ez a fajta szemléletváltás 
forradalminak is nevezhető a homiletikában. 

A kezdeti homiletikai elhatárolódás hátterében a dialek-
tika teológiájának túldogmatizált értelmezése állt. Karl Barth 
által a teológiai köztudatba emelt dialektikus feszültség: em-
beri és isteni, transzcendens és immanens, Isten és világ, pré-
dikációs feladat és annak emberi betöltése8 a homiletikában 
(akárcsak a dogmatikában) puszta ellentétként jelent meg. 
Így szólítja fel például Eduard Th urneysen az igehirdetőt a vi-
lági valóság megkérdőjelezésére.9 E dogmatista felfogás sze-
rint minden, ami nem explicite bibliai, szemben áll és ellen-
tétes a Bibliával és Istennel, csupán szánalmas emberi pró-
bálkozás Isten megismerésére. A művészetek különösen is 

 7 Idézi Martin 1984, uo.
 8 Vö. Barth, Karl: Menschenwort und Gotteswort in der christlichen 
Predigt. In: Predigt. Texte zum Verständnis und zur Praxis der Predigt 
in der Neuzeit. Hg. Wintzer, Friedrich. München, 1989. 95–119. o.
 9 Vö. Th urneysen, Eduard: Predigt als Zeugnis von Gott. In: Wintzer 
1989, 117–121. o.
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ebbe a kategóriába tartoznak. Reinhard Dross az akkori te-
ológiai és homiletikai álláspontot így fogalmazza meg: a di-
alektikus teológia „…a művészettől mint emberi vállalko-
zástól is elvitatja a keresztény kijelentés és ígéret adekvát ké-
pességét. Berzenkedik attól, hogy a keresztény igehirdetést 
és imádságot emberi képességből származónak lássa, ezt 
pedig azért teszi, mert a túlvilágra irányuló minden embe-
ri igyekezetet és fáradozást »vallásosnak« defi niál, a keresz-
tény igehirdetést és hitet pedig mint minden vallásossággal 
ellenkezőt szemléli.”10 

A valóság ilyen dualisztikus szétválasztása a nyelvhasz-
nálatban is lecsapódik. Minden emberi leértékelése az iste-
nivel szemben csak egy, az Újszövetségből levezetett nyel-
vezetet enged érvényre jutni. A prédikáció nyelve így lesz 
egyre inkább teológiai szakzsargonná, amely a nem szak-
avatott hallgatóság számára idegen, absztrakt és unalmas. 

A teológiai zsákutcából és a prédikáció nyelvi krízisé-
ből való kiutat a művészetekkel való kapcsolatfelvételben 
látják a kutatók. Az inkarnáció és a pneumatológia lesznek 
azok a kategóriák, amelyekkel a prédikáció és a művésze-
tek kapcsolata új alapokra helyezhető. Ezek lényege, hogy 
Isten a testté létellel és a Szentlélek kitöltése által belead-
ja önmagát ebbe a világba.11 Jelenléte és működése pedig 
nem szűkíthető le kizárólag az egyházra és a Bibliára. Isten 
nyomai a kultúrában és a művészetekben is megtalálhatók. 

Az esztétikai paradigmában a prédikáció többé nem 
csupán egy sajátos formája az egyházi kommunikációnak, 
amely minden más világ- és életértelmezés fölött áll. Sok-
kal inkább egy speciális irányzat a többi művészeti forma 
között. Ahogy Martin Nicol nevezi: PredigtKunst,12 a pré-
dikáció mint művészet, amely saját profi lját és metódusát 
a többi művészeti ággal való kapcsolatból meríti.

A különböző művészetekkel való összehasonlítás a pré-
dikáció mint művészet számára a következő perspektívá-
kat nyitja meg:

– Irodalom: A prédikáció nyelvművészet, amelyhez nem 
a tudományos szaknyelv áll a legközelebb, hanem a képek, 
metaforák13 és az elbeszélés eszköztára. Mivel élőszóban 
hangzik el, szoros kapcsolatban áll a retorikával, a beszéd 
művészetével.14 A prédikáció poézis, költészet a szónak ab-

 10 Dross, Reinhard: Von der Vollmacht der Sprache in Predigt und 
heutiger Lyrik. Versuch einer theologischen Stellungnahme. In: Mod-
erne Lyrik als Ausdruck religiöser Erfahrung. Hg. Seiler, Dieter. Göt-
tingen, 1964. /Evangelisches Forum, Heft  3./ 71–88. o. 
 11 Az esztétika és gyakorlati teológiai pneumatológiai összekapcsolá-
sához lásd: Bohren, Rudolf: Daß Gott schön werde. Praktische Th eologie 
als theologische Ästhetik. München, 1975.
 12 Nicol, Martin: PredigtKunst. Ästhetische Überlegungen zur homi-
letischen Praxis. PrTh , 35 (2000). 19–24. o.
 13 Vö. Reisser, Horst: Bildhaft e Verkündigung. Gütersloh, 1953. 95. o.
 14 Vö. Josuttis, Manfred: Homiletik und Rhetorik. PTh , 57 (1968). 
511–527. o. Otto, Gert: Predigt als rhetorische Aufgabe. Homiletische 
Prespektiven. Neukirchen-Vluyn, 1987.

ban az értelmében, hogy az elidegenedett valóságban fel-
ragyogtatja a bibliai új világot.15 Feladata, hogy a hallgatót 
ennek az új világnak az imaginációjára invitálja.

– Zene: A zene a hangjegyek megszólaltatása által vá-
lik élő valósággá. Ez a prédikációt mint művészetet abba 
az irányba tereli, hogy a bibliai szövegek is az élőszó elő-
adásában válnak valós eseménnyé.16 A prédikáció is elő-
adó-művészet, akárcsak a zene.

– Festészet: A képnek megvan az az ereje, hogy a szem-
lélőben egyfajta érzéki, nem pedig fogalmi megtapaszta-
lást idézzen elő.17 A prédikáció mint művészet a nyelvi ké-
pek művészete.

– Színház: Az előadó-művészetek közül a színház épít 
leginkább a dráma elemeire. A prédikáció mint művészet 
ebben az összefüggésben drámai művészet, amely a Bib-
lia szavaiban, képeiben, történeteiben rejlő feszültségeket 
jeleníti meg.18

A fi lm és az egyház kapcsolatáról

1895. december 28-án a párizsi Grand Caféban Auguste 
és Louis Lumière egy kinematográf nevű gép segítségével 
mozgó képeket mutattak be a publikumnak. A történetírás 
ezt az eseményt egy új médium, a fi lm születéseként datál-
ja.19 Az első felvételek hétköznapi eseményeket örökítettek 
meg. Nagyon hamar elterjedtek azonban a színházi jelene-
tek felvételei. Különösen a jól ismert bibliai történetek meg-
fi lmesítése aratott nagy sikert. 1897-ben hatszor vitték vá-
szonra Jézus szenvedését. A fi lmtörténet 1994-ig több mint 
120 fi lmet számlál, amelyeknek „Jézus Krisztus a főhőse”.20 

A konfl iktus az egyház és az új médium között azonban 
nem a biblia témák megfi lmesítése miatt alakult ki. Sokkal 
inkább azért, mert a fi lm olyan történeteket mesélt el szó-
rakoztató formában, amelyek alapvető emberi érzésekről, 
életeseményekről (szerelem, halál, árulás) szóltak, és ezáltal 
az élet értelmezését nyújtották a publikum számára. Th ies 
Gundlach erre, az élet értelmezése körüli konkurenciára vi-

 15 Vö. Heinrich Braunschweiger: Auf dem Weg zu einer poetischen 
Homiletik. Einige Aspekte der Hermeneutik Ricoeurs als Impuls für 
die Homiletik. EvTh , 39 (1979). 127–143. o.
 16 Vö. Nicol, Martin: Musikalische Hermeneutik. Hinweis auf das 
Ereignis in der Schrift auslegung. PTh , 80 (1991). 230–238. o.
 17 Vö. Mertin, Andreas: Homiletik unter dem Bilderverbot. Skep-
tische Bemerkungen zur Kunst in der Predigt. In: Anstöße. Th eologie 
im Schnittpunkt von Kunst, Kultur und Kommunikation. Festschrift  für 
Rainer Volp. Hg. Möller, Inken. Darmstadt, 1991. 159–167. o.
 18 Vö. Luther, Henning: Predigt als inszinierter Text. Überlegungen 
zur Kunst der Predigt. Th Pr, 18 (1983). 89–100. o.
 19 Vö. Monaco, James: Film verstehen. Kunst, Technik, Sprache, Ge-
schichte und Th eorie des Films und der Medien. [1980] Sonderausgabe. 
Hamburg, 2002. 235. o.
 20 Manfred Tiemann: Bibel im Film. Ein Handbuch für Religionsunter-
richt, Gemeindearbeit und Erwachsenenbildung. Stuttgart, 1995. 23. o.
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lágít rá fi lm és egyház között: „Az előző nemzedékek Ábra-
hámon és Józsuén, Jeremiáson, Jézuson és Márián tanultak 
nemcsak olvasni és írni, hanem álmodni és fantáziálni. A 
titkos ideálok, rejtett értékek és remények a bibliai történe-
tekből, azok hőseiből és ellenfeleiből és szabadító tetteikből 
táplálkoztak… Régebben a templom falainak és ablakainak 
festményei voltak a vizuális fantázia helyei, ma pedig a mo-
zivászon segít minket álmokat álmodni… A moziban és az 
egyházban több a közös, mint amennyire mindketten szeret-
nék. A jelennek szóló hatásos példázatok, mítoszok és törté-
netek konkurenciája okozza a kölcsönös meg nem értést.”21 
Az egyház és a teológia hamar felismerte, hogy a fi lmes törté-
netek olyan motívumokkal vannak átszőve, amelyek nagyon 
hasonlítanak a vallásos elbeszélésekhez, vagy ekként lehet ér-
telmezni őket. A legtöbb játékfi lm azt a cselekménysémát ve-
szi alapul, amely a főhős bemutatását, (élet)veszélybe kerülé-
sét és megszabadulását mutatja be.22 Eckart Gottwald szerint 
a cselekménynek ez a felépítése a fi lmesek részéről tudatos 
kapcsolódás a vallási mítoszok és elbeszélések világához: „A 
fi lmek ősi elhívási, megváltási és megszabadítási történetek 
motívumait és formáit veszik fel, és ezeket mesélik »újra« és 
»tovább«. Emlékeztetnek a régi történetekre, és az azokban 
összesűrűsödött tapasztalatokra utalnak.”23 

Ez a konkurencia sarkallta a Németországi Evangélikus 
Egyházat arra, hogy intézményes formában is folyamato-
san fi gyelemmel kísérje a fi lmes világ eseményeit. Két csa-
tornán indult meg a tevékenység, egy fi lmes munkacsoport 
és a publicisztika segítségével. 

Az Evangélikus Filmmunkacsoportot (Evangelische 
Filmarbeit) 1948-ban hozták hivatalosan létre. Feladatai a 
következők voltak: a fi lm segítségével információt adni az 
egyház szolgálatáról; a keresztény szempontból jónak ítél-
hető fi lmek ismertetése és fi nanciális támogatása; az állami 
fi lmtörvény fi gyelemmel kísérése és alakítása; a fi lm káros 
etikai, vallásos és politikai hatásairól való tájékoztatás.24

A publicisztikai tevékenység három folyóiraton keresz-
tül (Evangelischer Film-Beobachter [EFB]: 1948–1983; Kirche 
und Film [KuF]: 1948–1984; edp-Film: 1984-től) kezdődött. A 
három közül különösen az EFB igyekezett a mozi által köz-
vetített értékek fölött őrködni és a fi lmkedvelőket keresz-
tény szempontból nevelni. A KuF kezdetben hasonló teo-
lógiai óvatosságot mutatott, mint az EFB. Később azonban 
egyre nagyobb teret kapott benne a fi lmtudományi és fi lm-

 21 Gundlach, Th ies: Bilder – Mythen – Movies. Gottesdienste zu Un-
terhaltungsfi lmen der Gegenwart. PTh , 83 (1994). 553–554. o.
 22 Vö. Eder, Jens: Dramaturgie des populären Films. Drehbuchpraxis 
und Filmtheorie. Hamburg, 2000. /Beiträge zur Medienästhetik und 
Mediengeschichte, Bd. 7./ 24–27. o. 
 23 Gottwald, Eckart: Zwischen Mythos und Spiel. Th eologische Zu-
gänge zum Unterhaltungsfi lm. In: Kino und Kirche im Dialog. Hg. Am-
mon, Martin – Gottwald, Eckart. Göttingen–Zürich, 1996. 49. o.
 24 Vö. Gerber, Hermann: Die Kirche und der umstrittene Film. Bericht 
für die Synode. H. n., é. n. [~1964/65]. 8–28. o.

művészeti hang, hogy az olvasók látókörét szélesítse. Az epd-
Film ma Németország egyik legrangosabb fi lmes szaklap-
ja. Ennek titka, hogy az egyházi támogatású havilap nem 
függ a fi lmipar fi nanszírozásától, ugyanakkor nem akar az 
egyház teológiai szócsöve sem lenni. A KuF hagyománya-
it folytatva az olvasóközönség képzését helyezi előtérbe.25

A fi lm a homiletikában

Az 1950-es évektől a fi lm német nyelvterületen kétféle úton 
került a homiletika látóterébe. Egy gyakorlati és egy elmé-
leti úton. A gyakorlati út vallásos tartalmú fi lmekről szóló 
igehirdetésekhez vezetett. Az elméleti a fi lm esztétikáját, a 
fi lmművészet eszközeit vizsgálta.

Ez utóbbi az 1990-es években indult. Reinhold Zwick – 
Martin nyomán – a vizualitásnak a művészetben betöltött 
szerepét vizsgálta. Kiindulópontja az, hogy a bibliai görög 
 és a héber ŕ h igék egyszerre jelentik a látást, az ér-
zékelést és a megértést. Szerinte a látás, a „vizuális képes-
ség… adja az emberi megértés alapját”26 Ezért a prédikáci-
ónak is a vizuális érzékelést és megértést kell elősegítenie. A 
fi lm épp azért hódított olyan gyorsan teret a többi művészeti 
ág között, mert az ember vizualitását veszi leginkább igény-
be. A fi lmművészet lényege pedig abban rejlik, hogy a kép-
alkotás komplex folyamatával aktiválja a nézőket. A művé-
szi fi lm egyes képei a nézőre gyakran meghökkentő hatás-
sal vannak. Ebben döntő szerepe van a képkivágásnak, a kép 
nagyságának, a megvilágításnak és a perspektívának, ahon-
nét az adott képet szemléli a kamera. Ugyanakkor fontos az 
egyes képek és jelenetek egymásutáni sorrendje, váltakozá-
si sebessége is. Ezt az eljárást, amellyel a fi lmben a képeket 
összevágják, elrendezik, strukturálják, montázsnak nevezik. 
A művészi fi lmkészítésben a montázs segítségével történik a 
néző „érzékelési automatizmusának megszakítása”.27 Zwick 
ez alapján lát összefüggést a prédikáció és a fi lm mint nyi-
tott műalkotások között: „Az igehirdető megtanulhatná a 
fi lmesztétikától, a montázs olyan eljárásaitól mint a képki-
vágás, perspektíva, hogy hogyan lehet »taktikus kétértelmű-
séget« és »megjelenített többértelműséget« vinni a műbe.”28

Zwick koncepciójában a prédikáció formája és felépí-
tése a fi lmet követi. A montázs szerepe a fi lmben és a pré-
dikációban a perspektívaváltás és a kisebb egységek nagy 
egésszé való összeállítása. 

 25 Vö. Gerz, Raimund: Praxis und Perspektiven evangelischer Film-
publizistik. „Evangelischer Filmbeobachter” – „Kirche und Film” – 
„epd Film”. In: Ammon–Gottwalt 1996, 115–136. o.
 26 Zwick, Reinhold: Weshalb ein Prediger bisweilen ins Kino gehen 
sollte. Rezeptionsästhetische Anmerkungen zum Film. In: Predigt als 
off enes Kunstwerk. Homiletik und Rezeptionsästhetik. Hg. Garhammer, 
Erich – Schöttler, Heinz-Günther. München, 1998. 83. o.
 27 Uo. 88. o.
 28 Uo. 95. o.
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Montázselmélet és igehirdetés

A fi lm az 1920-as évek körül válaszút előtt állt. A kérdés az 
volt, hogy csupán szórakoztató tevékenység marad-e, vagy 
önálló művészet lesz a többi művészet között. Különösen a 
szovjet-orosz rendezők gondolkodtak sokat azon, hogy mi 
lehet a fi lmnek mint művészetnek a maga sajátos eszköze és 
kifejezésmódja. A többi művészeti ágat elemezve kutatták a 
fi lmben rejlő lehetőségeket. Lev Vladimirovics Kulesov, egy 
szovjet fi lmrendező a következőket írta: „Minden művészet-
ben van először is egy anyag, egy nyersanyag; másodszor a 
művészeti ág sajátos metódusa, amellyel az anyagot kom-
ponálja. A zenész nyersanyaga a hang, amelyet az időben 
komponál. A festő nyersanyaga a színek, amelyeket a tér-
ben vagy a vásznon komponál. Mi a fi lmrendező anyaga, 
és milyen metódussal lehet azt komponálni?”29 Erre a kér-
désre Kulesov csak hosszas kísérletezés után tudott választ 
adni. Az akkori Szovjetunióban nem volt pénz nyers fi lmre. 
A kényszer miatt a rendezők csak úgy tudtak alkotni, hogy 
korábbi fi lmekből vágtak össze jeleneteket, és így készítettek 
„új” fi lmeket. Kulesov és társai a különböző fi lmekből össze-
szedett jelenetek vágása közben kísérleteket végeztek a pub-
likum körében: „Régi fi lmekből kivágtam néhány jelenetet 
Mosukinnal, a színésszel, és ezt összevágtam más beállítá-
sokkal. Először Mosukint látszólag börtönbe ültettem, és ő 
örült a napfénynek, a tájnak és a visszanyert szabadságnak. 
Más kombinációkban Mosukin ugyanabban a testtartásban 
ült, ugyanazzal az arckifejezéssel, és egy félmeztelen nőt né-
zett. Egy másik jelenetben egy gyermek koporsóját nézte – 
már nem is tudom – sok különböző kombináció készült. […] 
És ez az a kísérlet, amely Kulesov-eff ektusként lett híres.”30 

E kísérlet során azt tapasztalták, hogy a teljesen különbö-
ző fi lmekből, helyekről, különböző időből származó képeket a 
néző önmagában összeköti egymással, kapcsolatot létesít kö-
zöttük. Mosukint és a koporsót látva a nézőben az a gondolat 
támad, hogy a férfi  gyászol a gyermek elvesztése miatt, noha a 
valóságban a két kép csak egymás mellé került. A titok magá-
ban a vágásban van. Ez a tapasztalat vezette a fi lmeseket arra, 
hogy a fi lmművészet lényege a jelenetek, képek egymás mel-
lé vágása: a montázs. Felfedezték, hogy a fi lmben a montázs 
segítségével lehetségessé válik, hogy a valóság olyan részeit, 
tárgyakat, jelenségeket, amelyeknek nincs közük egymáshoz, 
úgy kössenek össze, mintha összetartoznának. 

A prédikáció számára döntő jelentőségű ez a felfedezés. Az 
igehirdetésben is szerepet játszik a montázs, méghozzá nem-

 29 Idézi Pudovkin, Vszevolod Illarionovics: Über die Filmtechnik (Der 
Kuleschow-Eff ekt). In: Film- und Fernsehsprache. Texte zur Entwick-
lung, Struktur und Analyse der Film- und Fernsehsprache. Hg. Paech, 
Joachim. 2. Aufl . Frankfurt a. M. – Berlin – München, 1978. 17. o.
 30 Idézi Beller, Hans: Aspekte der Filmmontage – Eine Art Einfüh-
rung. In uő (szerk.): Handbuch der Filmmontage: Praxis und Prinzipien 
des Filmschnitts. München, 1993. /Film, Funk, Fernsehen – praktisch, 
Bd. 5./ 22. o.

csak a perspektívaváltás szempontjából, hanem hermeneutikai 
értelemben is. A feladat ugyanis mindig az, hogy Isten való-
ságát és a mi valóságunkat kapcsolatba hozzuk egymással. 
Vagy másként fogalmazva: a Biblia szavait, képeit és törté-
neteit a hétköznapok szavaival, képeivel és történeteivel kap-
csoljuk össze. Ha így nézzük, a prédikáció mindig montázs. 

A következőkben álljon itt egy példa arra nézve, hogyan 
mehet végbe a montázs a prédikációban. A fi lmszakmában 
sokféle montázst különböztetnek meg. Az egyik gyakori forma 
az úgynevezett paralell montázs. Ez egy olyan vágási techni-
ka, amikor két esemény részleteit váltakozva mutatja a kame-
ra. A két esemény hasonló egymáshoz, de nem azonos időben 
és nem azonos helyszínen zajlanak. Jó bibliai példa a paralell 
montázsra Ézs 53,6–7. verse: „Mindnyájan tévelyegtünk, mint a 
juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mind-
nyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját 
sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint 
a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját.”

Ebben az igében felváltva jelenik meg a „mi”, az „ő” és 
a „juhok”. A szolga szenvedését és a juh szenvedését vál-
takozva mutatja a szöveg. Paralell montázs a Bibliában.

Manfred Josuttis 2Móz 33,18–23-ról szóló igehirdeté sét 
egy paralell montázzsal kezdi. Az ige Mózes kívánságáról 
szól, aki látni szeretné Isten dicsőségét. Az igehirdető ide-
oda „vág” a hétköznapi látnivalók és Mózes között:

„Jövő héten az emberek városunkban – a moziban vagy 
a tévében – körülbelül 100 fi lmet néznek majd meg. Gyil-
kosságokat, szerelmes fi lmeket, vadnyugati vagy űrhajós 
kalandokat. Horrort és pornót.

Mózes pedig ezt mondja: »Mutasd meg nekem dicső-
ségedet!«

A következő héten egyetemünk 13 fakultásán tovább fo-
lyik a kutatás. Megfejtenek egy kéziratot, elemeznek egy 
műalkotást. Diagnózisokat állítanak fel atomi ré szecs kék-
ről, genetikai kódokat fejtenek meg.

De Mózes ezt mondja: »Mutasd meg nekem dicső sé-
gedet!«

Jövő héten az emberek bizalmatlanul pillantanak majd az 
idegenre, aki az ajtójukon becsenget. Férfi ak és nők – egymás 
számára idegenek – várakozással telve mustrálgatják majd a 
másikat. Lesznek, akik régi képeket nézegetnek, mások pe-
dig a jövőt tervezik.

Mózes pedig ezt mondja: »Mutasd meg nekem dicső-
ségedet!«”31

A prédikáció montázs. Isten valósága és a jelen valósága 
között. A Biblia és a világ között, amelyben élünk. 

Művészet, mozi, prédikáció. A világ három, első pillan-
tása egymástól távol eső szelete. Egymással összekapcsol-
va ígéretes vállalkozás, hogy a prédikáció érdekes és szó-
rakoztató legyen, és megláttassa Isten jelenlétét a világban.

 31 Josuttis, Manfred: Gottes Herrlichkeit sehen. In uő: Off ene Geheim-
nisse. Predigten. Gütersloh, 1999. 88. o.
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F I G Y E L Ő 

Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz (1Móz 3,5)1

W O L F G A N G  H U B E R

„Ember, hol vagy?” A ma reggeli bibliai ige közvetlen kap-
csolatban van az egyházi napok jelmondatával. Hiszen a 
jelmondat a Biblia legismertebb történeteiből származik. 
Rögtön az elején, Mózes első könyvének 3. részében a bűn-
beesés történetét idézi fel. Ennek a történetnek a közepén 
található Isten kérdése teremtményéhez: „Ádám, hol vagy?” 
Ez kissé módosított formában ezeknek a napoknak a jel-
mondatává vált: „Ember, hol vagy?”1

A kérdés ilyen általánosítása vállalható-e? Csak Ádám-
hoz, vagy hozzánk is szól? Történeti személy volt-e Ádám? 
A múltkor épp ezzel a kérdéssel kívánt valaki sarokba szo-
rítani. A kérdésre automatikus választ várt. Kényszeredet-
ten válaszoltam: „Ha olyan egyénre gondol, akinek élet-
terét és -idejét ismerjük, akkor Ádám nem volt történeti 
személy.” Nem arattam sikert ezzel. Komolyan veszem-e a 
Biblia szövegét, kérdezte gyorsan. Persze, válaszoltam. Nem 
egy távoli történeti fi guráról szól, hanem rólad és rólam.

Ádám és Éva történetének tárgya nem egy távoli idő, 
hanem az itt és a most. Ezért hívják a történet két szerep-
lőjének egyikét Ádámnak. Hiszen e név jelentése nem más, 
mint „ember”. És társának neve hasonlóképpen beszédes: 
Éva, vagyis „élet”. Ádám magyarázata szerint: „mert ő lett 
az anyja minden élőnek”. Ha a bibliai szövegből indulunk 
ki, nem kerülhetjük ki, hogy magunkra vonatkoztassuk 
azt. Nem azért, mert a férfi  „ember” és a nő „élet” lenne, 
hanem azért, mert együtt vagyunk emberek, s az élet csak 
közösen fejlődik, ezért találóak az elnevezések. 

Ha a két szereplőt ezekkel a nevekkel illetjük, talán se-
gítséget kapunk a bibliai történet nehézségeinek feldolgo-
zásához is. Ezek abból erednek, hogy ismerni véljük ezt a 
történetet. Azt hisszük, öröktől fogva tudjuk, hogy hang-
zik: „Ádám és Éva története – hiszen ez a kígyó és az al-
ma története…”

 1 Bibliatanulmány a brémai egyházi napokon, 2009 májusában.

Talán nincs is más bibliai történet, amelyet erősebb 
sztereotípiákkal ábrázolnának: két meztelen ember, egy 
kígyó, egy fa, egy alma – ezek a kellékek. Csak akkor ér-
zékeljük a történet ábrázolásának rögzültségét, ha az ez-
zel szakító művészi kísérleteket látjuk. Max Beckmann, a 
nagy expresszionista festő 1917-ben, az I. világháború de-
rekán ábrázolja Ádámot és Évát.

Meztelenségük nem is a csábítást, hanem inkább a két-
ségbeesett védtelenséget fejezi ki. A támaszul szolgáló fa 
teljesen csupasz, terméketlen. A levelek nélküli törzs kö-
rül rókafejű kígyó tekeredik, fantasztikusan izzó szem-
mel és krokodilszájjal. Ez a szörny bármikor lecsaphat. Éva 
Ádámnak jobb híján nem egy almát, hanem a jobb keblét 
kínálja, de Ádám bal kezének fáradt gesztusával utasítja el. 
Ez a sebhelyes, rezignált kéz vált Beckmann hitvallásává. 

Szükségünk van ilyen képekre, hogy az elbeszélés le-
rázza magáról a meghittség mázát, és idegenségének tel-
jességével hökkentsen meg – nemcsak Ádám és Éva, ha-
nem az ember és az élet történetével.

A történet az emberről és az életről – és az ember Isten-
nel való kapcsolatáról szól. Isten és az ember kilétét nem 
fogalmak határozzák meg. A meghatározás szavában felis-
merhető a „határ”, vagyis egy meghatározás mindig valami 
lezártságot jelent. Mózes első könyvének harmadik része 
azonban nem meghatározást, hanem egy kapcsolat törté-
netét adja. Nem lezártságot, hanem nyitottságot közvetít.

E történet tanulságát nem egy távoli múlt leírása adja, 
amelyben a „bűnbeesés” megtörtént. A mindig visszatérő 
kérdés bukkan fel mögötte az emberről és a vele kapcsola-
tos rejtélyről: miért olyan az ember, amilyen? Hogyan küz-
dünk meg létünk kettősségével, amelyet kicsiben és nagy-
ban újra és újra átélünk? Miért veszítjük el azt, amit ránk 
bíztak? Miért vetjük alá magunkat a Halálnak? Nem te-
kinthetnénk ajándéknak, hogy életünknek kezdete és vé-
ge van? A minden emberi tökéletlenségünkben felismerhe-
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tő áldás nem válhatna-e ragyogássá? Súlyos kérdések. Er-
ről szól a történet. Történet az „emberről” és az „életről”.

Öt szakaszban közelítjük meg az elbeszélést. „A sza-
badság tere”, „az értelem csábítása”, „a hatalomra való vá-
gyódás”, „a szégyen és a rettegés”, „az édenkerten kívül” – 
ezek jelképezik az előttünk álló öt lépést.

A szabadság tere

„A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, ame-
lyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól: Csak-
ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem 
ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak: A kert fáinak gyü-
mölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséből, 
amely a kert közepén van, mondta Isten: Nem ehettek ab-
ból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó azt mond-
ta az asszonynak: Dehogy haltok meg! Hanem jól tudja Is-
ten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok 
lesztek, mint az Isten: tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. 
Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert 
csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz: 
szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő fér-
jének is, és ő is evett.”

A Luther fordításban egy „de” szócska köti össze ezt a 
történetet az ezt megelőzővel. A „de” helyett az „és” ugyan-
olyan jó lehetne. Ami ezután következik, csak akkor érthe-
tő igazán, ha az előzőek még emlékezetünkben vannak. A 
teremtésből származik az ember; az elbeszélő elképzelése 
szerint a föld porából vette és formálta; Isten az orrába le-
helte az élet leheletét, hogy életre keljen. Kijelöli helyét az 
édenben, hogy művelje és őrizze azt. 

Szó sincs bőségről. Nincs arról szó, hogy sült galam-
bok repülnek a szájába. Már a paradicsomban is munká-
tól függ az emberi élet. Erre a munkára gondolunk ma-
napság, amikor a ránk bízott természet gondozását a „te-
remtés megőrzéseként” értelmezzük. Véleményem szerint 
igencsak magasan szárnyaló kifejezés. A bibliai teremtés-
történet szerényebb. Az ember megbízatást kap, hogy a föl-
det művelje és őrizze. A föld az akkori világkép szerint is 
csak része a teremtésnek. Az embernek felelőssége tudatá-
ban kell viszonyulnia a rá bízott isteni teremtés részéhez. 
Ez ma sem a teljes teremtés – a világuralmat illető techni-
kai igényünk ellenére sem. 

Az emberi hatókör korlátozott. Nem szabad mindent 
kisajátítania, ami az édenkertben elérhető. „A kert fáinak 
gyümölcséből ehetünk…” Kezdetben volt az isteni gondos-
kodás. A tiltás nem ellentétes ezzel. Hisz itt nem más uta-
sít, mint aki az embert élőlényként teremtette meg, és el-
indította a szabadság felé. A tiltás forrása épp ott van, ahol 
az életé – magában Istenben. Ezért a tiltás nem válik el Is-
ten és ember viszonyától. A „hallótávolsághoz” igazodik 
az emberhez szóló közvetlen, személyes hang: „Nem ehet-

tek…” A tiltás az emberrel szemben nemcsak feltételezés, 
ebben bizalom is megnyilvánul. A szabadság terébe helye-
zik: így és úgy is viselkedhet. De az is egyértelművé válik: 
csak ha bizalommal él az ember – ahogy a tiltást megfo-
galmazó Isten nem élettől idegen dolgot követel, hanem 
épp ellenkezőleg, az életet segítő dolgot ad a kezébe, mi-
vel jót tesz vele –, csak akkor, ha ez a bizalom adott, köve-
ti az ember ezt a tiltást. 

Az értelem csábítása

Jól indult, de azután felbukkant a kígyó, akiről a Biblia 
szabad fordításban egyenesen azt mondja: „A kígyó dör-
zsöltebb, mint az összes többi állat együtt.” Jézus is azt ja-
vasolta, hogy „legyetek okosak, mint a kígyó”, de kiegészíti 
azzal, hogy „szelídek, mint a galambok”.

Elbeszélésünk azt mutatja meg, mit eredményezhet a 
ravaszkodó értelem. Érzékletes példája annak, hogy a talá-
lékonyság önmagában nem szavatolja a jó eredményt, hogy 
a tartás nélküli értelem bukást eredményez. Mi elfogad-
juk, mert időközben számtalan kígyóélményt szereztünk, 
vagyis vegytiszta értelmet, féktelenül és zabolátlanul. Új 
pénzügyi termékeket találtak ki, amelyeket azóta mérge-
ző értékpapíroknak neveznek, és speciális pénzintézetek-
ben helyeznek el. Sokan rendkívül büszkék voltak arra az 
ötletre, hogy csökkenő árfolyamokra spekuláljanak, és fe-
dezetlen hiteleket értékesítsenek; de nem lett jó vége. Ne fe-
ledd: a ravaszság bevetésénél az a döntő, mire szolgál. Az 
állat a jobb emberi megértést példázza.

A kígyó azonosításához a személyes Gonosszal vagy a 
testet öltött Kísértővel a bibliai szöveg nem nyújt támaszt. 
A kígyó inkább csak egyike az Isten által teremtett állatok-
nak. Minden ravaszságával együtt is Isten teremtménye. 
Isten maga teremtette azt a lényt, aki az embert az enge-
detlenségbe vezette. Az isteni teremtésben alakul ki a csá-
bítás ereje; nem kívülről hatol be. Isten mellett nem he-
lyezkedik el a Gonosz önálló ereje. Az emberi felelősséget 
tompító kísérlet elmarad. Az a gondolat is, hogy a Kísér-
tő első sikertörténetéből eredendő bűnt vezessünk le, ami 
az egyén fölött végzetként lebeg, szintén egészen távol van 
történetünktől. Az emberi felelősséget semmi sem enyhíti.

„Ezt mondta volna Isten?” A kígyó az asszonnyal be-
szélgetést kezdeményez az igazságról. Úgy értelmezi az is-
teni tiltást, mintha az éden minden fája tabu lenne. Logikai 
bukfenccel sikerül a fi gyelmet a megengedettről a tiltott-
ra irányítani: ha egyről nem lehet enni, akkor az összes-
ről tilos. Innen csak egy lépés a kijelentés: valamennyiről 
tilos enni. A tiltást, ami a szabadság védelmét szolgálja, a 
szabadság bilincseként értelmezi. Az okoskodás csapdájá-
ba az egyház is sokáig betévedt, hogy így az emberek felet-
ti uralmát gyakorolja. Az isteni tiltás értelmét abban látta, 
hogy az élet örömét megszüntesse. Keresztényinek csak az 
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az élet minősült, ami híján volt az örömnek. Ezt szolgálta 
érvként a bűnbeesés és az eredő bűn története. 

Azt mondta volna Isten: nem teheted azt, ami örömet 
okoz? Nem, itt egyáltalán nem arról van szó, hogy ami 
örömöt okoz, az már bűnös is, mivel az első emberek ré-
ges-rég „bűnbe estek”, ami máig hat. Ádám és Éva, em-
ber és élet sokkal inkább az egész emberiség képviselője-
ként jelennek meg.

Nem a végzet, hanem elcsábíthatóságunk pereg a sze-
münk előtt. Ez a szabadságunk másik oldala. Az emberi 
szabadsággal együtt járó felelősséget nyomatékosítja. Tel-
jesen időszerű gondolat. Mindannyian tudjuk, hová ve-
zet, ha megragadjuk a szabadságot, de menekülünk a fe-
lelősség elől.

A hatalomra való vágyódás

Megtiltotta volna Isten minden gyümölcs élvezetét, sőt az 
érintését is? Így hangzik a tiltásra kihegyezett kérdés. A kí-
gyó ravasz kísértése Istenről rosszindulatot feltételez. Ma-
gának azonban a „látókör szélesítését” tulajdonítja: „meg-
nyílik a szemetek”. A tágabb értelemben vett megismerést 
ígéri. Ez akkor valósul meg, ha megkülönböztetjük a jót és 
a rosszat. Az embert azzal kecsegtetik, hogy önállóan dönt-
het arról, mi hasznos és mi káros számára. A saját hatalom 
ígéretét kapja. A szabadság az emberfeletti uralmává válik. 
Az öntörvényű élet akarata a hatalom vágyódásába csap át. 

Az ősi bibliai történet újabb és újabb fordulatokban mu-
tatja be, hogyan válik a hatalom vágyódása önmegsemmi-
sítéssé. A kígyó kísértése, a testvérviszály Kain és Ábel kö-
zött, az elharapózó erőszak, a saját erőből az ég felé törekvés 
– ezekkel az állomásokkal ábrázolja, hogyan lesz a min-
dig többet akaró birtoklási vágy az egyre nagyobb pusz-
títás forrása. Kétségtelenül az emberi történelem alapvo-
nását éri tetten. A látszólag emberfeletti megvalósulása az 
ember emberségét veszélyezteti. Ilyen törekvések léteznek 
a politikában, a tudományos-technikai haladásban, a gaz-
dasági sikerben, de még a vallásban is. Senki se gondolja, 
hogy a vallás védett ettől a kísértéstől. Az igazság birtoká-
ban, a saját sikerért hullákon átgázolva, másokat hatalom-
mal kényszerítve, a saját nézetekkel és vívmányokkal az 
egekig törtetve – mindnyájan tudjuk, hogy ezek nem csak 
a múlt magatartásformái. Bűnbeesés, testvérgyilkosság, a 
Gonosz ördögi köre, a teljes hatalom képzete és az ezt kö-
vető összeomlás: ezek a bibliai történet által bemutatott ál-
lomások. Ezek saját történetünk állomásai. 

A szabadság igényli a kötődést. Az önigazgatás a mások 
iránti felelősségben igazolódik. Ha nem magunk körül kí-
vánunk forogni, tudnunk kell, kinek tartozunk felelősség-
gel. Aki ebben a koordinátarendszerben mozog, nem gon-
dolja, hogy minden lehetségest meg kell tennie. Sok vív-
mányról nem akarunk lemondani. De kényszerképzet az, 

hogy az embernek mindent meg kell tennie, ami lehetsé-
ges. Ez nem a szabadság kifejeződése, épp ellenkezőleg. Az 
a szabadság, ha kiválasztjuk, mit teszünk.

A lemondás bizonyos értelemben erény. Például a tech-
nikailag lehetséges megvalósításáról való lemondás. Példa 
lehet erre a lemondás arról, hogy egy hirtelen fellobbanó 
szerelmet kiéljünk, ha ezzel egy másik kapcsolatot ronta-
nánk el. Egyik esetben sem mondhatjuk, hogy más lehe-
tőség híján tesszük meg. Nem, szabadok vagyunk. Szabad-
ságunkat felelősséggel használhatjuk. Megtehetjük, ami a 
felebarátunknak hasznos. Nem kell emiatt minden fáról 
ennünk. Elegendő, ami megengedett. Nincs szükségünk 
mindenre azonnal. A hit segítségünkre van ebben, mivel az 
Isten előtti felelősség az ember életében támogatást ad. Az 
ilyen hit egyáltalán nem élettől idegen rajongás. Felébreszti 
bennünk a mások iránti fi gyelmet, azt segíti, ami az éle-
tet szolgálja. A kötődés Istenhez olyan szabadságra szaba-
dít fel, ami másoknak és magunknak egyaránt hasznos. 

Történetünk nem az erkölcs hiányáról vagy meglété-
ről, hanem Isten és az ember kapcsolatáról szól. „Istenhez 
hasonlatos” – így láttatja a Biblia az embert. Így írja le az 
Istentől származó elidegeníthetetlen méltóságát. Történe-
tünk provokálja a kérdést: ellenállhat-e az ember a kísértés-
nek, hogy ne csak hasonlóvá váljon Istenhez, hanem azo-
nossá váljon vele? Ha az ember Istenhez kíván hasonlítani, 
magát teremtővé és megtartóvá, minden dolgok mércéjé-
vé teszi. De sosem vált az ember javára, ha „istenné” kí-
vánt lenni, sem a másokkal, sem a magával szembeni vi-
szonyban. A szabadság Istenhez való kötődés nélkül nagy 
kísértés, amelyben újra és újra elbukunk.

Mózes első könyvének harmadik része magyarázatá-
nak történetében mindig a nő az egyedüli felelőse a kör-
vonalazódó végzetnek. Nem az „ember” és az „élet” viszo-
nyának dinamikája, hanem Éva kísértése okozza a gátsza-
kadást. Évát az „ördög segédjeként” ábrázolták. Mintha a 
férfi  felelőssége nem épp ugyanakkora lenne. Miközben a 
történet a „vele levő férj”-ről szól, akit egyáltalán nem kel-
lett rábeszélni. Egyszerűen együtt cselekszenek. A hata-
lomra való vágyódás ehhez elég erős.

Szégyen és rettegés

„Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy 
mezítelenek. Ezért fügefaleveleket fűztek össze, és ágyék-
kötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghal-
lották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt-
kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen 
elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és 
ezt kérdezte: Hol vagy? Az ember így felelt: Meghallottam 
hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. 
Ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte: Ki mondta 
meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, 
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amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így fe-
lelt: Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, 
így ettem. Akkor az Úristen azt kérdezte az asszonytól: Mit 
tettél? Az asszony így felelt: A kígyó szedett rá, azért ettem.”

A történetünk folytatása megmutatja, hogy a kígyó sza-
vai bizonyos értelemben megfeleltek az igazságnak: Ádám 
és Éva nem halnak meg azonnal. Az ember eszik a tiltott 
gyümölcsből, s megnyílik a szeme.

Az a kettős érzés, amelyet ezt követően tapasztalnak, 
nem a paradicsomi szabadság szellemét nyújtja. A kölcsö-
nös szégyenérzet és a rettegés Istentől inkább arra utalnak, 
hogy meghasonlás állt be. A szégyen és a rettegés azt jelzi, 
hogy valamit elveszítettek – az egymással és Istennel lévő 
kapcsolatban. Az ősi történet így rendkívül kifejezően áb-
rázolja a feltétlen bizalom elvesztését; ezzel a hiánnyal kell 
az embernek ezután élnie. Napvilágra kerül a megnyert au-
tonómia másik oldalaként a teljes meghasonlottság.

Közben csak az Istennel való találkozás tudatosítja, mit 
veszített az ember. Nemcsak egymás előtt, hanem előtte is 
mezítelennek érzi magát Ádám és Éva. Egymás elől eltakar-
ják magukat, s közösen rejtőznek el Isten elől. Ahol koráb-
ban bizalom volt, a kapcsolatok mély törése mutatkozik. 

„Hol vagy, Ádám?” Az így megszólított a kérdést csontig 
hatolónak érzi. Kirángatja rejtekéből, s nemcsak külsőleg, 
hanem teljes valójában mezítelennek érzi magát. Nem ér-
zékelhetne ebben aggódó érdeklődést? Isten kérdése, amely 
az embert nem egyszerűen magára hagyja, hanem utoléri, 
emberként és teremtményként komolyan veszi.

Ha az embert cselekedetéért felelősségre vonják, ak-
kor éppen emberként veszik komolyan. Ha saját lábadra 
állsz, akkor vállald tettedet, légy felelős. S a felelősséged el-
ső pontja, hogy válaszolj, és ne rejtőzz el. Isten ismételten 
visszahív a vele való kapcsolatba, mivel ebben a kapcsolat-
ban gyökerezik felelősségünk és szabadságunk.

Ismerős játék az is, amikor ezt a felelősséget ismételten 
lerázzuk, és másra terheljük. Ádám a feleségére utal, akit 
Isten adott mellé, ő pedig a kígyóra, aki rászedte, így végső 
soron Istenre, aki ezt a kígyót teremtette – nemde? Aki kí-
vánja, a felelősségi láncot mindig felgöngyölítheti: a szüle-
im felelősek, nélkülük meg se születtem volna. A körülmé-
nyek bűnösek, nem kaptam elegendő lehetőséget. Akit sa-
rokba szorítanak, másokban keresi a vétket. Aki nem tud 
védekezni, mindenben benne ragad.

Erre a régi magatartásformára manapság új kifejezést 
– mobbing – találtunk. Igazi népi sporttá vált. Az iskolák-
ban, üzemekben, de még a gyülekezetekben is előfordul. 
A gyökere a bűnbak keresése. Megkönnyebbülést jelent 
másvalakire terhelni a sikertelenséget, míg mindenre fény 
nem derül. Akkor világossá válik, s ott állok a visszafoj-
tott bűnnel. Sokkal nehezebb ezzel együtt élni, mint a be-
vallott bűnnel. Csak az hoz megoldást, ha nem a kígyót te-
szem felelőssé. Kétség esetén magunk okoztuk. Ne terheld 
rá másokra. Vállald a részedet – ez is méltóságod része.

Az édenkerten túl

„Akkor azt mondta az Úristen a kígyónak: Mivel ezt tetted, 
átkozott légy minden állat és minden mezei vad közt: ha-
sadon járj, és port egyél egész életedben! Ellenségeskedést 
támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő 
utódja közt: ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. 
Az asszonynak ezt mondta: Igen megnövelem terhességed 
fájdalmát, fájdalommal szülöd gyermeked, mégis vágyako-
zol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek 
pedig azt mondta: Mivel hallgattál feleséged szavára, és et-
tél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, 
legyen a föld átkozott miattad, fáradsággal élj belőle egész 
életedben! Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növé-
nyét eszed. Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg vissza-
térsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza 
fogsz térni a porba!”

Amit ezekben a versekben vázolnak, az „édenkerten tú-
li” valóság. Mindig ez a tapasztalatunk a fáradság, a szen-
vedés és a halál korlátai között. Senki nem mondja, hogy 
ezek a korlátok a teljes életre vonatkoznak. Az emberi sza-
badságot nem számolja fel; Isten irántunk való jó szándéka 
érvényben marad; a ránk bízott adományok áldásul ma-
radnak. Az ember teremtettségét és a teremtés örömét iga-
zolja az ősi történet, még a bűnbeesés elbeszélésében is. 

De az ember az édenkerten túl mindig érzékelheti kor-
látait is. Saját halandóságának tudatával létezik. A tudás fá-
járól való evéssel kezdődik az ember önismerete. Mezítelen, 
halandó lényként látja magát, amely porból vétetett.

De az igazság kerülő úton érkezik az emberhez. Az átok 
szava először a kígyót éri el. Kezdetben csak az egyéni moz-
gásmód s a vele való állandó emberi küzdelem magyará-
zatát kapjuk. Az édenkerten túl nemcsak az emberek, ha-
nem az ember és a természet közötti viszony is nélkülözi 
a harmóniát – amelyben minden állat nevéről és helyéről 
is gondoskodott.

A kígyótól eltérően az ember nem kapott átkot. Az átok 
megkíméli az embert. Gondok közt neveled gyermeked; át-
kozott a földed miattad. Így kiáltanak az asszonyok, akik 
modern orvosi segítség nélkül szülik gyermeküket, s így só-
hajtanak az emberek, akik ekéjükkel segítség nélkül szán-
tanak. Valóságos kép. Az ember számára, aki saját szabad-
ságát kívánta, nyitva áll a világ, de meg kell küzdenie az 
élet nehézségeivel. Senki sem mondta, hogy ezek a felté-
telek örökké tartanak majd. Rég elmúlt az idő, amikor az 
asszonyoktól megtagadták a fájdalomcsillapítást, hogy a 
bibliai történet beteljesüljön; a gépi segítség nélküli szán-
tás ideje szintúgy. De senki sem mondhatja, hogy a műsza-
ki segítséggel végzett emberi munka puszta élvezet lenne. 
Életünk tartozéka, hogy erőfeszítést tegyünk, akadályokat 
győzzünk le, s kudarcokkal éljünk. 

Ez az értelmezés az erőszakot és az elnyomást távolról 
sem igazolhatná. Nincs tere a teremtés rendjére utalva bi-
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zonygatni, hogy a férfi  uralkodhat a nő felett. Éppoly ke-
véssé indokolt a korabeli parasztok és a beduinok szűkös 
munkafeltételeire hivatkozva azt feltételezni, hogy a föld 
fáradságos művelése és a szerény létfeltételek Istennek kü-
lönösen kedvesek lennének.

A munka már a paradicsom embere számára is létezett. 
Az értelmes munka nem a bűnbeesés jele; a munka inkább 
az emberi méltóság része. „Az embernek olyan tartozéka 
a munka, mint a madárnak a repülés”, mondta költőien 
Luther Márton. II. János Pálnak ez annyira tetszett, hogy 
ugyanezt hangoztatta. Karl Barth is megállapította, hogy 
munkánkkal a teremtett létünket tevőlegesen fogadjuk el; 
széles keresztény egyetértés van a talentumokról szóló jé-
zusi példázatnak az emberi munkára való értelmezésé-
ben. Azért dolgozunk, mert az Istentől kapott adományo-
kat nem áshatjuk és nem hanyagolhatjuk el. 

De azt sem tagadhatjuk: az emberi munka gyakran 
embertelen munkafeltételekhez kötött. Nem mindenki 
tapasztalja meg munkája értelmét. Nem mindenki érez-
heti, hogy munkájában legjobb adottságai érvényesülhet-
nek. Sokakat akadályoznak abban, hogy saját munkájával 
keresse meg mindennapi kenyerét. A munkanélküliség új 
hulláma előtt hazánkban és Európában nincs okunk el-
hallgatni társadalmunk meghasonlottságát a kereső tevé-
kenységhez való hozzájutásban, ennek szervezettségében 
és díjazásában. Világosan ki kell jelenteni: ez a megosz-
tottság nem isteni akarat; az emberi munka szervezésé-
vel kapcsolatos igazságtalanság nem természeti törvény. A 
munkanélküliséget nem lehet azzal magyarázni, hogy az 
„édenkerten kívül” élünk. A paradicsomi viszonyok nél-
külözésének felismerése nem akadályozhatja meg fellé-
pésünket az igazságosságért. Ennek része a férfi ak és nők 
egyenlő bérezése, nemcsak nálunk, hanem a globalizált 
világ teljességében.

„Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba.” Már az 
előző részben található elbeszélés is szólt arról, hogy az 
ember porból vétetett. A hagyományos magyarázatoktól 
eltérően itt sem a büntetésként értelmezett halálról van 
szó. A halál sokkal inkább az a teremtettségből adódó ha-
tár, amely le zárja az ember létének ívét, amely a porból 
származással kez dődik. E határ kijelölése minden egyes 
élet számára Isten nek van fenntartva.

Ezért durva félreértés az ember „önmeghatározásá-
ról” beszélni, ha egyesek azt gondolják, hogy más embe-
rek életének végét saját kezükbe vehetik. Mindent meg le-
het és kell azért tenni, hogy az emberek embertársaik ke-
zei között halhassanak meg. De szörnyű, ha a szenvedéstől 
és fájdalomtól való rettegés miatt csak azt a kiutat keresik, 
hogyan halhatnának meg emberi kéz által. Különösen ak-
kor nem lehet ezt elfogadni, ha ebből „üzleti” ajánlat vá-
lik. Az Isten kezéből elfogadott halál isteni teremtmény-
ként véges életünk része. 

Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az 

anyja minden élőnek. Az Úristen pedig bőrruhát készített 
az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Azután 
ezt mondta az Úristen: „Íme, az ember olyanná lett, mint 
miközülünk egy: tudja, mi a jó, és mi a rossz. Most azért, 
hogy ne nyújthassa ki a kezét, és ne szakíthasson az élet fá-
járól is, hogy egyék, és örökké éljen, kiűzte az Úristen az 
Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. És 
miután kiűzte az embert, odaállította az Éden kertje elé a 
kerúbokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az élet fá-
jához vezető utat.”

Az édenből való kiűzetéssel a történet véget ér. Azzal 
kezdődött, hogy Isten a teremtményét az édenbe helyez-
te; azzal ér véget, hogy annak el kell hagynia ezt az édent. 
Így ennek a történetnek az íve az ember földi létét céloz-
za meg. Teremtményként minden lehetőséggel ellátottnak 
tudhatjuk magunkat. Ugyanakkor láthatjuk határainkat 
esendőségünkben, fáradozásunkban és végül halálunkban. 

A paradicsomról és kiűzetésről szóló történeteket az 
emberi lét két maradandó tapasztalása fűzi össze: Isten ál-
dása szállt ránk, és Isten közvetlen közeléből elűzettünk. 
Életünk értelmét Istenhez, a Teremtőhöz való kapcsolat-
ban tapasztaljuk meg. Az értelmetlenség szakadékát pedig 
a fáradságban, a szenvedésben és a halálban. Az ember au-
tonóm; de az emberiség története az autonómia mély el-
lentmondásosságára mutat rá.

Ám az ellentmondásosság ellenére az édenkerten kívül 
is rangja van az életnek. A paradicsomtól való búcsú ko-
rántsem pecsételi meg az erőszak uralmát. Ennek oldása a 
következő nagy feladat; erre utal Kain és Ábel rákövetke-
ző története. A paradicsomból kiűzött ember megmarad 
Istentől áldott embernek; az áldás erején keresztül az em-
ber élete továbbra is nyitott. 

A kiűzetésről szóló tudósítás utolsó eleme Isten gondos-
kodásáról szól. Isten felöltözteti az embereit, hogy ne kell-
jen magukat mindig mezítelennek érezni, s ne szégyelljék 
magukat egymás előtt. Az áldás és a veszély együttesének 
nem felel meg, ha az embert a bűn miatti rettegésbe és az 
élettől idegen moralizálásba hajszolják. Dietrich Bonhoeff er 
joggal támadta, hogy az ember bűnei után vizslassanak, 
hogy tetten érjék. Így egészítette ki: „Úgy gondolom, hogy 
Istent nem kell még valami végső titkos helyre odacsem-
pészni, hanem a világ és az ember érettségét egyszerűen 
el kell ismerni, s az embert nem kell (…) leértékelni.” (El-
lenállás és megadás, 1944. július 8.) El kell ismerni, hogy 
Isten bennünket, teremtményeit szabadon és egyenes de-
rékkal küld ki a földi létbe.

De a teremtmény méltóságához hozzátartozik, hogy a 
kérdést elfogadja: „Ember, hol vagy?” Ez Isten hozzá inté-
zett döntő kérdése. Az a kérdés, amely korlátai és lehető-
ségei tudatában válaszra kényszeríti. Azért vagyunk a vi-
lágon, hogy életünkkel feleljünk erre a kérdésre. Ezért bíz-
ták ránk szabadságunkat. Az édenkerten túl is.

Fordította Zsugyel János
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Veöreös Imre-breviárium
S Z E B I K  I M R E

Kettős szándék vezette 1953-ban végzett lelkésztársainkat e 
könyv kiadásában. Egyrészt a szív szerinti köszönet tíz éve 
elhunyt egykori lelkésznevelő intézeti igazgatójuknak az 
evangélium szolgálatára felkészítő, gazdag tartalmú mun-
kásságáért. Másrészt a mostani és a jövendő lelkésznemze-
dék bátorítása, szellemi-lelki ajándékokkal való erősítése 
Veöreös Imre szellemi hagyatéka nyomán.

Veöreös Imre a harmadik út pregnáns képviselője volt 
a II. világháborút követő nehéz politikai döntések közepet-
te. (Az első út az ellenállás magatartása. Ordass Lajos neve 
fémjelezte ezt az utat. A második út a kiszolgálás széles útja: 
Dezséry László személye jelképezi. A harmadik út az evan-
gélium szolgálata a lehetséges keretek között. Ezt Túróczy 
Zoltán, Szabó József, Veöreös Imre képviselte.) Veöreös Im-
re úgy látja, hogy lelkészeink többsége ezen a keskeny ösvé-
nyen igyekezett szolgálatát végezni, csak a szükséges dik-
tátumok tudomásul vétele, de nem a velük való azonosulás 
jegyében. Ez a meggyőződés átsüt a breviáriumban olvas-
ható írásain, igehirdetésein és a jól válogatott idézetekben 
– de valójában egész életén. Túróczy Zoltán püspök börtönt 
szenvedett, s Szabó Józseff el együtt 1952-ben félreállították 
a püspöki szolgálatból és nyugdíjazták. Veöreös Imrét 1953-
ban mozdították el a lelkésznevelő intézet igazgatói poszt-
járól, és már korábban elveszítette az Új Harangszó szer-
kesztői tisztét, amikor a lap megszűnt. 1953-ban a kecske-
méti gyülekezet lelkészeként szolgált tovább.

A breviárium id. Fabiny Tibor kezdeményezésére Sár-
kány Tibor szerkesztésében valós áttekintést ad és kósto-
lót kínál Veöreös Imre széleskörű lelkészi tevékenységéről, 
amely több területen is fémjelezte szolgálatát. Közülük ki-
emelkedik sokoldalú sajtómunkássága. 1948–1950 között 
a nagy példányszámú és igen nívós Új Harangszó orszá-
gos hetilap szerkesztője és a győri egyházi nyomda és ki-
adóvállalat vezetője volt. Kényszerű megszüntetésük mi-
att vált ki ebből a munkából. Két alkalommal is szerkeszt-
hette a Lelkipásztor című lelkészi szakfolyóiratot: 1947–1952 
között és 1957–1958-ban. Korábban a Gyermekgyülekezet 
és a Belmissziói munkaprogram szerzője, majd 1979-től a 
Diakónia felelős szerkesztője, amely a teológiai gondolko-
dás sokszínűségét vállalta fel olykor kemény egyházpoliti-
kai viták árán is. E periodika korának legnívósabb egyhá-
zi kiadványa volt. Veöreös Imre ragyogó képességű és szí-
nes szerkesztői gárdát gyűjtött maga köré. Később a Credo 
Evangélikus Műhely című folyóirat tiszteletbeli elnöke lett, 
és aktív munkatársa maradt szinte utolsó szívdobbanásáig.

A breviáriumban olvasható citátumok ékesen jelzik, a 

szerkesztő mennyire rajta tartotta ujját az egyházi és tár-
sadalmi események ütőerén. Volt eligazító szava az adott 
kor fájdalmas eseményeinek megrázó, tarka kavalkádjá-
ban. (1950: vallásos félóra, 1959. márc. 1., Lelkipásztor 1990, 
illetve a könyv 120–127. oldalán található írások.)

Amihez Veöreös Imre hozzáfogott, azt a leghűségeseb-
ben és a legmagasabb színvonalon végezte. Igényes volt ön-
magával és munkatársaival szemben is. Aligha volt nemze-
dékének még egy lelkésze, aki oly sokszor visszatért volna 
a sajtómunka gyönyörűségéhez, mint ő. Ezt egyébként jelzi 
tíz megjelent könyve és megszámlálhatatlan publikációja is.

Veöreös Imre teológus gondolkodó volt s maradt mind-
halálig. Meggyőződéseként tartotta számon, hogy csak az 
tud jó lelkész lenni, aki szüntelenül olvas és teológiailag 
képzi magát. A breviárium tizenöt fejezetben tárja elénk 
a szerző 85 éves életpályájának bőséges szellemi termé-
sét úgy, hogy idézeteket közöl karakterisztikus gondola-
taiból, szemelvényeket ad közzé lelkészi jelentéseiből, tel-
jes vagy töredék igehirdetéseket és tanulmányokat mutat 
be, egyházpolitikai küzdelmeinek állásfoglalásaiból idéz, 
egykori útitársaira és munkatársaira emlékező méltatáso-
kat ad közre. Valójában Veöreös Imre mindvégig a teoló-
gia tudományának elhívott szolgájaként élt és alkotott. Ta-
lán a könyv borítólapja is erre utal, amelyet Borsos Mik-
lós Égő csipkebokor című tusrajzának ihletésével Galgóczi 
Andrea tervezett.

Nem volt véletlen, hogy 1950-ben az egyetemes közgyű-
lés a gyakorlati teológia tanszékének vezetésével is megbíz-
ta, bár csak rövid ideig végezte ezt a szolgálatot. Kétszeri 
lelkésznevelő intézeti igazgatói megbízatása alatt nyolcvan 
tanítványa volt, akik később egyházunk megbecsült lelké-
szei lettek. Szívesen emlékezik erre az időre és feladatra (33. 
o.). Igehirdetései, amelyek köztük hangzottak el, időszerű-
ek, gyülekezetszerűek és igei megalapozottságúak. Kitű-
nik közülük a Néha leszáll a köd… és az Isten koldusai cí-
mű igehirdetés (71. és 74. o.). Itt kell megemlítenünk teo-
lógia és irodalom, teológia és művészet kapcsolata iránti 
érdeklődését, amellyel élete utolsó szakaszában különösen 
szívesen foglalkozott.

Nem feledhetjük a János leveleiről szóló kommentár 
modern hangvételét, korszerű teológiai ismereteket köz-
lő, a lelkészek igehirdetésre való készülését nagymérték-
ben segítő művét. Ez a könyv nemcsak írásmagyarázat, ha-
nem meditációival korrajz is a 20. század emberének gon-
dolkodásáról.

Veöreös Imre kitűnő gyülekezeti lelkész is volt. Elő-
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ször a vasi szórványban, majd Kecskeméten, végül a leg-
hosszabb ideig Budapest-Kőbányán szolgált. Szeretett pré-
dikálni, kitűnő szervező volt. Amikor Kecskemétre került, 
négy szórványban volt istentisztelet; amikor ötévi szolgá-
lat után eljött Kőbányára, Kecskemét szórványaiban már 
tizenöt helyen tartottak istentiszteletet. 

Három írása számomra különösen megkapó. Az egyik 
a már említett igehirdetés: Néha leszáll a köd… (71. o.). A 
másik írása A harmadik egyházi út (128. o.) A harmadik 
pedig – bizonnyal a legutolsó megnyilvánulása nem sok-
kal halála előtt – a Credo című folyóirat első számában je-
lent meg (1999, 121–122. o.). Ebben méltatja Bozóky Éva 
Zord idők nyomában című önéletrajzi könyvét. A változa-

tos életmű nagyívű felvázolása végén megállapítja: „Ez a 
könyv Bozóky Évát, az esszé-, riport-, tanulmányszerzőt 
vérbeli íróvá avatta.” (166. o.)

Amikor a Lelkipásztor című folyóirat tiszteleg egyko-
ri, kényszerű körülmények között félreállított szerkesz-
tője előtt breviáriumának a szokásosnál részletesebb is-
mertetésével, e sorok írója hálával emlékezik vissza ar-
ra, hogy 1957-ben egy esztendőn át nemzedéktársaival 
együtt Veöreös Imre igazgató szolgálatának gyümölcse-
it ízlelgethette, és hiteles biztatást kapott eljövendő lelké-
szi szolgálatának végzésére a lelkésznevelő intézet Üllői 
úti falai között.

Habent sua fata libelli
A Nógrádi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházmegye monográfi ája

L I S Z K A  V I K T O R

A könyveknek megvan a maguk sorsa, ahogy azt a címben 
olvasható latin mondás tartja, és ennek igazságát a 2009-
ben A Nógrádi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházme-
gye monográfi ája címmel kiadott munka megjelenésének – 
csaknem évszázados – háttértörténete valóban alátámasztja.

Okolicsányi József sziráki földbirtokos, egyháztaná-
csos, illetve presbiter a reformáció négyszázadik évfor-
dulójára állította össze monográfi áját, amely azonban az 
első világháború miatt nem kerülhetett kiadásra. Az Or-
szágos Levéltárban őrzött kézirat legközelebb 1927-ben ke-
rült a megjelenés közelébe, azonban egy akkoriban hozzá-
gépelt megjegyzés tanúsága szerint „jött a világháború, a 
forradalmak, a gyalázatos trianoni kényszerbéke…” – így 
továbbra is kézirat maradt. 1948-ban, esperesi kikölcsön-
zés után egy időre eltűnt, majd 1961-ben került elő hagya-
tékból. Ekkor kezdett a munka tanulmányozásába Sólyom 
Jenő, s bár a kiadvány még ekkor sem jelent meg, a tudós 
számos javítást eszközölt rajta.

Nagy egyháztörténészünknek nem csupán a levéltári 
hivatásban, hanem tudományos igényesség tekintetében 
is méltó utóda Galcsik Zsolt, aki a kéziratot végül a 2009-es 
megjelenést lehetővé téve sajtó alá rendezte. Nógrád megye 
levéltárosa a nyomdai szerkesztés mellett arra is gondot for-
dított, hogy a kötet végén található tanulmányában fölvázol-
ja az egyházmegyében 1917-től – tehát a kézirat eredetileg 
tervezett kiadási idejétől – napjainkig történt változásokat. 
Emellett az egyházmegyéről szóló, szlovák és magyar nyel-
vű kiadványokat magában foglaló bibliográfi ának is helyet 
adott ugyanitt; ez kutatási forrásként lehet nagyon értékes. 

Ez a munka azonban korántsem száraz tudományosság 
csupán, és egyáltalán nem csak történeti kutatáshoz hasz-
nálatos. A négy részre osztott kötet első részében az egyház-
megye, a másodikban az egyházközségek története olvasha-
tó igen élvezetes stílusban, ugyanakkor könnyen követhe-
tő, tömör megfogalmazással. A reformáció történetének és 
hazánk történelmének ismeretéhez sajátos szempontokkal 
járul hozzá, így tehát nemcsak a nógrádi illetőségű olvasók 
vagy az egyháztörténelem iránt erősen fogékonyak forgat-
hatják élvezettel; a magyar egyháztörténet iránt „csupán” 
általános érdeklődéssel rendelkezők számára sem unalmas. 
Az olvasmányos szöveg könnyen megjegyezhetővé teszi a 
tényeket és dátumokat, ezért az evangélikus középiskolák 
történelem tananyagának is hatékony kiegészítése lehet. 

A könyv második és harmadik része különösen azok 
számára izgalmas, akiknek Nógrád megyében vannak csa-
ládi gyökereik, minthogy települések és egyházi tisztség-
viselők szerint – szuperintendensektől felügyelőkig – ol-
vashatók információk a tanulmányban: papi, felügyelői, 
tanítói névsorok, lélekszámadatok és nem kevés érdekes 
egyházközségi esetleírás. Ezen információk értékét csak 
növeli az, hogy a szerző által feldolgozott források jó része 
a huszadik század folyamán elpusztult. A METEM köny-
vek 67. kiadványa tehát minden tekintetben épületes olvas-
mány, és talán nemcsak történelmi szempontból, hanem – 
Fabiny Tamás püspöknek a kötet elején szereplő szavaival 
élve – „a sok évtizedes tetszhalálból megelevenedő adatok 
talán a mai olvasóval is megértetik, miért is szól úgy az 
evangélikusok köszöntése, hogy erős vár a mi Istenünk”.
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A magyarországi reformáció kezdeteihez kalauzol el a A 
kereszt igéjét hirdetni kezdtem című márványmintás könyv, 
amely Sztárai Mihály (kb. 1510–1575) életét és szolgálatát 
mutatja be tudományos igénnyel, felvázolva és értékelve a 
Sztáraival foglalkozó eddigi szakirodalmat is.

Harminc esztendei kutatómunka áll a mű hátterében, 
melynek eredményeként a különböző vélemények, elméle-
tek ütköztetésén és szintézisén keresztül új megvilágítás-
ba került Sztárai Mihály alakja és életútja. Például többek 
között nem bizonyítható, hogy a reformátor korábban fe-
rences szerzetes volt, az sem, hogy részt vett a sárospataki 
iskola alapításában, valamint páduai tanulmányait is új, 
későbbi időpontra teszi a szerző az újabb kutatási ered-
mények fényében.

Érdekfeszítő és izgalmas a könyv segítségével nyomon 
követni Szárai Mihály életútját, melyben a kötet elején ta-
lálható térképvázlat is a segítségünkre lehet. A reformátor 
életén keresztül megelevenedik a magyarországi reformá-
ció kezdetének ideje, bepillantást nyerünk a korabeli vá-
rosok, mezővárosok, főúri családok életébe. Megismer-
hetjük a hódoltság területén élők nehéz helyzetét, ahol bi-
zony nem kevesen áttértek a törökök hitére félelemből vagy 
más megfontolásból. Kirajzolódik a lutheránus lelkészek 
elszánt küzdelme, hogy továbbadják a tiszta evangéliumot 
ott, ahonnan a katolikus főpapok többsége elmenekült a 
török elől, ott, ahol csak megtűrik a kereszténységet, és 
csak politikai okokból döntenek hol a katolikusok, hol a 
lutheránusok javára a vitás kérdésekben. Mindezért nem 
egyszer az életüket kockáztatják a lelkészek, csak hogy vi-
gaszt nyújthassanak a török igát nyakukon hordó magyar 
keresztényeknek.

Sztárai Mihály alakja példaként jelenik meg előttünk, 
egy cél vezérli egész életén keresztül, hogy az evangéliu-
mot továbbadja, talán még az a halvány remény is meg-
csillan, hogy a törökök közé is eljut az örömhír. Az ige-
hirdetésen túl a szervezéshez is igen jól ért, 1544-től hét 

év alatt százhúsz gyülekezetet szervez Alsó-Baranyában, 
majd püspöki szolgálatot végez, posztilláskötetet, agen-
dát, ordinációs liturgiát készít (melynek szövegét a köny-
nyebb érthetőség kedvéért Keveházi László mai nyelvre át-
ültetett formában idézi). Az irodalomtörténet-írás is szá-
mon tartja a reformátort, hiszen mindhárom műnemben 
– líra, epika, dráma – jelentős, úttörő alkotásai születtek. 
Énekeskönyvünkből is ismert a Mely igen jó az Úristent 
dicsérni kezdetű műve, a mai református énekeskönyv öt 
énekét őrzi, de szerzeményei jelen voltak katolikus és uni-
tárius könyvekben is. Énekei mellett ránk maradtak zsol-
tárparafrázisai is, melyek közül a legszebbek a 24., 26., 74. 
és 94. zsoltár alapján készültek. Históriás énekei közül ta-
lán a Szent Illyésnek és Ákháb királynak idejében lött dol-
gokról a legismertebb, de a további bibliai történeteken túl 
egyháztörténeti és történelmi eseményeket is megénekelt, 
mint amilyen például a Historia Cranmerus Tamás érsek-
nek az igaz hitben való állhatatosságáról… Drámáit, me-
lyek közül kettő maradt az utókorra – Az igaz papságnak 
tiköre… és A papok házasságáról –, valószínűleg elő is ad-
ták a korabeli diákok.

Keveházi László könyve az életrajzon túl bemutatja e 
sokoldalú szolgálatot is – külön fejezet foglalkozik Sztárai 
Mihállyal mint püspökkel, és ugyancsak külön fejezetet 
szentel a szerző a költő bemutatásának is.

Az író további kutatásokra is bátorít, hiszen maradtak 
még felderítetlen részletek Sztárai életével kapcsolatban, 
főként az életútjának az eleje maradt homályban erre vo-
natkozó források híján.

Azonban nem csak egyháztörténészek és irodalomtör-
ténészek számára lehet érdekes e könyv, melynek hátol-
dalán egyébként Sztárai Mihály pecsétje látható Keveházi 
László gyűjtéséből. Szeretném minden érdeklődő fi gyel-
mébe ajánlani, aki Sztárai Mihály életén és munkássá-
gán keresztül szeretne többet megtudni a magyarorszá-
gi reformációról.

„A kereszt igéjét hirdetni kezdtem”
Sztárai Mihály élete és szolgálata
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Az evangéliumhirdetés valami egészen más…
Testvéri refl exió Herényi István három elgondolkodtató cikkéhez1

H A F E N S C H E R  K Á R O L Y  ( I D . )

Hálás vagyok a szerzőnek, hogy gondolatait részletesen 
kifejtette, szívügyét szavakba öntötte. Válaszomhoz szük-
ségessé vált közölni alapvető véleményemet. Megértéséhez 
tudni kell, hogy csak az első két cikkhez szólok részletesen, 
a harmadik cikk (Vajon mi fér bele nálunk a templom áhí-
tatába?) már túlmegy témánkon. A bevezetésben szólok 
arról, milyen kapcsolat fűz Herényi Istvánhoz, és milyen 
alapon merek szólni cikkéről. Ki kell emelnem, mi jó véle-
ményem szerint az írás tartalmában és megjelenési formá-
jában, mi elfogadhatatlan számomra általában és részlete-
iben. Végül alapállásomat kell tisztáznom, mint aki több 
mint hat évtizede nemcsak e témával foglalkozik, hanem 
gyakorló igehirdetőként gyötrődik, gondolkodik és kísérle-
tezik szószéken és katedrán egyaránt – egyben hálás, hogy 
Isten szolgálatában állhatott, viselhette az igehirdetés min-
den terhét, és hálát adhatott öröméért is.1

A cikkre érkezett visszhangokról (például Zsigmondy 
Árpád, Gémes István tollából) részletesebben nem szólha-
tok, ezek magukért beszélnek. Az nem véletlen, hogy egy 
cikksorozat ilyen jelentős visszhangra talált lelkészek és 
gyülekezeti tagok részéről, noha az ötéves egyházi straté-
giánkban sem szerepel ez a téma.

Herényi Istvánnal évtizedek óta jó kapcsolatban állok. 
Konfi rmandusunk volt a Deák téren, szorgalmasan járt if-
júsági bibliaórára, majd presbiterünk és a Lutheránia osz-
lopos tagja lett. Véleményt formáló, határozott egyéniség. 
Hozzászólásomról őt is tájékoztattam testvéri beszélgeté-
sünk során. Őszintén kívánom, hogy mondanivalója ne ke-
rüljön süllyesztőbe, cikkének ne a tegnapi újsághír iránti 
érdektelenség legyen a sorsa. Maradjon érdekes értelmi és 

 1 Herényi István: Az unalmas prédikáció. Evangélikus Élet, 2009/30. 
Uő: Az unalmas prédikáció (2.). Evangélikus Élet, 2009/31. Uő: Vajon 
mi fér bele nálunk egy evangélikus templom áhítatába? Evangélikus 
Élet, 2009/33.

érzelmi válaszokat keltő funkciója holnap és holnapután is 
aktuális és állandó témánk egyaránt. A szerző hitelességét 
az is erősíti, hogy olyan családból származik, ahol több csa-
ládtag ma is templomjáró, gyülekezeti életet élő testvérünk.

Aminek örvendtem

Jó, hogy ez a cikksorozat megjelent! Ideje volt, hiszen gyak-
ran megfeledkezünk (lelkészek is, gyülekezeti tagok is) az 
egyház tulajdonképpeni feladatáról (opus proprium): az 
evangélium hirdetéséről, tanításáról, szolgálatáról, bele-
értve a szentségek kiosztását is, hiszen ez a feladat az evan-
gélium látható formája. 

Jó volt, hogy valaki nem lelkészként is észrevette a jelensé-
get, hogy igehallgatóink és igehirdetőink egy része nem tud mit 
kezdeni a mai igehirdetésekkel. Még akkor is jó és hasznos ez 
a fi gyelmeztetés, ha sokakban megbotránkozást okozott, kü-
lönösen az „unalmas” jelző meghatározásával. Bizonyos va-
gyok abban, hogy egy ilyen sokszor emlegetett jelzőben nem 
foglalható össze az igehirdetés mai krízise, ami kontinensün-
kön, sőt világszerte tapasztalható különböző felekezetekben is.

Jó, hogy egy gyülekezeti tag érzi szívügyének az evan-
géliumhirdetés szolgálatát, érvényességét, nemcsak ha-
tástörténetét, hanem életünkben betöltött döntő, mobili-
záló szerepét.

Jó, hogy nem cikkekre, előadásokra, elméleti fejtegeté-
sekre összpontosít a cikkíró, hanem a viva vox evangelii, 
a hallható igehirdetés „unalmassága” számára riasztó, ja-
vítandó esemény.

Jó, hogy a szerző merészelte a kritika hangját is hallatni, 
mert a kritika ugyan nem mindig esik jól, valójában azon-
ban mindig használ. Luther gyülekezeti látogatásai során 
az igehallgatók kötelességévé tette, hogy „ellenőrizzék” az 
igehirdető evangéliumi szolgálatát, és ha szükséges, korri-
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gálják is a tiszta evangéliumhirdetés érdekében. Tulajdon-
képpen a reformációt ma korrekciónak is tekinthetjük, az 
ecclesia reformanda est ma is kötelező feladat a reformáció 
népe számára. A II. vatikáni zsinat óta római katolikus test-
véreink is használják ezt a kifejezést. Az idei Kálvin-évfor-
duló alkalmával bátran mondhatjuk, hogy sem ő, sem Lu-
ther nem vetette el az egyháztörténet első 1500 évét, hanem 
korrigálni akarták mindketten a megkövesedett tanítássá 
vált teológiát és az erkölcsi élet visszaesését a pogány korba. 

Jó, hogy Herényi István néhol provokáló stílusban mert 
írni; a szó eredeti értelmében a pro-voco annyit jelent: elő-
hívni az emberi hangot, véleményt, állásfoglalást szóban is.

Amit elfogadhatatlannak tartok

Elfogadhatatlan számomra általában és részleteiben a cikkek 
mondanivalójának némely pontja és azok megfogalmazása. 

Rossznak tartottam, hogy a szerző az unalmas jelzőbe 
sűrítette véleményét, hiszen ő is hallgathatott még a Deák 
téri szószékről is érdekes, kortárs hangvételű, szívet-lel-
ket elérő prédikációt. 

Elfogadhatatlan a két fényképillusztráció. Hasonlót le-
hetne hozni egyetemi padokban ülő diákokról, parlamenti 
ülésen részt vevő honatyákról, még a Sziget fesztivál részt-
vevőiről is. Egyáltalán nem biztos, hogy a Deák téri temp-
lom lépcsőjén ülő leány az igehirdetés hallgatása helyett ol-
vas könyvet. Templomlépcsőnkön sok fi atal ül hét közben is, 
és bizony nem az igehirdetés unalmával foglalkozik. A kóru-
son ülő alvó fi atalok lehet, hogy csak koncentrálnak a mon-
danivalóra, de lehet, hogy Lutheránia-tagok a második eme-
leten, akik unják a kánaáni papi beszédet. Egyik ugyan állva 
fi gyel, de hogy mire gondol éppen, azt nem tudhatjuk. He-
tilapunkhoz méltatlan a pletykaújságok szenzációkeresése. 

Elfogadhatatlan volt a felületes, néha fennhéjázó hang, 
az olvasókat sértő ironizálás. Nem mindenkinek van érzéke 
a gúnyhoz és az iróniához. Tudunk olyan kitűnő, intelligens 
református püspökről, aki tréfáival némely szolgatársát két-
ségbeesésbe sodorta. Reménységem szerint Herényi István 
egyetlen szándéka a gyógyítás volt, tudniillik hogy beteg, 
gyengélkedő kereszténységünket ébresztgesse, gyógyítsa. 

Elfogadhatatlan továbbá számomra az általánosítás. 
Hiszen a szerző ott volt élete első harminc évében és azóta 
is a templomos gyülekezetben; valóban csak unalmas ige-
hirdetéseket hallgatott ezalatt? Az általánosítás mindig té-
vedésekkel is jár, hiszen kivételek is adódhatnak mindig. 

Elfogadhatatlan számomra a műfajtévesztés. Az igehir-
detés nem a szórakoztató műfaj egyik ága. Nem is a ma is 
igényelt „good feeling” (jó érzés) kiszolgálója. Néha az ige-
hallgató rosszul érzi magát, ha szíven találja az evangéliu-
mot hirdető szó. Isten szerinti szomorúságra juttatja, ami 
már nem az unalmas mondanivaló felett érzett emberi szo-
morúság, hanem életre vivő érintettség.

Jézus szavai nem voltak mindig szórakoztatóak. Jere-
miással együtt hétszer kiáltott jajt népére. Szembebeszélt 
a törvénytudó farizeusokkal, nem szerette kegyes bűneiket 
és kegyetlen embertelenségüket. Még azt sem jutalmazta, 
ha a tanítványok jogos elkeseredésükben lesújtó villámot 
kívántak a samáriai falura, mert benne, Urunkban a bű-
nös szeretete és a bűn elutasítása együtt jelentkezett. Péter 
apostol első pünkösdi igehirdetése a hallgatókban azt mun-
kálta, hogy úgy érezték magukat, mint akiket szíven talált 
és aktivitásra késztetett a mondanivaló. „Mit tegyünk?” – 
kérdezték. Péter mert szembebeszélni a hatósággal is, mert 
nem tehette meg, hogy hallgasson arról, amit Isten csele-
kedeteiből átélt. Aranya és ezüstje ugyan nem volt, de gyó-
gyítani tudott. Pál apostol hatalommal (dinamikusan) tud-
ta prédikálni az evangéliumot. Az Apostolok cselekedete-
iben és a levelekben egyaránt a parrészia volt a jellemző, 
ami bátorságot, nyitottságot, a médiakritikára is hajlandó 
szolgálatát jelentette. Nem udvarolt kedves gyülekezetei-
nek, felfedte a visszásságokat, segített előbbre jutni a gyü-
lekezeti életben. Nem engedte, hogy szavát felejtsék, ezért 
aztán ismétlésekbe is bocsátkozott. Alkalmazkodott a hall-
gatók gondolkodásához, de nem veszett el abban. Merte a 
kereszt bolondságát is hirdetni. 

Visszatérve Jézus Urunk igehirdetéseire: tudjuk, hogy 
az ő Bibliája az Ószövetség volt, olyan értelemben is, hogy 
azt tartotta kijelentésnek, ami reá vonatkozott, de még Mó-
zesnek és a hagyománynak is ellent mert mondani (lásd a 
Hegyi beszédet). Ez istenkáromlást, sőt eretnekséget jelen-
tett az írástudók körében. Az ellenség gyűlölete helyett az 
ellenség szeretetét hirdette. Ellenségeiért könyörgött, hogy 
ne érje Isten haragja őket, mert nem tudják, mit cseleksze-
nek. Urunk tudott keményen beszélni, sőt ostort ragadni 
a kufárok ellen, mert az imádság házát latrok barlangjává 
tették, üzletemberek piacává… Bizony, a kemény szavak és 
az ostor, a törvény komolyanvétele a gazdag (nem ifj ú, ha-
nem felnőtt), előkelő ember esetében bizonyára nem esett 
jól a megelégedett kérdezőnek. Viszálykodó, uralkodni vá-
gyó tanítványait kemény szóval tudta dorgálni, és saját sze-
retetére utalt (Jn 13,35): mit jelent a valódi szeretet. Máskor 
a szolgálat életformáját hirdette az uralkodás helyett. Nem 
vetette el a szigorú Tízparancsolatot (nomosz), hanem hoz-
zátette a napiparancs (entolé) kötelezettségét, ami a tanít-
ványok számára páratlan út, életajándék, ahogy Pál apos-
tol is észrevette ezt (1Kor 12. és 13. fejezet).

Alapállásom

Alapállásom tisztázása érthetővé teheti az eddig mondot-
takat is. Sui generis műfaj a prédikáció. Nem hasonlítható 
szónoklathoz, színészi előadáshoz, erkölcsi prédikációhoz. 
Valami más, egészen más! Legegyszerűbben talán úgy tu-
dom megmutatni, hogy példát hozok: József Attila A Du-
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nánál című költeménye nem a balneológus szava, aki a 
víz kémiai összetételét analizálja – és mégis igazat mond, 
mert költő volt, és a szimbólumok sora más gondolatokat 
ébreszt benne, mint a vízügyi szakértőben. Ha egy köl-
tő úgy beszél Bécs ostromáról: „nyögte Mátyás bús hadát 
Bécsnek büszke vára”, az nem hadijelentés. Nem riport egy 
kínos eseményről, és mégis igaz, mert a költő nem hadi-
tudósító. Műfaja egészen más ugyan, mégis igaz. A német 
irodalomban a Dichtung szó külön műfajt jelent. Goethe, 
Schiller vagy Brecht egészen sajátos módon fejez ki fi zikai, 
biológiai vagy a társadalmi igazságokat – mert költők vol-
tak. Madáchról, Vörösmartyról, Petőfi ről, Arany Jánosról 
ugyanezt el lehet mondani. A magyarban a költészet szó 
inkább csupán érzelmünkre hat, noha a valóságot a költé-
szet is ki tudja fejezni. Az egzisztencialisták például nem 
tételekben fogalmaznak, hanem az ember teljes megérté-
sét igénylik. Kár, hogy magyar nyelvünkben ez a szó: köl-
tészet, egyoldalú, és nem az esztétikum igazságát jelenti. 

Megfi gyeltem, hogy a 20. és 21. század embere gondolko-
dásából, magatartásából kiveszett a Szent tudata, jelenléte 
és tisztelete. Először ezt Amerikában vettem észre. Még ma-
gatartásban is érzéketlenek voltak diáktársaim a Szent tisz-
telete iránt. (Például a mosdóban olvasták a Bibliát, és nem 
érezték ennek visszásságát. Templomlátogatók napjainkban 
kedvesen, néha tréfásan beszélgetnek istentisztelet előtt, a 
Szentet érzékelő gyülekezeti tagok áhítatát zavarva.) Az, 
hogy a prédikáció sui generis műfaj, semmihez sem hason-
lítható, többek között azért igaz, mert a Szent jelenlétében 
már nem magyarázni, hanem leborulni kell. Melanchthon 
tanította, hogy Isten nem lehet az explanáció tárgya, őt csu-
pán az adoráció illeti meg. A szekularizált ember már csak 
bálványok előtt tud hódolni, de Isten szentségéhez érzéke 
sincs, nem tud mit kezdeni a zsoltárok dicsőítésével. 

Egykor homiletikát tanítóként és lapszerkesztőként ige-
hirdetésekkel kapcsolatban mindig négy kérdést tettem fel, 
hogy el tudjak igazodni véleménynyilvánításomban: Ki pré-
dikál (qui), kinek prédikál (cui), mit prédikál (quod), hogyan 
prédikál (quomodo)? Ezt a négy kérdést a sorozat írójának is 
ajánlom. Az első kérdésre a homiletikai válasz: az igehirde-
tés alanya maga Jézus Krisztus (Christus praedicat Jesum). 
Az igehirdető őt közvetíti. Nem azt mondja: „én mondom 

most néktek”, hanem azt, amit a próféták és Jézus is mon-
dott: „az Úr szól”. Ebben az esetben átélhető az az irracioná-
lis pillanat, amikor „megáll a levegő”, mert a hallgatók és az 
igehirdető átéli Urunk jelenlétét. Jézus nem üzen a gyüleke-
zetnek, mert jelen van. Az Ausztráliába emigrált rokon üzen. 
Jézus maga beszél, személyesen. A praesentia realis nemcsak 
a szentségekre, hanem a viva vox evangeliire is értelmezhető. 

A második kérdésre a válasz: a hallgatók örök emberek és 
mai emberek egyszerre. Örök emberi kérdésekkel és bűnök-
kel terheltek, és aktuális kérdésekkel és bűnökkel küzdenek. 
A „Kegyelem néktek” apostoli köszöntés az igehirdetés ele-
jén el nem hagyható, mert erre minden igehallgató rászorul. 

A harmadik kérdésre: a „mit” szót ki lehet javítani „kit” 
szóra. Krisztust prédikáljuk, a megfeszített és feltámadott 
Urat. Az egyedüli Megváltót, a pótolhatatlan vezetőt, aki 
nemcsak problémáinkat akarja megoldani, hanem bűne-
ink láncától kíván megszabadítani. 

A negyedik kérdés sokrétűen válaszolható meg. Régen 
azt tanítottam, hogy a Nemzeti Színház darabjainak nyelvé-
hez illően kell szószékre lépni is (Bühnensprache). Ma már 
ezt egyetlen színházzal vagy színművésszel sem tudom azo-
nosítani. Beszédünk stílusa legyen egyszerű, mértéktartó, 
tiszta magyar szerkesztésű, jól hangsúlyozott, artikulált, 
elég hangos, de nem kiabáló, érthető, világos, tiszta vázlatú, 
megjegyezhető. Sem motyogni, sem hadarni, sem ritmust 
váltva beszélni nem szabad a szószéken. Még a mikrofon 
használatával sem degradálódhat gépzenévé szolgálatunk. 

Tanuljunk egymástól, különböző korosztályú igehirde-
tők, ellenőriztessük híveinkkel igehirdetésünk hatását, és 
maradjunk a jó tanács elfogadásában: a jó pap holtig tanul.

Végül prédikálni csak a térdünkön tanulhatunk meg, 
vagyis imádkozva. Az igehirdető az evangéliumhirdetés 
előtt, alatt és után az imádság légkörében, dimenziójában 
él. Nem szónokolni akar modern eszméket hirdetve, tud 
ugyan az újságok és a média mai híreiről és kifejezőeszkö-
zeiről, mégis vállalja, hogy nem ezeket részletezi, hanem az 
opus propriumra elkötelezett emberként szolgál. 

A Herényi soraira érkezett visszhang elemzése jelen ke-
retben nem tisztem. Inkább azt ajánlom, hogy az Igehirde-
tő rovatban a felkészítő röviden summázza, mit jelent szá-
mára az igehirdetői szolgálat.
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A Z  I G E H I R D E T Ő  M Ű H E L Y E

Szentháromság ünnepe után utolsó előtti 
(reménység) vasárnap
Jn 5,26–30

Igehirdetési előkészítő

Nem érhet meglepetésként!

Lesz ítélet

Gyakran keresztény reménységünk egyik sarokpontja, hogy 
elmarad az ítélet. Hogy a Jóisten azt mondja majd a föltá-
madt sokaságnak: „Milyen jó, hogy mind itt vagytok! Gyer-
tek be a mennyek királyságába, és foglaljatok helyet az ün-
nepi nagy vacsorán! Az utolsó ítélet beharangozása csak a 
nevelés része volt, hogy földi életetek során fölismerjétek, 
mi a jó és mi a rossz. Tudjátok, hogy én magam vagyok a 
jóság, dehogy akartalak megbüntetni benneteket! Már én 
is untam a fenyegetősdit. Borítsunk rá fátylat, és ünnepel-
jünk! Az ítéletet hirdető kürtök helyett zengjenek a diadal-
mas fanfárok!”

Reménykedünk e változatban, annak ellenére, hogy Is-
tent nem úgy ismerjük, mint hitszegőt. Sőt gyakran szá-
mon is kérjük rajta ígéreteit, mármint a pozitívakat: aki 
kér, az kap; a hited meggyógyít; a bűneid megbocsáttat-
nak. Vajon miért akarunk ilyen nagyvonalúan elfeledkez-
ni a számunkra kétes kimenetelű ígéretekről? Vajon mi-
ért nem törekszünk a szentségre, és bízunk Atyánkban 
ahelyett, hogy kényelmetlenül feszengenénk, amikor az 
utolsó ítélet szóba kerül? „Hiszen nem is ez a nehéz, em-
berek, megmenekülni a haláltól: sokkal nehezebb meg-
menekülni a bűntől. Hisz ez a halálnál fürgébben fut.” 
(Szók ratész)

Ismerjük a játékszabályokat

Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes lényedből, és szeresd 
szomszédodat és a szembe jövő embert, mint önmagadat. 
Ha szükséget látsz, adj enni, inni, ruhát, mosóport, játékot. 
Látogass. Szánj rá egy délutánt. Ne méregess, ne mérlegelj, 
szeresd. A szeretet nem fél, a szeretet nem tágít, nem ad 
teret okoskodásnak, régi sérelmeknek, mások véleményé-
nek. Szeretettel nem lehet elkényeztetni sem embert, sem 
Istent. „Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek ben-
neteket.” (Jn 15,12)

Mindenképp ítélet alá esünk, a kérdés csupán az, hogy 
kié alá. Vagy a világ ítél el bennünket földi életünk során, 
mert értékrendünk és másságunk kivetendő idegen testet je-
lent a számára; vagy pedig Isten ítél el bennünket e földi éle-
tünk után, mert világi értékrendünk és másságunk kiveten-
dő idegen testet jelent Jézus Krisztus testében. „Ha e világ-
ból valók volnátok, a világ szeretné a magáét; de mivel nem 
e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki benne-
teket a világból, azért gyűlöl benneteket a világ.” (Jn 15,19)

Ismerjük a Bírót

Ismerjük az ítéletet meghozót: a bíró ugyanis nem az Atya, 
akinek útjai kifürkészhetetlenek, hanem a Fiú, vagyis a 
megismerhető és testet öltött Isten. Vele beszéltünk nap 
mint nap, amikor fölnyitottuk a Bibliát. Vele beszéltünk, 
amikor munkatársunk mellett álltunk, amikor kiordítot-
tunk a kocsiból, amikor sörözgettünk, vagy amikor szerel-
met vallottunk. Vele beszéltünk akkor is, amikor otthon 
gubbasztottunk, és nem szóltunk egy szót sem. „A szem, 
amellyel Istent nézem, ugyanaz a szem, amellyel Isten néz 
engem” (Eckhart mester). Közöttünk járt, velünk evett és 
ivott. Első kézből származnak az értesülései és bizonyíté-
kai, hiszen ő az, aki közelebb van hozzánk, mint saját szí-
vünk (Augustinus).
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Ismerjük az ítélet végrehajtóját

Nem kellenek hóhérok, segédek vagy angyalok: mi magunk 
válunk saját hóhérunkká. Isten előtt, a Szent előtt ugyanis 
kiég belőlünk mindaz, ami nem őhozzá tartozik. S e tüzet 
nem kívülről küldi ránk a haragvó s igazságosan büntető 
Isten, hanem bennünk gyullad ki. Mikor beletekintünk a 
végtelen jóság, szelídség, alázatosság, vagyis a végtelen s 
öröktől meglévő Szeretet szemébe, amely önmagát kere-
si bennünk, akkor a szégyen mindent kiéget, ami nem ő.

Aki Krisztus testének része, csak az állja ki a szembe-
sítést, amikor Isten mint tükörben keresi magát bennünk. 
S az is csak úgy, mint aki tűzön ment át. A nap fényében 
fájdalmát üvöltve eltűnik az éjszaka, a hold és a csillagok 
pedig örömmel csatlakoznak a véget nem érő ragyogásba.

Mondatonként

5,26: Az Atyának önmagában van élete, a Fiúnak is önma-
gában van élete, de az embernek nincs önmagában élete. 
Ha önmagában él, akkor csak képzelet az élete: azt hiszi, 
hogy él. Az embernek csak Jézus Krisztusban van élete: ha 
kirajzolódik rajta Jézus Krisztus arca, vagyis ha valóban 
Isten képmása lesz. Csak akkor van élete, ha el tudja mon-
dani életéről, hogy „élek többé nem én, hanem él bennem 
Jézus Krisztus” (Gal 2,20). Csak akkor van élete, ha Jézus 
Krisztus testének tagjává válik. Ha Jézus Krisztust eszi, 
issza és lélegzi be, ha akarata az ő akaratát követi, ha ke-
zével Jézus Krisztus cselekszik, lábával Jézus Krisztus lép.

Az ilyen ember természetesen nem robotember, ahogy 
Jézus Krisztus sem az, amikor teljesen aláveti magát az 
Atyának. Csak Istenben van élet: Isten az élet. Csak akkor 
van életünk, ha engedjük, hogy Isten éljen bennünk. Ha 
önzésünk és önfejűségünk kiszorítja belőlünk Istent, ak-
kor nem lesz bennünk semmi, csak képzelet és álomkép. 
Istenen kívül nincs semmi.

A gonosz nem más, mint összezavaró: megtévesztő, 
a hazugság atyja, aki azzal hiteget bennünket, hogy Iste-
nen kívül is van valami, sőt önmagunkat ott tudjuk iga-
zán megvalósítani. Fölépített álomképeinkhez nem is kell 
tűz, hogy megpróbálja azokat. Fölnyitjuk csupán a szemün-
ket a reggeli fényben, és azok máris szertefoszlottak, eltűn-
tek, igazi természetük nyilvánvalóvá vált, semmivé lettek.

5,27: Jézus Krisztus hatalmat kapott, hogy ítéljen. Aki-
ben végbement a teremtés, abban is végződik a teremtés. 
Aki szülte, az ítéli. Legyen! Az ítélet kimondja a végső szót, 
hogy tényleg élet van-e bennünk, vagy csak úgy teszünk, 
mintha az lenne. Életté vált-e bennünk a lét?

5,28: Mindenki meghallja az ő hangját, mert nincs me-
nekvés, a sír sem takar többé. Nemcsak az hallja, akinek 
füle van, hanem az is, aki bedugta, vagy aki süketté tette 

magát; vagy sírba ugrott, hogy ne hallja. A Hang, a Szó, a 
Beszéd, az örök Ige, az elhangzott, a szívbe írt, az utcákon 
és tereken, a családi asztaloknál hirdetett Törvény, a test-
té lett örömhír, az elénk álló Jézus Krisztus az, aki ítél. A 
hang, amely egykor teremtett, a Fiat! most ismét áthatja a 
világot, mert új teremtés készül.

5,29: Akik a jót tették és akik a rosszat cselekedték: mu-
tasd meg tetteid, és elmondom, kiben hiszel. Mutasd meg 
cselekedeteid, és megmondom, hol tartasz a hit zarándok-
útján. Amíg az Ige nem válik tetté a kezedben, addig csak 
szöveg marad. Amíg az Ige nem válik ízzé és kedvességgé 
a szádban, addig csak mellébeszélés marad. Amíg az Ige 
nem válik éhséggé és szomjúsággá benned, és nem hagysz 
el érte mindent, addig testté létele csak egy a mitológiák 
között, és mindennapjaidhoz vajmi kevés köze van.

Jó vagy rossz vagy? Jók vagy rosszak-e a tetteid? Ahány 
ember véleményezi, annyi ítélet születik. Pedig csak egy 
kérdés van: Istennel éled-e életed a nap minden percében? 
Ez alapján vagy ugyanis jó vagy rossz. Mert csak két válasz-
tás van: Istennel vagy nélküle. Nincsenek fokozatok, nincs 
kisebb rossz és nagyobb rossz, nincs majdnem jó vagy jó 
szándék, hanem csak Istennel meghozott döntés vagy nél-
küle meghozott döntés van.

Nincs szó jutalomról: aki jót tett, az életet nyer, és Is-
tenben marad. Élet van benne. Ennyi? Aki valaha talál-
kozott Istennel vagy megsejtette jelenlétét, tudja, hogy ez 
minden. Minden: szeretet, öröm, élet és teljesség. Ez a lélek 
lakomája a hosszú földi élet Isten utáni éhezése és szomja-
zása után. Ez a megérkezés és az otthon a csatatér küzdel-
mei és borzalmai után. Ez a csendes hang:

„Csobog a langyos víz, fürödj meg!
Íme a kendő, törülközz meg!
Sül a hús, enyhítse étvágyad!
Ahol én fekszem, az az ágyad.”

(József Attila)

5,30: Igazságos ítéletre mennek, akik a rosszat cselekedték. 
Elképzelhetünk-e borzalmasabbat egy igazságos ítélet-
nél? Akkor mérlegre kerül minden szó és tett és gondolat, 
és értékén mérik őket. Sokszor alábecsüljük magunkat, 
de még inkább szavainkat és tetteinket. Gondolatainkat 
egyenesen súlytalannak tartjuk, pedig megtörténtek. 
Lettek, és megváltoztatták a világot. Semmi sem lesz 
már ugyanaz egy elhangzott imádság vagy egy keresz-
telő után, még akkor sem, ha halk volt a szó, vagy már 
föl is itatta a pap a vizet a gyermek homlokáról. A világ 
már sosem lesz ugyanaz egy irigy tekintet, egy megbé-
lyegző mondat, egy fölhajtott pohár, egy lekevert pofon, 
egy el nem végzett munka vagy egy kocsiban felejtett 
kisgyermek után.
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Készüljetek föl!

Memento mori: emlékezz meg a halálról, mindennap. Em-
lékezz meg a halálodról mindennap.

Öved a derekadon, botod a kezedben, a falat a szádban. 
A rád bízottakról gondoskodtál, szereteted kimutattad, al-
mafád elültetted, a kakast megadtad, örülsz az életednek.

Akkor hát készen vagy, nincs félnivalód.
R O Z S - N A G Y  S Z I L V I A

Tallózó

„Az ember számára az élet lehetősége Krisztus által adatott, 
ha nem él vele, az lelki öngyilkosság.” (Jubileumi kommen-
tár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„Az életet közülünk mindenki kapta, de sohasem kapta 
az Atya vagy az Úr Jézus. Öröktől fogva bennük lakott az 
élet. (…) Annak sohasem volt forrása rajtuk kívül. (…) Sen-
ki sem üdvözül jó cselekedetek által, hanem jót tesz, mert 
megváltást nyert. (…) Az a kifejezés, hogy akik pedig a go-
noszt művelték, azokat írja le, akik hitüket és bizalmukat 
sohasem vetették az Úr Jézusba, következésképpen életük 
Isten szemében gonosz volt.” (William MacDonald: Újszö-
vetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„A testi szűkösség korlátai között élő s gondolkodó em-
ber azt véli, hogy most él, s szorongva hessegeti el a gondo-
latot, hogy egyszer meg kell halnia. Jézus azt mondja, hogy 
az ember halott a bűn miatt, de ő azért jött el közénk, hogy 
az elveszettet kihívja a halálból, s ha valaki enged e kihí-
vásnak, már át is ment a halálból az életre, sőt nem fog íté-
letre sem menni. (…) Minden »jó«-nak mondott cseleke-
det alfája és ómegája a hit. (…) a hit az elfogadás, a befo-
gadás s az imádat mozdulata.” (Szabó Andor: Lábam előtt 
mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„Jézus a messiási címet igényli az Ember Fia megne-
vezéssel. (…) hallgatóságának el kellett döntenie, hogy az, 
amit hall, istenkáromlás-e, mégpedig a legsúlyosabb for-
mában, vagy valóban a megígért Messiással áll szemben.” 
(Gyökössy Endre: János evangéliuma. Örökségünk Kiadó)

„Az »Ember Fia« {Lábjegyzet: Schnackenburg rámu-
tat, hogy a kifejezés előtt nincs névelő, ezáltal az még in-
kább terminus jellegű, s hogy itt ennek az »Ember Fiának« 
oly erősen tulajdonít ítélethozatali funkciót János evangé-
liuma, mint sehol máshol.}, ami Dán 7,13 alapján Isten ha-
talmában való részesedését fejezi ki. Csakhogy a dánieli 
»Ember Fia« nem tart ítéletet. Annál inkább megteszi ezt 
az intertestamentális etióp Énók könyvében szereplő »Em-
ber Fia«.” (Bolyki János: Igaz tanúvallomás. Osiris)

„(…) e hanggal kapcsolatban az embernek már most 
döntenie kell (18,37). Így tekintve a dolgot, már most az 
ítélet idejében élünk.” (Benedikt Schwank: János. Agapé)

Illusztrációk

GONDOLATOK

(az én ítéletem igazságos)
„Ezen az igényes Földön az igazság nem igazság, ha nem 
jár együtt gyöngédséggel, gyöngédséggel és megint csak 
gyöngédséggel, aminthogy az Ige, mely Istentől van, egy-
ben Isten is.”

E. M. Forster (1879–1970) angol író

„Az igazság halhatatlan. Azt, aki megtalálta, a sírba is el-
kíséri.”

Ismeretlen óegyiptomi elbeszélő

„Mi vigasztal bennünket? Egy végtelen szív e világon túl. 
Van magasabb rend, van gondviselés, amelyik nem az ál-
talunk lefektetett szabályok szerint köti zavaros földünket 
Isten magasabb városához.”

Johann Paul Friedrich Richter (1763–1825)
német regényíró

(akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek)
„Mit használnak, én Istenem és üdvösségem, a jóságos 
cselekedetek a végig való megmaradásnak ajándéka nél-
kül? Mi haszna a szerencsés hajójárásnak, ha a révparton 
elmerül a hajó? Vagy mi haszna a szántás-vetésnek és szé-
pen-kelésnek, ha aratás idejében elvész a gabona? Semmi-
nemű tökéletes élet, semmi jóságos erkölcs nem juthat a 
boldogságnak nyugalmára a végig való megmaradás nél-
kül, mert te, igaz Isten, mindeneket abban az állapotban 
ítélsz, melyben halála óráján találod, és amely felé dűl a fa, 
ott marad örökké.

Azért ezt a drága ajándékot, melyet csak Te adhatsz 
egyedül, Irgalmas Úristen, öntsd a te méltatlan szolgád lel-
kébe: hogy semmi háborúság és kísértet, semmi fáradság és 
kárvallás, semmi öröm és vigasság, semmi gyönyörűség és 
szomorúság el ne szakasszon engem a te szerelmedtől és az 
istenes élettől, a te szerelmetes szent Fiadnak, a mi Urunk 
Jézus Krisztusnak drága szent vére hullásáért. Ámen.”

Pázmány Péter (1570–1637) esztergomi érsek imádsága

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Milyen fontos üzenetet hallanak a textusból?

Tetteink mindenképpen mérlegre kerülnek Isten és Jézus 
Krisztus előtt, akinek mindenekfeletti hatalma van. Mind-
annyiunk számára elkerülhetetlen az isteni ítélet. Ha rosz-
szat teszek, mindenképpen viselnem kell a következménye-
it! Minden cselekedetünknek valamiféle értéke, súlya van, 
de nem mi fogunk önmagunk felől ítélkezni. Nem mindig a 



4 2 5

magunk akarata a legjobb. Jézus is az Atya akaratát követ-
te. Meg kell találnunk életünk számára azt a viszonyítási 
pontot, amely felől nézve a saját tetteink értéke és mások 
tetteinek megítélése (általunk) összhangba kerülhet, vala-
melyest következetes rendszert alkothat. Hogy ne kelljen 
mindig áltatni vagy mentegetni önmagunkat. Most van 
itt az óra! Bármikor itt lehet a mi „óránk” is! (25. vers) El-
nyerhetjük mi is az „életre való feltámadást”! Jézus szavai 
örökérvényűek. Jézusra rábízhatom az életemet!

Kérdések, nem világos részek

Hogyan kell értenünk tulajdonképpen a feltámadást? Mi 
lesz azok sorsa, akik Jézus kora előtt éltek és haltak meg? 
Mikori ítéletről van itt szó? Milyen lesz az ítélet és az élet 
a feltámadás után? Miért Emberfi a Jézus? Van-e választá-
si lehetőségünk, szabad akaratunk jó és rossz között? Va-
jon énrólam, felőlem most hogyan ítélne az Úr? Mi lesz a 
bűnösök büntetése?

Amivel vitáznának vagy aminek ellentmondanának…

Kell-e nagyon magyarázgatni a „misztikumot”, az isteni 
titkot? Kétségbe vonnám, hogy egyértelműen el lehet vala-
ki életéről dönteni, hogy az jó vagy rossz volt. Mert ugyan 
mi alapján lehetne ilyen egyértelműen dönteni, amikor 
nagyon összetett, bonyolult az emberi élet? A bűnösök is 
feltámadnak? 

Gondolatok, asszociációk

Nincs jogunk ítélkezni mások felett! Istennél bocsánatot 
kaphatunk bűneinkre. Jézus halálakor maga mondta: eljött 
az én órám. Predestináció és/vagy szabad akarat kérdése. 
Jézus feltámasztástörténetei és saját feltámadása a halál-
ból. Ki támad fel a halálból? Aki hisz, vagy aki jó volt? So-
kat kell még tanulnunk Isten szándékairól!

Szentháromság ünnepe után utolsó
(örök élet) vasárnap
Mk 13,24–27

Igehirdetési előkészítő

A vasárnap jellege

Ez a vasárnap az egyházi esztendő utolsó vasárnapja, s 
mivel az évet lezáró vasárnap, természetszerűleg a végre, 
a végső dolgokra irányítja a fi gyelmet: vége van, vége lett 
ennek az egyházi évnek is! Vége lesz az életünknek, de a 
világnak is! Azonban a vasárnap elnevezése: örök élet va-
sárnapja (korábban: örökkévalóság vasárnapja) túlmutat 

a vég komor hangulatán a Krisztusban az ő testbe jövete-
lével, áldozatos halálával megvalósult isteni ajándékra, az 
örök élet örömére. 

A nap témája: várjuk az örök élet fejedelmét, aki min-
dent újjáteremt! Előremutat Krisztusra, az eljövendőre, 
aki mint dicsősége teljében levő világbíró, örök életet adó 
vagy kárhozatba taszító Úr jön, érkezik teljes egyértelmű-
séggel erre a világra, hogy véget vessen ennek a világnak, 
és egy újat teremtsen.

Jánossy Lajos professzor a következőképpen foglalja 
össze a vasárnap jellegét: „Az egyházi év utolsó vasárnap-
ja a kegyelmi idő utolsó Krisztus-cselekedetét, a váltság-
mű végső aktusát jeleníti meg az egyház liturgiájának is-
teni drámájában. Aki karácsonykor emberré lett, és epi-
fánián, majd nagypénteken, húsvéton át szolgaformában 
elvégezte a megváltást, és áldozócsütörtökön visszatér-
ve isteni dicsőségébe pünkösdtől kezdve egyházát vezeti 
és élteti – íme, az idők végén eljön erre a világra hatalmá-
nak és dicsőségének teljességében, hogy megítéljen élőket 
és halottakat. Imádva borulunk le a mennyei Király előtt, 
aki eljött szent angyalaitól körülvéve, és látjuk, amint ki-
rályi trónjára ül, és az utolsó ítélet örömébe és kárhozatá-
ba belereszket a menny és a föld.”1

Az igéről

Márk evangéliumának ez a szakasza egy őskeresztény apo-
kaliptikus röpirat szövegének egyes részleteit tartalmazza 
úgy, hogy közben cáfolja annak üzenetét, jelentéstartalmát: 
még a szörnyű pusztításokkal járó történelmi események (a 
templom pusztulása) sem függenek és kapcsolódnak össze 
Krisztus visszajövetelének tényével, annak mindenképpen 
bekövetkező, beteljesedő történéseivel. Tehát a történelem-
ben lezajló eseményekből nem lehet következtetni a világ 
végére, és arra sem, hogy mikor fog bekövetkezni.2 Ezzel 
már meg is érkeztünk igénk kontextusához. Az egész 13. 
fejezet egy jézusi beszéd, amellyel Márk a templom pusz-
tulása miatt a zsidókereszténység körében kialakult felfo-
kozott apokaliptikus várakozást igazítja helyre és tereli a 
helyes eszkatológia irányába.3

Igeszakaszunk ebben a beszédben az Emberfi a eljöve-
telét, megjelenését írja le. Nyilvánvalóan a korabeli világ-
kép fi gyelembevételével fogalmazza meg az üzenetet (a föld 
lapos, korong alakú, az égbolt a föld fölé kifeszített, szilárd 
bura, amelyen rögzítve vannak az égitestek). Azonban ez 
a képanyag csupán részleteket tartalmaz, nem teljes, ha-

 1 Dr. Jánossy Lajos: Az egyházi év útmutatása. Sopron, 1944. 
64. o.
 2 Vö. Dóka Zoltán: Márk evangéliuma. A Magyarországi Evan-
gélikus Egyház Sajtóosztálya, Budapest, 1977. 273. o.
 3 Vö. uo. 271–274. o.
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nem vázlatos azért, hogy érzékeltesse: ő itt nem egy világ-
katasztrófáról, annak eseményleírásáról szól, hanem Isten 
üzenetét hirdeti próféciák felhasználásával (Ézs 13,10; 34,4). 
Ezért a képanyag nem az apokalipszisre, „hanem szorosan 
a parúziára vonatkozik és azt jellemzi. Akkor minden az 
ellenkezőjére változik: most az egész kozmosz elrejti Jé-
zus isteni méltóságát és dicsőségét, akkor az egész terem-
tettség utat nyit neki, és nyilvánvalóvá teszi azt.”4 „...és az 
egek tartóerői megrendülnek” (13,25b):   … 
„És akkor meglátják az Emberfi át eljönni a felhőkön, nagy 
hatalommal és dicsőséggel…” (13,26): …  
  . Tehát az e világi erők megrendülnek, 
elmúlnak, teljesen elgyengülnek, és megmutatkozik az, aki 
az egyedüli, igazi erővel és hatalommal rendelkezik! Min-
den e világi erő – természeté, emberé is – kevés, gyenge, 
de az élő Krisztus ereje és hatalma nagy, mindenek fölött 
álló. Isten cselekszik ebben az eseményben is, a megdicső-
ült Jézus Isten hatalmával rendelkezik, és így jelenik meg.

A „meglátják” nem pusztán minden emberre vonat-
kozik, hanem ezen belül különösen is azokra, „akik a föl-
di Jézus isteni méltóságát és küldetését nem ismerték el, 
hanem őt tanítványaival együtt (13,9–13) üldözték, kiszol-
gáltatták, megverték és megölték”.5 Ezek az emberek fog-
ják meglátni Jézust – és természetesen mindenki – ezzel 
a nyilvánvaló, teljesen egyértelmű, mindenek fölött álló 
nagy hatalmával.

Márk leírásában az ítélet helyett kiemelt hangsúly kerül 
Jézus választottainak összegyűjtésére, akik a földkerekség 
egészéről, tehát mindenhonnan jönnek „a világ négy tájá-
ról, a föld sarkától az ég sarkáig” (13,27). Az Emberfi a vég-
zi ezt az összegyűjtést. Az, aki az életét adta övéiért, szá-
mon tartja a hozzá tartozókat, senki sem fog elveszni. A 
gyülekezet számára biztató, bátorító, reménységet éltető 
és erősítő üzenet: a minden hatalommal rendelkező, min-
dent újjáteremtő Krisztus, a mi Urunk nem feledkezik meg 
rólunk, összegyűjt bennünket! Hova? Az Márk számára 
nem lényeges. „Minden részlet összesűrűsödik a nagy ta-
lálkozás és örök együttlét ígéretében. Örökre együtt Jézus-
sal! Ennyi elég vigasztalásul és reménységül, mert ennyi 
az üdvösség.”6

Az élet zarándokútján, az egyházi esztendő végén, ami-
kor a végre irányul a fi gyelem, az ige hatalmas biztatást ad 
a számunkra: az út végén a Krisztust követő, Krisztusban 
hívő ember a dicsőséges, minden hatalommal rendelkező 
Emberfi ával lesz együtt örök örömben, boldogságban, a 
teljesség, tökéletesség isteni világában!

 4 Uo. 286. o.
 5 Uo. 287. o.
 6 Uo. 287. o.

Igehirdetési vázlat

Bevezetés

Jézus szavai komor képet rajzolnak elénk: minden el fog 
pusztulni, az egész világ összedől, mindennek vége lesz. Ré-
misztő kép ez! Fantáziának gondolhatnánk, de nem az. Ma a 
tudomány is eljutott erre a felismerésre: ahogyan volt kezde-
te a világnak az ősrobbanás pillanatában, úgy lesz egyszer, 
több millió vagy milliárd év múlva vége is, mert egy ponttá 
fog összesűrűsödni. Jézus azonban nem riogatni akar, mert 
a bekövetkezendő vég tényével együtt az örömteljes vigasz-
talás hangját is megszólaltatja. Erre utal a vasárnap jellege 
is: örök élet vasárnapja. Jézusban nyilvánvaló, hogy a világ 
Istentől indult, és hozzá fog megérkezni is: ő a kezdet és a 
vég! Jézus szava is erre utal: a világ vége kezdet is egyben, 
az örökkévalóság kezdete. A világnak azért lesz vége, hogy 
Isten újjáteremtse, legyen új ég és új föld. Isten dicsőségének 
a kifejeződése ez: a múló világ helyébe az örökké tartó világ 
lép, ott nem lesz elmúlás, hanem csak kezdet, örök, új jelen! 
Ennek a valóságnak leszünk mi is a részesei.

Az a nap a ma még és egészen addig rejtett igazság nyilvánosságra 

kerülésének napja lesz

Ma és egészen addig ennek az ellenkezője látszik: a kiszolgál-
tatottság, erőtlenség, hatalomnélküliség, úgy, ahogyan a ke-
reszten látszott. Krisztus hatalma ebben a világban rejtett az 
emberi szemek elől, de jelen van. Rejtettségben van jelen az 
evangéliumban, hogy azok lássák, azok vegyék észre, akik-
nek a lelkében a Lélek világosságot gyújtott az evangélium 
által. Csak így látható a valóság, hogy a hatalom most is Jé-
zus kezében van; nem a sors szeszélye vagy a vak véletlen 
irányítja a hívő életét, hanem Krisztus. A Krisztus-követő 
ember már ma tudja és érzi, hogy Jézus hatalma és dicsősége 
jelen van a világban és az ő életében is. Ez lesz nyilvánvalóan 
látható mindenki számára akkor, azon a napon. Mindenki, 
Jézus ellenségei is meg fogják látni, hogy ő az értelme a vi-
lágnak és az életnek, őbenne áll fenn az, és minden őrá nézve 
teremtetett. Egyedül Krisztusban látható, hogy kegyelmes 
és irgalmas a mindenható Isten!

Az a végső nap mindemellett a nagy találkozás napja is lesz

A mai világra a megosztottság, a széttagoltság, a szétszórt-
ság a jellemző. A Krisztusban hívők is szétszórtan élnek a 
világban, az egyház is részekre szakadt, sokszor a hívők is 
eltávolodnak egymástól a bennük is jelen lévő bűn miatt. 
Azon a napon nyilvánvaló lesz, hogy Jézus minden hívőt 
számon tart, senki sem fog elveszni, a legkisebbet sem fe-
lejti el! Meg fog szűnni a bűn, és egyértelmű lesz, hogy az 
igazi érték most is és örökké a szeretet, Isten végtelen és 
tiszta szeretete. Akkor látjuk igazán és tisztán, hogy meg-
váltattunk, a bűnünk eltöröltetett, egészen az övéi lettünk. 
Akkor nem választ el semmi bennünket Istentől!
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Az a nap az örök kezdet lesz, az örökkévalóság állandó jelene, és nem a vég

Ez lesz a jövőnk! Ez már ma bátorítást jelent: merjünk 
bátran újat kezdeni mindennap, forduljunk újra és újra 
Istenhez! Az a nap biztatást ad a számunkra, hogy Krisz-
tust követve, az ő szeretetéből éljünk most is a testvérek 
között, fi gyelve egymásra, hogy így épüljön és erősödjön 
a közösség közöttünk!

I S Ó  Z O L T Á N

Tallózó

„Az igazi parousia a természet erőinek félreismerhetetlen 
bizonyságtételétől kísérve következik be. (…) A dicsőség-
gel megjelenő Emberfi a első intézkedése pedig az, hogy 
egybegyűjteti angyalaival a választottakat a világ minden 
tájáról. (…) Aki igazán várja őt, annak a várakozása nem 
távolba tekint megalkuvó és lagymatag lélekkel, hanem el-
jövetelének közelségével számol.” (Jubileumi kommentár. 
BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„(…) tömören, pár mondatban minden lényegeset el-
mond, amit a gyülekezetnek »tudni« érdemes, ami a gyü-
lekezet számára reménységet jelent és reménységet növel, 
erősít.” (id. Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Ha ezek a versek kizárólag a Kr. u. 70-ben bekövetke-
zett eseményekre vonatkoztak volna, akkor Jézus Krisztus-
nak hamarosan vissza kellett volna térnie ezek után. Nem 
tért vissza, és ez azt a nézetet támogatja, hogy a 14–23. versek 
egyaránt vonatkoznak Jeruzsálem pusztulására és a Krisztus 
visszajövetele előtti nagy nyomorúságra. (…) Jézus jövendö-
lését áthatja az Ézs 13,10 és a 34,4, anélkül, hogy közvetlenül 
idézne ezekből az igékből.” (A Biblia ismerete kommentár-
sorozat. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

„A szétszóródottak közül (vö. 10. v. is) senki sem lesz 
elfeledve, és senki nem vész el.” (Biblia – Magyarázó jegy-
zetekkel. Magyar Bibliatársulat – Kálvin Kiadó)

„Az ige üzenetes beszéde megvéd a jelek és csodák ámí-
tásától is. A hamis próféták jelei és csodái az 5Móz 13,2kk 
szerint a hűség próbái csupán, más jelentőséget nem szabad 
tulajdonítani nekik.” (Szabó Andor: Lábam előtt mécses a 
Te igéd. Kálvin Kiadó)

„Akkor összeomlik a látható világnak az az egész áll-
ványzata, amely mögött Isten az ő maradandó épületét el-
készíti. Ebből a végső ítéletből csak ízelítőt adhat egy-egy 
korszak, de az maga minden korszaknak a végét jelenti.” 
(Victor János: Csendes percek. Református Sajtóosztály)

„(…) csupán kozmológiai jellegű metaforáknak kell-e 
tekintenünk, vagy esetleg a világ sorsára vonatkozóan is 
mondanak valamit. Nyelvezetük a metafora és a realis-
ta beszédmód között helyezkedik el. Ezért nem csupán a 
büntetésre vonatkoznak, hanem a kozmosz hathatós vál-
tozásaira és átalakulására is utalnak.” (Joachim Gnilka: 
Márk. Agapé)

Illusztrációk

GONDOLATOK

(meglátják az Emberfi át eljönni a felhőkön, nagy hatalom-
mal és dicsőséggel)
„…a jelenkori kultúra jellemzője az éltető jövőbe vetett hit 
hiánya. Ezzel szemben a bibliai ellenkultúra jellemzője a 
remény, amely még az emberileg reménytelen helyzetekben 
is lehetővé teszi a reményteljes cselekvést. Ez a reménység 
megbízható, mert a történelem megfeszített Ura feltámadt 
a halottak közül, és el fog jönni dicsőségben.”

Lesslie Newbigin (1909–1998) skót püspök:
Evangélium a pluralista társadalomban

„A végítéletről írja Pilinszky: „mikor a bárány elkiáltja 
magát.” És ez a kiáltás nem csak az övé lesz: Isten Bárá-
nyának, az Emberfi ának kiáltásában benne lesz báránya-
inak kiáltása: az ember fi ainak kiáltása, a „megalázotta-
ké és megszomorítottaké”, azoké, akik hiába kiáltottak és 
azoké, akik még kiáltani sem tudtak.”

N. N.

„…mi rendszerint két dologra emlékezünk: Jézus első eljövete-
lére kétezer évvel ezelőtt, és második eljövetelére az idők teljes-
ségében, vagyis a világ végén. Pedig van Jézusnak egy harma-
dik eljövetele is, és ez állandó. Állandóan jön ugyanis felénk.”

Belon Gellért (1911–1987) pécsi segédpüspök

VERS

(a nap elsötétedik, a hold nem fénylik)
Csokonai Vitéz Mihály: Szomorú versek (részlet)

Így, mikor a setét siralom vőlgyébe
Bújdosunk az élet ezer veszélyébe,
Legfényesebb fáklya az Úrnak félelme,
Ezután járhat az emberi vak elme:
Ha a halál szörnyű árnyékába esünk,
Fényével megújít a Jézus, jegyesünk.
Az igazság napja tűndöklik ragyogva,
Fényes mennyországba jutunk ennélfogva.
A többi mind homály, mind köd, mind setétség,
Melybe félelem van elrejtve és kétség.
Egyedűl a Jézus s a mennyország fényes…

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

A textus elolvasása utáni érzésekben, gondolatokban meg-
fi gyelhető egyfajta kettősség: kihallható ebből a leírásból a 
keresztény reménység, de a félelem is, a bizonyosság, de szá-
mos kérdés is felmerül.
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Jézus szavai egészen világosan és egyértelműen hang-
súlyozzák visszatérését és az azt megelőző eseményeket, 
amelyben már mint a hatalmas és dicsőséges Emberfi a tér 
vissza a földi világba. A találkozás, a dicsőséges Krisztus 
meglátása segít a fő mondanivaló megragadásában. Meg-
erősítés, reménység ez az ő követői számára ma is. Az idő-
sebbek – elmondásuk szerint – többet gondolnak erre, saj-
nos azonban nagyon sokan nem vagy csak keveset foglal-
koznak ezzel. 

A váratlanság, a természeti törvényszerűségek felbom-
lása, az „ama nyomorúság után” kifejezések félelmetesek. 
A bizonytalanság, az ismeretlen olyan részletei ennek az 
igének, amelyeket nem lehet fi gyelmen kívül hagynia az 
igehirdetőnek. 

Vajon miként és hogyan kapcsolhatjuk a mai kataszt-
rófákat, természeti csapásokat ehhez az üzenethez? Vajon 
már ezeket az időket éljük? A szószékről igen keveset hal-
lunk erről. Hogyan értelmezi ezeket az egyház? Egzisz-
tenciálisan is érintett vagyok: vajon mi lesz velem, a csa-
ládommal, a számomra fontos emberekkel? Vajon én is a 
választottakhoz tartozom? Miként és hogyan lehetek bizo-
nyos afelől, hogy én is közéjük tartozom?

Az első keresztények egészen közeli időpontra várták 
Jézus visszatérését. Az erre adott válasz sok szempontból 
tükrözi az ókor emberének világképét, a zsidóság messi-
anisztikus váradalmait. A mai igehallgató számára ezek 
olyan mitikus elemek, amelyek megnehezítik a megértést. 
Lehetséges-e az ige központi üzenetének és az ezt kísérő 
képeknek a különválasztása?

A Jézussal való találkozás mai lehetősége, a vele való 
kapcsolat valósága abban erősíti a mai igehallgatót, hogy őt 
egykor majd mint „sajátját” fogadja magához Megváltója.

Advent első vasárnapja
1Pt 1,22–25

Igehirdetési előkészítő

Az adventi vasárnapokról és az első vasárnap jellegéről

Magassy Sándor arra hívja fel a fi gyelmünket, hogy az 
Agenda tematikájában nem az advent, az Úr hozzánk ér-
kezése, hanem a mi várakozásunk válik központi üzenet-
té, pedig „…a mi ügyünk az Istennel nem az ajtónyitásnál 
kezdődik, hanem az Ő elindulásánál és hozzánk érkezé-
sénél. Ez az adventi evangélium.” Érdemes összehasonlí-
tanunk, hogyan fogalmazza meg a vasárnapok témáját a 
régi és az új agenda. Továbbá érdemes a készüléskor mind 
a négy vasárnapot befogni a tekintetünkkel, és csak utána 
elmélyedni az első vasárnap üzenetében.

Az új Liturgikus könyv tematikája adventre a következő:
1. Készítsétek az Úr útját: térjetek meg!
2. Ítélet előtt, kegyelem alatt
3. Keresztelő János: Krisztus hírnöke
4. Érkezik a Megváltó – örvendezzetek!

A levélről és benne a textusról

Péter első levelére jellemző a moralizálás, de erős benne a 
jövőre való irányultság, úgy, hogy nem hiányzik az ítélet 
gondolata sem. Sőt érződik rajta az a váradalom is, hogy 
közel van a vég. Ezért erőteljesen megjelenik a levélben 
a világtól való elkülönülés gondolata is, a jelennek pedig 
ideiglenes jellege van.1 Mindez a kijelölt igeszakaszban is 
leképeződik. A testvérszeretetre való buzdítás az egész le-
vélen végigvonul, és a vasárnap üzenetének is középpont-
ja lehet. Testvérszeretet, amely az igazság iránti engedel-
mességből következik, amelyre Jézusban kaptunk élő és 
követhető példát. Abban a Jézus Krisztusban, akiben az 
Isten megismerhetővé tette az igazságot – ez a keresztény 
hitbe belefoglalt üdvösség.

A 25b vers attól függően, hogy a beszéd szót genitivus 
obiectivusként vagy genitivus subiectivusként értelmez-
zük, kétféleképpen is értelmezhető, de a vasárnap üzene-
tén ez nem változtat.

A felkészülésben a cél: a textusban parancsba adott fel-
adatoknak fel kell oldódniuk az újjászületés fürdőjében.

Vázlat

Újjászülettünk az örök életre

Advent első vasárnapjának introitusa arról beszél, hogy 
az Úr kegyelme és irgalma öröktől fogva van; a textus arra 
emlékeztet, hogy az Úr igéje örökre megmarad. Mi pedig 
az Úr kegyelméből, romolhatatlan magból újjászületve itt 
vagyunk a jelenben. Tudva azt, hogy Isten úr az élet ideje 
fölött is. Minden mulandó, csak Isten és az ő beszéde örök. 
A mulandó életű ember számára a megmaradás egyetlen 
lehetősége Isten evangéliumának az elfogadása. Aki Isten 
élő, életet megtartó, maradandó igéjét szívébe zárja, az az 
örök életet fogadja magába. Ne fenyegetés legyen az igéből, 
ne az elhulló virág képe ragadjon meg a templompadban 
ülőkben, hanem az az öröm, amelyet az Isten örökkévaló-
sága ad. Mindig van a gyülekezetben olyan, aki éppen gyá-
szol, vagy a saját életidejének végét érzi egyre közeledni. Az 
emberek számára az olcsó vigasz nemcsak időpocsékolás, 
de kegyetlenség is. Ha a vigasztalás nem a valóságon ala-
pul, nem nyújthat vigaszt. Az ige azonban egyáltalán nem 

 1 Bultmann, Rudolf: Az Újszövetség teológiája. Osiris, Budapest, 
1998. 424. o.
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ilyen; teljes egészében az igazságon nyugszik. Isten igéjé-
ben meg lehet bízni. Nem fog rajta a romlás és a mulan-
dóság, mint rajtunk, hanem örökre megmarad. Isten igéje 
olyan, mint ő maga; éppoly állandó és megbízható, mint 
az, akitől származik.2

Újjászülettünk az igazság iránti engedelmességre: Jézus követésére!

A levélben sok olyan kijelentést olvasunk, amely egyből 
Jézus egy-egy mondatát juttatja eszünkbe: 2,12 – Mt 5,16; 
3,9 – Mt 5,43; 5,7 – Mt 6,31–32; 1,22 Jézusnak az irgalmas 
samaritánusról elmondott példázatát idézi fel bennünk; és 
ezeken kívül is megállapíthatunk még hasonlóságokat. Pé-
ter nem szó szerint idézi Jézust, hanem a sajátjaként adja 
tovább azt, amit Jézustól tanult. Azonosult azzal, amit lá-
tott és hallott tőle, és teljes meggyőződéssel adja tovább. A 
pszichológia ezt nevezi belsővé válásnak, interiorizációnak, 
amikor a külső szabályok belső, pszichikus tartalommá 
alakulnak. Mint amikor egy kisgyereket megtanítanak, 
hogy csak kézmosás után ülhet asztalhoz: eleinte még pró-
bálkozik, hogyan kerülhetné el ezt a programpontot, ké-
sőbb viszont már ő maga tanítgatja a kistestvérét, hogy 
előbb mosd meg a kezed, és csak azután ehetsz. A külső 
szabály belsővé vált a számára.

Akinek a számára Isten szabályai nem váltak belső nor-
mává, azt gondolja, hogy Isten a léten kívülről, önkénye-
sen kormányozza az életet, még nem azonosult Isten igaz-
ságával. Isten nem nyomja el az embert, és nem veszi el a 
felelősségét. Minél felelősségteljesebb az ember az életben, 
annál közelebb érzi magát Istenhez. És Isten nem terheli 
az embert olyan követelményekkel, amelyeket ne tudnánk 
magunkévá tenni. Akinek felnőtt hite van, az megérti, hogy 
az egész emberiség boldogsága a végső cél, amely meghatá-
rozza, hogy egy cselekedet jó-e vagy rossz.3 Mellékszál, de 
arra is gondoljunk, hogy Jézus példázatait azok „értették 
meg”, akik egyből azonosulni tudtak a mondanivalójával.

A képmutatás nélküli testvérszeretetre való képesség 
abban van meg, aki számára Isten parancsolatai belsővé 
váltak. Aki azonosul Jézus tanításával és életével. Aki, ha 
el is bukik, újra és újra továbbindul az ő útján. Mert a fel-
nőtt hittel tudatos döntések sora is jár.

Nem a mi küszködésünk, hanem az ő kegyelme!

Sokszor még a Jézus Krisztusban felismert igazságnak is 
nehezebben engedelmeskedünk, mint más emberek (ba-
rátok, családtagok, lelkészként akár gyülekezeti tagok!) 
elvárásainak. Lássuk és láttassuk meg, hogy Jézus az út, 
az igazság és az élet!

 2 Webb, Barry: Ézsaiás könyve. Harmat, Budapest, 2001. 190. o.
 3 Jálics Ferenc SJ: Fejlődik a hitünk. Korda Kiadó, Kecskemét, 1999. 
34. o.

A törvény belsővé válása az evangélium. Amikor már 
nem gondoljuk azt, hogy korlátoz bennünket az Isten pa-
rancsa, hanem érezzük, hogy jó a szerint élnünk. De ez 
nem egy mindenkiben mindenképpen és törvényszerűen 
lezajló folyamat, hanem az Isten kegyelme!

A törvény megmutatja, hogy bűnösök vagyunk, meg 
kell változnunk, és másképp kell cselekednünk, mint ed-
dig, az evangélium pedig megmutatja Isten kegyelmét. 

Cseri Kálmán így beszél erről: „Aki foglalkozik az igé-
vel, azzal elkezd foglalkozni az ige. Ez a kulcsa a dolog-
nak. Isten igéje munkálja ki bennünk ezt a nagy átalaku-
lást, hogy tiltakozóból bizonyságtevővé válunk. Közben 
van, hogy már hiszem, egyre jobban értem is, egyre mé-
lyebben kijelenti magát Jézus. Már nem csak a tanítása-
it ismerjük, Őt magát ismerjük meg, és azonosulunk vele. 
Nemcsak igazat mond, hanem Ő maga az igazság. És ez az 
igazság formálja át a benne hívőket.”4 

Jézus szavait – „térjetek meg, és higgyetek az evangéli-
umban” – Luther így interpretálja: „változzatok meg, csele-
kedjetek másként, és higgyetek ígéretemben”.5 Az 1Pt 1,23-
hoz fűzött igemagyarázatában pedig így ír az újjászületés-
ről: „Nem azok vagytok, akik voltatok, hanem új emberek 
lettetek. Ez nem cselekedetekkel történt – újjászületés kel-
lett hozzá. Új embert mi nem tudunk csinálni, úgy kell an-
nak teremni, születni. Az ács sem tud fát csinálni, hanem 
maga nő az a földből… Ahol az ige gyökeret ver, ott van a 
Szentlélek, és új embert teremt, aki egészen más, gondo-
latban, szóban és cselekedetben.”

Luther gondolatára refl ektálva – textuskollekta gya-
nánt – én ezen a vasárnapon Puszta Sándor versét mon-
dom majd el:

Puszta Sándor: Küldj fényt

küldj fényt, Uram
belső ragyogást
napórámon elnyugszik az árnyék
nemsokára csend lesz

fényt gondolataimnak
fényt szavaimnak
fényt tetteimnek

s mibe hazatérek
adj fényt majd az estnek

S Z Ü C S  E S Z T E R

 4 http://refpasaret.hu. Prédikációk menüpont.
 5 Luther Márton négy hitvallása. A Magyarországi Evangélikus 
Egyház Sajtóosztálya, Budapest, 1996. 291. o.
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Tallózó

„A szentség kezdete az újjászületés, hajtóereje a remény-
ségben élő hit, megvalósulása az Isten és az emberek iránt 
gyakorolt szeretet. (…) Akit Isten újjászült és az igazság 
iránti engedelmességre elhívott, annak az a feladata, hogy 
teljes életében tiszta legyen. (…) A mulandó életű ember 
számára a megmaradás egyetlen lehetősége Isten evangé-
liumának az elfogadása (Jn 6,69).” (Jubileumi kommentár. 
BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„(…) mi szabadíthat fel a monotónia zsibbasztó terhe 
alól? (…) Ez a téma, ez az ige, illetve az általuk inspirált hit-
beli és teológiai felismerés ad felszabadulást: a kezdet kapu-
jában mindig Isten áll! Az ismétlődés éppúgy csoda, mint 
a »kezdet« kezdete: »Kezdetben teremtette Isten…« (1Móz 
1,1). A futó időben ismétlődő »új kezdet« Isten ismétlődő 
irgalmának csodája. (…) Isten előtt »tohuvabohu« van; a 
dogmatika nyelvén a »semmi« (…), vagy az ige nyelvén a 
»kietlenség és pusztaság« vagy emberi létezésünkben az is-
tentelenség zűrzavara. Ámde ő áll a kapuban és elkezdi és 
újrakezdi. (…) Az új kezdet kapujában is ugyanaz az Isten 
áll, (…) és ő újra szól. Megszólít: teremt! Ez nem monotó-
nia! Ezt nem lehet megszokni! Mert az »új kezdet« kapu-
jában Isten a teremtés-újjáteremtés csodáját ismétli.” (id. 
Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„(…) az ő követőinek egymást kitartóan, tiszta szívből 
kell szeretniük. Ez a fajta szeretet (…) csak megváltozott 
szívből eredhet és olyan emberből, akinek tiszták az indí-
tékai, és aki arra törekszik, hogy többet adjon, mint ameny-
nyit kap. Ezt a szeretetet nem sekélyesen, hanem »kitartó-
an« (…), »mindent beleadva teljes erőből« (…) kell kinyilvá-
nítani.” (A Biblia ismerete kommentársorozat. Keresztyén 
Ismeretterjesztő Alapítvány)

„Péter másodszor írja úgy le a megmentő hitet, mint 
az engedelmesség cselekedetét (…). A Római levélben Pál 
kétszer használja a »hit engedelmessége« kifejezést. Gon-
dolkodásunkban ne próbáljuk meg szétválasztani a hitet 
és az engedelmességet. Az igaz hit engedelmeskedő hit. Ezt 
csak a Szellem által lehet megtenni.” (William MacDonald: 
Újszövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

Illusztrációk

GONDOLATOK

(az adventről)
„Itt az advent. Napjainkban az advent valóságát újra meg 
kell értenünk. Nevezetesen: hogy mindig is volt advent, de 
ma is van. Hogy az egész emberiség egyetlen család Isten 
előtt. Hogy az egész emberiség sötétségben jár – de vala-
mennyi ember számára fölragyogott Krisztus világossága.”

XVI. Benedek

(egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek)
„A feltétlen szeretet nemcsak a gyerek, hanem minden em-
beri lény egyik legmélyebb igénye; mert az olyan szeretet, 
amit kiérdemeltem, amire rászolgáltam, az mindig kétséges; 
hátha nem nyertem meg a tetszését annak, akinek a szerete-
tére pályázom; így vagy úgy, de mindig ott a félelem, hogy a 
szeretet elillanhat. Továbbá a »megérdemelt« szeretet köny-
nyen együtt járhat azzal a keserű érzéssel, hogy az illető nem 
önmagamért szeret, hogy csak azért szeret, mert a kedvében 
járok, hogy – végső soron – nem is szeret, hanem kihasznál.”

Erich Fromm (1900–1980) német pszichoanalitikus,
fi lozófus

TÖRTÉNET

Ölelés

Napjaink egy híres lelkiségi írója, Henri Nouwen így emlé-
kezik vissza életének válságos időszakára: „már nem fog-
lalkoztattak más emberek problémái. Már nem érdekelt 
az evés, és nem találtam örömet a zene, a képzőművészet 
vagy akár a természet szépségében…” Kiégett lélekkel ke-
reste meg idősebb paptársát: „Életem egyik legnehezebb 
szakaszában, amikor igazi fájdalmat és kétségbeesést éltem 
át, ő velem volt. Számos alkalommal odavonta mellkasá-
hoz a fejemet, és szavak nélkül imádkozott értem, de ezt a 
csendet megtöltötte a Szentlélek, aki elűzte démonaimat, és 
amikor öleléséből kiszabadultam, új élet költözött belém.”

VERS

(Isten élő és maradandó igéje által)
Bornemissza Péter: Isten városáról, az mennyországról 
való ének (részlet)

Kegyes úristen!, bezzeg nagy dolog
 mit vélünk míveltél!
Ímé testünkben, felséges nagy úr,
 vérünkben öltöztél,
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Fekete földből, ez szegény porból
 mennyire emelél.
Az Jézus Krisztus, istennek fi a
 mikor köztünk járna,
Nagy édes szóval öccsének minket
 akkor nevez vala,
Most is ő minket barátinak tart,
 mintha volnánk társa.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Mi a nem romlandó mag? Elvont fogalmakat, mint meg-
térés és újonnan születés, jól megvilágít az igénk. Mi az 
igazság iránti engedelmesség? Miért ez kell ahhoz, hogy 
egymást tiszta szívből tudjuk szeretni? Az újonnan szü-
letés másképp: felülről születés. Nehogy lélekvándorlás-
ra gondoljon valaki. Nem a kultúra általi nemesedés viszi 
előre az embert, hanem a Krisztus általi újonnan születés. 
Nem az az igazság, ami jó, hanem az, amit Jézus Krisztus-
tól kapunk. Az igazság nem relatív. Nem az, amit megsza-
vaznak. Jézus mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az 
élet.” Az igazságot nem használhatjuk többes számban. A 
hazugságot többes számban használjuk. Az igazság van, a 
hazugságot ki kell találni.

Isten Igéje romolhatatlan mag. Mi, egyszerű emberek 
elveszünk, de ha Isten beszéde által újonnan születünk, 
megmaradunk.

A többi fajta szeretet nem pótolja a Jézus által bemuta-
tott szeretetet. Az más: rendellenes és álarc. A legigazabb 
emberi szeretet is önző. Birtokolni akarom a szeretteimet. 
A kívülállót pedig érdekből szeretem. A közeli hozzátarto-
zókat könnyebb szeretni. Ha kihűl a szeretet, pénzzel pró-
báljuk pótolni. Az igazi hívő túllép az önzésén, szeret. Er-
ről ismerni meg. A hívő nem fél, hogy elfogy a szeretet, ha 
„osztogatja”. 

Fontos igét és igehirdetést hallgatni. A butaságot, mocs-
kot sokáig hallgatják, órákig is. Az igéből van, akinek öt 
perc is sok. Akinek fontos Isten igéje, áhítattal hallgatja, 
és csak úgy szívja magába. Ugyanazt az igét többször is 
kell mondani. Mert ugyanazt a témát többször is hallot-
ta az ember, mégsem hallja meg. Rácsodálkozik, hogy so-
sem hallotta. 

Az Úr Jézus példát mutatott engedelmességből. Nekünk 
is csak ez lehet az utunk: alázat és engedelmesség. Ő a ke-
reszthalálig engedelmes volt. Az Úr tud alázatossá tenni. 
Vele a dicséret nyomán is alázatos maradok. Mert tudom, 
hogy ki ő, és ki vagyok én. 

A közelben van egy kéttornyú templom. Nagyon sö-
tét, fekete, lehangoló kinézetű volt. De néhány éve letisz-
tították, és ragyog az egész épület. Világos és kívánatos. 
Mintha egy egész más templom lenne ott. Milyen a mi 
életünk Jézussal?

Advent 2. vasárnapja
Jk 5,7–11

Igehirdetési előkészítő

A vasárnap témája – „Ítélet előtt, kegyelem alatt” – az előző 
vasárnap témájára felel, amely így hangzott: „Az új kezdet: 
Megtérésre hívó szó!” Jézus első adventje, eljövetele a meg-
térésre való felszólítással indult, utolsó adventje pedig íté-
lettel kapcsolódik össze. Ami közte van, az a kegyelmi idő, 
ami a mégis meghagyott fügefa ideje. Az óegyházi evangé-
lium az utolsó időkről, Krisztus utolsó eljöveteléről is eb-
be az irányba visz. Aki szelíden és szamárháton bevonul 
a világba (advent 1. vasárnapja), az ugyanaz a király, aki 
visszajön ítélni (advent 2. vasárnapja). Adventben sem te-
hetünk úgy, mintha erről nem tudnánk. Advent egy olyan 
történetnek a kezdete, amelynek a végét már előre ismerjük, 
pont azért, hogy közben a kegyelmi időt más minőségben 
élhessük. Az óegyházi epistola is erre összpontosít. Jézus 
visszajövetelének közelségében érdektelenné válik az em-
ber „vallási múltja”, hogy pogány volt vagy zsidó; ez jelen-
téktelenné válik, ha ő az ajtó előtt áll. Ha ő itt van, akkor 
már csak a hozzá való viszony érdekes.

Exegetikai megjegyzések

7–8. vers: Az Úr eljövetelének várását annak a földművelő-
nek a türelmes várakozásához hasonlítja, aki szinte teljesen 
biztos abban, hogy megjönnek a korai és a késői esők, tehát 
amit az ember korainak vagy későinek tart, mégis meghoz-
za a termést, és végül megtörténik a betakarítás. Az ember 
tehát nem a türelmetlenségével hozza el a termést, hanem 
ráhagyja magát az időjárásra, és csak idő kérdése, hogy meg-
legyen a gyümölcs. Ugyanígy nem tudja sem siettetni, sem 
késleltetni az aratást, hanem csak türelemmel és remény-
séggel várni. „Az Úr eljövetele közel” – ez nem egyszerűen 
egy közeli parúziát jelent, hanem Isten szándékának a biz-
tonságát is jelenti. A levél végén tehát Jakab az Úr eljöve-
telének fényével világítja be egész eddigi mondanivalóját. 

9. vers: A türelmesen várt parúziából azonban egy má-
sik fajta türelem is következik: egymás eltűrése. Jézus kö-
zeli visszajövetelének hatókörében különösen is a panasz-
kodás, vádaskodás, egymás ítélgetése veszélyes. A Bíró kö-
zelségében ki veszi magának a bátorságot, hogy bírálja a 
másikat? Aki előtt minden ember élete nyitott könyv, az 
nem a mi vádaskodásunk alapján fogja embertársunkat el-
ítélni, hanem minket fog a saját mértékünk szerint mérni. 
Itt teljesen világos az utalás a Hegyi beszéd etikájára. Csak 
az Úrnak van hatalma és joga ítélni. Aki ezt kiveszi a kezé-
ből, az az ő hatalmára tör. 

10. vers: Ha volna is ok a panaszkodásra, inkább a türel-
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met, sőt a szenvedést vállaljátok: ezzel a próféták példáját 
követitek. A próféták nem azért tudták elviselni türelem-
mel a szenvedést, mert edzettek voltak, vagy mert olyan 
lelki alkatú emberek voltak, akik az ilyet jól viselik, ha-
nem azért, mert olyan szolgálatra voltak kiválasztva, amely 
senki másnak nem adatott, csak nekik. Ez a kiválasztott-
ság – hogy az Úr nevében szólhattak – akkora örömöt és 
biztonságot jelentett az életükben, ami nem volt hasonlít-
ható ahhoz a szenvedéshez, amelyet emiatt el kellett visel-
niük. Jakab ezzel bíztatja övéit: „Az Úr megérkezéséig te-
hát az tartsa bennetek a lelket, hogy az Úr beszédét tovább 
adhatjátok, az Úr cselekedeteit követitek.”

11. vers: A szenvedőket nem a szenvedéseik miatt szok-
tuk boldognak tartani, hanem azért, mert jó látni azt, 
hogy a legnagyobb szenvedést is el lehet viselni, ha vala-
ki Istenre hagyatkozik. Jó látni azt, hogy nem áll az em-
beri lehetőségek határain kívül az, hogy az ember min-
den értelmet meghaladó szenvedést is túlélhet, és újra re-
ménykedhet. A jóbi példa az extrém szenvedés az egyik 
oldalról és Isten igazságosságának a kérdése a másik ol-
dalról. Ennek a levélrészletnek az összefüggésében a tü-
relmesen viselt szenvedés megoldása Jézus visszajövete-
le, amely egyszerre jelenti a szenvedés végét és az igazsá-
gos ítéletet a szenvedést okozó felett. Míg az ószövetségi 
ember reménysége egy jóbi tragédiában csak az lehetett, 
hogy Isten kegyelme az, hogy visszaadja az elvesztett va-
gyont, gyermeket, egészséget, addig az újszövetségi em-
ber reménysége már a visszatérő Krisztusban nyugszik. 
Isten megoldása erre a nehéz földi helyzetre már nem rö-
vid távú, hanem Jézus váltságára alapul. Csak az ő érez-
hető közelségének a hatalmában válik kicsivé a bűn, a ha-
lál és a sátán hatalma.

Összefoglalva tehát: Jézus eljött, és Jézus el fog jönni. A 
két eljövetel közt eltelt időben – legyen az rövid vagy hosz-
szú, könnyen elviselhető vagy szenvedésekkel teljes – azt a 
lehetőséget kapjuk, hogy más minőségű életet éljünk, mint 
egyébként élnénk. Ez a lehetőség a kegyelem.

A prédikáció felé

A többször olvasott könyvnek, a többször látott fi lmnek 
tudjuk a végét, mégis szívesen olvassuk és nézzük újra. 
Mint a gyermek, aki soha nem unja meg az ezerszer hallott 
mesét, adventben elölről kezdjük fi gyelni Jézus életét. Az 
ószövetségi homályból indul a tekintetünk, és halad a bet-
lehemi jászol után a jézusi életre, a csodákra, a passióra, a 
Golgotára, az üres sírra és az Atya jobbjára ülő Krisztusra. 
Nem itt ér véget a történet, az utolsó oldalt is szeretjük a 
könyvben: a visszatérő Jézust, aki az övéit beviszi a meny-
nyei lagziba. De van egy utolsó előtti oldal is; az ítéletről 
szól. Ha ez nem lenne ott, másféle érzésekkel olvasnánk a 
könyvet – máshogyan élnénk az életünket. 

Mert a történetben bizony benne vagyunk mi is. Aho-
gyan a kisgyerek belelátja magát a mesébe (akár akarja, 
akár nem), és egzisztenciális kérdéssé válik a számára, 
hogy a harmadik királyfi  egy nehéz helyzetben hogyan 
dönt, mi is belelátjuk magunkat a krisztusi történetbe 
(akár akarjuk, akár nem), és egzisztenciális kérdéssé vá-
lik a számunkra, hogy például a nehezen elviselhető test-
véreinkhez hogyan viszonyuljunk. Ha nem egy Bíró kö-
zeledne, hanem mondjuk egy ajándékokkal tömött Miku-
lás, akkor maradhatna minden a régiben: ítélkezhetnénk 
úgy, ahogy szoktuk.

Miért beszélünk adventben az ítéletről? Miféle ünnep-
rontás, hangulatrontás ez? Nincs szó ünneprontásról: egy-
szerűen nem tehetünk úgy, mintha nem ismernénk a könyv 
végét. Pont ez a nagy előnyünk, óriási lehetőségünk, hogy 
ismerjük a történet végét, és emiatt nézhetünk másként 
már az elejére is. Dickens Karácsonyi éneke is ezzel a prob-
lémával foglalkozik: „Ha ismertem volna, hogy ez lesz a tör-
ténetem vége, egészen másképpen éltem volna” – mondja a 
főhős, beletekintve saját élete múltjának, jelenének és jövő-
jének pokoli bugyraiba. És akkor felébred, mert csak láto-
más volt a szörnyű vég, és újra ott áll előtte az élet, szám-
talan lehetőséggel a szeretetre.

Ez a kegyelem. Látni az egész történetemet az ítélet-
tel együtt, mert így értékelődik fel igazán az életem min-
den pillanata. Jézus első adventjét csodálni, ünnepelni le-
het úgy is, hogy közben a visszatérő Krisztus is jól látszik. 

A türelem szó azt tartalmazza, hogy már reklamálhat-
nék, hogy miért nincs már itt, akit várok, de nem teszem. 
Már elkezdhetném szidni a másikat, hogy ez így nem me-
het tovább, de még nem teszem. Már lázadhatnék a „sor-
som” ellen, mások már meg is tették volna, de még nem 
teszem. A türelmetlenség belecsúszás a tömeg gondolko-
dásába. Jézus mást ad ehelyett. A várakozás valami jó eljö-
vetelére vagy valamilyen rossz elmúlására nem türelmet-
lenséget kell hogy eredményezzen, hanem annak a felis-
merését, hogy a várakozás idejében mennyi lehetőséget 
kapok az Istentől az élet igazi, Istentől tervezett tartalmá-
nak megélésére.

A régi példa szerint a hosszú esőben nemcsak az eső 
végére lehet gondolni, hanem például arra, hogy tudok-e 
táncolni vagy énekelni az esőben. A rossz elmúlásának, a 
jó eljövetelének a várása türelemmel, de nem passzivitás-
sal telik. Az idő, amíg eljön a változás, aktívan kell hogy 
teljen. Ezt az időt – a kegyelmi időt – pont arra kaptam, 
hogy Isten tervébe illően éljek. Jézus sem passzívan vár-
ja a fügefa termőre fordulását. „Körülásom, megtrágyá-
zom, mindent megteszek érte, hogy ki ne kelljen vágni.” 
Az ő türelme velünk kapcsolatban nem volt passzív. Már 
mindent megtett. Most rajtunk a sor: a mi 2009-es ad-
ventünk, a mi várakozásunk, a mi Istentől kapott türel-
mi időnk vajon mit terem?

M E K I S  Á D Á M
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Tallózó

„Hafenscher Károly (…) »A szenvedésnek vége lesz, az Is-
ten irgalmának soha«.” (id. Magassy Sándor: Perikópák. 
Magánkiadás)

„A béketűrés megteszi, ami rá tartozik, de engedi Is-
tent cselekedni. Tudja, hogy idő kell, míg a magvetés-
ből aratás lesz. Nem sietteti Istent, megvárja, amíg cse-
lekszik.” (Ravasz László: Az Ó/Újszövetség magyaráza-
ta. Kálvin Kiadó)

„Jakab nem azt írja, hogy Jóbnak makrothymiája, 
»türelme« volt, hanem hogy hypomonéje, vagyis »áll-
hatatossága, kitartása«. (…) Jób hosszan tűrt és kitar-
tott, bár türelmetlen volt Istennel szemben!” (A Biblia 
ismerete kommentársorozat. Keresztyén Ismeretterjesz-
tő Alapítvány)

„Üldözés és nyomorúságok idején nem szokatlan, 
hogy az áldozatok egymás ellen fordulnak. (…) Ezért 
szól a fi gyelmeztetés: Ne sóhajtozzatok egymás ellen, test-
véreim, hogy el ne ítéltessetek. (…) Ha nem tudjuk, mi 
az Úrtól való vég, ahogy Jakab nevezi (…), abba a kí-
sértésbe eshetünk, hogy irigykedjünk a gonoszokra.” 
(William MacDonald: Újszövetségi kommentár. Evan-
géliumi Kiadó)

„A sztoicizmus önmagára támaszkodó erkölcsösségé-
vel szemben a keresztény állhatatosság az isteni irgalmon 
és az Úr eljövetelén alapszik.” (Jeromos Bibliakommentár. 
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat)

„A hívek sem mentesek a türelmetlenség kitöréseitől, s 
elkezdenek egymás ellen panaszkodni. Külső nyomás alatt 
a Krisztus-várás feladása békétlenné teszi az embert, s a 
hívő is sértődékennyé válik.” (Szabó Andor: Lábam előtt 
mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„Az ő eljövetele ítélet lesz a világ felett. (…) Minden el-
tiprott igazságot napfényre fog ő hozni, és minden fenn-
héjázó bűn el fogja nyerni tőle megérdemelt büntetését. 
Csak legyünk türelemmel addig. (…) Az ő eljövetele ítélet 
lesz a mi magunk számára is! Ne siessünk hát türelmet-
lenségünkben egymás felett ítélkezni. (…) »A Bíró az aj-
tó előtt áll«, ki-ki szálljon hát magába, és legyen türelme-
sebb társa iránt! (9)

De az ő eljövetele szabadulás és üdvösség is lesz az ő 
hívei számára. Bőséges kárpótlás lesz annak öröme min-
den »szenvedésért«.” (Victor János: Csendes percek. Refor-
mátus Sajtóosztály)

„Boldogok, akik mindvégig kitartanak. (…) Jakab 
mindezt már annak a tűznek az előre vetődő fényénél 
írta, amely majd nemsokára elpusztítja Jeruzsálem gaz-
dagságát.” (Cornelis van der Waal: Kutassátok az Íráso-
kat! Iránytű Kiadó)

Illusztrációk

GONDOLATOK

„A türelem a remény művészete.”
Friedrich Schleiermacher (1768–1834) német hittudós

„A türelem az ember igazi tisztasága.”
Osvát Ernő (1876–1929) szerkesztő, író

(Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra)
„Az élet túlságosan rövid ahhoz, hogy huzamosabb időn át ha-
ragudjunk az emberekre, és mindent elraktározzunk, ami fáj.”

Charlotte Brontë (1816–1855) angol írónő

„Mennyivel többször szólal meg az emberismeret úgy: Vi-
gyázz, mert ismerlek! – mint így: Ne félj, hisz ismerlek!”

Osvát Ernő

(Isten élő és maradandó igéje által)
„Ahol hit van, nem maradhat rejtve, megmutatkozik, nap-
fényre tör a jócselekedetekben. Az ilyen ember vallást tesz 
mások előtt az evangéliumról, s egész életét ennek szolgála-
tában tölti. Amit csak átél, avagy cselekszik, felebarátja ja-
vára fordítja, használ neki, és így követi Krisztus példáját.”

Virág Jenő: Dr. Luther Márton önmagáról

(erősítsétek meg a szíveteket)
„nem széles és kényelmes út a hit, hanem a tisztulás, az ál-
landó megértés, a gyakran fájdalmas búcsúzás és merész 
újrakezdés keskeny s meredek ösvénye, mely – s ez mind-
egyikünk egybehangzóan közös tapasztalata – a benső szá-
razság sivatagán vezet keresztül. Aki örökké élményeket 
hajszol, az saját maga rabja, az a hitben gyökerező szeretet 
önzetlenségére még nem talált rá. A lélek sivatagi száraz-
ságának átélése alapvetően fontos a hitbéli gyarapodáshoz.

A hit útja végső soron a türelem és a mindennapi hűség útja. 
Rendkívüli tapasztalatok itt is, ott is adódhatnak – ám az iga-
zán rendkívüli az, ha valaki rendkívül állhatatos abban, ami 
voltaképp nem rendkívüli. Csak így lehetséges felemelkedés, 
egyre mélyebb belátás és megvilágosodás a hitben, míg a fo-
lyamat el nem jut a benső nyugalomhoz és békéhez Istenben.”

Walter Kasper (1933–) püspök, teológus

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

A levélrészlet szelleme közel áll a Hegyi beszédéhez. A bé-
ketűrésre, az egymás iránti türelemre vonatkozó felszólítá-
sok szinte idézetnek tűnnek. Jakab tehát itt nem áll elő saját 
tanítással. Amit testvére szavaihoz hozzátesz, az egyrészt a 



4 3 4

Jézustól sem idegen földműveshasonlat, másrészt a prófé-
tákra való hivatkozás. Ez utóbbi problematikus: a próféták 
némelyike egyáltalán nem tűnik a türelem mintaképének.

Ami a szövegben a mai embernek gondot okoz, az el-
sősorban az Úr visszajövetelének közelsége. Az Újszövetség 
sok helyén és Jézus mondásai között is találunk erre vonat-
kozó kijelentéseket. Ám azóta eltelt kétezer esztendő. Mit 
kezdjünk ennek fényében az erre vonatkozó ígéretekkel? És 
ez még a kisebbik gond. A nagyobb az, hogy más dolog egy 
nehéz, de mégiscsak rövid időszakra számítani, és megint 
más egy hosszabb távra is tekintő, fenntartható berendez-
kedést kialakítani. A Hegyi beszéd és a vele rokon tanítá-
sok leginkább az előbbit tartják szem előtt. Márpedig az ég 
madaraihoz hasonló életformával már Pál apostol is szem-
beállítja a szorgalmas munkán alapuló megélhetést. És ha 
az egyéni gazdagodás vágyát el is ítéljük, látni kell, hogy a 
vagyonközösségen és korlátlan adakozáson alapuló modell 
már egy-két évtized alatt nyomorúsághoz vezetett.

Az evangéliumokban is felfedezhető bizonyos irány-
váltás. Indulásként a közeli parúziáról van szó. A befeje-
zés pedig: „Íme, én veletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig.” Az ide vezető folyamat fázisait is felismerhet-
jük (például Lk 13,6–9). Ugyanilyen folyamat rajzolódik ki 
még határozottabban Jézus küldetésének „célcsoportját” il-
letően. A kiindulópont Mt 10,5–6 (csak Izrael). Fokozato-
san kerülnek a képbe pogányok. A vége pedig: „Tegyetek 
tanítvánnyá minden népet.” 

További gondolatok

Az ember előrefelé szeret haladni, előretekinteni: mi fog 
történni ezután, de ezzel kapcsolatban Jakab nyugalom-
ra int. Ugyan lehet, hogy közel van a vég, de nem érdemes 
siettetni, mert rendeltetése van akár a jónak, akár a rossz-
nak. Lásd a földműves türelmét.

Közel van az Úr: nem biztos, hogy ezt időben kell érteni, 
lehet a „közel van az Úr az őt félőkhöz” értelmében is venni.

Vajon Jézusról beszél Jakab, vagy az Ószövetség ítélő 
Istenéről, amikor az Úr visszajöveteléről ír?

Advent 3. vasárnapja
2Tim 1,8–14

Igehirdetési előkészítő

Homiletikai exegézis

A pásztori levelek alapvetően az apostol tanítványaihoz, fi -
atal munkatársaihoz szólnak, az egyház mégis már a kez-
detektől fogva úgy tekintett ezekre az iratokra, mint ame-
lyekben az egyház egésze megszólított. Bár a Timóteushoz 

írt második levél kevés adatot közöl, az viszont egyértel-
műen kiderül a levélből, hogy az apostol fogságban van, 
készül a halálra, egyedül van, és sietteti Timóteust, hogy 
minél előbb jöjjön hozzá. Pál apostolnak első római fogsá-
ga alatt állapota nem volt ilyen nyomasztó, mivel akadály 
nélkül hirdethette az evangéliumot, és megpróbáltatásai 
ellenére is bízott a visszatérésben. Most azonban szenved, 
mint egy gonosztevő, ellenszegülnek tanításainak, érzi az 
erőszakos halál fenyegetettségét, és csak az örök jutalom 
reményében talál vigasztalást. 

A levél stílusának éppen ezért van egyfajta végrende-
leti jellege. A levél nyelvezete sokban eltér az előbbi leve-
lek nyelvétől: az előadás szabályos, amely szakít a régi le-
velek tüzes és gazdagságban túlterhelt stílusával. Ez a most 
elénk kerülő levél csendes megnyugvás a sír széléről, ag-
godalom a kereszténységért, de egyszersmind bizalom is 
annak győzedelme felől. Timóteus megerősítése, hogy úgy 
kell szolgálnia, ahogyan azt a szülői házban és az apostol 
mellett látta, átélte. Ez a szolgálat sokszor veszélyes harc, 
és sok a hátráltató tényező (szóharcok, ifj úkori kísérté-
sek, ámítók). De a levél arra tanít: Krisztusra nézve mind-
ez mégis lehetséges.

Igeszakaszunkban az evangéliumhoz való hűségre 
és szenvedések közt is megmaradásra buzdít a búcsú-
zó apostol. A szakasz első verse (8.) szervesen kapcso-
lódik az előzőekhez, mivel az  (tehát, azért) szóval 
nyit. A Szentlélek tehát „az erő, a szeretet, a józanság 
lelke” (7.), az az ajándék, amellyel Timóteus leküzdheti 
a félelmet, szégyent, belső ellenállást. Nem emberi erő-
feszítésekkel, hanem a Lélek ereje által képes a szenve-
désre és arra, hogy ki tudja mondani: „tudom, kiben hi-
szek”. Pál itt Krisztus foglyaként vallja szabadnak ma-
gát. Ez a magyarázók szerint már-már ironikus ellentét 
nem idegen a páli nyelvezettől (vö. 1Kor 7,22). Pálnál a 
szenvedés, az erőtlenség gyakran összekapcsolódik az 
evangélium hirdetésével, sőt paradox módon éppen ezek 
jelzik Isten erejét, munkáját. A második korinthusi le-
vélben olvassuk: „Legszívesebben tehát az erőtlensége-
immel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék ben-
nem.” (2Kor 12,10)

A 9–11. versekben megtalálható „kinyilatkoztatási for-
mula” nyelvezetének java szintén megtalálható más páli 
szövegekben (például Ef 3,5–7.9–11). Az üdvtörténetet há-
rom liturgikus mondatban foglalja össze:

1. Krisztus megszabadított és elhívott az idők kezdete 
előtt (üdvjavak preegzisztenciája).

2. Ez most nyilvánvalóvá lett Krisztus megjelenése ál-
tal („epifánia” szó kimelendő – különösen hangsúlyos ka-
rácsonyhoz közeledve).

3. Jézus Krisztus, aki megtörte a halál erejét, világos-
ságra hozta az elmúlhatatlan életet.

(Az itt is előkerülő  [halhatatlanság] szó csak 
Krisztus üdvözítő művével kapcsolatban fordul elő az Új-
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szövetségben. Az emberi léleknek tehát nem önmagában 
van halhatatlansága, csakis Krisztus által.)

A 11. versben az evangéliumi szolgálat hármas követel-
ményrendszerének betöltésére hívja Timóteust: legyen hír-
nök, apostol és tanító egy személyben.

Textusunk végéről (12.) fontos kiemelni az „arra a nap-
ra” kifejezést, amely eszkatológiai terminus, azaz Pál üdv-
történeti méretű feladatért vállalta a szenvedést.

Az igehirdetés felé – Vázlat a 161. ének mintájára

„Ím, jászlad mellett térdelek…”

Térdre rogyva a jászol mellett. Adventben a lila szín emlé-
keztet – a várakozás a befelé fordulás, számvetés ideje is.

Itt térdeltek egykoron az első hírvivők, és lettek egy-
re többen, és terjedt az örömhír… És idővel jött Pál a ma-
ga érzelemmel telített, melankolikus természetével, min-
tát adva a szenvedések között is kitartó hitvalló életre. És 
Timóteus is, aki talán félelemmel, elbizonytalanodva (hisz 
Pál kéri őt: „ne szégyelld…”), de képmutatás nélkül hitt, if-
júkora ellenére hű maradt, amikor mások elbizonytalanod-
tak. És advent 3. vasárnapja Keresztelő Jánost is elénk hoz-
za, Jézus útjának előkészítőjét, aki egészen váratlanul tör be 
Izrael népének történetébe, és éppen akkor van bátorsága 
hirdetni az igét, amikor már alig hisznek abban, hogy Is-
ten szól hozzájuk. Neki sem egyszerű a feladata, de van bá-
torsága az igazság hirdetésére, elítéli a rosszat mindenben 
és mindenkiben, megújult, megtisztult kegyességre hív.

Hogyan állunk be mi ebbe a sorba? Eljutott hozzánk is 
az üzenet az ő munkájukon keresztül, de vajon megreked 
nálunk, vagy újult erővel folytatja útját? Három hírvivő, 
más-más kontextus, személyiség, élethelyzet. Gyengesé-
geikkel, esetlenségükkel együtt képesek elindulni. Talán 
azért is, mert tudtak megállni és térdre rogyni, hogy a já-
szol fényében megkeressék: mit üzen nekem ez az epifá-
nia, mi az, amit én is továbbadhatok?

Érdekes hagyomány a Borbála-ágak állítása, amely 
ezek ben a napokban aktuális. Az eredetileg pogány szo-
kás szerint advent napjaiban fagyos ágakat visznek a szo-
bába, amelyek éppen karácsonyra csodálatos módon új-
ra virágot bontanak. Így van ez sokszor a mi hitünkkel, 
küldetéstudatunkkal is. A fagyos környezet, belső megfá-
sultság élettelenné teheti mindennapjainkat, de karácsony 
közeledtével a meleg környezetbe, a jászol fényébe, az ígé-
retek vonzáskörébe kerülve előkerülnek kincseink, drá-
ga ajándékaink. Az ünnep tartalma, hívogató melegsége 
megfagyott rügyeinkből életet fakaszthat, akkor is, ha mi 
magunk már régen csak a dermedt ágat látjuk.

„Elhoztam minden kincsemet, mit ingyen adtál nékem…”

Aki csak a gyengeségeit látja, nem indul; több kell ahhoz, 
hogy feladatunkhoz erőnk legyen. Pál is újra és újra vissza-

tér ide: a magam erejéből képtelen lennék. De a jászolhoz 
nemcsak hiányokkal érkezünk, hanem kincsekkel megra-
kottan is, és ez tesz alkalmassá a szolgáló életre.

Nemrégiben egy csecsemőkről szóló könyvben olvas-
tam a pszichológus tanácsát, hogy akkor lesz boldog, ki-
egyensúlyozott a kismama, ha nem áldozatként tekint 
magára, hanem megajándékozottként. Életünk sok terü-
letén lehet igaz ez: gyakran szeretünk az áldozat szerepé-
ben tetszelegni családban, a párkapcsolat területén vagy 
éppen a munkahelyen. Az áldozatszerep rengeteg energi-
át emészt föl, nem enged bennünket továbblépni, az ön-
sajnálat mocsara mindig visszahúz. A keresztény ember 
azonban nem üres kézzel indul útnak, hanem tudnia kell, 
hogy kincsekkel megrakottan szánja rá magát feladatára. 
Nemcsak a saját ügyetlenségem, esetlenségem, hanem a 
Szentlélek ereje is megadatott, ha hagyom munkálkodni. 
Nemcsak káosz van bennem és körülöttem, hanem egy 
szent végzés, egy felfoghatatlan kegyelem is, amely – aho-
gyan igénk fogalmaz – „még az idők kezdete előtt Krisztus 
Jézusban adatott nekünk”. Nem halál van és céltalanság, 
hanem elmúlhatatlan élet a Krisztusban. Ezeket a kincse-
ket hozza elénk a szenvedő, halálba készülő Pál, aki nem 
az áldozat szerepében tobzódik, hanem a kapott kincsek 
gazdagságából merít erőt, és fáradhatatlanul adja tovább 
mindazt, amit kapott.

„…ne szolgáljon, csak Téged!”

Csodálatos, ahogyan ebben az énekben elhangzik: „A szí-
vem, lelkem, életem, / Ó, fogadd tőlem kedvesen…” Ez a 
teljes önátadás süt át Pál mondatain is, aki szabadnak vallja 
magát szorongatott helyzete ellenére. Mert az tud igazán 
szabad lenni még a legszélsőségesebb helyzetben is, aki 
saját magától el tud szakadni, és egészen át tudja magát 
adni Krisztusnak. 

Anselm Grün így fogalmazza meg ezt: „Önmagunk-
ról elfeledkezni, saját énünktől eltekinteni egyúttal esély 
is, hogy megtapasztaljuk a szabadságot az egészen konk-
rét hétköznapokban. A szabadság nem kézzelfogható telje-
sítmény. Sokkal inkább annak a kifejezése, hogy úgy élek, 
ahogyan az lényemnek megfelel, és ahogyan az korlátozott-
ságomnak és ugyanakkor erőimnek megfelel.”

Az igazi hírvivőnek így kell megfeledkeznie önmagá-
ról. Nem ő lényeges, hanem az üzenet, amelyet visz. Aki 
magával van elfoglalva, az szégyenkezik, zavarba jön, fél, 
ha olyan helyzetbe kerül, amelyben Krisztust kell megval-
lania. Mert egészen mélyen érint, intim és felkavaró, ne-
héz róla beszélni. Mégsem mondhatunk le róla ma sem, a 
világ éhezi és szomjazza az örömhírt. A kontextus sokat 
változott. A Mammonba való kapaszkodás után most lég-
üres tér támadt, sokan keresnek támaszt, kapaszkodót, re-
ményt. És nekünk feladatunk eljuttatni hozzájuk is az üze-
netet, amelyet kaptunk.

S Z Á N T Ó  E N I K Ő



4 3 6

Tallózó

„A világ szemében közönséges bűnöző volt (vö. 2Tim 2,9), 
mégis ki tudta mondani: de nem szégyellem.” (A Biblia 
ismerete kommentársorozat. Keresztyén Ismeretterjesztő 
Alapítvány)

„Akkoriban az evangélium hirdetése bűnténynek szá-
mított. Azokat, akik nyilvánosan bizonyságot akartak tenni 
az Úrról és Megváltóról, üldözték. Ez azonban ne félemlítse 
meg Timóteust. Ne szégyellje az evangéliumot, még ha szen-
vedéssel jár is. (…) Ugyanaz az evangélium, amely el volt ter-
vezve az örökkévalóságban, feltárult az időben.” (William 
MacDonald: Újszövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„Néró kimondta a halálbüntetést Pál fejére, de Pál azt 
mondja, hogy Jézus megtörte a halál erejét.” (Chuck Smith: 
A Biblia lépésről lépésre. Az Ószövetség és az Újszövetség ta-
nításai [CD]. Th e Word for Today)

„Inkább a szenvedés, mintsem a szégyen jellemezze Ti-
móteus szolgálatát. (…) minden keresztyénnek késznek kell 
lennie arra, hogy szükség esetén akár »Krisztusért bolond« 
legyen. (…) ma is leginkább három dolog készteti a keresz-
tyéneket arra, hogy szégyenkezve meghátráljanak: Krisztus 
neve, amelynek tanúiul elhívattak, Krisztus népe, amelyhez 
– amennyiben Krisztus képviselői – tartoznak, és Krisztus 
evangéliuma, amelyet terjeszteniük kell. (…) Mindannyi-
an érzékenyen reagálunk az emberek véleményére, sokkal 
jobban, mint azt beismerjük; időnként oly könnyen meg-
hajlunk a közvélemény előtt, mint a nádszál a szélben. (…) 
Ki az, aki ilyen meggyőződéssel ír életről és halálról, a ha-
lál eltörléséről és az élet kijelentéséről? Az ír így, aki maga 
is kénytelen a halál fenyegetésével szembenézni. Bárme-
lyik napon megérkezhet a halálos ítélet. (…) Leginkább úgy 
tudjuk értékelni a különböző vallásokat, hogy megvizsgál-
juk, miképpen viszonyulnak a halálhoz. Sok úgynevezett 
keresztyén ember nem ütné meg a mértéket, ha gyászru-
háikat, siratóénekeiket és emlékmiséiket vennénk alapul. 
(…) A keresztyén ember igazi sírfelirata nem (…) nyugod-
jék békében (…), hanem (…) Krisztus eltörölte a halált (…). 
Ha Krisztus keresztjét hűségesen hirdetjük, nem kerülhet-
jük el az ellenállást, sőt akár az üldöztetést is.” (John Stott: 
A Timóteushoz írt második levél. Harmat Kiadó)

Illusztrációk

GONDOLATOK

(Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt…)
„Ha valaki azt hiszi, hogy birtokában van az igazságnak, 
akkor ki is kell mondania. Az emberi szellem becsületé-
ről van szó.”

Anatole France (1844–1924) Nobel-díjas francia író,
akadémikus

(se engem, az ő foglyát)
Az igazság veszélyes, de jóravaló ember nem tehet mást, 
mint hogy megmondja.

Baltasar Gracián y Morales (1601–1658) spanyol író

(ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással)
„Krisztus, Te ránk hagytad, újra meg újra ránk bízod a 
szót: Isten megbocsátásának, az emberbe vetett bizalmá-
nak igéjét. Hogy követni tudjunk, erőt adsz a szüntelen új-
rakezdéshez. Követni téged életünk hétköznapi eseményei 
közepette, ez csak abból áll, hogy rátaláljunk az útra – nem 
a merev törvények ösvényére – hanem terád, Krisztus, aki 
valóban út vagy: rajtad keresztül maga Isten siet felénk.”

Roger Schütz (1915–) a taizéi ökumenikus
közösség alapítója

„Isten harmat-lábakon közeledik hozzánk. És már jelen van 
a szívünkben akkor, amikor még nem is ismerünk rá… So-
kan Isten lelkükbe törésére várnak. Pedig már ott van. És 
csak rá kellene eszmélniök áldott jelenlétére.”

Belon Gellért (1911–1987) pécsi segédpüspök

VERS

(neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset meg-
őrizze)
Babits Mihály: Az elbocsátott vad (részlet)

Azóta bolygok a viharban
vadmódra – de az ő jele,
erejének bélyege rajtam
hogy ne nyughassam nélküle
…

Nem hiszek az Elrendelésben,
mert szabad vagyok: oly szabad,
mint a bolond bogáncs a szélben
vagy vad bozót között a vad.
„Vezessen Hozzád a szabadság!”
így kérem olykor aki vár,
mert nem annak kell az imádság,
ki Istent megtalálta már.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Ma nem testi szenvedés vár ránk – legalábbis itt –, ha bi-
zonyságot teszünk a hitünkről, hanem sok esetben lelki 
szenvedés, ha olyanok utasítanak el, akiket szeretünk, akik-
kel kapcsolatban szeretnénk, ha elfogadnák Isten megváltó 
kegyelmét. Isten engem is elhívott az ő szolgálatára. Nem 
azért, mintha érdemes lennék rá, hanem az ő kegyelmé-
ből. Miért éppen én kaptam a kegyelmet? És eleget tudok-e 
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tenni annak, amire Isten elhívott? Mindenesetre erre kell 
igyekeznem, hiszen a mai időkben is nagy szükség van 
arra, hogy hirdessük Isten üzenetét. De saját erőből nem 
megy. Csak Isten ereje és hatalma képes arra, hogy meg-
tartson, és alkalmassá tegyen az ő szolgálatára. Ezért na-
ponta és szüntelenül kérni kell a segítségét. És akkor meg-
adja – szintén kegyelemből – azt a csodálatos érzést, azt a 
boldogságot, amelyet akkor tapasztalunk, ha látjuk, hogy 
Isten rajtunk keresztül szólt valakihez.

A szenvedés kérdése számomra kicsit furcsa, hisz sze-
rintem egyetlen szülő sem szánja szenvedésre gyermekét. 
Miért hinném akkor ezt épp Istenről? Isten boldogságra 
teremtett minket, de megadta a szabad akaratot is, és saj-
nos néhány ember azt hitte-hiszi, hogy neki több jár, pe-
dig ha mindenki csak annyit venne el, amennyire valóban 
szüksége van, tényleg ez a Föld lehetne a paradicsom. De 
majd csak megjön az eszük és végre megértik: a szeretet a 
legbölcsebb tanácsadó. Aki igaz hittel, szeretettel szolgál, 
az könnyű szívvel viseli a terheket is, mert számára azt a 
dolgával együtt járóként fogadta el. Maradva a szülőhason-
latnál, felnőtt gyermekére nézve ő sem a felnevelésével já-
ró gondokat látja, hanem csak az örömét. Nem panaszko-
dik, mert a szeretettel vállalt „teherre” már nem úgy te-
kint, mint a szenvedése forrására, hanem úgy, hogy ezt a 
saját örömére (lelki üdvéért) vállalta. Hiszi azt, amit hin-
nie rendeltetett, és őrzi hitét, mint a legdrágább kincsét, 
mert tudja, ezen kívül már semmije sincs. Vagy hiszi azt, 
amit igaznak vél, amit belé nevelt a környezet, és hite ad 
neki erőt, hogy éljen ezen a Földön.

A „kincs” kifejezés kétszer fordul elő a szövegben. Egy-
szer a tanításra vonatkozik. Amikor az apostol a Krisztus-
ra bízott kincséről beszél, úgy értelmezem, hogy az életéről 
van szó. Talán ezzel is erősíteni akarja, hogy bár ragasz-
kodik az életéhez, a másik kincsért a börtönt is vállalja.

Advent 4. vasárnapja
Jel 22,1–9

Igehirdetési előkészítő

Gyufával a kezemben

Gyufával a kezemben állok az adventi koszorú előtt. Meg 
kell tennem! Meg kell gyújtanom mind a négy gyertyát a 
koszorún. Feszültség van bennem. A mindenkori adven-
ti időszak örök feszültsége ez, méghozzá paradox feszült-
ség. Egyrészt már annyira, de annyira vártam a tökéletes 
fényre, a négy fény harmonikus összességére, a teljességre, 
másrészt pillanatok törtrésze alatt tudatosul bennem, hogy 
újra leraktam egy évemet az Isten asztalára.

Éden reloaded – paradicsomból paradicsomba

A Szentírás egyik legizgalmasabb témája a mennyország be-
mutatása. Mennyország, ahova (vissza)vágyik az ember, egy 
létállapot, ahol/amikor teljességében érezhető az isteni har-
mónia. Sokféle kép próbálja meg körülírni, mit is jelenthet 
ez a boldog idill, de talán mind közül a Jelenések könyvének 
„mennyei Jeruzsálem-térképe” a legátfogóbb elképzelés. A 
térképet böngészve pedig be kell látnunk, hogy bizony köny-
nyebb lenne lefesteni mai alapigénket, mint beszélni róla. 

Természetesen ettől még a nehezebb út vándoraiként 
az a feladatunk, hogy úgy beszéljünk az új Paradicsom-
ról, hogy egy percig se érezze senki azt a gyülekezetből, 
hogy éppen egy mesekönyvből olvasnak fel neki. Nem es-
hetünk abba a hibába sem, hogy a „most milyen rossz”-at 
az „egyszer majd milyen jó lesz”-szel állítjuk szembe; ezt 
nyugodtan meghagyhatjuk a politikusoknak. Óriási kí-
sértés hosszan ecsetelni a mai kor visszásságait, tévedése-
it és szidni az embereket, a kort és elcsukló hangon kese-
regni a szószékről, hogy „lám-lám, hova jutott ez a bűnös 
világ”, majd barokkos körmondatokkal lekerekíteni, hogy 
„de majd egyszer jó lesz annak, aki megtér”. 

Óriási a kísértés, de nem hinném, hogy erre kaptunk 
meg- és elhívást. 

Megbízásunk félreértése, ha plusz lelkiismereti terhe-
ket pakolunk a minket hallgatók amúgy is túlterhelt éle-
tére azzal, hogy elérhetetlen jövőként mutatjuk be az új 
édent, élesen szembeállítva földi életük 2009-es realitásá-
val. Igehirdetésünk preferenciája sokkal inkább a vigasz-
talás, a bátorítás, Isten ölelése jelenvalóságának hirdetése 
kell hogy legyen. Nem hurráoptimizmusról beszélek, ha-
nem olyan Jézus által kapott ígéretről, amelynek követ-
keztében nem elveszett paradicsomról, nem elveszett ju-
hokról, hanem megtalált perspektíváról és megtalált eg-
zisztenciáról tehetünk vallomást advent 2009-es számmal 
ellátott dobogóján állva. 

Heaven Street Seven – nomen est omen 

Olvasva a mára kijelölt textust, amely a mennyei városról 
és annak utcáiról is beszél, eszembe jutott, hogy milyen öt-
letes zenekarnév a Heaven Street Seven, és eljátszottam a 
gondolattal, hogy vajon ki lakhat a szent szám, a 7-es alatt 
abban a bizonyos mennyei Jeruzsálemben… Egyáltalán 
kinek van helye, kinek van lakcímkártyája, kinek van le-
telepedési engedélye, ha úgy tetszik, kinek van joga ott lak-
ni? Meglehetősen hamar ősi kérdés került elém, ami már 
Jézus kortársait is roppant mód érdekelte: ki kerülhet oda 
Isten közelébe és ki nem? 

Már csak azért is izgalmas a kérdés, mert ki ne akar-
na egy tökéletes idill díszpolgára lenni? Ki ne akarna az 
élet fájáról enni és az élet vizéből inni? Mi másról is szól 
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akarja az Isten országát, az elveszti azt. Azt hiszem, erre 
mondaná Pilinszky azt, hogy „létünk a kegyelem drámája”. 

Kikötőben – a megérkezés csodája

„Vannak jó szelek s persze rosszak is, / bár a hullámok mö-
gött vár ránk a part, / de semmilyen szél nem jó annak, / aki 
nem tudja, melyik kikötőbe tart” – szól a Quimby zenekar 
egyik dalszövege, amely éppúgy igaz a mennyei Jeruzsálem 
összefüggésében is. Csak az érkezhet meg, aki tudja, hova 
is tart, hova is tart az élete. Csak az érkezhet meg az Isten 
és a Bárány trónjához, csak az értheti meg a víziót, az ígé-
retet, aki a názáreti Jézuson tájékozódik. De ezzel együtt 
is a megérkezés mindig csoda. Csoda, amelyben annyira, 
de annyira bízott a világ a Jelenések könyve születésének 
idején, és amelyre oly nagyon vágyik a 21. század emberi-
sége is. Kikötni csoda. Megérkezni csoda. Mindig.

Adventi körút, karácsonyi bevásárlás, preferenciák

Jean-Paul Sartre fi lozófus azt mondja egy helyen: „a pokol 
a másik ember”. Adventi készülődés, karácsonyi bevásár-
lási láz, tömegek az utcán és a boltokban, és egy pillanat 
alatt átjárja az ember lelkét az elkeseredés, a düh, az ide-
gesség. Ilyenkor mindig a másik ember a hibás. Mindig az 
a bűnös, aki előttem áll a sorban, aki mellettem ül a villa-
moson, aki mellettem él, velem él. Advent végéhez érve a 
feszültség maximális, szinte kézzelfogható. Pedig Advent 
preferenciája mást követel meg: várakozást és érkezést, tü-
relmet és eleganciát, nagylelkűséget és harmóniát. Nincs 
más parancsolat, amely nagyobb ezeknél a szeretet ünne-
pének bejáratánál toporogva.  

Négy nap, négy éjszaka

Már csak négyet kell aludni szentestéig. Eszembe jut Ab-
bé Pierre mondata: „A 21. század vagy testvéries lesz, vagy 
nem lesz 21. század!” A négy adventi gyertya fényében ta-
lán megszületnek azok a szavak és azok a tettek, amelyek 
a francia katolikus pap mondatának pozitív üzenetét tá-
masztják alá. A mennyország „itt és most”-ja ugyanis csak 
az irgalmas, másokért élő, szelíd szeretetben tapasztalható 
meg. Ez a Jézustól megtanulható szeretet adhat ízt az ün-
neplésünknek, ez a testvériesség az, amellyel paradicsom-
má tehetjük mások és a magunk életét. Az Atyaisten terem-
tő ereje, a Fiúisten szeretetének íze és a Lélekisten fi gyelmes 
törődése legyen és maradjon mivelünk mindvégig! Ámen.

G Á N C S  T A M Á S

az emberi történelem, a Biblia és az egyház népének tör-
ténete, mint arról a vágyról, hogy az ember egyszer majd 
eljut Kánaánba, az édenbe, a paradicsomba, a mennyor-
szágba, amelyet mai igénk mennyei Jeruzsálemként mu-
tat be Ezékiel könyve szimbólumrendszerének (Ez 47,1–12) 
segítségével? A kérdés persze ott lüktet bennünk: szabad-e 
illúziókba ringatni a gyülekezetet egy távoli jövőben ját-
szódó álommal? Szabad-e nyereményjátéknak bemutatni a 
mennyei várost, ahova azok a keresztények kerülnek, akik 
betartják a kispolgári erkölcsöket, rendesen járnak temp-
lomba, és tisztességesen fi zetik az egyházi adót? Szabad-e 
igehirdetőként fi gyelmen kívül hagyva a jelent (2009) és az 
aktuális vasárnapot (advent negyedik vasárnapja), csak az 
eszkatologikus jövőt hangsúlyozni?

Azt gondolom, a válasz mindegyik kérdésre: nem. Ígé-
ret birtokosai vagyunk, nem pedig illúziók kergetői. Az 
Istenbe vetett örök bizalomjáték játékosai vagyunk, akik 
2009 adventjén is boldogan várjuk az érkezőt. Barátai va-
gyunk, batátai lehetünk az érkezőnek, és ez a kiváltság ma-
ga a főnyeremény. 

Szerelem és üdvösség

A mennyei Jeruzsálembe való el- vagy bejutás kapcsán 
így vagy úgy, de előkerül maga az üdvösség kérdése is, 
amelyet Balázs Zoltán – bizonyos értelemben – a szere-
lemhez hasonlít. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Bölcsészettudományi Karának docense Az üdvösségre 
való alkalmatlanságunk című 2005-ös tanulmányában az 
üdvösség titkát a szerelem, a szeretet titkával hozza ösz-
szefüggésbe, amikor így ír: „Ki ne tudná, hogy a szeretet 
vagy a szerelem akkor ér valamit, ha abban úgy kapjuk 
meg a másikat, akire vágyunk, hogy nem akarjuk birto-
kolni, megszerezni, kiérdemelni, hanem rábízzuk magun-
kat a tőle jövő szeretetre és szerelemre? Ahogy senki sem 
alkalmas az üdvösségre, úgy igazán arra sem alkalmas 
senki sem, hogy szerelmesek legyenek belé, vagy feltétel 
nélkül szeressék. Az üdvösség titka a szeretet titka” – ír-
ja a szerző. Azt gondolom, Balázs Zoltánnak igaza van. 
Az üdvösség kulcsa maga a bizalom. Bizalom, amit nem 
lehet kiérdemelni, csak megköszönni. Éppen úgy, mint 
a szerelmet. („A hit bizalom.”)

Aki túlzott magabiztossággal üvölti szerteszét, hogy ne-
ki bizony helye van az Isten asztalánál, az biztosan meg fog 
lepődni. Aki másokat kirekesztve, kilökve gőgösen tolak-
szik a mennyei Jeruzsálem bejáratnál, hangoztatván, hogy 
neki biztosan helye van a „kerítésen belül”, az hamarosan 
rájön, hogy mit jelent az a bizonyos „sírás és fogcsikorga-
tás” amiről maga Jézus is beszél. Igen, paradox módon aki 
alkalmasnak tartja magát, az alkalmatlan. Aki birtokolni 
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Tallózó

„A régi aiónban lehetetlen volt az embernek Istent élve 
meglátni. (…) De a kegyesek legnagyobb reménysége még-
is az volt, hogy egyszer megláthatják Istent. (…) Most ez 
a kívánság, amely még Mózesnek sem teljesült, valósággá 
lesz: »és látni fogják arcát«. (…) Jóllehet a Jelenések köny-
ve a jövendőbe néz, mégis a mindenkori jelen egyházának 
szól. (…) Az Isten új világához való polgárjogot ebben az 
életben kell elnyerni. A helyesen értett és olvasott Jelené-
sek könyvének nemcsak hatalmas vigasztaló ereje, hanem 
hatalmas etikai üzenete is van.” (Jubileumi kommentár. 
BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„(…) eljövök hamar (…) De ő gyorsan is jön. A görög 
tachy szó fordítható úgy, hogy »hamar«, vagy úgy, hogy 
»gyorsan«, és az isteni nézőpontból mindkettő igaz. Krisz-
tus eljövetele mindig hamar történik, amikor a szentek elő-
retekintenek a jövőbe, és amikor megtörténik, hirtelen vagy 
gyorsan fog eljönni.” (A Biblia ismerete kommentársorozat. 
Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

„(…) az új teremtésben nem egyszerűen a kezdetek bűn 
előtti állapota tér vissza, mintha az üdvösségtörténet ön-
magába visszatérő kört írna le, hanem előrehaladás törté-
nik, és valami jobb valósul meg, mindenben fölülhaladva 
az első teremtést.” (Szabó Andor: Lábam előtt mécses a Te 
igéd. Kálvin Kiadó)

„(…) a Károli-fordítás szerint azt látjuk, hogy minden 
hónapban más gyümölcs terem majd rajta.” (Chuck Smith: 
A Biblia lépésről lépésre. Az Ószövetség és az Újszövetség ta-
nításai [CD]. Th e Word for Today)

„Nem is lesz szükség sem mesterséges világosságra, 
»lámpásra«, sem természetes, ti. teremtett fényforrásra, a 
Napra. Az ároni áldásra (…) emlékeztetve mondja a szerző, 
hogy Isten maga ragyogtatja világosságát felettük.” (Karner 
Károly: Apokalipszis. Evangélikus Sajtóosztály)

„(…) az ember létének is megkapjuk az értelmét abban, 
hogy minden kiváltsága ellenére teremtmény akar ma-
radni, aki hódolattal néz fel urára és teremtőjére. Szolgál-
ni akar, mert arra készteti a szeretet, de valójában a szol-
gálatot uralomnak érzi, mert legyőzött minden kísértést, 
bajt és halált. Az ember eredeti küldetése, amit története 
kezdetén kapott, hogy hajtsa uralma alá a természetet, iga-
zában itt teljesül.” (Gál Ferenc: A Jelenések könyve. Agapé)

Illusztrációk

GONDOLATOK

(látni fogják az ő arcát)
„Az ember vágya és reménye a végtelenre tör. Az ember 
valami olyat keres, ami az ő legdrágább kincse lesz, más-
részt (…) nem találhat rá a véges világban erre a legdrágább 

kincsre… Búskomorság vesz erőt rajtunk minden egyes 
alkalommal, mihelyt elértünk egy célt, érezzük, hogy ez a 
cél mégsem az, amit valójában kerestünk. A világon sem-
mi sem eléggé tág és nagy ahhoz, hogy betöltse az emberi 
szív tágasságát, mélységét és magasságát… Csak Isten elég 
nagy ahhoz, hogy szívünket belső békére vezesse. Nyugta-
lan a mi szívünk, amíg meg nem pihen Istenben (Ágoston)”

Walter Kasper (1933–) bíboros, a Keresztény
Egységtörekvés Pápai Tanácsának elnöke

TÖRTÉNET

Gyökössy Endre: A kalács

A kezdet az, hogy a háziasszony belekeveri a kovászt a tész-
tába. A vég pedig, hogy megkel az egész.

Mi van közben? Ötezer, tízezer, tizenötezer év? Az csak 
nekünk sok. Istennek néhány másodperc. De a tészta meg 
fog kelni. Ez biztos. Mi még csak a keletlen tésztát látjuk.

Szombatonként nálunk szokás kalácsot sütni – benéz-
tem a konyhára, bizony a tészta, amikor dagasztják, fölbu-
gyog, hólyagos, szürkésfehér massza az egész… egyáltalán 
nem étvágygerjesztő! De arra gondoltam, néhány óra múlva 
párolgó, fi nom, illatos kalács lesz belőle. És nem azt láttam 
már, milyen gusztustalan, hanem azt, hogy mi lesz belőle.

Jézus nem ismeri ezt a „tésztát”, ezt a világot? Nem 
gusztustalan világ ez?

Bizony, sok tekintetben az!
De Jézus nem erre tekint, hanem ami majd megkél; ami 

majd ki lesz „sütve”; ami illatos lesz… és az lesz a vége!
Mi még talán csak a közepénél tartunk… Végül is meg-

kél!
Mi a bizonyíték rá? Az, hogy Jézus mondja, és neki el-

hiszem, mert ehhez ő ért jobban, ő ismeri ezt a „tésztát”! 
Ismeri a rosszat is benne – de nem hisz a rosszban!

VERS

(a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak)
Bornemissza Péter: Isten városáról, az mennyországról 
való ének (részlet)

Isten őmagát közli mivélünk,
 él örökké velünk,
Őbenne penig nincs semmi gonosz,
 édesség jő belénk,
És mindörökké nagy tisztességgel
 őelőtte leszünk.
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Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

A kép, amelyet János fest az Úr birodalmáról, olyan, mint 
egy festmény. Virágzó, mindig fényes, világos város, ahol 
nem kell félni a sötétben, nincs rejtett, titkolt dolog. Eltű-
nik a politika, a sötétség, a hazugság, még a nap is, hiszen 
nincs rá szükség, mert az Úr fénye világít. Olyan az ige, 
mint egy barokk istenábrázolás, amelyen valahonnan a 
háttérből erős, sugárzó, már-már vakító fény árad, amely 
vonzza az ember tekintetét. A magunk előtt látott kép az 
édenkert. Benne az élet vizének folyója és az élet fája a 
nyugalom, a béke szimbóluma, nem véletlenül a város fő-
útjának közepén. Ezt mindenki megtalálja, koronája alatt 
bárki megpihenhet.

Az alfa és az ómega, a kezdet és főleg a vég kérdéséről 
van szó. Nem a szó hétköznapi értelmében, amikor a vég 
valaminek a lezárása, a „nincs tovább”, hanem a földi élet 
minőségének végéről beszél igénk. Zaklatott és megpró-
báltatásokkal járó előzmények után a megszenvedett bé-
kesség jön el.

A reményt és a bizakodást jelentik e sorok, amely min-

dig ott van az út végén. „…és látni fogják az ő arcát…” – a 
hit által minden keresztény közeli kapcsolatba kerülhet Is-
tennel. Gyakran csak akkor kapjuk meg az isteni jelenlétet 
és segítséget, amikor már nem is számítunk rá. Ugyanak-
kor ez fi gyelmeztetés is, hogy a vágyott dolgokat feltétlen 
és töretlen hittel érhetjük el.

Az ige csúcspontja a végén van, amikor János leborul-
na az angyal előtt, de az megrója Jánost, hogy ne keverje 
őt össze Istennel. Ráadásul szolgatársunknak nevezi ma-
gát, pedig mennyivel hatalmasabb nálunk! De itt mindenki 
egyenrangú, szolgatárs, ember az embernek nem ellensé-
ge. János is csak nézte az angyalt. A hírhozóra fi gyelt a hír 
helyett. Nagyon „néző” világban élünk. Nézzük, hogy mi 
vesz körül, nézzük, hogy kik élnek velünk, nézzük a tévét, 
a fi lmeket, és egyre kevesebbszer jut eszünkbe a kis her-
ceg szava: „Jól csak a szívével lát az ember. Ami lényeges, 
az a szemnek láthatatlan.”

Amikor az angyal látni engedi Jánosnak ezt az égi fényt 
árasztó „végső” világot, akkor hangzik el a rövid fi gyel-
meztetés, amely az egész textus legfőbb mondanivalója: 
„az Istent imádd!”

Lelkészakadémia

Evangélikus Konferencia- és Missziói Otthon
Balatonszárszó, 2009. november 30. – december 4.

Az ünnep vonzásában

Előadó: dr. Cserháti Márta

Az immár hagyományos adventi kurzusunkon elsősorban a karácsonyi igehirdetési alapigékkel foglalkozunk. Az exe-
ge tikai alapvetést és az igehirdetéshez segítséget nyújtó impulzusokat idén dr. Cserháti Mártától kapjuk. Kurzusunkba 
be építettünk egy egynapos „élménytréninget”, amely a Láthatatlan színház műfaján alapuló bizalomerősítő és kö zös ség-
fej lesztő módszer a Jelenlét Műhely Egyesület tagjainak vezetésével. Az ünnepre való ráhangolódásunkat az esti lel ki-
gya korlatok is segítik majd.

A jelentkezéseket az alábbi címre kérjük levélben vagy e-mailben:

Dr. Varga Gyöngyi
Evangélikus Hittudományi Egyetem
1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.
gyongyi.varga@lutheran.hu vagy gyvar@freemail.hu



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


