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M É C S E S  A  T E  I G É D 

„Így szól az Úr: Én megsegítlek benneteket, és áldottak lesz-
tek. Ne féljetek, legyetek erősek!” (Zak 8,13)

Kit szólít meg igazán ez a december havi ige? Azt, aki segít-
ségre szorul, azt, aki félelmekkel, aggodalmakkal küszködik, 
és azt, aki erőtlennek (fi zikailag vagy akár lelkileg gyengé-
nek) érzi magát. Ez az ige elsősorban azoknak nyújt szívbe 
markoló vigasztalást, akik éppen most valamelyik említett 
állapottal azonosulva fordulnak a karácsony apró fényeinek 
üzenete felé, és így olvassák az alábbi sorokat.

Ég az első kicsi mécses. Nézem a fényt. Most azokra 
gondolok, akik segítségre szorulnak. Eszembe jutnak né-
hányan… Egy kisgyermek, aki idő előtt született, alig egy 
kilogramm. Tudom: körülötte sürögnek-forognak most az 
orvosok. Egy asszony, aki kilenc gyermekével özvegyen 
maradt egyik napról a másikra. Egy nagymama, aki segít-
ség nélkül már nem tud botorkálni sem. Most látom meg 
igazán: milyen sokan vannak, akik segítségre szorulnak!

A mécses fényénél elgondolkodom: nekem vajon miben 
van szükségem segítségre? Meg tudom adni azt a szűk kör-
nyezetemnek, amire igazából szükségük van?

A tágabb környezetemben kinek mire van szüksége? 
Mit tudok nekik segíteni, vagy mit tudok megszervezni az 
érdekükben – a gyülekezetemben? És hangzik az üzenet: 
„Én megsegítlek benneteket, és áldottak lesztek.”

A legszebb karácsonyi készülődés, ha megtapasztaljuk: 
útban karácsony felé megváltozunk. Ha átéljük: teremtő 
Urunk segítségét megkapjuk ott és akkor, ahol és amikor 
szükségünk van rá.

Az első kicsi mécses lángja így segít igazi ajándékok, 
meglepetések megtalálásához és átadásához.

Ég a második mécses… Nézem a fényt. Most azokra gondo-
lok, akik félelmekkel küszködnek. Eszembe jutnak néhányan… 
Egy édesanya, aki leírhatatlanul aggódik kábítószeres fi atal ro-
kona miatt. Egy idős asszony, aki komoly műtét előtt áll. Egy 
férfi , aki nem talál munkát hónapok óta, pedig öt gyermekét 
kell ellátnia nap mint nap. Most látom meg igazán, milyen so-
kan vannak, akik aggódnak, akik félelmekkel kelnek-fekszenek!

A kis láng pislákolása elgondolkodtat: nekem vannak-e 
félelmeim, aggodalmaim? Be merem-e egyáltalán vallani 

őket magamnak? Mit kezdek velük? Észreveszem-e má-
sok indulatai mögött a félelmüket? Hiszen sokan azért tá-
madnak, mert félnek… Meg tudom-e nyugtatni azt, aki 
hozzám fordul aggodalmával, vagy lepergetem magam-
ról mások gondjait? És hangzik az üzenet: „Ne féljetek…”

A legszebb karácsonyi készülődés, ha aggodalmaink, félel-
meink feloldódnak karácsony örömhírében: Megváltónk van, 
aki értünk született. A szoba sötét csendjében felhangzik a ne-
vünk, mert a nevünkön szólít. Fogja a jobb kezünket, velünk 
vándorol. A kórházba, a műtőbe, az állásinterjúra, oda, ahová 
megyünk… Nem hagy el soha. Sőt megszólít: „Ne féljetek…”

A második mécses lángja segít meglelni a békességet, 
karácsony igazi békéjét. Azért, hogy aztán mi is tovább tud-
juk adni a biztatás és a bátorítás ajándékát. Mert mi ma-
gunk is megéltük, hogy félelmeinkkel nem vagyunk már 
egyedül, és hogy azok feloldódnak a hit által.

Ég a harmadik mécses… Gyengén és erőtlenül. Kezem köré 
teszem. Eszembe jutnak, akik hasonlóképp gyengék és erőtle-
nek. Egy öregotthon fekvő, halkan szuszogó lakója. Az utcán sé-
táló férfi , aki mankóval is csak lassan megy. Lassú a felépülés… 
Az otthagyott férj, aki alkoholba fojtja bánatát. Mennyi gyen-
geség vesz körül ebben a tökéletességet hangsúlyozó világban!

Belátom: gyakran én is húzom-halasztom, amit csak le-
het, és olykor palástolom gyengeségeimet. Tudom, önma-
gam hibáival a legnehezebb a szembenézés. Magamat le-
győzni a legnagyobb harc. „Csak tűzd ki a célt, az már fél 
siker” – mondják mások. Miért megy néha mégis minden 
olyan nehezen?  És szól az Ige: „…legyetek erősek!”

Ne halogasd, tedd meg ma, indulj, vidd el, add át, mondd 
meg, tedd a dolgokat a helyére, mozdulj ki, légy erős! Mert 
oda kell érkezned az ünnephez, mert vár rád a Megváltód. 
Hogyan fogadod? Türelemmel bírd, tűrd, várj, lásd meg te-
remtő Urad akaratát, ne hamarkodj el semmit, gondold át, 
csak nyugalom, csak bírd ki erővel! Mert oda kell állnod 
szenteste a karácsonyfához, hogy meglásd, hogy átéld: hitet 
és erőt kapsz a továbbiakhoz. Megváltód megerősít.

A harmadik aprócska fény így segít bennünket ahhoz, hogy 
karácsonyhoz közeledve rendezzük életünk elvarratlanságait.

Ezt a három kicsi mécsest szeretném neked ajándékul ad-
ni, hogy karácsonyod megörvendeztesse lelkedet.

A három mécses
B A L O G  E S Z T E R
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T A N U L M Á N Y O K 

Lelkiség és megújulás az igehirdetésben
S Z A B Ó  L A J O S

Ha egy pillantást vetünk az igehirdetés mai környezetére, 
akkor az egyház megváltozott helyzete és a társadalomnak 
a gazdasági krízisre való reagálása állhat előttünk fontos té-
nyezőként. Komoly felhívásként olvashatjuk Buda Béla fi gyel-
meztetését: „A válság sok mindenre megtaníthat minket. Ki-
éleződnek a problémák, a feszültségek. De olyan reménység is 
van bennem, hogy az eddig eluralkodott anyagi értékrend, jó-
léti, fogyasztói társadalmi mentalitás megváltozhat. Világossá 
válik: hiába csinálunk bármit, nem tudjuk bebiztosítani ma-
gunkat. És lehet, hogy tényleg be kell érnünk kevesebbel, ami-
kor jobban a szemünk elé kerül az, aki tényleg bajban van.”1

A teológus Lukács László pedig az egyház megváltozott 
helyzetére utal, amikor megállapítja: „Mára az egyház nem 
politikai és gazdasági nagyhatalom többé, sem a nagyvi-
lágban, sem idehaza. Társadalmi, sőt erkölcsi és spirituá-
lis jelenléte meggyöngült Európa-szerte, így Magyarorszá-
gon is. Küldetése pedig ma talán fontosabb, mint valaha. 
Hatalmi eszközeit elveszítette az egyház: felülről paran-
csolni nincs módja többé. Kérni és fi gyelmeztetni, meghí-
vást közvetíteni és tanúságot tenni tud csupán. Urától ka-
pott missziója azonban talán éppen így válik hasonlóbbá 
az első tanítványok közösségéhez, akiket Jézus nincstele-
nül és eszköztelenül küldött a világba.”2

Ilyen környezetben rendkívül fontossá vált az igehir-
dető életvitele és magatartása. Előtérbe kerül a hitelessége 
abban az értelemben, hogy a nehezedő körülmények kö-
zött élő igehallgatók tisztaságot és hitelességet várnak el a 
lelkészektől. A felkészültségén és tudásán túl döntővé válik 
az, ahogyan él a hallgatói előtt a vasárnapi szószéki meg-
szólalásán kívüli időben. Felértékelődött a személy szerepe 
a prédikáció összefüggésében. Ezért is nagyon sokat árt-
hat minden olyan gazdasági, erkölcsi visszaélés, amelyek-

 1 http://www.inforadio.hu/hir/kultura/hir-298289
 2 Lukács László: Akkor és ma. Vigilia, 2009/8. 561. o.

re sajnos egyre nagyobb számban akad példa napjaink-
ban. Nem a hibátlanság a kritérium, hanem a hitelességét 
a naponkénti küzdelemben megőrző lelkipásztor. Sokkal 
jobban kellene vigyáznia az egyháznak ma az igehirdetői-
re, hogy valóban eredményes munkát végezhessenek. Ige-
hallgatónak és -hirdetőnek egyaránt érdemes átgondolnia, 
mit tehetünk azért, hogy a prédikációk ma is biblikusak, 
hitelesek, kontextuálisak és életformáló erejűek legyenek.

Az igehirdető lelki életének kontrollja 

a prédikáció

Gyakran olvashatunk arról a homiletikai irodalomban, 
hogy az igehirdetés egyszerre fáradságos és dicsőséges 
munka. Furcsa ez a két szó egymás mellett, mégis ezek 
jellemzik az igehirdető lelkületét a legjobban. A prédiká-
cióról teológiai értelemben mindig csak úgy beszélhetünk, 
hogy azt nem tekinthetjük csupán emberi igyekezet ered-
ményének, hanem legfőképpen isteni ajándéknak, Istentől 
kapott különleges feladatnak az egyház kommunikációjá-
ban. Személyesen nekünk szóló megbízatásnak. Ez a hitbeli 
tudat adja a bátorságot az igehirdetőnek, és fi gyelmezteti 
őt az alázatos és szorgalmas emberi munkára.

Biztos, hogy minden igehirdető sokszor átéli mindket-
tőt: a bátorságra ébredést és az alázatos munka szükséges-
ségét. A szószék az igehirdető számára egyszerre a magas-
ság és a mélység, a bátorság és a félelem, a kitárulkozás és a 
bezárkózás színhelye. Emberileg pedig a siker és a kudarc, 
a győzelem és a vereség, a magabiztosság és a bizonytalan-
ság megtapasztalásának helye. 

A lelkész lelki életének sajátos kontrollállomása is a szó-
szék. Ebben az értelemben egyik esetben egy igehirdetés fi -
gyelmezteti a prédikálót a saját lelki élete hiányosságára, a 
másik esetben pedig biztatja a személyes lelki élet eredmé-
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nyeként a további szolgálatokra. Az igehirdető maga érzi 
meg személyesen, hogy csak szavakat mondott, vagy lelkület 
és erő áradt a prédikációjából. Erre a különleges tapasztalás-
ra minden igehirdetőnek szüksége van. Ezen az élményen 
keresztül tudatosítja, hogy lelki gazdagodás és elmélyedés 
nélkül nagyon nehéz helyszínné válik a vasárnapi szószék.

Nem szabad elfelejteni azokat a szép és különleges pil-
lanatokat sem, amikor megcsillan a kapott ajándék fénye 
egy prédikáció elhangzása közben vagy utána. Ritkán be-
szélünk a prédikálás öröméről és a sok esetben megtapasz-
talt hatásáról, pedig ezeket is fontos a lelkész lelki egészsé-
ge szempontjából tudatosítanunk. Szabad örülni az ered-
ményes igehirdetésnek!

De szükség van arra is, hogy a fáradságos munkát el ne 
felejtsük, mert ebben az esetben válik gépiessé és formálissá 
az igehirdetés. Akkor lesz semmitmondó és erőtlen a prédi-
káció, amikor elhitetjük magunkkal, hogy megy ez már ne-
künk minden különösebb fáradságos felkészülés nélkül is.

Az igehirdető lelkiségét meghatározza a Pál apostol ál-
tal megfogalmazott alapszabály: „Hirdesd az igét, állj elő 
vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, 
biztass teljes türelemmel és tanítással.” (2Tim 4,2) Ez csak 
akkor teljesedik be, ha nem hagyjuk abba a fáradságos fel-
készülést az igehirdetői szolgálatban eltelt idő növekedé-
sével sem. Ha tudunk örülni is a szószéknek. Ha érezzük, 
hogy minden prédikáció egyedi és megismételhetetlen. 

Az igehirdetés idegen vagy baráti fogadtatása ma

Különösen fáradságos munka ez olyan korban, amikor az 
emberek egyre nehezebben koncentrálnak kitartóan egy-
egy lényeges tartalomra, szívesebben csipegetnek innen-
onnan, lehetőleg röviden megfogalmazott és egy kis szen-
zációt is hordozó, könnyedebb tartalmakat. 

A kapkodó, nyugtalan fogyasztás általános jelenség mai 
környezetünkben. Egy kicsit hasonlít ez ahhoz a nagyon el-
terjedt bevásárlási kultúrához, hogy csak a vásárlás végén 
vesszük észre, hogy több olyan áruval jövünk ki a bevásár-
lóközpontból, amely eredetileg nem is szerepelt a listán-
kon. Az érdekeset, ami személyesen érint és a fi gyelmünket 
valamilyen ügyes fogással felkelti, gyors mozdulattal vesz-
szük magunkhoz. Az kerül bele a bevásárlókosárba, ami rö-
vid idő alatt, szinte észrevétlen módon az életterünk részé-
vé vált. Az eladói érdek érvényesül ebben az esetben szuper 
gyorsasággal: higgye el a vásárló, hogy most és itt erre van a 
legjobban szüksége. A tudatos vásárló persze az ilyen hely-
zetekben feltesz néhány ellenőrző kérdést, de a kevésbé tu-
datosnak ez eszébe sem jut. Már el is szokott az ilyen típusú 
gondolkodástól. Csak bedobja az árut a kosarába, és talán 
majd otthon, a kicsomagolásnál kezd el először töprengeni, 
hogy egyáltalán szüksége van-e a hazacipelt árura.

Azt gondolom, hogy ez a folyamat a szellemi, kulturális 

értékek és értéktelenségek hihetetlen szélesre duzzadt pia-
cán is hasonlóan játszódik le. Észre kell vennünk, és számol-
nunk kell ma ennek a viselkedéskultúrának a hatásával az 
igehirdetések környezetében is. Ma egy új nemzedék egészen 
másképp közeledik – amennyiben ezt egyáltalán megteszi 
– a mai egyházi alkalmakhoz, mint ahogyan azt megszok-
tuk eddig. Az biztos, hogy a döntő kommunikációs csator-
na ma is a prédikáció, ezért nem mindegy, hogy ez milyen 
formában és tartalommal zajlik. A velünk érintkező réteg 
kommunikációs szokásaitól nem lehet idegen az egyház be-
széde, ha valóban el akarjuk érni a hallgatóinkat. Talán egy 
kicsit nagyobb hangsúly került az utóbbi időben az általá-
nos, külső egyházi kommunikáció fejlesztésére, és ennek van 
is tapasztalható eredménye. A média, az újságok, a kiadvá-
nyok és az internet bizonyítják ezt. A prédikáció területén 
nem éltünk még át ilyen arányú elmozdulást és változást. 

Ebben az összefüggésben is helytálló Szabó István refor-
mátus püspök megállapítása: „Az elmúlt húsz évben nem a 
Szentháromság Istent, hanem inkább magunkat mutattuk 
meg a magyar társadalomnak. A hívek egyre igényesebbek, 
magasabb színvonalú igehirdetéseket, mélyebb spirituali-
tást várnak a lelkészektől. Nem a forma teremti a hitet, ha-
nem a hit nyilvánul meg változatos formákban. Fontosak 
a korszerű, érvényes, erőteljes eszközök, de elsősorban az 
egyház üzenete legyen érvényes és hiteles.”3 Ezzel csak utal-
ni szeretnék arra, hogy semmilyen, a mai környezethez va-
ló formai alkalmazkodás nem jelenthet megoldást, ha nem 
jár együtt komoly tartalmi újulással.

A prédikáció fogadtatása egészen speciális helyzetben 
van ebben az összefüggésben. Különös kettősség veszi kö-
rül: az óvatos távolságtartás és a hirtelen közelítés kettős-
sége. Egyrészt van egy kitapintható félelem, fenntartás ve-
le szemben, másrészt pedig egy óriási vágy, hogy jó lenne 
megkapaszkodni, megtámaszkodni és megújulni általa. Te-
metési szolgálatoknál például egyre sűrűbben hangzik el az 
a kérés, főleg városi gyülekezetben, hogy lehetőleg csak rö-
viden és beszéd nélkül történjen a szertartás, a másik ol-
dalon pedig alig van már kazuális szolgálat videós rögzítés 
nélkül. Ezzel a tartalom utáni vágy is kifejeződik a „trendi” 
jelenségen túl, hogy megnézhető és így megőrizhető legyen. 
Talán emiatt sem tudja könnyen megítélni az egyház ma, 
hogy mikor kell megszólalnia, és mikor jobb hallgatnia. A 
szószéken sem könnyű eldönteni, melyik kérdésbe és mi-
lyen mértékben szabad belemenni egy-egy igehirdetésben. 

Nem akármilyen szavakra van szükségünk

Ismét szükség van a szavakra, de nem akármilyen tar-
talommal és formában. A szavaktól egyrészt félünk ma, 
ugyanakkor ki vagyunk éhezve az értelmes, mívesen elő-

 3 Reformátusok Lapja, 2009. aug. 23. 3. o.
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készített és előadott szavakra. Ezt az igehirdetőnek érzékel-
nie kell. Azt gondolom, kifejezetten bátorító az igehirdetők 
számára, ha átgondolják az ismert rádiós szlogent: „MR1 
Kossuth Rádió – a szavak ereje”. Jó azzal számolni, hogy 
a szavaknak van erejük! Nincsen teljesebb és hatásosabb 
kommunikációs eszköz, mint a szavaink, ha értékük, cél-
juk és formájuk minőségi. Nem kell bizonytalankodnunk 
az elmondott, hangzó igehirdetés értéke felől. Tudnunk 
kell, hogy fontos az, amit cselekszünk. 

Az igehirdető szavaival kapcsolatban megszívlelendő 
Georg Magirius teológus kritikája: „A mai igehirdetőknél 
alig lehet már szívből fakadó és szívhez szóló beszédet ta-
lálni, ezért ajánlatos a mai prédikátoroknak a költőktől ta-
nulni, akik nem szégyellnek a szerető Jóistenről szólni ma 
sem.”4 Talán mi is érezzük ezt sokszor. Igehallgatóként biz-
tos többször, mint igehirdetőként. Magirius tanulmányá-
ban kifejti, hogy mennyire uralja az egyházi beszédeket a 
hétköznapi szóhasználat, a technikus közeledés és az álta-
lános érvényű, lezárt feleletek kijelentése. A modern írók 
és költők pedig egyre többször alkalmazzák a bibliai tör-
téneteket és eseményeket műveikben. Ma nagyon sokszor 
egyfajta rideg és száraz beszéd uralkodik a prédikációban, 
speciális vallásos szóhasználatba burkolózva. A leggyak-
rabban használt igehirdetői nyelv pedig távoli, elvont és 
megközelíthetetlen. Nem életszerű. Nem közeli. Nem nyi-
tott. Ma pedig egyértelmű, hogy az emberek olyan beszélő 
személy után vágyódnak, akivel lehet beszélgetni minden-
ről, ami bennük van, akár még Istenről is, anélkül, hogy a 
beszélgetőpartner kinevetné őket.

Erre utal az író, Gabriele Wohmann mondata is: „Is-
tenről beszélni és ezt valóban komolyan tenni nem lehet 
csak úgy, nagyjából eltalált metaforákkal. Ott Jézusnak leg-
alább középcsatárként vagy kapusként kell a pályán lennie.”

Magirius megállapítja, hogy a lelkészeknek ahhoz, hogy 
rátaláljanak egy őszintébb és közvetlenebb vallásos nyelve-
zetre, nem kell költővé válniuk, elég lenne csak több szépiro-
dalmat olvasniuk. Túl technikusak, gépiesek, racionálisak a 
prédikátorok. Megemlíti, hogy egy prédikátorok között el-
végzett felmérés szerint a rendszeresen olvasó lelkészek pol-
cán a krimik szerepelnek az első helyen. Ezzel szerinte csak 
az a baj, hogy a krimiben a végére mindig meg kell oldódnia 
a problémának, semmi sem maradhat nyitva, minden titok-
ra fény derül. Az olvasóban pedig erősödik egy olyan való-
ságlátás, hogy az életben végső soron minden áttekinthető, 
szabályszerű és vidám. Ezzel aztán a beszédük is zárttá válik. 

Elgondolkodtató, hogy mennyire és milyen módon őriz-
zük és fejlesztjük a kifejezőkészségünket az igehirdetés érde-
kében, hogy lelkibb és mélyebb legyen az, amit és ahogy el-
mondunk. Vajon nem hiányoznak-e az érzelemben gazdagabb 
és a költői mélységgel kifejezett lelki tartalmak és formák?

 4 Georg Magirius: Nicht so drum herum reden… Was Th eologen von 
gegenwärtigen Dichtern lernen können. Zeitzeichnen, 2009/7. 43. o.

Lelkészi életvitel a szavak mögött

Azt gondolom, aki ma tudatosan beül egy templomba ige-
hirdetést hallgatni, annak a közeledésében már benne van, 
hogy sok mindent megpróbált, megtapasztalt, és a média 
villogó képei, mindent gátlástalanul elöntő dömpingje után 
keres valami eredetit, igazat és felemelőt. Üzenetet várnak 
az emberek ma. Túl vagyunk azon, hogy mindent ural a 
képi kommunikáció, a látvány. A show-világ már csak egy 
réteg igénye csupán. Az emberi élet erőtlenségének, meg-
próbáltságának valóságában éppen erőt adó szavakat vár 
a környezetünk. Szükség van a jó és tartalmas szavakra. 
Ezeknek ma is valóban erejük van. Igény van a követhető 
életvezetési tartalomra. Igény van a továbbsegítő és tartal-
mas üzenetre. Ezért a prédikáció környezete nem mond-
ható ellenségesnek. De ha mi is csupán negatív és reményt 
elrabló tartalmakkal szólalunk meg, akkor mi magunk 
tesszük ellenségessé a környezetet. Akkor is, ha beszoru-
lunk a klisék és megüresedett frázisok csapdájába. Vagy az 
úgynevezett „örök ismétlő” igehirdetést (refrain sermons) 
mondjuk hétről hétre, mert nem vállaljuk az igazi konfron-
tációt teológiai és kontextuális tartalmakkal. 

Nagyon értékelnünk kell igehirdetőként, hogy a nehe-
zebb gazdasági és mindennapi élet helyzeteiben megérkez-
nek emberek hozzánk a negatívumok világából úgy, hogy 
pozitívumra vágynak. A kiábrándító és visszaélésekkel teli 
környezetből egy olyan közösségbe jönnek, ahol a tisztább, 
az értékesebb tartalom érvényesülése a természetes. Oda 
mennek, azt a „vallási műsort” fi gyelik és hallgatják, amely 
a tényleges élethelyzetben bátorítást, örömöt és valódi, lelket 
gyógyító közösséget hirdet. Az igehirdetés a meghirdetés, a 
meghívás alkalma. Minden esetben hordozza ezt a karaktert. 

Nem lehet ma természetesnek vennünk azoknak az ige-
hallgatóknak a jelenlétét, akik tudatosan és a hagyományos 
konfesszionális tradícióval felvértezve érkeznek meg a temp-
lomainkba. Ők sajnos egyre kevesebben vannak. Ahol ez a 
környezet jellemző, ott is mindent meg kell tenni azért, hogy 
azok is megérkezzenek, akik nem ebbe a rétegbe tartoznak. 
A gyülekezetek és a lelkészek ma egyre több jó kezdeménye-
zést valósítanak meg ennek érdekében. Minden nyitottabb 
templomkapu csak javára van az igehirdető lelkületének.

Az újat kereső, kísérletező próbálkozások mindenkép-
pen erősítő és megújulást segítő hatásúak. Mindig előfor-
dul, hogy valaki szinte véletlenszerűen felfi gyel arra, ami 
így elhangzott. Mindig előfordul, hogy valaki a „nem erre 
számítottam, de ez sokat segített rajtam” érzéssel jegyez 
meg egy prédikációt. Itt jelentkezik a tömegkommunikáció 
eszközein megszólaló igehirdetések hihetetlen nagy előnye 
a mi korunkban. Hiszen minden egyes alkalommal bizto-
sítja ennek a gyors odafi gyelésnek az esélyét. 

Érdekes, hogy mennyivel több és gyorsabb visszajelzés 
érkezik a médiában elhangzó igehirdetésekre vagy igehirde-
tés jellegű megszólalásokra, mint a hagyományos templomi 
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prédikációkra. A hallgató mindig közelebb akar kerülni ah-
hoz, aki beszélt. Aki olyasmit tudott mondani, amire bármi-
kor újra szüksége lehet majd. Belső lelki biztonságérzetet je-
lent, ha egy-két információt megtud a médiában hallgatott 
igehirdetőről. Szeretne közelebb kerülni hozzá. Szabályos kö-
tődés alakulhat ily módon igehirdető és igehallgató között 
még akkor is, ha személyesen sohasem találkoztak. Érdekes 
megfi gyelni, hogy az igehirdetés személyességének kritériu-
ma hogyan érvényesül így, közvetett módon is.

Ezzel kapcsolatban érdemes eszünkbe vésni azt a há-
rom jelzőt, amelyet Szokolay Sándor zeneszerző mondott 
a páneurópai piknik emlékünnepén a ma kimondott sza-
vakkal kapcsolatban. Egy kicsit emlékeztetnek ezek a jel-
zők az igehirdetői pálya minőségi fokozataira. „A szava-
inknak igaznak, tisztának és a mai környezetünkben lassan 
már azt is ki kell mondanunk, hogy szentnek kell lenni-
ük. Amiben mi ma élünk, szükség van a szent szavakra.” 
A zeneszerző szavai igazak abban az értelemben is, hogy a 
mai igehirdető iránt különösen is él az az igény, hogy sza-
vaira építeni, alapozni és támaszkodni szeretne a hallgató. 

Szentté azok a szavak válnak, amelyek emberi életeket 
kimozdítanak a holtpontról. 

Szentté azok a szavak válnak, amelyek megtanítanak 
újra bízni valakiben. 

Szentté azok a szavak válnak, amelyek életerőt és él-
ni akarást teremtenek ott, ahol ezek már majdnem telje-
sen elfogytak. 

Szentté azok a szavak válnak, amelyek újra elindítják 
az Istennel való beszélgetést az emberi életekben. Nem 
engedik meg, hogy megszakadjon és abbamaradjon ez a 
párbeszéd. 

Mindez különösen is fontos egy olyan környezetben, 
amelyben rendkívül megromlott a kimondott szó hitele. 
Ez a helyzet azonban fokozottan megköveteli azt is, hogy 
az életvitel stabilan álljon a szavak mögött. Nem a hibát-
lanságunkra, hanem a megbízhatóságunkra van szükség. 
A szent szavak nem a hibátlan emberi életünk következ-
ményei, de a szent jellegtől semmi sem tudja jobban meg-
fosztani a prédikációt, mint az etikus élettől messzire ru-
gaszkodott lelkészi életvitel.

Vállaljuk a szavaink határozott célját

Az igehirdetés szavainak megragadható szavaknak kell 
lenniük. A prédikációnak ma különösen is segítő szavakat 
kell tartalmaznia. Emiatt csak akkor szabad megszólalni, 
amikor üzenetet tudunk mondani. Tudnunk kell, hogy mit 
akarunk elérni a szavainkkal. 

Szavaink erőt adó szavak legyenek. Irányjelző és jövőt 
jelző szavak. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy to-
vább szürküljenek az igehirdetés szavai. Mindent érdemes 
megtenni azért, hogy a lelkészi munka legnagyobb ener-

giáját erre fordíthassa a lelkész, és ne másra. Nagy szük-
ség lenne rá, hogy végre megváltozzon az a lelkészi és gyü-
lekezeti szemlélet, amely szerint a lelkésznek mindenhez 
értenie kell, és mindent neki kell intéznie is. E szemlélet 
következtében sok lelkész szellemi és fi zikai energiájának 
csupán pici maradékát tudja az igehirdetésre fordítani. Ez 
hosszú távon életveszélyes folyamat.

Figyelemmel kell lennünk arra a kérdésre is, hogy mit 
és mennyit beszélünk ma a szószéken. A hitelességet erő-
síti, ha ennek a kettőnek egészséges az aránya. 

Annyit akarjak elmondani, amennyit valóban meg tud-
tam ragadni az igéből. Annyira mutassam magamat szak-
értőnek egy-egy témában, amennyire az is vagyok ben-
ne. Ne láttassam magamat többnek és nagyobbnak, mint 
amekkora valójában vagyok.

A prédikáció működésének folyamata csoda, mivel 
ugyanannak a szónak az igehirdető a külső szolgálatvég-
zője és a Szentlélek a belső szolgálatvégzője. A kontroll nem 
az emberi alkotó kezében van, a küzdelem az üzenetért és 
a meghirdetendő cél keresése viszont a mi munkánk és fel-
adatunk. Ennek az őszintesége és tisztasága rajtunk mú-
lik. A befektetett energia mennyisége és minősége is a mi 
felelősségünk. Ennek a tudatában marad meg a prédiká-
ció egyensúlya és ereje. Ez azt is jelenti, hogy tisztában kell 
lennünk azzal, mi a célja kimondott szavainknak a prédi-
kációban. Csak olyan szavakat mondjunk ki, és csak arról 
beszéljünk, ami ennek a célnak a szolgálatában áll. 

Példaként elég csak egy-egy kazuális igehirdetés valós 
helyzetére gondolnunk. Ha csökken is az alkalmak száma, 
de a résztvevők létszáma általában magas ma is. A hallga-
tóság többsége itt nem templomba járó hívő, hanem csu-
pán alkalmi résztvevő egy eseményen. Sok esetben előre 
nem is tudja, hogy milyen lesz a szertartás, és csak halvány 
sejtése van arról, hogy milyen szóhasználattal, beszédstí-
lussal találkozik majd. A kérdés az, hogy az előre elvárt 
búcsúztatótól eljutunk-e beszédünkkel addig, hogy az va-
lóban igehirdetés legyen a gyászoló gyülekezet számára. 
Lehet, hogy abban a hitben érkezik a hallgató a temetésre, 
hogy az egyház helyzeténél fogva csak tradicionális, kon-
zervatív hanggal közeledhet, és meglepetés lesz számára 
az, hogy a szóhasználat éppen az ellenkezője: friss, aktuá-
lis és mai problémákat felvállaló. 

A fi gyelem felkeltése, az odafi gyelés elérése mai helyze-
tünkben nem formai, retorikai kérdés csupán, hanem na-
gyon komoly értelemben vett tartalmi kérdés is. Azt a hatást 
kellene elérnünk, hogy a hallgató számára ne lezárt beszéd 
legyen a prédikációnk, hanem a folytatáson gondolkodjon 
tovább. A „szép volt” szokásos elismerése helyén megszü-
lethessen a „Mit is jelent ez most számomra?” kérdés.

Prédikálásunkban ott van annak a veszélye, hogy min-
den igehirdetésünk ugyanazt a tartalmi sematizmust ve-
szi fel, amelyet már a rendszeres hallgatók szinte el is vár-
nak, mert már ismerik a prédikáció szokásos kimenetelét. 
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Ugyanolyan jellegű történetekkel terheljük meg vasárnap-
ról vasárnapra a hallgatóinkat, mert nincs elegendő ener-
giánk és időnk vagy türelmünk és akaratunk ahhoz, hogy 
változatos és színes, egyben értékes forrásokból töltekez-
zünk egész héten. A klisék állandósulnak és uralják a be-
szédeinket. Végül is sémákba szorulunk, és szinte nem ma-
rad esélye a kitörésnek, a nyitottságnak és az alapos körül-
tekintés visszatükröztetésének a prédikációban. 

Kérdőíves felmérések általában első helyre teszik az ige-
hirdetővel kapcsolatos elvárások között a hitelességet. Ezt nem 
sokkal követi az őszinteség, a közvetlenség és a színvonal. En-
nek pedig tényleg csak akkor tehet eleget valaki, ha úgy él az 
igehirdetői hivatásban, hogy van állandó megújulási lehetősége.

Küzdelem azért, hogy a lelkészi életpálya 

középpontjában maradjon a prédikáció

Az a kérdésünk, hogy mi segít ahhoz az életformához és 
igehirdetői magatartáshoz, amelyben jelen van és meg is 
valósul a megújulás és a fejlődés.

Az igehirdető lelkületével ma azért is fontos foglalkoz-
nunk, mert nagy a veszélye annak, hogy az igehirdetés 
csak egy részévé, a sok közül egy feladatává vagy területé-
vé válik a lelkészi pályának, és nem marad a középpont-
jában, a centrumában. Elegendő csak azt végiggondolni, 
hogy mennyi energiát fektet egy lelkész ma a prédikáció 
előkészítésébe, és mennyit egyéb tevékenységekbe. Milyen 
lelkészi életpályamodellt motivál a mai gyülekezeti élet?

Inkább előtérben van – ha tetszik, ha nem – a mene-
dzser típusú, mindenhez értő és mindennel foglalkozó lel-
kész, mint az igehirdetés érdekében önmagát határozottan 
továbbképző és fejlesztő tudós, lelki paptípus.

Lelkészválasztások alkalmával, ahol az első benyomá-
sok alapján döntenek a gyülekezeti közösségek, a gazdasági 
és szervezési területeken nyüzsgő lelkész behozhatatlan elő-
nyökkel rendelkezik a lelki és tudományos értelemben egy-
aránt elmélyült lelkésztípussal szemben. Ám egy kis idő után 
ugyanilyen gyorsan válik problémássá, hogy nincs elegen-
dő tartalom és üzenet a prédikációkban, és a szellemi igé-
nyesség nem tűnik ki a szavakból a későbbiekben. Egy idő 
után problémát jelent az is, ha nincs meg a természetes ta-
nulási hajlam a lelkészben, ha nem fejlődik abban az irány-
ban, hogy pár év alatt valóban lelki és szellemi vezetője le-
gyen a gyülekezeti tagoknak. A lelkészi munkát folyama-
tosságában lehet csak megmérni, nem az első benyomások 
tükrében. Folyamatosságában él a prédikáció is a lelkész és 
a gyülekezet kapcsolatában. A színvonal tekintetében is így 
van ez. Állandó önképzés, megújulás nélkül lehetetlen szín-
vonalas lelkészi munkát végezni hosszú távon.

Tudomásul vehetjük azt a homiletikai szabályt, hogy a 
jó prédikáció – és a jó prédikátor – az igehirdetés elhang-

zása után tovább él a hallgatókban. Igehirdetésről igehir-
detésre egyre többet tud átadni önmagából és abból, ami 
valóban az ő karizmája ezen a területen. Olyan mondani-
valóra, amely valóban erőt ad és lelki mélységet sugároz, 
csak nagyon komolyan vett előkészületi idővel lehet szert 
tenni. Önkontroll lehet számunkra, ha megkérdezzük ön-
magunktól, hogy mennyire érezzük az igehirdetési elő-
készület ünnepi fényét, sokszor fájdalmas izgalmát, illet-
ve mennyire vált sablonossá, közömbössé, puszta munka-
végzéssé. A felkészülés lelkesedése, izgalma, küzdelme és 
nyugtalansága a biztosítéka a megújuló igehirdetésnek.

Az igehirdető lelkiségével azért is szükséges alaposan 
foglalkoznunk, mert az kirajzolódik a prédikációban. Ez 
válik az igehirdetés lelkületévé. Akarva-akaratlanul bemu-
tatjuk a prédikációinkban a lelkészi életünk minden örö-
mét és bánatát, ha őszintén állunk meg a szószéken. Lát-
szik, hogy a rend vagy az összevisszaság uralkodik éppen 
bennünk. Látszik az, ha megküzdöttünk a szavakért, vagy 
ha csak úgy odavetjük őket. Látszik az is, hogy küzdöttünk 
a mondanivalónkért, vagy éppen csak összeállítottuk azt. 
Látszik, hogy a mai élet kérdéseinél az igehallgatóink valós 
életproblémáira keressük-e a feleletet, vagy egyfajta általá-
nos igazságot ismételgetünk. Látszik, ha fáradtak vagyunk, 
és az is, ha kipihentek. Látszik, ha rendezett élettér vesz kö-
rül minket, vagy ha nagyon összekuszálódtak a dolgaink.

Van még egy speciálisan problematikus jelenség is, 
amellyel szembesülnünk kell: amikor arra fordítja az ige-
hirdető szellemi és lelki energiáját az igehirdetés körül, 
hogy takargassa életének botlásait, tévedéseit, sőt sok eset-
ben az egyértelműen köztudott vétkeket, amelyeket mélyre 
akar ásni a hallgatók előtt. Esetenként persze az sem kisebb 
gond, ha ezek a kérdések válnak szinte textussá, és róluk 
tudósít az igehirdető úgy, hogy magyarázza a saját bizo-
nyítványát. Nem tűnik el a szószéken az igehirdető életé-
nek hétfőtől szombatig tartó hír- és eseményanyaga, ha-
nem nagyon is jelen van, egyfajta háttérképként a hallga-
tókban. Mivel a legtöbb igehirdetés ugyanazon emberek 
előtt hangzik el hosszú éveken keresztül, ezért az igehall-
gatók már nagyon jól ismerik az igehirdető életét. A kis lét-
számú közösségek pedig rapid módon értesülnek az ige-
hirdető magatartásáról, és egymás között kiadósan meg 
is beszélik ezt. Amikor szöges ellentétben áll egymással 
a prédikáció és a mindennapi lelkészi életfolytatás, akkor 
igencsak nehéz a hiteles szavakat megteremteni a szószé-
ken. Ez az az elem, amely tönkrezúzza az igehirdetés lelki 
tartalmát. Ezért is fordulhat elő sokszor, hogy nincs ere-
je az elmondott szavaknak. Hogy is lenne, amikor teljesen 
mást üzennek a szavak, mint az igehirdető szószéken kívü-
li életfolytatása? A lelkész újra felfedezett és őszintén gya-
korolt lelki élete megóvhat minket a fent leírt reményte-
len megüresedéstől, és esélyt adhat arra, hogy ki-ki meg-
találja saját igehirdetői nyelvét, amelyet Dorothee Sölle „a 
lélek jegét megtörő” szavaknak nevezett.
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F I G Y E L Ő 

Bibliatanulmány 1Móz 16,1–16 alapján1

F U L B E R T  S T E F F E N S K Y

Mit jelent a Bibliát magyarázni? Nem elsősorban azt, hogy 
tisztázzuk és feldolgozzuk a történelmi helyzetet, amelyben 
a magyarázandó szöveg keletkezett, vagy hogy az eredeti 
értelmét keressük. Ez az exegéták és a történészek feladata. 
A Bibliát magyarázni azt jelenti, hogy saját vágyainkat, fé-
lelmeinket, reményeiket és aggodalmainkat egy régi ígéret 
kereteibe illesztjük. A Biblia csak akkor válik hallhatóvá, 
ha élethelyzetünk megszólaltatja. Az életünk akkor lesz ol-
vasható, ha azzal a szemüveggel olvassuk, amelyet a Biblia, 
ez a régi tanító nyújt. A szemünk önmagában rövidlátó. 
Legfeljebb azt látja, ami van, nem azt, aminek lennie kel-
lene, ami lehetséges, vagy ami létre fog jönni. Ne csak azt 
lássuk, ami a Bibliában áll! Önmagunkat, saját életünket 
olvassuk bele a régi könyvbe.

A történetben, amelyet az imént hallottunk, három sze-
replővel van dolgunk, ha az angyalt nem számítjuk. Az el-
ső Abrám. Még nem Ábrahám, ahogy később Isten ígére-
te miatt nevezni fogják. Ebben a történetben nem éppen 
hősként áll előttünk. Feleségének, Szárajnak a tanácsára 
beengedi ágyába Hágárt. Száraj neve sem Sára még. Gyer-
mektelen, és szolgálóját, Hágárt béranyaként használja fel. 
Abrám végignézi, ahogy Száraj a szolgálóját irigységből 
megalázza, és semmi más mondandója nincs hozzá, mint 
a néző szava: „Hiszen kezedben van a szolgálód, csinálj ve-
le, amit jónak látsz!” Az üdvtörténet családfájának férfi ai 
gyakran kétes alakok, mint maga Abrám is, aki hozzájá-
rul a rabszolganőt érő jogtalansághoz, majd ugyanőt fi á-
val együtt elűzi házából; mint a ravasz Jákób, aki becsapja 
apját, és bátyját, Ézsaut megfosztja az áldástól; mint ama 
nagy Dávid, aki megöleti vetélytársát, hogy elvehesse a fe-
leségét. Erről az Abrámról itt több szó ne essék.

A második szereplő Száraj, a rabszolgatartó úrnő, de a 

 1 Elhangzott Brémában, a 32. német evangélikus egyházi napokon 
(2009. május 20–24.)

gyermektelen úrnő is, aki viselte a szégyent, amit ez abban 
az időben jelentett. Őnála sem fogok sokáig elidőzni. Min-
dig az utolsóknál kell elkezdeni, akiknél a legkevésbé kifi -
zetődő, és akiknek a legkevesebb a lehetőségük. Ezt Krisz-
tustól megtanulhattuk. Klaus Dörner, a csodálatos orvos a 
betegek kezelésére vonatkozóan megfogalmazott egy kény-
szerítő elvet, egy szemléleti utasítást: „Saját felelősségi te-
rületeden úgy járj el, hogy minden rendelkezésre álló for-
rásoddal (idővel, erővel, empátiával, fi gyelemmel, szeretet-
tel) mindig a mindenkori »utolsónál« fogj hozzá, akinél a 
legkevésbé kifi zetődő.” Ez számunkra mint egyház számá-
ra is használható cselekvési utasítás: kire fi gyelünk akkor, 
amikor teológiával foglalkozunk, prédikálunk, elosztjuk 
pénzünket, vagy megfogalmazzuk zsinati döntéseinket? 
Először az utolsókra gondolj – ez egyben jó exegetikai té-
tel is. Amikor a Bibliádat olvasod, az utolsókra összponto-
síts! Figyelj arra, Istennek mik a szándékai az utolsókkal, 
mit tervez és mit ígér velük kapcsolatban!

Ebben a történetben az utolsó, a legeslegutolsó szerep-
lő Hágár. Hágár a jövevény. Hiszen Egyiptomból érkezett, 
és nem izraelita. Hágár az idegen fajból való. Hágár a rab-
szolga. A Kirchentag (német egyházi napok) jelmondata: 
„Ember, hol vagy?” Lehetséges, hogy Hágár története az 
angyal Hágárhoz intézett kérdése miatt lett a mai biblia-
tanulmány témája. „Hágár, Száraj szolgálója, honnan jössz, 
és hová mégy?” Kísértésbe is eshetnénk, hogy ezt kerülő-
utak nélkül magunkra és az egyházra vonatkoztassuk. Ne 
hagyják, hogy a történet spirituális síkra csússzon ki a ke-
zünk közül! Első körben ez nem a mi szövegünk.

Az angyal ígérete – „az Úr meghallotta nyomorúságo-
dat” – először nem nekünk szóló ígéret. Annak szól, aki-
nek más a bőrszíne, a már mindig is eladott rabszolganő-
nek, akinek a testét sokféle módon használták, aki nem 
lehetett anya, csak béranya, akit elüldöztek a háztól, a tűz-
helytől. Hágár, honnan jössz? Mi a te történeted? A Bibliát 

Honnan jössz, és hová mégy?
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olvasni azt jelenti, hogy az üzenetét nem történelmi távla-
tokból engedjük magunkhoz. Kinek a története olvasható 
itt, és később ki részesül áldásban benne? Csak az az ide-
gen szolgáló? A Biblia olvasása a gonosz történelmi árkok 
átugrását, a mai Hágárok meglátását jelenti – saját sivatag-
jukban. Egy ma élő Hágár nem is annyira ritka történetét 
mondom el. Egy nő, szinte még lány, Szudánból kalandos 
úton illegálisan Németországba érkezett. Hamburgban él 
egy jómódú családnál mint szolgáló – nem, mint rabszol-
ga. Ételen és szálláson kívül napi 2 euró bért kap. Egy kis 
kamrában lakik a tető alatt. A ház ura megerőszakolja, 
kényszeríti a magzat elhajtására, és a férfi  felesége elűzi a 
háztól. Majdnem mindennapos történet. Szerencsére egy 
angyal sem mondta neki: „Térj vissza úrnődhöz, és aláz-
kodj meg előtte!” Hallotta az angyal hangját, aki így szól 
hozzá: „Az Úr meghallotta nyomorúságodat”? Tudott még 
úgy válaszolni, mint ama másik Hágár: „Te vagy a látás 
Istene”? Annak a szudáni nőnek nem csak a testét becste-
lenítették meg. A félelem és a szegénység az ember remé-
nyét is megbecsteleníti.

Miben reménykedjen, ha nem találkozik egy angyallal 
sem? Bibliai történetünk Hágára erős volt. Inkább válasz-
totta a sivatagi éhséget és szomjúságot, mint a kínok há-
zát. De az emberek ereje is elpusztítható. A bibliai Hágár 
látta az angyalt. Még Istennek is nevet adott: „Te vagy a lá-
tás Istene” – így hívta. A bibliai történetekben máshol Is-
ten az, aki embereknek nevet ad. Ezt az Abrámot az ígéret 
nevével Ábrahámnak nevezi. Felesége, Száraj azután a Sá-
ra nevet viseli. Az új név: új ígéret. De jó is lenne, ha az a 
hamburgi Hágár meg tudná nevezni Istent, és mondhat-
ná: „Te vagy a látás Istene”! És ha ehhez a megnevezéshez 
és reményhez már nem marad ereje, úgy kívánjuk, hogy 
Isten reménykedjen helyette, és szóljon hozzá: Én a látás 
Istene vagyok, aki lát téged.

A legtöbben, akik itt ülünk, nem sivatagban élünk, mint 
az a régi és az az új Hágár. De nekünk is megvan a magunk 
gyásza, fájdalma, és vannak elbukott harcaink. És így hall-
juk az angyal hangját, amikor meghal egy hozzánk közel 
álló ember, amikor fuldoklunk a gyász fájdalmában: az Úr 
meghallotta nyomorúságodat. És mi válaszolunk: te vagy 
a látás Istene. Halljuk a hangját, amikor szétesik a házas-
ságunk, és válaszolunk: te vagy a látás Istene. Halljuk a 
hangját, amikor fenyegetve érezzük jövőnket, és válaszo-
lunk: te vagy a látás Istene. Halljuk, amikor bűnünk sú-
lya alatt görnyedünk, és válaszolunk: te vagy a látás Iste-
ne. Besettenkedünk abba a régi reménybe, és nem kérdez-
zük, hogy nekünk szánták-e, vagy sem.

A szegények reményében osztozhatunk, ezt senki sem 
tiltja meg nekünk. De ezt a reményt el is lehet lopni. És szá-
munkra mint egyház számára ez a kérdés. A szegények re-
ményét azzal lopjuk el, ha elfelejtjük, hogy ők az evangé-
lium elsődleges címzettjei. A reményt azzal lopjuk el, ha 
Hágár történetének alapvető szavait úgy spiritualizáljuk, 

hogy mindig, mindenkire alkalmazhatók legyenek. Ezek 
az alapvető szavak: elnyomás, kizsákmányolás, elűzés, éh-
ség, szomjúság. A szegények reményét azzal lopjuk el, ha 
feltesszük a kenetteljes prédikációs kérdést: „Nem Hágár 
vagyunk-e mi mindnyájan?” Nem, mindannyian nem va-
gyunk Hágár. Hágár most elsősorban egy fi atal nő Szudán-
ból, akit egy kamrába zártak, akit megerőszakoltak, majd 
elűztek. Az a Hágár, akinek a sivatagban nincs reménye 
sem a maga, sem a gyermeke számára.

Ez hát a kérdés: melyik egyház vagyunk mi, Száraj egy-
háza vagy Hágár egyháza? Vagy szerényebben: kinek az ol-
dalán állunk, Sára vagy Hágár oldalán? Evangélikus egy-
házi napokon jöttünk itt össze, és a protestánsok mindig 
készek maguknak negatív választ adni, és magukat tisztes-
séges vétkezőnek elismerni. Nem! Nem fogok megfelelni az 
elvárásaiknak, és nem fogok bűnbánati prédikációt tartani. 
Arra szeretnék emlékeztetni, amire büszkék lehetünk, és 
amit már sikerült elérnünk. Mert csak akkor jöhet el a re-
mény, ha már láthatók az első kikelő virágok. Ha csak ön-
magunk leleplezéséig jutunk, elveszítjük a bátorságunkat.

Hol fedezhető fel tehát egyházunkban a sivatagban bo-
lyongó Hágár iránti fi gyelem? Egy pillanatra gondolatban 
távolítsuk el az egyházat a világtól, feledkezzünk csak meg 
az egyházi napjainkról, amelyekhez egyfajta tisztátalan 
spiritualitás tapad. Nem a lélekről és az üdvösségről szól-
nak a beszédek. Az emberek nem saját kegyességük mély-
ségeit kutatják. Békéről beszélünk, igazságosságról, a világ 
szegény népei adósságának elengedéséről, menekültekről 
és idegenekről beszélünk, hajléktalanokról és megerősza-
kolt asszonyokról. Ezt nem lehet eltúlozni. Ez a Kirchentag 
a nemzet lelkiismeretének egyfajta vására. Minden téma 
szerepel, amelynek az emberi boldogsághoz és szenvedés-
hez köze van. Hisz magunkban is ünnepelhetnénk, ben-
sőséges meghittségben maradva. Az ember szerencsétlen-
sége és szerencséje elsősorban nem azért került terítékre 
a Kirchentag alkalmával, mert az abban részt vevő keresz-
tények annyira nagyszerűek, és annyi fi gyelemmel visel-
tetnek a világban lévő boldogság és szenvedés iránt. A ré-
gi szövegek, hagyományok és álmok, amelyeket az egyház 
magával hurcol, nekünk, keresztényeknek nem engedik, 
hogy magunkba vonuljunk. Valahol meg van írva, hogy a 
jog mindenkié. Valahol meg van írva, hogy az idegennel 
úgy kell bánni, mintha országunkból való lenne, hogy az 
özvegyeket és árvákat védeni kell, és hogy az éhezőkben és 
az üldözöttekben magának Krisztusnak az arca ragyog fel.

Ez az egyház így szolgál táptalajként a világ lelkiisme-
rete számára, ezekkel az igazságról szóló történetekkel és 
a meggyalázott Krisztus iránti fi gyelemmel. A bibliatanul-
mányok például a Kirchentag csodálatos alkalmai, ahol a 
résztvevők az emberek szabadságáról és méltóságáról szó-
ló régi énekekre emlékeznek. Nem elsősorban arról van 
szó, hogy az emberek, akik ott három napra összegyűlnek, 
jók. A hely az, ami jó, ahol a régi emlékek gyűlnek; az egy-
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ház az, ami jó, amely megőrzi a régi írásokat, és minden 
vasárnap megszólaltatja őket. Az egyház képezi a keresz-
tény emberek lelkiismeretét és szívét. És ha a keresztény 
emberek gyengék is és feledékenyek – elítélhető módon! –, 
még mindig itt van ez az intézmény az elefántokat megszé-
gyenítő emlékezetével. Az egyház a szellem tartóssága. Ez 
alatt nem csak az úgynevezett ecclesia invisibilist értem, a 
láthatatlan, tulajdonképpeni, valóságos és romlatlan egy-
házat. Elsősorban a látható intézményt értem alatta az is-
tentiszteleteivel, bibliatanulmányaival, egyházi napokkal, 
akadémiákkal, diakóniai létesítményeivel, békecsoportjai-
val, menekültjogi csoportjaival, imacsoportjaival. Nem, az 
egyes ember nem birkózhat meg a feladattal, hogy minden 
Hágárt fi gyelemmel kísérjen. De ez az egyház a csoportjai-
val, létesítményeivel és könyveivel az emberek lelkiismere-
tén és vízióján dolgozik; ő a só, és ő az, aki a jelenlegi tár-
sadalom talaján lehetővé teszi a gyümölcs érését.

Mi lenne, ha nem létezne ez az egyház? Akkor álmun-
kat zavartalanul élvezhetnénk lelkiismeretlenségünkben. 
Hagyhatnánk, hogy a szegények szegények, a menekültek 
menekültek maradjanak.

Még egy rövid, kenyérrel kapcsolatos történet a sváj-
ci egyházból. Böjt idejére a svájci egyház kitalált egy akci-
ót, amelynek a Megosztandó kenyér címet adta: a péksége-
ket felszólították, hogy egy speciális megosztandó kenye-
ret süssenek és árusítsanak. Minden eladott kenyér után 
50 rappen járt a Fastenopfer2 és a Brot für alle3 programok-
nak és projekteknek, tehát az evangélikus és katolikus se-
gélyprogramoknak. A gyülekezetek szóbeli propagandával, 
újságjaikban és különleges alkalmak során nagy sikerrel 
támogatják ezeket az akciókat. Jó érzés egy olyan egyház-
ban otthon lenni, amelyben az embereknek mindez eszé-
be jut, és végre is hajtják.

De nem akarok a puszta dicsőítés okán megfeledkez-
ni az egyháznak szóló alapkérdésről. Vajon látja Hágár, 
hogyan látja őt Isten? A spiritualitás kegyességet jelent és 
odafi gyelést. Odafi gyelést: kire fi gyel az egyházunk? Ki-
nek a szempontjából alkotja meg teológiáját, fogalmazza 
meg imáit? Kiket választ be presbitériumaiba és zsinata-
iba? Vajon az egyház egyszerű másolata a polgári közép-
osztálynak? Ismeri az evangélium elsődleges címzettjeit: 
a szegényeket, a megverteket, az idegeneket, a jogfosztot-
takat? Melyek az egyház szívügyei? Akkor tudunk imád-
kozni, ha tudjuk, miért imádkozzunk. Ennek az egyház-
nak a lelkisége nem az elfordulás és a világtól elszakadásba 
merülés. Ennek az egyháznak a lelkisége jelenlét és fi gye-
lem. Nem fi nom és tisztán szellemi; fogékony a zavarokra, 
és rongyos, mert kimegy az utcára, ahol a kegyesség kri-
tikus és a kritika kegyes. Végre jó lenne, ha szenvedély és 

 2 Böjti adománygyűjtési akció.
 3 Kenyeret mindenkinek! elnevezésű adománygyűjtési akció.

kegyesség, ima és felháborodás, dicséret és lázadó panasz 
nem két külön terület lenne. 

A rabszolganő fi a nem marad áldás nélkül. Néhány fe-
jezettel a mi bibliai szakaszunk után található egy máso-
dik Hágár-történet, ahol újra megszégyenítik a rabszolga-
nőt és fi át; egy újabb vetélkedés története Sára és Hágár 
között. Végre Sára is várandós lett, és megszülte Izsákot. 
A fi úk felnőttek, és Sára ferde szemmel néz a szolgálója fi -
ára. Ábrahámtól ezt követeli: „Kergesd el ezt a szolgálót a 
fi ával együtt, mert nem örökölhet ennek a szolgálónak a 
fi a az én fi ammal, Izsákkal!” Újra a sivatagban van Hágár 
helye. Nemsokára elfogy a víz a tömlőjéből. A gyermekét 
egy bokor alá tette és várta, hogy meghaljon. És újra meg-
menti egy angyal. Aztán jön a nagy ígéret: „Kelj fel, vedd 
föl a fi út, és fogd kézen, mert nagy népet támasztok belőle.” 
Két angyaltól származó mondás vonatkozik a fi úra, az el-
ső a mi történetünkből: „Fiút fogsz szülni. Nevezd Izmael-
nek!” Aztán egy mondat, amely inkább egy nehezen kezel-
hető bajkeverőt ígér: „Szilaj ember lesz ez! Kezet emel min-
denkire, de rá is mindenki.” Két kijelentés a fi ú jövőjéről, az 
egyik nem túl reményteljes: szilaj ember, aki mindenkire 
kezet emel, és rá is mindenki. A másik egy áldás: ő is, mint 
az úrnő fi a, nagy néppé lesz. Olyan, mintha a bibliai szer-
zők elsőként örömmel lejegyezték volna, hogy vad lesz, és 
csak azután, hogy meg is áldja Isten. Mintha ellenükre len-
ne, hogy aki eredetileg nem a megáldott törzsből szárma-
zik, mégis áldást kap. Az elbeszélés tükrözi az izraeliták és 
a szomszédos népek későbbi szembenállását. A hágáriták 
törzse háborúban állt Izraellel. A 83. zsoltár 7. versében pa-
nasz található Izrael ellenségei ellen, „akik Edóm és Izma-
el sátraiban laknak, Moáb és a hágáriták” ellen. József tör-
ténetében az izmaeliták is részesek abban, hogy Józsefet, 
Jákób kedvenc fi át eladják az egyiptomiaknak. Az izraeli-
ták örökös ellenségeikkel – többek között Izmael utódai-
val – való küzdelmeik mellett nem feledhetjük, hogy ezek 
is Ábrahám fi ai és leányai. Létezik a tapasztalat: ellensé-
geskedés Izsák és Izmael utódai között. És létezik az ellen-
ségeskedést zavaró emlék: a várandós Hágárnak megjelent 
Isten angyala. Hogy Izmael utódai nagy néppé lettek, az an-
gyal ígéretének beteljesedése: „Nagyon megsokasítom a te 
utódaidat, annyira, hogy meg sem lehet őket számolni.” Is-
ten a pusztában elveszettnek, Izmaelnek a hangját is meg-
hallotta – így áll a második Hágár-történetben. Isten pe-
dig vele volt a fi úval, olvassuk. Ő is megkapta a körülme-
télést, az Istennel való szövetség jelét. Erre emlékeznek az 
izraeliták, miközben Izmael utódaival háborúban állnak.

Isten nemcsak velünk van, hanem a másik féllel is. Mit 
jelent ez számunkra, keresztények számára – tekintettel 
azokra, akik itt élnek közöttünk, és Istent egy másik né-
ven imádják? Vallásos rendszerek veszélye, hogy önmagu-
kat nem képesek végesnek látni. Folyton kísértésben van-
nak, hogy maguk fogalmazzanak meg isteni kijelentéseket 
– hogy ők az egyedül üdvözítők, hogy rajtuk kívül nincs 
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üdvösség, ők az igazak, a külvilágban pedig csak hazug-
ság és szemét minden. Kísértésük, hogy meg akarják tisz-
títani a világot a másságtól. Az egyetértés kényszere csak 
nehezen engedi meg számukra, hogy idegen gondolatok-
kal foglalkozzanak, és irántuk türelemmel viseltessenek. 
A végesség elvesztése egyúttal a testvériesség elvesztését 
is jelenti. Csak a véges lények testvériesek. Magunkat kü-
lönlegesnek tartani mindig azt is jelenti, hogy készek va-
gyunk bizonyos dolgokat fi gyelmen kívül hagyni. A sokfé-
leség elismerése az emberi létezés feltétele – valahogy így 
fogalmazott Hannah Arendt. Olyan egyházra és vallásos 
csoportokra vágyom, amelyek radikálisan tisztában van-
nak önmagukkal, amelyek saját hagyományaikat, törté-
neteiket és énekeiket ismerik és nem tagadják meg. Olyan 
vallásos csoportokra vágyom, amelyeknek van kontúr-
juk. Egyidejűleg azonban olyan egyházra vágyom, amely 
Istent meghagyja végtelennek, saját maga végtelenségéről 
viszont lemond. Csak az ilyen egyház képes párbeszédre. 
Természetes, hogy egy ilyen egyház missziói érdeklődésű. 
A misszió azt jelenti, hogy megmutatjuk, kik vagyunk és 
mit szeretünk. Az ember azzá válik, amit mutat. Arcun-
kat megmutatni azt is jelenti, hogy kirajzolódik az arcunk. 

Kívánom magunknak, hogy merjünk végesek lenni, és 
hogy megkapjuk a végesség kegyelmét, amely megkönnyíti 
az életünket. Mi mint egyének, mi mint vallásos csoport, 
mi mint nemzet nem vagyunk garancia a világ számára. 
Nem mi vagyunk az élet alapja, hanem Isten, benne nyer 
végső okot az élet és az igazság. Így mi töredékek lehetünk 
– vallási csoportként is. Micsoda könnyebbség, hogy nem 
kell egyedül lennünk! Nem kell, hogy a teljes igazság le-
téteményesei legyünk. Nem nekünk kell meggyógyítani 
a világot. Egy náci jelszó így hangzott: „A németségnek 
kell meggyógyítania a világot.” Hogy az eff éle mondatok-
kal milyen agresszió kapcsolódott össze, arra még emlék-
szünk. Mi mint vallásos csoport szabadok lehetünk a fel-
tétlenség igényétől. Ez megszabadít minket az egyedülál-
lóság terhétől. És egyidejűleg így kapnak életteret a többiek 
is, a mások: a más igazságok, a más életutak, a más remé-
nyek. Egy vagyok a sok közül, a hitem egy a sok közül, a 
hazám egy a sok közül. Izsák vagyunk, az ígéret fi ai és le-
ányai. De itt van Izmael is, az ígéret más fi ai és leányai is. 
Ezzel nem azt fejezzük ki, hogy kevesek vagyunk és hi-
ányosak. Az élet minden nyelvjárása ugyanabból az egy 
életnyelvből származik. Így mindkettő igaz: a másik hite 
más, mint az enyém, és ezt a másságot meghagyhatom ne-
ki. Mindketten ugyanabból a forrásból származunk, ezért 
hasonló hozzám a más is. Más életutakat, más bőrszíne-
ket, más vallásokat nem kell hogy feláldozzak saját igaz-
ságomért. A más hitű emberek is testvéreim: olyan embe-
rek ők, mint én, és más emberek, mint én. 

Az, hogy saját végességemet szabadságként élem meg, 
hogy megengedő és erőszakmentes vagyok más életekkel 
szemben, abból a bizonyosságból táplálkozik, hogy az em-

ber önmaga nem semmiség. A jóság hívott bennünket élet-
re, és ajándékozta nekünk igazságunkat. Gyanítom, hogy a 
tolerancia csak ott működhet, ahol az ember magában leg-
alább nagyjából biztos. Tudnia kell, honnan jött és ki ő; is-
mernie kell a saját történeteit és a saját énekeit. Létezik egy-
fajta esendő tolerancia, amely kiábrándult éngyengeségből 
alakul ki; abból az elképzelésből, hogy nem kifi zetődő va-
lami ellen lenni, mert az ember saját körvonalai is elmo-
sódottak, és mert az igazság megismerhetőségét remény-
telennek tartja. Az a tolerancia, amely valóban a másik 
félre irányul, párbeszédre képes és erős, az életben való 
bizonyosságot feltételez, tehát azt, hogy az ember isme-
ri önmagát. A párbeszédre képes toleranciához olyan fe-
lek tartoznak, akik különböznek egymástól, akiknek sa-
játosságaik vannak, és akiknek a határai felismerhetőek. 
A szimbiotikus kívánság, hogy minden határt lerombol-
junk a különbözőségek tagadásával, megszünteti a párbe-
szédre való képességet. Az embernek valakinek kell len-
nie, ha viszonyulni akar a másikhoz. A legbarátságosabb 
alaktalanságot is fenyegeti a veszély, hogy a másik számá-
ra mégiscsak alaktalan.

Nem vagyunk mindenek, végesek vagyunk: kereszté-
nyek, zsidók, muzulmánok vagy buddhisták. Nem vagyunk 
mindenek, de a minden eleven részei vagyunk, és megis-
merhetjük az igazságot. Az ökumené nem azt jelenti, hogy 
sikerül feloldódnunk a nagy általánosban. Nem akarunk 
egy nagy szétmázolt, általános vallási irányultságot, élet-
felfogást és kifejezési formát. A párbeszédnek az a feladata, 
hogy mindenkit elvezessen sajátosságainak megértésére. 
Az ökumené nemcsak azt jelenti, hogy mások elfogadnak 
engem a saját igazságommal, hanem hogy mások igazsága 
is segítségemre van. Töredék vagyok, ismerek valamit, de 
nem ismerek mindent. Ezért szükségem van rá, hogy má-
sok helyreigazítsanak, és kiegészítsék igazságomat a saját-
jukkal. A párbeszédes ökumené, ha nem kiábrándult és de-
fetista az igazsággal szemben, akkor felkeresi a másikat, ta-
nítja és tanul tőle. Az igazság a testvéri beszélgetés közben 
alakul ki és fejlődik. A párbeszédes ökumené sajátossága, 
hogy saját magamat és a másikat egyaránt az igazság meg-
ismerésére képesnek, ugyanakkor tévedhetőnek tartom.

Most pedig mégis szeretnék kitérni a keresztény feleke-
zetek viszonyára és a Kirchentag dicséretére. A Kirchentag 
a nagy barátságosság helye és a kikerülhetetlen konfl ik-
tusok helye. Gondoljanak azokra a konfl iktusokra, ame-
lyekkel az évek során szembesültünk: 1969-ben elkesere-
dett küzdelem az egyház reformjáért, 1981-ben és 1983-ban 
a békemozgalomért, 1991-ben a Öböl-háborúban a zsidók és 
keresztények kérdésével kapcsolatban. A Kirchentag nem 
lehet más, mint a konfl iktusok helye, hiszen különböző 
hátterű emberek különféle hitbeli hozzáállást és érdek-
lődést hoznak magukkal. Ez a protestantizmus keresztje 
és a Kirchentag igazságkeresésének következménye. Nem 
egyvonalú az igazság és nem fekete-fehér. A Talmud azt 
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mondja: „Az egyik és a másik ember beszéde az élő Isten 
beszéde.” És Levinas hozzáfűzése: „Isten beszéde többes 
számú beszéd.”

Örömmel emlékszem arra a csodás vitára, amely a 
2003-as berlini ökumenikus Kirchentagon zajlott a közös 
úrvacsoráról. A két egyház vezetői eldöntötték, hogy nem 
lesz közös úrvacsora – azzal a szokásos hamis indokkal, 
hogy még nem tartunk ott. Jelen volt azonban néhány ezer 
ember, akik ezt nem látták be. Ők már ott tartottak, és a 
Gecsemáné-templomban közösen vették a kenyeret. Ez pro-
vokatív, ez demonstráció! – mondták akkoriban a püspö-
kök. Ki a provokatív? Hiszen legtöbbször férfi ak azok, rit-
kábban nők, akik elvitatják keresztényektől a jogot, hogy 
megosszák egymással a remény kenyerét. Mi nem lehe-
tünk önmagunk előfeltételei – ezt jelenti az Isten kegyel-
mében való hit. Az úrvacsora előfeltétele Isten pillantása, 
aki belénk látja, hogy méltók vagyunk rá, pedig magunk-
tól nem lennénk méltók. Ez az előfeltétel, nem pedig a hit-
vallás néhány mondatában való egyetértés. Ha jól érzéke-
lem, ezen a Kirchentagon sem tervezték be sehova a nagy 
közös úrvacsorát. És ugyanezt várom a következő közös, a 
müncheni ökumenikus Kirchentagra nézve is. Nem várha-
tunk arra, hogy az egyházvezetések legutolsó lábfájós tag-
jai is megérkezzenek, és megengedjék a közös úrvacsorát. 
Ha a következő évben lesz olyan csoport, amelyik ilyen le-
hetőséget felkínál, kérem önöket, menjenek oda, és nyújt-
sák egymásnak a kenyeret és a bort. Mindannyian felelősek 
vagyunk azért, hogy az igazságban előrehaladjunk. Nem-
csak az engedelmesség erénye létezik, hanem az engedet-
lenség erénye is. Létezik az engedelmesség bűne is, ami-
kor nem szabad engedelmeskedni. Mi, németek erről még 
egy éneket is tudunk. A mi bűnünk, ha túl kis kérdések-
ben megrekedünk, és elfeledkezünk a nagyobb, égető kér-
désekről. Az ördög vértanúi vagyunk, ha szenvedve pana-
szoljuk, hogy még nincs megengedve a közös úrvacsora, 
ha nem engedjük meg magunknak azt, amit Isten megen-
ged. Menjenek oda, ahol megterítik a közös asztalt! A püs-
pökök hosszú távon támogatni fogják azt, amit megaka-
dályozni nem tudnak. Egy kérés sem volt az utóbbi katoli-
kus napokon és Kirchentagokon, amely ennyire világosan 
és nagy támogatottsággal fogalmazódott meg, mint a kö-
zös úrvacsora. Nem az első eset, hogy a gyülekezetek elő-
rébb tartanak, mint az egyházak vezetése. A vezető testü-
letek legtöbbször megtartó stratégiákat fogalmaznak meg. 
Az egyházi konfl iktusok nem kizárólag az úgynevezett újí-
tók miatt keletkeznek. A visszatartó stratégiák is szétzilál-
ják az egyházat – mondta Ernst Lange. A frontvonal evan-
gélikusok és katolikusok között egyre inkább látszat, ame-
lyet konzervatív teológiai magyarázatok tartanak fenn. A 
valódi frontok már régóta túl vannak a felekezeti határo-
kon. A hit megfogalmazásában és a hit hagyományaiban 
való egység még nem jelenti az egyház és a hit egységét, 
mint ahogy a hit megfogalmazásában és a kegyességben 

való szakadás még nem jelenti a hitben való szakadást. Er-
re lassacskán rájönnek az emberek. Vannak azonban igaz-
ságok, amelyek nyilvánvalóan a tanítói hivatalt érik el leg-
utoljára. Kirchentagon vagyunk. A Kirchentag a friss igaz-
ságok helye, ahol már olyanokat gondolunk és teszünk, 
amit normálisan még nem szoktunk. A Kirchentag olyan 
hely, ahol az új igazságokról megállapodások születnek. A 
vita és az összetűzések is beszélgetési formák. Az igazságot 
végül is nem lehet a már meglévőkből kiolvasni. Az igaz-
ságért való összetűzés nem teszi kockára az egyház egy-
ségét, az egyház bezártságát viszont igen. De a bezártság 
elég veszélyes fogalom a harcban. Ahol ez a cél, ott kevés-
sé keresik az igazságot, annál inkább az image-et, a kül-
ső látszatot, amelyet egy csoport másoknak, kifelé mutat. 

Engedjék meg, hogy egy történettel fejezzem be, ame-
lyet Christa Wolff  Kassandrájában találtam. A város la-
kói kérdezik Kassandrát: meg fog maradni a városunk? 
A jósnő válasza: ha fel tudtok hagyni azzal, hogy győzze-
tek, fennmarad a városotok. Aztán hozzáteszi: nem isme-
rek olyan győztest, aki fel tud hagyni azzal, hogy győzzön. 
Aztán kiábrándult reménnyel mondja: nem ismerem elég-
gé az emberi természetet. Talán egyszer lesznek emberek, 
akik győzelmüket életté tudják változtatni. Talán mind-
annyian meg fogjuk tanulni, hogy abbahagyjuk egymás 
legyőzését. Talán megtanuljuk, hogy életté változtassuk 
a győzelmet. Akkor a városaink élhetővé lesznek. Akkor 
a hitünk élhető nyelv lesz, amelyben még gyermekeink is 
otthont akarnak maguknak.

Az angyal Hágárhoz intézett szavai ránk vonatkoztatva: 
egyház, honnan jössz és hová mégy? Hová akarunk menni? 
Növekedni, mondják sokan. Emlékszem egy csodás törté-
netre a Krónikák első könyvéből (21. fejezet). A Sátán ar-
ra indította Dávidot, hogy megszámláltassa Izrael népét. 
Dávid azt mondta Joábnak és a hadinép parancsnokainak: 
„Menjetek, számláljátok meg Izraelt Beérsebától Dánig, és 
terjesszétek elém, hadd tudjam meg a számukat.” Így meg-
számlálták a népet.

Egész Izraelben egymillió-százezer kardforgató ember 
volt, Júdában pedig négyszázhetvenezer kardforgató em-
ber. De Istennek nem tetszett ez a számolgatás, mert Dávid 
Isten ereje helyett a számokban bízott. Dögvész jött Izrael-
re, és meghalt hetvenezer ember. Legtöbbször a nép bűn-
hődik a királyok vétkei miatt. Dávid megtér – mint min-
dig, most is kicsit későn: „Én magam vagyok az, aki vét-
keztem, és nagy gonoszságot követtem el.” Akit a számok 
lelkesítenek, az nem Istenben bízik. Dávid nem építhe-
ti meg a templomot, amint azt fenségesen eltervezte. Túl 
sokat számolgatott, túl sok vért ontott, túl sokat épített a 
kardforgatókra és saját erejére. A növekedés lelki fogalom, 
amely nem egyszerűen nagyobbá válást és megsokasodást 
jelent. Talán fájó derűvel kell belátnunk, hogy száműzetés-
ben élő egyház vagyunk. Isten tiszteletének és igazságának 
kell nőnie; Isten országának, és ez nem jelenti egyszerűen 
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Irányváltás

Humán értelmiségiek megtérése

Luther Kiadó – Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest, 2009. 121 o.

„A megtérési történetek lényegi eseménye nem annyira a karakter átváltozása, másmilyenné válá-
sa, olyanná, amilyen korábban nem volt. Ami történik, inkább a meglévő karakter, az abban rejlő 
erők, képességek irányváltása, megfordulása, összhangban a (…) görög metanoein jelentésével: a 
megtérés, metanoia a »gondolkodás irányváltása«. (…) Isten a megtéréskor nem változtatja meg az 
embert, alapvető jellegét, karakterét, tulajdonságait. Két másik dolgot tesz: megváltja és megfordítja.”

Amint a könyvben olvasható vallomásokból kiderül, a bibliai hitnek csak egyik alapsajátossága a 
megőrzés, a tradíció továbbadása. A másik, legalább ilyen fontos, sőt talán fontosabb vonása éppenség-
gel a nyugtalanítás, a keretek szétfeszítése, a változás, az „új” előmozdítása; a készenlét és nyitottság 

a meglepetésre, a mindig érkező Úr előre ki nem számítható érkezésére. Az úgynevezett megtérés, kivált a gyökeres és drámai élet-
fordulat ezen érintés lecsapódása a személyes élettörténetben, s mint a beszámolókból látni fogjuk, ma is mindig tartalmaz felforgató 
elemeket: emberek negyvenévesen visszaülnek az iskolapadba, kutatási területet, szakmát váltanak, átértékelik emberi kapcsolataikat, 
egyházhoz való viszonyukat és így tovább.

A kötetben Dér Katalin, Kocziszky Éva, Békési Sándor és Fabiny Tibor vallomásait olvashatjuk.

azt, hogy az egyháznak. Létezik az ekkleziológiai káprá-
zat, azaz hogy titokban és tudattalanul a valóságban léte-
ző egyház és Isten országa közé egyenlőségjelet teszünk. 
Elég, ha Róma így tesz, nem kell utánoznunk.

Hágár egyháza, honnan jössz? Egy pillantás a múltunk-
ra: volt valaha nagy az egyház? Volt valaha is a mi nyugati 
társadalmunk olyan keresztény, mint ahogy azt gyanítjuk? 
Vajon a depressziónk egyik oka nem az a hamis feltételezés, 
hogy volt valaha olyan időszak, amikor Krisztus Lelkének 
magától értetődő lakása volt a társadalmunkban, ma azon-
ban ezt a lelket kiűzték és feladták? Valóban vallásos volt 
az a régi világ. Látható jelei a régi nagy templomok, ame-
lyek akkoriban épültek. Láthatjuk azon is, hogy az egyházi 
és a társadalmi struktúrák hasonlítanak egymáshoz. A jogi 
struktúrák és jövedelmek eloszlásának struktúrái hasonlí-
tanak. Láthatjuk azon, hogy az egyházi és a világi méltósá-
gok ugyanolyan tiszteletben részesültek. Láthatjuk azon is, 
hogy vallási eszmények gyanúsan megfeleltek társadalmi 
eszményeknek. Az egyház a társadalom sok intézményében 
uralkodó szerepet kapott. A társadalom és az állam szolgá-
latába állította az egyházat. Itt arra gondolok, hogy az egy-
ház hozzájárult a társadalom háborúpártiságához, az el-
lenséges hozzáálláshoz mindennel szemben, ami idegen, 
a nacionalizmushoz, a zsidógyűlölethez. Talán könnyebb 
lesz viselni az előttünk álló út fáradalmait, ha tudatosít-
juk magunkban, hogy a régi idők egyházai Krisztus Lelkét 
sokkal kevésbé fogadták be, mint azt feltételezzük. Mi köze 
a Szent Péter-székesegyház és a berlini Kaisersdom acélos 
pompájának Krisztus szelleméhez? Mi köze az úgynevezett 
keresztény Nyugatnak a szellem és az árulás, a kegyesség és 
a hatalmi vágyak különös keverékével Isten szegény názá-
reti emberéhez? Nem, az a Nyugat sokkal kevésbé volt ke-
resztényi, mint ahogy mi neki tulajdonítjuk. Ezért tekint-
hetjük szerencsének és egy új szabadság kezdetének, hogy 

már soha sem építhetünk úgy egyházat, ahogy eddig, hogy 
az ország hatalmasai már nem tartanak bennünket nagy-
ra, ahogy nagyra tartottak régen, és hogy az egyházak el-
vesztették egykori magától értetődő státuszukat. Minden 
könnycseppel, amelyet az iránt a régi világ után hullatunk, 
minden visszafelé vetett vágyakozó pillantással azt az örök-
séget áruljuk el, amely még ránk vár. Az egyház kisebb lett, 
az egyház szebb lett. Még soha nem fordult több fi gyelem-
mel a béke és a javak igazságos elosztásának ügye felé, mint 
ma. Még nem szabadult meg elégségesen a társadalmi dik-
tátumoktól, de még sohasem volt annyira szabad, mint ma. 
Minden kivonulás fájdalommal és veszteségérzettel jár, fő-
leg, ha még nem tudjuk, hova érkezünk. De vannak veszte-
ségek, amelyek gazdagabbá tesznek. Még nem tudjuk, med-
dig jutunk, amikor útnak indulunk a hit engedelmességé-
nek jegyében. Miért lenne pont a mi osztályrészünk, hogy 
eljussunk az Ígéret földjére? Minél több ember meggyőző-
désévé válik annak a másik városnak a léte, „amelynek ter-
vezője és alkotója az Isten” (Zsid 11), és minél inkább magá-
val ragadja őket e város víziója, annál kevésbé érinti majd 
őket a halott városok maguk mögött hagyása. „Isten szá-
munkra valami különbről gondoskodott”, olvassuk a Zsi-
dókhoz írt levél említett fejezetében. Nyugodtan túlléphe-
tünk hát saját gyávaságunkon.

Akit az ember szeret, annak szebb jövőt jósol, mint ami-
lyen talán valójában lesz. És mert szeretem az egyházat – 
nem csak a kereszténységet –, azt mondom: az egyház nem 
fog meghalni, de meg fog változni. Amit most megélünk, 
azok egy megtisztított egyház szülési fájdalmai. De a szü-
lési fájdalom is fájdalom. „Amikor az asszony szül, fájdal-
ma van, mert eljött az ő órája, de amikor megszülte gyer-
mekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, 
hogy ember született a világra.” (Jn 16,21)

Fordította: Dávid Dániel és Dávid Adél
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A száraz tények: négy humán értelmiségi: Dér Katalin 
ókor tudós, Kocziszky Éva germanista (Hamann-kutató), 
Békési Sándor grafi kusművész és teológus, Fabiny Tibor 
irodalomtörténész és teológus (egyben a kötet szerkesztője) 
beszámol belső megfordulásáról, megtéréséről, hit mellet-
ti elkötelezettségéről. Ezek a megtéréstörténetek vagy egy 
meghatározott időpillanatban (Dér Katalin és Kocziszky 
Éva), vagy kitüntetett helyeken és időben (Békési Sándor), 
vagy meghatározott eseménytörténethez kötődve (Fabiny 
Tibor) játszódtak le, ha tetszik, forradalmi változást idézve 
elő az érintettek lelkében, intellektusában.

Éppen ezért a Humán értelmiségiek megtérése alcímet 
viselő könyvet szinte lehetetlen ismertetni, hiszen monda-
nivalója annyira személyes, hogy igazi vallomásként kell 
olvasni, nehéz vagy éppenséggel lehetetlen interpretálni. 
Ugyanakkor nagy kihívás, és számos gondolatot ébreszt 
bennünk, mert óhatatlanul szembesít bennünket saját hi-
tünkkel vagy éppen hitetlenségünkkel. Én is elsősorban 
azokról a gondolatokról szeretnék beszámolni, amelyek 
bennem ébredtek, és ezekkel szeretném a kerekasztal-be-
szélgetést, de a szerzőket is provokálni.

Elsőre a privát és a nyilvános szféra ellentétéről szeret-
nék beszélgetni. „Hinni a templomban kell” – hallottuk 
igen sokáig, még a kommunista diktatúra fellazuló évti-
zedeiben is. Ez pedig akkor annyit jelentett, hogy a hittel 
kapcsolatos gondolkodás és érzelem maradjon a templom 
falai között, egyfajta spirituális gettóban, azon kívül – szólt 
a láthatatlan parancs – a „mi” (a pártállam) eszméink és 
gyakorlatunk uralkodik, így azok a valós életet nem befo-
lyásolhatják. A rendszerváltás után – különösen a kötelező 
hit- vagy erkölcstanoktatásról szóló vitákban – a liberális 
gondolkodók azt hangsúlyozták, hogy a hit magánügy. A 
hit kérdéseinek nem szabad az értéksemleges iskola vagy 
másképpen oktatás falai közé behatolni, mert ez óhatatla-
nul ellentétek magvait hinti el már a gyerektársadalom-
ban. Az ezzel szemben megjelenő konzervatív álláspont – 
„a hit a legszemélyesebb közügy” – a gyakorlatban inkább 
az egyház fi nanszírozásról szóló vitákban volt tetten érhető. 

Az elmúlt évtizedek nemcsak a politikában hagytak 
nyomot, hanem az emberek lelkében, a közbeszédben is. 
Azonban ez nem csupán a diktatúrák miatt van így. Az 
egész modern korra jellemző, hogy nemcsak a tudomány 
és a hit, hanem a művészet és a hit is elvált egymástól. Az 
esztétikum kérdéseivel a teológia sem igen foglalkozott, és 
a vallásos művészet helyét, de részben magának a vallás-

nak a helyét a szellemi életben elfoglalta a művészet-val-
lás. A hitről való beszédet szemérmesség övezi a társasá-
gi beszélgetésekben, különösen az értelmiségi körökben. 
Nem illik vagy talán nem is lehet direkt módon beszélni a 
hithez tartozó kérdésekről. Még a legnagyobbak is az in-
direkt vallomást preferálták.

Itt pedig a legnagyobb tisztelet hangján szeretném meg-
idézni Ottlik Gézát, aki egy – a Vigilia által feltett – Jézus-
ra vonatkozó körkérdésre – „Kicsoda nekem Jézus?” – az 
alábbiakat válaszolta: „Uram és Megváltóm. Miként arra a 
kérdésre is van felelet, hogy például ki volt nekem egy kecs-
keméti születésű Szabó Erzsébet, Ottlik Gézáné. Anyám. 
Fölöttem pedig a csillagos ég. De hogy mit jelent nekem a 
csillagos ég, anyám vagy Jézus, ezen sem elmélkedni nem 
szoktam, sem válaszolni nem tudok rá… Ha pedig nincs 
benne művemben mindez, anyám, az égbolt, Jézus, akkor 
semmi nincs benne. Nem néven nevezve kell jelen lenniük 
– a vers nem a csillagokról szól, nem Jézusról, nem a köl-
tő anyjáról –, hanem valóságosan. Ha ő nem áradt bele a 
mégoly profán, világi jelentésmozzanatokból összerakott 
művembe – ha másként nem, hát mint szomjúság, halha-
tatlan vágy, a szarvas kívánkozása szép hűvös patakra –, 
akkor nem is hoztunk létre semmit.”

A kötetben szerepet vállaló értelmiségiek nyilvánvalóvá 
tették álláspontjukat azáltal, hogy vallomásaikkal a nyilvá-
nosság elé léptek – értelemszerűen úgy gondolják, hogy a val-
lomásuk, vállalásuk példa lehet sok más, esetleg rejtőzködő 
vagy bizonytalan ember számára. Kiléptek a privát szférá-
ból a nyilvánosság elé, egy sajátos műfaj, a vallomás segítsé-
gével tettek tanúbizonyságot hitükről. Ez pedig számos kér-
dést vet föl a megnyilvánulás mai lehetőségeiről: hogyan le-
het, lehet-e egyáltalán direkt módon beszélni a nyilvánosság 
előtt, akár egyetemeken vagy iskolákban, akár könyv alak-
ban, akár társaságban, mindenesetre olyan körökben, ahol a 
hívő életforma nem evidencia? Tehát nem az a kérdés, hogy 
kell-e megnyilvánulni, hanem az, hogy hogyan lehet meg-
szólalni úgy, hogy a „külvilág” számára érthető legyen.

A második kérdéskör, amiről beszélni szeretnék, az 
irányváltás – vagy másképpen megtérés – egyszerisége, ki-
tüntetett mozzanat volta. Mi is a megtérés a hívő életben? 
Új kezdet, folyamat vagy egy út, amelyen már járunk, csak 
az útjelző táblákat nem vesszük észre?

Két, a közelmúltban meghatározó olvasmányomat sze-
retném felidézni. Az egyik olvasmány tulajdonképpen két 
mű: André Louf Belgiumban, illetve Franciaországban élő 

Gondolatok az Irányváltás című könyv kapcsán
Bevezetés egy kerekasztal-beszélgetéshez
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kortárs szerzetes A többi kegyelem, valamint Gyengeség és ke-
gyelem című, a spirituális kísérésről szóló műveinek kristály-
tiszta gondolatvilága. Utóbbi könyvének első fejezetében, az 
„Állandó megtérésben élni” címűben a következőket veti fel:

„Újra felmerül a kérdés, amelyet már feltettünk a fejezet 
elején: szükségünk van-e még ma is megtérésre, nem tör-
tént-e meg velünk a keresztségben egyszer s mindenkorra? 
Megkereszteltek, és bár hullámhegyeken és hullámvölgyeken 
át, elbukások és fölkelések árán, de úton vagyunk a tökéle-
tesség és a szentség felé… Lényegét tekintve ez az út három 
részre oszlik. Először a hitetlenség és a bűn, utána a meg-
térés döntő lépése, végül a tökéletesség keresése. Magunkat 
ösztönösen és őszinte egyszerűséggel valahol a harmadik fá-
zisban helyezzük el, többé-kevésbé előrehaladott állapotban.

A valóság nem ilyen egyszerű, de nem is ilyen bonyo-
lult, hiszen a kegyelem maga az egyszerűség. A probléma 
inkább abban rejlik, hogy a Szentlélekben való életet nem 
könnyű felismerni… valójában a bűn, a megtérés és a ke-
gyelem nem egyszerűen három egymást követő állapot. A 
mindennapi életben néha teljesen kibogozhatatlanok: át- 
meg átszövik egymást, kölcsönösen függenek egymástól… 
Nem lépünk egyikről a másikra, mintha egy lépcső foka-
in haladnánk fölfelé… Halálunk előtt sohasem mondunk 
egészen búcsút egyiknek vagy másiknak a három közül. 
Mindig bűnösök maradunk, szüntelen megtérésben élünk, 
és ebben a megtérésben folyamatosan megszentel minket 
Isten Lelke… Mindig nagyon megtévesztő azt hinni ma-
gunkról, hogy egyszer s mindenkorra megtértünk.” (André 
Louf: Gyengeség és kegyelem, 13–14. o.)

A másik – ebből a szempontból meghatározó – olvas-
mányélmény Dietrich Bonhoeff er 119. zsoltárról szóló ma-
gyarázata. Ebben az írásában radikálisan szembefordul a 
folyamatosan új kezdetet várókkal. A zsoltár szavait – „Bol-
dogok, akiknek az útja tökéletes, akik az Úr törvénye sze-
rint élnek” – így magyarázza:

„Aki így beszél, előfeltételezi a már megtörtént kezde-
tet. Értésünkre adja, hogy az élet Istennel nem csak és nem 
alapvetően mindig új kezdetekből áll… Egy napot azzal töl-

teni, hogy a másikon egy új kezdetet várjunk, s azt szám-
talan módon megtalálni véljük, azért, hogy aztán este új-
ra elveszni hagyjuk, ez a hit tökéletes lerombolása abban 
az Istenben, aki a kezdetet már belehelyezte megbocsátó 
és megújító igéjébe, Jézus Krisztusba, ami azt jelenti, ke-
resztségembe, újjászületésembe, megtérésembe. Isten az, 
aki engem egyszer s mindenkorra magához térített, nem 
én voltam az, aki egyszer s mindenkorra Istenhez tért. Is-
ten szabta meg a kezdetet, ez a hit örömteli bizonyossá-
ga… A kérdés, hogy ez valóban igaz-e, hogy az igazi kez-
det nálunk is megtörtént-e, alapvetően többé nem tétetik 
fel, mert terméketlen félelembe űzne bennünket. Meg kell 
tanulnunk végre magunkat úgy megérteni, mint akiket az 
útra állítottak, és nem tehetnek mást, mint azon járnak… 
Aki nem kerül ki az új kezdet kereséséből, az a törvény alá 
van vetve, felőrlődik tőle és meghal.”

Az előbbi két – látszólag ellentétes – idézettel ki akarom 
élezni a kérdést, hogy mi is a megtérés: valami egyszeri, meg-
ismételhetetlen fordulat, amelyet várhatunk, előidézhetünk, 
vagy folyamat, amelyben benne élünk. Hogyan fejthetjük 
meg ezt a kérdést – akár az előttünk lévő kötet segítségével?

A harmadik kérdéskör, amelyről beszélni szeretnék, a je-
len. Hogyan viszonyul a megtérés, a megfordulás ahhoz az 
égető szükséghez, amelyet ma már mindenki lát? Ahhoz a 
belátáshoz, hogy a jelenlegi világgazdasági válság nem pusz-
tán gazdasági, sőt nem is csak ökológiai, hanem etikai vagy 
együttéléstani vagy másképpen erkölcsi válság. Sokan hang-
súlyozzák az irányváltás szükségességét, azonban amikor 
a konkrét teendőkre terelődik a szó, elbizonytalanodunk.

Hogyan lehet irányt váltani? Hogyan lehet a másik em-
bert, a teremtés egészét jobban tisztelni? Hogyan lehet ki-
jutni a válságból? Lehet-e ezeknek az irányváltásoknak, 
megtéréseknek aktuális üzenete a mai helyzetre? Vagy időt-
len, a privát szférába tartozó eseményről van szó?

Pontosan tudom, hogy ezeket a kérdéseket szinte lehe-
tetlen megválaszolni, mégis úgy érzem, egy ilyen kerekasz-
tal-beszélgetésen fel kell tenni, mert ha mi nem tesszük fel, 
akkor a kérdést nekünk fogják szegezni. 

Varga Gyöngyi: Áldáskönyv

Luther Kiadó, Budapest, 2009. 195 o.

„Az áldás mindannak a jónak, értékesnek és igaznak összefoglaló 
neve, amely az életet gazdaggá, teljessé teszi, Létté emeli. Az áldás 
életformáló, életújító és gyógyító erő, amely leginkább életünk for-
dulópontjain talál ránk, ott éljük át igazán valóságát és erejét. Az 
áldás Isten adományaként az ember életminőségévé válik.”

Ez az áldáskönyv az áldottakhoz szól, és egyben az áldás to-
vábbadására hív. Arra az útra indít, amelyen közösen fedezhet-
jük föl a létezés gazdagságát, az érintések üzenetét és a határtalan 
Szeretet erejét.
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Legendák földjén
K E R E P E S Z K I  A N I K Ó

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Különleges fényt adhat az adventi és a karácsonyi idő-
szaknak Selma Lagerlöf Krisztus-legendák1 című kötete, 
amely az írónő legtöbbet olvasott legendanovelláit tar-
talmazza. Közülük több is az írónő napkeleti útjának kö-
szönheti a létrejöttét, amelynek során Lagerlöf összegyűj-
tötte a Jézushoz fűződő apokrif és népi hagyományokat.

A novellák meseszerűen szövődnek, és mindig győz a 
nemes, a jó erkölcs – mindig győz Krisztus. A kőszívű pász-
tornak megesik a szíve a fázó kisdeden azon a különleges éj-
szakán, amikor a kutyák nem marnak, a juhok nem félnek, 
a lándzsa nem talál, és a tűz nem éget. Szibilla Krisztus-
ról jövendöl, és Augustus megtiltja, hogy a Capitoliumon 
templomot építsenek neki, helyette ő állíttat szentélyt a 
rongyos istállóban világra jött királyi sarjnak. A napkele-
ti bölcsek visszatérnek a kúthoz vizesbálákkal megrakott 
tevékkel, hogy tiszta, a Paradicsom forrásából merített víz-
zel töltsék meg azokat, mert nem felejtették el, hogy a kút 
egykor visszaadta nekik a betlehemi csillagot, és az Aszály 
jajongva, őrülten menekül.

A liliomok elrejtik édesanyja ölében a Heródes ha-
ragja elől menekülő kisfi út, a méhek védelmezik, nehogy 
a katona kárt tehessen benne, hiszen a gyermek gyak-
ran segített játékával a méhek munkájában, és a lilio-
mok kelyhét is óvta az esőtől. Az ő példájukat megértve 
a morcos katona sem bántja a halálra keresett gyerme-
ket, hiszen az egyszer vizet vitt neki, amikor a tűző na-
pon állt őrt. A magas pálma pedig meghajol a fi ú előtt, 
hogy gyümölcsével csillapítsa az Egyiptomba menekü-
lő család éhségét.

A kisgyermek Jézus napsugárral színezi ki az agyag-
galambokat, és életre kelti őket, amit senki más nem tud 
megtenni. A tizenkét éves fi úcska átbújik az Igazság Ka-
pujának nevezett oszlopok között – nem azért, mert aki 
átjut, az igaz ember Isten előtt, hanem mert segíteni sze-
retne egy özvegyasszonynak, akitől hamis esküvel követe-
lik, hogy törlessze adósságát, és hogy ezért adja el lányait 
rabszolgának. Átmegy a Paradicsom Hídjának nevezett 
rozzant acélhídon, amelyet még Salamon király emelt, 

 1 Selma Lagerlöf: Krisztus-legendák. Szent István Társulat, Buda-
pest, 2008. 193 o.

hogy az öregember sebzett bárányát áldozatul ajánlhassa 
fel, hogy fi a meggyógyuljon, és nem azért, mert úgy tart-
ják, hogy aki átmegy rajta, egyenesen a Paradicsomba jut. 
Megfújja a Világuralkodó Hangját őrző kürtöt, amellyel 
Mózes gyűjtötte össze egykor a pusztában bolyongó né-
pet, hogy segítsen egy ifj ún, aki sivatagon, tengeren kelt 
át, hogy hallja az egy igaz Istenről szóló tanítást a temp-
lomban – és nem azért, mert aki a szájához emeli a kür-
töt, az világuralkodó lesz.

A vörösbegy melltollait a Megfeszített vére festi piros-
ra, amikor az egyik szúró tövist próbálja kihúzni a tövis-
koronából. Mert az Úristen csupa szürkének teremtette 
a vörösbegyet, és amikor az a vörös színét hiányolta, az 
Úr csak csöndesen mosolygott: „Vörösbegynek nevezte-
lek, s az is legyen a neved, de hogy legyen vörös tollad, 
járj utána te magad!” Péter apostol anyja azonban nem 
ismeri fel, hogy csak a másoknak okozott boldogság re-
pítheti föl a Paradicsomba, és amikor az Úr, látva Péter 
szomorúságát, egy angyalt küld az édesanyjáért a po-
kolba, az minden kétségbeesett embert leráz magáról, 
hogy csak egyedül ő kerüljön a mennyországba. Az an-
gyal, amíg sokan kapaszkodtak belé, a terhet föl sem ve-
szi, amikor azonban Szent Péter anyja az utolsó lélektől 
is megszabadul, mintha megmerevednének szárnyai, el-
engedi terhét.

Az özvegy dajka hitének hatására a császár meggyógyul 
a leprából, és az idős asszony még halála előtt meghallhat-
ja a tanítványoktól a próféta szavait, akivel annyira szere-
tett volna találkozni a császár miatt, és aki már nem jöhe-
tett Tiberiushoz, és megkeresztelkedik. A mindig kötekedő 
és harcot kereső lovag pedig Jeruzsálemtől Firenzéig őrzi 
a Krisztus sírjánál meggyújtott lángot, amely a „szelídség 
és az emberszeretet tüze” lesz, és gyökerestül megváltoz-
tatja a lovagot: „további életében boldog volt, bölcsen meg-
fontolt és irgalmas”.

Selma Lagerlöf elbeszéléseiből egy csodákkal teli világ 
tárul elénk olyan érthető és szép stílusban, amelyet korosz-
tálytól függetlenül mindenki szívesen olvas. Az írónő 1909-
ben kapta meg a Krisztus-legendákért az irodalmi Nobel-
díjat „magasrendű idealizmusa, élénk képzelete és szelle-
mi érzékenysége elismeréséül”.
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Kétségtelen
Kétely

L A B O R C Z I  D Ó R A

Kétségeim voltak, amikor elolvastam a Kétely (Doubt) cí mű 
fi lm ismertető szövegét: „Aloysius nővér (Meryl Streep), az 
egyházi iskola rettegett igazgatónője ki nem állhatja a ha-
ladó szellemű és a gyermekek körében rendkívül népszerű 
plébánost, Flynn atyát (Philip Seymour Hoff man). […] Sú-
lyos vétség elkövetésével vádolja meg Flynn atyát: azt állít-
ja, hogy bűnos vonzalommal viseltet egy tanítványa iránt. 
Bizonyítékai azonban nincsenek…” Elgondolkodtam: va jon 
érdemes-e még egyszer lerágni a csontot erről a témáról, és 
vajon miért nem tud elszakadni Hollywood (és általában 
a közvélemény) a tekintélyelvű apáca vagy a homoszexu-
ális pap történetétől? Végül Meryl Streep neve, valamint 
a feliratok a borítón („5 Oscar-díj jelölés”; „Pulitzer-díjas 
dráma alapján”) meggyőztek, a kasszánál pedig már egye-
nesen kíváncsi is voltam: mit hozhat ki egy 2008-as alko-
tás ebből a témából, és határozottan jó érzéssel töltött el a 
remény, hogy hátha akad egy fi lm, amelyben nem a pap a 
legnegatívabb vagy a legszánnivalóbb szereplő.

De John Patrick Shanly nem az a drámaíró és rendező, 
aki megnyugtatja az embert, és engedi belesüppedni – vé-
leményalkotás és kérdésfelvetés nélkül – jó és rossz, elíté-
lendő és dicséretes, bűn és bűnhődés hagyományos kate-
góriáinak édes, ugyanakkor rendkívül felszínes világába.

Egy évvel a Kenedy-gyilkosság után járunk, Flynn atya 
ennek kapcsán éppen prédikációt tart a kételyről, ami már 
önmagában is szemet szúr egy valamirevaló katolikus apá-
cának. De Aloysius nővérnek szemet szúr minden egyéb 
csínytevés is, amelyet iskolájában tapasztal, megteremt-
ve ezzel a régi egyházi iskolák ismerős fi guráját és sajá-
tos, egyszerre nagy műveltséget adó, ugyanakkor kímé-
letlen tanítási módszereit. Az alaphelyzet igen egyszerű: 
egy szimpatikus, tájékozott, az emberek nyelvén értő atyát 
látunk, akinek még arra is jut energiája, hogy a számos 
megaláztatáson áteső Donald Mullert (Joseph Foster), az 
iskola első néger tanulóját istápolja. Az ő ellenpólusaként 
jelenik meg Aloysius nővér, akit a saját igazán és hagyo-
mányos nevelési eszközein kívül nem izgat semmi, csu-
pán az a betegesnek tűnő megérzés, hogy Flynn atya sze-
retet-álarca mögött velejéig romlott lélek lakozik, és az a 
szándék, hogy elűzze őt az iskola közeléből. Bizonyítéka 
nincs, de bizonyossága van. Kettejük között ingázik a fi a-

tal és naiv apáca, James nővér (Amy Adams), aki akarat-
lanul is beindítja az események felgyorsulását, és akinek 
egyetértéséért és az általa látottak értelmezéséért mind-
két fél küzd.

Mindeközben magunk sem tudjuk eldönteni, melyik 
karakterrel azonosuljunk, ugyanis minden helyzet és je-
lenet cáfolja az előzőt. A hosszú párbeszédek ellenére a 
lenyűgöző színészi alakításoknak és a kifi nomult kame-
ramunkának köszönhetően (gyakran látunk például el-
ferdített képet, amely fi noman jelzi, hogy valami nincs 
rendben) képes a mai közönséghez izgalmasan szólni, még 
az egyházi berkekben jártas ember számára – nem csu-
pán az igazság és gazság, hanem a pletyka, az intoleran-
cia, a vádaskodás, a valódi probléma felismerése és keze-
lése között húzódó feszültség miatt – ismerős, súlyos té-
ma kibontásakor is.

Az ember nagysága legtöbbször akkor mutatkozik meg, 
amikor egy pillanatra kicsi tud lenni a másik ember és Is-
ten előtt. Ezt ragadja meg a rendező fi lmjének minden for-
dulópontján, így nem enged egy percre sem elveszni az elő-
ítéleteinkben, így képes embereket ábrázolni a hivatásu-
kért élő hősök és jól behatárolható alapkarakterek helyett. 
Ez az érzékenység a rendező saját, egyházi iskolában eltöl-
tött emlékeiből táplálkozik, az ő életanyaga miatt válik any-
nyira megrázóan ismerőssé és árnyalttá ez a fi lm, amely-
ben ítélet és állásfoglalás nélkül ad képet az egyházak bel-
ső konfl iktusairól és az abban élő, kételyekkel teli, esendő, 
mégis nagyszerű emberekről.

Kétely (Doubt)
Színes feliratos amerikai fi lmdráma, 104 perc, 2008

Rendező: John Patrick Shanley
Forgatókönyvíró: John Patrick Shanley
Zeneszerző: Howard Shore
Operatőr: Roger Deakins
Szereplők: Meryl Streep (Aloysius Beauvier nővér); Philip 
Seymour Hoff man (Brendan Flynn atya); Amy Adams 
(James nővér); Viola Davis (Mrs. Muller); Joseph Foster 
(Donald Muller)

F I L M A J Á N L Ó
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Karácsony este
Jel 22,16–17.20

Igehirdetési előkészítő

Nagyon szűken áll rendelkezésünkre textusunkról fel dol-
gozás. A Lelkipásztor következő számaiban találunk erre 
az igehelyre vonatkozó előkészítőket: 1983/12., 1992/12., 
2000/12. A Győr Sándor-féle textuárium régebbi számo-
kat is megjelöl, amelyekben olvashatunk a textusról elő-
készítőt: 1940, 526. o.; 1960, 630. o.; 1967, 681. o. és 1975, 
692. o.

A karácsonyi történet tömörítését a gyülekezet az evan-
géliumban hallja. Illetve ahol két lekciót olvasnak, ott az 
ézsaiási prófécia tartalmazza a jövendölést a születendő 
gyermekről, aki Isten féltő szeretetéből érkezik, békessé-
get hoz a békességet és igazságot nélkülöző embervilágba.

Már annyira megszoktuk, hogy karácsonykor a szü-
letéstörténet körülményei feltétlen elhangozzanak, hogy 
hiányosnak érezzük az ünnepet ezek nélkül. Elvárások-
kal, diktátumokkal vagyunk karácsony irányában. Pe-
dig karácsony arról szól, hogy Isten beteljesítette a bűn-
eset óta fenntartott ígéretét, felülmúlva minden embe-
ri várakozást, számítást: a békesség szárnyain érkezett a 
Megváltó. A benne való hit által Isten kinyitotta azt a ka-
put, amelyet a bűneset után lezárt. Karácsony az Isten-
hez való visszatalálás, a hozzá való járható út felfedezé-
sének nagy lehetősége. Karácsony emlékezés a csodára: 
megnyílt az ég, közénk alázkodott Jézusban az Isten. Ez 
találkozásokat tett lehetővé Jézussal és Jézus által. Azóta 
a betlehemi gyermek a világ Megváltója lett, szava, üze-
nete van minden ember számára, a gyökértelenek számá-
ra és a kilátás nélküliek számára is. Szentesti textusunk 
az ebben való elmélyedésre késztet.

A textus felfejtése és refl exiók

„Én, Jézus küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen 

nektek a gyülekezet előtt”

Ezt a hivatkozást hallja a gyülekezet. Akiről karácsony-
kor angyali híradás szólt Máriának, Józsefnek, a pásztorok-
nak, akiről mások beszélnek és kiváncsian kutakodnak, 
most az a Jézus szól. Azon a néven mutatkozik be, amelyet 
Isten szánt neki születése előtt: „nevez[d] Jézusnak, mert 
ő szabadítja meg népét bűneiből” (Mt 1,21). Az ő nevében 
kérhetjük imádságainkban az Atyát (Jn 14,13). Azt a nevet 
adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, „hogy 
Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földi-
eké és földalattiaké” (Fil 2,9–10).

Miről tesz bizonyságot az angyal? Arról, hogy akik meg-
mosták ruhájukat, boldogok, és bemennek Isten városába. 
A Bárány királyi széke közöttük lesz, szolgái látni fogják, 
nevét viselik és imádják. De lesznek kívül maradók, azok, 
akik szeretik és cselekszik a hazugságot. Jézus jövetelé-
nek bizonyosságáról is szó van, és arról, hogy vele kezdő-
dik minden, és benne teljesedik be, ér céljához. Jézus ma-
ga ad kijelentést magáról, kijelentésében lényének titkát, 
valóságát tárja fel. Karácsonykor Jézus érkezett egy Betle-
hem nevű kisvárosba, benne földre lépett az Isten. Jézus 
emberléte tette lehetővé az ember istengyermeki létét. Az 
ember Isten utáni vágyakozása csak Jézus által teljesedhet 
be. Bár előtte nem nyíltak meg ajtók – ezt János evangéliu-
ma fájdalmasan panaszolja: az övéihez jött, és az övéi nem 
fogadták be –, ő mindenkinek kinyitja az Istenhez vezető 
kaput, és be lehet lépni abba a városba, ahol mint Bárány 
látható. Jézus földre érkezése meghívás Istenhez.

Az apostol előtt feltárt isteni szándék nem titkos, a hír 
közösségeket illet. El kell jutnia a gyülekezetekhez, az övéi-
hez, azokhoz, akik a keresztség által már viselik az ő nevét, 
mégpedig a régi gyakorlathoz ragaszkodva: „menjetek…, 

A Z  I G E H I R D E T Ő  M Ű H E L Y E
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hirdessétek” (Mk 16,15); „tetszett Istennek, hogy az igehirdetés 
bolondsága által üdvözítse a hívőket” (1Kor 1,21). A hírköz-
lő itt is angyal, mint a karácsonyi történetben több helyütt.

„Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása”

Jézus bemutatkozásként magára vonatkoztatva visszaiga-
zolja az ószövetségi jövendöléseket, amelyeket az alábbi-
akban áttekintünk:

„Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyö-
kereiről.” (Ézs 11,1)

„Azon a napon Isai gyökeréhez fognak járulni a nemze-
tek, mert zászlóként magaslik ki…” (Ézs 11,10)

„Mint vesszőszál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szik-
kadt földből.” (Ézs 53,2)

„Hajtás sarjad Isai gyökeréből és népek uralkodójává 
emelkedik: benne reménykednek a népek.” (Róm 15,12; idé-
zi Ézs 11,10-et)

„Van egy férfi , akinek Sarjadék a neve, mert helyette sar-
jad, és felépítí az Úr templomát… és nagy méltóságra emel-
kedik, trónra lép, és uralkodik.” (Zak 6,12b.13b)

„Megtaláltam Dávidot…, a szívem szerint való férfi t, aki tel-
jesíti minden akaratomat. Az ő utódai közül támasztotta Isten 
ígéret szerint Izraelnek üdvözítőül Jézust.” (ApCsel 13,22b–23)

„…győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda.” 
(Jel 5,5)

Gyökere Dávidnak azért, mert a legszentebb zsidó kirá-
lyi családnak is hordozója, tartója, mert mindenek előtt va-
ló, és hajtása, mert Dávid családjából való, az ő királyi szé-
kében ül, mint örökkévaló király, Isten előtt egyetlen köz-
benjárónk. A Jeruzsálembe bevonuló Jézust így köszöntik: 
„Hozsánna a Dávid Fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön!”

Ő az, aki mindöröktől fogva volt, akit megígért Isten a 
bűnbe esett embernek. Ő a kezdet, az alap. Akkor van biz-
tonságban az élet, ha rá épülhet. Nélküle gyökértelenné vá-
lik az ember. Mint hajtás beleszületett világunkba, életün-
ket élte, szenvedte és megváltotta, így örök jövőt adott neki.

 
„Én vagyok… a fényes hajnalcsillag”

„Látom őt, de nem most, nézem őt, de nem közel, csillag jön 
fel Jákóbból, királyi pálca támad Izráelből.” (4Móz 24,17) 
Izraelnek felkelő nap lesz az ő megjelenése. Zakariás is 
erről jövendöl Lk 1,78–79 szerint: „…meglátogat minket a 
felkelő fény a magasságból; hogy világítson azoknak, akik 
sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa 
lábunkat a békesség útjára.” 

„…láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy 
imádjuk őt.” (Mt 2,2)

A régi csillag fényét keressük? Amit a bölcsek láttak, az 
ideig tartó jel volt. Aztán újra a megszokott csillagképeket 
lehet látni. Jézus születése, közénk érkezése azt az újat jelzi, 
amit Isten kezdett el az emberrel, és teljességre is vitte. Jézus 
új, megkerülhetetlen tájékozódási ponttá vált a világ számára. 
Jelenlétében az is nyilvánvalóvá válik, amit semmilyen más 

fény nem tesz láthatóvá. A legsötétebb korszakokban, élet-
helyzetekben, a legvadabb időkben is eligazította azokat, akik 
rajta tájékozódtak – ez a karácsony óta nem halványuló haj-
nalcsillag. Az Isten által nyitott új korszak világossága Jézus.

„A Lélek és a menyasszony így szól: »Jöjj!« Aki csak hallja, az is mondja: »Jöjj!«”

Jézus születését rendkívül erős messiási várakozások előzték 
meg. A vallásos lelkekben erős volt a várakozás az isteni küldött 
iránt, mert mindent megváltoztathat, megtisztíthat, mert álta-
la újulhat meg a világ. Sokak sóvárgása és imádságának tárgya 
volt a Messiás mielőbbi eljövetele. Sürgették érkezését, és ami-
kor megérkezett, szinte senki nem vette észre. Mert az elvárások 
akkor is meghatározóak voltak. Jöjj, de ne úgy, ne akkor, ne oda!

A Lélek, aki Jézusról tesz tanúságot, tudja, mennyire 
szüksége van a világnak arra, hogy a hazugság fejedelmét 
megfosztva hatalmától beteljesedjék a próféciák jövendölése: 
a Békesség Fejedelme uralmának nem lesz vége. Szívből vagy 
megszokásból minden keresztény ezért imádkozik napon-
ként a Jézus tanította imádsággal: „Jöjjön el a te országod!”

A menyasszony a gyülekezet, Krisztus népe. Nem ké-
telkednie kellene Jézus visszatérésének ígéretében, nem fá-
sultan a letűnt időkre tekintve legyinteni, hanem remény-
séggel és éberen várnia, hívnia, sürgetnie a vőlegényt, hogy 
mielőbb jöjjön, és készülődni a fogadására, a nagy, szent ta-
lálkozásra, amikor beviszi övéit az örömbe. Jézus első meg-
jelenésére is nagyon sokat kellett várni, és sokak számára 
nem adatott meg az első eljövetel öröme, de Isten kétség-
telenül beváltotta ígéretét, és Jézussal valami addig soha 
nem remélt új kezdődött, bár vele mindenek végét várták. 

Aki örömmel ünnepli Isten ígéretének karácsonyi be-
teljesülését, az bízó szívvel várja a továbbiak megvalósulá-
sát is. Karácsonykor Jézus születésére emlékezve a máso-
dik eljövetelre is fi gyelnünk kell, hogy míg visszanézünk, 
le ne maradjunk Isten mostani cselekvéséről.

„Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!”

A lombsátorünnep utolsó napján, a zárás előtt belekiáltja 
Jézus a forgatagba: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és 
igyék!” (Jn 7,37) A samáriai asszonnyal való beszélgetést is 
azért provokálja, hogy megkínálja az asszonyt azzal, amit ke-
res, a legalapvetőbbel, a nélkülözhetetlennel, azzal, ami meg-
elégíti az életet: „Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok ne-
ki, soha többé meg nem szomjazik , mert örök életre buzgó víz 
forrásává lesz benne.” A szív belső tüzeit oltja el az a békesség, 
amelyet Jézus kínál, és helyére kerül, ami már régen kisiklott.

A kereszten Jézus is átéli a szomjúság gyötrelmét.
Ingyen! Isten vállalta a költségeket, mi térítésmentesen 

juthatunk a legfontosabbhoz. Bárkinek rendelkezésére áll.
Karácsonykor a foglalkozásuk miatt tisztátalan pászto-

rok is, a keletről érkező pogány bölcsek is eljuthattak a For-
ráshoz, „mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött 
Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, örök élete legyen”. 

B Á L I N T N É  V A R S Á N Y I  V I L M A
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Tallózó

„Jóllehet a Jel könyve a jövendőbe néz, mégis a minden-
kori jelen egyházának szól. Amikor állandó készenlétre, 
munkára int, amikor Krisztus követőitől a szentséget, az 
igazság mellett való hűséges megállást és a hazugság elleni 
harcot követeli meg, akkor egyben a jelen feladatára irá-
nyítja a fi gyelmünket. (…) Isten új világához való polgár-
jogot ebben az életben kell elnyerni. A helyesen értett és 
olvasott Jel könyvének nemcsak hatalmas vigasztaló ere-
je, hanem hatalmas etikai üzenete is van. Csak azé lehet 
a jövendő, aki ebben az életben teljes erejével az igazság 
szolgálatában áll.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-
ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„»Én vagyok« (mint a negyedik evangéliumban az ün-
nepélyes »én vagyok«-igék). (…) A szerző úgy írta meg 
könyvét, hogy istentiszteleten kerüljön felolvasásra, s ezek 
az utolsó mondatok ebből a helyzetből válnak érthetővé. 
A gyülekezet abban a tudatban él, hogy az istentiszteletet 
a Lélek hatja át, és ő szólal meg a pneumatikusok ajakán. 
(…) Krisztus jövetelét várja a gyülekezet forró várakozás-
sal, mert látja az egyre nagyobb erővel rátámadó hatalma-
kat, a mögöttük leselkedő és a tanítványok gyülekezetének 
kiirtására törő Sátánt. De tapasztalja az erősítést és vigasz-
talást is, mellyel a megdicsőült Krisztus a megpróbáltatá-
sok és üldöztetések közt is segíti övéit. Ezekhez a Krisztus 
jövetelét sürgető, »szomjazó« tanítványokhoz szól az ígéret 
és biztatás, hogy járuljanak oda hozzá – itt nyilván az úr-
vacsorára kell gondolnunk –, és vegyenek »az élet vizéből 
ingyen«. Krisztus nemcsak diadalmas parúziájában »jön« 
a gyülekezethez, hanem állandóan »jön« igéje és a »szent-
ségek«, keresztség és úrvacsora által. (…) »Eljön hamar«: 
ez az ismételten visszatérő ígéret igazolja az első gyüleke-
zet, sőt a mindenkori gyülekezet Krisztus-várását. Mert 
a gyülekezet nem élhet Krisztus-várás nélkül, nem élhet, 
ha nem tud megdicsőült Urára tekinteni.” (Karner Károly: 
Apokalipszis. Evangélikus Sajtóosztály)

Illusztrációk

GONDOLATOK

(Aki szomjazik, jöjjön!)
„Karácsonykor az embernek még otthon is honvágya van.”

Carol Nelson (amerikai festő, Colorado)

„…az ellenszegülő lélek is szomjúhozza Istent, szereteté-
nek üdvösségét sohasem tudja feledni, sőt az igazságnak 
teljességét sem tudja soha feledni.”

Gertrud von le Fort (1876–1971) német írónő

„Hit nélkül a reménység nem tud nevetni, és a reménység 
hit nélkül nem tud szeretni.”

Jürgen Moltmann (1926–) rendszeres teológus

(Én, Jézus küldtem el angyalomat)
„A karácsony üzenete: soha nem vagyunk egyedül.”

Taylor Caldwell (1900–1985) angol-amerikai novellista

„Karácsony azt mondja nekünk: Isten értünk jön, teljesen 
mindegy, hol vagyunk.”

Helmut Th ielicke (1908–1986) rendszeres teológus

„Bárcsak eltehetnénk a karácsony szellemét befőttnek, és 
minden hónapban kinyithatnánk egy üvegnyit belőle.”

Harlan Miller amerikai pénzügyi szakértő

„Ha Krisztus számunkra az Elsővé lesz, akkor Isten kará-
csonyi világába megtaláljuk az utat.”

Friedrich von Bodelschwing (1831–1910) 
a „Bethel” betegápoló intézet alapítója

Jürgen Moltmann nyomán: Adventi imádság

Urunk, Jézus Krisztus, 
várjuk eljöveteled, várjuk a békét, 
mert annyi békétlenség van 
kívül a világban és bent a szívünkben! 
Várjuk eljöveteled, 
mert ebben a hazug világban 
egyre inkább az igazságra éhezünk. 
Annyi igazságtalanság sújtja 
a népeket és az embereket. 
Várjuk eljöveteled, 
mert szomjazzuk a szabadságot, 
és mindnyájan a bajok és bűnök bilincseiben kínlódunk. 
Add vissza reménységünket, 
amit elvesztettünk! 
Add meg újra a szeretetet azoknak, 
akik idegenkedve viselkednek egymással szemben! 
Nyisd meg szívünket, hogy felragyogó örömödet 
megtapasztalhassuk életünkben! 
Kérünk, hallgass meg minket! Ámen. 

VERS

(Aki szomjazik, jöjjön!)
Szilágyi Domokos: Karácsony

A puha hóban, csillagokban, 
Az ünnepi foszlós kalácson, 
Láthatatlanul ott a jel, 
Hogy itt van újra a Karácsony. 
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Mint szomjazónak a pohár víz, 
Úgy kell mindig e kis melegség, 
Hisz arra született az ember, 
Hogy szeressen és szeressék. 

S hogy ne a hóban, csillagokban, 
Ne ünnepi foszlós kalácson, 
Ne díszített fákon, hanem 
A szívekben legyen Karácsony. 

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Jézus Dávid gyökere – hatalmas evangélium, amikor em-
berek, családok, nemzetek éppen attól nyüglődnek, hogy 
gyökértelenek. Elvesztették a kötődést, a hagyományokat. 
Jézusban újra gyökere van az embernek! 

Jézus az új hajtás – hatalmas evangélium, amikor 
emberek sokaságának csak a hajtás jut. Hajts, amíg ki 
nem dőlsz! Jézus megtestesülése Isten újat hozó hajtá-
sa. Ebből hajt ki és jön a legcsodálatosabb gyümölcs, a 
megváltás, a megroppantott halál, az élet győzelme, a 
Sátán legyőzése, az örök élet. A Jézushoz való megtérés, 
Jézus befogadása minden válság és nyomorúság sors-
döntő megoldása.

A hajnalcsillag napkeltekor az utolsó látható fényes-
ség. Az alkonycsillag erős fénye miatt napnyugtakor az el-
ső csillag. Igénk a hajnalcsillag kifejezést hozza elénk. Jé-
zus születését az első karácsonykor alkonycsillagként hir-
dette. Véget ért az Ószövetség, megszületett az új hajtás, 
aki nem egyszerűen csak ártalmatlan égi jel vagy statikus 
útjelző. Ő a testté lett Ige, ő a Megváltóm, a Szabadítóm, 
az Üdvözítőm!

Jézus megszólalására válaszol a Lélekkel átjárt gyüleke-
zet – a menyasszony. Érdekes, hogy nem egyszerűen csak 
a Lélek sugalmazásáról van szó, hanem a Lélek és a meny-
asszony együtt hívják Jézust. Jöjj! Nem szentföldi utazás-
ra szól a hívás. Merítsünk az élet vizéből! Bőven meríthe-
tünk. Csordultig töltődhetünk.

Karácsony este különösen is jelzést ad a hiány: az élet, 
a szeretet, az isteni jó iránti szomjúság. A Lélek és a Lé-
lekkel átjárt gyülekezet karácsony esti bizonyságtétele – 
missziója – a hívás megszólaltatása. Jöjjetek, világ szom-
jazói! Jöjjetek, Magyarország szomjazói! Jöjjetek, emberek! 
Ne magatokban keseregjetek! Jöjjetek, és akarjatok merí-
teni az élet vizéből! Jézus megfi zette az árát és felkínálja.

Végül felbukkan igénkben a végső találkozás sürgető 
ígérete. Karácsony este Jézus bejelentése hangzik: „Bizony, 
hamar eljövök!” Erre a bejelentésre hangzik a gyülekezet 
válasza: „Ámen. Jöjj, Uram Jézus!”

Karácsony ünnepe
Mik 5,1–4a

Igehirdetési előkészítő

A textusról

Mikeás a Kr. e. 8. században élt, kortársa volt Ámósznak 
és Ézsaiásnak. Vidéki emberként élt Júdea délnyugati te-
rületén, faluja az asszír támadás által érintett területen 
fekszik. Mikeás próféciája rámutat, hogy az uralkodók, 
papok, próféták bűnei kisemmizik a vidéki kisembereket, 
és korlátozzák életlehetőségeiket.

A mai exegetikai irodalom eltér attól a régi nézettől, 
hogy a vádlottakban gazembereket és kalandorokat lásson. 
Inkább arról lehet szó, hogy egy relatív konjunktúra olyan 
diff erenciálódást hozott létre az izraeli társadalmon belül, 
amely a népi próféta ízlése szerint elviselhetetlen. Kritiká-
ja amiatt illeti a társadalmi és vallási elöljárókat, hogy ezt 
elnézik, sőt talán legitimálják is (Mik 3,1–2).

Isten büntető keze utol fogja érni Jeruzsálemet, és csak 
az ítélet után kerülhet sor az igazi megújulásra. Mikeás 
ugyanakkor a fényes jövőt is látja, amikor hirdeti: Betle-
hemben fog megszületni Dávid utóda, aki majd igazságo-
san uralkodik Isten népe felett. Mikeás ítélete és próféciája 
ma is nagyon aktuális lehet, nemcsak a vidék–főváros el-
lentét áthangzása miatt, nemcsak az uralkodók közönyös-
sége és a kisemberek kisemmizettsége miatt, hanem első-
sorban – főleg karácsony ünnepén – a gondok, nehézségek 
fájdalmába belesüppedő ünneptelenség és a fájdalmakon 
túllátó bizodalom és reménység érzületével kapcsolatban.

A textus másik fő témája, a születés csodája, fájdalma 
és a pásztorolás dicsősége is segíthet a prédikáció aktuali-
zálásában. Ez a sorrend az evangélium menetében is felfe-
dezhető, amikor a születésről mint örömről, a kirekesztett-
ségről és a sötétség félelméről mint fájdalomról beszél Lu-
kács. Az angyali üzenet pedig az emberek pásztorolásaként 
is értelmezhető, ahol az újszülött gyermek jele vezeti majd a 
pásztorokat a hálaadás útjára. Úgy gondolom, karácsonykor 
bonyolult összefüggésekre – amelyeket a lelkészek is csak 
nagy nehézségek árán fedeznek fel – kevésbé kell törekedni.

Karácsony aspektusai

Karácsony ünnepének varázsa

A külsőségekben megnyilvánuló ünnepi hangulat még a 
kőszívű embereket is elkápráztatja. A csodapaloták csil-
logása, a csodavárosok díszessége és a karácsonyi vásárok 
forgataga még akkor is varázslatos, amikor szidjuk őket, 
és megfogadjuk, hogy legközelebb kevesebb időt töltünk 
ezeken a helyeken. Az ünnep varázsában ott van az illatok 
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és ízek, hangok és szavak élménye, egy érzelmi kavalkád 
kalácsa, amelybe belesült a múlt és az emlékek sok-sok ta-
pasztalása. Ez a varázs rabul ejt, az ünnep része, de az igazi 
öröm valahol máshol keresendő.

Karácsony ünnepének nimbusza

Lelkipásztori beszélgetések során a pozitív élmények toplis-
táját egyértelműen a karácsonyi vacsora és az ünnepi ebéd 
vezeti. Az egyháztól elidegenedett emberek különös lelkület-
tel viseltetnek az ünnepi étkezés iránt. A nagymama tésztája, 
az édesanya halászleve, a család asztali beszélgetésének ün-
nepélyessége még akkor is különös emlékkel bír, ha sokszor 
kényszeredett a társaság, ha sokszor képmutató a beszélge-
tés. Az ünnep nimbusza ott él lelkünk templomában, de a 
hangulati nimbusz is kevésnek bizonyul az örömünnepre.

Karácsony ünnepének megfelelési kényszere

Az ünnep körüli fájdalmas jelek is ott lebegnek a kará-
csonyfa körül. A magányosság fájdalma, a depresszió béní-
tó sötétje sokak életét nehezíti karácsonykor. Beszélni kell 
a versenyszellemről, amelyben a kreativitás és a kedvesség 
ajándékait görcsös kényszerré változtatja a téves megfelelni 
akarás. Így tapasztalunk fordulatokat családi békéből drá-
mai veszekedésbe, ajándékozásból sértődött elutasításba, 
illatozó falatokból étvágytalan gyomorgörcsbe. Megfelelni 
családnak, szomszédnak, lelki önbecsülésnek, ünnepi extá-
zisnak. A megfelelési kényszer sokakat tesz beteggé az ün-
nepi napokon, így nem tudnak örülni Jézus születésének.

A karácsonyi aspektusok rávezetnek az ünnep titokza-
tos áldására, amelyben azt hirdetjük, hogy nem mi tesz-
szük a karácsonyt ünneppé, hanem az ünnep tesz ben-
nünket karácsonyi emberekké. Túrmezei Erzsébet Gyertya 
című verse jó illusztráció a prófécia üzenetének lírai átira-
taként, amelyben átélhetjük karácsony ünnepének életet 
formáló, krisztusi szeretetet visszatükröző csodálatos ke-
gyelmét. Karácsony külső varázsa, nimbusza, gyötrelme, 
ha Krisztus hatalmából rád tekint, akkor „a szíved felviszi 
az égig, az eget meg lehozza hozzád”.

Mikeás karácsonyi üdvözlete

„Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és 
békésen a nagy eseményeket, mert messzire jutnak az élet-
ben” – fordítja le Gyökössy Endre Mikeás üdvözletét erre 
a boldogmondásra. A jelentéktelen kisváros, az „Isten há-
ta mögötti” Betlehem az Örökkévaló tervében mégis nagy 
jelentőséggel bír. Innen indul el az, ami legyőzi a teret és 
az időt, ami túlmutat feszültségeken és nehézségeken. Ez 
az apró, elrejtett lelki hajlék a próféta szemében jelentős, 
komoly dicsőségnek a színtere. A prófétai üdvözlet hatá-
sára talán mi is újra elővehetjük mindazt, amit lekicsiny-
lően elfelejtettünk és az „Isten háta mögé” deportáltunk. 

A világgazdasági válság hatására újra előkerültek olyan 
szavak, amelyek korábban ismeretlenek voltak. Ma újra le-
het beszélni szabályozott piacról, pénzügyi felelősségről, 
társadalmi szolidaritásról. Ezek a fogalmak is a mikeási 
üdvözlethez tartoznak, mert az ünnep nem rejti véka alá 
mindazt, ami a hétköznapokban történik. Új gondolkodás, 
új felelősség születhet a krisztusi csoda erejéből; ez ugyan 
nem a Megváltó születésének liturgiája, de mennyei cso-
da, amikor az emberi bűn ítéletét követően az isteni sza-
badítás születése is bekövetkezik.

Hasonlóképpen gondolhatunk a húsz évvel ezelőtt ezek-
ben a napokban történt erdélyi eseményekre, amikor az ap-
ró, rombolásra ítélt „betlehemi” falvakból, a jelentéktelen-
nek tűnő vidéki városból, Temesvárról hirtelen mindent 
elsöprő szabadsághullám indult el, és a keleti blokk egyik 
legsötétebb diktatúráját söpörte el ez a csoda. Lelki szük-
ségletünk tehát, hogy bízzunk a mikeási prófécia karácso-
nyi üdvözletében! Isten kicsinységeken keresztül munkál-
kodó hatalma sokszor és sokféleképpen mutatkozik meg, 
legyen szó betlehemi falvakról vagy kicsiny, elfeledett lel-
ki hajlékokról. Bízzunk abban, hogy valamit abból is meg-
tapasztalunk, amikor a kis események útnak indulásán túl 
a világ nagy eseményét csodálhatjuk. Jézus Krisztus szü-
letése világrengető esemény! Itt azonban nemcsak nemze-
tek függetlenedéséről, gazdasági manipulációk bűnhődé-
séről van szó; itt test és lélek, világ és ég ujjong Isten dicső-
ségének születésén. Ez a születés Isten üdvözítő kegyelme. 

A karácsonyi nyáj pásztora

Mikeás próféciája egy pásztorról beszél, aki nyáját legelteti, és 
az Úr hatalmával békességet teremt. Ma különösen szemmel 
követhető, milyen nagy igény van a közösségi élet iránt. Az 
internet világában a legjobban a közösségi portálok fejlőd-
nek. Ezekben a minigyülekezetekben sokféle program várja 
az érkezőt. Játékok, hozzászólások, ajándékozások és hirde-
tések által fejlődik a közösség életképessége. Vannak, akik 
ebben a térben aktivizálódnak szinte egész nap; van, aki he-
tekig nem látogat el közösségi területére, mégis tagja a háló-
zatnak. A kommunikáció változása azonban új nyájakat hoz 
létre, ahol sok mindent új módon élhetünk meg. Szélesedik 
az együttérzés lehetősége, gazdagodik az érvek-ellenérvek 
cseréje, új szigetekre vezet a hálózat szelleme. Sokan lesznek 
karácsonykor is ebben a virtuális gyülekezetben, és beszélnek 
sütiről, ajándékokról, Jézusról, a szeretet ünnepéről és nagy-
mamáról. Szólnunk kell arról, hogy az igazi pásztor nem a 
rendszergazda, nem egy virtuális arcképcsarnok moderátora; 
az igazi pásztor az újszülött kisgyermek mosolya, a csodatevő 
názáreti prédikátor embersége, a keresztre feszített Jézus se-
be, a feltámadott Krisztus áldása. Az igazi pásztor sokszínű, 
élő arca teremt közösséget és gyülekezetet. Az igazi pásztor 
karácsonyi nyája pedig mi vagyunk, akik keressük, kutatjuk, 
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imitáljuk vagy negligáljuk Jézus hatalmát. Adja Isten, hogy a 
karácsonyi csoda megérkezzen, és egymásra találjon pásztor 
és nyája, mennyei dicsőség és emberi jóakarat. A karácsonyi 
prófécia így szolgálja a békesség terjedését a földön.

S O L Y M Á R  P É T E R  T A M Á S

Tallózó

(Tekintettel arra, hogy a textus egy része 2006 karácsonyán 
is alapige volt, a Lelkipásztor 2006/12. számának 470. olda-
lán már olvasható egy tallózó, ezért most az ott már meg-
jelent kommentárrészleteket mellőzöm. A szerk.)

„Ez az az igehely, amelyet a főpapok és az írástudók a go-
nosz Heródesnek idéztek, amikor azt akarta megtudni, hogy 
hol kell a Krisztusnak megszületnie (Mt 2,4–6). Amikor Urunk 
megszületett, ez a nagy prófécia tehát ismeretes volt, hogy hir-
desse a Messiás születését. (…) Ő több, mint Dávid leszárma-
zottja, »származása eleitől fogva, öröktől fogva van«.” (Arno 
C. Gaebelein: Ószövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„A 4a vers ígéretét az angyalok serege a Lk 2,14-ben mint 
beteljesedettet hirdetik (lásd a magyarázatot ott).” (Biblia – 
Magyarázó jegyzetekkel. Magyar Bibliatársulat, Kálvin Kiadó)

„(…) ha van Istennél személyválogatás, az a gyöngéket 
részesíti előnyben. (…) Az Újszövetség népe is első renden 
a kicsinyekből állt elő. (…) a Messiás támasztásában is rá-
ismerhetünk az emberi értelmet meghaladó bölcsességre. 
Júda nemzetségei közül a legkisebb: Betlehem volt e mél-
tóságra kiszemelve Isten tervében.

Az ősatya, Dávid kiválasztása szintúgy beszédes pél-
da. Ugyan ki számított arra, hogy Isai fi ai közül a legki-
sebb, a nyájőrzőnek otthon hagyott lesz Jahve választott-
ja a királyságra.” (Szabó Andor: Lábam előtt mécses a Te 
igéd. Kálvin Kiadó)

„Vigyáznunk kell azonban, hogy milyen értelmezést ho-
zunk ki az ilyen versekből, mert a héber nyelvben az örök-
kévaló vagy örök szavak alapvető jelentése egyszerűen egy 
nagyon hosszú időszak.” (Cornelis van der Waal: Kutassá-
tok az Írásokat! Iránytű Kiadó)

„»Csak annyi időre szolgáltatja ki őket, amíg a szülő 
asszony szül, de megmaradó honfi társai hazatérnek Izra-
el fi aival együtt.« (2. vers) A messiást megölték, ezért Isten 
kiszolgáltatja őket. Bizonyos értelemben Isten feladta Iz-
raelt, most pedig egy olyan időben élünk, melyben Isten a 
nem zsidókkal foglalkozik, őket hívja magához és Krisztus 
testébe. (…) Mikeás próféta azt írja, ő a mi békességünk. 
Pál pedig azt írja az Efezusiakhoz írt levelében, hogy Jézus 
a mi békességünk, aki lerombolta a falakat Isten és ember 
között, és mindannyiunkat eggyé tett őbenne. Addig nincs 
igazi békesség, amíg le nem omlanak a válaszfalak. Ő a mi 
békességünk, ő lerombolta a válaszfalakat.” (Chuck Smith: 
A Biblia lépésről lépésre. Az Ószövetség és az Újszövetség ta-
nításai MP3-as CD-n. Th e Word for Today)

Illusztrációk

GONDOLATOK

(a karácsonyról)
Bár az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik, a 
karácsony áldása időtlen időkig megmarad a béke, az öröm 
és a szeretet örök ígéretének. Boldog karácsonyt!

Ölelésből és mézből sohasem elég – gondolkozott Mi-
cimackó. Karácsonykor pedig mindkettőből duplán jár. 
Boldog karácsonyt!

Karácsonyi sms-ekből

„Ne feledd, ha a karácsony hiányzik a szívedből, akkor a 
fa alatt sem találsz rá!”

Charlotte Carpenter amerikai író

(Betlehem, bár a legkisebb vagy)
„Mert mi is a jászol? Állatok etetője. Így a jászollal együtt 
megjelenik lelkünkben az istálló képe, a benne lévő állatok-
kal. Hány templomot éreztünk megbecstelenítve, mikor a 
török megszálláskor templomainkat istállónak használták. 
Vagy a második világháború idejéről is vannak tapaszta-
lataink. A jászol ezt az istállót idézi legszentebb érzéseink 
középpontjában.”

Jelenits István (1932–) piarista szerzetes, tanár, író

(hazatérnek)
„…sokat lehet tenni akkor is, ha semmit sem tehetünk. 
Magát a Mindenható Istent is sorompóba állíthatjuk, ha 
magunk tehetetlenek vagyunk.”

Gertrud von le Fort (1876–1971) német írónő

(A nyáj elé áll, és legelteti)
„Kegyelemmel van hozzánk, s mi erre bátran hivatkozhatunk. 
Hiszen éppen arra kereszteltek meg, s az evangélium hozzá a 
pecsétes igazolvány, hogy én Krisztus kedves báránya vagyok. 
Jó pásztor Ő, aki megkeresi elveszett juhocskáját… Annak vé-
delmében nyugszom, aki mindenét nekem adja, hordoz, meg-
tart. Míg báránya vagyok, míg Pásztoromat meg nem tagadom, 
s Tőle botorul el nem szakadok – addig nem veszhetek el.”

Luther Márton

VERS

(hazatérnek…)
Áprily Lajos: Karácsony-est

Angyal zenéje, gyertyafény – 
kincses kezem hogy lett szegény? 

Nem adhattam ma semmi mást, 
csak jó, meleg simogatást. 
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Mi győzött érdességemen? 
Mitől csókolhat úgy kezem? 

Simogatást mitől tanult? 
Erembe Krisztus vére hullt? 

Szemembe Krisztus-könny szökött? – 
kinyúló kézzel kérdezem. 

Áldott vagy a kezek között, 
karácsonyi koldus-kezem

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Kemény szavú ez a próféta! Az embereket meg kellett taní-
tani arra, hogy helyes istentiszteletet végezzenek. Egyéb-
ként csupán bálványimádás, amit tesznek. Ezért az Úr ki-
jelenti magát. Ha a Messiás uralkodik, akkor az emberek 
helyes istentiszteletet fognak tartani, életük nem lesz cél-
tévesztés, önámítás. A próféta kijelenti, hogy a Messiás 
uralkodása idején lesz a béke. Megjelenik a Megváltó, és 
az lesz a helyes, ahogyan ő használja a hatalmát, ahogyan 
ő gyűjti össze a népet. Ő lesz a békesség. 

Érdekes kifejezés, hogy „származása visszanyúlik a haj-
dankorba”. A hajdankor inkább mese vagy emberi történe-
lem. A Ká roli-fordítás szerint „öröktől fogva van”. Az örök-
től fogva lévő nem egyenlő a hajdanival. A Károli-fordítás 
szerint ez összecseng János evangéliuma elejével. 

Nem is gondolnánk, 
• hogy Betlehemből, a legkisebből származik (a leg-

nagyobb a legkisebből);
• hogy a gyülekezetben Isten igéje szól, hogy itt van 

közösség, amelyben a megtérés, újjászületés lehe-
tősége van elrejtve;

• hogy szükségünk van Messiásra;
• hogy ő lesz a békesség, és nem az, ami most van;
• hogy mindez kezdettől el van rendezve, hogy ami-

kor megjelenik, tudják, ő született meg.
Isten minden ígérete őbenne teljesedett be. Isten ígére-

tei beteljesülnek. A ma emberének célja: hatalom és pénz 
teljes összefonódása. Csakhogy ez nem békességet, hanem 
további fenyegetést szül. Jézus programja az, hogy az a bi-
zonyos hatalom lényünknek a legbelsejében kezdődjön el, 
csak akkor terjedhet ki. Miért nem engedjük ki az életün-
ket a kezünkből, s adjuk át neki, hogy ő vezessen? Ő a bé-
kesség! Hiszen életről és halálról van szó. Ha nem kell a 
betlehemi Krisztus, akkor a halált választottuk. De meg-
tapasztaljuk, ha az ő hatalma terjed ki, az ő közelsége, ki-
sugárzó szeretete, akkor van békességünk. Ha valami fe-
nyeget, akkor az ő hatalma tudja ezt megszüntetni, mert 
övé a hatalom és a dicsőség. Ha az én szívemben rezonál 
szava, akkor kapom a békességet. Ha ő legeltet, akkor nyu-

godtan élek (Károli: „és bátorsággal lakoznak”). Ez a bé-
kesség a lelki egyház által terjed ki a föld határáig az ige-
hirdetésen és a szentségeken keresztül.

Karácsony második napja
Ézs 49,13–16a

Igehirdetési előkészítő

Amikor szólunk

Egy nagyünnep másnapja. Ilyenkor óhatatlanul előjönnek 
a szokásos kliséink. Ma kevesebben lesznek, alig egy át-
lagos vasárnapnyian… Ráadásul, akik mégis ott lesznek, 
ők is fáradtak már – az ünnep előtti készülődéstől meg az 
ünneptől. Aki végigprédikálta a negyedik adventi vasár-
naptól a nagyünnep időszakát, talán már maga is fáradt, 
talán már magában is megfogalmazódik a kérdés: mi újat 
tudok még mondani, hogyan tudok még motiválni, ins-
pirálni másokat. Ráadásul itt lesz még a holnap is – épp 
vasárnapra esik… (Ilyenkor, aki megteheti, „lepasszolja” 
a második napot, és aki „megkapta a passzot”, úgy érzi, 
mindent elölről kezdhet, és újra térítheti vissza az embe-
reket a 24-ei este hangulatába…)

Megszoktuk, hogy így egy „másnapon” már kivezetni 
kell az embereket az ünnepből, és elmondani, hogy az ün-
nep erejéből, békéjéből, csodájából ugyan vigyünk már va-
lamit a hétköznapok valóságába is. De talán már magunk 
sem érezzük hitelesnek ezt a felszólítást. Lehet, hogy még-
is elmondjuk, miközben mi magunk is érezzük, évek-évti-
zedek tapasztalatából leszűrhettük már: sok minden nem 
fog változni az ünnep után sem. Maradnak ugyanazok az 
emberek, ugyanazokkal a problémákkal, ugyanazokkal a 
gyengeségekkel és erősségekkel, ugyanazokkal a félelmek-
kel és kétségekkel. Így már talán magunk se tudjuk, mit is 
kellene mondanunk. Utolsó esély az ünnepen a nagy változ-
tatásra, az ünnep ajándékának átmentésére, amelyben ta-
lán már mi magunk sem hiszünk. Ilyenkor időnként ezért 
érdes a hangunk. Talán kicsit szemrehányó is – és éppen 
ezért erőtlen, nem motiváló és nem inspiráló.

Ahogy mondjuk

Olyan jó lenne, ha minden klisén, minden sztereotípián túl 
magával ragadna a másnapi ige üzenete és iránya. Olyan 
jó lenne, ha nem is akarnánk mást, mint „engedni a csá-
bításnak”, és csak arra az irányra fi gyelni, amit igénk ki-
jelöl. Olyan jó lenne, ha egy pillanatra se kísértene meg a 
gondolat, hogy ez az üzenet az ünnep másnapján kevés, és 
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ennél több kell. Olyan jó lenne, ha ugyanaz a belső indulat, 
szinte kibeszélhetetlen közlésvágy ragadna magával, amely 
igénket meghatározza.

Nem tudom másképpen elképzelni az üzenet közlőjét, 
mint egy örömtől ugrándozó, boldog „embert”, akit szétfe-
szít az az üzenet, amit el akar mondani a másiknak. Ráadá-
sul nemcsak maga az üzenet feszíti szét, hanem az, hogy an-
nak a nagyon konkrét személynek akarja elmondani. Olyan, 
mint amikor a szerelmes keresi a szavakat, hogy elmondja 
a másiknak, mit érez. Vagy mikor az agg édesapa felrántja 
hosszú tógáját, és pipaszár lábaival rohan, hogy a tévelygés 
mélységéből hazatérő fi út magához ölelje. Amikor minden 
gondolata, minden gesztusa, minden mozdulata, minden 
szava, minden mosolya, minden szemrebbenése azért és 
úgy történik, és nem is történhet másért, csak azért, hogy a 
másik megértse az üzenetet, s ezáltal eljusson hozzá.

Nem tudom másképpen elképzelni Istent, amikor vi-
gasztal, erőt ad, meggyőzni akar arról, hogy szán bennün-
ket, könyörül rajtunk, szeret bennünket, csak ezzel a belső 
tűzzel. Az inspirációt, a motivációt a másik, az üzenet cím-
zettje éppen a közlő inspiráltságából, motiváltságából, belső 
tüzéből nyeri. És ha első körben „átragad” valami ránk Is-
ten tüzéből, akkor „talán” egy pillanatra sem kérdés, hogy 
miért kell ekkor és így szólnunk, és mit kell mondanunk. 
„Talán” az sem lesz kérdés, hogy van-e értelme annak, amit 
mondunk, vagy csupán egy lesz ez a mostani igehirdetésünk 
is a több tucat „másnapi” igehirdetések sorában.

Amit mondunk

Isten „repdes” örömében, mert elképzelhetetlenül jót akar 
mondani a „másiknak”. Ott ég benne a közlésvágy. Tudja, 
hogy el kell mondania, és tudja, hogy a „másikat” magával 
kell ragadnia annak, amit mond, és az, ahogy mondja. Már 
kevés minden emberi szó, amellyel kibeszélhetné „érzése-
it”, szavakba önthetné üzenetét. Már az egész teremtettség, 
a másik életének környezete kell hozzá, hogy valamit köz-
vetíteni tudjon üzenetéből. Már az kell, hogy az egész vi-
lág – ég, föld, hegy – mosollyá változzon, hogy megérthe-
tő legyen az az öröm, amely Istenben él azért, amit el akar 
mondani, és azért, mert ezt egy nagyon konkrét „másik-
nak”, az embernek akarja elmondani. Már az embergyer-
mekként felsíró Isten valósága és „lehetetlensége” kell ah-
hoz, hogy megértse a másik a végső üzenet komolyságát 
és mélységét, igazságát és örömét. A karácsonyi történet 
csodája éppen az, hogy az üzenet tartalma és formája tö-
kéletesen egybeesik: Isten az embernek akarja elmondani, 
amit iránta „érez” – és ezért emberré lesz. Maga az ember-
ség, az emberi létezés lesz az, ami minden szemrebbenésé-
vel meg akar győzni arról, hogy Isten megszán bennünket, 
megkegyelmez nekünk, szeret minket.

De Sion, az ember ez mondja: Ugyan már! Nem tudok 

örülni emberségemnek, mert fáj, mert teher. Mert ember-
ségemhez képest – amit te, Uram, olyannyira felmagasz-
taltál, hogy emberré lettél – olyan nevetségesen apró dol-
gok keserítik meg életemet. Mint például az, hogy épp nincs 
munkám, és nem tudom, miből adok kenyeret a gyerekek-
nek, miből fi zetem ki a gázszámlát, pláne, ha hideg telünk 
lesz. Mint az, hogy nincs pénzem, amivel biztosíthatnám 
az emberhez méltó életet családomnak és magamnak. Mint 
az, hogy félek attól a világtól, amelyet te mosolynak szántál 
üzeneted megerősítésére. Mint az, hogy nem tudjuk, miből 
lesz energiánk húsz-harminc év múlva. Mint az, hogy éppen 
emberségünk alakított ki egy olyan világot, amely igazság-
talan, önző és kíméletlen, és én és még nagyon sok millióan 
ennek a világnak az áldozataiként éljünk meg emberségün-
ket, és nem úgy, mintha az a teáltalad oly szeretett emberség 
„mosolykörnyezete” lenne. Mint az, hogy éppen saját em-
berségemtől csömörlöttem meg, mert olyan vágyak és aka-
rat dúl emberségemben, amelyek fájdalmat és szenvedést 
okoznak, és egyáltalán nem tudom azt érezni, hogy tiszta 
és „méltó” lenne, amihez neked, Uram, bármi közöd lehet-
ne. Mint az, hogy úgy érzem, magamra maradtam életem, 
emberségem terhével. Mert elhagytál te is, Uram, mert én 
akartam, hogy ne legyen közöd hozzám, én akartam, hogy 
ne legyél velem – hogy ne kelljen szembenéznem tisztasá-
god, istenséged tükrében saját magammal.

Ott feszül Isten „repdeső örömének” és az ember em-
bersége mélységének feszültsége textusunkban. Isten azt 
mondja: nincs nagyobb ajándék, mint embernek lenni – 
az ember azt: nincs nagyobb teher, mint embernek lenni. 
Ez a feszültség éppen karácsony csodája: a „repdeső” Isten 
a mélységbe alászálló emberré lesz.

Ebben a mélységben, ebben a mindkét fél által katarti-
kusnak megélt „párbeszédben” Isten továbblép. A maga em-
berségének terhétől összetört embert a legtisztább szeretet 
valóságára emlékezteti, arra, ahogy az anya szereti a gyerme-
két. Létezésünk, emberségünk szeretetből fakad, szeretetből 
lettünk azokká, akik vagyunk. Olyan szeretetből, amely ké-
pes saját magáról is lemondani, amely képes fájdalmat vál-
lalni értünk, és amely éppen az átélt fájdalom miatt kitöröl-
hetetlen és soha el nem fogyó. Ahogy a felsíró gyermeket a 
kibeszélhetetlen szeretet fogadja, úgy fogad magához Isten.

– De neked ez sem elég, Ember? – kérdezi Isten. – Hát 
megmutatom, mennyire szeretlek. Tenyerembe véslek. Ha 
a szeretet létezésedet meghatározó pozitív üzenetéből nem 
érted meg, mennyire szeretlek, nem tudok mást tenni, mint 
megélem a szeretet mélységes valóságát neked – a te vilá-
godban, a te fogalmaid között. Tudod, milyen anyaként-
apaként végignézned, hogy gyermekedet leköpik, megve-
rik? Tudod, milyen tehetetlenül végignézned, hogy meg-
fogják a nagy szegeket és a kalapácsot, és a tenyerét meg 
a lábait bitófához szegezik? Tudod? Tudod. Nem tudok, 
és nem akarok többet mondani neked: ennyire szeretlek.

K E N D E H  K .  P É T E R
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Tallózó

(Tekintettel arra, hogy a textus egy része 2006 karácsony 
másnapján is alapige volt, a Lelkipásztor 2006/12. számá-
nak 475. oldalán már olvasható egy tallózó, ezért most az ott 
már megjelent kommentárrészleteket mellőzöm. A szerk.)

„Ezek a versek valamiképp összefüggnek az első hat vers-
ben olvasható énekkel az Úr Szolgájáról.” (A Szent István Társu-
lat bibliajegyzetei. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„Igen, mindezek elfelejthetők. Szó szerint: »Ezek is meg-
feledkeznek« (az imit régi fordítása). (…) »tenyereimre vés-
telek«. Merész költői képpel a próféta úgy állítja elénk Cijónt, 
mintha be volna rajzolva Isten kezébe, úgyhogy ő maga és 
leomlott falai mindig emlékezetében vannak.” (A Hertz-
Biblia jegyzetei. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„Sion (vagyis a jeruzsálemi nép) úgy érezte, mintha Is-
ten elhagyta volna (14. v.). De Isten azzal válaszolt, hogy 
természetesen nem feledkezett el Izraelről. Nem is lenne 
képes erre, hiszen ő olyan, mint a nemzet anyja. A nem-
zet bele van vésve tenyerébe. Ezért bármikor, amikor jel-
képesen szólva felemeli kezét, látja a nemzet nevét, és em-
lékszik a népre.” (A Biblia ismerete kommentársorozat. Ke-
resztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

„Az egész Szentírás egyik legmegindítóbb kifejezése az 
isteni szeretetről. Isten női vonásai természetesen beillenek 
a kontextusba, amely a fallal körülvett várost úgy mutatja 
be, mint élettel terhes anyát.” (Jeromos Bibliakommentár. 
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat)

„Isten a tenyerébe véste Jeruzsálem alaprajzát vagy ké-
pét, úgyhogy ez állandóan a városra emlékezteti. A 17. vers-
ben határozott ígéret következik a város újbóli felépítésé-
re.” (Biblia – Magyarázó jegyzetekkel. Magyar Bibliatár-
sulat, Kálvin Kiadó)

„Egészen egyedülálló kép, hogy a markaiba metszett be 
engem. Ha munkába fog, mindig fájok neki, s máris eszé-
be jutok. A tenyér érzékeny, oda nem szokás tetoválni.” 
(Szabó Andor: Lábam előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„(»De Sion ezt mondta: …«) jól érzékelteti a Jeruzsálem 
bukása feletti fájdalmat és a bénultságot, amit azok érez-
tek, akik mindezt átélték. (…) Mindaddig, amíg Sion ro-
mokban hevert, ott kísértett az érzés, hogy Isten elhagyta 
Izraelt. Kevesen láttak olyan tisztán, mint például Dániel, 
aki képes volt ezen felülemelkedni. A legtöbben mélysége-
sen elkeseredtek, s túl nehéznek és kilátástalannak érezték 
a hitért és a reményért folytatott újabb küzdelmet. Ez a sza-
kasz erről a küzdelemről és az ezzel járó fájdalomról szól.” 
(Barry Webb: Ézsaiás könyve. Harmat Kiadó)

Illusztrációk

GONDOLATOK

(Ujjongjatok, egek, vigadozz, föld)
„Nem minden öröm vezet Istenhez, de Isten – ha olykor 
kerülőutakon is – mindig az örömhöz vezet.”

ismeretlen szerző

„Ne feledd, hogy az Istenhez vezető első közvetlen út az 
imádság. A második közvetlen út a boldogság.”

Paulo Coelho (1947–) brazil író

„A legjobb karácsonyi dekoráció a fülig érő mosoly.”
ismeretlen szerző

(Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e 
méhe gyermekén?)
„A szülő és a gyermek kapcsolatában nem a gyermek a kez-
deményező. Imádságunk is felelet: Isten jótéteményeire. 
Érthető, hogy ez az imádság ott vált legtisztábbá, legigazib-
bá, ahol Isten nemcsak gondoskodásával fordult az embe-
rekhez, hanem meg is szólított minket, s beavatott legsze-
mélyesebb életébe. Először küldöttei által, aztán úgy, hogy 
Isten »szava testté lett, és köztünk vett lakást« (Jn 1,14).”

Jelenits István (1932–) piarista szerzetes, tanár, író

(Íme, tenyerembe véstelek be)
„Isten döntései kifürkészhetetlenek, de mindig értünk 
vannak.”

Paulo Coelho
VERS

(vigadozz, föld)
Dsida Jenő: A Gyermek dícsérete

Ti már nem hozhattok jóhírt nekem.
Ami jó van, magamtól megtaláltam
az erdőkben, hol sok-sok este háltam
– s keresztelő Jánosként hírdetem.

Most járok hóban és halálra váltan,
ám ez számomra boldog kínt terem;
a hófuvásban gyakran hirtelen
csak térdre hullok: Gyermeket találtam!

Goromba ágak az arcomba vernek,
de én megyek tovább, egy kis haranggal
viszem a drága hírt az embereknek:

Bennem van, íme, csengő és harangdal
és bennem van a legnagyobb, a Gyermek –
a fényes jászol s valamennyi angyal.
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Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Az első kérdések

Miért szólal meg a 14. versben a kétely, mi oka van „Sion-
nak” azt mondani, hogy „elhagyott engem az Úr…”? Jó 
volna ismerni az előzményt vagy a hátteret. A „szívembe 
véstelek” esetleg még mélyebb ígéret lehetett volna. Miért 
pont a tenyér képét hozza a prófétai ígéret? Van talán vala-
mi párhuzam, különleges szimbólum ezzel kapcsolatban?

Az első benyomások

„Nem feledkezem meg rólad”; „Tenyerembe véstelek”; „meg-
könyörül az Úr a nyomorulton…” – ezek voltak azok a kife-
jezések, amelyeket első olvasás után is megjegyeztek, s így 
haza tudtak volna vinni gyülekezeti tagjaink.

Az első érzések

Bizalmat ébreszt a vigasztalás, ahogy Isten biztosít hűsé-
géről. Nyugalmat sugároz a kép, ahogyan ígéri: nem fog 
elfelejteni minket. A biztonság jóleső érzését adja: erős 
kezekbe, tenyerekbe véstek. 

Az első gondolatok

A karácsonyi üzenethez szépen kapcsolódik: a „legújszövet-
ségibb” ószövetségi ige ez, úgyhogy nem kérdés, hogy mit 
keres itt ezen az ünnepen. Az Ószövetség valóban az Új-
szövetségben bomlik ki: ez a prófécia, különösen annak 
örömujjongása a karácsonyi angyali kórusra rímel. Érde-
kes a kontraszt az esemény és annak jelentősége között: 
egy kis falu átmeneti szállójában megszülető kisded olyan 
örömöt hoz a világnak, hogy a hegyek is belerendülnek az 
ujjongásba, az egek és a föld is örül…

„Elhagyott az Úr…” – lehet, hogy sokan ezt gondolják a 
munka, a pénz vagy a biztonság hiánya és a rossz sors mi-
att. Vajon meghallják-e a folytatást? Tudunk-e még örülni 
karácsony másnapján, tudunk-e még ujjongani a hegyek-
kel együtt? Hiszen kimerítő ünnepsorozat után leszünk 
(vendégek, sok alkalom). Talán a „tenyerembe véstelek” 
kifejezésben már egy kicsit a golgotai kereszt is benne van. 

Karácsony utáni vasárnap
Ézs 45,5–8

Igehirdetési előkészítő

A vasárnap jellege

Karácsony után vagyunk. Karácsonykor a testté létel (in-
karnáció) misztériumát ünnepeltük, azt, hogy a végtelen 
és tökéletes Isten „átszakította a mennyet”, és belépett a 

véges és tökéletlen, vesztésre álló embervilágba. A törté-
nelem megfordult karácsonykor, az Ige testté lett, és Isten 
békességet hozott a békétlen világba. Jó tudni, hogy a római 
katolikus egyházban ez a vasárnap a szent család vasárnap-
ja. A szent család átéli a védettség, a békesség harmóniáját, 
ámde a veszélyeztetettség (menekülés Egyiptomba) érzését 
is. A vasárnap témája „a békességet szerző Isten”. A lekciók: 
Lk 10,5–9 („Békesség e háznak”, „békesség fi a”) és Ef 2,13–18 
(„Krisztus a mi békességünk”, akiben Isten „lebontotta az 
elválasztó falat, az ellenségeskedést”, „egy testben a kereszt-
fa által”, „őáltala van menetelünk az Atyához”). A jászolra 
már rávetődik a kereszt árnyéka: ami karácsonykor elkez-
dődött, az majd nagypénteken és húsvétkor teljesedik ki. 

Az oltári igék textusunk (teológiailag sűrű és bonyo-
lult) 7. verséhez csatlakoznak: „békességet és bajt szerzek”. 
Az igehirdetés nagy kérdései: kicsoda az Isten? Mi a kü-
lönbség az egy igaz Isten és a bálványok között? Miképpen 
tudja az egy igaz Isten saját céljaira használni, sőt „az Úr 
pásztorának” és „az Úr felkentjének” nevezni és tekinte-
ni azt is, aki az ő választott népétől idegen? Mondanivaló: 
nem a „születés” tesz szentté, azaz Istenhez tartozóvá, ha-
nem Isten akarata és választása. Isten sokszor sújt is ben-
nünket („bajt szerez”), de csak azért, hogy lerombolja a szí-
vünk által állandóan újratermelt bálványainkat.

Kor- és formatörténeti jellemzők

Círus vagy Kürosz (Kores) perzsa király Kr. e. 559–529 kö-
zött uralkodott. A babiloni birodalom összeomlását követő 
esztendőben az oda deportált zsidóknak azt a parancsola-
tot adta, hogy térjenek vissza Jeruzsálembe, és építsék új-
já templomukat (vö. 2Krón 36,22–23; szó szerint ugyanaz, 
mint Ezsd 1,1–3). Idézet Círusról egy agyaghenger felira-
tából: Marduk isten keresett egy szíve szerinti fejedelmet, 
harc nélkül vezette őt Babilonba, s megkímélte a várost a 
pusztulástól (lásd Karasszon Dezső: Ézsaiás könyve. In: 
Jubileumi kommentár). Círus egyszerre volt Marduk kö-
vetője, de elismerte Izrael Istenét is.

Formailag textusunk egy hosszabb himnusz része. A 
44,24–45,8-ban az Úr önmagáról szóló dicséretét olvassuk; 
benne Círusról is szó esik, akit, noha a választott néptől ide-
gen, mégis 44,28-ban „az Úr pásztorának”, 45,1-ben „az Úr 
felkentjének” nevez. A himnuszban elhívási és trónralépési 
orákulomot is találunk (Karasszon uo.).

Homiletikai jellegű exegézis

5. vers: az Úr „bemutatkozása” Círusnak. „Én vagyok az Úr, 
nincs más Isten rajtam kívül! Én öveztelek fel, noha nem ismer-
tél.” Isten indirekt módon cselekszik, a perzsa királyon keresz-
tül „hozza rendbe a dolgokat”, saját céljaira használja az idegent. 
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Isten mindenkinek az Ura, de „Atyja” csak annak, aki őhozzá 
tartozik, őt követi, akit fi ává fogadott, adoptált Jézus Krisztus 
által. Isten negatív személyeket is használhat céljaira (például 
Attila, „Isten ostora”), de Círus nem negatív, mert pásztornak, 
sőt fölkentnek nevezi őt. Az 5. vers megismétli a textusunk előt-
ti szavakat: „noha nem ismertél”. Fontos, hogy nem esetlegesen, 
öncélúan, hanem Jákób, Izrael kedvéért (érdekében) szólította 
meg Círust az Úr, s adott neki híres nevet (4. vers).

6. vers: az Úr „használja” Círus politikai erejét, hogy 
rajta keresztül tudja meg a világ, kicsoda ő. Itt is ismétli, s 
ezzel nyomatékossá teszi ezt a gondolatot: „Én vagyok az 
Úr, nincs más isten rajtam kívül!”

7. vers: „énbeszéd” (ötször hangzik el az egyes szám első 
személyű névmás – asszociálhatunk Jézus „Én vagyok…” 
mondásaira). A vers első fele egyértelmű, és teljes összhang-
ban van a Genezissel. Isten teremtette a világosságot – itt 
hozzáteszi: és a sötétséget. Fontos, hogy érezzük a párhuza-
mos szerkesztés ritmusát a szövegben! Nehézséget okozhat 
a vers második fele. Leginkább problematikus: „Én alkot-
tam a világosságot, én teremtettem a sötétséget, én szerzek 
békességet, én teremtem a bajt.” (Károli-fordítás: „békessé-
get és gonoszt teremtek”.) Azonnal felvetődik a kérdés: az Úr 
lenne a gonosz „teremtője”? Tőle származik a baj és a rossz? 
Tehát ő a felelős? Egyesek szerint ezzel a hangsúllyal a szer-
ző a perzsa vallás dualizmusát tagadja. Jer 31,35 is azt mond-
ja, hogy „az Úr, aki napot adott…, felriasztja a tengert is”.

Érdemes egyrészt töprengenünk ezen: mi is az Isten 
„sötét oldala”, „bal keze”, „háta” stb. Másrészt segít, ha a 
vers hatástörténetét tanulmányozzuk. Hasznos kiadvány 
a Robert L. Wilken által szerkesztett Th e Church’s Bible cí-
mű sorozat, amelyben patrisztikai és középkori szerzők re-
leváns magyarázatait olvashatjuk. A Wilken által összeál-
lított Ézsaiás-kommentárban (Eerdmans, 2007) megtud-
hatjuk, mit mondott Órigenész, Augustinus és Nagy Szent 
Gergely e nehéz szakaszról. Órigenész Jób 2,10-et idézi: „Ha 
a jót elfogadtuk Isten kezéből, a rosszat is el kell fogadnunk.” 
Sokan azt mondják – írja Órigenész –, hogy a gonosz is az 
Úrtól jön. Ám az Isten nem teremti a gonoszt. Augustinus 
Róm 11,22-t idézi: „Lásd meg Isten jóságát és keménységét.” 
Nagy Szent Gergely azt mondja: „Nekünk úgy tűnik, hogy 
Isten gonoszt is teremt, pedig a valóságban ezt csak mi 
látjuk így, amikor bűnünkben pervertáljuk az ő jóságát.”

Ebben a fél versszakban benne van Luther theologia 
crucisa is. A kereszt teológiájának legtöbb hivatkozásban 
megjelenő igéje az Ótestamentumban található: 2Móz 33,18–
23 (Isten háta); 5Móz 32,39–42 (összezúz és gyógyít); 1Sám 
2,6–7 (Az Úr megöl és megelevenít, Anna éneke); Ézs 28,21 
(Isten szokatlan tettei, rendkívüli munkája); Ézs 45,15 (rej-
tőzködő Isten); Ézs 53 (szenvedő szolga); illetve a bűnbánati 
zsoltárok. A Lutherre jellemző támadó, szinte istenkárom-
ló kép azt is sugallhatja, hogy a kíváncsiskodó Mózesnek a 
„hátsó” részét, s nem a szakrálist, nem orcáját mutatta meg. 
Ezt szemlélhetjük a keresztben is: a mocskot, a bűnt, a fer-

telmességet. Ezt mutatja meg nekünk Isten. De ebbe a mo-
csokba, a tőle nem várt, szokatlan dologba (Ézs 28,21), az 
opus alienumba, bal kezébe belerejti annak ellentétét, minket 
szerető és megmentő irgalmát, az opus propriumot, a jobb 
kezét. De mindez csak a hívő szemlélőnek tárul fel. Csak a 
hit ismeri fel Isten szörnyűséges ítéletében az ő megmentő 
irgalmát. Isten kérlelhetetlen haragja (ira severitatis) mö-
gött az ő könyörületes haragja (ira misericordiae) rejtőzik!

8. vers: áldáskívánás: „Egek, harmatozzatok a magas-
ból, hulljon igazság a fellegekből! Táruljon fel a föld, és te-
remjen szabadságot, sarjadjon igazság is vele! Én, az Úr te-
remtettem mindezt!” Isten teremtő beszédaktusa: amint 
kimondja, már meg is lesz. Figyeljük meg a gazdag meta-
forákat: az egek harmatoz(za)nak; az igazság hull(jon) az 
egekből; a föld feltárul(jon); az igazság sarjad(jon). Meg-
próbáltatás és a „puszta ország” után az oázis jö(jjö)n. Az 
eső az igazság esője, az ige esője. Az áldás valóságossá, élő-
vé teszi az imént elhangzott szavakat.

Az igehirdetés felé

Kicsoda az az Isten, aki emberré lett? Miben különbözik 
ő a bálványoktól?

Milyen „speciális tulajdonságai” vannak a mi Istenünk-
nek? (Az idegent tudja felhasználni szent céljai elérésére, 
ezért „Az Úr csodásan működik”. Leleményes Isten a mi-
énk! Ebben az ébredési énekben is benne van a theologia 
crucis és a deus absconditus.

Miért tette mindezt Isten? Hogy békességünk legyen 
ővele. Csak a baj, a kereszt „árán” tudott nekünk békessé-
get szerezni. Ez hitünk „drámája”, s jó esetben ez az ige-
hirdetés „csúcspontja” is egyben.

Krisztusban új teremtmények vagyunk, új életünk van, 
s erre az életre Isten az ő áldásainak záporát adja. Az isten-
követő élet áldásait (békesség, közösség Istennel és az em-
berekkel, család stb.). Karácsony után, a két ünnep között 
élvezzük a családi közösség áldásait! Ha egyedül vagyunk, 
az Istennel, a gyülekezettel való közösség áldásaiért adjunk 
hálát! Nem megpróbáltatások nélküli élet a keresztény élet, 
de az „igazság záporának” áldása „terem szabadságot”.

(Korábbi feldolgozások: Lelkipásztor, 1962, 636. o.; 1984, 
699. o.)

F A B I N Y  T I B O R

Tallózó

„Az elhívás célja túlmutat Kyroson. Egyrészt Izrael, Isten 
választott »szolgája« a cél, másrészt az embervilág »napke-
lettől napnyugatig«. Mindenkinek meg kell tudnia, milyen 
hatalmas az Úr. (…) Az abszolút monotheizmus értelmében 
azt tanítja, hogy Isten »sötétséget és világosságot alkotott«. 
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Ez túlmegy a teremtés és a bűneset történetén, amely szól 
ugyan arról, hogy Isten világosságot alkotott, de a sötétsé-
get előfeltételezi.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-
ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„Az Ószövetség csak itt említ egy idegent az Úr fölkent-
jeként – héb. māšîah, vagyis »messiás«.” (Jeromos Biblia-
kommentár. Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat)

„Círus üdvösségtörténeti szerepe egyszeri; kivétel a sza-
bály alól. (…) Nincs felhatalmazásunk, hogy bárkit a törté-
nelem mégoly nemes alakjai közül is hasonló fölkent sze-
reppel ruházzunk fel.” (Szabó Andor: Lábam előtt mécses 
a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„Az, hogy ez a pogány uralkodó, aki itt név szerint is 
említésre kerül,1 olyan pontosan fogja végrehajtani az Úr 
előzetes kijelentését, a végső bizonyítéka lesz annak, hogy 
az Úr valóban Isten. (…) Bár a 45,1–7 címzettje Círus, ezek 
a szavak elsősorban mégsem neki szólnak, hanem azok-
nak, akik türelmetlenül várták megérkezését Babilonba. 
(…) Sokak szemében ezért bizonyára úgy tűnt, hogy en-
nek a címnek Círusra való átruházásával Isten egyszer s 
mindenkorra elfordult Dávid házától. (…) nem erről van 
szó. Círus csupán ideiglenes »messiás« volt (…). Isten ar-
ra fogja felhasználni Círust, hogy visszavezesse népét Je-
ruzsálembe (…). Isten hosszabb távú tervében is Jeruzsá-
lem volt az a város, ahová Izrael valódi Messiása, Dávid fi a 
végül eljött, hogy betöltse küldetését, és innen terjedt el az 
evangélium szerte az egész világba.” (Barry Webb: Ézsaiás 
könyve. Harmat Kiadó)

Illusztrációk

GONDOLATOK

(nincs isten rajtam kívül!)
„Majdnem azt lehetne mondani, hogy nem létezem csak 
abban a mértékben, amelyben más számára létezem, azaz 
kiélezve: létezni annyi, mint szeretni.”

Emmanuel Mounier (1905–1950) francia fi lozófus

(teremjen szabadságot, sarjadjon igazság is vele!)
„Ahol a szabadság a rend,
mindig érzem a végtelent.”

József Attila (1905–1937) költő

„A szabadság végső, érett gyümölcse: a bölcsesség, a mér-
sékletesség és a könyörület.”

Th omas B. Macaulay (1800–1859) angol esszéíró

 1 „Vö. 45,4. A legtöbb bibliakutató elfogadhatatlannak tartja, hogy 
Ézsaiás, Istentől ihletet kapva, konkrétan megnevezte volna Círust 
150 évvel megszületése előtt (…), azonban (…) ez a jövendölés nem 
lehetetlen egy olyan ember számára, aki Istentől kapja ihletését.”

„A szabadság határait az igazság szabja meg.”
Jules Renard (1864–1910) francia író

(Táruljon fel a föld, és teremjen)
„Röviden: megújul és megváltozik szívem alapja és talaja, 
mert Krisztusba vagyok ültetve, és belőle növök ki… Ál-
tala gyümölcsöt is termek, amely nem az enyém, hanem 
a szőlőtőé.”

Luther Márton

(nincs más rajtam kívül)
„Az ember az Istennel való kapcsolatra lett teremtve.
Csakhogy az ember nem akarja, hogy Isten valóban Isten 
legyen az ő életében.
Szívesen venné az adományait, vágyakozik a szeretetre,
a békére, a harmóniára, de magát Istent nem akarja.
Olyan ez, mintha sötét éjszaka vágyakozna a világosságra,
de magát a fényt megvetné.
Istent az emberek gyertyának használják:
meggyújtják, hogy a sötétben megkeressenek valamit,
s azonnal eldobják, amint megtalálták azt.
Minden ember szíve mélyén vágyakozik Istenre,
ugyanakkor azt szeretné, hogy a magáé legyen a döntő szó.”

ismeretlen szerző

VERS
(Én alkottam a világosságot…)

Tóth Árpád: Levél Osvát Ernőhöz (részlet)

Mégis, szemedben – hadd hirdessem én –
Mélységes és komoly lánggal világol
Valami makacs, égi, tiszta fény,
Valami a Betlehem csillagából,
Mely akkor gyúlt ki az egek ivén,
Mikor kincset szült lenn a földi jászol,
S nem tudta a vak éjben senki még,
A barmok közt mily csoda lelke ég.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Az ismeretlenből elhívott Érkező eljött, csillogott és eltá-
vozott. Minden érzés visszazuhant a szürkeségbe az ün-
nepek után. Megkeményedett a süti, a karácsonyfaárusok 
is kipihenték a piaci „ázás-fázás” napjait. Hullik a tűlevél, 
és néhány adventi, karácsonyi tűzön is túl vagyunk. A fö-
lösleges ajándékokat holnaptól be lehet cserélni.

Az ünnep előtt úrrá lett a csillogás, mostanra a szomo-
rúság. A kiürült polcokra legtöbben keserűen néznek, mert 
egy időre meghalt a külső ragyogás ezernyi kis bálványa. 
Adósság kötözi gúzsba a költekezőt, aki lerótta „tisztele-
tét” a pénztáraknál, a mai templomok oltárainál. Ideje föl-
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ismerni az Egyedülit, aki nem elkeserít és kiürít, hanem 
feltölt. Tőle kapunk új lapot, az ünnep kísérő fényeit égbe 
vezető utunkon, mert csak ő marad velünk.

Az ujjnyi vastag aranyláncot hordozó, kezén tíz gyűrű-
vel villogó kisisten is ráébred: bárhol él, a Teremtő elé ezek 
nélkül mehet csak. A világosság és sötétség alkotója átvilá-
gít, s látja a sötétségemet. Hiába mondogatom: „Király va-
gyok, isten vagyok, mindent elintézek, megveszek, lefi ze-
tek.” Nem működik ez az ósdi játék: nincs más szabadító.

A legkeményebb a 7. vers: „én teremtek békességet, én te-
remtek bajt.” Az első rész, az igen. Hozzá illik, ezt várja tő-
le még a hitetlen is, de az utóbbi? Bajt hoz a fejünkre? Bal-
sorsot készít elő, amit annyiszor átéltünk? A rosszat nem 
a gonosz készíti elő? Az Úr teremti a bajt? Miért jön a baj? 
A bűnök miatt? Hogy észrevegyük már egyszer magun-
kat? Úgy tudtuk, hogy csak Jóisten van! Kétféle van? Bé-
keszerző és bajszerző? Beláthatjuk Babits Mihállyal: „kard, 
ha csörren, vér, ha csobban, csak az ember vétkes abban.”

Tudjuk, háborúból békét hozott az Úr a próféta szava-
ival, akkor és most. Egyszerűen és csodával határos mó-
don parancsot ad az égnek, fölszólítja a felhőket, hogy de-
rüljön ki, zuhogjon az igazság. Feladattal, küldetéssel bíz 
meg a Békeszerző. Tavasszal a jól előkészített földbe a ker-
tész elveti a szabadság és igazság magjait, amelyek hiány-
cikké váltak, és szavára a palánták nagyra nőnek. A bet-
lehemi „kis” Király a Golgotán „nagy” Úrrá nő bennünk. 
Mindent ő alkotott, „földjeinkbe beleszántott szépségéből 
egy szilánkot” (Szedő Dénes).

Óév este
Zsolt 62,6–13

Igehirdetési előkészítő

Bevezető gondolatok

Gyermekkoromban szilveszter este mindig elmentünk apu-
kámmal, a barátnőmmel és az ő apukájával a budapesti 
belvárosba. Sétáltunk, álarcokat és süvegeket vettünk, bo-
londoztunk, fújtuk a dudákat és konfettit szórtunk. Min-
dig nagyon szerettem az álarc mögé bújni, eljátszani, hogy 
valaki más lehetek egy pici időre, mint aki vagyok. Szil-
veszter este mindig megállt egy kicsit az idő. Önfeledt já-
tékkal teltek az órák éjfélig, majd elénekeltük a himnuszt 
és koccintottunk. Aztán jött a következő év, a visszatérés 
a mindennapokba.

Felnőtt fejjel is szeretem a játékokat, a bolondozást, és 
igyekszem szilveszter este egy kicsit belecsempészni az éle-
tünkbe ezt a régi hangulatot.

Tovább

Az emberek nem szeretnek megállni. Nem szeretnek las-
sítani, nem szeretnek csendben lenni. Mert nem tudnak. 
Nem mernek szembenézni önmagukkal, mindazzal, hogy 
mi lett vajon a gyermekkori álmaikból, hogy hol tart az 
életük épp most, és hogy vajon mi vár még rájuk – vár-e 
egyáltalán valami – a jövőben. Pedig az év utolsó estéje a 
sok nevetés és játék mellett a megállás pillanata is. Végül 
is mindenki számot vet: milyen volt az év, mennyi volt a 
nyeresége, mit veszített. Sokan gondolnak azokra, akik már 
nem lépnek át velük az újabb évbe. Óév valahol az egyhá-
zi év elejébe betolakodott világi ünnep. Kicsit keveréke a 
böjtnek, a karácsonyi csodának és a feltámadás ünnepének. 
Igen jó, fontos és hasznos lenne, ha megtanulna mindenki 
megállni. Még a lelkész is. A hajtásban, az önsajnálatban, 
a fogyasztásban megtorpanni. Csak hagyni, hogy valami, 
valaki megszólítson, és valami újat mondjon.

Az ünnep

Azt hiszem, az óév az emlékezés mellett a megtorpanás 
ünnepe is. Az istentisztelet idejére, arra a 45 percre kicsit 
időn kívül kerülhet az ember. Visszatekint, elemez, értel-
mez, kalkulál. Előre talán még nem néz, azt majd a követ-
kező napon, bár ez az érzés is benne motoszkál már. De 
meg kell állni, és azt várni, hogy az egész életünkben, a 
saját helyzetünkben vajon mit mond az Isten.

Óévkor, amikor számot adunk önmagunknak, arra is 
kell gondolni, hogy az Úr megítéli majd tetteinket. Végig-
tekint életünkön, és eldönti, mit ért mindez. „Te megfi zetsz 
mindenkinek tettei szerint.” (13. v.) 

Óév estéjén az emlékezés nem csak a földi síkra korlá-
tozódik. Az időn kívüli pillanat el is emelkedik a földről, 
egy csodás találkozásba a mindenható Atyával, a megváltó 
Fiúval és a megerősítő Lélekkel. Mert a legfontosabb mérce 
mindig vertikális síkon kezdődik. Ez az igazi önvizsgálat, 
amikor felülről tudom szemlélni önmagamat. Valahogyan 
Isten szemszögéből, már amennyire ez emberileg lehetsé-
ges. Ezért fontos ünnep az óév. A bulik és játékok, a lazítás 
és komolytalanság mellett háromnegyed órára megszűn-
het minden más, és nem marad, csak az ember és az Isten.

Ez lenne jó. De az emberek rohannak. Sokan dolgoznak 
még ilyenkor is. Vannak, akik legfőképp ilyenkor. Akik el-
jönnek a templomba, vágynak a csodára. Arra, hogy akkor 
megérintse őket valami emberen felüli, valami a magasból, 
és felemelje őket oda, ahol megszűnik minden. Ahol le le-
het tenni a terheket, ahol el lehet felejteni a múltat, és nem 
kell tervezni a jövőt. Ahol csak az ember van és a Szent-
háromság Isten. Az az arca, amely akkor a legkönnyebben 
megfogható és tapasztalható. Ezt kell adni az embereknek. 
Egy biztonságos pontot, hogy merjenek egyedül marad-
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ni önmagukkal és az Úrral. Hogy az ünnep elnyerje mél-
tó helyét a szívükben. 

Ehhez pedig kiváló alap ez a zsoltár.

Az ige

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget.” (6. v.)
Minek is kell a segítség? Talán mert az ember mégsem 

boldogul egyedül. Nem tud szembenézni önmagával, nem 
tud okulni a hibáiból, nem képes egyedül boldogulni. Kell 
az Isten. Mint egy falat kenyér, egy csepp víz, egy korty le-
vegő. Nélküle az ember halott, elveszett.

Képesek vagyunk-e teljes csendben lenni Isten színe 
előtt? Engedni, hogy ha akar, ő beszéljen? Átöleljen, felol-
dozzon, új utakra küldjön?

„Bízzatok benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte 
a szíveteket, Isten a mi oltalmunk.” (9. v.)

Kivel beszélget az ember úgy igazán, őszintén? Átla-
gosan egy szülő napi hét percet beszélget gyermekével, 
ennél kicsit többet házastársával. Pedig az ember szeret 
panaszkodni, elmesélni, milyen sors jutott neki. De ki-
önteni a szívünket mégsem olyan könnyű. Mert ebben 
minden benne van. A szenny és a piszok is. Kis titkok és 
nagy bűnök. Minden, az egész szív, úgy egészében. Isten 
előtt kiönteni magunkból mindent, amik vagyunk, na-
gyon nehéz.

„Csak pára az emberek élete, hazug látszat a halandó-
ké. Ha mérlegre kerülnek, a páránál is könnyebb mind-
egyik.” (10. v.)

Rövid az élet. Főleg akkor érti meg és érzi át ezt az em-
ber, amikor hallja a számokat, a neveket, hányan mentek 
már el. És önkéntelenül is ott lapít a fejében, a szívében a 
tény, hogy ő is követni fogja őket. És fél. Mert a halál, az 
arról való gondolkodás bizonytalanságot és tehetetlenséget 
okoz. Nem tud vele mit kezdeni, mert nem tudja legyőzni, 
és nem is akarja azt, aki már legyőzte. Mert valahol a szí-
ve mélyén minden ember tudja, érzi, sejti, hogy lesz valami 
még utána. Lesz ott valaki, aki nagyobb az embernél. Aki 
mérlegre állít. És akkor kiderül minden. Tudunk-e a halál-
ról gondolkodni életszagúan? Tudunk-e a halálról üzenni 
a feltámadás ragyogásába bújva? Tudunk-e úgy megállni, 
hogy Istenre hangolódunk, aki maga az Élet?

„Ne bízzatok zsarolt javakban, rablott holmival ne kér-
kedjetek! Ha gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok 
el.” (11. v.)

Kell valami megfogható. Tapintható, érezhető. Abban 
lehet bízni, amit az ember lát. Amit maga szerez meg, amit 
maga tesz le az asztalra. Ez a legegyszerűbb formában a 
pénz. Bankjegyek és érmék sokasága. Összegek a számlán-
kon. Hitelkártya és rengeteg tartozás. Az ember akkor ér-
zi magát otthonosan és biztonságban, ha anyagi javakkal 
bástyázza körül magát. Ha vannak tárgyai, értékei, ame-

lyekre büszke. Amelyektől ha megfosztatik, nem érzi ma-
gát teljesnek többé. Ha ebben gyarapszik, minden rendben. 
Akkor is, ha ez a növekedés csak látszólagos, és a mélyben 
hatalmas hullámok tombolnak.

Istent nem lehet így megfogni. Nem lehet így egy do-
bozba zárni, bankszámlára utalni, polcra tenni. Mégis ér-
tékesebb minden ilyesminél. Tényleg az? A legnagyobb ér-
ték az ember életében? Dehogy! Jó, hogy van, mert ha kell, 
lehet hozzá szólni, lehet kérni, fohászkodni és okolni, hi-
báztatni is. Meg számon kérni. De komolyan számolni ve-
le? Minek? Ilyen az ember. De reménység az, hogy eljön az 
idő, amikor végre megérti a lényeget!

„Szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg: 
Istennél van az erő, nálad van, Uram, a szeretet.” (12–13a v.)

Erő, szeretet. Így együtt. Istené mind, de nekünk is adni 
akar belőle. Erejéből, amellyel vizeket választott szét, for-
rást fakasztott, vízen járt és csodák sokaságát vitte véghez. 
Erejéből, amely erőtlen lett azon a fán. Önszántából. Mert 
az embernek szánta magát. Szeretetéből, amely olyan ha-
talmas, hogy az ember még felfogni sem lesz képes soha. 
Ez a szeretet nem kivételez, nem válogat, hanem minden-
kire ragyog ugyanúgy. Amit vagy felfog az ember, vagy el-
pocsékol. Vagy befogja hatalmas napelemekkel, és magá-
ba szívja, hogy működjön az élete, vagy elengedi és hagy-
ja pocsékba menni. 

Ha csak ezt a két dolgot végre megértené az ember! Erő 
és szeretet, a hatalom legnagyobb jelei, mindkettő Isten ke-
zében van. De nekünk is juttat belőle!

Összegzés

Az óév fontos ünnep. Megállás, kiszakadás, felemelkedés. 
Megtapasztalása annak, hogy van valaki felettünk, aki 
igenis törődik az emberrel. A kérdés: az ember törődik vele? 
Elcsendesedik-e Isten színe előtt? Mennyire bízik benne? 
Képes kiönteni szívét előtte, vállalni magát úgy, amint van?

Szembe kell nézni azzal, hogy minden élet véget ér egy-
szer ezen a földön. Az ember megmérettetik. És könnyű-
nek találtatik. Ez az este az a pillanat, amikor elfogadhat-
ja, hogy mégis van segítség, mert valaki így látja jónak, és 
kijárta az Istenhez vezető utat – nekünk. Előrement, de 
dicsőséggel. A trónról pedig lehajol a porszem emberhez, 
akinek csak pára az élete. 

Kiben bízik ma az ember? Miben? Anyagi gyarapodás-
ban, pedig az semmi perc alatt elveszhet, elszállhat min-
den, amit oly szorgosan kuporgatott. Amíg az anyagi világ-
ban van a legnagyobb támasz, nem lesz igazi boldogulás. 

Két dolog: erő és szeretet. Legyen elég ennyi útravaló. 
Ha ebben mártózunk meg, ha ebből töltekezünk, megka-
punk mindent, ami fontos és szükséges. 

Isten pedig az utolsó napon eldönti majd, kinek mi jár.
D E Á K  Á G O T A
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Tallózó

„Az a kijelentés, amelyet a zsoltáríró kapott, fundamentá-
lis jelentőségű. Az a két hatalmas pillér ismerhető meg itt, 
amelyen Istennek ószövetségi és újszövetségi kijelentése 
nyugszik. Egyik pillér Isten hatalma, az ő mindenre kiter-
jedő királyi uralma, »országa«; másik pillér az ő szeretete, 
mellyel az embert önmagával közösségbe vonja.” (Jubileumi 
kommentár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„(…) a zsoltáríróban mennyi hit és bölcsesség van. In-
nen származik nagy, belső csendessége. Mert a hit bölcses-
ség nélkül: eget ostromló szenvedély; a bölcsesség hit nél-
kül: fáradt lemondás. A kettő együtt: egyensúly, derű és 
győzelem. (…) Omlik össze külső világa? Isten az erős vá-
ra. Inog lábai alatt a talaj? Az Úr az ő kősziklája. (…) Ha-
lálra keresik? Isten életet ad.

Lassanként devalválódik előtte ennek a világnak min-
den értéke. Imádkozása tanításra fordul, s kér mindenkit, 
aki hallja szavát: Bízzatok benne minden időben!” (Ra-
vasz László: Az Ó/Újszövetség magyarázata. Kálvin Kiadó)

„Az emberi élet csak pára (…). Az emberek annyira 
jelentéktelenek, hogy ha megmérnék őket, meg sem moz-
dulna a mérleg mutatója. (…) őnála van az erő és a szere-
tet. Ezért az Úr mindenkinek igazságot fog szolgáltatni.” 
(A Biblia ismerete kommentársorozat. Keresztyén Ismeret-
terjesztő Alapítvány)

„A nyugalmas és győzelmes élet titka az, ha mindent 
tőle várunk, és semmit sem embertől, nem tekintünk ön-
magunkra, és az Urat magasztaljuk.” (Arno C. Gaebelein: 
Ószövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„A zsoltáros azt kívánja mondani, hogy (…) egy kije-
lentést kapott Istentől kétszeres tartalommal (nála van az 
erő és a szeretet).” (Biblia – Magyarázó jegyzetekkel. Ma-
gyar Bibliatársulat, Kálvin Kiadó)

„Az üldözött, de békességet árasztó kegyes tehát igen 
jól tájékozott. Mi a titka mégis a rendíthetetlen nyugalom-
nak? Az, hogy az Isten szólott egyszer hozzá, és ő egyből 
két dolgot is megértett (12). Nem valamikor egyszer szólt 
az Isten, hanem akkor, amidőn szorongatottságában hoz-
zá menekült. Talán e zsoltár megszületése előtt közvetle-
nül. Nyugalma tehát ezzel magyarázható.

Ennyire fontos az ige hallgatása! A benne felhangzó, ne-
kem szóló üzenet felfogása hitem antennáival.” (Szabó An-
dor: Lábam előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

Illusztrációk

GONDOLATOK

(Csak ő az én kősziklám és szabadítóm)
„Aki szereti a szabadságot, szereti Istent.”

Angelus Silesius (1624–1677) német költő

„A túlnani világ nélkül az itteni világ vigasztalan talány.”
Johan August Strindberg (1849–1912) svéd író

„Az Isten és az ember igazságának való engedelmesség a 
szabadság első feltétele.”

II. János Pál pápa

(Bízzatok benne mindenkor, ti népek)
„Szilárd meggyőződésem, hogy a gonosz gyökere az élő Is-
tenbe vetett élő hit hiánya. Elsőrendű emberi tragédia, hogy 
a föld azon népei, amelyek azt állítják magukról, hogy az 
általuk Béke Királyának nevezett Jézus üzenetében hisznek, 
milyen keveset mutatnak ebből a gyakorlatban.”

Mahatma Gandhi (1869–1948) indiai államférfi 

(öntsétek ki előtte szíveteket)
„Mindenható… Bocsásd meg kételyeim, haragom, büsz-
keségem. Irgalmad alázzon meg, szigorod emeljen fel.”

Dag Hammarskjöld (1905–1961) svéd politikus,
az ENSZ főtitkára

(Csak pára az emberek élete…)
„Mindannyian lehullunk. De mégis van egy, aki ezt a hul-
lást végtelenül gyöngéden a kezében tartja.”

Rainer Maria Rilke (1875–1926) osztrák költő

(Szólott egyszer az Isten…)
„Minden embernek van élettörténete, és van története a 
lelkének, de van még ezenkívül a léleknek Istennel való 
története is… Hiszen nem úgy van, hogy mi küzdjük ma-
gunkat Istenhez, hanem Isten küzdi magát hozzánk…”

Gertrud von le Fort (1876–1971) német írónő

(Te megfi zetsz mindenkinek tettei szerint)
„Az igazság el nem marad. Tökéletes mérleg működik az 
élet minden részében. Előbb vagy utóbb egész adósságo-
dat meg kell fi zetned.”

Ralph Waldo Emerson (1803–1883) amerikai fi lozófus

VERS

Friedrich Hölderlin: Patmosz (részlet)

Közeli
s megfoghatatlan az Isten.
De ahol veszély fenyeget,
fölmagaslik a menedék is.
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Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Nem vagyok egyedül

Annak, aki Istenben bízva él, mindig igaz ez a mondat. 
Bármi történik velünk, bármilyen helyzetben érezzük ma-
gunkat magányosnak, emberektől elhagyottnak, Isten je-
lenléte mindig valós marad.

Háborgó, összezavart életünk Istennél találhat csendet, békét

Annyi minden zavarja meg a csendet az életben. Mindig 
több a békétlenség a mindennapjainkban, mint a béke. A 
békétlenség sokszor évtizedekig tart a családokban, a bé-
kességet talán csak pillanatokra éljük át. Szomjasak va-
gyunk a csendre, egészen belül, a lelkünk mélyén vágyunk 
a békességre. Magunktól mégsem tudjuk ezt megtalálni, 
elérni.

A szikla és a pára

Megkapó ez a markáns ellentét Isten sziklaszilárdsága és 
az ember mulandósága közt. Ha mindennap tudatában 
lennénk ennek a különbségnek, akkor minden a helyére 
kerülne. Aki tudja, mennyire törékeny az élete, és ismeri 
Isten szeretetét, aki ajándékba adja az életet mindennap, 
az természetesen lesz alázatos, nyitott a másik ember felé, 
bőkezű és nagyvonalú akkor, amikor adhat.

Kérdések

A mérleg képe: első hallásra a mérleg az ember igazságát 
vizsgálja. Csak második hallásra kerül elő az a gondolat, 
hogy a mérleg az emberi élet törékeny voltát méri meg. A 
hallgatók könnyebben asszociálnak a mérleg képéről az 
utolsó ítéletre, a tettek, cselekedetek értékelésére. Ez a gyors 
asszociáció eltakarta a kép szövegbeli értelmét.

„Hazug látszat”: Ugyanígy nehezen érthető első hallás-
ra a kijelentés: hazug látszat az ember élete. Ha azonban 
a kép érthető lesz, akkor a következő gondolatokat hozza 
elő: mindannyian úgy viselkedünk, mintha örökké élnénk. 
Egyikünk sem gondol komolyan arra, hogy az élete bárme-
lyik pillanatban véget érhet. Hiszünk abban, hogy kézben 
tartjuk az életünket, és képesek vagyunk arra, hogy meg-
őrizzük, megtartsuk. Csak ha elkerülhetetlenné lesz az el-
múlással való találkozás, akkor döbbenünk meg, mennyi-
re nincs a kezünkben a saját életünk sem.

Rablott holmik, zsarolt javak: a fogalmak alapján az 
anyagi javakba vetett túlzott bizalom jutott az eszünk-
be. Az elmúlt év gazdasági nehézségei a családok szint-
jén is megmutatták, mekkora hiba a pénzbe vetni min-
den bizalmat. 

Összességében a szöveg nagy segítség lehet abban, hogy 
óév este az ember csendességet találjon, mérleget készítsen. 
Érdemes arra is fi gyelnünk, hogy míg a szöveg elcsende-
sedésre hív, addig óév este az emberek általában inkább a 
hangoskodást, petárdák zaját választják majd.

Újév
5Móz 28,1–3.8–9

Igehirdetési előkészítő

Bevezetés – újév, új kezdet?

A 2010. esztendőben az isteni üzenettel való első találkozásra 
készülve óhatatlanul az új kezdet témája, kérdése, felelőssége 
foglalkoztatja az igehirdetőt és bizonyosan minden embert. 
Nemcsak a sokaknál szinte minden évben megismétlődő 
újévi fogadalmakra és a naptári év által adott új lehetőség-
re kell azonban gondolnunk, hanem arra is, hogy mit hoz 
számunkra a konkrét, előttünk álló esztendő. A minket 
körülvevő világot, annak állapotát látva a legalapvetőbb 
kérdéseket kell feltennünk: miben reménykedhetünk, mit 
várhatunk a következő évtől, tervezhetünk-e egyáltalán? 
E kérdések mind-mind megválaszolásra várnak nemcsak 
magánéletünk területén, hanem országunk s benne egyhá-
zunk jövő éve, sőt akár távolabbi jövője szempontjából is.

Újév ünnepének bibliai olvasmányai valóban az új kez-
detre – legalábbis annak lehetőségére – teszik a hangsúlyt. 
A nap evangéliuma egyetlen versből áll (Jn 2,21), amely nem-
csak az ezen a napon megemlékezésünk tárgyát képező ese-
ményt, Jézus névadását és körülmetélésének történetét írja 
le, hanem arról is bizonyságot tesz, hogy ez a névadás nem 
pusztán emberi ötlet vagy hagyomány alapján, hanem az 
Atyának az angyal által kinyilvánított akarata szerint ment 
végbe. Ez a bizonyságtétel megerősíti, hogy az, akinek ezt 
a nevet adták, az egész világ további létére hatással lesz. Új 
korszakról beszél a levélbeli ige is (Gal 3,23–29), amely kor-
szak Jézus Krisztus megjelenésével vette kezdetét, és amely-
ben nem a törvény cselekvése, hanem a hit által megragad-
ható és gyakorolható – az embereket elválasztó különbségek 
fölött álló – istengyermekség válik hangsúlyossá. A levél-
beli ige Ábrahámra való utalása – az „új kezdet” (5,29) – 
értelmezésünk szempontjából alapvetően fontos gondolat, 
hiszen az újszövetségi hitnek az Ószövetséggel való konti-
nuitását hangsúlyozza, s ezzel az új kezdetnek – máig ható, 
ünnepünket meghatározó – új értelmet is ad.

Exegetikai megjegyzések – az alapige Mózes ötödik 
könyvéből

Első olvasásra úgy tűnik, hogy a kijelölt igehirdetési alap-
ige nem illik az ünnep jellege és az olvasmányok által meg-
határozott képbe. Az itt elhangzó mondatok ugyanis első-
sorban nem kezdetre utalnak, sokkal inkább összefoglaló 
jellegűek, a törvény meghirdetésének végét jelzik, az egész 
Tóra üzenetének visszaidézését s egyben lezárását tartal-
mazzák. Az 5Móz 27,11–28,69-ig tartó szakasz Istennek a 
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népével kötött szövetségét erősíti meg, illetve az Izrael né-
pe előtt álló két út lehetőségét és az azokon való járás kö-
vetkezményeit vetíti előre.

Úgy, ahogy az egész Szentírás, Mózes könyvei is az em-
bernek Istennel kapcsolatos tapasztalatait írják le, s ezen ke-
resztül a hívő ember, az egész választott nép és Isten viszo-
nyába, annak alakulásába engednek betekintést. Isten szava 
az ötödik könyvet záró szakaszban újra válaszút elé állít, utal-
va azokra a történeti és személyes tapasztalatokra, amelyek 
alapján ez a választás mindenkor lehetséges. E koncepciónak 
megfelelően alakul e két fejezet felépítése is. Az alapkérdés 
nem más, mint az Istennek népével kötött szövetségéhez való 
ragaszkodás vagy e szövetség elutasítása. A „törvény igéinek” 
megtartásához, az Úr szavára való engedelmes hallgatáshoz 
(vö. 28,1kk) áldás kapcsolódik, a parancsok megtagadása, az 
isteni szó elutasítása (vö. 28,15kk) átkot von maga után.

A szakasz egészének vizsgálata során szembeötlik, hogy 
az áldásmondások mellett több mint háromszor annyi átok-
mondást találunk. Ez a tény egyrészt arra irányítja a fi gyel-
met, hogy a döntés, amely az ember előtt áll, Isten szándéka 
szerint akkor lesz helyes, ha az a szövetség mellett és nem 
ellene történik. Az áldás- és átokmondások közötti arány 
másrészt arra utal, hogy míg az Istennel való szövetséghez 
ragaszkodó ember állapota, életének folyása, boldogsága rö-
viden leírható (lásd például a talán legrövidebb bölcsesség-
irodalmi konklúziót: „Minden sikerül, amit tesz” – Zsolt 1,3), 
addig az Istenhez való hűtlenségnek, parancsolatai megsze-
gésének számtalan, a mindennapi életben is megmutatkozó, 
mindenki számára szintén észrevehető következménye van.

Az igehirdetés alapigéjéül kijelölt szakasz nem más, mint 
a 28. fejezet első felének áldásmondásaiból való „válogatás”. 
A kimaradt szakasz (4–7. vers) a paraszti életformához köz-
vetlenül kötődő áldásokat tartalmaz, így kihagyása indo-
kolható. A fejezet első három verse Izrael kiválasztottságá-
ra utal, és arról tesz bizonyságot, hogy Isten népének ex-
kluzív ismertetőjele az Isten szavára való hallgatás. Ebből 
az alapgondolatból az igeszakasz értelmezésének két irá-
nya rajzolódik ki. Egyrészt a szövetséggondolat összefüggé-
sében helyénvaló az áldás – már említett – kollektív értel-
mezése. A nép, amely Isten tulajdona, közösségi életében is 
megtapasztalhatja Isten védő szövetségének hatóerejét, lel-
ki, gazdasági (4–5. vers) és katonai téren (7. vers) egyaránt. 
Másrészt Isten áldása mutatkozik meg mindenkin – ez az 
értelmezés individuális iránya –, aki személyes életében tel-
jesíti Isten parancsolatait, s életét azok szerint rendezi be. 
Összefoglalva tehát elmondhatjuk, hogy mind az isteni ál-
dás, mind az átok hatása kiterjed az egyéni és a közösségi 
élet minden területére, sőt a természetre is.

A szöveg egyben arra is felhívja a fi gyelmet, hogy az Is-
tennel kötött szövetség – amely által a nép és tagjai Isten „tu-
lajdona” lesznek – hatásában semmiképpen nem egyszer és 
mindenkorra megszerzett és elveszíthetetlen tulajdon, hanem 
kizárólag a hozzá való hűség eszközével tartható fenn. Sokkal 

beláthatóbban igaz ez az egyes emberre, aki a szövetséget sze-
mélyesen, magán- és közösségi életében, mindennapi viszo-
nyaiban éli meg. A szakaszt záró 9. vers Isten cselekvését hang-
súlyozza újra, így – perikópánkat záró mondatként – biztatást 
jelent minden Isten útján járni akaró ember és nép számára.

Gondolatok az igehirdetéshez

A fenti exegetikai eredmények alapján megállapítható, 
hogy a mózesi ige – a kázusunkhoz és a lekciókhoz ha-
sonlóan – valamiképpen mégis új kezdetre biztat. Legin-
kább talán akkor látjuk be ezt, ha az új kezdetet Lutherhez 
igazodva naponkénti megtérésként, azaz Istennel való kap-
csolatunk naponkénti megújításaként értelmezzük. Hiszen 
sem az Ószövetségben, sem a keresztény életben nem lehet 
szó elölről kezdésről, legfeljebb újrakezdésről, amely nem a 
semmiből, a nulláról indul, hanem a már megszerzett ta-
pasztalatokra, útmutatásokra épít. Ebben az értelemben 
szól ugyanis a Deuteronomium az Isten parancsolatainak 
betartását kísérő áldásról, s eközben épít azokra a történe-
ti tapasztalatokra, amelyek kollektív módon őrződtek meg 
Izrael emlékezetében a szövetségről, a kiválasztottságról és 
Isten áldásának hatásáról a nép és az egyén életében. Az új 
esztendő kezdetén példaértékű lehet ez a visszatekintés, és 
Isten tetteinek, áldásának felismerése, visszaidézése belső 
erőt adhat ott, ahol kívülről kevésbé biztatóak az előttünk 
álló esztendővel kapcsolatos prognózisok.

Alapigénk határozott álláspontot képvisel az Istenhez 
való viszony alakulásának következményeiről, s csupán két 
utat ismer. Az áldás hatására a közösség és az egyén éle-
tében pozitív változás áll be, fejlődés, gazdagodás tapasz-
talható; az átokból ezzel szemben pusztulás következik. A 
változás tehát egyéni és közösségi életünkben az új évben 
is nemcsak szükséges vagy éppen lehetséges, hanem elke-
rülhetetlen. Ebben az értelemben a mózesi üzenet össze-
cseng Klaus Douglassnak2 az egyház megújulásáról szóló, 
sokat vitatott 96 tételének egyikével: „Aki azt akarja, hogy 
az egyház maradjon meg olyannak, amilyen, az nem akar-
ja, hogy az egyház megmaradjon.” (76. tétel) Csupán az a 
kérdés tehát, hogy ez a változás melyik irányba történik.

Amikor változásról beszélünk, sőt kívánjuk is azt, akkor 
hívő emberként el kell gondolkoznunk azon, hogy kitől, mi-
től várjuk a változást. Szekuláris körökben szinte kimerít-
hetetlen a kínálat a lehetőségek piacán: gazdasági élénkü-
lés, nyertes pályázatok, sikeres választások, karrier, nagyobb 
anyagi biztonság szerepelnek – sok egyéb mellett – a listán.

Keresztény emberként ezt a listát nem kiegészíteni sze-
retnénk a bibliai bizonyságtétellel, hanem felülírni. A mi lis-
tánkon csak és kizárólag egy személy szerepel: maga Isten, 

 2 Vö. Douglass, Klaus: Az új reformáció. 96 tétel az egyház jö vő jéről. 
Kálvin Kiadó, Budapest, 2002.
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aki az új naptári év kezdetén áldásával lehetővé tudja tenni 
számunkra az új kezdetet. Ha ugyanis – a deuteronomiumi 
bizonyságtétel nyomán – elfogadjuk, hogy az ő áldásának 
hatása az élet minden területén megmutatkozik, akkor ez az 
egy kapaszkodó, Isten parancsának betartása, a hozzá va-
ló ragaszkodás elég ahhoz, hogy pozitív irányba változzon 
egyéni és közösségi életünk. Hangsúlyoznunk kell azonban 
a mózesi ige radikális üzenetét is: ha nem Istenre hagyat-
kozva kezdjük és folytatjuk életünket az előttünk álló év-
ben, akkor nem lesz áldás a munkánkon, és újabb kudar-
cokat könyvelhetünk el.

Igehirdetésünk egyértelműen pozitív üzenettel zárul-
hat: a valódi, hatékony cselekvő – világméretekben, közös-
ségeinkben és egyéni életünkben egyaránt – maga Isten, 
aki Jézus Krisztusban nemcsak parancsolta, hanem élte is 
a neki tetsző életet. Így nemcsak mózesi és isteni példa van 
előttünk, amikor újat kezdünk, hanem támogató segítség és 
megváltó irgalom is, ha elkötelezésünkben meginognánk, 
vagy elhatározásunk ellenére elbuknánk.

Vázlatkísérlet

• Új kezdet – Istennel
• Határozott indulás – tapasztalatokra alapozva a jó irányba
• Örömteli változás – Isten áldása nem marad hatástalan

W A G N E R  S Z I L Á R D

Tallózó

„Isten kegyelemmel hívta Izraelt, hogy kössön szövetséget 
vele. Azonban az áldás a mózesi szövetségben a nép engedel-
mességéhez kötődött. (…) A szövetséget Izrael azért kapta, 
hogy közösségben legyen Istennel, és felkészüljön áldásai el-
fogadására. (…) Ha Izrael engedelmeskedik az Úrnak (1–2. v.), 
akkor életének minden területe áldott lesz.” (A Biblia ismerete 
kommentársorozat. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

„A kegyelem feltétele alatt, Jézus Krisztusban változat-
lanul igaz marad, hogy ha engedelmesen hallgatok Isten 
szavára, és akaratát cselekszem, áldás-emberségem sor-
sommá és jellememmé válik. Az áldás embereit egysze-
rűen nem lehet fölülmúlni, rajtuk kicsorbul minden fegy-
ver éle, mert mit lehet kezdeni azzal, aki az őt átkozóra ál-
dást mond? (Lk 6,28).” (Szabó Andor: Lábam előtt mécses 
a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„Mózes elrendelte, hogy a szövetségi áldásokat és átko-
kat Kánaán földjén, annak kellős közepén hirdessék ki: az át-
kokat az Ebal hegyén, az áldásokat pedig a Garizim hegyén.” 
(Cornelis van der Waal: Kutassátok az Írásokat! Iránytű Kiadó)

„Főként azt hangsúlyozzák, hogy »szent népévé tesz« 
Isten.” (Kézikönyv a Bibliához. Szerk. Pat és David Alexan-
der. Scolar Kiadó)

„(…) ezek nem a Garizim hegyén elmondott áldások, 
hanem Izrael nemzeti méltósága, virágzása és dicsősé-
ge, mely bekövetkezik, ha engedelmesen hallgat mind e 
könyvben elébe adott parancsolatokra. (…) Először rész-
letesen elénk tárja az engedelmesség áldott következmé-
nyeit (lásd: 1–15. verseket); másodszor olvashatjuk benne 
az engedetlenség átkos következményeinek kimerítő leírá-
sát (lásd: 16–68. verseket). Megdöbbentő, hogy az engedet-
lenség következményeit taglaló rész több mint háromszor 
olyan hosszú, mint az áldásokat magában foglaló. (…) Ol-
vassuk csak el és hasonlítsuk össze Izrael tényszerű törté-
nelmével, meg fogjuk látni, hogy amilyen biztos, hogy Is-
ten van az égben, oly bizonyos, hogy megbünteti a gonoszt 
itt és majd egykoron. Az a kormányzat, mely büntetlenül 
hagyja a gonoszt, nem lehet tökéletes kormányzat, nem le-
het Isten uralma. Kár egyoldalúan hangsúlyozni Isten jó-
ságát, szeretetét és irgalmát.” (C. H. Mackintosh: Elmélke-
dések Mózes 1–5. könyvéről. Evangéliumi Kiadó)

Illusztrációk

GONDOLATOK

(Ha engedelmesen hallgatsz…)
„Fülem süket, nem hallom hangodat. Szemem homályos, 
nem látom jeleidet. Csak Te tudod élessé tenni fülemet, 
tisztává tenni szememet, megtisztítani és megújítani szí-
vemet. Taníts meg arra, hogy ott üljek lábadnál, és hall-
gassam a szavadat. Ámen.”

John Henry Newman (1801–1890) imájából

(áldott leszel)
„…a való élet nem épít külsőleg nagyszerű és ünnepélyes 
kapukat a mi mély és igazi változásainkhoz, hanem szeré-
nyen és jóságosan felhasználja ahhoz kis örömeinket, fáj-
dalmainkat és gyengéinket.”

Gertrud von le Fort (1876–1971) német írónő
 
TÖRTÉNET
(Ha engedelmesen hallgatsz…)
(Hagyd az örök Istenre minden te utadat…)

Honnan tudjátok…?
Egy öregember a fi ával lakott egy domb tetején, s egy napon 
elvesztette a lovát. Szomszédai eljöttek, hogy együttérzésü-
ket fejezzék ki a szerencsétlensége miatt. Az öreg megkér-
dezte őket: – Honnan tudjátok, hogy ez szerencsétlenség?
Néhány nap múlva a lova visszajött egy sereg vadlóval. 
Szomszédai újra eljöttek, hogy gratuláljanak neki a sze-
rencséje miatt. Az öreg megkérdezte őket: – Honnan tud-
játok, hogy ez szerencse?

Mivel ennyi ló volt a keze ügyében, a fi a lovagolni kez-
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dett, s egy napon kitörte a lábát. Szomszédai ismét eljöt-
tek részvétlátogatásra. Az öreg megkérdezte őket: – Hon-
nan tudjátok, hogy ez szerencsétlenség?

A következő évben háború tört ki, s mert az öreg fi a 
sánta volt, nem kellett bevonulnia…

Lin Yutang nyomán

VERS
(áldott leszel)

Rudnyánszky Gyula: Isten áldása

Bármit cselekszünk, hasztalan – 
Csak múló percnek épül;
És eltűnik majd nyomtalan
Isten áldása nélkül!

Ki jóra ösztönöz, segít,
Ki mindnyájunknak Atyja,
Munkáink apró köveit
Szilárdan összetartja.

A jó Isten megszenteli
A kezdetet s a véget;
Szívünk virággal lesz teli,
Ha az Ő napja éltet.

De bármi épül, hasztalan,
Csak múló percnek épül;
És el fog tűnni nyomtalan,
Isten áldása nélkül.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Az olvasott szakasz alapján a boldogulás feltétele, hogy 
megtartsuk a törvényt, ne térjünk le az útról, pedig sajnos 
rendszeresen elbukunk, aztán Isten kegyelméből, szerete-
téből, áldásaival újra és újra felállunk.

Azt tapasztalom, hogy a parancsolatok szerint élni jó. 
De ha erről gondolkodom, akkor a krisztusi parancsolatok-
kal helyettesítem be a mózesieket. Nem szükséges azonban 
jutalmat ígérni értük, mert magukban hordják a jutalmu-
kat. Nagyon szívesen fogadom az áldást jártomra-keltemre 
és az anyaméh gyümölcseire – ez sajnos ki is maradt a kije-
lölt textusból –, de nem azért akarom megtartani a paran-
csolatokat, hogy ezeket az áldásokat mind begyűjthessem.

Kár, hogy az 1–14. versig tartó, tartalmilag egységes 
szakaszból nagyon célzottan van kiemelve a két rövidebb 
szakasz. A kihagyott részt még kellemetlenebb, és még ne-
hezebb lenne szalonképesen magyarázni? Többek között 
arról, hogy a többieknek „csend legyen”, ők ,velünk ellen-
tétben rosszul fognak járni…

A választott nép elmélete, teológiája nagyon erősen tör-
téneti korhoz kötötten jelenik meg a szakaszban. Ennek a 
népnek ilyen konkrét „jósorsában”, gazdagodásában, boldo-
gulásában nem hiszek. Talán a nagyhatalmak között seny-
vedő kicsi zsidó népnek önértékelése, pusztulástól való fé-
lelmének leküzdése érdekében volt szüksége ilyen üzenetre.

Elegendő az a tudat, hogy jóban-rosszban, győzelemben-
vereségben, megszégyenülve-megdicsőülve tudhatom, hogy 
Isten nem hagy el, nem feledkezik meg rólam. Abban, hogy 
ezáltal gazdagodnék, és az áldások „aprópénzre” válthatóak, 
nem hiszek, és nem is tetszenek azok a keresztény irányza-
tok, amelyek azt hirdetik, hogy ha hiszel Jézus Krisztusban, 
akkor gazdag, eredményes vállalkozó, egészséges-erős ember 
leszel. Ez a kereszthordozásnak, szegénységnek, kicsiségnek – 
amelyek a Krisztus-követés velejárói – éppen az ellenkezője.

Az áldásokban hiszek, ezekről jó olvasni, még abba is 
igyekszem belegondolni, reménykedni, hogy Isten kegyel-
met gyakorol ezer ízig.

Újév utáni vasárnap
Ézs 63,7–11

Igehirdetési előkészítő

Kiemelt kihívás igehirdetőként olyan helyzetben megszólalni, 
amelynek nincs vagy nem sok köze van az egyházhoz, annak 
küldetéséhez. E sorokat alig néhány nappal az október 23-ai 
nemzeti ünnep után írom, amikor – az utóbbi évek rendje sze-
rint – a városi ünnep a mi templomunkban tartott ökumeni-
kus istentisztelettel kezdődik. Öröm olyan arcokat látni, ame-
lyek soha máskor nem láthatók egyetlen templomban sem, és 
nagy feladat megszólítani ezeket az embereket, hiszen teljesen 
ki kell lépni a szokásos szóhasználatból, ha az a cél, hogy hoz-
zájuk is eljusson az evangélium. Egyházias szófordulataink, 
liturgiánk számukra semmit sem jelentenek.

Az esztendő első vasárnapja más szempontból, de szin-
tén rendkívül sajátos helyzet. Az istentiszteleten a szilvesz-
teri hosszú hétvége miatt minden bizonnyal nagyon ke-
vesen vesznek részt, ők is leginkább olyanok, akik az óévi 
és/vagy az újévi istentiszteleten is ott voltak, még az úrva-
csorai közösségben is részt vettek. Ebben a pillanatban is 
olyan perspektívák fogalmazódnak meg az istentisztelet és 
benne az igehirdetés irányát illetően, amelyeken keresztül 
csak komoly felkészülést követően lehet úgy megszólaltatni 
Isten igéjét, hogy valami megváltozhasson a hallgatókban 
(R. Zerfass). Természetesen mindig, minden helyzetben Jé-
zus Krisztust hirdetjük, így a naptári év fordulópontján is.

Az Agendában ezt olvassuk óév, újév s a jelen vasárnap té-
májaként: „Napjaim Isten kezében vannak”. Igaz ez az eszten-
dő minden egyes napján, s igaz, hogy ebben az időszakban ez 
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erőteljesebben kerül elénk, az óévbúcsúztatás és az újév üd-
vözlése mégsem specifi kusan egyházi ünnep. Lezárunk egy 
időszakot bűnbánattal (az Agenda szerint: „Múlik a kegyelem 
ideje!”), egy új szakaszt kezdünk („Mindent Jézus nevében cse-
lekedjetek!”) – ez érthető, fogható üzenet mindenki számára. 
Majd gyakran kettőt lapozunk Agendánkban, így ritkán kerül 
elénk a következő témamegjelölés: „Alázzátok meg magato-
kat Isten keze alatt!” Az óegyházi evangélium (Mt 2,13–23) az 
Egyiptomba való menekülést, valamint a betlehemi gyerme-
kek megöletését hozza elénk, az epistola (1Pt 4,12–19) ezt a cí-
met viseli: Boldogság Krisztusért szenvedni. Ezek összefüg-
gése olyan üzenetet sugall, amellyel nehéz azonosulni azok-
nak az embereknek, akik nem lelki érzéstelenítésként, hanem 
igényes lelki szükségletként élik meg hitüket.

A textus siet a segítségünkre ebben a nehézséghalmaz-
ban. Sajátos, hogy lelkészi szakfolyóiratunk előkészítői-
nek történetében első alkalommal áll előttünk ez az ige-
szakasz ebben a formában. Ugyan 31 évvel ezelőtt böjt má-
sodik vasárnapján találkozhattak az akkori igehirdetők és 
-hallgatók a (bővebb) textussal, de a böjti időszak egészen 
más megvilágításba helyezte akkor az új fordítású Biblia 
beosztása szerint „Bűnbánó imádság” című részt. Ennek 
okait ma már nehéz kifürkészni, mindenesetre bizonyos, 
hogy az Agenda jelenlegi formájában nem tartalmaz böjt 
második vasárnapján ilyen textusmegjelölést.

Bár most egészen furcsán „vágottan” áll előttünk az ige-
szakasz, mégis Muntag Andor 1979-es Lelkipásztor-előkészí-
tője (117. kk.) az alapja a következő exegetikai gondolatoknak. 
A textus egy nagyobb összefüggő résznek egy szelete, amely 
az egyébként laza szerkezetű Trito-Ézsaiás egyik önálló zsol-
tára. Különösen emlékeztet a 44. és a 89. zsoltárrra, amelyek-
nek műfaját a kutatók „a nép panaszzsoltáraként” határozzák 
meg. Sajátossága, hogy visszatekint Isten csodálatos tetteire, 
majd a választott nép engedetlenségére irányítja a fi gyelmet.

A kutatók szerint a héber szöveg nem mutat különö-
sebb problémát, csupán a 11. versben lehet az apparátus 
szerint két fordítási variáns. Ennek a mi szempontunkból 
most nincs jelentősége, Muntag Andor szintén az új fordí-
tású szöveget javasolja.

A textus gondolatmenete a deuteronomista történelem-
szemléletet követi: a két említett zsoltár a textushoz hason-
lóan a második fogság szituációját tükrözi. A textus három 
szakaszra bontható (7–9. v., 10. v., 11. v.), amelyek kifejezése-
ikben és tartalmukban is eltérnek egymástól. Az első sza-
kaszban az Úr hűsége, jósága, irgalma, szeretete, könyörü-
lete, szabadítása, megváltása a hangsúlyos. A három vers-
ben a Deuteronomium és az üdvpróféciák szinte valamennyi 
kifejezése megtalálható. A második szakasz két mondatá-
ban általában Izrael hűtlenségére vonatkozó jellemző kife-
jezésekkel, kíméletlen szókimondással, a tények száraz is-
mertetésével találkozunk: a választott nép engedetlensége 
„megszomorította” az Urat, ennek következménye a velük 
való szembefordulása, ennek büntetése a fogság. A harma-

dik szakasz, esetünkben csak a 11. vers (bár a szakasz a 14. 
versig folytatódik) az exodus-tradícióra irányítja a fi gyel-
met. Az igevers Mózest Izrael pásztoraként mutatja, aki ne-
vét arról a csodáról kapta, amelyre itt utalást találunk: a fá-
raó leánya „fi ává fogadta, és elnevezte Mózesnek, mert azt 
mondta: A vízből húztam ki” (2Móz 2,10). Az exodus-tradí-
cióhoz Muntag Andor szerint „…Izrael újra meg újra visz-
szatért, … [ebből] ínséges időkben mindig erőt tudott me-
ríteni. Ennek a múltbeli eseménynek a felelevenítése arra 
is lehetőséget nyújtott, hogy valami boldog, békés jövendő 
reménységét is kifejezzék vele.” (Lelkipásztor 1979, 117. o.)

Külön fi gyelmet kell fordítani „az Úr szent lelke” kifeje-
zésre. Karasszon Dezső a Jubileumi kommentárban már a 
Szentháromság előképéről beszél a kifejezés kapcsán. Muntag 
Andor ezzel szemben azt emeli ki, hogy a kifejezés ebben a 
formában az ószövetségi iratokban e helyen kívül csak Zsolt 
51,13-ban található meg. „…az Úr történelemben való mun-
kálkodását fejezi ki vele a próféta. Az Úr lelkének műve, ha-
tása, hogy Izrael megtalálja helyét a történelemben, az Úr 
szent lelkét »szomorítja meg« népének engedetlensége, és az 
Úr lelke ad nyugalmat népének.” (Lelkipásztor 1979, 117. o.)

Mielőtt az igehirdetés formájának és tartalmának ki-
alakításához kezdenénk, mindenképpen fontos saját ma-
gunk számára megválaszolnunk a következő kérdéseket:

Mit hozunk magunkkal, és mit szeretnénk továbbvinni 
ezekből ebben az időszakban, ezen a hosszú hétvégén, a mai 
vasárnapon? Vajon mennyire találkozik ez azoknak a gondola-
taival, akik ezen a vasárnapon (is) Isten üzenetére szomjaznak?

Mit jelent megalázni magam Isten keze alatt? Vajon eb-
ben az időszakban hangsúlyosabb lehet ez, mint az év többi 
napján? Ha a megszokottakon kívül esetleg más arcokat is 
látunk igehirdetőként, vajon tényleg az önmagunk megalá-
zására való felhívás a helyes válasz az ezekben a napokban 
előkerülő kérdésekre? Vajon tényleg „önmagam megalázá-
sa” lehet a mai nap elsődleges üzenete, vagy Isten „szent 
Lelke” mást, talán többet, talán nagyobbat cselekedhet ige-
hirdetőben és igehallgatóban egyaránt?

Valóságos tapasztalatunk-e Isten cselekvése? Kétség-
be vonhatjuk-e mások tapasztalatát? Megkövetelhetjük-e 
tőle a magunkét?

Az igehirdetés iránya a mai vasárnapon ez lehet: a mú-
ló időben megtapasztalni a cselekvő, jelen lévő Isten ál-
landóságát.

1. Isten személyesen vesz részt életünk eseményeiben. 
A szilveszteri hangulatban sokan vágynak névtelenségre, 
személytelenségre. Egyre gyakoribb, hogy fi atalok és örök-
ifj ak olyan kikapcsolódási, szórakozási lehetőséget keres-
nek, ahol nem ismerik őket. Ezek az emberek csalódottak: 
azokról, akiket barátaiknak hittek, kiderült, hogy körük-
ben nem érezhetik igazán felszabadultaknak magukat. 
Ezért bizalmatlanokká váltak, s igazán őszinték csak olyan 
emberek körében tudnak lenni, akik nem ismerik őket. Ta-
lán megrettennek, amikor azzal szembesülnek: Isten iga-
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zán ismeri őket, igazán személyesen van ott az életükben, 
talán éppen ezért (is) menekülnek egy olyan helyről, ahol 
Isten személyes jelenlétét hirdetik. Isten személyes jelen-
léte nélkül mégsem beszélhetünk megváltásról, egyházról, 
kereszténységről. Ez a személyesség ugyanakkor bizalmat 
és békességet is jelent. Ennek megtapasztalására is alkal-
mat ad az esztendő első vasárnapja.

2. Isten hatalmának teljessége jelenik meg közöttünk. 
A bibliai és történelmi példák könnyen érthetővé teszik Is-
ten hatalmát. Az exodus-tradíció a mai napig fontos szere-
pet játszik a zsidóságban. Az egyházi nevelésben szintén 
érvényesül a múltra való rámutatás, és ez valóban rendkí-
vül fontos. Ugyanakkor sokszor leragadunk ennél: ezért 
múltbélinek és távolinak tűnik Isten hatalma. Ott felejtjük 
a teremtésben, Izrael népének különböző hullámvölgyei-
ben vagy éppen felemeltetésében. Ottfelejtjük még a tör-
téneti Jézusban is. És ottfelejtjük az egyháztörténet külön-
böző eseményeiben. Isten hatalma ugyanakkor közöttünk 
van jelen, s mindaz, amit tanult ismereteinken keresztül 
tudni vélünk, életünk részévé lehet. A miénk Isten hatal-
mának teljessége. Ennek megtapasztalására is alkalmat ad 
az esztendő első vasárnapja.

3. Isten szeretetének világosságában különös súllyal ne-
hezednek ránk bűneink – e mondat tartalmazza az irányt. 
Ha a korábbi kérdésekkel kapcsolatosan nem spóroltuk meg 
a válaszadás felelősségét, ezen a ponton saját mondanivaló-
val rendelkezünk. Élményekkel és tapasztalatokkal, ame-
lyeket nyomasztó és fájó emlékek vagy éppen az újraindu-
lás öröme kísér. Ennek megtapasztalására is alkalmat ad 
az esztendő első vasárnapja.

4. Isten jelenlétének folyamatossága erőt ad a jövővel 
kapcsolatos reménykedésre. Izrael népének tapasztalata 
röviden így summázható: Isten jelen volt közöttük, egész 
hatalmát az ő javukra használta, szerette őket, de ők rend-
re visszaéltek ezzel. Büntetésük a fogság, de ez a büntetés 
alkalmat adott számukra, hogy mérlegre tegyék mindazt, 
ami addig történt velük. Belátták: Isten valóságosan je-
len van az életükben, gondoskodik róluk, vezeti, tanácsol-
ja őket – és ezt megtapasztalták a fogságban is. És ez a ta-
pasztalat számunkra Krisztusban jelent meg. Habsburg Ot-
tó egyszer egy előadásában ezt mondta: „Aki nem tudja, 
honnan jött, és nem tudja, hova megy, az nem tudja, hol 
van.” Keresztényekként ezekre is választ kapunk Krisztus-
ban. Az esztendő első vasárnapja ennek megtapasztalásá-
ra is alkalmat ad.

E R D É L Y I  C S A B A

Tallózó

„A »nem követ vagy angyal, hanem ő maga« valószínűleg az 
Úr angyalára, azaz magára az Úrra utal.” (A Biblia ismerete 
kommentársorozat. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

„Más közösségi panaszokhoz hasonlóan itt is megta-
lálható a »hitvallás« Istennek Izraelért végbevitt nagy üd-
vözítő tetteiről, valamint a kérés, hogy Isten újítsa meg 
ezeket.” (Jeromos Bibliakommentár. Szent Jeromos Kato-
likus Bibliatársulat)

„Isten Szent Lelke (…) úgy jelenik meg itt, mint aki bi-
zonyos mértékig Isten önálló, személyes kijelentésformá-
ja, előreutal az újszövetségi szemléletre.” (Biblia – Magya-
rázó jegyzetekkel. Magyar Bibliatársulat, Kálvin Kiadó)

„Olyan fölismerés Ézsaiásnak az Úr Lelkéről beszél-
ni (a 10. verstől háromszor), amit a magyarázók nem érté-
keltek kellően. Pedig 61,1 már arról tudósított, hogy a pró-
féta is Lélekkel kenetett fel. Az üdvösségtörténeti fejlemé-
nyek az Újszövetségben hasonlóak. Meg kell dicsőíttetnie 
Jézusnak, hogy a Szentlélek pünkösdi mértékben kitöltes-
sék (Jn 7,39). Lelke által az Úr maga van jelen népe között. 
A Lelket meg is lehet szomorítani (10. vö. Ef 4,30). (…) Hí-
vő szemlélet kérdése, hogy meghökkentő nehézségek ne a 
csüggedést, hanem a fokozott istenkeresést s igéjének tu-
dakozását ébresszék fel bennünk.” (Szabó Andor: Lábam 
előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„A próféta imája olyan, akár egy zsoltár. Felidézi Isten 
minden múltbéli szeretetét és irgalmát, Mózes idejében 
végrehajtott tetteit (63,7–14), és szenvedélyes könyörgés-
sel fordul Megváltó Urához (63,15-től). (…) A Kivonulás-
ban »az Úr angyala« egyes helyeken gyakorlatilag »az Úr« 
szinonimájaként szerepel.” (Kézikönyv a Bibliához. Szerk. 
Pat és David Alexander. Scolar Kiadó)

„A közbenjárónak felfelé kell tekintenie, mert a való-
di közbenjárás azon a meggyőződésen alapul, hogy pilla-
natnyi érzéseinktől függetlenül Isten mindenható, és egye-
dül nála leljük meg a szabadítást. (…) Izrael népének ké-
sőbbi nemzedékei bizonyára ezzel az imádsággal siratták 
a templom pusztulását, és esedeztek Isten bűnbocsánatá-
ért. Ha valóban így volt, akkor ez az imádság kettős szere-
pet töltött be; Ézsaiás halála után is továbbélt, és pontosan 
azoknak az imádsága lett, akikért a közbenjárás történt.” 
(Barry Webb: Ézsaiás könyve. Harmat Kiadó)

Illusztrációk

GONDOLATOK

(ezt mondta: Mégiscsak az én népem ez, fi aim…)
„Tarts meg szeretetedben, ahogy kívánságod szerint én 
is megtartok mindenkit az enyémben. Hadd irányuljon 
bennem minden a te dicsőségedre. Ne essem sohase két-
ségbe. Mivel kezed oltalmában vagyok, s tiéd minden ha-
talom és jóság.”

Dag Hammarskjöld (1905–1961) svéd politikus, 
az ENSZ főtitkára
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(ellenségükké vált, és harcolt ellenük)
„Ráeszméltem arra, (…) hogy fölemelkedésünk egyetlen 
lehetősége megaláztatásunk mélyeiben rejlik.”

Dag Hammarskjöld

„Isten csak az elhagyottat veszi fel; csak a beteget gyó-
gyítja meg; csak a vakot teszi látóvá; csak a halottat ele-
veníti meg; csak a bűnöst igazítja meg; csak a balgát teszi 
bölccsé. Éppen ezért a fennhéjázó »szent«, az elbizakodott 
»bölcs« és az önerejéből »megigazult hívő« nem alkalmas 
anyag Isten számára, és nem mehet rajta végbe Isten te-
remtő csodaműve.”

Luther Márton

(visszaemlékezett népe a régi időkre)
„Ha a kommunikáció megszűnik vagy megromlik, alapjá-
ban elvesztem önmagamat.”

Emmanuel Mounier (1905–1950) francia fi lozófus

VERS

(Hol van, aki belé öntötte szent lelkét?)
József Attila: A város peremén (részlet)

Ím itt vagyunk, gyanakvón s együtt,
az anyag gyermekei.
Emeljétek föl szívünket! Azé,
aki fölemeli.

(visszaemlékezett népe a régi időkre)
József Attila: Vázlatok (Én, ki emberként…, részlet)

Mintha eltévedt gyermek volnék,
ki sokat sirdogált magában,
de nagyot dobban a szive hirtelen:
eszébe jut, hogy hol lakik.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Az igeszakasz szövegének nehézsége miatt mindenkép-
pen szükséges többször felolvasni, elolvasni. A szószéken 
is fi gyelnie kell a lelkésznek a jól tagolt igeolvasásra, mert 
a hallgatók könnyen elveszíthetik a fonalat.

Első pillantásra is szembetűnő az az éles határvonal, 
amely a dicső múlt és a sovány jelen között húzódik. A pró-
féta visszaemlékszik Isten régi, hatalmas tetteire, ezek közül 
elsőként az Egyiptomból való szabadulásra, amikor nap mint 
nap megtapasztalhatták, mennyi jót cselekszik velük az Isten. 
Ennek azonban a próféta korában nyoma sem látszik. A jelen 
helyzet nyomorúságából tekint vissza az egykori szebb időkre.

E prófécia mögött meghúzódik az emberekre gyakorta jel-
lemző mentalitás, amely mindaddig megfeledkezik az Úrról, 

amíg jólétben éli az életét. Amikor viszont krízis támad akár 
a személyes életben, akár egy közösség életében, akkor azon-
nal előkerül az Úr neve pozitív és negatív összefüggésben egy-
aránt. Sokszor csak akkor vesszük észre, csak akkor szólítjuk 
meg Urunkat, amikor szükséget szenvedünk. A hálaadás ki-
veszett mindennapi életünkből. Pedig van okunk hálaadásra.

E prófétai szakasz, amelynek címe a bűnbánatra utal, 
sokkal inkább a megbocsátásról tanúskodik. Mert arról 
van szó, hogy Isten hűtlen gyermekeit folyamatosan vár-
ja, mint a tékozló fi út az édesapja. Megbocsát a hozzá visz-
szatérő bűnös embereknek. Ez a reménység számunkra is.

Tehát nem Isten feledkezett el rólunk, hanem mi feled-
keztünk el Istenről! Itt kell változnunk és változtatnunk…

Nem lehet fi gyelmen kívül hagyni a Krisztusra vonat-
kozó áthallásokat sem, amelyeknek legszebb megnyilvá-
nulása igénkben: „nem követ vagy angyal, hanem ő maga 
szabadította meg őket.” Maga az Isten lett testté, amikor 
elküldte egyszülött Fiát. Általa van a szabadulás, a meg-
bocsátás – vagyis a megváltás. Ez az ige közepe, lényege.

A szakasz még folytatódik, de talán épp azért vágták 
el itt, mivel így a „szent Lélekkel” (63,11b) zárul. Egyedül a 
Lélek ereje segít megmaradni Istennél. A Lélekért könyör-
günk az újév első vasárnapján, hogy egész évben ő vezes-
sen minket a krisztusi úton.

Vízkereszt ünnepe
Jn 8,12

Igehirdetési előkészítő

Az ünnepről

Vízkereszt ünnepe 2010-ben is hétköznapra esik. S mivel mi, 
evangélikusok a napján tartjuk meg, ezért a „mostoha” ün-
nepek közé tartozik, az úgynevezett hétköznapi ünnepek so-
rába tagozódik be. Mondhatni elsikkad; ha délelőtt tartunk 
istentiszteletet, értelemszerűen csak a nem dolgozó réteg 
tud részt venni. Sem az aktív dolgozók, sem a diákok nin-
csenek ott a templomban. Este esetleg eljönnek néhányan 
azok közül, akik délelőtt akadályozva voltak. Azonban min-
denképpen csendes, csupán szűk réteget elérő, megmozga-
tó ünnep marad ez. Pedig igen gazdag tartalmú, szép nap.

Vízkereszt egyfelől a karácsonyi ünnepkör lezárása. Fon-
tos, hogy ilyen jelentős időszakot, mint a karácsony, méltókép-
pen lezárjunk. Ilyenkor utoljára gyújtjuk meg a karácsonyfa 
gyertyáit, s lebontjuk a fát. Jelentősége van annak, hogy ta-
nítsuk az embereket: tudni kell elengedni dolgokat, időszako-
kat, s nem egészséges, ha konzerválni akarjuk a karácsonyt, 
és még böjtben is áll a karácsonyfa. Mindennek rendelt ideje 
van. Nekünk a karácsony üzenetét kell hordozni és őrizni, és 
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nem a külső kellékeket. Vízkereszthez egyébként szintén sok 
népszokás kapcsolódott, amelyek kiveszőben vannak, ha már 
teljesen ki nem vesztek. Érdemes ezekből is feleleveníteni olya-
nokat, amelyek az adott vidéken ismertek voltak.

Az ünnep tartalma

Jézus megkeresztelése, Jézus megdicsőülése, a napkeleti 
bölcsek hódolata. Igazán gazdag tartalmú, hármas jelenté-
sű ünnep. De mindhárom jelentés hordozza a fényességet. 
Epifánia – megjelenés – Jézus dicsőségének a megjelenése, 
kiteljesedése, kétségen kívüli bizonysága. Fényes ünnep a 
szürke – vagy a karácsony fényessége után szürkülő – hét-
köznapokban. Ennek a fényességnek kell felragyognia az 
igehirdetésben is. A napok rohamos hosszabbodása min-
denképpen jó érzéssel tölti el az embert. A sok sötétség után 
felszabadító érzés a világosság növekedése.

Az evangéliumról

János evangéliuma alapján ezen az ünnepen nem a törté-
neteket idézzük fel. Jánosnál a történet „külsővé”, mintegy 
palásttá lett, s ezen a paláston kirajzolódnak a mögöttük 
levő valóságnak, Krisztusnak, az Isten Fiának s az ő di-
csőségének vonásai (Karner Károly: János evangéliumá-
nak magyarázata). Jézus Jeruzsálemben van a lombsátor 
ünnepén. Igénket megelőzően olvashatjuk a házasságtörő 
asszony történetét. Ezt az asszonyt az asszonyok udvará-
ba vihették. A történet ismerős. Jelentős esemény volt az 
asszonyok udvarában tartott ünnepség, amelynek jellem-
zője volt a nagyszerű, különleges kivilágítás. Jézus ehhez 
a momentumhoz köti kijelentését. Itt és így halljuk meg a 
Jánosnál olvasható „én vagyok…” kezdetű igék egyikét.

Az igehirdetés felé

Nagyon rövid és tömör az igehirdetési alapige. Ez azért jó, 
mert magát az igét is jól megjegyezhetik a gyülekezeti ta-
gok. Jól ismert ez az ige: „Én vagyok a világ világossága.”

Az embernek, de minden élőlénynek elemi vágya a vilá-
gosság. Ám nem egyszerűen a világosság, hanem a termé-
szetes fény, nevezetesen a napfény. Mert a sötétséget le lehet 
küzdeni mesterséges fényekkel, ám az csak eltünteti a söté-
tet, nem éltető fény. Persze szüksége van az embernek az éj-
szakára is, hogy pihenhessen. Vagyis fontos ez a ritmus, de 
ha ébren vagyunk, világosságra vágyunk. A világosság űzi, 
oldja a félelmet. A világosság felszabadít, a sötétség nyomaszt.

Jézus magára mutat, mintegy bemutatkozik, a világ vi-
lágosságának mondja magát. A 12. vers így kezdődik: „Ismét 
megszólalt”. Ezt megelőzően ez volt az utolsó szava: „menj 

el, és többé ne vétkezz.” A vétkek is a sötétben realizálód-
nak, titokban, hogy senki se lássa, lehetőleg rejtve marad-
jon. Azonban Jézus előtt semmi sem marad titokban. De 
nem azért nevezi magát világosságnak, mert előtte min-
den nyilvánvaló lesz. Nem sötét lyukakba bevilágító lám-
pa ő. Nem a leleplező negatív szerepe az övé. Azt is mond-
ta az asszonynak: „Én sem ítéllek el.” Ez Jézus világossága. 
Látja a bűnt, látja a bűnben vergődő embert, látja az Atya 
szomorúságát a bűnös ember miatt, s látja a saját feladatát, 
küldetését, amely vízkereszt után már nagyon gyorsan ha-
lad a passió felé. Ez az igazi világosság, teljességében látni 
mindent. Mi, emberek látjuk a bűnt – a másikét, látjuk a 
bűnös embert az embertárs személyében. De nem látjuk az 
Atya szomorúságát a saját vakságunk miatt, s nem látjuk, 
hogyan indul Jézus a Golgota felé. Jézusnak ez a mindent 
átfogó és befogó látása az igazi világosság. A mi látásunk 
nagyon keskeny sávokat enged látni a világból, sok a sö-
tét folt a látásunkban. Mi bizony sötétben tapogatódzunk. 
De Jézus azt ígéri, hogy aki őt követi, nem jár sötétségben.

Az emberiség mindig törekedett szellemi világosságra, 
mindig fontos volt a felvilágosodás. Nagy értéknek tartot-
ta a szellemi előrehaladást. De azt látjuk, hogy a technikai 
vívmányok, az ember kényelmét szolgáló eszközök, találmá-
nyok mellett vagy ellenére olyan mérhetetlen a lelki sötétség, 
hogy sokszor tapintani lehet. Jézus továbbmegy az ígérettel. 
Azt mondja, aki őt követi, azé lesz a világ világossága. A nap-
keleti bölcsek a csillagot követve elérkeztek Jézushoz, a világ 
világosságához. A tanítványok Jézust követve felmentek Jé-
zussal a hegyre, és megláthatták Jézus dicsőségének fényét, 
a világ világosságát. A Jordán partján állók szintén tanúi le-
hettek Jézus megdicsőülésének, dicsősége fényének, a világ 
világosságának. Aki egyszer látta ezt a világosságot, nem 
akarhat többé sötétben járni. Az már látni akarja önmagát 
teljes valóságában, bűneiben. De az meglátja ebben a fény-
ben Krisztus ölelésre nyújtott kezét, kereszten kitárt karját. 
Az meglátja, hogy le kell jönni a hegyről, ahogy a tanítvá-
nyok is lejöttek, bár szerettek volna ott maradni. Az megér-
ti, hogy le kell zárni az ünnepet, s elindulni, vinni az evan-
gélium világosságát, kinek-kinek a kirendelt helyén.

Van egy gyerekolvasmány – talán valamelyik gyerme-
kem alsós olvasókönyvéből olvastuk annak idején. Jan-
csika fél a sötétben. Amikor anyja este leoltja a villanyt, a 
fotel ijesztő szörnnyé, a nyitva hagyott ajtajú szekrény fé-
lelmetes, tátott szájú sárkánnyá, a szék karjáról lelógó ha-
risnya pedig sziszegő mérges kígyóvá válik. Amikor azon-
ban bejön a szobába bátyja, Andris, s felkattintja a kislám-
pát, a bútorok visszaszelídülnek azzá, amik. Így vagyunk 
mi is. Saját sötétségünkben a másik embert ellenségnek, 
szörnyetegnek képzeljük, s minden elváltozik. De Krisz-
tus világosságában az embertárs testvérré szelídül, és min-
den visszanyeri valós jelentését. Mert Krisztus a világ vilá-
gossága, nem szubjektív jelenség, hanem objektív valóság.

B E N C É N É  S Z A B Ó  M Á R T A
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Illusztrációk

GONDOLATOK

(Én vagyok a világ világossága)
„Az egésznek a titka abban rejlik, hogy az Ige valóban testté 
lett. Ebben áll az egész hit, az emberiség minden vigasza, 
az a vigasz, amiről senki sem mondhat le.”

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij (1821–1881) orosz író

„Csak egyetlen »hely« van a Földön, ahol soha sincs sötét-
ség. Ez Jézus Krisztus személye. Őbenne tündöklik fel Is-
ten a legvilágosabban.”

Albert Einstein (1879–1955) német fi zikus

(nem jár sötétségben)
Ha már minden kísérlet csődöt mondott, olvasd el a hasz-
nálati utasítást.

Arthur Bloch (1947–) amerikai szerkesztő: 
Murphy törvényei

TÖRTÉNET
(nem jár sötétségben)

Csak egy 25 centes
Új lelkész költözött a városba. Pár héttel megérkezése után 
buszra szállt, hogy a belvárosba menjen. Amikor leült, ész-
revette, hogy a buszvezető 25 centtel többet adott vissza. 
Első gondolata az volt, hogy vissza kellene adni, aztán arra 
gondolt: ez csak egy 25 centes, ki aggódna ilyen kis apró-
pénz miatt, nem fogják hiányolni.

Amikor leszállni készült, mégiscsak megállt a vezető-
nél, átnyújtotta a 25 centest, és mondta, hogy többet adott 
vissza neki, mint járt volna.

A sofőr mosolyogva válaszol: „Nem ön az új lelkész a 
városban? Az utóbbi időben gyakran gondolkoztam azon, 
hogy elmenjek-e egy istentiszteletre az önök templomába. 
Kíváncsi voltam, hogy mit tesz ön, ha többet adok vissza.”

Amikor leszállt a lelkipásztor a buszról – rádöbbenve 
a helyzetre – így imádkozott: „Ó, Uram, majdnem árulást 
követtem el 25 centért!”

VERS

(Én vagyok a világ világossága)
Ady Endre: Az Isten-kereső lárma

Neved sem értem, Istenem,
De van két, árva, nagy szemem
S annyi bolondot látok,

Hogy e sok bolondságból
Nagy ijedelmemben,
Uram, hozzád kiáltok.

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

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Amikor Jézus megszólalt, mindig valami fontosat mon-
dott. Aki őt követi, az a világosságban jár, a sötétség vi-
szont mindig bizonytalan.

Nagyon egyszerűnek tűnik a sötétségről és világosság-
ról szóló ige, mégis bonyolult, mert nem tudjuk, mi az iga-
zi világosság és mi a teljes sötétség. Ezt kellene kibontani. 
A mindennapi életben nehéz, hogy az ember mindig a vi-
lágosság felé menjen.

A világosság és a sötétség ellentétpár említésével Krisz-
tus egy hasonlatot mond. Az értékre és értéktelenségre 
utal, az abszolút jóra és az abszolút bezárkózásra, halálra. 
Az örömhír az, hogy Jézus azt mondja: én mindig voltam, 
és mindig leszek. Ebben benne van az is, hogy én vagyok 
a világosság oldalán: aki engem elfogad, annak örök élete 
van. Az élet világosság a halál után is. Sokszor mondjuk, 
hogy semmi sem lehet fekete-fehér. Az élet nagy kérdései 
igenis fekete-fehérek. Ezzel Jézus végtelenül leegyszerűsí-
ti az evangéliumot.

Elgondolkodtató, hogy Jézus magáról azt mondja, hogy 
ő a világ világossága, számunkra pedig az élet világosságát 
tárja elénk. Mi a különbség a kettő között?

Máté evangéliumában olvassuk, hogy ti vagytok a föld 
sója és a világ világossága. Ez egy borzasztó nagy parado-
xon, hogy mindig a fény felé megyünk, mégis nehezünk-
re esik Jézus világosságát megtapasztalva felé menni és az 
igazi világosságot keresni.

A kilencedik csapásnál olvassuk, hogy sötétség volt há-
rom napig, de ahol Izrael fi ai laktak, mindenütt világosság 
volt. Ugyanezt tapasztaljuk a jégeső csapásánál. Ahol Isten 
jelen van, nincs sötétség.

A fénytelenségben elég egy mécses, és mindent látunk. 
Jézus is elég a fénytelenségben.

A kísértő és Isten között az a különbség, hogy a kí-
sértő sohasem mutatja meg magát, Jézus azonban fény-
ként jelenik meg az életünkben. A sátán sunyi, Jézus pe-
dig korrekt.
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