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M É C S E S  A  T E  I G É D 

A változás energiája
S Z A B Ó  L A J O S

Nem tudom, ki hogy van vele… Meg vagyok győződve ar-
ról, hogy a rekkenő nyári hőségben különösen is jól jönnek 
a változások. Frissítő, gyógyító hatásuk kétségen kívüli. 
Elég akár egy kis helyszínváltás is. Nem ott dolgozni, ahol 
egyébként nap mint nap. Nem kell mindent a helyére rak-
ni, mert ilyenkor kisebb a forgalom az irodában. Elöl ma-
radhat az asztalon a késő éjszaka lefi rkált gondolatunk egy 
papírfecnin. A hajnalban ébredők egyszerre több könyvvel 
és újsággal rakhatják magukat körül az ágyban az új gon-
dolatok felfedezésének különleges mámorában. 

Nem kell most fi x időpontra végleges eredményt elér-
ni. Nem szükséges elkészülni a prédikációval, mert most a 
szabadság ideje van. Igaz – ahogy mondani is szokták –, a 
jó lelkész nem áll le ekkor sem, hanem gondolatban, megbí-
zás nélkül is szerzi az igehirdetéseket. Sőt az is előfordulhat, 
hogy ha nyáron mások igehirdetéseit hallgatja, akkor is tit-
kon megfogalmazza a sajátját a templompadban. Néha csak 
az istentisztelet végén ébred rá, hogy jobb lett volna magába 
szívni a kolléga szavait, mint már megint a sajátját készíteni.

Csak hát nehéz egyszer is nem alkotni annak, aki folyton 
alkot. Nem szerepelni a sokat fellépőnek. Odafi gyelni a má-
sikra annak, aki nagyon megszokta, hogy normál menetben 
mindig mindenki rá fi gyel. Nyáron, még az utolsó pár hét-
ben van lehetőség mindettől eltérni. Egyszerűen változtatni.

A szokásos rítusokon is. Például nem ott aludni, ahol 
máskor, mert van egy hűvösebb pont a lakásban. A kert-
ben is könnyű találni szünidei megállóhelyeket, ahol rá 
lehet csodálkozni egy-egy növény szépségére vagy a gyü-
mölcsök különleges zamatára. Puhább a magunk termel-
te paradicsom héja, mint a bevásárlóközpontban vásárol-
té. Más a paprika illata is: olyan, mint amit gyermekkor-
ban a nagyszülők kertjében kóstoltunk.

Apró és lényegtelen változások ezek, de képesek arra, 
hogy kizökkentsenek a mindennapok monoton menetéből. 
Tudunk-e örülni ezeknek a más utaknak? Vagy a külön-
leges élmények érkezésekor is azon gyötörjük magunkat, 
hogy mi nem így szoktuk csinálni ezt, és mi nem ebben ne-
velkedtünk? Sokszor meggondolatlanul rá is szólunk azok-

ra, akik kimozdítani szeretnének minket. Elfutunk onnan, 
ahol a frissítő mondatok elérnének. Csak egy kis idő eltel-
te után konstatáljuk, hogy hiányzik egy jó ötlet, vagy de jó 
lenne egy eredeti gondolat. Mert a lelkészi életpálya ezek 
nélkül nagyon keserves és igen szürke. Monoton.

Ennél nagyobb probléma, ha nem vagyunk bátrak és nyi-
tottak azok iránt, akik új érkezők az életünkben. Az új is-
meretségeknek, a különleges és meglepő találkozásoknak az 
ideje a nyár. Kiváló felkészülés ez a munkaévkezdésre! Iga-
zi tréning. Feltűnnek a turistaarcok a templomokban, vagy 
csak kíváncsiskodó emberek állnak meg velünk szemben, 
és teszik fel közeledő kérdéseiket. Lehet, hogy csak kevesen 
szólítottak meg idén nyáron, és fogalmazták meg sajátos Is-
ten- vagy létkérdésüket. Vajon tudtam-e örülni nekik? Nem 
felejtettem-e el a kicsi számok értékét az Isten országa építé-
sének nagy teológiai összefüggésében? A lelkészi munkában 
különleges értéke van a sokat idézett bibliai mondatnak, az 
ez évi szeptemberi igének: „Ahol ketten vagy hárman össze-
gyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20)

Arra nem árt vigyáznunk a munkaév kezdésének nagy 
lendületében, hogy Jézus ezt semmiképpen sem a bezárt 
épületben összegyülekezett maroknyi, mindig ismétlődő 
összetételű csapatra érti. Nem is a türelmi rendelet idején 
épített kőépület padjaira. Valószínűleg nem is a gyülekeze-
tek regisztrációs kartonjaira. Hanem a körülöttünk élőkre, 
akikhez szól a küldetésünk ma is. Arra a határtalan nagy-
ságú tömegre, amely a szépen megépített templomok kör-
nyékén él vagy éppen előttük jár el naponta.

Ha idén ezzel az igével köszöntjük a szeptemberi év-
kezdő istentiszteleten a híveket, akkor azért azt is mond-
juk hozzá bátran, hogy akkor van helyén az üzenet, ha nem 
ugyanaz a két-három ember hallja évről évre, hanem a kö-
zösség missziói ereje folytán legalább ennyi új érkező csat-
lakozik a meglévő néhányhoz. Ehhez a pozitív szemlélet-
hez adott a garancia, mert Krisztus erre ígéri: ott vagyok 
közöttetek! A bennünk lejátszódó nyári változások, higy-
gyük el, nem lesznek nyomtalanok a ránk bízottak köré-
nek változásában sem. 
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T A N U L M Á N Y O K 

„…hogy hitük példája hasznos legyen számunkra” I.1

Tanulás nagy példaképek életéből – Martin Luther King példáján

G O T T F R I E D  A D A M

A példaképek, hősök, bálványok, szentek és mártírok iránti 
igény valláspedagógiai szempontból is nagyon érdekes. Ez 
az igény az elmúlt évtizedben ismét igen aktuális lett. Az 
alábbi tanulmányban a nagy példaképek életrajzából való 
tanulással foglalkozunk.

Szentek – mártírok, példaképek: miről van szó?

Nem lehet fi gyelmen kívül hagyni, hogy bizonyos szemé-
lyek megélt kereszténysége fontos szerepet játszik a ke-
resztény hit továbbadásában. A keresztény élet példaké-
peinek összeállítása 1960–1994 közötti protestáns és ka-
tolikus hittankönyvekből a következő neveket sorolja fel: 
Assisi [Szent] Ferenc, Nursiai [Szent] Benedek, Bernhard 
von Hildesheim, Dietrich Bonhoeff er, [Szent] Don Giovanni 
Bosco, Elsa Brandström, Th üringiai (Árpád-házi) [Szent] 
Erzsébet, Hermann Gmeiner, Bingeni [Szent] Hildegard, 
Siénai [Szent] Katalin, Martin Luther King, Jochen Klepper, 
Maximilian Kolbe, Janus Korczak, Tours-i [Szent] Márton, 
Myrai [Szent] Miklós, Johann Friedrich Oberlin, Oscar 
Romero, Hans és Sophie Scholl, Edith Stein, Kalkuttai Te-
réz anya és Simone Weil (Fischer 1997, 107. o.).

Protestáns részről Dietrich Bonhoeff ernek és Martin 
Luther Kingnek különleges jelentőséget tulajdonítanak. 
Ezt általában is mutatja a személyükről megjelent írások 
száma, továbbá a rájuk való sokféle hivatkozás prédikáci-
ókban és a vonatkozó tananyagokban (vö. sokak helyett: 
Stein 2001; Sengwitz–Sengwitz 2009).

Mindenesetre látható, hogy e két személy iránt ezen 
túlmenően is fi gyelmet és nagy tiszteletet tanúsítanak. Ez 

 1 Adam 2010, 143–166. o., a jelenlegi rész: 143–157. o. (A kötet Rainer 
Lachmann 70. születésnapjára készült, aki 2005-ig Bambergben a pro-
testáns hitoktatás és a valláspedagógia professzora volt.)

megfi gyelhető például a Westminster-apátságnál. Az 1995-
ben befejeződött felújítási munkák során az anglikán egy-
ház egyes, addig üres szoborfülkékbe új szobrokat helyez-
tetett. A tornyokon négy újszövetségi alakot (Mária, János, 
Péter, Pál) és kettő, az apátság életéhez kötődő [ókori és] 
középkori szentet (Hitvalló [Szent] Eduárd, [Szent] Fidesz) 
állítottak fel. Ehhez járultak a nyugati bejárat oldalán az 
erények: az igazság, az igazságosság és a béke szobrai (Zsolt 
85,11kk). A nyugati bejárat fölötti szabad teret tíz 20. száza-
di keresztény mártír szobrának felállítására használták fel.

A szobrokat a királynő, a canterburyi érsek és a világ 
minden tájáról összesereglett magas egyházi méltóságok 
jelenlétében leplezték le. Különböző keresztény felekeze-
tekből és minden égtájról választották ki a mártírokat 
(lásd ehhez Ringhausen 2001, 237–240. o.). Így a lengyel 
ferences Maximilian Kolbe és az Orosz Ortodox Egyházba 
tért Erzsébet hessen-darmstadti nagyhercegnő mellett ta-
lálható Dietrich Bonhoeff er és az amerikai baptista lelkész, 
Martin Luther King alakja. A tíz mártír közül az első ké-
pen Martin Luther King (balra), Oscar Romero [salvadori] 
érsek (középen) és Dietrich Bonhoeff er (jobbra) dokumen-
tált. Bizonyára nem meglepő, hogy ez a három személy ön-
álló szócikkel mind az Ökumenisches Heiligenlexikonban,2 
mind pedig a Biographisch-Biblisches Kirchenlexikonban 
megtalálható (Bautz 1990; Erskine 1994; Heinz 1994).

A keresztény mártírok galériája mögött az az elképze-
lés húzódik meg, hogy hirdessék azt az üzenetet, amely-
nek csak kevés ember van tudatában: „A huszadik század a 
keresztény vértanúság százada.” (Dean and Chapter of 
Westminster 1999, 1. o.) A keresztény bizonyságtétel ára 
és azon keresztények száma, akik készek voltak meghalni 

 2 http://www.heiligenlexikon.de/BiographienD/Dietrich_Bon hoef-
fer.htm, http://www.heiligenlexikon.de/BiographienM/Martin_Lu-
ther_King.htm. 2010. július 15.
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azért, amiben hittek, a 20. században magasabb volt, mint 
bármikor az egyház története folyamán. E legnagyobb ke-
resztény bizonyságtétel teljes skáláját a felekezetek, kultúrák 
és kontinensek változatosságával kívánták jelezni. Ez hatá-
rozta meg a vértanúk kiválasztását, az impozáns galériával 
kétségtelenül sikeresen.

Teológiai kérdés: mi az a protestáns szent?

A német protestantizmusban is volt persze vita 1945 után 
a protestáns szentek, illetve vértanúk kérdéséről.3 A leg-
markánsabb kiadvány erről az „Ihr Ende schaut an…” – 
Evangelische Märtyrer des 20. Jahrhunderts.4 A vértanú-
ság kérdésével foglalkozó tizenkét tanulmányt tartalmazó 
rendszeres rész után következik az átfogó életrajzi-doku-
mentációs rész a mártírokkal (219–681. o.). Ha közelebb-
ről is megnézzük ezeket az életrajzokat, mindenképpen 
felvetődik az a kritikus kérdés, hogy a protestáns felfogás 
szerint vannak-e szentek és vértanúk. Ez a kérdés csak 
egyrészt a Bibliára támaszkodva,5 másrészt a hitvallá-
si iratok kijelentései alapján tisztázható. A megértéshez 

 3 A témához általában a protestantizmusban lásd a következő szócik-
ket: Schulz 1985.
 4 Schultze–Kurschat 2008. Lásd még Fleischmann-Bisten 
2006. Vö. már korábban: Hummel–Strohm 2002.
 5 A bibliai elemzéshez: Hauschild 2008, 54–60. o., továbbá Koth-
mann 2010.

most elég egy rövid pillantást vetni a reformáció korára,6 
és egy kicsit ránézni a legújabb kori vitára.

A reformáció álláspontja

Az Ágostai hitvallásban (1530) a XXI. cikkben (A szentek 
tiszteletéről) találunk eligazítást a kérdésről.7 A római kato-
likus tanítással és kegyességgel szemben világosan kiderül, 
hogy a szenteknek nincs részük Krisztus megbékéltető cse-
lekedetében, és hogy a szentek közbenjárását kérő gyakor-
lat bibliailag nem megalapozható. Így elutasítja a szentek 
olyan tiszteletét, amely segítőként, sőt Istennél közvetítő-
ként szólítja meg őket az intercessio sanctorum értelmében. 
Ezzel kapcsolatban Krisztus megbékéltető cselekedetének 
és közvetítő szolgálatának kizárólagosságára mutatnak rá. 
Melanchthon fejtegetései teljes összhangban vannak Lu-
therrel.8 Figyelemreméltóan pozitívan említi: protestáns 
részről azt tanítják, hogy „[a] szentekről megemlékezhe-
tünk azért, hogy kövessük hitüket és jó cselekedeteiket, 
hivatásunk szerint”.9

 6 A protestáns értelmezést átfogóan tárgyalja Heesch 2010.
 7 Bekenntnisschrift en 83b-d (CA) és 316 kk. (Ap.). Magyarul: Ágo-
stai hitvallás, 37–38. o.; Konkordia könyv, 249. kk.
 8 Hauschild 2009, 332. o. írja: „Kijelentései 1523 és 1541 között azt 
mutatják, hogy a mártírokat nem hithősökként ünnepelték, hogy 
mint szentek kiemelkedtek volna az átlagos hívők közül, vagy hogy 
közvetítőkként kultikus jelentőségük lett volna, hanem hogy sokkal 
inkább a Krisztus követésében az Isten igéje melletti, valamennyi hívőre 
érvényes kitartást tanúsították különleges körülmények között.“
 9 BSLK, 83b,3–8; Ágostai hitvallás, 37–38. o.

Tíz 20. századi keresztény mártír szobra a Westminster-apátság nyugati bejárata fölött
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A Torgaui cikkekben, amelyeket az augsburgi gyűlésre 
készülőben fogalmaztak, található ez a szép megfogalma-
zás, amely a jelen tanulmány címe: „Azért, hogy hitük pél-
dája hasznos legyen számunkra.” Az Apológiában a megem-
lékezés kérdését még tovább fejtegeti, hogy maga a hitval-
lás sem tagadja: a szenteket tisztelni kell. Ezt a „tiszteletet” 
Melanchthon közelebbről is meghatározza a következőkép-
pen: „Háromféle lehet ez a tiszteletadás. Az első a hálaadás. 
Istennek ugyanis hálát kell adnunk, hogy irgalmasságát ilyen 
példákon mutatja meg, hogy jelét adta az emberek üdvözí-
tésére irányuló akaratának, hogy az egyháznak tanítókat 
vagy más ajándékokat adott. Ezeket az igen nagy ajándé-
kokat teljes nagyságukban kell értékelni, és dicsőíteni kell a 
szenteket, akik ezekkel az ajándékokkal hűségesen éltek…

A tiszteletadás második faja hitünk megerősítése.
A tiszteletadás harmadik faja először is a hitnek, az-

után pedig a többi erénynek követése; ezeket kinek-kinek 
a saját hivatása szerint kell követnie.”10

Ezzel világosan állító, pozitív kijelentésünk van a szentek 
kérdéséről. A megigazító hit és a „jó cselekedetek” pozitív 
példáinak nevezi őket. Ezzel a hitvallás a XXI. cikkel vala-
miféle toldalékot fűz a megigazulásról szóló IV–VI. közpon-
ti cikkekhez. A XXI. cikk kijelentéseit úgy lehet összeköt-
ni és összefoglalni, hogy a szentek „a hitben és szeretetben 
kipróbált kegyelem példaértékű alakjainak” tekinthetők, 
akik „paradigmatikusan szemléltetik, amit a reformáció 
teológiája a bűnös megigazulásáról és megszenteléséről és 
a hit és a cselekedetek megkülönböztetett összefüggéséről 
kifejt” (Wenz 1999, 289. o.). Az utalás mindkét idézet vé-
gén az Ágostai hitvallásból és az Apológiából „mindenki hi-
vatása szerint” (vocatio) a rendekről szóló tanítás értelmé-
ben veendő, és azt fejezi ki, hogy minden keresztényre ér-
vényes, akárhol és akármilyen körülmények között is éljen.

Egyebekben pedig a mártírokra is érvényes az, ami a 
szentekre: protestáns értelmezés szerint a hit tanúinak te-
kinthetők. A hit annyira meghatározta életüket, hogy azt a 
ma élő keresztényeknek utánozniuk kellene. „Mégsem önál-
ló hősök voltak, hanem Isten eszközei: Isten a kegyelme által 
erősítette meg és hit által segítette őket; ennyiben általános-
ságban a megigazultak modelljei.” (Hauschild 2008, 64. o.)

A szentek értelmezésének mai vitájához

Bonhoeff er halálának 60. évfordulóján, 2005-ben és szü-
letésének 100. évfordulóján, 2006-ban a megemlékezések 
kapcsán újra megelevenedett a vita a német protestantiz-
musban és az ökumenében a vértanúk és szentek tisztele-
téről (vö. Adam 2006, 75–76. o.). A Martin Luther King 80. 
születésnapjára való emlékezés 2009-ben továbbra is ébren 
tartotta a szentek protestáns értelmezésének kérdését. A je-

 10 BSLK, 317,23 kk., Konkordia könyv, 249. kk.

lenlegi vitát Dietrich Bonhoeff er példájával tegyük szem-
léletessé. Ehhez két állásfoglalást veszünk elő: az egykori 
püspök és evangélikus teológus, Wolfgang Huber előadá-
sát, továbbá a református teológus és egyháztanácsi elnök, 
Ruedi Weber újságcikkét.

Wolfgang Huber a nemzetközi Bonhoeff er-kongresszus 
nyitó előadásában Breslauban (Wroclaw) kifejezetten ezzel 
a témával foglalkozik. Az előadás témájának megfogalma-
zása – Dietrich Bonhoeff er – egy protestáns szent (Huber 
2006) – már segít felismerni az irányt, amerre elindulva 
Huber megválaszolja a kérdést.

Rámutat arra, hogy Dietrich Bonhoeff er sohasem akart 
szent lenni, a szentség azonban teológiájának egyik alapvető 
témája volt. Már huszonegy évesen írt doktori értekezését is 
az egyház mint a szentek közössége, a sanctorum communio 
témájának szentelte. Számára a bűnös megigazulása Isten-
től Jézus Krisztusban a mindenféle szentségről való beszéd 
sarok- és fordulópontja. „Ezért van helye ennek a beszédnek 
a szentek közösségében, mégpedig látható közösségként. A 
gyülekezetként létező Krisztus – ez az egyetlen összefüggés, 
amelyben egyáltalán szó lehet megszentelődésről és az em-
ber szentségéről.” (Huber 2006, 7. o.) Bonhoeff er még job-
ban sarkítja ezt a kijelentést, amikor hangsúlyozza, hogy 
a látható gyülekezeten kívüli megszentelődés önmagunk 
szentté avatása. Huber a továbbiakban arra mutat rá, hogy 
Bonhoeff er „Jézust a Gecsemánéban Istennek a világ erőt-
lenségében adott önkinyilatkoztatásaként, a hit megértésé-
nek kulcsaként [fedezte fel]. Megtanulta, hogy higgyen az 
élet teljes evilágiságában. […] Így értette meg teljesen, mit 
gondolt azzal, hogy nem akart szent lenni; hinni akart meg-
tanulni.” (Uo. 9. o.)

Az időbeli távolsággal – így Huber a továbbiakban – egy-
re inkább előtűnik az, ami példamutató volt Bonhoeff er hi-
tének és életének bizonyságtételében. Ennek méltatásához 
nyomós okok vannak a protestáns hitvallásban is. Huber 
itt az Ágostai hitvallás XXI. cikkére utal. Majd így folytatja:

„A szent protestáns fogalmára való következtetés egyér-
telmű. Az, hogy a hívők közösségében élünk, magában fog-
lalja a hálát a hit példaképeiért. Pontosan ebben az értelem-
ben beszélhetünk protestáns felfogás szerint is a szentek kö-
zösségén belül különösen is kiemelkedő szentekről. A Santo 
subito a protestáns hit számára is ott férhető hozzá, ahol vala-
ki mások számára példamutatóan élte meg hitét, és így meg-
mutatta, hogy megtapasztalta a kegyelmet. Protestáns szent-
ről ott beszélhetünk, ahol az élet bizonyságtétele és a hit ereje 
úgy kapcsolódik össze, hogy máskor, máshol, más körülmé-
nyek között élő keresztényeket is hitre és keresztény cselek-
vésre bátorít. Nem a példakép utánzásáról van szó, hanem a 
hitben való tanulásról és a cselekvésben való nagykorúságról. 
Ha így tekintjük, akkor az, amikor mások példáján lelkese-
dünk, még nem jelenti a nagykorúság feladását.” (Uo. 9–10. o.)

Huber ezen a helyen arra mutat rá, hogy a hit és a cse-
lekvés példaképei egy jobb világ tanúi, ahogyan ezt a 20. 
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század keresztény mártírjairól szóló gyűjteményes kö-
tet címe is kifejezi, amely a Német Püspöki Konferencia 
és a Németországi Protestáns Egyház [EKD] megbízá-
sából 2000-ben jelent meg. Majd így folytatja: „Dietrich 
Bonhoeff er az egyik ezek közül. Dietrich Bon hoeff ernél 
sokak számára megragadó az élettörténet és a teológia 
belső összefüggése: az összeköttetés azon életpálya kö-
zött, amely őt a szó különleges értelmében a hit tanújá-
vá tette, és ama teológiai munkásság között, amelynek a 
21. század elején is még jelentős ösztönző ereje és eliga-
zító hatása van. Hitbeli bizonyságtétele és teológiai ins-
pirációja a jövőben is a bátorítás forrásának és az önál-
ló gondolkodásra és cselekvésre való kihívásnak fog bi-
zonyulni.” (Uo. 10. o.)

A szentek kérdésében a reformáció korának reformá-
tus hitvallásaiban a szentek tiszteletének katolikus gyakor-
latától való szigorú elhatárolódás állt az előtérben. Refor-
mátus szempontból is éppúgy lehetséges a szentek protes-
táns tisztelete és Bonhoeff er hangsúlyos méltatása, amint 
ezt Ruedi Reich teológus, Zürich kanton református egy-
háztanácsának elnöke egy svájci napilapban nyilvánvaló-
vá teszi (Reich 2006).

Mindenekelőtt rámutat arra, hogy Huldrych Zwing-
li és Heinrich Bullinger nagyon jól meg tudta különböz-
tetni a szentek katolikus felfogás szerinti kultikus tisz-
teletét a szenteknek mint Jézus Krisztus tanúinak pro-
testáns tiszteletétől. A reformáció nem csinált tabula 
rasát a szentekkel és a szenteknek. Sokkal inkább hely-
re tette a kultikus túlkapásokat, és rávezetett arra, ho-
gyan bánhatunk helyesen a hit példaképeivel: „A hívők 
az ihlet forrásaként tapasztalják a szenteket, és helyesen 
»utánozzák« őket, amint Bullinger kései utódja, Ludwig 
Lavater írta 1559-ben. Dietrich Bonhoeff ert, ezt a »pro-
testáns szentet«, ezt a keresztény gondolkodót és már-
tírt azonban nem lehet »utánozni«. Istennek hála, más 
korban és világban élünk. Bonhoeff er azonban Jézus 
Krisztus hiteles tanújaként áll előttünk, és arra bátorít 
minket Jézus Krisztus követésében, hogy a magunk ko-
rában és világában, annak esélyei és gondjai, örömei és 
szorongásai között bátran és bizalommal álljunk ki. Az 
egyház communio sanctorum, az Isten által elhívottak 
és a Krisztus által megszenteltek közössége, mindenhol 
és mindenkor. A szentek ezért olyan emberek, akiket 
Krisztus küldött a világba, hogy evangéliumát szóval és 
tettel tanúsítsák. Jó, ha a »szentektől« bátorítást kapunk 
ehhez a történelemből és a jelenből. Dietrich Bonhoeff er 
sohasem fáradt bele, hogy egy sötét korban végezze ezt a 
szolgálatot, hogy Krisztushoz hívjon, és ezáltal remény-
ben és szeretetben való életre bátorítson.”

Úgy gondolom, e két teológus fejtegetései nyomán ki-
elégítően megfogalmazódott, hogy mi számíthat az evan-
gélikus és református teológia keretében a protestáns szent 
felfogásának.

Martin Luther King – egy protestáns szent

A fenti értelmezés alapján Martin Luther King is bátorí-
tó példa és a hit példaképe lehet számunkra, és fenntartás 
nélkül protestáns szentnek nevezhető. Bonhoeff erhez ha-
sonlóan nála is meg lehet állapítani, hogy elválaszthatat-
lanul összetartozik az igazság, amelyért síkraszállt, és az 
élet, amelyet megélt.

Otto Baumgarten rostocki gyakorlati teológiai profesz-
szor kijelentése, amelyet a 20. század elején írt le, úgy tűnik, 
még jobban megvilágítja a szent kérdését: „Vannak korok, 
amikor a beszéd és az írás már nem elegendő az igazság 
kellő megértetéséhez. Az ilyen korokban a szentek tettei és 
szenvedései új ábécét alkotnak az igazság titkának feltárá-
sára.” (Bethge 1969, 135. o. nyomán)

Így tekintve Martin Luther King is valóban kiváló pél-
dája annak, hogyan kezdődött az erőszakmentes ellenállás 
új ábécéjének kidolgozása. Elég csak találomra bármely na-
pilapba belenézni, hogy lássuk: a mai világhelyzet minden-
nap elrettentő mértékben világossá teszi, hogy az erőszak 
csak erőszakot szül, és hogy csak az erőszakmentes ellen-
állás új logikája jelenthet kiutat ebből a circulus vitiosusból. 
Mielőtt azonban részletesebben rátérnénk Martin Luther 
Kingre, iktassunk közbe egy valláspedagógiai-didaktikai 
megfontolást arról a kérdésről, hogy milyen is lenne a hit 
példaképeivel foglalkozó korszerű didaktika!

Valláspedagógiai-didaktikai megfontolások a hit 

példaképeihez

Aki családban, iskolában, egyházban és társadalomban 
gyakorló nevelő volt vagy most is az, a példaképeket érő 
legnagyobb kritikák idején is érzékelte és tudta, hogy meny-
nyire fontos a példaképekről való tanulás (korábban élet-
példaképekről [Lebensvorbilder] is beszéltek).

Bevezető utalások

Ha beütjük a Google-ba a Vorbild lernen [példát tanulni/
venni] kifejezést, 619 000 találatot kapunk [2010. július 31.]. 
A találatokra pillantva kiderül, hogy elsősorban a nevelés 
kérdéseivel kapcsolatosak, a legkülönfélébb tevékenységi kö-
rökben. A jelenlegi fellendülést a példakép alapján való tanu-
lás kérdésében aligha lehetne meggyőzőbben dokumentál-
ni. Tartalmi szempontból túlnyomórészt olyan szövegekről 
van szó, amelyek pozitív kiindulási alapnak tekintik a pél-
daképeken történő tanulást. Konstantin Lindner ezért joggal 
beszél „újra megelevenedett vitáról” (Lindner 2009, 75. o.).

Még egyszer hadd emlékeztessünk arra, hogy a példaképek 
társadalmi jelentősége és kiválasztása ingadozó (vö. Mendl 
2005, 7–41. o.). A 20. század első felében a túlzott felnagyítás, 
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idealizálás, illetve a hősiesség problémás kiemelése uralko-
dott. A szülők és nagyszülők nemzedékével folytatott vitában 
azután az 1960-as években a példakép az ideológia gyanújá-
ba került, ami elhamarkodottan a példaképek nagyrabecsü-
lésének végét jelentette a pedagógiai vitában. Ez pedig mind 
a tapasztalati vizsgálati adatokban, mind pedig a pedagógiai 
elméletek esetében megnyilvánult a példaképek alapján va-
ló tanulás elítélésében. Mindenekelőtt a klasszikus példavé-
tel, amely az adott példakép utánzására irányult, kapott ki-
fejezett kritikát. Ez utóbbi persze minden bizonnyal jogosan.

Az új évezred irányváltást hozott, amint ezt az ifj úság-
gal foglalkozó felmérésekkel kapcsolatos tanulmányok mu-
tatják. Példának okáért csak a Jürgen Zinnecker nevelés-
tudós és mások által végzett siegeni tanulmányra utalok. 
A megkérdezett 10–18 éves fi atalok 60 százaléka nyilatko-
zott úgy, hogy van példaképe. A „közeli” és „távoli” pél-
daképek egyensúlyban voltak.11 A pedagógia, mindenek-
előtt a valláspedagógia az 1990-es évek végén egyre többet 
foglalkozott a példaképek kérdésével.

Hans Mendl kimutatja, hogy egy sor idevágó fogalom 
létezik, amelyek azonban csak nehezen határolhatók el egy-
mástól: példakép, modell, sztár, idol, hős, szent, helyi hős, 
eszménykép. Azt is bemutatja, hogy a felmérésekben már 
a kérdések feltevésének módjával bizonyos irányzatokat 
„csinálnak”. Síkra száll azért, hogy ne játsszák ki egymás 
ellen a különböző csoportok példaképeit, hanem az egész 
palettát használják fel a tanulás esélyeihez és különböző le-
hetőségeit az orientáló tanuláshoz. Különösen is a „közép-
mezőny” kutatása kívánatos a „kis családi” és a „nagy me-
diális” példaképek között (Mendl 2005, 41. o.).

Életrajzi tanulás a hit példaképei alapján

Vessünk most egy pillantást a példakép-tematika vitatott fo-
galmaira! Így véleményem szerint világos fejlődési vonal is-
merhető fel, amely a példakép alapján való tanulástól a mo-
dell alapján való tanuláson át az életrajzokból való tanulás-
hoz vezet. Ebben jelentős szerepet játszik az a kérdés, hogy a 
gyermekek és fi atalok mint a tanulás szubjektumai hogyan 
kerülnek a képbe. Ebben az értelemben Hans Mendl Tanu-
lás (nem) szokásos életrajzokból12 című könyvének második 
részében valláspedagógiailag is megalapozza az életrajzi ta-
nulást, ami fi gyelmet érdemel. A szerző mindenekelőtt teoló-
giailag refl ektál a szentekre mint példaképekre. Ezután a ref-
lexió mellé a mindennapi megközelítés folyamatának modell-
jét állítja, és végül a két szemléletmód összekötését javasolja.

A tanuláspszichológiai modellek című részben egyrészt az 
utánozni tanulás erősségeit és gyengéit veszi sorra, másrészt 

 11 Zinnecker–Behnken–Maschke–Stecher 2002, 52–53. o. To-
váb bi felmérések: Lindner 2009, 78–79. o. 
 12 Mendl 2005, 42–94. o. Vö. Kalloch 2007, 271–274. o.

a modellről való tanulást dolgozza ki, végül pedig a tanulást 
mint problémamegoldást és cselekvést (etika és projekttanu-
lás) tematizálja. A szerző a három modell összekapcsolását 
javasolja (Mendl 2005, 72–73. o.). Joggal mutat rá arra, hogy 
a példaképek kérdésében a magatartáselméleti modelleknek 
az életrajzok általi eligazításban csak korlátozott hatókörük 
van. A modellről való tanulásnak a szociokognitív tanulás-
elméletből származó fogalma elhatárolódik a nagy példaké-
pek átgondolatlan utánzásától. Ezáltal konfl iktus- és döntési 
helyzetek kerülnek képbe, amelyekkel kapcsolatban kérdéses-
sé lehet tenni a saját életre vonatkozó modell jelleget. Mendl 
összefoglalóan így fogalmaz: „Miközben egy idegen személy 
csodálata a saját morális univerzum fejlődése szempontjából 
jelentős, az egyszerű utánzás tanulása, azzal az elképzeléssel 
karöltve, hogy az egyik személy értékei és megnyilvánulásai 
átvihetők a másikra, problematikusnak számít. A modellta-
nulás szociokognitív elmélete ezzel szemben azt a lehetőséget 
kínálja, hogy az idegen életrajzokkal szembesülés különbö-
ző folyamatain át (értékek megvilágítása, közlése) bizonyos 
részterületeken magatartásmódokra refl ektáljunk, és esetleg 
átvegyük őket. Diskurzusetikai modelleknél lemondunk a 
közvetlen átvételről, és az idegen életrajzokkal, döntési hely-
zeteikkel és implicit értékválasztásaikkal való, megfelelően 
alakított, problémaorientált viták állandó továbbfejlődésében 
bízunk. A tanulás mint a szociális projektek formájában való 
cselekvés vagy mint a helyi hősökkel való közvetlen kapcso-
lat összeköti a diskurzusetikai szempontokat a magatartásel-
méleti felfogásokkal, és lehetővé teszi az idegen személyeken 
és idegen személyekkel való tanulást.” (Mendl 2005, 73. o.)

A fenti fejtegetésekből világos: koncepcionális szem-
pontból az elméleti refl exió útja a tekintélyelvűen megadott 
példaképekről való tanulásról letérve a modellekről való 
olyan tanuláson át vezet, ahol már jelentős mértékben szá-
moltak a tanuló saját aktivitásával, és elérkezik a személyek 
életrajzi hangsúlyokkal ellátott megközelítéseinek koncep-
ciójához. Ezek a személyek pedig módszertani szempont-
ból felölelik a lehetőségek széles palettáját. Egyes személyek 
kötelezően utánozandó példaképként való beállítása mára 
már elavult és elvetendő. Ez annál inkább így van, ha azon 
alakok sokaságára és sokszínűségére tekintünk, akik az if-
júság számára példaképként általában számításba jöhetnek.

K. Lindner egy felmérésben négy olyan jellegzetes típust 
talált, amelyeken bemutatható, hogy mit tulajdonítanak egy-
egy példaképnek a fi atalok, mit várnak tőle, és miben látják 
a jelentőségét (Lindner 2009, 85–87. o.). Az A típus képvi-
selői a semleges relativizálók, akiknek számára nem létezik 
határozott példakép, legfeljebb különböző, ideálisnak tekin-
tett tulajdonságok összeállítása. A megfi gyelő idealisták (B tí-
pus) nagyon pontosan megfi gyelik a példaképként számítás-
ba jöhető személyt, nem kérdőjelezik meg a példaképet, de 
egy ideális kép megalkotására hajlanak. A pragmatikus rea-
listák (C típus) a példaképek esetében olyan tulajdonságokat 
értékelnek, amelyekről úgy gondolják, hogy a mindennapi, 
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megelégedett életvitelt szolgálják. Itt mindenekelőtt a hite-
lesség (autenticitás) kategóriája játszik jelentős szerepet. A D 
típusnál, a kereső harmonizálóknál a saját személyre vonat-
koztatásnak van fontos szerepe. A példaképre folyamatosan 
pozitívan tekintenek. Ezt a típust az érdekli, hogyan valósít-
ja meg a példakép az életét, és az mennyire feleltethető meg 
az ő saját életének, menyire vág egybe vele.

Ez a felmérés újólag megerősíti, hogy manapság az ifj ú-
ságnak egyre nagyobb szüksége van példamutató személyek-
re. Ezért meg kell állapítanunk, hogy a megfelelő tematizálás 
„magas motivációs lehetőséggel bír; nem utolsósorban azért, 
mert a példaértékű személyek tematizálása támogatja a tanu-
lókat »életrajzi feladatukban«. (…) [Ezért tűnik] a »példaérté-
kű« személyek tematizálásánál megfelelőnek a visszatérés az 
életrajzi tanuláshoz (…). Az életrajzi tanulás esélye az életrajzi 
önrefl exió ezáltal lehetővé tett orientálásában és előhívott ani-
mációjában van – jobban, mint amennyire a példakép-, illet-
ve modelltanulás koncepciói vallják.” (Lindner 2009, 88. o.)

Miért van szükségük a fi ataloknak példaképekre?

Az életben természetesen vannak olyan szükségletek és fel-
adatok, amelyek példaképek keresésére indítják a gyerme-
keket és a fi atalokat. Mint ismeretes, Robert Havighurst 
rámutatott arra, hogy az emberi élet fejlődésében egészen 
különböző feladatok jelentkeznek (1948). Így fi atalkorban a 
mindkét nembeli kortársak iránti új és érettebb kapcsola-
tokról van szó, a férfi  vagy női nemi szerepek átvételéről, a 
szülőktől és más felnőttektől való érzelmi függetlenségről, 
a házas- és családi életre, továbbá a hivatásbeli előmene-
telre való felkészülésről, a felelős szociális magatartásról. 
A fejlődés ilyen feladataira tekintettel Hartmut Rupp így 
fogalmazta meg, hogy mit nyújtanak a példaképek:

„A példaképek olyan alakok,
• akiken a lelki szükségletek [az illető helyett] ledol-

gozhatók;
• akik megengedik saját vágyaink és kívánságaink tük-

röződését;
• akik a világ valamennyire megbízható és érthető ér-

tékrendjét képviselik és garantálják;
• akik erkölcsi szabályokat és elveket szemléltetnek;
• akik példás életfolytatást ajánlanak, és felismertetik, 

hogyan folyhat az élet.” (Rupp 2010, 3. o.) 
Konkrétan: ifj úkorban előttünk áll a személyes identitás 

felépítésének feladata: ki vagyok én? Ki akarok lenni? Ki le-
hetek? Az a feladat is jelentkezik, hogy világszemléletet, vi-
lágnézetet alakítsunk ki, vagyis a világ szemléletét és [ennek 
megfelelő] morált nyerjünk az önmagunkért és a világért 
való felelősség távlatában. Például Dietrich Bonhoeff er itt 
az Isten és ember előtt felelős etika képviselője lehet. Mar-
tin Luther King itt a béke etikájának példája lehet, amely-
nek a Hegyi beszéd lesz a mércéje. Élete az erőszakmentes 

ellenállás példája lett. Egy olyan szakaszban, amikor az em-
bert különösen is foglalkoztatja életének tervezése, fontos, 
hogy különböző személyekkel, azok élettörténetével, célja-
ival, cselekvésük megalapozásával foglalkozzék.

Hogyan teszik magukévá a fi atalok a példaképeket?

Ennél a keresésnél az életrajzi tanulás útja komolyan veszi 
a diákok autonómiáját, azt, hogy maguk hozzanak felelős 
döntéseket saját életükről és hitükről. A választás szabadsá-
gát a példaképek esetében a fentebb említett négyféle típus 
módján feltételezzük. A fi atalok személyiséggé válásának 
érdekében fontos, hogy a tanulóknak ne adjuk meg előre, 
hol vannak párhuzamok az életrajzokban eléjük tártak és a 
saját világuk között. A tanulási folyamat része, hogy ők ma-
guk keressék és találják meg az életük szempontjából fontos 
vonatkozásokat. Erre való tekintettel ilyen kérdésekkel lehet 
vezetni a beszélgetést: milyen (egész életére kiható) dönté-
seket hozott? Miért cselekedett így vagy úgy az illető sze-
mély? Vörös fonálként végighúzódik-e valami az életén? Mi 
imponáló benne? Mi fárasztó? Én mit tennék? Csak az ilyen 
szabad megközelítéssel lehet a fi atalok elé állni, akik bizony 
egészen különbözőképpen nyúlnak a példakép kérdéséhez.13

A fi atalok fi atalokként való komolyanvétele éppen azt 
jelenti, hogy tiszteljük őket szabadságukban és ezzel a ta-
nulási folyamatokra vonatkozó választási szabadságukban 
is. Így adunk számot arról a pedagógiai normáról, ame-
lyet a képzés fogalmával [Bildungsbegriff ] vezettek be a di-
daktikába, és amelyet Herwig Blankertz a következőkép-
pen fogalmazott meg: „A tartalmaknak nem szabad de-
terminálniuk az educandust, hanem képzést adó tanként 
úgy kell alkalmazni ezeket, hogy egyúttal szabadjára en-
gedjék a kritikus észt, amelynek, legalábbis a lehetőségét 
tekintve, képesnek kell lennie arra, hogy szembeszálljon a 
tartalmakkal.” (Blankertz 1975, 41. o.)

Összefoglalás: a hit példaképeiből való életrajzi tanulás 
perspektívái

Az eddigi fejtegetések alapján a hit példaképei életrajzi 
hangsúlyokkal ellátott megközelítésének koncepciójában 
a következő perspektívák bizonyulnak lényegesnek:14

• A fi atalok ismét fokozottan tájékozódnak példaképe-
ken. Megfontolandó, hogy a példaképekhez való visszaté-
rés egészen különböző módon történik.

 13 Az életrajzi hangsúlyokkal ellátott megközelítések tematikájához 
lásd a megfelelő részeket in: Lindner 2007, 89–95. o.: példakép- és 
modelltanulás; 95–98. o.: életrajzi tanulás; továbbá 219–306. o.: életrajzi 
hangsúlyokkal ellátott megközelítések az egyháztörténethez.
 14 Ehhez lásd még Sauer 2000, továbbá Adam 2001, 118–119. o.
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• A példakép alapján való hagyományos tanulás, amely 
eleve utánozandónak tekintette a példát, elavulttá vált. A 
modell- és különösen az életrajzi tanulást elsősorban azok 
a formák képviselik, amelyek teológiailag és didaktikailag 
felelősséggel vállalhatók.

• Ennek teológiai és pedagógiai oka abban áll, hogy ko-
molyan veszik a tanulók szabadságát, tanulásuk és életük au-
tonóm szubjektumaiként ismerik el és tisztelik őket.

• A tanulásnál tekintetbe kell venni a gyermekek és fi -
atalok fejlettségi szintjét, továbbá a megfelelő kognitív ké-
pességeket, a korukra jellemző fejlődési feladatokat és a 
nemekre vonatkozó hangsúlyokat.

• A következő példaképek jöhetnek számításba: 1. kö-
zeli: a mindennapok hősei (local heroes); 2. köztes terület 
(sztárok, a civil kurázsi példái stb.); 3. nagy vallási példaké-
pek. Az elmúlt évtizedben újra tudatosultak azok a model-
lek, akik a befogadók számára elérhetők. Ahol történelmi 
modellekről van szó, a jelenig vezető hídverésre is gondol-
ni kell a hatástörténet és/vagy a mai recepció formájában.

• A példaértékű modellekkel való találkozás a tárgy-
gyal foglalkozó médiumok (fi lm, tévé, irodalom) segítsé-
gével is történhet.

• Fontos, hogy a modellek/példaképek sokasága kerüljön 
szóba, nehogy a példaképeket majdhogynem bűntelen, töké-
letes lényekké emeljék. A keresztényi lét példaszerű alakítását 
újra meg újra Jézus Krisztus és üzenete felől kell kritikusan 
megvilágítani, és rá kell mutatni az emberi élet esendőségére.

• A tanulók a hitoktatókat is tanulási modellként ész-
lelik. Ez egyszerűen tény, amelyet tekintetbe kell venni. 
Ugyanakkor itt is helyénvaló rámutatni a tágabb horizont-
ra, azaz Jézus Krisztus üzenetére. Ez lehetővé teszi a szük-
séges relativizálást és tehermentesítést.

• Az egyháztörténet fontos személyiségeivel kapcsolat-
ban azt is meg kell állapítanunk, hogy a sikeres életnek ezek 
a modelljei is recepciós folyamatban sajátíthatók el. A tör-
ténelemképben való perszonalizálás veszélye messzemenő-
en megakadályozható annak tudatában, hogy „a személyek 
nem hordozói a történelemnek, hanem belé fonódnak, hogy 
a személyek a [történelmi] anyagot megvilágító összefüggés-
ből az illető saját megvalósítási lehetőségeinek szintjére ke-
rülnek. Itt helyénvalók az úgymond »kellemetlen kereszté-
nyekről« szóló tanegységek. Általánosságban érvényes, hogy 
elhatárolt és ellentmondásos személyek inkább teremtenek 
identifi kációs lehetőségeket, mint az áthatóak és harmoni-
kusnak beállítottak.” (Ruppert–Thierfelder 2003, 303. o.) 

• Végül pedig megfontolandó: „A felnövekvők maguk kö-
tik meg példaképeiket. Gyapjú nélkül azonban nem lehet köt-
ni. Ez alapozza meg azt a feladatunkat, hogy a hitoktatásban 
tematizáljuk a példaképeket.” (Rupp 2010, 9. o.) 

(A tanulmány második részében, amelyet következő 
számunkban adunk közre, az eddig leírtak konkretizálá-
sa következik Martin Luther King példáján.)
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Bevezetés

Paul Ricoeur (1913–2005) francia nyelvfi lozófusnak, a 20. 
század meghatározó hermeneutájának hitvalló keresz-
tény munkásságát érdemes nyomon követni.2 A francia 
fi lozófus az értelmet, azaz a jelentést hármas úton elin-
dulva keresi: az esztétika, a történelem és a nyelvi ta-
pasztalat útján. Gondolatmenetében emiatt sok a kitérő, 
a vargabetű, ezért Gadamer – aki ihletője és vitapart-
nere is volt Ricoeurnek – „rövid utas” hermeneutikájá-
val szemben szokták őt a „hosszú út” hermeneutájának 
is nevezni. Ricoeur döntése természetesen nem felelőt-
len csapongás a részkérdések és tudományterületek kö-
zött. „Hosszú utas” nyelvfi lozófi ai módszere tudatos dön-

 1 A dolgozat az EHE Hermeneutikai proszemináriumára készült. 
Tanár: Gerőfi né dr. Brebovszky Éva
 2 Életéről és munkásságáról bővebben: Stanford Filozófi ai Enciklo-
pédia internetes változata: http://plato.stanford.edu/entries/ricoeur/

tés, véleménye szerint ugyanis a létezés csak a világban 
szétszórt jelekben ragadható meg (Jeney 2002, 12. o.). 
Ricoeur bölcselete, amely Grodin kritikájával ellentét-
ben teljességgel vállalja a pszichoanalízis és a szemiológia 
tanításait, az egyéni és közösségi, pszichikai és kulturá-
lis jelek értelmezésének hosszú és kerülő útját választja 
(Jeney 2002, 25. o.).

Ricoeurt az egzisztencialista, fenomenológiai fi lozófi ai 
iskolába sorolhatjuk, munkássága során azonban számos 
új aspektust magába építve alapokig menően átalakította 
az egzisztencializmus gondolati rendszerét. „Ricoeur lé-
nyegében a lételmélet végső alapelvként tételezését kérdő-
jelezte meg, s lét és értelem, elbeszélő azonosság és önazo-
nosság közti közvetítések megértésének szolgálatába ál-
lította a hermeneutikát.” (Jeney 2002, 12. o.) A modern 
hermeneutika alapszabályát magáévá téve vallotta, hogy 
az önmegértés csak a másik megértésén keresztül történ-
het meg. Ezért tartotta szükségesnek a hermeneutika be-
építését, ráoltását a fenomenológiára.

A transzcendens kaleidoszkópja1

Paul Ricoeur és a bibliai hermeneutika

B E N C E  Á R O N
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Szimbólum és nyom

Ricoeur hermeneutikájának kiindulópontja értelemszerűen 
a szimbólum. Jelképek nélkül gondolkodásunk nem járhat-
ná be a jelentések szimbolikus nyelv adta területét. A szim-
bólumból kiinduló gondolkodást előfeltételezés előzi meg. Ez 
az úgynevezett hermeneutikai kör: egzisztenciális megértés-
ből születik a magyarázat, amely aztán ismét egzisztenciális 
megértéshez vezet. „Hinni kell ahhoz, hogy megértsünk.” 
Ricoeur szerint önmagunkat annak az értelemnek a részt-
vevőiként kell föl- és megismernünk, amelyet a szimbolikus 
nyelv közvetít felénk. Csak értelmezve tudunk hinni – csak 
munkával és hermeneutikai közvetítésekkel kaphatunk be-
pillantást a szimbólumok szent világába. „A hit olyan meg-
értés tehát, amelyen keresztül az olvasó bekerül a szövegbe, 
hogy azt beteljesítse, de ezáltal ő maga is megváltozik, más-
ként láthatja és értelmezheti önmagát.” (Jeney 2002, 14. o.)

Hermeneutikai beállítottsága ellenére Ricoeur marad 
egzisztencialista, fenomenológus fi lozófus. Gadamerrel 
ellentétben nem mond le a refl exív nézőpontról, szerinte 
ugyanis fenomenológia és hermeneutika egymás előfelté-
telei. „Ricoeur olyan hermeneutikai fenomenológia mellett 
tör lándzsát, amely úgy vet számot a nyelviség elsődleges 
jellegével, hogy közben megőrzi a fenomenológiai intuíció 
szerepét.” (Jeney 2002, 16. o.) Gadamer vallja, hogy a nyelv 
és a megértés mindent átfog: a történelem, „a dolog” is csak 
nyelvi alakban formálódik meg; minden emberi életközös-
ség „nyelvközösségi forma”. Ezzel szemben Ricoeur szerint 
a mondattal a nyelv túlmutat önmagán: mond valamit va-
lamiről. „Amikor beszélek, tudom, hogy valami irányul a 
nyelvre. Ez már […] nyelven kívüli tudás.” (Ricoeur 1975, 
idézi Jeney 2002, 17. o.) Ez az irányultság, a szöveg referen-
ciája központi fogalom a francia fi lozófus gondolkodásában. 
A mondattal utalunk egy világra, amely teljességében soha 
nem lesz elérhető a számunkra, mégis mindig valami. A vi-
lág az, ami más, míg a beszéd arra irányul, hogy a világot az 
ugyanazonba léptesse be. Ricoeur Gadamerrel szemben azt 
állítja, hogy a beszéd nem tudja teljesen áthatni a világot; ami 
nem megismerhető, az transzcendens marad (Jeney 2002, 
17–19. o.). Ez a gondolatmenet elsődleges fontosságú lesz szá-
munkra Ricoeur bibliai hermeneutikájának megértésekor.

Gadamer és Habermas 1971-es vitájában Ricoeur békí-
tően, mindkét fél által elfogadható álláspontot keres. Ki-
dolgozza a „gyanú hermeneutikájának” fogalmát, amely 
véleménye szerint minden elsajátítás része. A megértés 
önmagunk megértése a szöveg előtt – ehhez az alany illú-
zióit kritika alá kell vennünk. Ricoeur szerint a hermene-
utikának le kell mondania az értelmezések egységesítésé-
nek romantikus álmáról. A sokféle értelmezést együtt kell 
tudnunk elgondolni (Jeney 2002, 22. o.).

Gadamer és Ricoeur a történetiség, a hagyomány élő 
hagyományosságává változásának kérdésében egyetértés-
re talál. A német fi lozófus hagyományfogalmát azonban 

Ricoeur a „nyom” fogalmával egészíti ki. A nyom összeköti 
az idő azon perspektíváit, amelyeket a spekulatív gondol-
kodás szétválaszt; paradoxona abban áll, hogy itt és most 
látható, de e jelenvalóság abból következik, hogy valaki 
vagy valami előzőleg cselekedett, átment valahol. A nyom 
tehát egyszerre maradvány és átmenet. Anélkül jelent, hogy 
megjelenítene (Jeney 2002, 23–24. o.).

A metafora

Mielőtt rátérnénk Ricoeur bibliai hermeneutikájára, meg 
kell ismerkednünk a nyelvfi lozófus metaforamegértési el-
méletével. A Szentírás elemzésekor ugyanis Ricoeur elsősor-
ban a képies nyelven megszólaló szövegeket próbálja megér-
teni: a prófétai látomásokat és a jézusi parabolákat. Ezekben 
a szövegtípusokban pedig hemzsegnek a metaforák – tisz-
tában kell hát lennünk azzal, milyen jelentőséget tulajdonít 
Ricoeur e nyelvi alakzatnak a szöveg hermeneutikájában.

1972-es tanulmányában a francia gondolkodó arra kere-
si a választ, hogy a szövegmagyarázat és szövegértés hason-
ló eljárás-e, mint a metaforamagyarázat és a metaforaértés. 
Első lépésben közös halmazt kell találnia a szövegnek és a 
metaforának. A szövegelmélet és a metaforaelmélet közös 
területe a diszkurzus, avagy alkotás lesz, amelynek alapegy-
sége a mondat. A diszkurzus természete a következő pon-
tokban ragadható meg: 1. a diszkurzus eseményként reali-
zálódik, de jelentésként azonosítódik; 2. jelentése az egye-
di azonosításából és egy általános állításból tevődik össze; 
3. értelme és referenciája különbözik: egy szöveg valamit 
mond valamiről; 4. a diszkurzus lokúcióból (a dolog kimon-
dásának aktusa) és illokúcióból (a kimondott dolog követ-
kezménye) áll; valamint 5. a diszkurzusnak három referen-
ciája is van (a világra vonatkozó, a megszólalóra vonatkozó 
és a címzettre vonatkozó referencia). Ricoeur szerint ez a 
háromirányú referencia biztosítja számunkra a hermene-
utikai kör megértését és újraértelmezését. Ricoeur kérdé-
se: tekinthető-e a metafora miniatűr alkotásnak?

A francia fi lozófus kimondja, hogy minden szöveg disz-
kurzus, mert annak legkisebb egységéből, a mondatból bom-
lik ki. Továbbá minden metafora is diszkurzus, mert a szó 
metaforikus jelentését csak a mondatban nyeri el. A metafo-
ra ugyanis a kérdéses szó kontextuális jelentése, ekkor a szó 
a körülötte lévő szavak szó szerinti jelentésével áll feszültség-
ben, amelyet az olvasónak fel kell valahogyan oldania, ezért 
a szó nem érthető már szó szerint (Ricoeur 2007, 404–405. 
o.). A kontextussal együtt értett metaforát ajánlatos „metafo-
rikus állításnak” neveznünk, míg a feszültséget keltő, a befo-
gadót új jelentés megalkotására késztető szót, a metaforikus 
állítás fókuszát „metaforikus csavarnak” (Monroe Beardsley 
kifejezése) (Ricoeur 2007, 402. o.). A diszkurzus jellemzői-
nek első pontja érvényes a metaforikus állításra is: egyszer-
re jelentés és esemény, mert az csak az adott kontextusban lé-
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tezhet. Ha azonban elterjed, úgy holt metaforává válik, s a szó 
poliszémiáját gyarapítja. Hasonlóképpen igazolja a fi lozófus, 
hogy a metafora – csakúgy, mint a szöveg – a diszkurzus to-
vábbi jellemzőinek is megfelel (Ricoeur 2007, 406. o.).

Ezek után Ricoeur azt bizonyítja be, hogy a metafora 
megértése segíti a teljes alkotás megértését. Max Black ter-
minológiáját átvéve megkülönbözteti a „triviális metaforát” 
(amely nem segít a teljes szöveg megértésében) az „interak-
ciós metaforától”. Az interakciós metafora nem kimeríthe-
tő, teljességében nem lehet lefordítani hétköznapi nyelvre. 
Ez a megállapítás elsődleges fontosságú lesz Ricoeur bibli-
ai hermeneutikai érvelésében.

A metaforikus állítás logikai abszurditást idéz elő, mond-
ja Ricoeur, amit csak egy új jelentés bevezetésével értelmez-
hetünk. A kiterjesztett jelentés azonban nem vehető akár-
honnan; a szemantikai innovációnak azonosíthatónak és 
újraazonosíthatónak kell lennie – mert a befogadó is az új 
jelentéssel magyarázza magának az olvasottakat. Milyen 
szabályok, segédeszközök felhasználásával érthető hát meg 
a metafora? A fi lozófus szerint az olvasó a konnotációk és 
közhelyek rendszerének segítségével magyarázza a metafo-
rát. Ez azonban csak a magyarázat első lépése. Ricoeur sze-
rint „a magyarázat legfontosabb lépése, hogy létrehoz egy 
olyan interakciókból összeálló hálózatot, amely a kontextust 
aktuálissá és egyedülállóvá alakítja” (Ricoeur 2007, 410. o.). 
A szavak összessége együtt alkot értelmet. Ez igaz a meta-
fora magyarázatára, de éppúgy az egész szöveg magyaráza-
tára is. A szöveg egyrészt írott, ezért elszakadt a szerzőjétől, 
autonóm, másrészt alkotás, amelyben a rész és az egész köl-
csönhatásban áll egymással. E jellemzők miatt a szöveget fel 
kell építenünk, meg kell magyaráznunk.

Mindezekből következik, hogy a metaforikus állítás 
magyarázata és az irodalmi műalkotás magyarázata ana-
lóg. Egyes magyarázatok valószínűbbek, mint mások; ám 
nem megbízhatóbbak! A jó magyarázatnak két elvárás-
nak kell megfelelnie: összefüggőnek és teljesnek kell len-
nie. A teljesség elvét Ricoeur egy Beardsley-idézettel ma-
gyarázza: „Minden odaillő konnotációt számításba kell 
venni; a költemény annyit jelent, amennyit csak jelenthet.” 
(Ricoeur 2007, 411. o.)

Harmadik lépésként Ricoeur igazolja, hogy a szöveg-
től eljuthatunk a metaforáig is; a teljes alkotás megértése a 
metafora kulcsa lehet – ez pedig az értelmezés jellemzője. 
Itt kerül ismét elő a referencia fogalma: míg ez egy szóbeli 
közlés során a jelenlévők számára ismert, körülöttük lévő 
világ, az írott szövegben ez nem kézzelfogható. A szöveg 
a saját maga létrehozta világról beszél. Ezek a referenciák 
felszabadulnak a kézzelfoghatóság határai alól – túlélik az 
őket létrehozó szituációkat, szimbolikus dimenziókká vál-
nak. Az értelmezés mibenléte a szöveg nem kézzelfogha-
tó referenciája által feltárt világok megértésében rejlik. Ez 
a gadameri „horizont-összeolvadás”, mondja Ricoeur. Az 
olvasó a szöveggel, az alkotás világával szembenézve érti 

meg magát, nem pedig kivetíti önmagát a szövegre, ahogy 
azt a hermeneutikai kör romantikus kidolgozói képzelték.

A metafora az alkotás referenciájához van kötve, így az 
értelmezés fentebbi jellemzői igazak a metafora értelmezé-
sére is. A metafora erejének összetevői a nyelvezettel való 
kapcsolat, az alkotás lényegével való kapcsolat s a referen-
ciával való kapcsolat. A metafora keletkező (esemény, új-
donság) és kiterjesztő (kiterjesztett jelentés) jellegzetessé-
ge kapcsolatban áll a valóság teremtő utánzásával. A szö-
veg új világot teremt, a metafora pedig fenntartja és kifejezi 
annak alkotókészségét. Ebből következik, mondja a fi lo-
zófus, hogy egyszerre kell meghatároznunk mind a költé-
szet, mind a metafora értelmét (Ricoeur 2007, 414–415. o.).

A tanulmány összegzéseként Ricoeur megállapítja, hogy 
a szöveg mint egész értelmezése és az alkotás által előállí-
tott világ kitisztulása megvilágítja a metaforák értelmezé-
sét, s ezzel párhuzamosan a metafora magyarázata kont-
rollálja az egész szöveg értelmezését. A metafora megvál-
toztatja a mindennapi jelentéseket azáltal, hogy szokatlan 
módon használja azokat; ezáltal a nyelv önmaga fölé emel-
kedik (Ricoeur 2007, 416. o.). Ez a nyelvfölöttiség pedig, 
mint már korábban láttuk, az ismert világunk horizont-
jain kívül esik, amely már a transzcendens birodalma…

A fi lozófus szerint azért sajtolunk ki új és új jelentéseket 
a nyelvből, mert mondanivalónk folyamatosan megújul, s 
új világokat akarunk elmondani (Ricoeur 2007, 416. o.). 
Ez pedig azt jelenti, hogy metaforaalkotásra a tág értelem-
ben vett transzcendens megtapasztalása késztet minket.

Ricoeur és a kereszténység

Ricoeur hermeneutikai gondolatmenetéből következik, 
hogy szerinte az ember csak a transzcendens horizonthoz 
viszonyulva valósíthatja meg önmagát (Jeney 2002, 29. 
o.). Innen azonban a hit nagy ugrása volt szükséges ah-
hoz, hogy a fi lozófus a 19. század valláskritikája és vallás-
tól függetlenedő tudományos hagyománya, valamint a 20. 
század embertelen háborús pusztításai ellenére hitvallásos 
kereszténnyé váljék. Vallás, ateizmus, hit című tanulmá-
nyában Nietzsche és Freud valláskritikáját mutatja be, s 
azt a folyamatot, amelynek során a vallás lerombolása után 
maradt ateizmusból – Ricoeur szavaival élve – „rezignált”, 
„beleegyező” hit születik. A vallás bálványait le kell ma-
gunkban rombolnunk, ez „az ateizmus vallásos értelme” 
(Ricoeur 1991, 4–20. o.). De mi marad a bálványok után? 
Miből születhet meg a hit? A válasz át- és visszavezet min-
ket Ricoeur hermeneutikájához: a szimbólum.

Ricoeur a kereszténységet William Blake kifejezésével 
a Nagy Kódnak nevezte. „Beleilleszkednem a keresztény-
ségbe azt jelenti, hogy olyan nagy jelképegyüttesbe illesz-
kedem bele, amelynek kezdete, eredője nem én vagyok.” 
(Ricoeur, idézi: Jeney 2002, 29. o., 97. jegyz.)
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A romantika korának neves keresztény hermeneutája, 
Friedrich D. E. Schleiermacher a Bibliát egyetemes herme-
neutikai vizsgálat alá véve újította meg a teológiai gondol-
kodást. Ezzel a német teológus a teológiából a fi lozófi a felé 
nyitotta meg a megismerés útjait, ugyanis vallotta, hogy a 
Biblia értelmezésére is igaz kell hogy legyen bármely álta-
lános interpretációs elv. Izgalmas számunkra, hogy másfél 
századdal később Ricoeur ellentétes irányban találja meg 
gondolkodásának fogódzóját: a francia bölcselő egziszten-
ciális fi lozófi ájának fókusza ugyanis a zsidó-keresztény ha-
gyomány értelmezésére irányul. „Életművének teljes íve […] 
biblikus perspektívába illeszkedik.” (Mártonffy 1995, 4. o.)

Bibliai hermeneutika

Ricoeur rámutat a transzcendenssel való találkozás nagy 
értékére: a szentséggel való kapcsolat során az én elmozdu-
lásra képes. A fi lozófus szerint a kereszténység az erkölcs 
alapja, a Szentírás pedig a sajátos elbeszélés, az elmesélés 
egyedi művészete. Mindemellett csak könyvnek tekinti azt a 
könyvek között (Jeney 2002, 29. o.). A Szentírás a nagy iro-
dalmi szövegek közé tartozik Ricoeur szerint, mert irodalmi 
értelemben független, azaz a szöveg utaltjait behelyettesít-
hetjük önmagunkkal. A szöveg tükrében megalkotott ön-
megértés vezethet el a Szentírás értelméhez, „dolgához” is.

Írott szöveg lévén a Biblia szövege leszakadt szerzőjéről, 
önálló élete van – így nyílik lehetőség a sokféle értelme-
zésre. Ricoeurnél fontos a szöveg és a cselekvés kapcsolata. 
A fi lozófi ai hermeneutika sarkalatos problémája a hagyo-
mány tekintélyének összehangolása az értelmező értelem 
autonómiájával. A teológiai tudományoknak is óvakodni-
uk kell mind a szcientizmustól, mind pedig a dogmatiz-
mustól (Mártonffy 1995, 5. o.). A jeltudomány segítségé-
vel Ricoeur megnyitja a Bibliát az értelmezések sokfélesé-
ge előtt. Ez nagyban hozzájárult a teológiai hermeneutika 
fejlődéséhez; a francia bölcselő „az axiomatikus tudomány 
helyett a hipotézisek és kérdésessé tevések fontosságát ál-
lította előtérbe” (Jeney 2002, 30. o.).

Ricoeur bibliai hermeneutikájának fő kérdése: miként 
gondolható el a kinyilatkoztatás és az Ige megtapasztalása 
a 20. század nyelvszemlélete felől? (Mártonffy 1995, 5. o.)

Ricoeur nyelvfi lozófi ai megközelítésének radikális 
szem pontja az, hogy a szöveg független a szerzőjétől és a 
történelmi összefüggésektől. A keresést ezért a szöveg rej-
tett és külső gyökereiről, a szöveg mögötteséről a szöveg 
előt tesére irányítja. Újítása, a Szentírás nyelvfi lozófi ai meg-
fontolásból állított többértelműségének, „többszólamú-
ságának” tétele a dogmatizmust kérdőjelezi meg. Claude 
Geff ré szavaival élve: „A hermeneutikai fordulat annak tu-
domásulvételét jelzi, hogy Isten Szava nem azonos az Írás 
betűjével; hogy a kinyilatkoztatás nem rögzített, megingat-
hatatlan tudás föntről való közlése, s hogy a kinyilatkoz-

tatás teljességét, értelmét és időszerűségét csak az őt elfo-
gadó hitben nyeri el.” (Jeney 2002, 30. o.)

Ricoeur célja a kinyilatkoztatás fogalmának visszave-
zetése a hit megvallásának szintjére. A Bibliát kutatva öt 
beszédformát, megnyilatkozást különít el.

A prófétai megnyilatkozás szolgál a többi beszédmód 
mintájául, ugyanis egyedül ez a megnyilatkozás tartalmazza 
a kinyilatkoztatás gondolatát. A fi lozófus szerint ennek álta-
lánosítása a bibliai szöveg egészére visszaélés volna. A prófé-
tai megnyilatkozás központi jelentőségű, mert benne Isten 
és a próféta kapcsolata közvetlen. Ez a beszédmód felvehet 
apokaliptikus vagy utópikus formákat is; a prófétai meg-
nyilatkozás a befejezett jövőről beszél (Jeney 2002, 31. o.).

Az elbeszélő megnyilatkozás a múlt korszakalkotó, kö-
zösségformáló eseményeire helyezi a hangsúlyt. Ezek a be-
szédformák Isten történelemben való jelenvalóságáról ta-
núskodnak. Ricoeur szerint ez hasonlít a prófétai megnyi-
latkozáshoz, mert az elbeszélő megnyilatkozás az elbeszélő 
nevében beszél, s a Lélek szól általa.

A harmadik típusú beszédforma a rendelkező megnyilat-
kozás. Ez képviseli a Szentírásban a kinyilatkoztatás gyakor-
lati, etikai dimenzióját. A Tóra a fi lozófus szerint nem tör-
vény, nem a kanti értelemben vett külső parancs. A szöveg 
Mózes szájába adja a törvényt – az elbeszélés így tartalmaz-
za a törvénykezést. A „szövetség eszméje” a fi lozófus értel-
mezésében kapcsolatrendszert jelöl (Jeney 2002, 31–32. o.).

A bölcsességi megnyilatkozás felülemelkedik minden 
irodalmi műfajon. S ezzel párhuzamosan az ide tartozó 
szövegek már nemcsak a választott néphez szólnak, hanem 
minden emberre vonatkoznak. Témái azok a határhelyze-
tek (magány, bűn, szenvedés, halál), amelyekben az emberi 
nagyság és nyomorúság ütközik (Ricoeur 1995, 131–144. o.).

Ricoeur osztályzásának utolsó típusa a himnikus megnyi-
latkozás. Ez a második személyhez közelítés tetőfoka. Martin 
Buber gondolatait kapcsolhatjuk Ricoeur eszmefuttatásának 
ezen pontjához: a német teológus szerint ugyanis az ember 
a „te” által lesz „én”-né. Ricoeur azonban ezt a kapcsolatot a 
maga egészében csak a zsoltárokban találja meg. A himnikus 
megnyilatkoztatást abban az értelemben vehetjük kinyilat-
koztatásnak, hogy a dicsőítést, könyörgést és hálaadást a szív 
belső mozgása idézi elő (Ricoeur 1995, 26–27. o.).

Ricoeur szerint a beszédmódok mintája tehát a prófétai 
megnyilatkozás – ezt azonban csak a többi beszédmód fé-
nyében, azokon átszűrődve tudjuk megérteni, ezek alkot-
ják Isten igéjének és az emberi szónak a találkozási terét. 
A francia fi lozófus úgy véli, hogy az általánosabb értelem-
ben vett kinyilatkoztatás átélése akkor lehetséges, ha a sze-
mély mások tapasztalatától függő, mások életvilága felé nyi-
tott létezőként ismeri fel önmagát (Mártonffy 1995, 6. o.).

A fi lozófus bibliai hermeneutikájának alappillérei a kö-
vetkezők: 1. a kinyilatkoztatás hermeneutikája elsőbbséget ad 
a hívő közösség nyelvében legeredetibbnek számító megnyi-
latkozásoknak; 2. a tartalom nem független a műfajtól, ellen-
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kezőleg: közvetlenül meghatározza azt; 3. a kinyilatkoztatás 
többszólamú; nem lehet egyhangú minta alapján megalkot-
ni – az emberi tudás nem birtokolhatja. „A kinyilatkoztatás 
soha nem alkothatja az igazságok olyan rendszerét, amelyet 
egy intézmény saját javára érvényesíthet.” (Jeney 2002, 33. o.)

Ricoeur és a jezsuita exegéta, Paul Beauchamp a Szentírás 
elemzésekor visszatértek az Írás rabbinikus hármas szerke-
zetéhez, azaz a Tóra, Próféták, Írások szerinti felosztáshoz. 
Az „azonosságnak” három formáját állapították meg: a meg-
alapozott (erkölcsi-elbeszélő), a megrendült (prófétai beszéd), 
valamint az egyként egyszeri és egyetemes (bölcsességiro-
dalom) azonosságot (Jeney 2002, 34. o.). Ricoeur a szöveg-
értelmezési elméletében ugyanígy három stádiumot külön-
böztet meg: az odatartozás, a távolságteremtés és az újjáíró 
elsajátítás értelmezési szakaszait. Ezzel analóg módon, im-
már a transzcendens felé haladva írja le a hirdetett igazság 
befogadásának három lépcsőjét, amely a „megtapasztalás”, 
„az igazságkritérium mérlegelése-kiválasztása” és „az egy-
szeri esemény saját részünkké formálása”. Saját igazságunk 
ez utóbbi révén ismerhető fel, valósítható meg (Mártonffy 
1995, 6–7. o.). Azt hiszem, e folyamatábrák – modellezzenek 
bár szentírási felépítést, szövegértelmezési folyamatot, az 
igazság befogadásának útját vagy akár a „vallás–ateizmus–
hit” fogalmakkal körülírt énfejlődési ívet – azonos tőről fa-
kadnak, s Ricoeur gondolkodásának egyik alapvető herme-
neutikai felfogását tükrözik.

Bibliai hermeneutika című művében Ricoeur az Újszö-
vetségre, azon belül Jézus szavainak, példázatainak műfa-
ji jellegzetességeire koncentrál. Számos exegétával együtt 
(Fuchs, Wilder, Funk, Crossan) a metafora és az allegória 
összekapcsolása helyett a metafora és a parabola rokonságát 
hangsúlyozza. Ahogy arról már a fi lozófus metaforafelfogása 
ismertetésekor szóltunk, Ricoeur szerint a metafora nem he-
lyettesítő funkciójú, hanem szemantikai feszültséget teremt 
– ezáltal lesz innovatív erejűvé, valóságfeltáró képességűvé. 
A parabolikus beszédmód egy elbeszélő forma összekapcso-
lása egy metaforikus folyamattal. Ez a felismerés szintéziste-
remtő szándékról árulkodik, amely törekvés Ricoeur egész 
munkásságára jellemző (Mártonffy 1995, 7. o.).

A fi lozófus szerint Isten „vagyok, aki vagyok” bemutat-
kozása jellegzetesen hermeneutikai helyzetet teremt: a lét-
ige kiszolgáltatott a külső értelmezések sokféleségének. Jé-
zus beszédében „Isten országát” csak parabolák, példáza-
tok és paradoxonok jelölik. Teljes jelentése kimeríthetetlen. 
Érthető ez már a számunkra, hiszen megismertük Ricoeur 
gondolatait a világunk horizontjait tágítani próbáló meta-
forákról. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a metaforák egy 
bizonyos tartományon belül többértelműek! A francia fi lo-
zófus rámutat, hogy a kinyilatkoztatás többféle megnyilat-
kozáson keresztül szólal meg, Istent is többféle névvel illetik 
a Szentírás lapjain – ez a bibliai többszólamúság. „A Biblia 
többszólamúságára fi gyelni azt jelenti, hogy lemondunk az 
abszolút tudás igényéről, önkifosztást, -lemondást jelent, ket-

tős lemondást »az abszolút tárgyról és az abszolút alanyról«. 
Az Isten szó, túl azon, hogy megnyilatkozási módozatai sok-
félék, az egyetemesség keresésére utal.” (Jeney 2002, 35. o.)

„A parabola mint elbeszéléssé bővülő metafora megis-
merő fi kcióként fogadható be: így fejtheti ki produktivitá-
sát, azaz viselkedhetik »kérdező struktúraként«, amely »kez-
dettől fogva értelmezésre szorult«” – állítja Ricoeur (Jeney 
2002, 34. o.). A parabola, minthogy az elbeszélés és a meta-
fora keveréke, vegyíti a rendkívülit a hétköznapival, ez bizto-
sítja extravaganciáját (Ricoeur 1995, 108. o.). Egyszerre igaz 
az, hogy a poétikus beszéd sokértelmű és jelentésgyarapító, 
valamint az, hogy a középpontban egyetlen szimbólum van: 
Isten országa. A bibliai hermeneutikának és Ricoeur gondol-
kodásának ez az egyik legégetőbb ellentmondása, amelyet 
fel kell oldani. „A gondolkodás munkája az odahallgatásból 
kiinduló munka, mindazonáltal a felelős gondolkodás au-
tonómiájában ölt testet.” (Mártonffy 1995, 8. o.) Ricoeur 
megállapítja, hogy a jézusi példázatokban Isten országának 
szimbóluma egyszerre orientál és dezorientál: feltár és el-
fed – azaz szüntelen reorientációra hív. A kritikus kérdezés 
megakadályozza azt, hogy a kinyilatkoztatás transzcenden-
ciája immanens kategóriák alá rendelődjön (Mártonffy 
1995, 8–9. o.).

Ricoeur és Bultmann

Ricoeur szerint a kereszténységet a Beszéd Írássá és az 
Írás Beszéddé változásának kettős mozgása jellemzi. A 
hermeneuta ebből adódóan nem járhatja a beszéd teoló-
giájának rövid útját, hanem a megértés hosszú útján kell 
haladnia (Jeney 2002, 37. o.). A francia fi lozófus Rudolf 
Bultmann-nal szemben nem a szöveg mögötti értelem köz-
vetlen tekintélyét vallja, hanem a szöveg előtti térben álló 
hívő egzisztencia szabadságát. Ricoeur úgy látja, hogy Is-
ten országának dinamikája a cselekvés, ez pedig csakis az 
újjáíró értelmezés során jöhet létre (Ricoeur 1995, 97. o.).

Ricoeur rávilágít arra, hogy Bultmann mitológiát la ní-
tá si programja lényegében hermeneutikai, fordítási feladat 
volt. S bár sok tekintetben Bultmann követőjének ismerte el 
magát, szerinte a német teológus rövidre zárta a hermene-
utikát. A fi lozófus ehelyett a hosszú utat: a kritikai herme-
neutika ösvényét tartja helyénvalónak, amelynek magában 
kell foglalnia a nyelvelméletet, szövegelméletet is. A bibli-
ai szövegmagyarázat területe szintén ütközőzóna: a törté-
netkritika, a strukturalizmus és a hermeneutika ütközé-
sének területe (Jeney 2002, 37–38. o.).

A fi lozófus szerint a metaforák a spekulatív teológiai 
beszédnek adnak létjogosultságot. Bultmann-nal ellentét-
ben éppen a szimbólumokon, a feloldandó metaforákon ke-
resztül igyekszik eljutni a kinyilatkoztatás szubjektív meg-
értéséhez. Ricoeur gondolkodásában tehát a mítosz visz-
szakapja értékét (Mártonffy 1995, 9. o.).
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Példa Ricoeur hermeneutikájára: Ez 37,1–14

A Bibliai gondolkodás című, először 1998-ban megjelent 
könyv a nyelvfi lozófus Ricoeur és a történetkritikai mód-
szer iránt elkötelezett exegéta, André LaCocque párbeszé-
dének, együttműködésének jele. Különböző ószövetségi 
szövegek eltérő szempontú magyarázatait olvashatjuk 
lapjain, először LaCocque történetkritikai, majd Ricoeur 
fenomenológiai fi lozófi án nyugvó hermeneutikai aspek-
tusából. A csontok feltámasztásáról szóló híres ezékieli lá-
tomás magyarázatával kívánjuk bemutatni, hogyan alkal-
mazza Ricoeur hermeneutikai szabályait a gyakorlatban.

„Az Úr megragadott engem; elvitt engem az Úr lélek által, és 
letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végigvezetett köztük 
körös-körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, 
és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem: Emberfi a! 
Életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem: Ó, Uram, 
Uram, te tudod! Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj e csontok-
ról! Mondd nekik: Ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét! Így 
szól az én Uram, az Úr ezekhez a csontokhoz: Én lelket adok 
belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rá-
tok, és beborítlak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, 
hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.

Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. 
Amint prófétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a cson-
tok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek 
rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de 
lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem: Prófé-
tálj a léleknek, prófétálj, emberfi a, és mondd a léleknek: Így 
szól az én Uram, az Úr: A négy égtáj felől jöjj elő, lélek, és le-
helj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek! Én tehát pró-
fétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt 
beléjük, életre keltek, és talpra álltak: igen-igen nagy sereg volt.

Akkor ezt mondta nekem: Emberfi a! Ez a sok csont Izráel 
egész háza, amely most ezt mondja: Elszáradtak a csontjaink, 
és elveszett a reménységünk, végünk van. Azért prófétálj, és ezt 
mondd nekik: Így szól az én Uram, az Úr: én felnyitom sírjai-
tokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem, és beviszlek benne-
teket Izráel földjére. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az 
Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én 
népem! Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek 
benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én, 
az Úr, meg is teszem, amit megmondtam – így szól az Úr.”

A késői judaizmus és a korai kereszténység számára ez az 
ezékieli látomás a halottak testi-egyéni feltámadásának elő-
képéül szolgált. Elemzése kezdetén Ricoeur kijelenti, hogy 
nem akarja kétségbe vonni ezt az értelmezési lehetőséget. 
A fi lozófus ugyanis – hermeneutikai szabályának megfele-
lően – „elismeri az elmélyítő és újító újraolvasások jogosult-
ságát, bár kétségtelen, hogy azok másutt s nem az érintett 
textusban alapozódnak meg, s így olyan jelentéseket vetíte-
nek vissza, melyeket korunk tudományos exegézise ellenté-
tesnek lát a szöveg, illetve a szöveg föltételezett szerkesztő-

jének legvalószínűbb szándékával.” (Ricoeur–LaCocque 
2003, 281. o.) A példázat műfajából eredően többértelmű.

Ricoeur első állítása: a prófécia lényegénél fogva híradás. 
Az „ezt mondja az Úr” formula autoritással ruházza fel a szö-
veget. Kettős alany fi gyelhető meg a próféciában: egy isteni 
én fejeződik ki egy emberi énen keresztül. A próféta csupán 
hírvivő funkciót lát el; a prófécia leírásával a címzettek kö-
re kitágul: már nemcsak az Isten emberének hangját hallók-
hoz jut el az üzenet, hanem bárkihez, aki olvassa. Ricoeur 
rámutat, hogy a leírás az üzenet eredetét elrejti, s függetle-
nedik eredeti helyzetétől: szilárd alapot szolgáltatva ezzel az 
utólagos befogadástörténetnek. A fi lozófus szerint attól még, 
hogy leírták, a prófétai szó megmarad eseménynek: a szöveg 
arról tanúskodik, hogy valakit megérint egy másik beszéde 
(valami történik valakivel). Az olvasó nemcsak olvassa, de 
hallja is az üzenetet – a beszéd az írás kerülője után vissza-
tér. Ahhoz, hogy elfogadhassuk őket, az új értelmezéseknek 
meg kell őrizniük valamit az eredeti üzenet erejéből. A pró-
féta maga hajtja végre az orákulumformulával („Így szól az 
én Uram, az Úr”) az életre keltés eseményét. „Paradox mó-
don egy ilyen esemény újdonságából kifolyólag teszi az írás 
lehetővé az ismétlést.” (Ricoeur–LaCocque 2003, 285. o.)

A prófécia „élő és dobogó szíve” az ítéletről vagy üdvös-
ségről szóló híradás. Isten emberének szava a késleltetett 
jövőt adja hírül. A prófécia kétséget kizáróan közli, hogy az 
Isten nevében meghirdetett jövő Isten tette lesz. „A próféta 
olyan üzenetközlő, aki bizonyos benne, hogy Isten küldte 
annak elmondására, amit Isten bizonyosan meg fog ten-
ni.” (Ricoeur–LaCocque 2003, 287. o.)

Eddig minden egyértelműnek látszik; ha azonban a 
próféciák értelmét kezdjük kutatni, el fogunk bizonytala-
nodni. A prófétai teológia ugyanis különbözik a hagyomá-
nyok teológiájától: míg ez utóbbi a megállapodott múltról 
szól, a prófécia szorongató jövőképet tár elénk, jellemzője 
az imminencia (valaminek vagy valakinek a közvetlenül 
fenyegető, küszöbön álló volta). Az egyik tehát megnyug-
tató, a másik pedig fenyegető teológia. A próféta és a tör-
ténelem viszonya sajátos – ő az „imminencia őrszeme”. A 
próféta éberségét folyamatosan próbatételek érik. A pró-
féta időhöz való viszonya ezért kettős: a prófécia egyszer-
re mutat a közeli jövőre és az eszkatologikus végre, a nem 
történelemre. Mégis az a próféciák műfaji sajátossága, hogy 
nem beszélik el beteljesülésüket. Ennek a Szentírás elbe-
szélő részei vagy a panaszénekek tesznek eleget.

Több meghatározatlansági tényezőt fedezhetünk fel a 
szövegben. Már említettük az időbeli tényezőt, miszerint 
a prófétai megnyilatkozás nem szól az eredményről; a pró-
fécia beteljesülésének nincs ideje, elhalasztható. Emellett 
a prófétált esemény körülményei is meghatározatlanok – 
a prófécia bizonytalan az előrevetített katasztrófák termé-
szetét és a megígért szabadulást illetően. A prófécia műfa-
jához tartozó gyakori allegóriák, metaforák és példázatok 
csak fokozzák a meghatározatlanságot.
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A prófétai megnyilatkozás a hirdetett eseményeket nem 
leíró, hanem fi guratív módon láttatja. Szövegét szóbeli alak-
zatok és nem szóbeliek (jelképes cselekedetek és látomások) 
alkotják. A prófécia anélkül jelent, hogy utalna vagy meg-
jelölne – a szövegnek nincs referense. Képi alakzatokon ke-
resztül könnyebb láttatni. A fi lozófus véleménye az, hogy a 
boldog jövendőt sokkal nehezebb szavakkal láthatóvá tenni, 
mint a katasztrófákat. Ezért próbál a szöveg képi alakzatok-
kal segíteni a helyzeten. Teljes sikert azonban – értelemsze-
rűen – sosem fog elérni (Ricoeur–LaCocque 2003, 292. o.).

Ricoeur fi gyelmeztet: a prófécia végső következtetése, 
hogy a történtek révén a címzettek meg fogják ismerni Is-
tent. Ez és nem egyéb az isteni cselekedet célja. Az esemé-
nyek „jelek”, amelyekből Isten felismerhető. Amíg a hírnöki 
formula csak a prófétára vonatkozik, a felismerés formulá-
ja („akkor megtudjátok”) mindenkinek szól. Mivel a felis-
merés emberi tett, felhasználhatná ezt a tudást a maga ja-
vára – ezért fontos az „én vagyok az Úr” formula. A felisme-
rés tárgya tehát valaki, nem pedig valami. Isten önmagáról 
tanúskodó alany marad, ezért a jeleket a próféta nem ma-
gyarázhatja. A felismerés formulája összegzi a prófétai üze-
netet („akkor megtudjátok”), s az önbemutatkozási formu-
la („én vagyok az Úr”) csatlakozik hozzá. Ez az összeolvadás 
kiragadja Istent a kulturális összefüggéseiből, birtokolhatat-
lanná téve őt. Kivonja az Úr megismerését a tárgyiasító tu-
dás hatásköréből – Isten önbemutatkozása átkerül a szakrá-
lis térből a történelembe. Mivel csak az isteni én igazolódik, 
címek és jelzők nélkül, ezért a látomás értelmezése örökre 
meghatározatlan marad (Ricoeur–LaCocque 2003, 298. o.).

A tanulmány második fele magában az ezékieli látomás-
ban mutat rá a többértelműség forrásaira. Ricoeur bemutat-
ja, hogy a prófécia beteljesülését csak látványként olvashat-
juk – átvitt értelmű ez, nem beszédszerű. A látomást értel-
mezés követi, s végül olvashatjuk az összegzést a felismerő 
formulában. Egyértelmű, hogy a csoda, az új teremtés Isten 
műve. A fi lozófus szerzőtársa, André LaCocque álláspont-
ja az, hogy Ez 37,11b kizárólagosan történeti értelmezést en-
ged meg: azaz visszatérést a száműzetésből Izrael földjére. 
Ezt a szemléletet igazolja az is, hogy a prófécia a történelem-
re vonatkozik. A látomás mégis több átértelmezési lehető-
séget kínál fel – állítja Ricoeur. A fi lozófus szerint ha a hit 
rendjében új esemény történik, az kiárad a régi szövegekre 
is; ez ad indítékot az újraolvasás, újraértelmezés eseményé-
re. S mivel a keresztények hisznek a halottak feltámadásá-
ban, és számos más ószövetségi szöveget, elsősorban Ézs 53-
at, az Úr szolgájának énekét is átértelmezték, Krisztusra vo-
natkoztatták, Ez 37 átértelmezési korlátai is felszabadultak. 
Keresztény szemszögből az ezékieli prófécia a zsidó előérzet 
bizonyítéka. Azt azonban nem mondhatjuk – int óvatos-
ságra Ricoeur –, hogy a szerző törekedett erre az értelemre.

A prófécia képileg jeleníti meg azt, hogy az új teremtéshez 
a halálon keresztül lehet eljutni. Ezt világítja meg Jézus szava 
is Jn 12,24-ben. A látomás nem megnyilatkozás, írja a fi lozó-

fus: megőrzi magában a szimbolikus lehetőséget. Ezékielnél az 
élet az igazságosság, míg a halál az igazságtalanság szimbólu-
ma. A halálból életre támadást tehát értelmezhetjük a rossztól 
való elfordulásként is. Ez az erkölcsi-jogi olvasat is teljesen bib-
likus. A keresztségben ez a szimbólum még teljesebben jele-
nik meg: vizekbe merítve a megkeresztelt megmenekül a min-
dent elnyelő vizektől (özönvíz, halál). A vallástörténet kapuit 
szélesebbre tárva Ricoeur bemutatja, hogy a feltámadás szer-
ves része az ókori teremtésmítoszoknak (Osiris, Adonisz stb.).

Isten a művein keresztül ismerhető meg. A halálból élet-
re keltés is e művek közé sorolható. A jelkép túlárad a vallás 
hatáskörén: az élet szó értelme kimeríthetetlennek bizonyul. 
Az Énekek énekében ezt olvassuk: a szeretet olyan erős, mint 
a halál. Ezékiel könyvének és az Énekek énekének képeit ösz-
szevetve a fi lozófus párhuzamosságot fedez fel a szeretet és az 
élet között. Párhuzamos metaforákról van szó. A kettőt a te-
remtés gondolata egyesíti (Ricoeur–LaCocque 2003, 310. o.).

Összegzés

Ricoeur a nyelvfi lozófi a felől közelít a Bibliában felfedezhető 
kinyilatkoztatáshoz. Fenomenológiai és egzisztencialista fi lo-
zófi áját részben strukturalista módszertanú hermeneutikával 
ötvözi. Megállapítja, hogy az interakciós metafora nem kime-
ríthető, teljességében nem lehet lefordítani hétköznapi nyelvre. 
Ebben rejlik a lehetőség, hogy a szerző új mondanivalóját sza-
vakba öntse, ezzel az általunk ismert világ horizontjait kitágít-
sa. A képes beszéd bepillantást enged az értelmező számára 
nem ismert, transzcendens világba. A fi lozófus a Szentírás 
elemzésekor is elsősorban ezekre a képes megnyilatkozásokra, 
a prófétai látomásokra és a jézusi példázatokra fókuszál. Ezek 
a nyelvi alakzatokban bővelkedő szövegek ugyanis objektív, 
személyes ablakokat nyitnak az istenire, amelyeken keresztül 
belenézhetünk a transzcendens – bizonyos tartományon belül 
változó, de mindig igaz – kaleidoszkópjába.
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„…hogy a Krisztus keresztje el ne veszítse erejét”
Refl exió Reuss András Régi viták felizzó parazsa című írására

V É G H E L Y I  A N T A L

F Ó R U M 

Előszó

Reuss András professzornak az eredetileg Gál Botond ju-
bileumi kötetébe írt tanulmányában – az általa is említett 
korábbi vitákban megfogalmazottakhoz képest – új érvet 
nem tudok felfedezni. Ezért – bár a szerző név szerint hi-
vatkozik rám – a refl exiónak akkor nem láttam értelmét. 
De Reuss András tanulmányának moralizáló hangvétele 
is közrejátszik abban, hogy egészen idáig hallgattam. Mi-
vel azonban a tanulmány a Lelkipásztor című szakfolyóirat 
legutóbbi számában is helyet kapott, mégis szükségesnek 
tűnik, hogy a vita tárgyát képező témában néhány észre-
vételt tegyek. 

Különböztessük meg Jézus halálának biblikus 

és nem biblikus értelmezését!

Jézus halálának első értelmezői vitán felül maguk az apos-
tolok voltak, és rendre az ő értelmezésük jelenik meg az 
Újszövetség könyveiben. Az egyház története során azon-
ban már a kezdetek kezdetén (lásd az apostoli korban is 
létező keresztény gnózist!) elterjedt Jézus halálának nem 
biblikus értelmezése is, és azóta mind a mai napig egy-
más mellett voltak és vannak a biblikus és nem biblikus 
kísérletek. A kettőt azonban világosan meg kell külön-
böztetnünk!

Mivel nemcsak keresztény szemmel igyekszem hitünk 
legszentebb titkát, a Krisztus keresztjének kinyilatkozta-
tását megérteni, hanem Luther teológiai örökségét is ér-
téknek tekintem, számomra meghökkentő, érthetetlen, 
sőt ellentmondó, ha hasonló alapállású keresztény gon-
dolkodó a Cur Deus homo? bevezetőjében magát nyíltan 
nem biblikusként meghatározó Anselmus apát teológi-
ai következtetéseit az Újszövetségben, legfőképpen Pál 

apostol Római levélében (és más helyeken is) olvasha-
tó kijelentésnek elébe helyezi, és Anselmus nem biblikus 
okfejtését a bibliai kijelentések számára egyetlen lehet-
séges és éppen ezért szerinte kötelező magyarázó elvé-
vé teszi. (Mint ahogy az is érthetetlen számomra, ami-
kor magukat biblikus alapon állónak hirdető 20. századi 
protestáns ébredési mozgalmak mintegy újra fölfedezik 
és kegyességi irodalmuk részévé teszik Anselmus apát-
nak saját bevallása szerint nem biblikus megalapozottsá-
gú teológiai művét.)

Bár a 12. század eleji Európában – sajnálatos mó-
don – elfogadott volt a nem biblikus megalapozottsá-
gú teologizálás, számomra mégis érthetetlen, ha a lu-
theri reformáció egyházában egy filozófiai, de még in-
kább jogi ihletettségű szerző olyan karriert futhat be, 
mint manapság ez Canterburyi Anselmus (Anselmus 
Cantuariensis) apát esetében egyházunkban megfi-
gyelhető. Ez ellene mond a reformáció fő törekvésé-
nek: annak, hogy a teológiát a filozófiától és minden 
más idegen elemtől – így a jogtól is – megtisztítsa, és 
tisztán bibliai alapra helyezze vissza. „Reformáció” sza-
vunkban a re- igekötő éppen az apostoli kort jellemző 
biblikus gondolkodás visszaállítására utal, mint ami 
a hit forrásához való visszatérés is egyben. Számom-
ra evidens, hogy Anselmusnak a bibliai alapokat a hit 
központi kérdésében tudatosan és bevallottan mellőző 
teologizálása elvezet a forrásoktól, és ez akkor is így 
van, ha az Anselmust megelőző századokban Európá-
ban még a filozófia és a jog nyelvezetén sem beszélt 
senki Krisztus keresztjéről. Ezért ha érdeméül is tud-
juk be Anselmusnak, hogy Krisztus keresztjét egyálta-
lán szóba hozta, fönn kell tartanunk vele szemben azt a 
kritikát is, hogy nem biblikus gondolkodó, és a Cur De-
us homo? a maga egészét tekintve nem biblikus meg-
alapozottságú mű.
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Ami Anselmus okfejtését kísértően vonzóvá teszi

Anselmus apát evangélikus egyházunkban manapság befu-
tott karrierje számomra nem tetsző, de kétségtelenül léte-
ző jelenség, ezért szükségesnek tartom, hogy okát kutatva 
foglalkozzam vele. Mi lehet Anselmus mai sikerének titka?

A bűnös ember kétségtelenül szívesen hall egy olyan 
okfejtést, amely arról szól, hogy Krisztus halála a bűn kér-
dését rajta kívülre, szó szerint a bőrén kívülre helyezi, és ott 
oldja meg.

Anélkül, hogy Anselmus tanításának részleteiben el-
vesznénk, és különbséget tennénk aközött, amit Anselmus 
leírt, és amit követői az évszázadok során megértettek be-
lőle – a témában írt első tanulmányomban nyomatékosan 
fi gyelmeztettem erre a különbségre, hangsúlyozva, hogy 
Anselmus nem tehető felelőssé tanításának az egyház te-
ológiájára gyakorolt hatásáért! –, be kell látnunk, hogy 
Anselmus a bűnről nem biblikusan gondolkodik. Anselmus 
ugyanis vitathatatlanul arról beszél, hogy az ember bűné-
nek következtében Isten dicsőségén esik csorba, és végső 
soron maga Isten szenved kárt. Ezzel szemben a Szentírás 
arról tanúskodik, hogy a bűn – bár nyilának hegye kétség-
telenül Isten ellen irányul – végül mégiscsak az emberben 
talál célba, és az emberben (nemcsak az életében, hanem 
magában az emberben!) okoz maradandó károsodást, az 
embert a maga teljes valójában tönkretéve. Hogy mindjárt 
a leglátványosabbat említsem: a bibliai őstörténet szerint 
a bűn az embert halandóvá tette.

A bűnt, vétket jelentő görög  kifejezés eredeti-
leg a vadászat szakkifejezése, és célt tévesztett lövést, mel-
lélövést jelent. Úgy is érthető, hogy annál talál célba a nyíl-
vessző, aki kilőtte. Mai kifejezéssel a bűn bumerángként 
csap vissza elkövetőjére. Persze közben megsebzi és tönk-
reteszi azt a másik embert is, aki ellen elkövették. Istent 
azonban – bár minden bűn hegye őellene irányul – a bűn 
nem tudja se megsebezni, se tönkretenni: ehhez előbb neki 
is emberré kellett lennie! (Cur Deus homo?) Egy azonban 
bizonyos: a Szentírás szerint a bűn következtében az em-
bernek nem az Isten által vezetett képzeletbeli bankszám-
lájának egyenlege romlik meg, mint ahogy azt Anselmus 
tanítása sugallja, hanem maga az ember. Az emberi test 
ugyanis – bár ezt ma sokan vitatják – az Írás tanúsága sze-
rint a bűn miatt vált romlandóvá. De a bűn okozta romlás 
az ember egész valójára kiterjedt. Anselmus tanítása pedig 
– lehet, hogy akaratán kívül – mégiscsak erről tereli el a fi -
gyelmet. Anselmus tanítása – talán továbbra is akaratán 
kívül – de az egyházi utóéletének tanúsága szerint még-
iscsak kihelyezi a bűnt az emberből egy Isten által veze-
tett képzeletbeli bankszámlára. És ez már magában foglal-
ja a megoldást is: ezen a képzeletbeli bankszámlán kell az 
adósságot rendezni, az egyenleget valamilyen módon ki-
javítani. Az erre alkalmas fi zetőeszközt pedig Anselmus 
Krisztus kereszthalálában jelöli meg. Ezzel aztán Anselmus 

– nem vitatom, hogy akaratán kívül – mégiscsak jól meg-
alapozta azt a Krisztus kereszthalálába vetett hamis biza-
kodást, ami a középkorban (és a római egyházban mind a 
mai napig) a miseáldozatnak mint Krisztus kereszthalá-
lának a naponkénti felajánlásához fűződik. A protestáns 
egyházakban, legutóbb az ébredési mozgalmakban pedig 
szintén alapja lett egy olyan Krisztus halálába vetett hamis 
bizalomnak, amely Krisztus kereszthalálának mindenre 
elégséges voltát (ami a maga helyén alapigazság!) tévesen 
úgy értelmezi, hogy Krisztus a kereszten térben és időben 
rajtunk kívül rendezte bűneink minden következményét, 
mert – Anselmustól átvéve a gondolatot – kijavította az Is-
ten előtti képzeletbeli bankszámlánk egyenlegét. Vagyis Is-
ten Krisztusban rajtunk kívül bonyolította le a bűn okoz-
ta károk helyreállítását, és nekünk már nincs is más dol-
gunk, mint hogy hálatelt szívvel éljük itt a földön a bűntől 
már szabad, új életünket. Ám ez nem biblikus tanítás, és 
örök életünket, üdvösségünket veszélyezteti! Itt tehát nem 
babra megy a játék! Örök sorsunk a tét!

Ami kísértően taszító Luther tanításában

A biblikus írásmagyarázat is tud arról, hogy a bűnnek van-
nak az ember testi-lelki állapotának megromlásán és tönk-
remenetelén túlmutató következményei is. Nevezetesen a 
bűn következtében a sátán és a pokol formálhat jogot az 
emberre, azaz az ember Isten számára elveszetté lesz. A 
Szentírásban ez jelenti a bűnnek, majd nyomában Jézus 
kereszthalálának akár a jog nyelvén is megfogalmazha-
tó vonzatát.

Az Újszövetség szemlélete szerint az ember élete és az 
ember maga is mindaddig a sátán és a pokol jussa, amíg a 
bűn által megrontott állapota fennáll. Krisztusnak tehát, 
ha valóban segíteni akart rajtunk, halálával nem egy Is-
ten előtti képzelt bankszámla egyenlegét kellett rendez-
nie, hanem bennünk kellett és – amíg e testben élünk – 
kell folyamatosan a bűn rontását megszüntetnie. Más szó-
val: meg kell szüntetnie a jogalapot arra, hogy a sátán és a 
pokol jogot formálhasson ránk, illetve létre kell hozni egy 
új jogalapot arra, hogy Isten ismét a gyermekeinek tekint-
hessen bennünket.

Luther alapvető felismerése, hogy Krisztus keresztha-
lálával Isten nem rajtunk kívülre helyezi a bűnt és annak 
megoldását, hanem azt bennünk viszi végbe! „Per cruces et 
passiones” – azaz keresztek és szenvedések által.

Walter von Loewenich Luthers theologia crucis című 
művében joggal állapítja meg, hogy Luther teológiája mind-
végig kinyilatkoztatásteológia. Luther számára a Krisztus 
keresztje kinyilatkoztatás! Nem a bűneink rajtunk kívül 
véghezvitt és megvalósított megoldása, hanem a hitünk-
nek szóló kinyilatkoztatás arról, hogy miként áll a dolog 
Isten és miközöttünk, és Isten hogyan akarja bennünk el-
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törölni a bűnt. Nem a bűnbocsánat szavakkal való dekla-
rálásával, hanem per cruces et passiones, azaz a Krisztus 
szenvedésébe és halálába hit által történő valóságos bele-
vonatásunk által, míg csak el nem tudjuk mondani Pállal 
együtt: „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé 
tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az éle-
tet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hit-
ben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.” (Gal 
2,20) Ennek Krisztus halála következményeként, de még 
inkább bennünk végzett munkájaként az életünkben va-
lósággal meg kell történnie, különben Krisztus halála kár-
ba vész rajtunk!

És itt jutunk el a sokat vitatott Zsidókhoz írt levél fő-
papi áldozatának helyes értelméhez is. Az ószövetségi fő-
papok évente egy alkalommal bemutatott áldozatai éppen 
azért nem voltak képesek eltörölni a bűnt, mert a bűn nem 
egy Isten előtti képzelt számlán, hanem mibennünk, a tag-
jainkban van. A főpap csak a mennyei szentély földi mását 
jelentő belső sátorba hatolhatott be, de a mi testünk „sá-
torába” nem tudott behatolni az áldozati vérrel. Krisztus 
azonban – mint igaz és örök főpap – nemcsak a mennyei 
szentélybe hatolt be vére által, hanem ő oda is képes be-
hatolni vére (értsd: az úrvacsora) által, ahol a bűn való-
ban van: a tagjainkba, a szívünkbe, az értelmünkbe, egé-
szen a velőink eloszlásáig, a génjeinkig, hogy ott törölje el 
a bűnt, ahol az található. Krisztus bűntörlő főpapi áldozata 
nem egy rajtunk kívül vezetett, képzelt adósságszámlán, 
hanem bennünk, a tagjainkban, a húsunkban, a vérünk-
ben, a testünkben, a lelkünkben törli el a bűnt, mégpedig 
úgy, hogy – Pál szavával – a maga halálának képmásá-
vá formál minket, azaz keresztre von, halálában temet el, 
hogy utána vele együtt, általa és benne új életre támad-
junk mint új teremtmények, mint akik valóban meghal-
tak és föltámadtak. Mindennek bennünk kell valósággal 
végbemennie, és az ezzel járó testi-lelki szenvedések nem 
spórolhatók meg! Mert – miként Luther mondja – Krisz-
tus szenvedését mindenkinek el kell szenvednie, vagy itt 
az életében hit által, vagy halála után a pokolban, de ott 
már ez nem nyújt reménységet. Vagy miként Pál mondja: 
„Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jé-
zus élete is láthatóvá legyen testünkben.” (2Kor 4,10) és „Ha 
pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt 
élni is fogunk.” (Róm 6,8) és „Ha pedig gyermekek, akkor 
örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, 
ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicső-
üljünk.” (Róm 8,17)

Kapóra jön tehát Anselmus tanítása azoknak a „fel-
ébredt” protestánsoknak, akik valójában egy cipőben 
járnak a napi miseáldozat bemutatásában reménykedő 
római katolikusokkal, mert egyformán szeretnék meg-
úszni a megfeszített Krisztus képére való formáltatást eb-
ben az életben, és e nélkül szeretnének már itt a földön 
a megdicsőült Krisztus életében részesedni. Luther ta-

nítása számukra nemcsak taszító, de gyűlöletes is, mert 
arról szól, hogy a kereszthalál Krisztussal együtt való 
elszenvedésének kínját – történjék az akár fi zikai fáj-
dalmak és kínzások kiállásával, akár csupán lélekben – 
nem lehet megúszni.

Míg Anselmus teológiája a bűn jogi úton való, em-
berből kihelyezett rendezésének a teológiája, addig Lu-
ther a kereszt kinyilatkoztatását követve vallja: a keresz-
tet nem lehet megúszni, mert mindenkinek el kell szen-
vednie Krisztus szenvedését, akár csak lélekben, akár 
testben és lélekben itt a földön, akár a halál után örök-
kön örökké a pokolban. Nincs harmadik út! Nincs le-
hetőség a bűn emberből kihelyezett jogi vagy szimbo-
likus rendezésére.

Luther számára a bűnbocsánat evangéliuma, és maga 
a bűnbocsánat is szigorúan kinyilatkoztatás! Olyan kinyi-
latkoztatás, amelyre a hitnek van szüksége, miközben a 
Krisztus szenvedésébe és halálába való belevonatást átéli. 
Mert e hit nélkül a lélekben vagy testben és lélekben tör-
ténő keresztre vonatást az ember nem bírná ki. Azt gon-
dolná, hogy ami történik vele, az Isten haragjának és bűn 
miatti bosszújának a kitöltése. Csak a bűnbocsánat igéjé-
be, a föloldozás igéjébe kapaszkodó hit tudja belátni a be-
láthatatlant, fölfogni a fölfoghatatlant, a minden értel-
met meghaladó igazságot, hogy ti. a Krisztus szenvedésé-
be és halálába való belevonatás kegyelem: kegyelem, amely 
megöli az óembert, és életre támasztja az újat, aki Krisz-
tus maga, aki a hit által valóságosan jelen van a hívő éle-
tében, benne él és cselekszik. A hit nem üres kardhüvely 
a szívben – mondja Luther –, hanem benne van a penge 
is, aki maga Krisztus.

Az ember számára a cselekvés lehetősége halálával 
véget ér. Krisztus számára viszont a kereszthalál nyitot-
ta meg a cselekvés páratlan lehetőségét. Krisztus halá-
la mindenekelőtt azért páratlan halál, mert aktív halál! 
Krisztus halála azóta, hogy az idők teljességében bekö-
vetkezett a kereszten, folytonosan munkában van. Vég-
zi a megváltásnak, a bűn eltörlésének isteni művét: de 
nem egy kihelyezett, képzeletbeli számlán, hanem ben-
nünk öli meg és törli el naponta a tagjainkban élő bűnt. 
Ez persze szigorúan hitben, hit által történik, és ezért – 
Luther szavával – annyira és annyiban valóság, ameny-
nyire és amennyiben hittel fogadjuk a kereszt kinyilat-
koztatását.

Isten haragjával és a kiengesztelődéssel 

kapcsolatos félreértések

Anselmus teológiájának bírálói címére menetrendszerű-
en szokott megérkezni a vád, hogy nem veszik komolyan 
a bűn súlyát, és nem számolnak Isten bűn miatti haragjá-
nak komolyságával.
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Nézzük hát, mit is mond Anselmus1 a bűnről! „Aki nem 
ad dicsőséget Istennek, amivel tartozik, elveszi azt, ami Is-
tené, és őt gyalázattal illeti; ez pedig a bűn.”2 „Mindig sze-
me előtt vagyunk és szakadatlanul halljuk parancsolatát, 
hogy ne vétkezzünk.”3

És hogyan felel Isten a bűnökre Anselmus szerint? 
„…igazsága (…) csak azt teheti, hogy büntetéssel sújtja 
a bűnt.”4 „Istennek őrködnie kell dicsőségén”, „meg kell 
őriznie a teremtés rendjét”, hogy „Úr volta mindig nyil-
vánvaló legyen, akárhogy lázadozik is ellene az ember. 
Meg kell bizonyítania, hogy minden neki van alávetve.”5 
„Lehetetlenség, hogy Isten csorbítani hagyja dicsőségét: 
vagy magától megfi zeti a bűnös, amivel tartozik, vagy 
akarata ellenére megveszi rajta Isten.” (I, 14. Sch. 21, 10.) 
„Szükséges tehát, hogy vagy megadja az ember az elra-
bolt dicsőséget, vagy büntetés sújtsa.”6 „Elégtétel nélkül, 
tartozásának önkéntes lerovása nélkül nem hagyhatja Is-
ten büntetlenül a bűnt, a bűnöst sem engedheti üdvös-
ségre.” „Ez az elégtétel, amellyel a bűnös Istennek tarto-
zik, az, hogy megadja neki a megtagadott dicsőséget.”7 
„Bű nért való elégtétel nélkül tehát ember nem üdvözül-
het.”8 „…nem elég, ha csak visszafi zeti, amit elvett, mert 
az okozott gyalázatért többet kell adnia.”9 „Nem adsz elég-
tételt, ha nem adsz valami nagyobbat, mégpedig olyas-
valamit, amivel bűnös létedre sem tartozol.” (I, 21. Sch. 
33, 37. I, 22. Sch. 34,5.) 

Az előző fejezetekben leírtak talán elég meggyőzően 
tanúsítják, hogy a bűn súlyát Anselmusnál sokkal ko-
molyabban veszem, hiszen a bűnt nem Isten dicsőségé-
nek elrablásáért (ami az Írás szerint egyébként is lehetet-
len) és így egy láthatatlan és képzeletbeli számla egyen-
legének megromlásáért hibáztatom, hanem magának az 
embernek a testben és lélekben való romlásáért, istenké-
pűségének és istengyermekségének elveszítéséért, a Pa-

 1 Az idézetek és azok fordításai az alábbi műből származnak: Urbán 
Ernő: Krisztus keresztje. Anselmus tanítása Jézus Krisztus váltságszerző 
haláláról. Doktori disszertáció. Keresztyén Igazság, Budapest–Sopron, 1941.
 2 „Hunc honorem debitum, qui deo non reddit, aufert deo quod 
suum est, et deum exhonorat; et hoc est peccare. Quamdiu autem 
non solvit, quod rapuit, manet in culpa.” I, 11. Sch. 16, 25.
 3 „Semper sumus in conspectu eius, et semper ipse praecepit 
nobis, ne peccamus.” I, 21. Sch. 34, 1. ib. 33, 12.
 4 „…iustitia illius (…) non nisi poenam permittit reddi propter 
peccatum.” I, 24. Sch. 36, 38.
 5 15. Sch. 21, 29. (I, 13. Sch. 20,31.) I, 15. Sch. 22, 21. I, 14. Sch. 
21, 14. és ib. 21, 25.
 6 „Necesse est ergo, ut aut ablatus honor solvatut aut poena 
sequatur. I, 13. Sch. 21, 1.
 7 „Sic ergo debet omnis, qui peccat, honorem deo, quem rapuit, 
solvere;” „et haec est satisfactio, quam omnis peccator deo debet 
facere.” I, 10. Sch. 18, 6. I, 19. Sch. 31, 2.
 8 „…homo non potest salvari sine peccati satisfactione.” I, 19. 
Sch. 30, 2.
 9  „…nec suffi cit solummodo reddere, quod ablatum est, sed pro 
contumelia illata plus debet reddere quam abstulit.” I, 11. Sch. 18, 27.

radicsomból való száműzetéséért, Isten országára való 
alkalmatlanná válásáért, Isten számára való elveszettsé-
géért, ördögnek, pokolnak és kárhozatnak való kiszolgál-
tatottságáért, más szóval teljes tönkremeneteléért teszem 
felelőssé. És vallom, hogy mindezt nem azért nem lehe-
tett egy egyszerű kegyelmi határozattal feloldani, mert az 
– miként Anselmus gondolja – az Isten tekintélyén esett 
csorbát nem köszörülte volna ki, hanem mert az ilyen ke-
gyelmi határozat semmilyen hatással nem lett volna az 
emberekre. Nem ölte volna meg senkiben az óembert, 
hanem elbizakodottá és még vakmerőbbé és elvetemül-
tebbé tette volna azokat, akik hallják. Az ilyen „olcsó ke-
gyelmet” kihirdető isteni határozat csak még mélyebbre 
süllyesztette volna az emberiséget a bűnbe. Az „olcsó ke-
gyelem” ugyanis kontraproduktív kegyelem. Az ószövet-
ségi időkben Isten néha megszánta népét, és megpróbálta 
megkímélni a harag tisztító tüze által okozott szenvedé-
sektől, de ilyenkor mindig keserves tapasztalatot kellett 
szereznie az eredményt illetően. Az ószövetségben azon-
ban csak a választott nép földi sorsa volt a tét. Gyermekei 
örök sorsát Isten nem akarta „olcsó kegyelemmel” koc-
kára tenni. Ezért nem közölte a bűnök bocsánatát egy-
szerű kegyelmi határozattal, mint ahogy azt a pápa által 
kibocsátott búcsúcédula tette, a középkori egyház még 
nagyobb romlását idézve elő, hanem Isten úgy döntött, 
hogy a neki legdrágábbnak, szeretett Fiának szenvedésé-
hez és halálához köti a bűnbocsánatot, remélve, hogy az 
emberek (nem úgy, mint a példázatbeli gonosz szolgák) 
így majd megbecsülik.

Ami pedig Isten bűn miatti haragjának komolyságát il-
leti, annak megértéséhez nincs szükségünk Anselmusra. 
Sokkal jobb tanítónk van Pál apostol személyében, aki a 
Római levél első két fejezetében kifejti, hogy az egész bű-
nös világ Isten haragja alatt áll, és ez a harag vallási, faji, 
nemzeti hovatartozástól függetlenül minden emberre ki-
terjed, és a haragtól csak azok menekülhetnek meg, aki-
ket Isten a Krisztusban való hit által megigazított: „Ha te-
hát már most megigazított minket az ő vére által, még in-
kább meg fog menteni [fi gyeljünk a jövő időre!] minket a 
haragtól.” (Róm 5,9)

Pál szerint tehát – szemben Anselmus okfejtésével – 
Krisztus nem azért szenvedett és halt meg, hogy Istennek 
elégtételt adjon, és haragját lecsillapítsa, hanem hogy né-
melyeket, nevezetesen a Krisztusba vetett hitük által meg-
igazultakat majd a jövőben megmentse a haragtól. Ha 
ugyanis lecsillapulna Isten bűn miatti haragja, akkor kit 
kellene még megmenteni? Ha Krisztus halála lecsillapítot-
ta Isten bűn miatti haragját – mint ahogy Anselmus és kö-
vetői gondolják –, akkor a világ ma már nem állna Isten 
haragja alatt. De a világ – s ez meggyőződésem szerint az 
elkövetkező időkben egyre nyilvánvalóbb lesz – Isten ha-
ragja alatt áll! Ezt csak azok tagadják, akik a fentebb el-
mondottak szerint hamis reménységet táplálnak Krisz-
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tus halála iránt, és a Krisztus keresztjének erejét megta-
gadva azt állítják, hogy Krisztusnak a Golgota keresztjén 
elszenvedett halála egyszer s mindenkorra kioltotta Isten 
haragját. Ez azonban végzetes félreértés, és ezt a félreér-
tést nem Anselmus bírálói terjesztik, hanem ez Anselmus 
és követői Krisztus keresztjének erejét megtagadó tanítá-
sából következik.

A Szentírás tanítása szerint ugyanis Krisztus keresztje 
nem Isten haragját hivatott kioltani, hanem a harag alatt 
álló bűnösök bűnét, hogy bűnüktől megszabadulva többé 
már ne álljanak a bűnt és a bűnösöket továbbra is a világ 
végezetéig minden nap fenyegető harag alatt.

Ezért tehát nyilvánvaló, hogy akik Krisztus keresztjét 
Isten haragjával állítják szembe, azok az ember végső rom-
lását a haragtól és nem a bűntől származtatják. A lényeget 
tévesztik el: az ember létét ugyanis nem Isten haragja so-
dorta és sodorja végső veszélybe, hanem az embert pusz-
tító, emberi mivoltát a szó szoros értelmében leromboló 
bűn. A Krisztus keresztje éppen ezért nem csupán Isten 
haragját, hanem mindenekelőtt a bűn emberben véghez-
vitt pusztítását teszi nyilvánvalóvá. A megfeszített Krisztus 
szó szoros értelmében péppé vert, szétmarcangolt, halálra 
gyötört teste, Isten létére Istentől való elhagyatottságát pa-
naszoló szava nem csupán Isten haragjának, hanem min-
denekelőtt a bűn testet-lelket tönkre tevő, romboló, pusztí-
tó munkájának is a kinyilatkoztatása. Nézz a Krisztus ke-
resztjére, mondja Luther, és meglátod, mit tesz a bűn! És 
persze azt is hozzáteszi: megláthatod Isten e miatti harag-
jának a nagyságát is.

Isten haragja azonban – ellentétben a bűnnel – nem 
pusztít, hanem tisztít! Kétféle értelemben. Először úgy, 
hogy a harag felhívja az ember fi gyelmét a bűn pusztítá-
sára. Szembe akarja állítani a bűnös embert – nem a ha-
ragvó Istennel – hanem az őt pusztító bűnnel. Ebben az 
értelemben a harag Isten szeretetének a megnyilvánulá-
sa: mert Isten nem tudja tétlenül nézni, hogy teremtmé-
nye és gyermeke, az ember a vesztébe rohan, hanem meg 
akarja állítani a bűn útján. Az Ószövetségben Luther a 
babiloni fogságban fedezi fel a legmarkánsabb példáját 
annak, hogy Isten haragja nem pusztít, hanem tisztít. 
Isten a tőle elfordult, a pogány népek bálványainak tisz-
teletére tért népét ettől a bűnétől egyszer s mindenkorra 
megtisztította, amikor kitöltötte rá haragját, és a népet 
hetven évre idegen fogságba adta. A harag hetven eszten-
deje alatt a nép idegen földön, „Babilon folyóvizei mel-
lett sírva” megtanult Istene után vágyakozni, és pogány 
földön, a pogány bálványok kötelező tiszteletének biro-
dalmában megtanulta egyedül a maga Istenét imádni. 
Így a hetven év elteltével a bálványimádás bűnétől meg-
szabadulva térhetett vissza ősei hazájába. Miután a fog-
ság előtt élt próféták megtérésre hívó szava süket fülek-
re és bezárt szívekre talált, a harag hetven éven át tör-
ténő átélése megtisztította őket attól a bűntől, amelyből 

korábban a prófétai szót hallva képtelenek voltak meg-
térni. Mert miután Isten megtérésre hívó szava elutasí-
tásra talál, Isten haragjával – mint tisztító tűzzel – viszi 
végbe a tisztítás művét. A harag átélése közben, a babi-
loni támadás idején, a nép persze úgy érezte, hogy Isten 
ellenük fordult, és ellenségeik oldalára állt, hogy elpusz-
títsa őket. A hetven év elteltével, tehát utólag, hálás szív-
vel értették meg, hogy a harag Isten tisztító és ezáltal új-
játeremtő munkájának eszköze volt. Ez persze nem jelen-
ti, hogy a hetven évig tartó harag Isten népének minden 
egyes tagját meg tudta tisztítani. De a többség megtisz-
tult. Akik nem tisztultak meg, azok – látszólag saját dön-
tésük nyomán, valójában bűnük foglyaként – Babilonban 
maradtak, és Isten innentől fogva kiszolgáltatta őket az 
életüket pusztító bűnnek.

A Krisztus keresztje tehát – ellentétben Anselmus el-
képzelésével – nem Isten haragját csillapítja le, hanem el-
lenkezőleg, az Isten haragját ártatlanul és önként magá-
ra vevő Krisztuson mutatja meg Isten haragjának nagysá-
gát, komolyságát és szigorát, hogy így fi gyelmeztessen: itt 
az idő az embert romlásba döntő bűntől való sürgős meg-
szabadulásra.

Isten haragja szent, ezért azt nem kell és nem is le-
het lecsillapítani: mert az magától múlik el, ha elérte cél-
ját, ha az embert komolyan szembe tudta fordítani az őt 
pusztító bűnnel.

Ám a haragnak a Szentírás szerint van egy másik as-
pektusa is. Isten egy idő után haraggal sújt le azokra, akik 
övéit szorongatják. Ilyenkor a harag Isten övéi iránti hűsé-
gének és szeretetének a jele. Isten ilyenkor – az Írás tanú-
sága szerint – két dolgot mérlegel. Az egyik, hogy az övé-
it szorongatókat is szeretné megmenteni. Ezért ameddig 
csak lehet, türelmes hozzájuk. De eközben mérlegeli övéi 
teherbíró képességét is. Amikor úgy látja, hogy övéi már 
nem tudják elviselni a szorongatást, akkor lesújt a szoron-
gatókra. Jézusnak a szinoptikus evangéliumokban, külö-
nösen Lukács evangéliumában feljegyzett szavai szerint 
így lesz ez a világ végén is. Az ítélet napját nem azért nem 
tudja senki, mert titok, hanem mert még Isten sem hatá-
rozta el. Amikor Isten úgy ítéli, hogy már nem várhat to-
vább, mert ha tovább vár, övéi is elvesznek, akkor majd le-
sújt. De Jézus világossá teszi, hogy ez nem az övéi számára 
jelent fenyegetést, hanem ellenkezőleg: ez az ő megszaba-
dításukra, megmentésükre, megváltásukra történik. Ezért 
biztatja övéit, hogy „amikor pedig ezek elkezdődnek, egye-
nesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a 
megváltásotok.” (Lk 21,28)

Luther egyik igehirdetésében erről azt mondja, hogy 
Isten gyermekei olyanok, mint az ellenség, az őket megkí-
sértő és tőrbe csaló sátán által foglyul ejtett túszok, akik 
az ellenség várának pincebörtönében raboskodnak. Ami-
kor azután hallják az ágyúdörgést, és látják, hogy remeg-
nek és omladoznak a börtönükül szolgáló vár falai, ak-
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kor nem kell megijedniük, hanem ellenkezőleg, örülniük 
kell, mert az ő hazájuk királya nagy sereggel jött el értük, 
hogy megostromolja börtönüket és kiszabadítsa őket. Is-
ten az ítélet napján így fogja haragjával romba dönteni ezt 
a világot, hogy övéit megszabadítsa, és bevezesse őket a 
nekik készített új világba. A harag napján Jézus az övéi 
megmentésére jön el.

Abból indultunk ki, hogy meg kell különböztetni a bib-
likus tanítást a nem biblikustól. Ennek jegyében meg kell 
állapítanunk, hogy Anselmus Isten haragjáról nem bibli-
kusan tanít. Ennek egyenes következménye, hogy a kien-
gesztelésről is másként beszél, mint az Újszövetség.

Pál apostol 2Kor 5,17–20-ban így ír: „Ezért ha valaki 
Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött 
létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket 
önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szol-
gálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot 
önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és 
reánk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva kö-
vetségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, 
béküljetek meg az Istennel!”

Ez önmagáért szóló, világos beszéd, és mindenekelőtt 
az Írás szava. A sola Scriptura elvét valló egyház ezt nem 
írhatja felül egy magát leplezetlenül nem biblikusnak ál-
lító szerző, Canterburyi Anselmus apát tanításával, le-
gyen az mégoly szépen felépített és ékesszólóan kifejtett 
tanítás; a lényegét tekintve azonban emberi konstrukció. 
Ha pedig az Írás világos beszéde áll szemben egy emberi 
konstrukcióval, akkor egy Luther örökségéhez ragaszko-
dó keresztény számára nem lehet kétséges, hogy melyik 
mellett dönt. Ezért nem is szükséges, hogy amit az ál-
dozatok biblikus értelméről korábbi tanulmányaimban 
és cikkeimben kifejtettem, azt most megismételjem. Is-
ten világos igéjével, Pál apostol tanúságtételével vitába 
szállni senki kedvéért nem fogok. Számomra 2Kor 5,17–
20 olyan alapvető hitvallás, amelyből soha, semmilyen 
más szempontot mérlegelve, senki kedvéért nem enged-
hetek. Számomra ez a hitvallás teszi kizárttá, hogy egy-
általán fontolóra vegyem azt az anselmusi gondolatot, 
hogy Krisztus halálával Istent engesztelte ki. Mert Isten 
nem ember, hogy engesztelni kelljen! Ő – mielőtt bár-
ki engesztelte volna – megkönyörült a bűnbe süllyedt 
emberiségen, és elküldte Fiát a világba, hogy halálával 
megszabadítson minket a bűn, a halál, a sátán és a po-
kol fogságából. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16) Ehhez sem hozzáten-
ni, sem belőle elvenni nem lehet anélkül, hogy Krisztus 
keresztje erejét ne veszítené.

Ki tehát az áldozatot adó, és ki az elfogadó? Jn 3,16-
ban világos, hogy az „adta” kifejezés Istent jelöli meg 
adóként. Ez tény, amiről nincs értelme vitatkozni. Is-
ten értünk, elveszett bűnösökért hozta meg ezt a szá-

mára legnehezebb áldozatot, hogy Fiát adta kezünkre, 
ami egyet jelent azzal, hogy a biztos halálba küldte, an-
nak reményével, hogy mégis lesznek, akik hittel fogad-
ják, és azok bűneik bocsánatát elnyerve, bűneiktől meg-
tisztulva meg is fognak menekülni általa a kárhozattól, 
és örök életet nyernek.

Szándékosan hagytam a végére Krisztus halálának 
mint áldozatnak azt az aspektusát, amely valóban köny-
nyen keltheti azt a látszatot, mintha Jézus áldozata Isten-
re gyakorolna hatást. Arra a biblikusan is igazolható állí-
tásra gondolok, hogy Krisztus kereszthalála feltartóztat-
ta az ítéletet, időt nyert a bűnösök számára a megtérésre. 
A kérdés persze az, hogy ezt Krisztus halála hogyan ér-
te el? Erre már nemcsak biblikus választ ismerünk. Mert 
nem mindegy, hogy valamit oknak vagy okozatnak, cél-
nak vagy eredménynek tekintünk-e. Mert a hogyan kér-
désre biblikus válasz csak egyféleképpen adható: Isten 
terve és célja volt, hogy Jézus halálával elodázza az ítéle-
tet. Isten eszközként akarta használni Jézus halálát arra, 
hogy az ítéletet bizonytalan időre elhalasztva, időt és ez-
zel lehetőséget nyújtson a bűnösök megtérésére, más szó-
val arra, hogy Jézus halála véghezvigye a bűnösökben a 
maga bűntörlő művét. Úgy is mondhatjuk, hogy erre az 
időre a bűnösöknek és Jézusnak egyaránt szüksége van. 
Isten azonban nem despota, és ezért elvárta, hogy ehhez 
Fia a beleegyezését adja. Ebben az értelemben igaz tehát, 
hogy amikor Jézus beleegyezését adva – „Atyám, ha le-
hetséges, távozzék el tőlem ez a pohár; mindazáltal ne úgy 
legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te” (Mt 25,39) 
„Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki 
kell innom, legyen meg a te akaratod” (Mt 25,42) –, Isten 
akaratából, Istennek engedelmeskedve, ugyanakkor ön-
ként indult a halálba, átadva és kiszolgáltatva magát az 
isteni akaratnak, akkor nemsokára bekövetkező halálát 
– mintegy értünk vállalt áldozatot – Istennek ajánlotta 
fel, de nem engesztelés céljával, hanem azzal a céllal, hogy 
Isten használja föl tetszése szerint az ő halálát a bűnösök 
megmentésére. Halálával így nem Istenre hatott, hanem 
lehetőséget adott Istennek arra, hogy bizonytalan időre, 
a bűnösök minél nagyobb számban való megtérése remé-
nyében elhalassza az ítéletet.

Ha azonban mindezt – Anselmus nyomán – Isten-
re hatást gyakorló áldozatnak tekintjük, akkor a Krisz-
tus keresztje elveszíti erejét, mert többé nem a kegyelmi 
idő végességét és a megtérés sürgősségét hirdeti, hanem 
azt sugallja, hogy Isten Krisztus haláláért megalkudott a 
bűnnel, és szemet huny az ember bűnös volta fölött. Ettől 
pedig Isten óvjon, mert ezért a Krisztus keresztjébe vetett 
nem biblikus, hanem hamis reménységükért egykor nagy 
árat fognak fi zetni azok, akik akár Anselmusra hallgat-
va, akár másra, a Szentírás bizonyságtételével szemben 
ragaszkodnak hozzá. Újra mondom: nem babra megy a 
játék! A tét örök sorsunk, üdvösségünk.
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Zárszó

Mielőtt más hívná fel rá a fi gyelmet, elismerem, hogy – 
eredeti szándékommal felhagyva – végül is nem tételesen 
válaszoltam Reuss András professzor állításaira. Igaz, ez 
nem szólhat mentségemre, de Régi viták felizzó parazsa 
című írásában ő sem vette sorra az elektronikus levele-
zőlistán írt érveimet, illetve azoknak a lelkésztársaknak 
az érveit, akiknek a felfogása nem egyezik az övével, ha-
nem morális okra, a levélírók indulataira hivatkozva ki-
tért ez elől. Ez persze nem magyarázza, hogy a témában 
korábban írt és indulatoktól mentes hangvételű cikkeim-
ből és tanulmányaimból is alig idéz valamicskét. Pedig 
ezt sokkal könnyebben megtehette volna – és ez mentsé-
gemre szóljon –, mint én az ő írására való refl exióm meg-

írásakor. Mert hát mire is felelhettem volna tételesen? A 
levélírók indulatait és ezen keresztül személyüket bírá-
ló soraira? Az itt tett kijelentéseire való reagálás méltat-
lan lenne. Hiszen elkerülhetetlenné válna, hogy magam 
is olyan morális problémát vessek fel, ami nem tartozik 
a tárgyhoz, sőt az olvasók fi gyelmét elterelné a tárgytól, 
és az említeni nem kívánt kérdésről másként gondolko-
dók könnyen a személyeskedés bélyegét süthetnék rám. 
De akkor mire is kellett volna tételesen válaszolnom? Az 
ifj . Cserháti Sándor és más kollégáim nézeteit bíráló ki-
jelentések értékelésére nem érzem magam illetékesnek. 
Reuss András írásában egyedül a Ki adja és ki fogadja el 
Krisztus áldozatát? című bekezdés az, ami lehetőséget 
kínált számomra a tételes refl exióra, amit – úgy vélem – 
válaszom utolsó részében meg is tettem.

Hálóba kerítve

Konferencia az evangélikus lelkészek és az állambiztonság kapcsolatáról

Luther Kiadó, Budapest, 2011. 168 o.

Miért tartjuk fontosnak, hogy fórumot teremtsünk a témának? Először is azért, mert 
hisszük, hogy a tisztánlátás igénye nem Isten akarata ellen való. (…) Ha nem ismerjük 
meg a múlt hibáit és botlásait, csak ismételni fogjuk azokat. Bármennyire is furcsa, de ez 
a fájdalmas, szomorú történet elsősorban nem „róluk”, hanem „rólunk” szól. Pál apostol 
1Kor 10-ben írja, hogy a pusztai vándorlás sok-sok fájdalmas bukásának története a mi 
tanulságunkra íratott meg, hogy mi, akik talán állunk, el ne essünk.

Másodszor azért, mert úgy véljük, hogy egy közösség számára káros, ha visszafojtott 
görcsök és félelmek, ki nem mondott szavak bénítják az életét. A helyükön kimondott, 
eltalált és megtalált tiszta szavak – gyógyítanak. (…)

Az egykori beszervezéstörténeteket, a jelentéseket azért is meg kell ismernünk, hogy 
különbséget tudjunk tenni ügynök és ügynök között. Csak a feltárt dokumentumok mu-
tathatják meg, hogy lelkiismereti kompromisszumot valaki a rábízottak védelmében vagy 

inkább a saját előmenetele érdekében kötött, vagy cinikus szervilizmussal támogatta az államhatalom egyházromboló tevékenységét. 
Közösségi problémák szövevényét csak közösségben, a közösséggel közösen lehet – ha nem is „megoldani”, de valamennyire – feldolgozni.

Pedagógus-továbbképzés az Evangélikus Hittudományi Egyetemen

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem a 2010/2011-es tanév őszi szemeszterétől
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Teológiai továbbképzés egyházi iskolákban és óvodákban dolgozó pedagógusok részére címmel.

Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 9.
Bővebb információ és jelentkezési lap letölthető a http://teol.lutheran.hu címen (képzések/pedagógus-továbbképzés).

Evangélikus Hittudományi Egyetem, 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.
Tel.: +36-20/824-6399, +36-1/469-1050; fax: 363-7454.
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F I G Y E L Ő 

Szabadságra hívattatok – 

az anyagi felelősségvállalás tekintetében is1

F R E N Y Ó  L Á S Z L Ó

E L Ő A D Á S O K

A választás szabadsága és következménye

Az embert az Isten igaznak – becsületesnek – teremtette. 
Olyannak, aki szabad akaratából, önkéntes elhatározása 
alapján cselekedhette a jót. De az ember aztán keresett sok 
kigondolást, sokféle okoskodást (Préd 7,29). A szabadság és 
az anyagiakhoz való viszony, az anyagi felelősségvállalás 
összefüggéseinek áttekintésekor jó lenne nem okoskodá-
sokba bonyolódni, hanem azt megnézni, hogy mi az Isten 
útmutatása ebben a tekintetben.

Az Istentől kapott szabadságom nem korlátlan, illetve 
nem következmények nélkül való, de hatalmas teret en-
ged az önállóságomnak, éspedig a döntéseim szabadsá-
gán keresztül.

A teremtésben Isten az embert olyan környezetbe he-
lyezte, ahol egymás mellett létezett (koegzisztált) az isteni 
rend, világosság, igazság, szeretet világa és a már ott ólál-
kodó sátán – a kígyó – sugallatain keresztül megnyilvá-
nuló sötétség és gonoszság, az Istennel való szembefordu-
lás világa. Isten ugyanakkor nem hagyta kiszolgáltatottan, 
védtelenül az embert ebben a miliőben, hanem világosan 
feltárta előtte a lehetőségeket, a kockázatokat, és megaján-
dékozta a szabad akarat nagyszerűségével, az abban rejlő 
önállóság szabadságával. Feltárta tehát az Úr, hogy „a kert 
minden fájáról bátran egyél. De a jó és gonosz tudásának 
fájáról ne egyél; mert amely napon eszel arról, bizony meg-
halsz.” (1Móz 2,16–17; Károli-ford.) Aztán az indító gondo-
lat (Préd 7,29) tanúsága szerint az ember sokféle okoskodás-
hoz folyamodott, és szabad akaratából rossz döntést hozott 
azzal, hogy a kígyóra hallgatott. De a könyörülő Isten még 
ebből a lehetetlen helyzetből is ki akarja menteni az em-
bert Jézus Krisztuson keresztül, és többszörösen felajánl-

 1 Elhangzott csoportbeszélgetést bevezető előadásként a Déli Egy-
házkerület missziói napján, 2011. május 28-án Bonyhádon.

ja az ismételt döntés lehetőségét mellette. Elénk tárta „az 
életet és a halált…, az áldást és az átkot”, és azt tanácsol-
ta, hogy „válaszd hát az életet, hogy élhess” (5Móz 30,19).

A szabadságom alapján tehát mindennap döntök, ho-
gy kit választok, és e döntésemmel mit választok, a sz-
abadságot vagy a rabszolgaságot. Mert maga Jézus mondja, 
hogy mindenki, aki bűnt cselekszik, szolgája – rabszolgája 
– a bűnnek (Jn 8,34). Ebből a szolgaságból pedig egyedül 
a Fiú tud megszabadítani azáltal, hogy megismerteti ve-
lünk az igazságot, és azt ígéri, hogy „az igazság szabadok-
ká tesz titeket” (Jn 8,31–36; Károli-ford.).

Az anyagi felelősségvállalás, az anyagi kérdések nem 
választhatók el az alapoktól, az Istenhez való viszonyom-
tól. Naponkénti döntéseim e tekintetben is a szabadságon 
alapuló választásaim alapján állnak.

A keresztény ember és az anyagi kérdések

A keresztény ember általában véve szívesen beszél a hit-
tel összefüggő kérdésekről, a lutheránus keresztény pedig 
különösennyitott a dogmáktól jobbára mentes, szabad disz-
kussziókra, elvont – egyébként fontos – erkölcsi kérdések 
elemzésére. Azonban az anyagiakhoz való viszonya, az 
anyagi kérdések komplex egésze valahol a tabuk kategó-
riájába tartozik. Úgy érezzük, hogy ez az intim szférába 
tartozik, ezt a témát nem illik bolygatni.

Vagy azért, mert aránylag jól állunk az anyagiak, a meg-
élhetés biztonsága, a tartalékok stabilitása terén, és igen za-
varó az a látvány, ami az anyagiakkal küszködő, a minden-
napokat nyomorúságosan maga előtt görgető atyánkfi a lel-
kiismeret-furdalást gerjesztő látványa kelt. Zavar netán a 
nyomorúságban levőket felkaroló intézmények támogatás-
ra szoruló, áldozatos munkája, amely megzavarja a nyugal-
munkat, mert kínos kibújni az alól az érzés alól, hogy itt 
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aztán tényleg segíteni, közreműködni, adni kellene. Vagy 
elegánsan a nem tárgyalandók kategóriájába utaljuk a szel-
lemi közösséget biztosító gyülekezetünk anyagi szükségle-
teinek kérdéseit, miközben mindinkább elvárjuk, hogy a 
körülményeink a kor követelményeinek megfelelőek, igé-
nyeinket mind jobban kielégítőek legyenek.

A másik csoportba tartozik a mindennapokat nehéz 
anyagiak között megélők, a munkahely elvesztésének koc-
kázatával terheltek, a nélkülözés ilyen vagy olyan szintjét 
megélők köre, akik számára kínos, esetleg szégyellnivaló-
nak tűnő a pillanatnyi anyagi helyzet, és akiket könnyen 
hatalmába kerít az anyagi helyzet kilátástalansága miatti 
keserűség, a mindennel szembeni lázadás és esetleg a jobb 
helyzetben lévőkkel szembeni irigység kísértése is. 

Azután vannak emberek, akik megértették, hogy az 
anyagiakhoz való viszony nem vonatkoztatható el az Is-
tenhez való viszonytól. Az egész életem egyben, integráns 
egészként van beillesztve az isteni gondolkodásmód keret-
rendszerébe, szabad döntésem alapján. Az így gondolko-
dó ember eljutott oda, hogy számára a legnagyobb nyere-
ség (1Tim 6,6) az istenfélelem – vagyis az Isten által elénk 
adott koordinátarendszerben való megmaradás – meg-
elégedettséggel együttesen, „mert semmit sem hoztunk a 
világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit” (1Tim 6,7; 
Károli-ford.), hanem ami adatott nekünk, azzal megelé-
gedettek legyünk.

Ez a belső megelégedettség persze egyáltalán nem azt 
jelenti, hogy passzív résztvevői vagyunk a saját életünk-
nek, hogy „szent megelégedettségre” való hivatkozással 
semmi érdemlegeset nem teszünk annak érdekében, hogy 
számunkra és a körülöttünk lévők, a ránk bízottak érdeké-
ben a legjobbat, a legtöbbet biztosíthassuk a Szentlélek ál-
tal körvonalazott értékrend szerint. Igenis, az Istennel való 
megbékélés aktív cselekvésre sarkall. Tehát az ilyen ember 
becsületbeli dolognak tartja, hogy saját dolgainak utánajár-
jon, és tulajdon kezeivel munkálkodjon (vö. 1Th essz 4,11), 
megtegye, amihez tehetsége, adottsága van.

Szabad vagyok tehát az anyagiakhoz való viszonyomat, 
az anyagi felelősségvállalásomat illetően is, de tudnom kell, 
hogy ez ügyben „a szabadság törvénye fog megítélni” (Jak 
2,12; Károli-ford.). Vagyis aszerint ítéltetem meg, hogy sza-
bad elhatározásomból mit cselekedtem, melyek a prioritá-
sok, a fő szempontok az életemben. Miféle kincseket akarsz 
gyűjteni, mi jelenti a legnagyobb értéket az életedben?

Kincsek és prioritások 

Az evangéliumokban azt mondja Jézus (Mt 6), hogy „ne 
gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön”, vagyis a törek-
véseid középpontjában ne aff éle földhözragadt dolgok, csak 
a földi környezetben számító ügyek álljanak, mert ezeket 
„a rozsda és a moly megemészti” vagy „a tolvajok kiássák és 

ellopják”. Tehát mulandóak, percek alatt értéküket veszít-
hetik. Ha pénz volt ez a „kincs” vagy értékpapír, egy pilla-
nat múlva nevetségesen nyomorult papírszemét lehet. Ha 
e kincs az ingatlanod – kunyhód vagy palotád –, egy vá-
ratlan földrengés, cunami, tornádó lesöpri a föld színéről. 
Ha a biztos anyagiakat nyújtó állás, vállalkozás szerepel 
kincsként az életünkben, egy gazdasági válság során köd-
dé válik ez a biztonság. Ezért tanácsolja Jézus, hogy olyan 
kincseket gyűjtsetek, olyan értékeket keressetek, amelyek-
nek az érvényessége a mennyei világra is kiterjed, amelyek 
beválthatók az Istennel újra egybeszerkesztett örökkévaló 
világban is. Tehát a „kincsekhez”, az anyagiakhoz való vi-
szonyunk a legszorosabban összefügg a jövőnkkel, és erről 
mi naponta szabadon döntünk, „mert ahol van a ti kincse-
tek, ott van a ti szívetek is” (Mt 6,21; Károli-ford.).

Tehát az a javaslata Jézusnak, hogy „ne aggodalmaskodja-
tok”, azaz ne idegeskedjetek, ne görcsöljetek mindig az anya-
giakon, hogy „mit együnk, mit igyunk, mivel ruházkodjunk” 
(Mt 6,31–33). Nem azt mondja, hogy ne törődjetek semmivel, 
ne tegyétek a dolgotokat, hanem azt mondja, hogy pontosan 
tudja a mi mennyei Atyánk, hogy ezekre szükségünk van, 
csak azt szeretné látni, hogy keressük először Isten országát, 
az örökkévaló világ igazságait, amelyek maradandóak, és az-
után mindezek a hétköznapi életünkben fontos szükségle-
tek mintegy ráadásként megadatnak nekünk.

Anyagi javak és hit

Persze a kételkedés szelleme szinte állandóan felüti a fejét 
bennünk. Igen, szép arról beszélni, hogy keressük először 
az Isten országát, de ettől még holnap nincs kifi zetve a vil-
lanyszámla, a gyerek tandíja, a lakáshitel! Tehát akkor hol 
van itt az igazság? Igen, megint visszajutunk az origóhoz, 
a legfontosabb középponthoz, vagyis a hit kérdéséhez. Az 
Írás világosan elénk tárja, elmagyarázza, hogy „hit nélkül 
lehetetlen az Istennek tetszeni” (Zsid 11,6; Károli-ford.), le-
hetetlen vele közös nevezőre jutni. Ezt szabta feltételül a ve-
le való közösség helyreállításához. Dohoghatunk magunk-
ban, hogy micsoda akarnok az Isten, miért szab ilyen felté-
teleket, van nekünk éppen elég bajunk enélkül is. Csakhogy 
a helyzet az, hogy mi hagytuk el őt, mi szakítottuk meg a 
vele való bensőséges közösséget a bűnesetben, ezért aztán 
teljesen természetes, hogy a viszonyunk helyreállításához 
alapfeltétel, közös nevező a hit, amely a nem látott dolgokról 
való, kételkedés nélküli meggyőződés (Zsid 11,1). Ha tehát 
megnyered ezt az eszközt, a hitet, mint a vízben hányko-
lódó a mentőmellényt, akkor ő segít megérteni, elfogadni 
és megvalósítani az ígéretét, hogy ha az Isten országa ke-
resését helyezed az első helyre, akkor a földi szükségletei-
det mintegy ráadásként megadja neked.

Emlékezzünk Illés és a sareptai asszony történetére, akit 
a nagy éhínség idején arra kér Illés, hogy az utolsó kanál 
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lisztből az utolsó csepp olajjal készített pogácsát neki ad-
ja, és ne magának és fi ának szánja, és ígéretet tesz, hogy a 
liszt és az olaj nem fogy ki, amíg az éhínségnek vége nem 
szakad (1Kir 17,12–16). Az asszony nyilvánvalóan hitt ne-
ki, mert kérése szerint cselekedett, és valóban: „A vékabeli 
liszt nem fogyott el, sem pedig a korsóbeli olaj nem kevesült 
meg, az Úrnak beszéde szerint, amelyet szólott Illés által.” 
(Károli-ford.) Vagyis az Isten, a Teremtő, az anyagi világot 
működtető törvényszerűségeket is kezében tartó erő „ho-
norálta” az asszony hitét, és az általunk ismert törvénye-
ken túlmutató megoldással megtette azt, amit megígért. 

Naponkénti döntés

Erre a hitre mint szilárd alapra helyezkedve lehet stabil, ki-
egyensúlyozott az anyagiakhoz való viszonyunk és az anyagi 
felelősségvállalásunk is. Azonban ezt a viszonyt szabad dön-
tésünkkel naponta meg kell erősítenünk, mert ugyancsak 
naponta ott leselkedik a kísértés, hogy a középpontba újra a 
„pénz”, vagyis az anyagiak összességének szimbolikus össze-
foglalója kerüljön. Ennek veszélyére hívja fel a fi gyelmet Pál 
apostol (1Tim 6,10), amikor azt mondja, hogy „minden rossz-
nak gyökere a pénz szerelme [vagyis az anyagias gondolkodás-
mód], mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, 
és magokat általszegezték sok fájdalommal”, azaz maguknak 
rengeteg gondot, bajt okoztak. Igen erős eszköze a kísértőnek 
a „pénz szerelme”, ami rabbá tesz, kizsigerel, szinte megöl, 
mint a „disznófejű nagyúr”, ahogy Ady mondja. S nem min-
dig nyíltan és vadul támad, csak elülteti, aztán öntözgeti ezt 
a magot, amely lassanként felnő, és átveszi a terepet.

Ki ne szeretett volna gazdag lenni? Kisgyerekként, ka-
maszként vagy akár egész felnőtt életében hány és hány órát 
tölt az ember azzal az ábrándozással, hogy „ha én gazdag 
lennék…” Ha vallásos környezetben nevelkedett az illető, 
akkor persze gyorsan hozzáteszi magában, hogy mi min-
den jót tenne e gazdagsággal mások érdekében, aztán si-
etve visszatér az ábrándokhoz, és sorolja magában mind-
azt, amit magának szeretne megszerezni ennek kapcsán. 
Az ilyenfajta ártatlannak tűnő ábrándozással észre sem ve-
szi az ember, hogy a prioritásokat, a dolgok fontossági sor-
rendjét újra fölcserélte. Ezért int Pál apostol, hogy „akik meg 
akarnak gazdagodni, azok kísértésbe meg csapdába és sok 
esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket 
veszedelembe és romlásba sodorják” (1Tim 6,9; Károli-ford.). 

Helyénvaló értékrend

Akkor tehát a gazdagság, az anyagi jólét az ördögtől való 
lenne? Vagy a szegénység, a szerény anyagiak az átok jelei 
lennének? Szó sincs róla! Hanem ha a sorrend, az értékrend 
a helyén van, vagyis ha elsősorban, mindenekelőtt keresem 

az Isten országát és az ő igazságát, akkor akár szegénység-
gel, akár gazdagsággal találom szemben magam e földön, 
mindegyikkel értelmesen és megelégedettséggel tudok élni. 
Ezért kérte Salamon bölcsen az Úrtól, hogy „szegénységet 
vagy gazdagságot ne adj nékem; táplálj engem hozzám il-
lendő eledellel” (Péld 30,8; Károli-ford.), vagyis azt add meg 
nekem, amivel jól, értelmesen, bölcsen tudok élni.

Ha ebben a szellemben élve érne egyszer csak a tisztes-
ségesen szerzett gazdagság, akkor az nem ejtene rabul, nem 
tartana markában, hiszen tudod, hogy nincs semmid, amit 
ne kaptál volna (1Kor 4,7). Amit kaptál, az pedig közha-
szonra van, amiből szabad akaratod szerint adhatsz. Csak 
akkor van értelme és értéke az adományodnak, ha szabad 
akaratból, önkéntes elhatározásodból teszed (Fil 1,14). Ilyen 
indulattal örvendezett a nép és Dávid király a templom-
építés idején, hogy „szabad akaratukból adtak; mert tiszta 
szívükből adakoztak az Úrnak” (1Krón 29,9; Károli-ford.).

A szív szándéka

Aki ilyen szellemben ad – bármijéből, ami a „kincse” –, az 
nem kürtöltet maga előtt, nem csinnadrattával ad abból, 
amit ő is kapott. Vigyáz arra, hogy ne tudja a bal keze, mit 
cselekszik a jobb (Mt 6,3). A javait ilyen szívvel megosztó 
ember nem a feleslegéből ad, mint azok a gazdagok, aki-
ket Jézus szomorúan látott a templomperselybe dobálni, 
hanem mint az az özvegyasszony, aki ugyanitt két fi llérét, 
„az ő szegénységének minden vagyonát” örömmel odaad-
ta (Lk 21,1–4). 

Tehát a szív szándéka dönti el, hogy az anyagiakkal kap-
csolatos tetteimet, az anyagi felelősségvállalást illető lépé-
seimet elfogadja-e Isten vagy sem. Akárhogy próbálom fel-
színes gesztusokkal elfedni a nyilvánvaló önzésemet, a má-
sok gondja-baja miatti látszólagos érdeklődésem mögötti 
érdektelenségemet, az Isten, „aki titkon néz” (Mt 6,4), le-
leplez. A mellettem elsuhanó ismerős széles mosollyal oda-
vetett „Hogy vagy, jól?” kérdése mögötti üresség üvöltően 
nyilvánvaló. Még csak véletlenül sem enged esélyt annak, 
hogy netán azt válaszold, hogy nem, nem vagyok jól, mert 
ettől a választól az ő önző, kisimult világa megzavartatnék. 

Ezt a képmutató alkatot leplezi le Jézus (Mt 23,23), ami-
kor azt mondja: „Jaj nektek, képmutató írástudók és fari-
zeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a kö-
ményből – vagyis adtok a számotokra értéktelen, jelentékte-
len dolgokból –, de elhagytátok mindazt, ami a törvényben 
ezeknél fontosabb: az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és 
a hűséget; pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem el-
hagyni.” 

Ha a szükségben, szorultságban lévő embertársam sor-
sának láttán felbukkanó lelkiismeret-furdalásunkat csilla-
pítandó odavetjük, hogy legyetek békességben, „melegedje-
tek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a 
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testnek szüksége van, mit használ az?” (Jak 2,16) Nyilván-
valóan felszínes képmutatás az egész. 

Felelős gazdálkodás

És ezen túlmenően sincs kibúvó az anyagi felelősségválla-
lás tekintetében, mert világosan előttünk van a talentumok 
példázata. Az öt, kettő és egy talentumot kapott szolga ki-
váló lehetőséget kap, hogy megmutassa, akar-e felelősen 
gazdálkodni a rábízott értékekkel. Nem neki kellett előte-
remteni ezeket a kincseket, hanem használatra megkapta 
ezen értékeket azzal a reménnyel, hogy szabad döntése, jó-
zan belátása alapján tovább fogja gyarapítani őket. Semmi 
igazságtalanság, méltánytalanság nem történt itt, hanem 
a pontosan ismert kapacitásokhoz, képességekhez mérten 
adott ajándékként kincseket, talentumokat az Úr kinek-ki-
nek, és az volt az egyetlen jogos elvárása, hogy azt ki-ki ér-
telmesen, felelősen használja, forgassa és sokszorozza meg 
azért, hogy azután ezzel a megduplázott értékkel további 
rászorulókat lehessen megsegíteni (Mt 25,14–30). Az öt ta-
lentummal elindított ember újabb ötöt termelt. A kettővel 
induló is megduplázta a rábízottakat. A legkisebb tehervál-
lalással megpróbált ember pedig semmi felelősséget nem 
vállalt a kapott értékek megsokszorozása terén, sőt eleve 
elutasító módon, az ő urát despota, könyörtelen embernek 
beállítva kivonta magát minden munkából, minden cse-
lekvésből, és elásta, elkaparta mindazt az értéket, kincset, 
amit az Úrtól kapott.

Akarás, cselekvés helyett bedőlt újra annak az okos-
kodásnak, ami már a bűnesetben is vesztét okozta. Nagy 
okoskodásában kijelentette, amit a sátán sugallt neki, 
hogy az Úr úgyis könyörtelen, irgalmatlan mindenkivel, 
tehát bármit kér tőled, bármilyen esélyt ad eléd, ne hall-
gass rá, csak dobd vissza hozzá, amit kaptál, azzal, hogy 
nesze, itt van, ami a tiéd, aztán csinálj vele, amit akarsz! 
És nem vetted észre, hogy az esélyt, a lehetőséget és a fe-
lelősséget utasítottad vissza. Ezért aztán nem csoda, hogy 
az Úr kénytelen gonosz és lusta szolgának minősíteni ezt 
az embert, aki megtévesztett és megromlott látása miatt 
könyörtelennek látta az Istent, aki csupa igazságtalan-
ságot cselekszik. Ha te ilyennek látod az Urat, akkor leg-
alább a rád bízott talentumoknak a minimálisan elvár-
ható hozadékát be kellett volna gyűjtened, a minimáli-
san elvárható segítőkészséget, önfeláldozást, másokért 
való felelősségvállalást fel kellett volna mutatnod, de ehe-
lyett elástad, leárnyékoltad, megbénítottad azt a képessé-
get, amelyet értékgyarapításra kaptál volna. Így aztán ne 
csodálkozz, hogy az Úr kénytelen keserűen azt rendelni: 
„Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 
tíz talentuma van! Mert mindenkinek, akinek van, ada-
tik, és bővelkedni fog; attól pedig, akinek nincs, még az is 
elvétetik, amije van.”

Igazságtalan volt az Úr? Semmiképpen nem, hisz 
ő adott neked működőképes értékeket, talentumokat, 
és adott ezek gyarapításához szükséges képességeket 
is. Neked csak a felelősségvállalásoddal, tenni akará-
soddal kellett volna hozzájárulni ehhez a mentőakció-
hoz, ha hitted volna, hogy ez az akció a te megmenté-
sed projektje.

Hit, cselekedetek, szabadság

Visszaérkeztünk tehát újra az origóba, az Istennel való vi-
szonyunk helyreállításának legfontosabb eleméhez, a kö-
zös nevezőhöz, ami a hit. Erre gyorsan rávághatod, mint 
buzgó vallásos, hogy én pedig hiszek Istenben! Rendben 
van, azonban erre az apostol válasza az: „Te hiszed, hogy 
az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek.” 
(Jak 2,19–23)

Amire szükséged van, az a cselekedetekkel, jó cse-
lekedetekkel alátámasztott, visszaigazolt hit, mert „a 
hit cselekedetek nélkül halott”, nem működik. Ha vi-
szont őszinte, igaz, jó cselekedetekkel párosul, akkor 
a hit együttműködik a cselekedetekkel, és a cselekede-
tekből lesz teljessé. Ha tehát hitünk és cselekedeteink, 
az anyagi felelősségvállalásainkkal összefüggő cseleke-
detek is harmonikus együttműködésben vannak, akkor 
egy új státust nyerhetünk meg az Istennel való viszo-
nyunkban. Olyan státust, mint amelyet Ábrahám nyert 
meg, aki a cselekedeteivel igazolta, hogy „»…hitt az Úr-
nak, aki ezért igaznak fogadta el őt«, és »Isten barátjá-
nak neveztetett«” (Jak 2,23).

Szabad vagy, szabadságot kaptál, szabad akarattal vagy 
megajándékozva, és közben itt élsz az anyagi világban, ami 
minden gyönyörűségével, lenyűgöző szépségével és égbe-
kiáltó igazságtalanságaival együtt a „romlandóság szolga-
ságában van” (Róm 8,21), el fog múlni. Bár „sem a napot, 
sem az órát nem tudjuk” (Mt 25,13), amikor ez bekövetke-
zik, de biztos ígéretünk van arra nézve, hogy ez az ég és 
ez a föld elmúlik (Mt 5,18). De az Úr igéje – vagyis a test-
té lett Ige, a Krisztus és a Krisztus kegyelmi cselekedetén 
keresztül mindazok, akik az övéi lehetnek – soha el nem 
múlik (1Pt 1,25).

Mit kell akkor tennem, hogy ennek az ígéretnek a ré-
szese lehessek? Helyezd a kincseidet az Úr kezébe, mindent, 
ami számodra kincs, anyagiak és nem anyagiak, mindent, 
ami központi jelentőségű az életedben, helyezd az ő kezé-
be. Így a kincseiddel együtt a szíved – az életed hajtómotor-
ja – is az Úr kezében lesz. És ezzel belepillanthatsz „a sza-
badság tökéletes törvényébe”, és ha ebben meg is maradsz, 
akkor nem valami feledékeny hallgatóként, hanem tevé-
keny megvalósítóként leszel részese ennek a megmentése-
det szolgáló projektnek, és ettől kezdve boldog leszel a cse-
lekedeteidben (Jak 1,25). 
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East Balkán, igen, mert bár a kábítószer-fogyasztás örök 
kérdése a West Balkán nevű szórakozóhely révén vált a mé-
diában újra népszerűvé, a mód, ahogyan a témát kezeljük, 
Magyarországon sokszor nagyon is keleti.

Zacher Gábor toxikológus, aki a Péterfy Sándor utcai 
kórház munkatársa és maga is gyakorló édesapa, kivételes 
érzékenységgel, a szakmai alapokat a laikusok számára is 
érthetővé téve tartott előadást az aszódi evangélikus gim-
náziumban, az Északi Evangélikus Egyházkerület missziói 
napján. A sok humorral fűszerezett, de nagyon is komoly 
kérdéseket feszegető előadáson a hallgatók megismerked-
hettek a hazai drogfogyasztási szokásokkal a statisztiká-
kon és konkrét kórházi esetek dokumentációján keresztül.

A szakember kiemelte, hogy a médiában aktualizáló-
dott tragédia kapcsán jó szándékú, de a problémát rosszul 
megközelítő kezdeményezések születtek. A magyarorszá-
gi fi atalok radikálisan átalakult szórakozási és szerhaszná-
lati szokásait nem tudjuk pusztán törvényi szabályozással 
vagy új intézmények bevezetésével megváltoztatni. Sőt be 
kell látnunk, képtelenek vagyunk ellenőrzésünk alatt tar-
tani gyermekeinket, és arra sem számíthatunk, hogy a til-
tás önmagában bárkit is visszatart a drogfogyasztástól.

Zacher Gábor szerint a szerhasználók zöme az úgyne-
vezett „hétperces gyerekek” közül kerül ki, azaz azok kö-
zül, akikkel szüleik az átlagos napi hét percnél többet nem 
foglalkoznak. Az operatív megbeszélnivalókon felül a fel-
nőtté válás nehézségeivel küzdő gyereknek jóval többre 
van szüksége: meghallgatásra, arra, hogy partnernek te-
kintsék, komolyan vegyék a dolgait. 

Tudomásul kell vennünk, hogy a világ átalakult, és fo-
lyamatosan nagyon gyorsan változik. Gyermekeink már 
nem elsősorban tőlünk akarnak tanulni, hiszen a világhá-
lón pillanatok alatt hozzájutnak az információkhoz. A ma 
középkorú generáció még félve veszi kezébe a mobiltele-
font, számítógépet, de a tizenévesek „őslakosként” ottho-
nosan mozognak ebben a virtuális világban. Ha ezen ször-
nyülködni kezdünk, visszasírjuk a „régi szép időket”, csak 
még jobban elmélyítjük a szakadékot a generációk között.

Akkor mégis mi a megoldás? Az orvos hatékony, de 
cseppet sem kényelmes gyógymódot javasol: sok szeretet-
tel, törődéssel lehet elejét venni saját gyermekünk sodró-
dásának. A szórakozási lehetőségektől nem annyira eltil-
tani kell a fi atalokat, hanem inkább betölteni hiányaikat, 
megelőzni, hogy a szerek betömjenek valamiféle lyukat a 
gyerek életében, amelyet a mi mulasztásaink okoztak. Szin-
tén fontos a saját függőségeink tudatosítása. Ha cigarettával 
és sörrel a kezünkben próbálunk „hegyi beszédet” tartani 

gyermekünknek arról, hogy ne merjen kipróbálni semmi-
lyen pszichoaktív szert, ne csodálkozzunk, ha nem szava-
inkat, hanem inkább tetteinket fogja követni.

A nemcsak szavakkal, de élettel és teljes személyünk-
kel közvetített értékrend mélyen beépül a gyerek gondol-
kodásmódjába, és ha a családban ő partner, ha hiányzik 
valakinek, ha érzi, hogy szeretik, foglalkoznak vele (nem 
csak a tanulmányi előmenetelével), akkor, ha kapcsolat-
ba is kerül a pszichoaktív szerekkel, nem kell attól tarta-
nunk, hogy azok a hiányokat betömve uralomra törnek 
majd az életében. A drogprevenció legfontosabb helyszí-
ne tehát a család.

Megragadó volt számomra a főorvos úr előadásában a 
„lyukas gyerek” kifejezés. A Biblia általában szomjas em-
bereknek nevezi őket, azokat, akikben kiáltó hiány van, 
mélyről jövő vágy és sóvárgás a szeretet, az elfogadás, az 
igazság, végső soron Isten után. Elgondolkodtató, hogy egy 
ma felnövekvő gyerekben mekkora üresség keletkezik el-
foglalt, vasárnapi, frusztrált, azaz szintén „lyukas” szüleivel 
való kapcsolata során. Az iskolában pedig a szintén „lyu-
kas” pedagógusokkal és a hozzá hasonlóan „lyukas” tár-
saival találkozik. Csoda, ha nagyon fi atalon elsodródnak 
a diszkókhoz és a partidrogokhoz? Annyi mindennel pró-
bálják betölteni a hiányaikat: zene, internet, játékok, sze-
rek, futó kapcsolatok. 

Létezik-e igazán hiánypótló, mindenféle „lyukat” be-
töltő, mindenféle szegénységet meggazdagító valódi érték? 

Jézus az „én vagyok”-mondásokban csupa olyan dolog-
hoz hasonlítja magát, amelyek úgy ábrázolják őt, mint ke-
resésünk végső célját. Az élet kenyere, a világ világossága, 
a jó pásztor, a feltámadás és az élet, az út, az igazság és az 
élet: ezek a kifejezések egy-egy szükségletet jeleznek. Ki-
fejezik vágyunkat a biztonságra, a megelégedésre, az igaz-
ságra, az értékre, a teljességre. Jézus újra meg újra kijelenti 
magáról, hogy ő az, akinél minden „lyuk”, minden üres-
ség betöltődik szeretettel és valódi örömmel.

Tudjuk-e mi ezt a Jézust hitelesen bemutatni? Tudunk-e 
a kegyelem friss illatával magunk körül élni, vagy közön-
séges erkölcscsőszökké váltunk, akik, mint a farizeusok, 
mondják ugyan a követendő szabályokat, de maguk nem 
élnek teljes, szabad és mégis példaadó életet? Ez a mai hí-
vő szülők, keresztszülők, lelkészek, pedagógusok nagy ki-
hívása. Fel tudunk-e tankolni mi magunk is minden egyes 
nehéz nap előtt Isten végtelen forrásából annyi szeretettel, 
feltétel nélküli elfogadással, tiszta bölcsességgel, hogy aztán 
a velünk érintkezők ebben fürödhessenek? Egyáltalán mik 
ennek az életnek az eszközei? Őszinteség, közösség, meg-

East Balkán – egy tragédia margójára
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értés, együttérzés. Isten szavában elmerülni, és ismét fel-
bukkanni. Imádságban nemcsak egy kívánságlistát leda-
rálni, hanem egyszerűen vele lenni. 

Elég vagyok-e erre én, akit a mindennapok apró-csep-
rő gondjai teljesen maguk alá temetnek? Nyilvánvaló, hogy 
nem. A Szentlélek Isten azonban elég hozzá. Ő az, aki Is-
ten ereje, végtelen szeretete a mindennapokban. Annyi fal 
választ el a másik embertől, sokszor még a saját házastár-
sunktól vagy gyermekünktől is. Félelmek, haragtartások, 
kimondatlan vágyak, saját önzésünk. Isten képes lerom-
bolni ezeket a falakat. A vele való kapcsolatban gyógyul-
hatnak emberi kapcsolataink is.

Mit üzen nekünk a West Balkánban történt tragédia? 
Csak egy újabb médiahír, amelyen jót csámcsoghatunk, 
amelyen jogunk van nekünk, „tisztes polgároknak” fel-
háborodni és szigorúbb törvényeket követelni? Az embe-
riség teljes története alatt egyetlen alkalommal sem tör-

tént meg, hogy egy problémát a szigorúbb törvénykezés 
megoldott volna.

Lehetséges, hogy Isten inkább azt üzeni, hogy nekünk 
kell megváltoznunk? Nem a „mai fi ataloknak”, akik, lássuk 
be, nem rosszabbak, mint bármely korábbi nemzedék, csak 
talán még elhagyatottabbak. Egy nemzedék, akik nem azért 
árvák, mert az apjuk meghalt a háborúban, hanem azért, 
mert a szüleik és egyetlen más felnőtt sem törődik velük?

Mi a mi felelősségünk? Mit mulasztottunk el? Töltöt-
tünk-e elég időt a gyerekeinkkel, meghallgattuk-e, amit 
mondani akartak? Folytattunk-e velük minőségi beszélge-
téseket, vagy csak „leprédikáltuk” őket? A tiltással vagy a 
szeretet erejével akartuk megvédeni őket? Törvénnyel vagy 
kegyelemmel harcoltunk a gonosz ellen? Megszólítottuk-e 
azt, aki mellettünk van? Isten szeretet, és ha csak beteheti 
valahol a lábát az ajtórésbe, ott már hamarosan otthonosan 
fog mozogni. Nem kell hozzá más, csak egy kis bátorság!

Igehirdetés Szemerei János püspök beiktatásán
G Á N C S  P É T E R

B E S Z Á M O L Ó K

„Veled voltam mindenütt, amerre csak jártál.” (2Sám 7,9)
Jézus így szól tanítványaihoz: „Annyi ideje veletek vagyok…” 
(Jn 14,9)

Keresztény gyülekezet! 
Kedves szolgatársam, János!
A bibliaolvasó Útmutató mai igéivel köszöntelek szolgá-
latod új útszakaszának kezdetén. Bátorító igék ölelésében 
indulhatsz: „Veled voltam…” – hangzik az ószövetségi ige, 
„…veletek vagyok…” – biztat Jézus szava.

Az ótestamentumi igét a pásztor Dávid kapta Urától. 
A megelőző vers így hangzik. „Én hoztalak el a legelőről, 
a juhnyáj mellől, hogy fejedelme légy népemnek.” Komoly 
fi gyelmeztetés, bátorítás ez a mondat számodra ebben az 
ünnepi órában. Nem csupán hetven dunántúli gyülekezet 
bizalma, szavazata hozott el téged a kaposvári nyáj mel-
lől, hanem hisszük, hogy maga az élő Isten hívott el, hogy 
a pásztorok pásztora legyél. Adja Isten, hogy valóban pász-
tor is maradj, hiszen szolgálatod döntő módon változatla-
nul pásztori munka: a reád bízott immár nagyobb nyáj le-
geltetése, terelgetése, őrzése.

Fontos tisztáznunk, hogy mi az a táplálék, amelyből 
te is élhetsz, és másokat is éltethetsz. János evangéliumá-
ban Jézus felfedi ezt a titkot: „Nekem van eledelem, amit 
egyem, erről ti nem tudtok… Az én eledelem az, hogy telje-

sítem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem 
az ő munkáját.” (Jn 4,33–34) Kívánom neked, hogy mindig 
éhezd és szomjazd ezt a mennyei eledelt, az ő igéjét, amely 
az ő akaratát hordozza. Ebből táplálkozzál, és ezzel tápláld 
egyházkerületed népét.

A legeltetés mellett a pásztor másik klasszikus feladata 
a reá bízottak vezetése, terelgetése. Ennek jegyében 2003 
őszén, indulásomkor a püspöki szolgálatba egy-egy pász-
torbotot kaptam szimbolikus ajándékként: az egyházke-
rületi munkához a békéscsabai nagytemplomban az egyi-
ket, a gyülekezeti szolgálathoz pedig a Deák téren a mási-
kat. Többféle mély üzenetet hordoz egy ilyen pásztorbot. 
Lehet vele terelgetni a reánk bízottakat. Segítségével ki le-
het emelni a mélybe kerülteket, de akár a védekezés, sőt a 
fegyelmezés eszköze is lehet…

Én most egy másik fontos, minden szempontból béké-
sebb és szelídebb pásztorszerszámot szeretnék átadni ne-
ked: egy pásztorfurulyát. Félreértés ne essék: nem a ha-
mis, giccses, romantikus pásztoridillt akarom felidézni a 
kedélyes életművész pásztorról, aki csak vidáman „terelge-
ti nyáját, fújja furulyáját…” A püspöki szolgálat ennél bi-
zony összetettebb, komolyabb zenemű. De lassan nyolcesz-
tendős püspöki tapasztalatként hadd mondjam el neked, 
hogy ennek a szolgálatnak nemcsak terhe, keresztje, ha-
nem sok-sok öröme is van. Ezért adok bot helyett furulyát 
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a kezedbe. Lehet a püspöki, pásztori munkában szép dal-
lamokat játszani, és igazi harmóniát is találni. Kívánom, 
hogy szavaidat mindig a jó pásztor, Jézus Krisztus tisz-
ta, határozott, de szelíd hangja intonálja. Nem kell, hogy 
életed „János-passió”, szenvedéstörténet legyen, bár a ke-
resztutat egyikünk sem spórolhatja meg, hiszen „a tanít-
vány nem feljebbvaló mesterénél”.

De ugyanakkor halld meg az Útmutató mai újszövetsé-
gi igéjét is, amelyben a jó pásztor már jelen időben bátorít-
ja tanítványait: „veletek vagyok…” Fontos, hogy ezt a tanít-
ványi közösségnek mondja! Fontos, hogy ne csak pásztor, 
de tanítvány is maradj! Sőt, tanítványi közösségben szol-
gáló tanítványtárs legyél az egyházkerület vezető lelkésze-
ként, püspökeként is. Hadd hívjam fel a fi gyelmedet a töb-
bes számra: „veletek vagyok!” Legyen ez is biztatás számod-
ra! Bár gyakran éppen a püspök a legmagányosabb lelkész 
az egész egyházban, akinek bizonyos döntések súlyát, fe-
lelősségét egyedül kell felvállalnia, elhordoznia. De a dön-
tés előkészítésben mégsem kell hogy egyedül maradjunk. 
Nem vagy egyedül te sem. Mindenekelőtt mögötted, mel-
letted ott áll a családod: hitvestársad, Enikő, gyermekeid, 
Márton, Eszter és Gergő. Egyházunkban sem vagy egye-
dül a püspöki szolgálatban. Nyitott szívvel fogadunk a püs-
pöki tanács közösségébe, ahol szintén létszükséglet a csa-
patszellem, az összjáték. Emellett keress magad mellé egy 
jó munkatársi csapatot, mert a kereszténység csapatjáték! 
Úgy ismerlek téged, mint akit tud csapatban gondolkoz-

ni, aki kész az összjátékra. Ezért is hangsúlyoztad a „vá-
lasztási kampányban” a bizalom, a szolidaritás fontossá-
gát egyházunkban. Maradj püspökként is pásztor, tanít-
vány és csapatjátékos!

S végül a legfontosabb, ami nélkül a pásztorfurulya 
sem szólal meg, és ami nélkül jobb, ha püspök sem szó-
lal meg: szolgálatunk levegője, a Lélek ajándéka! Lélegezz! 
Imádkozz! Hogy Isten Lelke, az erő, a szeretet, a józanság, 
a bölcsesség és közösség lelke töltsön be. Ő tanácsoljon, 
vezessen, hiszen nem véletlenül piros ezen az ünnepen az 
oltárterítő. Adja Isten, hogy püspöki szolgálatod valóban 
pünkösdi szolgálat legyen, ami a kölcsönös megértést, a 
közösséget építi, erősíti egyházunkban.

S ha néha rád tör majd a kétség – mert lesz ilyen is –, ha 
olykor úgy érzed, egyedül maradtál, tanácstalan vagy, kér-
lek, vedd kezedbe ezt a kis pásztorfurulyát, amelybe bele 
van égetve a mai nap dátuma: Győr, 2011. június 25. A mai 
nap két bátorító útmutató igéje pedig égjen bele a szíved-
be. A biztatás a pásztornak: „veled voltam…” És az ígéret a 
tanítványnak: „veletek vagyok…” 

S végül soha ne feledd a Jézus által feltárt titkot, amely 
igazi evangélium, örömhír János evangélistától János püs-
pöknek, de egyben vonzó kínálat, lehetőség mind annyi-
unknak: „Az én eledelem az, hogy teljesítem annak akara-
tát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját.” Jó 
étvágyat, jó asztaltársakat kívánok ehhez a mennyei ele-
delhez! Ámen.

Püspöki székfoglaló beszéd
S Z E M E R E I  J Á N O S

Az ötvenes évek végén, a vasfüggönyön innen, a Dunán-
túl közepén, egy kis Veszprém megyei falucskában, Ho-
mokbödögén sakkozott két ember. A tábla két oldalán két 
olyan ember ült, akik nemcsak a táblának, hanem az akko-
ri rendszernek is a két szélén helyezkedtek el. Egyikük egy 
kommunista párttitkár volt, a másikuk egy Budapestről 
politikai nyomásra eltávolított evangélikus teológiai pro-
fesszor. A sakktábla fölött a párttitkár egy kérdést tett fel: 

– Lelkész úr (de az is lehet, hogy „pap elvtársat” mon-
dott), maga olyan okos ember, hogyan tud a mai világban 
még az Istenben hinni?

A lelkész így válaszolt:
– Abban az istenben, akiben maga nem hisz, abban én 

sem hiszek. Azt az Istent viszont, akiben én hiszek, ma-
ga nem ismeri…

A történetet nemcsak azért mesélem el, mert az az egy-
kori homokbödögei lelkész abban a körzetben élte utolsó 

éveit, ahol én lelkészi szolgálatomat kezdtem. Dr. Ferdi-
nánd István professzor úr ad hoc teológiai fakultásának 
öt évig az egyedüli hallgatója voltam a gyúrói parókián. A 
történetet tőle hallottam, és stafétabotként adom tovább.

Mert ez a több mint fél évszázados történet egyszer-
re beszél arról, hogy mennyire változik a világ, de arról is, 
hogy lényegét tekintve mennyire nem.

A vasfüggönyt lebontották, hazánk már hét éve az Eu-
rópai Unió tagja. A történet eredeti szereplői meghaltak, 
az egykori állampárt is megszűnt. A világ ma nem fekete-
fehér. Sakk- és más játszmák persze vannak. Vannak talál-
kozások és beszélgetések is a bennünket értő és értetlenül 
szemlélő emberekkel. Amiben nincs változás, az a kérdés, 
amelyet azóta is sokszor és sokféleképpen feltesznek. Ho-
gyan lehet a mai világban Istenben hinni?

Az egyház, a Krisztus-követők feladata ma ugyanaz, 
mint ötven éve és évszázadok óta. El kell mondanunk ta-
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pasztalatunkat, és tanúskodnunk kell az élő Jézus Krisz-
tusról, akit sokan nem ismernek. Péter apostol szavaival: 
„Legyetek készek mindenkor számot adni mindenkinek, aki 
számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet.” (1Pt 3,15)

Kedves testvérek!
Nagy megtiszteltetésként élem meg a gyülekezetek fe-

lém forduló bizalmát, amelyet ezúton is köszönök. Az új 
szolgálatomról azt gondolom, hogy a püspökké választással 
nem lettem sem több, sem kevesebb, de több lesz a mun-
kám. Nem lettem sem nagyobb, sem kisebb, de nagyobb 
lesz a felelősségem. 

Nehéz világban, bizalmi, morális, ökológiai, demográ-
fi ai, gazdasági és sok más területen is súlyos problémák-
kal küszködő korban lépek szolgálatba. Ezek a gondok nem 
csupán a kinti társadalom gondjai, hanem a társadalmat 
részben alkotó egyház belső problémái is. Érzem a vállam-
ra nehezedő feladatok terhét, a megalapozott és a megala-
pozatlan elvárások nyomasztó súlyát. Ezért is kérem, még 
mielőtt bármit mondanék, hogy imádságaitokban hordoz-
zátok szolgálatomat, hogy Isten adjon erőt és bölcsességet 
szolgálatom hűséges betöltéséhez!

Püspöki szolgálatomat a bizalomépítés jegyében kívá-
nom végezni. 

Az evangélikus teológia centrumában a megigazulás 
kérdése áll. Azt valljuk, hogy hit által, egészen pontosan Jé-
zus Krisztusnak a golgotai kereszten elszenvedett kínhalálá-
ért nyílt ki számunkra az üdvösség kapuja. Ezek a mély tar-
talmú szavak azt mondják ki, hogy amit mi, emberek saját 
erővel ledolgozni nem tudunk, azt Isten Jézus Krisztus által 
mégis elérhetővé tette számunkra. „Nem azé, aki akarja, és 
nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.” (Róm 9,16)

A golgotai kereszt az ember reménytelenségét és esé-
lyét egyszerre mutatja meg. Valaki ezt így fogalmazta meg, 
„Jézust nem a szegek tartották a kereszten, hanem a szere-
tet…” Ő leszállhatott volna. Sokan erre a csodára vártak, 
mások ezzel kísértették. Ott és akkor még nem értették, 
hogy sokkal nagyobb dolog történt azzal, hogy nem szállt 
le. Jézus Pál apostol szerint „a láthatatlan Isten képmása” 
(Kol 1,15), aki azért jött, hogy kereszthalála által is meglát-
tassa a bizalmatlan emberrel, hogy bizalmatlansága telje-
sen alaptalan. A golgotai dráma rámutat arra, hogy a bi-
zalmatlan emberben tombolt az erőszak, és nem Istenben. 

Isten bizalmat szavazott nekünk! A bizalomépítést nem 
saját kútfőből merítve végezhetjük, hanem Istentől kell 
megtanulnunk. „A bizalom erőt adna nektek!” – mondja 
Ézsaiás (30,15). A bizalom erőt ad. Még egy kamasz is más-
ként viselkedik és máshogy fejlődik, ha a szülei bizalmát 
érzi, mint ha ott állnak a sarkában, folyamatosan fi gyelik, 
ellenőrzik, retorziókkal fenyegetik. 

A bizalom az egyházban is erőforrás. Erőt ad vezetők-
nek és vezetetteknek, gyülekezeteknek és lelkészeknek is. 
Lelkészi és esperesi tapasztalataim megerősítettek abban, 
hogy a mindennapi egyházi élet alakulása mennyire biza-

lomfüggő. Ahol bizalmi viszonyban él lelkész és gyüleke-
zet, ott nemcsak jó légkör van, de épülés, erősödés, növeke-
dés is. Ahol viszont a bizalmi viszony megbomlik, ott fel-
tartóztathatatlan a leépülés. Nem mindenki tudja, hogy a 
bizalmi viszony feltétele nem a tökéletesség, hanem a hite-
lesség. Lehet, hogy ehhez hibáink fel- és beismerése szük-
séges, nem pedig hibátlanságunk látszatának fenntartása. 

Meghatottan emlékszem egy családi jelenetre. Konfl ik-
tusba kerültem az akkor még alsós fi ammal. Valamit fél-
reértettem, és igazságtalan voltam vele. Amikor bocsána-
tot kértem tőle, kicsi kezeivel átölelt, könnyes szemekkel 
mondta: „Nem haragszom, apa.” Soha nem felejtem el! Mert 
nem eltávolodtunk, hanem közelebb kerültünk egymáshoz. 

Sokszor gondolok arra, hogy mekkora kincs hordo-
zója az egyház! A bűnbocsánat evangéliumát hirdethet-
jük és élhetjük. 

A bizalom vágya bele van kódolva az emberbe. Csodák 
mehetnek és mennek végbe, ha valaki megérzi az igazi bi-
zalmat! Victor Hugo egy ilyen történetet mesél el a Nyomo-
rultak című regényében. Jean Valjean, a szökött fegyenc éle-
tét teljesen átalakítja az általa meglopott püspök jóindula-
tú bizalma. Amikor a csendőrök az ellopott kegytárgyakkal 
együtt szembesítésre visszaviszik a püspök elé, a püspök nem 
adja ki, hanem azt mondja, hogy ő ajándékozta neki azokat. 

Bizalom nélkül az egyház, de a vallástól független embe-
ri közösségek sem tudnak működni. Bizalomhiányban szét-
esnek a barátságok, a házasságok és a családok is. A biza-
lomhiány tönkretehet gazdasági vállalkozásokat vagy akár 
országokat is. Halljuk eleget a hírekben, hogy bizonyos po-
litikai események miként alakítják egyes országokkal kap-
csolatosan a befektetői bizalmi indexet.

Bizalomépítés a gyakorlatban

Bizalomépítés a pásztori szolgálatban

A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület újraindítása mellett 
a legerősebb érv a lelkészek és gyülekezetek jobb pászto-
rolása volt. Szolgálatomban erre a jogos igényre kiemelt 
fi gyelmet kívánok fordítani. A lelkészek közötti bizalom 
erősítését a személyes kapcsolatok közvetlenné tételével 
kívánom megalapozni. Ahogy ígértem, egy éven belül el 
szeretnék jutni valamennyi kerületünkben szolgáló lelkész 
otthonába, ahol eddig még nem jártam. Szeretném látni 
élet- és szolgálati körülményeiket, szeretném megismerni 
gondjaikat és örömeiket, hogy segíthessek abban, amiben 
lehet. Alapvetően gyülekezetcentrikusan gondolkodom. 
Püspöki szolgálatomban ezért a nehezedő körülmények 
között kiemelt feladatnak tekintem a felügyeletemre bízott 
gyülekezetek élet- és működési feltételeinek segítését, bib-
liai képpel a „füves legelőkre és a csendes vizekhez” terelés 
pásztori szolgálatát (Zsolt 23,2).
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Bizalomépítés a sokszínűség őrzésében

A püspöki szolgálat nevesített feladatai között kiemelt he-
lyen szerepel az egyház egységének őrzése. Ezt a fontos fel-
adatot nem egyformásítással, nem a magam elképzelésé-
nek másokra erőltetésével, hanem a sokszínűség őrzésével 
szeretném elérni. Az evangélikusság jellegzetessége a szín-
gazdagság. Sokféle gondolkodás, kegyesség, teológiai és li-
turgiai elképzelés megférhet békében egymás mellett. En-
nek magyarázatát az Ágostai hitvallásban találhatjuk meg, 
amely évszázadokon át Magyarországi Evangélikus Egyhá-
zunknak is névadó hitvallása volt. Jelzés értékűnek tartom, 
hogy éppen ma, június 25-én, az Ágostai hitvallás felolva-
sásának 481. évfordulóján indulhatok új szolgálatomba. Az 
Ágostai hitvallás VII. cikke az egyházról a következőt írja: 
„Az egyház egységéhez elegendő, hogy egyetértés legyen az 
evangélium tanításában és a szentségek kiszolgáltatásában. 
De nem szükséges, hogy az emberi hagyományok, vagyis az 
emberi eredetű egyházi szokások és szertartások mindenütt 
egyformák legyenek…” A középkori reformáció szellemi új-
donsága éppen abban állt, hogy a szentírási üzenet magját, 
lényegét kereste. Ezzel a síkban való gondolkodásról áttér-
tek a térben való gondolkodásra. A reformátorok gyakor-
lata nemcsak példa, nemcsak örökség, hanem mai egyházi 
életünk számára útmutató tanács is! Ha az igazán lényeges 
felől, ha tényleg Krisztus felől nézzük egyházi életünket, a 
kevésbé fontos területeken lévő nézetkülönbségeink el fog-
nak törpülni. Benne és általa felfedezhetjük a más kegyessé-
gűben, a másként látóban is a testvért. A püspökjelölti fóru-
mok alkalmával egyik megyei felügyelő testvérünk mond-
ta: kár, hogy nem lehet két püspököt választani… Bencze 
András püspökjelölt testvéremmel eléggé különböző szem-
léletet képviseltünk. Ugyanakkor testvéri módon, egymást 
tisztelve és elismerve álltunk egymás mellett. Mindent meg 
fogok tenni, hogy ez ezután is így legyen. Bencze András 
jelölt testvéremet én is becsületes, jólelkű, nagyon értékes 
lelkésznek tartom. Tudatosan fogok törekedni arra, hogy az 
ő értékei és mások enyémtől eltérő, de építő szemlélete is 
gazdagíthassa egyházkerületünk életét. A püspökhelyettesi 
posztot részben ezért is kívánom megerősíteni. Nincs két-
ségem, hogy az általam képviselt szín egyszerűsége mellett 
is fontos és szép, de a többi színnel együtt, harmóniában 
még szebb. „Mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek 
egyetértésben élnek…” (Zsolt 133,1)

Bizalomépítés a problémakezelésben

A püspöki szolgálatnak az egyik legnehezebb, ugyan-
akkor az egyik legfontosabb területe a problémakezelés. 
Valljuk, hogy az egyház a szentek gyülekezete. Sajnos 
nem abban az értelemben, hogy az egyházban élők vagy 
az egyházban szolgálók hibátlanok lennének. Az egyház 

kizárólag bűnös, megváltásra szoruló emberekből áll. 
Ezért is áll tanításunk centrumában a megváltástan. S 
bár tanításunkban az Isten irgalmára és a megváltásra 
szorultságunk evidens, mégis megdöbbenünk, amikor 
az egyházi életben is szembesülünk konfl iktusokkal vagy 
akár lelkészek életében a bűn sokféle megnyilvánulásával. 
A bűn romboló hatalma ellen az egyházban is küzdenünk 
kell, mégpedig magunkon kezdve, Krisztus segítségét és 
gyógyító hatalmát kérve. Az egyház arról tanúskodhat, 
hogy az ember bűne miatt megromló kapcsolatok, beteg 
gyülekezeti helyzetek is gyógyulhatnak. Püspökként a 
gyülekezetek életét terhelő nehéz ügyekben igyekszem 
időben, tapintatosan és körültekintően eljárni, hogy az 
elmérgesedett ügyek ne rontsák az egyház és – ami még 
szomorúbb lenne – Krisztus ügyének hitelét, hanem ép-
pen a Krisztusnál átélt gyógyulás tapasztalata erősítse 
hitünket. A problémák kezelése a legtöbb esetben a bi-
zalom helyreállásának az alapja. 

Bizalomépítés a külső kapcsolatainkban

Erősítenünk kell az egyházunkon belüli személyes és gyü-
lekezeti kapcsolatok mellett a kinyílt országhatárokon át-
ívelő, határokon túli magyar evangélikusokkal ápolt test-
véri kapcsolatokat.

Itt szólok az evangélikus testvéregyházakkal épített kap-
csolatokról. Bár én magam nyelvi nehézségeim miatt ezen 
a területen segítségre szorulok, de a kapcsolattartást na-
gyon fontosnak gondolom. Nemzetközi evangélikus kap-
csolataink ápolására kiemelt fi gyelmet szeretnék fordítani.  

A hazai testvéregyházakkal bizalmi alapon működő, 
őszinte, testvéri ökumenikus viszonyra törekszem. Kapos-
váron ebben éltünk. Belső igényből és örömmel jártunk 
össze havonta lelkész és pap testvérekkel bibliatanulmá-
nyokra. Később együttléteinket kinyitottunk a gyülekeze-
tek felé is. Gazdagodtunk abból, hogy különböző nézőpon-
tokból fi gyeltünk és láttunk bizonyos igéket. Nagy öröm 
számomra, hogy a kaposvári testvéregyházak lelkészei kö-
zül is eljöttek velünk örülni és imádkozni! Közös tanúság-
tételünk hitelessége múlik azon, hogy különböző felekeze-
tekhez tartozó tanítványokként tudunk-e tisztelettel és sze-
retettel tekinteni egymásra, mint akik valóban testvérek 
vagyunk a közös Úrban, Jézus Krisztusban. Jézus mondja: 
„Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim 
vagytok, ha szeretitek egymást…” (Jn 13,35)

Ebben a csokorban utolsóként szólok társadalmi köz-
szolgálatunkról. Nekem meggyőződésem, hogy az egyház 
legfontosabb közszolgálata a hitéleti tevékenység. Akik kö-
zösségeinkben a szerető Istennel kapcsolatba kerülnek, azok 
bizonyosan értékesebb életet élnek. Azok jobb apákká és 
anyákká, jobb munkát végző munkásokká, szorgalmasabb 
diákokká, segítőkészebb embertársakká válnak. Társadalmi 
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oldalról persze az egyház közszolgálati tevékenysége több-
nyire az egyház intézményes szolgálataiban válik tapintha-
tóvá. Ezért is van fontos szerepe az oktatás-nevelés, illetve a 
diakóniai szolgálat területén végzett intézményes szolgála-
tunknak. Ha jól végezzük – és jól kell végeznünk –, akkor 
talán lesz, aki a forrást is keresni fogja, és talán meg is leli.

Sokan gondolják: „Hogyan lehet ma Istenben hinni?” 
A kérdés azonban nemcsak értetlenséget, hanem vágyat is 
jelez. „A teremtett világ sóvárogva várja Isten fi ainak meg-
jelenését.” (Róm 8,19)

Kedves testvérek! A Dunántúli Egyházkerület püspöki 
keresztjét, amely a nyakamba került, korábban Kapi Béla, 
Ottlyk Ernő, majd az újraindított egyházkerületünk első 

püspöke, közvetlen elődöm, Ittzés János hordta szolgálati 
jelvényként. Ez a kereszt azonban rajtuk kívül azokkal az 
elődökkel is összeköt, akik fi zikailag ugyan nem hordták, 
de püspökként ugyanebben a szolgálatban álltak. Külön-
böző habitusú és személyiségű emberek különböző törté-
nelmi helyzetekben végezték szolgálatukat. Szolgálatunk 
egymás szolgálatára épül. Valahogy úgy, ahogy Pál apos-
tol fogalmazta: „Én ültettem, Apollós öntözte, de a növeke-
dést az Isten adta…” (1Kor 3,6)

Az előttem jártak szolgálatát tiszteletben tartva és meg-
becsülve abban a reményben veszem át a stafétabotot és 
kezdem meg püspöki szolgálatomat, hogy a növekedést adó 
Isten áldása kíséri ezután is kerületünk népét.

A jelen és a jövő gyülekezete
S Z A B Ó N É  M Á T R A I  M A R I A N N A

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Szabó Lajos: Élet a gyülekezetben. Alapvető és aktuális 
kérdések a gyülekezetépítés tárgykörében. Luther Kiadó, 
Budapest, 2011.

Ez a címe Szabó Lajos a napokban megjelent, Élet a gyüle-
kezetben címet viselő könyve utolsó fejezetének. A könyv 
a gyülekezetépítés alapvető és aktuális kérdéseit tárgyalja. 
Teológushallgatóknak, lelkészeknek és olyan gyülekezeti 
tagoknak ajánlja a szerző, akik készek kezdeményezően 
és aktívan részt venni a saját gyülekezetük életében olyan 
céllal is, hogy a gyülekezetük elevenebbé, otthonosabbá 
váljon; olyan közösséggé, amelybe jó megérkezni, mert 
táplálja a lelket, és megtartó erőt sugároz.

A könyvben található alapvető kérdések sorából ki-
emeljük a gyülekezet újszövetségi értelmezését és azokat 
a súlypontokat, amelyeket a reformáció helyezett el az egy-
házelmélet koncepciójában. Ezek a súlypontok máig meg-
határozzák az egyházról és a gyülekezetről való gondolko-
dásunkat, részei az evangélikus lelki kultúrának, s hogy 
mennyire szükséges velük tisztában lennünk, azt épp a köz-
elmúlt egyházértelmezésről szóló parázs vitái is mutatják. 

Az ezredforduló gyülekezetének közelképe visszatekint 
arra az örökségre, amelyet mint Magyarországi Evangéli-
kus Egyház a diktatúra éveiből magunkkal hoztunk, és 
arra a helyzetre, amelyben a politikai rendszerváltás ki-
hívása érte egyházunkat. Képet kapunk arról a szemlélet-
váltásról, amely a 20. század végén alapvetően befolyásol-
ta a gyülekezetépítésről való gondolkodást, és amelyet két 
olyan név fémjelez, mint Bill Hybels (Willow Creek moz-
galom) és Klaus Douglass (Andreasgemeinde). A könyv 

rámutat azokra a pontokra, ahol az ő hatásuk a mai ma-
gyar egyházi és gyülekezeti életben érezhető (új és átala-
kult magyarországi gyülekezetek).

Külön fejezetben tárgyalja a könyv a gyülekezet veze-
tésének problematikáját, a szerepeket és a feladatokat. Fi-
nom egyensúlyt igénylő kérdések is előkerülnek ebben a 
fejezetben, például maga a „Ki vezeti a gyülekezetet?” kér-
dés, de a presbitérium, a felügyelő és a lelkész kapcsolatá-
nak és együttműködésének lehetséges problémái és az el-
érendő harmónia témája is. 

Tizenhat meditációra, önértékelésre alkalmas kérdést 
tesz fel a könyv a lelkészeknek: „A lelkésznek időközön-
ként érdemes elgondolkodnia azon, hogy mely területeken 
mozog igazán otthonosan, magabiztosan a közösségben. 

1. Van-e olyan eleven kapcsolata a gyülekezet tagjaival, 
hogy visszajelzéseket is kap a munkájáról? 

2. Jól érzi-e magát azon a helyen, ahol most dolgozik? 
3. Érdekli még ma is a rábízottak sorsa?
4. Milyen kérdések nyugtalanítják leginkább a gyüle-

kezetével kapcsolatban? 
5. Van-e olyan terület, ahol szüntelenül kudarcok érik? 
6. Meg tud-e nevezni olyan eseményeket, amelyek kap-

csán egyértelműen nagy örömöt érzett a gyülekeze-
tével kapcsolatban az utóbbi évben? 

7. Milyen a közösségvezetési módszere? 
8. Megosztotta-e már nyíltan és bátran a gyülekezet 

nagy családjával az elképzeléseit, a terveit vagy a vá-
gyait? 

9. Próbált-e már átvenni másik lelkésztől jól bevált 
módszereket, ötleteket? 
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10. Szabadidejében mennyire szakad el a munkájától? 
Hogyan tud kikapcsolódni? 

11. Élményei adnak-e ötleteket a munkájához? 
12. Van-e olyan, a gyakorlati lelki életéhez kötődő, kiala-

kult szokása, amelynek segítségével mindig újra meg 
tud erősödni, kedvet és hitet találni a folytatáshoz, 
amikor már kissé belefáradt a munkájába? 

13. Talál-e pár órán belül valakit, akivel megoszthatja a 
gondjait és örömeit, ha szüksége van erre? 

14. Milyen sűrűn jut eszébe az, hogy esetleg jó lenne újí-
tani, változtatni valamin a munkastílusában vagy a 
szolgálatvégzés módszerében? 

15. Inkább szorongást vagy félelmet érez magában a jö-
vőjével összefüggésben, vagy pedig nyugodt, kiegyen-
súlyozott és pozitív folytatást lát maga előtt? 

16. Ha lerajzolná, milyen színekkel ábrázolná a gyüleke-
zetét és önmagát?” (236–237. o.)

A gyülekezeti tagok, a presbiterek és a tisztségviselők 
tizenegy hasonló jellegű kérdéssel szembesülhetnek: 

1. „Mennyire áll közel vagy távol öntől a lelkésze sze-
mélye?

2. Volt már rá példa, hogy valamit külön is megköszönt 
neki, és megfogalmazta, hogy mi volt pontosan az, 
ami sokat jelentett az ön és a közösség számára? 

3. Beszélget-e rendszeresen a gyülekezet többi tagjával 
arról, hogy milyen a gyülekezetük élete? 

4. Imádságban is hordozza a lelkésze életét, küzdelme-
it és munkásságát Isten előtt? 

5. Van-e egy olyan speciálisan önhöz kötődő tevékeny-
ség a gyülekezetben, amelyet mindig elvégez, és érzi 
ennek a fontosságát?

6. Tisztában van a gyülekezete jelenlegi helyzetével gaz-
dasági és lelki értelemben egyaránt? 

7. Vannak-e olyan ötletei és tervei, amelyeket szívesen 
meg is valósítana a közösségben? 

8. Amikor bántó vagy sértő magatartást, viselkedést ta-
pasztal a gyülekezetben, akár a lelkész, akár a gyü-
lekezeti tagok részéről, hallgatni szokott, vagy meg-
szólal és elmondja a véleményét? 

9. Olyan mértékben járul hozzá a gyülekezet életéhez 
adományaival, ami az anyagi helyzete alapján való-
ban elvárható öntől? 

10. Minek tud legjobban örülni ma a gyülekezete éle-
tében? 

11. Mihez tudná leginkább hasonlítani a gyülekezete 
mai életét, ha választania kellene egy tárgyat vagy 
egy szimbolikus eseményt az élet más területéről?” 
(237. o.)

A jelen és a jövő gyülekezetét tárgyaló utolsó fejezet 
négy sarkalatos témára épül. Az első téma a kilátások és a 
feladatok jövőbe mutató kérdése, amelyet az egyházunkról 
készült felmérés, illetve zsinati statisztika fényében tárgyal 
a szerző. A második fő téma az önkéntesség szerepe a gyü-

lekezeti életben, ennek meglétét és dinamikus fejlődését, 
illetve lehetséges fejlesztését kritikusan fontosnak mutat-
ja be a könyv. A jelen és a jövő gyülekezetének harmadik 
főkérdése a mindenkit érintő tanulás és továbbképzés vál-
lalása. Végül pedig a korszerű és életképes gyülekezet mű-
ködési elvének a bizalmi elvet nevezi a szerző. 

Az alábbiakban a kötet lelkészi munkáról szóló fejeze-
téből teszünk közzé egy részletet ízelítőként.

A lelkészi életpályamodell szükségessége

Lehetőségek a lelkészi mobilitás és pályaépítés területén 
– tapasztalati körkép

Egyre többet foglalkoznak ma a különféle hivatásokkal, 
illetve foglalkozásokkal kapcsolatos kutatások az aktuális 
életpálya kérdésével, egy-egy pálya helyzetét, esélyeit és ki-
látásait vizsgálják a mai társadalomban. A hagyományos 
pályák értelmezése is gyorsan változik ma. A pályaképek 
szintén jelentősen módosulnak. A lelkészi hivatás sem ki-
vétel e téren, hiszen nagyon sok olyan jól látható tényező 
jelentkezik napjainkban, amely rámutat arra, hogy eddig 
nem tapasztalt, új, esetenként furcsa jelenségek mutat-
koznak a lelkészi pályaképpel és életpályával kapcsolat-
ban. Már a címe is érdekes annak a könyvnek, amely a né-
met egyházban vizsgálja a lelkészkép alakulását a lelkészi 
életpálya összefüggésében: Elhívatva – de mire? (Schnei-
der–Lehnert 2009) Sok ponton rámutat ez a könyv arra, 
mennyi változás következett be a lelkészi életpálya össze-
függésében az elmúlt évtizedekben. Nem lehet többé a ha-
gyományos és sokáig nagyon stabilnak látszó lelkészkép-
ben gondolkodni.

A magyarországi egyházi élet sem kivétel ez alól a fo-
lyamat alól. Aki fi gyelmesen követi az eseményeket, észre-
veszi, hogy nem szerencsés mechanizmusok érvényesülnek 
az állások betöltésénél. Nem egyértelmű a pályára készü-
lők és a pályakezdők számára sem az, hogy milyen kom-
petenciák határozzák meg majd az érvényesülés vagy egy-
szerűen az előbbre lépés lehetőségét. Előfordul, hogy valaki 
kezdőként, tapasztalatok nélkül olyan álláshelyzetbe kerül, 
amelyre legjobb esetben is csak jó néhány év gyülekezeti 
helytállása jogosíthatná fel. A másik oldalon pedig sokan 
vannak olyan helyzetben a lelkészi pályán, hogy minden 
szempontból szükségük lenne váltásra, nagyobb kihívás-
ra, mert már bőven bizonyították az erre való képességü-
ket és rátermettségüket egy kisebb gyülekezeti közösség-
ben, ám erre nem kapnak lehetőséget. Az okok pedig egyik 
esetben sem magyarázhatók érvényes szabállyal vagy ra-
cionális indokkal. A kiszámíthatóságnak ilyen szintű hiá-
nya sok nehézséget, bizonytalanságot jelent a lelkészi pá-
lyán ma, és befolyásolja a lelkészek mentális és általános 
lelkiállapotát is.
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Mindebből világosan következik, hogy a mai egyhá-
zi életben a lelkészi pályán való helytállás és helytalálás 
kérdése nagyon izgalmas és aktuális gyakorlati teológi-
ai kérdéssé vált. Az elhelyezkedés vagy a pályán maradás 
és ezen belül az érvényesülés kérdése sok esetben a vélet-
len műve, vagy éppen a másik végleté: az ügyes(kedő) he-
lyezkedésé, ami ebben az összefüggésben nem éppen eti-
kus megoldás. Ez a kialakult helyzet nem tekinthető igazi 
motivációs eszköznek.

A fent vázolt problémát elmélyíti az a tapasztalat is nap-
jainkban, hogy sem a felkészültség minősége, sem a teo-
lógiai kompetencia értéke nem számít olyan mértékben a 
pályán való előrelépés tekintetében, ahogyan az kívána-
tos és követendő volna. Nyilván szerepet játszanak ebben 
a tendenciában azok a beidegződések, amelyek a hetvenes 
évektől jelentkező lelkészhiányos időszak „tűzoltó” meg-
oldásainak máig maradandó nyomai az egyház működé-
si mechanizmusában. Ez azonban ma már nem mentség. 
Nem ment fel annak a felelőssége alól, hogy még mára sem 
vált egyértelművé, hogy miféle teljesítmény, milyen felké-
szültség, milyen képesség vagy milyen egyéb jártasság és 
készség segítheti objektív módon a megfelelő munkahelyi 
helyzetekbe, a megfelelő pozíciókba a következő lelkész-
nemzedék tagjait.

Ha praktikusan tesszük fel a kérdést, akkor az így hang-
zik: mi számít igazán egy lelkészi állás betöltésénél napja-
inkban? Ennek a kérdésnek másik oldala is van: mire szá-
mítson az, aki ezt a pályát választja hivatásként ma? Mi-
re szól az elhívatása? Hogyan tud megvalósulni? Érdemes 
azért is odafi gyelni erre a témára, hogy a lelkészi pálya te-
lítettsége ne a szakmai minőség visszaesését hozza magá-
val, hanem éppen az ellenkezőjét: emelkedjen a szakmai 
felkészültség értéke és növekedjen, de legalábbis javuljon 
ezzel együtt a lelkészi pálya presztízse. Ehhez pedig szük-
ség van a gyülekezetek és a lelkészek számára is egyaránt 
elfogadható lelkészi életpályamodellre.

Ennek a modellt alkotó folyamatnak nagyon lényeges 
eleme maga a gyülekezeti közösség. A legfontosabb lelké-
szi munkahelyeket a gyülekezetek teremtik meg. Sok egy-
házban zsinati törvény szabályozza azt a minimális taglét-
számot, amelyhez egy egész lelkészi állást lehet rendelni. 
Érdekes megfi gyelni, hogy ez a szám Amerikában 300 fő, 
míg Németországban átlagosan 1100 (az egyes tartományi 
egyházakban kisebb eltérések vannak).1 A szabályozásnak 
az a lényege, hogy csak akkor tölthető be egy egész lelkészi 
állás, ha a gyülekezet ezt a taglétszámot fel tudja mutatni. 
Kevesebb tag esetén fél-, harmad- vagy háromnegyedál-
lás szervezhető. De a szabályozás a másik irányban is ér-
vényes: megszabja azt a létszámhatárt, amely fölött a kö-
vetkező fél-, háromnegyed- vagy egész lelkészi állást meg 
kell szervezni. Sajnos a Magyarországi Evangélikus Egy-

 1 A számokat ismerteti: Grethlein 2008, 114–115. o.

ház nem rendelkezik ilyen szabályozóval. Ennek hátrá-
nyos hatását érezni lehet az életképtelenül pici gyülekeze-
tek küzdelmeiben is, de a túloldalon is: egy presbitérium 
nyugodtan megtagadhatja második lelkészi állás létrehozá-
sát racionális indok nélkül, akkor is, ha napnál világosabb, 
hogy a minőségi pasztorális szolgálat elvégzéséhez szükség 
lenne még egy lelkészre, és akkor is, ha eljutunk oda, hogy 
tehetséges fi ataloknak nem tudunk majd állást biztosíta-
ni. Sürgős lenne, hogy az ilyen szabályozáshoz szükséges 
előkészítő munka mielőbb megkezdődjön egyházunkban.

A gyülekezet súlyos szerepe már ott is megmutatkozik, 
ha csak a saját rövidtávú érdekeinek megfelelően választ 
esetenként lelkészt, vagy ha képes arra, hogy nagyobb ösz-
szefüggésekre fi gyelve, hosszabb távú koncepciót is szem 
előtt tartson. Az is kérdés, hogy kínál-e lehetőséget több 
pályázónak, vagy rövidre zárja a választás útját egy elő-
re eldöntött személyre szóló meghívással. A napjainkban 
működő evangélikus zsinat szélesítette a gyülekezet lehe-
tőségeit, a gyakorlat mégis inkább azt mutatja, hogy mi-
nél kevesebb komplikáció és kisebb kockázat felé szeret-
nek elmozdulni a gyülekezetek.

Gyülekezetépítési szempontból minden lelkészváltás 
önmagában is lehetőség a gyülekezeti élet megújulásá-
ra abban az értelemben, hogy a megszokott és kialakí-
tott működés során átélhető egy olyan helyzet, amelyben 
egy új személy bátrabban kezdeményezhet, olyan terüle-
teket és személyeket érhet el, akikre és amelyekre koráb-
ban nem is gondolt a gyülekezeti közösség. Ugyanígy a 
lelkész személyes életpályáján is alapvető motiváló erő az 
új állásba kerülés lehetősége. Mindez persze akkor igaz, 
ha ennek a mozgásnak vannak egyértelmű kritériumai 
és szabályai. A felelősség ebben a vonatkozásban elsősor-
ban az egyházvezetésé, hogy az állandóan megújuló tör-
vények és szabályzatok segítsék egy jó gyakorlat kialaku-
lását, és ténylegesen támogassák az egyház életműködési 
folyamatát. Egy természetes és egészséges lelkészi mobi-
litás sokat lendíthetne a gyülekezetek életképességén, de 
a lelkészek életkedvén és pályaszeretetén is.

Változások a lelkészi hivatásértelmezés terén

A lelkészi hivatásértelmezés területén is nagy változásokat 
hozott a legutóbbi időszak. Korábban a hivatás tartalmát 
egészen egyértelműen a betöltött hivatal funkciója és ren-
deltetése határozta meg. Magát a hivatásra való felkészítést 
is a hivatal betöltéséhez szükséges képességek fejlesztése és 
a stabilnak tekinthető egyházi hivatal, nevesítve a lelkészi 
hivatalhoz tartozó elvárások és előírások határozták meg. 
Ma sokkal erősebb tényező a személy, a személyiség szerepe 
a lelkészi pálya összefüggésében. Elsősorban nem a hiva-
talnak való megfelelés az, ami a gyakorlati lelkészségben 
domináns szerepet kap, hanem a személyes adottságok, a 
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személyes vonzerő vagy a közösséget működtető képesség. 
Ezek megnyilvánulhatnak programok szervezésében, cso-
portok létrehozásában és együtt tartásában, munkatársi 
gárda kiépítésében vagy a közösség irányításában. Ez az 
alkalmasság az evangélium kommunikációjának új terü-
letein való megfelelés.

Ezt a változást, a hangsúly eltolódását a hivatalról a sze-
mély irányába minden bizonnyal az egyház társadalmi sú-
lyának csökkenése is okozta. Nem annyira a hivatalt és ma-
gát a hivatást tisztelik az emberek, inkább becsülik a rá-
termett lelkészt mint személyiséget. Ennek természetesen 
a fordítottja is igaz: az alkalmatlan lelkészt egyre kevésbé 
menti a hivatás iránti tisztelet és tolerancia. Sokkal inkább 
a személyes képességekhez és adottságokhoz kötötten ér-
vényesül ma egy lelkész, mint a korábbi időkben. Sikert is 
akkor ér el valaki a lelkészi pályán, ha a személyes hitének 
megélése bizonyos értelemben nyílttá, nyitottá lesz a kö-
zösség előtt, ezzel vonz és megszólít embereket a gyüleke-
zeten belül vagy a gyülekezet közelében. Van-e olyan ki-
sugárzó képessége a lelkésznek, amely eléri az embereket? 
Tudott-e a felkészülés során olyan praktikusan alkalmaz-
ható technikákra, módszerekre szert tenni, amelyek ki-
tűnnek, és valóban felfi gyelnek rájuk az emberek? Mind-
ez a szervezőkészség, a fellépés és a kiállás képességének 
igényét hozza az előtérbe.

Joggal kerül elő így az a kérdés, hogy mennyire számít a 
teológiai tudományos és szakmai felkészültség ma a lelké-
szi pályán. A kritikus, gondolkodó teológiai refl exió milyen 
mértékben szerepel valóságos elvárásként a pályán lévők-
kel szemben? Ha pedig visszaesett ennek a kompetenciá-
nak az értéke, nem veszélyes-e ez a lelkészi szolgálat jövőjét 
illetően? Ez a folyamat a formai elemeket, a külső megjele-
nés alkalmasságát méri, és kevésbé vagy alig fi gyel a tartal-
mi, belső szakmai megalapozottság minőségére. Ha ez így 
van, akkor a folyamat veszélyezteti az egészséges életpálya-
modell kialakulását és annak konszenzusos elterjedését az 
egyházban. Így az esetlegesség és a személyes kapcsolatok 
intenzitása mozgatja a pályán a szereplőket, és kevés sze-
rep marad az objektív elemeknek, mint például a teológi-
ai tudás, az általános műveltség, a nyelvi kifejezőkészség, 
az intelligencia vagy a kritikus gondolkodás minősége, be-
leértve az önkritikát is.

Christian Grethlein gyakorlati teológusprofesszor egy 
a német lelkészek között több tartományi egyházban el-
végzett felmérés elemzése során érdekes kompetencia-sor-
rendről számol be. A felmérés során lelkészeket kérdez-
tek meg arról, hogy milyen fontosságot tulajdonítanak a 
lelkészi pályához kötődő alapvető kompetenciáknak. A 
hessen-nassaui tartományi egyházban a legfontosabbnak 
a lelkigondozói kompetenciát jelölték (75), ezt követi a 
saját teológiai álláspont (58), majd a vezetői kompeten-
cia (45), a pedagógiai ügyesség, jártasság (44), és végül 
elég hátul kapott helyet a tudományos teológiai érdeklő-

dés (11).2 A hannoveri tartományi egyházban 2004-ben 
elvégzett felmérés hasonló eredményt mutat. A lelkigon-
dozói tevékenység (61) kerül itt is az első helyre, ezt azon-
ban az igehirdetési képesség (56) követi.3 Érdemes azt is 
megfi gyelni, hogy a főként a gyülekezeti tagok által gyak-
ran rendkívül fontosnak tartott „kommunikátor” szerep 
mindkét esetben háttérbe szorul. Sőt a lelkészek megfi -
gyelése szerint nagyobb szükség van a személytől szemé-
lyig való kommunikációra, amelyet a lelkigondozó végez, 
mint a nagy nyilvánosság előtt történő megszólalásra. Ez 
természetesen úgy is értelmezhető, hogy maga a lelkész 
húzódik vissza a nagyobb mozgástérről az intimebb, sze-
mélyes kapcsolatok világába, amit megint legalább kétfé-
le módon lehet értékelni.

Magyarországon nem végeztek ilyen jellegű felmérést a 
lelkészek körében. Az evangélikus egyházról készített, Fáb-
ri György által vezetett kutatás lelkészekkel végzett inter-
júi ilyen formában nem tartalmaznak kompetencia-sor-
rendet. Nagyon hasznos és tanulságos lenne a fent idézett 
német kérdéssort magyar lelkészeknek is feltenni. Meglá-
tásom szerint a nagy kihívást az a kérdés jelentené, hogy 
milyen arányban viszonyulnának egymáshoz a jellegzete-
sen lelkészi (lelkigondozás, saját teológiai álláspont, tudo-
mányos teológiai érdeklődés stb.) képességek és a szerve-
ző, menedzseri adottságokat megjelenítő kompetenciák.

A lelkészi hivatáshoz szükséges legfontosabb 
kompetenciák áttekintése4

Napjaink lelki és szellemi tendenciái, a pluralizálódó társada-
lom, a sokszínűség és a szekularizáció előrehaladása túl azon, 
hogy időnként frusztráló hatással vannak a lelkészekre és a 
gyülekezeti tagokra egyaránt, egyúttal kihívást is jelentenek a 
szó pozitív értelmében. Segítenek abban, hogy megfogalma-
zódjanak a lelkészi szolgálat centrális feladatai, és kirajzolód-
janak a szolgálat végzéséhez nélkülözhetetlen kompetenciák. 
Az öt legfontosabb kompetenciát vizsgáljuk a következőkben.

Teológiai kompetencia – tanúskodás

A lelkész elsősorban teológus. Legelső kompetenciája Isten 
dicsérete, igéjének magyarázása és a róla való beszéd. Isten 
dicsőítése mint a lelkész tevékenysége azt jelenti, hogy a vi-

 2 A felmérést ismerteti: Grethlein 2008, 89. o.
 3 Érdekes megfi gyelés, hogy a lelkigondozói tevékenység primátusát két-
féleképpen lehet értelmezni. Egyesek pozitívumnak tekintik, és azt látják 
bizonyítva, hogy a lelkészek (végre) odafordulnak az emberek felé. Mások 
pedig úgy értelmezik ezt az első helyet a fontossági sorrendben, hogy a lelké-
szek elfordulnak a teológiai tartalmaktól, és ezeket pasztorálpszichológiai 
kompetenciákkal helyettesítik, ez pedig nem pozitív folyamat. A hannoveri 
eredménynél szembetűnő ez a váltás. Grethlein 2008, 89–91. o.
 4 A kompetenciák vizsgálata terén Schneider–Lehnert irányvo-
nalait követjük: 2009, 79–91. o.
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lágot a teremtőjére, a gyülekezetet Urára, az egyes embert 
pedig Megváltójára emlékezteti. A nyilvános istendicséret 
az istentiszteleten történik. Az istentisztelet tehát a lelkészi 
szolgálat középponti feladata, nem valahol a prioritási lista 
alján, hanem a legelső sorában szerepel. 

Az Istenről való beszéd az a specialitás, amelyről az 
egyháznak kell gondoskodnia, mégpedig úgy, hogy ez a 
beszéd el ne hallgasson. Nem elegendő persze, hogy a lel-
kész egyszerűen Istenről beszéljen, ahogy azt egy vallás-
tudománnyal foglalkozó ember is megteheti, hanem ta-
núskodnia kell mint elkötelezett és megszólított ember-
nek. Így az Istenről való beszéd tulajdonképpen az Isten 
beszédének refl exiója.

Ebbe a kompetenciacsoportba tartozik az írásmagya-
rázat is. Tudományos képzettsége teszi erre képessé a lel-
készt. Ma az a kihívás ebben a feladatban, hogy visszanyer-
jük a teológia és a spiritualitás egységét. Hogy a spirituali-
tás ne szakadjon el a bibliai kinyilatkoztatástól, a teológiai 
írásmagyarázat pedig lelki módon, az oratio, meditatio, 
tentatio feszültségében történjen. Ez azért is fontos, mivel 
Luther szerint e három tesz teológussá.

A tanú nemcsak beszél, hanem Krisztusra is mutat, a 
kifejezés Jn 1,39-ben és 46-ban megjelenő értelmében, sőt 
reprezentálja, képviseli is Krisztust, és ez nem római spe-
cialitás, hanem protestáns teológiai igazság is.

Missziói kompetencia – embereket szeretnénk meggyőzni

Nikolaus Schneider könyvében hivatali elődjének, a rajnai 
egyház korábbi elnökének, Peter Beiernek idézi egyszerű, 
ám zseniális mondatát az egyházi szolgálattal kapcsolat-
ban: „Minden szolgálatotok azzal kezdődik, hogy Valaki 
egyszer elindult Galileából Jeruzsálembe.” (Schneider–
Lehnert 2009, 82–83. o.) Vagyis mindig róla van szó elő-
ször, és csak azután bárki vagy bármi másról. Az ő nevét 
kell megismernie minden népnek. Ez a misszió.

A misszió tehát nem azt jelenti, hogy fundamentalista 
alapállásból a lehető legegyszerűbb étellel – amolyan „te-
ológiai fast fooddal” – kínáljuk az embereket. A misszi-
óban az történik, hogy lelkesen továbbadjuk másoknak 
azt, ami számunkra nagyon fontossá vált, és ami érték-
nek bizonyult. Milyen eséllyel kecsegtet ez a lépés? Erre 
a kérdésre nyilvánvalóan nincs válasz. De azt megállapít-
hatjuk, hogy a kereszténység pillanatnyi európai helyzete 
inkább előnyt jelent, mint hátrányt: a keresztény tradíció 
megtörése miatt szinte ismeretlen, új információként szó-
lalhat meg a bibliai üzenet. Vonzása lehet annak, ami úgy 
idegen, hogy már szinte elfelejtették, idegenné vált, pedig 
a történelmünk és a kultúránk része.

A missziói kompetencia kreativitást rejt magában és ví-
zióval rendelkezik. Van valamink, amit kincsként értéke-
lünk, és ezt kínáljuk fel másoknak. Hogy megtegyük ezt 
a mozdulatot, egyfajta vállalkozói szellemre, kreativitásra 
és fantáziára van szükségünk.

Lelkigondozói és diakóniai kompetencia – emberekről gondoskodunk

A lelkigondozói tevékenység a lelkészi szolgálat minden-
napjaiban elsősorban a kazuális szolgálatokkal kapcso-
latosan valósul meg. Ezek a szolgálatok két pólus között 
mozognak. Egyik a lelkigondozói kísérő szolgálat, amely 
a személyes életpálya átmeneti időszakaiban, az életpálya 
nagy mérföldköveinél történik. A másik póluson a missziós 
szempont található, mivel a kazuális szolgálatok alkalmá-
val olyan emberekkel kerül a lelkész kapcsolatba, akikkel 
egyébként nem kerülne. Mindkét sarokpontot lehet rosz-
szul értelmezni, mindkét adottsággal lehet visszaélni, sőt a 
kettőt ki lehet egymással szemben játszani. Azonban ma-
guk a kazuális szolgálatok komplexek és többdimenziósak, 
ezért tartozik hozzájuk a kétpólusú tevékenység. Egyrészt 
lelkigondozó jellegűek, igénylik a személyes törődést és a 
passzázsrítusokat, másrészt – Christian Grethlein kifejezé-
sével élve – kontextualizált evangéliumot jelentenek (idézi 
Schneider–Lehnert 2009, 86. o.), amely az adott életrajzi 
szituációban szólal meg, az érintett személyek reménység 
szerint felismerhetik benne a saját életükre vonatkoztatva 
az evangélium segítő, vigasztaló, építő vagy továbbvezető 
aspektusát. Helmut Tacke elmélete szerint (uo.) ez hitre 
segítő és életre segítő folyamat egyszerre.

Hasonló szükség lenne az evangélium megszólaltatá-
sára olyan hétköznapi összefüggésekben, mint házasság 
és családi élet, az anyagiakkal való bánás, munkanélküli-
ség, félelem, aggodalom, reménység, krízis, bűn, kudarc; 
és olyan konkrét lelki problémákban, mint a hit konk-
rét, személyes kérdései, kétségek, istenkapcsolat, imád-
kozás, kísértés, gyónás és feloldozás stb. Ha a személyes 
lelkigondozásában a Jézussal való lelkigondozói találko-
zás explicit módon kifejezésre jut, akkor olyasvalami hang-
zik el, amit egyébként az ember önmagának nem mond-
hat el, hanem ami csak Istentől – extra nos – jöhet, aho-
gyan Th urneysen sokat vitatott tézise újrafogalmazható.

Diakóniai területen új esélye van a gyülekezeti diakó-
niának. Bizonyos területek intézményekre történő dele-
gálása elkerülhetetlen és szükséges, de ez nem pótolja a 
gyülekezet diakóniai feladatainak tudatosítását és válla-
lását. Itt olyan banálisnak tűnő, hétköznapi események-
ről van szó, mint például az istentiszteletről hiányzó be-
tegek délutáni meglátogatása vagy fi atal szülők segítésére 
gyermekfelügyelet szervezése. A hospice-szolgálat lehet a 
példa, amely hatalmas önkéntes segítséget igényel, és po-
zitív eredményei kölcsönösen, minden oldalon észlelhetők.

Ennek a kompetenciaterületnek is teológiai aspektusa 
van: Krisztus reprezentálása nemcsak az igében és a szentsé-
gekben történik, hanem például Mt 25,40 értelmében a szere-
tet cselekedeteiben is. Figyelemre méltóak Jürgen Moltmann 
szavai: „A nyomorúságban lévő ember semmiképp sem a ke-
resztény felebaráti szeretet vagy a kötelességteljesítés tárgya, 
hanem a közeledő Megváltó és ítélő rejtett jelenléte, amelyen 
üdvösség és kárhozat kérdése dől el.” (Uo. 88. o.)
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Ez a kompetencia tehát azt jelenti, hogy megtanuljuk 
az emberek gondját észrevenni, és épp ebben a tevékeny-
ségben Krisztussal találkozunk.

Apologetikai kompetencia – amit tanítunk és közvetítünk

Erre a kompetenciaterületre olyan kérdések tartoznak, 
amelyek azzal foglalkoznak, hogyan lehet Istenről beszél-
ni, Krisztust képviselni a mai társadalomban. A terület 
nagyon széles, a tanítástól az etikáig terjed.

Egy szempontot emelünk ki az egyházban folyó kép-
zési tevékenység területéről: az elementáris tanításra való 
igényt, illetve ennek szükségességét. A lelkészek tapaszta-
lata szerint még az aktív gyülekezeti tagok is csekély hit-
ismerettel rendelkeznek. Intenzív felnőttoktatás lenne a 
felelet erre a viszonylagos tájékozatlanságra. Vannak kez-
deményezések ezen a téren a Magyarországi Evangélikus 
Egyházban is (például pedagógus-továbbképzés, presbi-
terképzés, gyülekezetimunkatárs-képzés), de óriási a hi-
ány például a felnőtteknek szóló, ismeretterjesztő teológi-
ai könyvek terén. Fontos, hogy a lelkészek rendelkezzenek 
az elementáris tanításhoz, megfogalmazáshoz szükséges 
képességekkel, illetve képzettséggel. Az elementáris taní-
tás azt a fáradozást jelenti, amely a tudományos komple-
xitást anélkül redukálja a legfontosabbakra, hogy elveszí-
tené a lényeget, ám ugyanebben a folyamatban megnyeri 
az életszerűségből adódó relevanciát. Az elementarizálás 
anélkül történik, hogy elveszne az alapigazság, amely sze-
rint a hit mint a bizalom cselekedete nem áll a mi rendel-
kezésünkre, és azt saját magunk nem tudjuk megterem-
teni. Jn 2,1–12 analógiájával élve: a vizet borrá változtatni 
nem tudjuk, de nagyon jót tennénk, ha friss vizet töltenénk 
az emberek kiürült víztartóiba. A mi dolgunk a feltöltés, a 
borrá változtatás valaki másnak a kezében van.

Interdiszciplináris kompetencia – részünk a nagy egészben

Fontos, hogy az egyház együttműködjön olyan társadal-
mi erőkkel, amelyek elkötelezettek az élet és a világ ember-
ségesebbé formálása iránt. Például lehet együttműködni 
környezetvédő szervezetekkel a teremtett világ megőrzése 
érdekében; a politikával a béke és az igazságosság megőr-
zése érdekében; az egészségüggyel a fájdalom enyhítése és 
a gyógyulás elősegítése érdekében. Két területet külön is ki-
emelünk: a hospice mozgalommal való együttműködést az 
emberséges halál segítése érdekében, illetve a katasztrófák 
idején zajló lelkisegély-szolgálatban való egyházi közremű-
ködést. Ezeken a területeken – és sok más helyen is – nem-
csak igénylik, hanem nagyon szívesen fogadják az egyházak 
közreműködését.

Ennek érdekében a lelkészeknek kapcsolatban kell áll-
niuk a helyi vezetőkkel és különféle intézményekkel, szer-
vezetekkel. Vannak olyan gyülekezeti tagjaink, akik aktí-
vak ilyen civil szervezetekben. Az ilyen téren aktív gyüle-
kezeti tagokat támogatnia kell a gyülekezetnek. 

A közéleti részvétel kölcsönös érdek. Egyrészt ismert-
té teszi az egyházat és mondanivalóját a környezetében, 
másfelől pedig olyan témákat hoz be a gyülekezet életébe, 
amelyek a hétköznapi élet fontos részei és ilyen módon a 
keresztény közösség témái is egyben. 

A lelkészi életpálya lehetséges állomásai

A lelkészi életpályamodell szempontjából nagyon fontos 
lenne biztosítani, de legalábbis felrajzolni egy fejlődési 
ívet. Így lehetne biztosítani azokat a feltételeket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy a megfelelő kompetenciák ki-
bontakozhassanak és érvényesülni is tudjanak a lelkészi 
életpályán. A pályakezdés állapotában nagy szükség van 
az emberismeret és az önismeret olyan megalapozására 
és begyakorlására, amelyre a legjobb helyzetet bizonyo-
san egy kisebb gyülekezeti közösségben lehet megtapasz-
talni. Az is fontos eleme ennek az első szakasznak, hogy 
valaki rátaláljon arra az életvezetési stílusra, arra a ma-
gatartásra, amely a mai lelkészi munkavégzés meglehető-
sen szabad és önálló formájának megfelel. Az önkontroll-
nak alapelemmé kell válnia ebben az időszakban. Régebbi 
idők hosszú segédlelkészi évei ma már nem léteznek, sok 
esetben azonnali önállósággal indul el a pálya. A kezdésre 
a legtöbb esetben a visszajelzések hiánya is jellemző, és 
ez természetesen nehezíti a szakmai fejlődést. A fokoza-
tos továbblépés, a nagyobb és összetettebb feladatok felé 
való törekvés a helyes irány az életkor és a tapasztalatok 
növekedésével párhuzamosan.

Ez a folyamat azonban sok esetben nem valósulhat 
meg, mert a kezdeti körülmények jóval többet nyújta-
nak és kívánnak, mint az kezdésként ideális volna. Így 
sokszor kis gyülekezetben eltöltött hosszabb megalapo-
zás nélkül hirtelen a pályája elején is kerülhet valaki egé-
szen nagy gyülekezetbe, az ezzel járó komplikált felada-
tokkal együtt. Itt a hirtelen leterhelés és a nagy igénybe-
vétel sok esetben személyes problémákhoz vezethet. A 
fokozatosság elvére, valamint az anyagi és szellemi meg-
becsülés lépcsőzetességére különösen is oda kellene fi -
gyelni annak érdekében is, hogy a pályának legyen ins-
piráló, felfelé ívelő vonulata. Szükségszerű volna, hogy a 
továbblépésnek feltétele legyen az is, hogy ki milyen ta-
nulmányi fejlődésen ment át, és milyen speciális isme-
retekre tett szert egy-egy életszakasz ideje alatt. Ha erre 
nem jut elegendő fi gyelem, akkor nagyon mechanikussá 
és gépiessé válik a lelkész munkavégzése, és nem tudja 
átélni a fokozatos fejlődéssel járó örömöt. A lelkészi pá-
lyán is nagy szükség van a siker megtapasztalására. Ez 
adhatja meg a bátorságot a különböző életszakaszokban 
új kezdeményezésekhez, változtatásokhoz. Az igehirde-
tési területnek erre az állandó változásra, megújulásra 
különösen nagy szüksége van.
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Szükséges volna, hogy a lelkészi életpálya lénye-
ges eleme legyen a tíz-tizenöt évenkénti gyülekezet-
váltás lehetősége. A mai evangélikus egyházi gyakor-
latban, ahol hihetetlen nagy különbségek vannak az 
egyes lelkészi állások anyagi, létszámbeli és életkörül-
ményi színvonala között, nem jó a lelkészi személyiség 
fejlődése szempontjából az a tendencia, amely szinte le-
állítja a lelkészek mozgását a gyülekezetek között. Az 
egyház vezetésének és a gyülekezetek világi vezetői-
nek együttes és átgondolt feladata lehetne ennek a kér-
désnek a szakszerű kezelése. Segít ezen a meghatáro-

zott időre szóló lelkészválasztás, de csak akkor, ha va-
lóban van is lehetőség mozgásra és gyülekezetváltásra 
a lelkészi pályán.
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Szabó Lajos: Élet a gyülekezetben

Alapvető és aktuális kérdések a gyülekezetépítés tárgykörében
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E gyülekezetépítési kézikönyv arra törekszik, hogy többféle impulzust adjon, 
tágítsa a képet, árnyalja a gondolkodásmódot, és megújulni kész lelkületet ala-
kítson ki azokban, akik tanulni szeretnék ezt a gyakorlati teológiai diszciplínát, 
akik hivatásként vagy érdeklődő gyülekezeti tagként informálódni szeretnének 
ebben a rendkívül aktuális témában. Jó ezt a területet tanulmányozni teológus-
hallgatóknak, lelkészeknek, presbitereknek és gyülekezeti tagoknak egyaránt. 
Akkor lesz élet a gyülekezetben, ha lelkészek és munkatársaik, a nagyon aktív 
belső maghoz tartozó gyülekezeti tagok és a kicsit távolabb álló érdeklődők egy-
aránt kezdeményezőbbé válnak napjaink gyülekezeti életének megújulásában. 
Sohasem szabad szemünk elől téveszteni azt, hogy első renden nem emberi 
teljesítmény egy gyülekezeti közösség sikere és létszámbeli növekedése vagy 
a benne folyó minőségi szolgálat. Isten Szentlelkének ajándéka ez elsősorban. 
Akkor élünk helyesen ezzel az ajándékkal, ha tanulással, odafi gyeléssel és lelkes 
kezdeményezőkészséggel készülünk az elfogadására.

A gyülekezet összetételének legalapvetőbb meghatározója minden időben a 
sokszínűség. Nem mindegy, hogyan viszonyulunk ehhez. Akkor van élet a gyü-
lekezetben, ha benne ez a sokszínűség megélhető valóság. Dietrich Bonhoeff er 

így ír erről: „Nagyon fontos, hogy a keresztyén közösség minden egyes tagja nélkülözhetetlen láncszeme legyen a közösségnek. Egy lánc csak 
akkor nem szakad el, ha a legkisebb szeme is megkapaszkodik a többiben… A gyöngék félreállítása a közösség halála.”

Erre a magatartásra akkor lesz képes a ma élő gyülekezet, ha egyre kevésbé van elfoglalva önmagával, és egyre nyitottabb és fi gyelmesebb 
a körülötte élők életére és küzdelmeire. Csak a megszólító erővel rendelkező közösség képes növekedésre és fejlődésre. Ehhez pedig nem elég 
egy-két ünnepi óra önmagában. A gyülekezeti élet ünnepi óráit is a hétköznapi tevékenység alapozza meg.
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Kézikönyv a jó beszéd tudományának műveléséhez
B Ó D I  E M E S E

Retorikai lexikon. Szerk. Adamik Tamás. Kalligram Könyv-
kiadó, Pozsony, 2010.

Vastag könyvet tartok kezemben, forgatom, nézegetem, a kö-
tet borítójáról tógás római szónok tekint rám, jobb karját szó-
noki mozdulattal égnek emeli, tenyerét a nézők felé fordítja. 
Ez a gyönyörű szobor bronzból készült a Kr. e. 2. században. 
Elolvasom a címet: Retorikai lexikon. A kötet 2010 októberé-
ben jelent meg, a pozsonyi Kalligram Kiadó gondozásában.

Mi tette szükségessé napjainkban egy ilyen lexikon 
megjelentetését? Korunk embere vizuális, nem sokan ké-
pesek összefüggő előadások követésére, tíz perc után lan-
kad a fi gyelem, még néhány perc, és teljesen 
összekeveredik minden. Bevett szokás, hogy 
a konferenciákon húszperces előadásokat kér-
nek a résztvevőktől. Az előadások súlyos té-
mákat ismertetnek, húsz percben nehezen fel-
dolgozható kérdésekről van szó. Ebből követ-
kezik, hogy a szakmailag igényes előadások 
kapkodó felolvasássá válnak. Ahol felkiáltás-
ra lenne szükség, ott nincs felkiáltás. Amikor 
kérdés hangzik el, nem érződik a kérdő hang-
súly. Szükséges lenne, hogy az előadó ne csak 
szemével vagy mozdulataival jelezze kontak-
tusát a hallgatókkal, néhányszor „ki kell szól-
ni” az előadásból, szóval is jelezni kell az embereknek, hogy 
hozzájuk beszélünk. Ezért lenne fontos, hogy az előadások 
témáit szűkítsük. A középiskolás tanulók gyakran képtele-
nek öt percig összefüggően beszélni egy témáról, jó képes-
ségű tanulók is gyakran csak félszavas válaszokra képesek. 
Nagy probléma, hogy a frontális tanítás teljesen háttérbe 
szorult, a tanulóknak mindent találgatni kell, ebből adó-
dik, hogy bizonyos fogalmakat, jelenségeket csak körülbe-
lül tudnak meghatározni. A tanárok egy része sem képes 
összefüggően elmagyarázni valamit, hiszen az iskolában 
már nekik is csak találgatni kellett. Ezzel nem azt akarom 
mondani, hogy az órákon nincs szükség a kreativitásra, 
még a találgatás is fontos lehet, de azt is csak akkor lehet 
színvonalasan, ha a dolgokról megbízható ismereteink van-
nak. Ahhoz, hogy a dolgokról megbízható ismereteink le-
gyenek, pontos defi níciókra van szükség, fontos, hogy csak 
olyan defi níciókat tanuljunk meg, amelyeket tartalmilag 
és nyelvileg is értünk.

Bölcsészként az Evangélikus Hittudományi Egyetemen 
tanítok latin nyelvet és művelődéstörténetet, néha áhítatok 
tartására is vállalkozom, az egyetemes papság elvére való 
tekintettel. Ezért veszem a bátorságot, hogy néhány szót 

szóljak a prédikációról, hiszen ez is egy műfaj, méghozzá 
nagyon speciális. Kívánatos, hogy a gyakorlott igehirdetők 
is leírják a prédikációt, fi atalkorban ez még fontosabb le-
het, a teológushallgatóknak kötelező is leírniuk. Retoriká-
val foglalkozó tanár vagyok, ezért nagyra értékelem a fej-
ből elmondott igehirdetést, de azt sem látom problémának, 
ha a prédikáló belenéz a feljegyzéseibe. Induljunk ki abból, 
hogy az igehirdető megtanulja a szöveget, de ettől ez a szö-
veg még nem beszéd (dictio) – ha csak monoton elmon-
dásról van szó, olyan, mint a felolvasás (lectio). A kérdés a 
prédikációban is legyen kérdés, a felkiáltás legyen felkiál-
tás. Az igehirdető „szóljon ki” a gyülekezethez, néha jelez-

ze, hogy számít fi gyelmükre, felszólíthatja a 
gyülekezetet, hogy valamit gondoljon végig, 
jelezheti azt is, hogy nagyon kemény dolgot 
fog mondani. Legfontosabb, hogy legyen a pré-
dikáció élő szöveg, mivel szóbeli műfajról van 
szó, akár feljegyzések használatával mondják 
el, akár e nélkül; legyen a prédikáció emberi 
hang, vox humana!

Bármely szóbeli műfaj képviselői vagyunk, 
fontos, hogy tisztában legyünk hallgatóink fel-
készültségével, mentalitásával, a helyi tradíci-
ók ismerete is segítheti munkánkat. Mindezt 
szem előtt kell tartanunk, ha azt akarjuk, hogy 

az emberek megértsenek, és hatást is így gyakorolhatunk 
rájuk. Homogén csoportok esetében ez nem is olyan nehéz, 
bonyolultabb a helyzet, ha nagyon heterogén közösséghez 
szólunk. Nagyon szeretnénk, hogy az egész csoport meg-
értse, amit mondunk, szeretnénk mindenkit gondolkodásra 
késztetni, cselekvésre indítani és gyönyörködtetni. E nehéz 
feladattól néha megrémülünk és kétségbeesünk. Ezek az ér-
zések bénítóan hathatnak ránk, mondanivalónk zavarossá 
válik, összevissza csapongunk, végül senki sem ért minket. 
Szeretnénk, ha mindenki számára lenne mondanivalónk, de 
ebben a helyzetben alázattal tudomásul kell vennünk, hogy 
nem gyakorolhatunk hatást mindenkire egyformán; az le-
het ilyen helyzetben a cél, hogy előadásunkból, igehirdeté-
sünkből mindenkiben megmaradjon valami!

Csak néhány tényezőt említettem a sok közül, amelyek 
feltétlenül szükségessé tették hazánkban egy retorikai le-
xikon megjelenését.

Mit tartalmaz ez a lexikon? Kikhez szól? Mi is a retori-
ka? A retorika – mint a jó beszéd tudománya – multidisz-
ciplináris tudomány, amelynek rendszere négy tárgykörre 
épül: a szónok feladataira, a szónoki beszéd részeire, a szó-
noki beszéd fajaira és a perügyvitel jogi vonatkozásaira. Ez 
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a lexikon egy ilyen értelemben felfogott retorika fogalma-
it magyarázza. Mivel a retorika egész rendszerét áthatja a 
négy stíluserény: az illőség, a világosság, a nyelvhelyesség és 
az ékesség, természetes, hogy a lexikon szerzői a legmaga-
sabb fokú érthetőségre törekedtek, hiszen az említett négy 
stíluserény nem öncélú, hanem a közlés érthetőségének és 
hatékonyságának szolgálatában áll. Ahogyan ez már a fen-
tiekből is kitűnik, a retorika önálló tudomány, tehát nem a 
kommunikációtan vagy a nyelvtudomány egy részterülete, 
mert megvan a maga sajátos módszertana és célja, amely 
megszabja fogalmainak tárgyalási módját is. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy a retorika rendszere változatlan: aho-
gyan az ókor századaiban is folytonosan változott és gaz-
dagodott, ugyanúgy történt ez a későbbi korokban, és tör-
ténik napjainkban is. Mint tudományközi tudomány nem 
vonhatja ki magát azon változások alól, amelyek résztudo-
mányaiban mint önálló tudományokban bekövetkeznek, 
azonban e változásokat vagy újításokat sajátos rendszeré-
hez idomítja. Természetes az is, hogy a retorika rendszeré-
nek használata is változik egyes korok igényei vagy egyes 
iskolák sajátos kutatási céljai szerint; ez azonban csak idő-
legesen érinti a retorika tárgykörét, ami annyit tesz, hogy 
egyes területei előtérbe kerülnek, mások viszont háttérbe 
szorulnak, de ettől maga a retorika nem lesz szegényebb, 
éppen ellenkezőleg: egyre gazdagodik. A klasszikus reto-
rika grammatikáját és terminológiáját a görög és a római 
rétorok alakították ki és örökítették át a későbbi korokra. 
Ez az oka annak, hogy a középkorban is tovább élt ez a re-
torikai szókészlet, de tovább él a mai nemzeti nyelvekben 
is, mert minden európai nyelv retorikája az ókori retori-
kák fordításával, adaptálásával kezdődött, de terminusait 
a jobb érthetőség kedvéért többnyire megőrizték.

Ez a lexikon magyar olvasóközönség számára készült, 
mégpedig nemcsak nyelv- és irodalomtudósok számára, 
hanem az átlagos műveltséggel rendelkezők, középiskolá-
sok, egyetemi hallgatók, közéleti emberek, értelmiségiek 
számára is. Mivel hazánkban is komoly hagyományai van-
nak a retorikának, bizonyos szakkifejezések meghonosod-
tak; a lexikon szerzőinek célja, hogy ezt a folyamatot elő-
segítsék, ennek érdekében használják a retorikai kifejezé-
sek magyar megfelelőit (például költői kérdés, körmondat, 
tanácsadó beszéd, törvényszéki beszéd). Az egyes cikkek-
ben tehát az adott retorikai fogalom magyar nevét találjuk 
a címszóban, ha a szóban forgó fogalomnak van magyar 
megfelelője; zárójelben szerepel az adott fogalom görög és 
latin megfelelője, hogy egyértelmű legyen, miről van szó.

Sokféle retorikai lexikon létezik a nemzetközi tudomá-
nyosságban. Többségük csak a retorikai fogalmakat köz-
li külön címszóban. Vannak azonban olyanok is, amelyek 
ezeken felül azokról a rétorokról, tudósokról is tartalmaz-
nak szócikkeket, akik valamilyen módon gazdagították a 
retorikaelméletet. Olyan retorikai lexikonok azonban nin-
csenek a nemzetközi könyvpiacon, amelyek a retorikai fo-

galmak, a nagy rétorok mellett egy-egy szócikkben még a 
nagy szónokokról is megemlékeznek. Az általam bemuta-
tott lexikon egyedül képviseli ez utóbbi típust, s ebben van 
tematikai újdonsága: a retorikai fogalmak, a nagy retori-
kai gondolkodók és a nagy szónokok egyaránt helyet kap-
nak benne, nemcsak a külföldiek, hanem a magyarok is.

A lexikonban szereplő szócikkek terjedelme változó: né-
hány sortól több oldalig (hasábig) terjedhetnek, témájuk-
tól és fontosságuktól függően. Az átfogó szócikkek terje-
delmesebbek és történeti jellegűek, például görög retorika, 
angolszász retorika, feltalálás, elrendezés, alakzatok, szó-
képek, metafora stb.; a többiek leíró jellegűek, röviden ösz-
szefoglalják jelenlegi tudásunkat az adott tárgyról. A szó-
cikkek szerves része a szakirodalom, amely irodalom cí-
men, egy sor kihagyással az adott szócikk után található.

A retorikai szakírókat, szónokokat ismertető szócikkek 
többnyire három részből állnak: bemutatják életüket, mű-
veiket, végül pedig kissé részletesebben elemzik azt a mű-
vüket vagy beszédüket, amely új gondolatokkal árnyalta a 
retorika rendszerét vagy az élőszó művészetét.

Természetes, hogy a lexikonban nagy teológusok is sze-
repelnek, hiszen sokan közülük jelentős retorikai szakírók 
voltak, vagy tökéletes szónoki beszédeket hagytak ránk. A 
lexikon jellegéből adódik, hogy ezeket a teológusokat réto-
rokként méltatja, dogmatikai kérdésekben nem foglalnak 
állást a szócikkek szerzői, de tájékoztatják az olvasót, hogy 
az egyes teológusok milyen teológiai irányzatok ellen küz-
döttek. Megtudjuk, hogy Ambrosius Milánó püspöke volt, 
kommentálta Lukács evangéliumát, küzdött az ariánusok 
ellen. Irodalmi tevékenységét püspöki hivatalának teendői 
határozták meg. Gyászbeszédei szónoki remekművek, ter-
mészetes, hogy a lexikonban ezekről találjuk a legrészlete-
sebb elemzést. Az elemzett beszédekből rövid idézeteket 
is olvashatunk; az Ambrosiusról szóló szócikket különö-
sen értékessé teszi, hogy nem csupán tőle származó idéze-
teket olvashatunk, de megismerkedhetünk Augustinus so-
raival, amelyekben a milánói püspökre emlékezik vissza.

Augustinus tevékenységét viszonylag hosszabb szócikk 
tárja elénk, ám nem vívódásairól vagy a kegyelemről vallott 
felfogásáról kapunk tájékoztatást, hanem A keresztény taní-
tásról című művének tartalmi összefoglalását olvashatjuk. 
A négy könyvből álló mű méltatása különösen indokolt, hi-
szen Augustinus itt állította a pogány retorikát a keresztény 
mondanivaló szolgálatába. Ebben a műben dolgozta ki híres 
jelelméletét, amellyel az volt a célja, hogy a Biblia átvitt, az-
az allegorikus értelmezésének tudományos alapot biztosít-
son. Augustinus csak élete végéhez közeledve fejezte be ha-
talmas művének negyedik kötetét; a késlekedés oka, hogy 
megtérése után szakítani akart pogány múltjával, a retori-
kát a becsapás művészetének mondta. Hosszas hitszónoki 
gyakorlata és az eretnekekkel való vitái végül is meggyőz-
ték, hogy a keresztény szónoknak is jól kell tudnia beszél-
ni. Ezért átveszi a cicerói tökéletes szónok eszményét, aki 
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egyszerű stílusnemben tanít, a közepesben megnyer és szó-
rakoztat, a fennköltben pedig magával ragad és meggyőz.

Rövid, de fi gyelemre méltó szócikk tárgyalja Beda Ve-
ne rabilis (a tiszteletre méltó Béda) munkásságát. A tudós 
szerzetes megírta Az angol nép egyháztörténetét, Anglia 
történetének fontos forrását. Beda írt először olyan stilisz-
tikai szakkönyvet, amely stílusjelenségeket szemléltető pél-
dáit kizárólag a Szentírásból és keresztény szerzőktől veszi.

Alkuin Nagy Károly császár birodalmának vezető tu-
dósa, pedagógusa és ideológusa volt. Fő műve a Vulgata 
revíziója. Ő is keresztény célok szolgálatába állította a re-
torikát, több munkáját dialógus formában írta meg. A Vi-
tatkozás az igazi fi lozófi áról című műve a grammatikát, a 
dialektikát és a retorikát dialógusban tárgyalja.

A görögül író szónokok közül Aranyszájú Szent János 
igen nagy hatást gyakorolt korának gondolkodóira, a Krisz-
tus utáni 380-as években vitázott az ariánusok radiká-
lis csoportjához tartozó teológusokkal. Az ariánusok el-
len kilenc híres beszédet mondott; János volt az egyetlen a 
késő antikvitásban, aki tökéletesen bírta a klasszikus at-
tikai nyelvet.

Említettem néhány teológust, akik a lexikonban szere-
pelnek. Közös bennük, hogy a tudományos élet élvonalá-
ba tartozó gondolkodók, és a pogány antikvitás hatása alól 
nem vonták ki magukat – ez leginkább stílusukon látszik.

Örömmel hívom fel a Lelkipásztor olvasóinak fi gyelmét, 
hogy a lexikonban szerepel az egyházi beszéd szócikk. Kato-
likusoknál szentbeszéd az elnevezés, a protestánsok az ige-
hirdetés megjelölést használják. Az egyházi beszéd a bibli-
ai üzenet (evangélium, azaz jó hír, örömhír) nyilvános hir-
detése; a keresztény istentiszteleten (liturgiában) szóbeli, 
ritkábban szimbolikus cselekvéssel is kísért tanítás bibli-
ai szövegrészről, a keresztény hit és erkölcs kérdéseiről, a 
keresztények kötelességeiről az adott (templomi) közösség 
(férfi ak, nők és gyermekek) hasznára, épülésére, tekintet-
tel a kereszténnyé lett népek, társadalmi csoportok sajá-
tos földrajzi, történeti és szociokulturális körülményeire. 
A görög-római retorikákban még ismeretlen, az ókor vé-
gére kikristályosodott új retorikai műfaj, amely egyrészt 
átemelte a rabbinikus és zsinagógai írásértelmezési tech-
nikákat, másrészt kezdettől fogva hatott rá az ókori retori-
ka, és a Kr. u. 3. századtól már tudatosan is átvette az utób-
bi eszközeit. Célja az egyházi tanítás közvetítése, a keresz-
tény hit megerősítése, elmélyítése. Vallási kiindulópontja 
a többszörös jézusi felszólítás és küldetés: „…tegyetek ta-
nítványotokká minden népet” (Mt 28,19–20), „…hirdessé-
tek [lat. praedicate] az örömhírt” (Mk 16,15; Lk 24,47). Te-
ológiai indoklását és fontosságát a keresztény közösségek 
a Pál apostolnak tulajdonított kijelentésre vezetik vissza: 
„A hit tehát hallásból ered, a hallás pedig Krisztus szavá-
ból” (régiesen: igéjéből; Róm 10,17). A szócikk részletes is-
mertetése szétfeszítené könyvismertetésem kereteit. Az 
egyházi beszéd szócikk is utal a korábban kiemelt néhány 

teológusra, nagy egyházi hitszónokokra. Ezzel arra kívá-
nom felhívni a fi gyelmet, hogy a különböző személyekről 
nemcsak az őket tárgyaló szócikkekben olvashatunk, egyéb 
szócikkekben is találunk rájuk utalásokat, amennyiben a 
téma indokolja. A klasszikus pogány retorikában a beszélő 
akarata a döntő, így vallotta ezt Quintilianus, az egyik leg-
nagyobb római szónok; az egyházi beszédben Isten akara-
ta a döntő, így van ez még akkor is, ha az ókori keresztény 
szónokok szinte mindig szemük előtt tartották a klasszi-
kus retorika szabályait. Azt is nyomatékosítani kívánom, 
hogy számos korai keresztény hitszónok pogány rétor ta-
nítványa volt, és néha el akartak szakadni pogány múlt-
juktól, ez azonban sohasem sikerült. A reformáció és az el-
lenreformáció idején az egyházi beszédeket, stílusukat és 
témájukat meghatározta az egymással való éles ellentét és 
vita: mi az igaz hit, ki az igaz hitű, ki, mi az eretnek(ség)? 
Az egyházi beszédről szóló terjedelmes szócikk részlete-
sen felsorolja a különböző történeti korokban keletkezett 
prédikációk jellemzőit, számos idézet gazdagítja a cikket, 
elegendő itt Pázmány és Luther nevét megemlíteni. Ben-
ce Lóránt, a szócikk szerzője elfogultság nélkül idéz pro-
testáns igehirdetésekből, katolikus szentbeszédekből, na-
gyon bőséges a szócikk végén található irodalom, világi és 
egyházi szerzők munkáit egyaránt felsorolja.

Napjainkban, a digitális (informatikai) korszakban em-
ber és nyelv (szöveg) viszonyában új helyzet állt elő. Nagy 
sebességgel terjed minden információ, a számítógépnek, az 
internetnek és a mobiltelefonnak köszönhetően állandó-
an elérhetők vagyunk. Digitalizált formában kapunk ren-
geteg információt, ezért beszélhetünk e-retorikáról, azaz 
elektronikus (digitális) retorikáról. A lexikonban szereplő 
e-retorika szócikket Balázs Géza, a téma legkitűnőbb ha-
zai szakértője, egyetemünk óraadó tanára írta. Napjaink 
kulcsszava a sebesség: minél gyorsabban juttassuk el az in-
formációt a lehető legtöbb emberhez. A sebességnek drá-
mai hatása van a nyelvre és a retorikai gyakorlatra. Rövid 
üzeneteket küldünk elektronikus formában, rövidítéseket 
alkalmazunk, ezek az üzenetek gyakran az élőbeszédre, de 
nem az igényes beszédre emlékeztetnek. Bárki informáci-
ókkal áraszthat el minket, megbízhatóakkal és megbízha-
tatlanokkal egyaránt. A különböző internetes fórumoknak 
köszönhetően a magánélet és a közélet összemosódik. Be-
vallom, hogy ez a gyakorlat engem aggodalommal tölt el 
és kifejezetten zavar. Meggyőződésem, hogy digitalizált 
formában is megőrizhető az igényes forma, a súlyos mon-
danivaló is közvetíthető. Csak tőlünk függ, mire használ-
juk az internet és a mobiltelefon által kínált lehetőségeket. 

A retorikát sokan a nyelvhelyességgel vagy a beszédmű-
veléssel azonosítják. Az is benne van, de annál sokkal több. 
Mások a stílussal azonosítják. Ez is beletartozik, de ennél 
is több. Ebből a lexikonból egy olyan 2500 éves tudomány-
nyal ismerkedhet meg az olvasó, amely kulturált közössé-
gi életre nevelte a népeket. Ezért van az, hogy Quintilianus 
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Chapman, Gary: Kamaszokra hangolva. A tinédzserek öt 
szeretetnyelve. 2. kiad. Harmat Kiadó, Budapest, 2011.

Gary Chapman a Gyerekekre hangolva mellett 
külön könyvet szentelt a kamaszok világának, 
a kamaszkori problémáknak is. A kamaszok 
már nem gyerekek, de még nem felnőttek, ke-
resik saját magukat, a saját stílusukat, a saját 
útjukat. Mindez pedig nem könnyű, ezért ta-
lán ez a legnehezebb korszak az ember életében 
mind saját maga, mind a környezete számára.

A könyv segítséget nyújt ahhoz, hogy meg-
értsük a tinédzserek lelkivilágát, amely dön-
téseik mögött áll. Esősorban szülőknek szól, 
de nemcsak nekik, hanem tanárok, lelkészek és mindazok, 
akik kamaszokkal foglalkoznak, kamatoztathatják a ben-
ne olvasottakat.

Chapman szerint a tizenévesek számára az a legfonto-
sabb, amit korábban is igényeltek: a feltétel nélküli szeretet. 
Ahogyan Isten elfogad minket feltétel nélkül Krisztusért, úgy 
a szülőknek is az a feladatuk, hogy gyermekük tudomására 
hozzák: viselkedésüktől függetlenül örülnek, hogy az ő szü-
lei lehetnek. Természetesen a feltétel nélküli szeretet nem je-
lenti azt, hogy a kamasz bármit megtehet. Az önállóvá válás 
mellett szüksége van arra is, hogy tudjon felelősséget vállalni 
saját viselkedéséért és cselekedeteiért, ehhez pedig korlátok-
ra van szükség. Mindez azonban szeretet nélkül nem megy.

Sokan azt hiszik, hogy a tizenévesek már nem igénylik 
a szülők szeretetét, mint korábban, mivel már az önállóság 
útjára léptek. Pedig nekik éppolyan szükségük van a szü-

leik törődésére, mint a gyermekeknek. Ha szeretetszükség-
letüket a szülők és más velük foglalkozó felnőttek nem töl-

tik be, akkor más módon próbálják meg sze-
retettankjukat feltölteni, antiszociális fi atalok 
és felnőttek célpontjaivá válnak, és akár a bűn-
cselekményektől sem riadnak vissza.

Az öt szeretetnyelv használata (az elismerő 
szavak, a testi érintés, a minőségi idő, a szíves-
ségek és az ajándékozás) a kamaszok esetében is 
célravezető, azonban az ő esetükben új nyelvjárá-
sok elsajátítására is szükség van. Hiszen minden 
tinédzser vágya, hogy már ne tekintsék gyerek-
nek. Ezért például ha az elismerő szavak nyelvén 
kommunikálunk vele, és megdicsérjük, akkor 

konkrét dologért tegyük, és legyünk őszinték, hiszen a ka-
maszok mindennél többre értékelik az őszinteséget. Vagy a 
testi érintés nyelvét használva a kamasz számára már gyere-
kes a kisebb korára emlékeztető babusgatás, de jólesik példá-
ul a vállon veregetés. És szívesebben megy el a közös családi 
programra, ha ő is részt vehet a döntésben, hogy mikor és ho-
vá utazzon el a család.

A kamasznak meg kell tanulnia uralkodni az indula-
tain annak érdekében, hogy ne sérüljön, vagy ne keserítse 
majd meg évekkel később házastársa vagy gyermeke életét. 
Ugyanis a legtöbb tinédzser vagy visszafojtja vagy dühki-
töréssel adja ki magából haragját.

Az elfojtott harag azért veszélyes, mert látszólag nem 
mutatja ki, hogy haragszik, de közvetett módon mégis ki-
fejezésre jut olyan cselekvés formájában, amely szülei vagy 
tanárai ellen irányul, akik a haragját kiváltották. Ennek a 

szerint egyesek így határozták meg: „A retorika annak tu-
dománya, hogy polgári ügyekben kiismerjük magunkat.” 
Vannak, akik a retorikát a politikával azonosítják. Cice-
ro az államtudomány részének mondja, mások a polgá-
ri ügyekre korlátozzák. A retorika végső célja az, hogy er-
kölcsös közéleti embereket neveljen, akik képesek a közös-
ség érdekeit szóban és írásban képviselni. A retorika olyan 
embereket kíván nevelni, akiknél a szó és a tett összhang-
ban van egymással. A lexikon szerzői egyetértettek abban, 
hogy ilyen ember volt Széchenyi István, akinek jó beszédei 
jó cselekedeteket eredményeztek. A lexikon a „legnagyobb 
magyar” halálának 150. évfordulójára készült el.

Ezt az egyedülálló lexikont Adamik Tamás, az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem Latin Tanszékének egykori vezetője, 

az antik retorika legfelkészültebb hazai szakértője szerkesz-
tette, a lexikonban szereplő számos szócikknek szerzője is. 
Tolla alól kerültek ki az antik retorika tárgykörébe tartozó, 
valamint az egyes nemzetek retorikai hagyományait tárgyaló 
szócikkek. Azokról a teológusokról is ő írt, akik jelentős re-
torikai szakírók vagy kitűnő hitszónokok voltak. A lexikon 
tizenöt szerzője a hazai tudományos élet élvonalába tarto-
zik, és az általuk feldolgozott témák szakavatott képviselői.

Azt kívánom cikkem olvasóinak, hogy haszonnal forgas-
sák ezt az egyedülálló lexikont. Törekedjünk a szép beszéd-
re, de ne csak munkánk során vagy a közügyekben, hanem 
a magánéletben is! Beszédünket hassa át az illőség, a világos-
ság, a nyelvhelyesség és az ékesség! Ez a négy stíluserény nem 
öncél, azt szolgálja, hogy mondanivalónk érthető legyen.

Ezek a mai fi atalok!
K E R E P E S Z K I  A N I K Ó
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É V F O R D U L Ó K

Akinek nagy kincse van
Scholz László emlékezetére

K O R Á N Y I  A N D R Á S

Scholz Lászlóra – László bácsira – születésének száza-
dik évfordulóján nem az egyháztörténész alaposságával 
emlékszem vissza, hanem sokkal szívesebben idézem fel 
a családi és személyes kötelékeket. Három olyan pon-
tot emelek ki kapcsolatunkból, amelyek számomra ma 
is fontosak, amelyek mutatják: nélküle nem lennék ma 
az, aki vagyok.

Kezemben tartom verseskötetét: Jót várj! Az első lapra 
bejegyezve ez áll: „A kedves lőrinci háznak, emlékezve a 
Család valamennyi tagjára kezdettől máig.” Így állunk most 
is meg a centenáriumon, emlékezve családunk valameny-
nyi tagjára, László bácsira és élete társára, Lulura, akihez 
sűrűn eljárt egykor a pestszentlőrinci szülőházba, és ahol 
én is sokszor találkoztam vele már kicsi gyerekkoromtól 
kezdve a vizitek alkalmával. Egy hely, egy ház, egy kötelék, 
amely összeköt, amely – bár már nem is áll – mégis közös 
pont maradt az életünkben, a gyökereknél.

A másik szoros kötelék a teológia szenvedélye, az egy-
háztörténet és a Biblia szeretete. Mélyen belém vésődött, 
hogyan tudott beszélni a múltról. Amikor már teológus 
koromban olykor rákérdeztem életének nehezebb ide-
jére, gyakran jutottunk el a könnyekig. Nem a harag és 
bosszúállás könnyei voltak ezek, nem is valamiféle ke-
serűség a sorscsapások miatt. Inkább alázat Isten előtt, 
az elfogadás, a megértés vágyának különös keveréke. 
Valójában nem várt és nem várt el különleges rehabili-
tációt sem. Istennel élte meg a sorsát. S tőle megértet-
tem ebből azt, hogyan kell a kutató, vizsgálódó ember-

nek sorsfordulókhoz, drámákhoz, hitvalló helyzetekhez 
alázattal közelítenie.

És természetesen Luther. A reformátor, a teológus, a hit-
valló testvér – aki iránt László bácsi szeretete nem hagyhat-
ta a beszélgetőtársat érintetlenül. Szinte szelíden vizsgázta-
tó kérdések keveredtek ilyenkor felismerésekkel, meggyő-
ződéssel, igazi lutheránus identitással. Ez a tanúság szólalt 
meg verseiben, amelyek közül egykor és ma is formál be-
lülről a rendszerváltás nemzedékének életérzésével is ösz-
szevegyült vers: Azt már nem!

Nem kell ahhoz dacosnak lenni,
szembeszállónak, elvakultnak,
maradinak, ki nem tud haladásról,
makacs őrzője csupán a múltnak;
sőt lehet valaki hajlékony, nyitott,
cseppet sem rest az okulásra,
megejtheti az új, a holnap varázsa;
de mégis el kell jutnia egy szóig,
melyre, hogy kimondja, belső hang szólít:
Ezt már nem!

Nem szükséges, hogy a mindennapi ember,
ki hősi szerepre nem vágyik,
rá gondolni sem mer,
valami nagy történelmi órába jusson;
talán éppen Lutherrá legyen,
ki vallást tett bátran Ötödik Károly

passzív-agresszív magatartásnak a tünetei közé tartozik a 
tanulás és a sportolás hanyagolása, a kábítószer-fogyasz-
tás vagy a korai szexuális aktivitás.

A másik véglet a dühkitörés, a hangos kifakadás. Azonban 
a bántó hangnem ellenére is végig kell hallgatni a tinédzsert 
ahhoz, hogy tudomást szerezzünk haragja okáról, hiszen a 
konfl iktust csak így lehet rendezni. Így inkább arra kell kon-
centrálni, amit mond, és nem arra, ahogyan mondja. Másrészt 
a kamasz csak akkor tudja feldolgozni haragját, ha kimondja.

A haragját magába fojtó tizenévesen még nehezebb segí-
teni, nehezebb kideríteni, hogy miért haragszik. Sokszor ép-
pen azért zárkózik magába, hogy távol tartsa magát azoktól, 
akikre haragszik, vagy hogy így vívja ki függetlenségét. Ak-

kor is a hallgatás fegyveréhez folyamodik, ha őszinte kifaka-
dásaira szülei dühösen reagálnak, és legközelebb inkább hall-
gat, hogy ezt elkerülje. Ilyenkor olyan légkört kell teremteni, 
amelyben a kamasz őszintén és negatív következmények nél-
kül feltárhatja haragját, és nekünk „csak” hallgatnunk kell.

A szülőknek, tanároknak meg kell tanulniuk az empá-
tiát, hogy megértően tudjanak reagálni a serdülő haragjá-
ra. Meg kell tanulniuk a szeretetüket olyan módon kifejez-
ni, amely a kamasz számára is érezhető. És a legtöbb, amit 
a szülők tehetnek, hogy szeretik kamasz korú gyermekeiket. 
Nem biztos, hogy minden esetben könnyű elviselni a tiné-
dzserek szeszélyeit, de a gyermekekért való fáradozás „min-
dent megér – és bőségesen megtérül”.
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trónja s Róma hatalmasai előtt,
majd meg visszájáról
megállította Karlstadtot, Münzert,
a nálánál is többet követelőt,
kiáltván:
Azt már nem!
Mindenki juthat odáig, kell is jutnia,
hol határa van az engedékenységnek,
hol mellének vágódik a sorompó rúdja,
hol nem mondhat mást az emberfi a,
erejéből futja vagy nem futja,
veszti vagy sem népszerűségét,
látja vagy sem szava-tette végét:
Azt már nem! – mondja,
egy tapodtat sem tovább,
vagyok a lelkiismeretem foglya.

A harmadik szoros kötelék pedig a lelkészi szolgálat. Ami-
kor felavattak, lába már nem bírta el a személyes részvételt, 
de Lujza néni kezembe adott egy üzenetet. Ez állt rajta:

Áldás az útra
Nem egymás mellett, lám, egymás mögött!
Fuss! Átadom a stafétabotot:
Lélek röpítsen, ne Törvény, Robot;
Krisztus-öröm űz éjt, oszlat ködöt!

Ez a nekem dedikált néhány sor olyan tiszta, olyan világos, 
olyan magától értődő, amilyen szerénységgel ő meg tudta 
élni lelkészi, teológusi, irodalmi, igehirdetői ajándékait. Ez 
a tartalmas szerénység igazi és maradandó értékjelző: csak 
az tud ilyen szerény lenni, akinek nagy kincse van! Ezt sze-
mélyesen megélni ajándék, rá még emlékezni is – áldás.

Emlékezés Zátonyi János (1947–2011)

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

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

Zátonyi János Ambrózfalván született 1947. november 20-
án, Zátonyi Pál evangélikus lelkész és Rohoska Margit 
evangélikus tanítónő gyermekeként. Az általános iskola 
után Szarvason szerzett érettségit a Vajda Péter Gimnázi-
umban 1966-ban, és még ebben az évben – követve édesapja 
példáját – jelentkezett az Evangélikus Teológiai Akadémi-
ára, ahol 1971-ben fejezte be tanulmányait. Felszentelésére 
1971. július 4-én került sor Csabacsűdön.

1971. szeptember 1-jétől Békéscsabára került egyházme-
gyei segédlelkésznek. 1974-ben házasságot kötött Náfrádi 
Erzsébettel, és ebből a házasságból két gyermeke született. 
Békéscsabai segédlelkészi szolgálatát 1975. június 15-éig töl-
tötte be. Ugyanezzel a dátummal helyettes lelkésznek küld-
te ki püspöke Medgyesegyházára, és pár hónap múlva, 1975. 
szeptember 20-án parókus lelkésznek választotta meg a gyü-
lekezet az agilis fi atal lelkészt. Ezt a szolgálatát 1988. szept-
ember 30-áig folytatta, amikor egy időre abbahagyta a lel-
készi szolgálatot. Az élete annyiban is megváltozott, hogy 
akkori feleségével, gyermekei anyjával úgy döntöttek, ki-ki 
külön folytatja az életét. János a most fájó szívvel gyászoló 
feleségével, Kunstár Erzsébettel 2003. november 21-én kö-
tött házasságot. Az esküvőre együtt készültünk. Két dolgot 
mondott: tudom, mi a bűnbocsánat, hogy újat kezdhetek, 

bár az életem jó része elment; és ajándéknak tekintem mind-
ezt. Ez a lutheránus teológia lényege: tudom, mi a bűnbo-
csánat, és minden ajándék, azaz kegyelem.

2005. április 29-én újra sikeres lelkészvizsgát tett. Bol-
dog volt, hogy újra felveheti a Luther-kabátot. Egészségi 
állapota miatt leszázalékolták, de munkát vállalt: 2006. 
fe bruár 1-jétől 2010. február 27-éig dolgozott a szarvas-
ótemplomi szeretetszolgálatban. 2007 végétől a tanya-
gondnoki szolgálatot kezdte meg. Nagyon szerette ezt a 
feladatot. A nehéz sorsú emberek fi zikai és lelki bajaik-
ban való megsegítése minden lelkésznek nagy kihívás, ő 
ezt odaadó lélekkel végezte. A Középhalmi Misszióban 
hetente egy alkalommal tartott istentiszteletet. Vasárna-
ponként az Ótemplomba kisbusszal szállította be a gyü-
lekezeti tagokat.

Az egyházmegyében ott helyettesített, ahol szükség volt 
rá. 2010. február 28-ai dátummal Gáncs Péter püspök he-
lyettes lelkészi szolgálattal bízta meg a szarvas-újtemplomi 
gyülekezetben. Hatalmas ügybuzgalommal vetette magát 
a munkába, már négy hónappal korábban, amikor még a 
tanyagondnoki szolgálatot is ellátta. Négy hónapig mind a 
két munkakört ellátta, óvtuk is, de ő mindig hangsúlyoz-
ta, szívesen dolgozik.
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Feleségével, Erzsikével kilenc éven keresztül igazi tá-
maszai voltak egymásnak, megértésben segítették egy-
mást és egymás családját.

2011. június 10-én szíve utolsót dobbant, ami azt jelenti, 
hogy 63 esztendő, 6 hónap és 20 nap után megváltó Ura ha-
zaszólította ebből a világból, és most gyászolják és búcsúz-
nak tőle a szerettei. Temetésére 2011. június 20-án került 
sor a szarvasi Ótemplomban, ahol e sorok írója Ézs 41,10.13 
alapján személyes hangvétellel hirdette Isten igéjét erősítő 
és vigasztaló szándékkal: „Ne félj, mert én veled vagyok, ne 
csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is se-
gítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. Mert én, az 
Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom 
neked: Ne félj, én megsegítlek!”

Mindannyiunk reménysége Isten kegyelme Jézus Krisz-
tus által.

Gyászoló család, gyülekezet, testvéreim a Jézus Krisztusban!
Igeválasztásom János választása. Majdnem pontosan két 
évvel ezelőtt János barátom választ otta ezt az i gét nekem. 
Édesanyám koporsójánál álltunk Csanádapácán 2009. júli-
us 9-én. Azért választotta, hogy engem erősítsen az igével, 
és vigasztaljon. S rá jellemző módon szép irodalmi idéze-
tekkel egészítette ki személyes hangvételű szavait.

Gyászoló család! Most azért választottam az ő válasz-
tását, hogy titeket erősítsen és vigasztaljon ez a szent ige: 
ne félj, veled vagyok, ne csüggedj, megerősítelek, erősen fo-
gom a jobb kezed, megsegítelek.

Nagy a fájdalmatok, nektek, a család minden tagjá-
nak, feleségének és a többieknek: de legyen kapaszkodó-
tok Isten szava. Én is csatlakozom a gyász fájdalmát hor-
dozókhoz: négy évig egy szobában laktunk a teológián, és 
július 4-én együtt emlékezhettünk volna a negyven évvel 
ezelőtti csabacsűdi eseményekre, a lelkésszé szentelés nap-
jára. S az utóbbi években nagyon sokat segített nekem Já-
nos mint lelkész.

Jézus hazahívta szolgáját földi életének 64. évében. S 
ő erre tudatosan készült. Volt egy LMK-ülésünk pár hó-
napja: a lelkészgyűlésen – oka volt – a betegségről beszél-
gettünk többen. S nekem kiszaladt a számon, hogy ijed-
ten fedezek fel én is magamban ilyen-olyan testi jeleket. 
Erre János barátom hozzám fordult, és a rá jellemző hatá-
rozottsággal ezt mondta: csak nem félsz attól, hogy Jézus 

elé kell állnunk? S szigorúan nézett rám. Kicsit zavarba 
jöttem, hogy hát persze, nem… de mégis. „Nincs de még-
is…” – felelte ő. Igen, így utólag értem: ő nemcsak hitte, 
de tudta, hova megyünk. 

Édesanyám temetésén ezt így fogalmazta meg szó sze-
rint: egy vándor érte el otthonát; mi, itt maradottak me-
gyünk tovább, egyikünk se tudja, még mennyi lépés, még 
mennyi próba, mennyi kísértés. Csak ne feledjük a célt, az 
irányt: hová? Mi ismerjük a célt, az irányt. Hitünk szerint 
oda készülünk, az örök otthonba, ahol Isten vár. „Boldog, 
akit halál félelme ellen, süllyedő hajón győztes hite véd: 
Megyek már, Istenem, feléd!”

Gyászoló család, rokonok, lelkész testvérek, gyülekezet! 
Vigasztalásra szorultok, fogadjátok Isten szavát, ame-

lyet János választott.
Nagyon sok közös élményünk volt, kettőt már említet-

tem. Amikor a templomi esküvőre készültünk, két dolog-
ban nagyon megértettük egymást: tudtuk és tudjuk, hogy 
mi a bűnbocsánat, hogy Isten Jézus Krisztus által megbo-
csát, azaz közös élettapasztalatunk volt a bűnbocsánat. 
Újat lehet kezdeni. Mi tudtuk, hogy Luther rendfőnökének 
mennyire igaza volt, amikor Márton barátot fi gyelmeztet-
te, hogy Jézus Krisztus nem képzelt bűnösök képzelt meg-
váltója, hanem valódi bűnösök valódi megváltója. S nem 
is beképzelt keresztények megváltója, hanem a bűnbánat 
gyakorlóié. Ez volt az egyik. És tudtuk, hogy ennek a föl-
di létnek – hitünk felől nézve – a lényege, hogy ajándék. 
Mert a földi életünket szüleinken keresztül Istentől kap-
tuk. Ajándék. Tudom, hogy az ajándék elrontható, de most 
csak a lényeget nézzük. S ehhez kell hozzátennem Jézus pa-
rancsát. Ez most a harmadik. „Én pedig tudom, hogy az ő 
parancsolata örök élet.” (Jn 12,50)

Adja Isten Szentlelke, hogy megértsük és megszívlel-
jük a prófétai szót, amit idéztem, János választásaként: 
„Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én va-
gyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes 
jobbommal támogatlak. Mert én, az Úr, a te Istened, erő-
sen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked: Ne félj, én 
megsegítlek!”

Így kísérjük el hamvait utolsó földi útjára, de mi tud-
juk, hogy örök otthonunk van. Szentháromság ünnepe után 
vagyunk: szívetekben működjön a mennyei Atya vigaszta-
ló Lelke Jézus Krisztus által. Ámen! 
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Emlékezés Cserági István (1958–2011)

evangélikus lelkész szolgálatára
S Z E B I K  I M R E

Semmit sem sejtve végzetes útra indult július 7-én, amikor 
egyik beteg hívét akarta meglátogatni az ajkai kórházban. 
A sok balesetet látott 8-as úton, Devecser tájékán kamion-
nal ütközött. Az ütközés részletei még nem tisztázottak. 
Tény: Cserági István lelkész testvérünk életét vesztette.

Cserági István Miskolcon, 1958. július 23-án született a 
család harmadik gyermekeként. Mélyen hívő evangélikus 
szülei a gyülekezet aktív tagjai voltak. Gyermekeiket is hit-
ben nevelték. Édesapja a miskolci gyülekezet másodfelü-
gyelője volt, kertészmérnökként dolgozott. István idősebb 
fi útestvérét tájfutás közben érte halálos áramütés, egyete-
mi hallgatóként, 21 éves korában.

István konfi rmandus korától az ifj úsági kör aktív tagja, 
s már ekkor érlelődik benne a lelkészi pálya iránti vonzal-
ma. Érettségi vizsgája után 1976-ban nyert felvételt az Evan-
gélikus Teológiai Akadémiára, 1981-ben szentelte lelkésszé 
dr. Ottlyk Ernő püspök. Borsodban végzett segédlelkészi és 
helyettes lelkészi évek után Sajókazán, Sátoraljaújhelyen és 
Ózdon parókus lelkész, majd a Dunántúlra kerül, először 
Tésen, azután Nagyvelegen, végül tizenöt évet Kissomlyón 
és szórványaiban szolgál. Négy nap híján harmincévi lelké-
szi pályája ért véget azon a tragikus csütörtökön.

1989-ben kötött házasságot Bothár Máriával a tési temp-
lomban. Házasságukat Isten két gyermekkel áldotta meg. 
De együtt nevelték feleségének előző házasságából szüle-
tett három kiskorú gyermekét is.

E sorok írója Jer 10,23 és Ézs 43,1 igéi alapján prédikált 
koporsója mellett a zsúfolásig megtelt kissomlyói templom 
népes gyülekezete előtt.

Az igehirdetés Cserági István három arcáról szólt. 
Az első, amikor konfi rmandusként ott térdelt a miskol-
ci templom oltára előtt, rápillantva a Székely Bertalan fes-
tette Imádkozó Jézus alakjára, aki érte is könyörgött, s ve-
le ünnepelhette az eukharisztiát.

A másik arc a lelkésszé szentelés pillanata, amikor szoron-
gó szívvel elindult – sokak imádságának kíséretében – az evan-
gélium hirdetésére. Igazából káplán sem lehetett, mert a lel-
készhiány azonnal önálló szolgálatra kényszerítette. Képessé-
geit az igehirdetésben kamatoztatta legjobban az egyház Ura.

A harmadik arc a boldog vőlegény arca. Az ország leg-
magasabban fekvő templomában egymás mellett térdelt 
két fi atal, sugárzó arcú felnőtt ember. „Egymás terhét hor-
dozzátok, s úgy töltsétek be a Krisztus törvényét” – hangzott 
a páli ige esküvőjükön. Erre gyakran kellett gondolniuk.

Koporsója mellett gyötrelmes kérdés tolul ajkunkra: 
miért engedte meg Isten e fájdalmas tragédiát? Elnémult 
a szószék Kissomlyón és a fi liákban, a gyerekek hiába vár-
ják a hittanórára, a betegek a vigasztaló szót és az imádsá-
got nélkülözik. A családban hiányzik a férj, a melegszívű 
édesapa. Válaszunk ez lehet: mi nem vagyunk Isten titkos 
tanácsosai, akik megengedő döntését értelmezni tudnánk. 
Csak alázatos szolgái vagyunk, akik őszintén bevalljuk, 
nem tudjuk Isten fájdalmas döntésének hátterét.

Nem hallgathatjuk el, nincs is jogunk Istent számon 
kérni. Ő kérdezhet minket. Keressük-e az akaratát, vele já-
runk-e életünk minden útján? Nincs kétségünk afelől sem, 
hogy a zsoltáros szava igaz: Istennek minden útja kegye-
lem és hűség azoknak, akik szövetségét és tanácsait meg-
tartják. Még ha ezt most nem is értjük.

A koporsó mellett a vigasztalás szavának is meg kell 
szólalnia. Ne féljetek, gyászoló hitves és gyermekek! Isten 
karja nem rövidült meg. Ahogyan eddig is hordozott tite-
ket, úgy viseli ezután gondját mindnyájatoknak. Mellétek 
szegődik az úton, és veletek lesz.

Ne félj, síró tekintetű édesanya! Második gyermekedet 
veszíted el tragikus körülmények között.

Egyetlen vigasz, hogy ők már reményünk szerint a meg-
váltottak sorában dicsőítik Istent. Hiszen Krisztusban meg-
váltást készített nekünk az Atya!

Ne féljetek, bánatos szívű rokonok! Neveteken szólít, 
és keres titeket az Isten. Zárjuk össze sorainkat, kulcsol-
juk imára kezünket, hogy mindig készen legyünk, bármi-
kor érkezik a hazahívó szó.

Ne félj, kissomlyói gyülekezet! Nem vagytok egyedül, 
egyházunk nem hagy titeket magatokra. Az evangélium-
nak hirdettetnie kell, a nyájnak pásztorra van szüksége. 
Magyar falvaink 21. századi sorsa a felgyorsuló fogyás. 
Mégis az egyház Ura a szórványsorsban is tanítgat min-
ket odaadóbb egymásra fi gyelésre, az összetartozás, a kö-
zösség szorosabb megélésére. Jó volt ezt tapasztalni ezen a 
szomorú órán is. Ne féljetek: az Úréi vagytok!

Az utolsó istenhozzád e visszavonhatatlan pillanatában 
magunk elé idézzük Cserági István testvérünk meleg te-
kintetét, reménységet hordozó kedves mosolyát, mint akik 
soha nem akarjuk őt feledni. Megölelnénk, mint akik ma-
rasztalnánk, s nem akarnánk elengedni. És megáldjuk őt, 
hogy vigye magával szívünk szeretetét Isten örök országá-
ba. Krisztusunk pedig legyen hozzá kegyelmes!
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A Z  I G E H I R D E T Ő  M Ű H E L Y E

Szentháromság ünnepe után 8. vasárnap
Mt 5,43–48

Igehirdetési előkészítő

A vasárnapról1

A Szentháromság ünnepe utáni vasárnapoknak is saját, 
egymásra épülő gondolatmenetük van. A Jer, örvendjünk, 
keresztyének! című gyűjtemény Krisztus megváltó művé-
nek ajándékait veszi sorra ebben az időben, a 8. héten a re-
ménység adja a központi gondolatot.

Az Agenda szerint – Isten hívó szava után – a 6–9. va-
sárnapok alkotnak egységet. A 8. vasárnap témája ezen 
belül: „A szeretet által Isten gyermekeivé”. A Liturgikus 
könyvben a 4–9. vasárnap egységét fedezem fel. Isten hívá-
sa a 8. vasárnapon a szeretetre szól: Isten gyermekei Krisz-
tus szeretetével szeretnek. A Liturgikus könyvben adott té-
ma kijelentő, míg az Agenda témája felszólító módban áll. 

Az Ószövetségből olvasandó szakasz (Ézs 2,1–5) az „Úr 
hegyére” hívja a népeket, mert a Sionról – mi mondhatjuk: 
a Golgotáról – jön a tanítás, és amikor Isten ítéletet tartott 
a kereszt által – nem Jézus felett, hanem felettünk –, abból 
az ítéletből békesség, békére törekvés születik.

A levélbeli ige (Róm 8,12–17) azzal bátorítja a gyüleke-
zetet, hogy Isten gyermekei vagyunk. Az istengyermek-
ség azonban tudatos döntésre késztet a természetes visel-
kedésmóddal szemben, vállalva még a Krisztussal együtt 
szenvedést is. 

 1 A Lelkipásztor korábbi számaiban megjelent előkészítők: 
32/313; 49/252; 53/273; 59/371; 61/320; 67/366; 68/408; 77/381; 83/193; 
92/214; 2000/314; 2005/266. Javasolt énekek: EÉ 368 (második 
verse a kollektával egyezik), 382, 439, 446.

Ezt a vasárnapot követő hétfőn ünnepli a római egyház-
test Mária mennybemenetelét, és szent István király halá-
la kapcsán az ország felajánlását Máriának. S tudjuk, nem 
a mennybe ment Mária, hanem a földre jött Krisztus sze-
rez békességet az embernek, nehogy éppen akkor, amikor 
Krisztus az ellenség szeretetére tanítja népét, vallási gyű-
lölködés szítói legyünk.

Megjegyzések a textusról

Emlékezzünk a törvénymagyarázat kezdetére! Arra a fe-
szültségre, hogy akkor azt mondta Jézus: „Nem azért jöttem, 
hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy betöltsem.” (5,17) 
Most ezzel szemben így fogalmaz: „Hallottátok, hogy meg-
mondatott… én pedig azt mondom nektek!” (5,43) Valami 
egészen különleges, isteni tekintély kell ahhoz, hogy a tör-
vény betöltését abban mutassa valaki, hogy a régiektől eltér. 

A „gyűlöld ellenségedet” nem szerepel a törvényben. 
Betű szerint csak a qumráni iratokban található – írja a 
magyar, illetve a francia magyarázatos Biblia. Azonban Iz-
rael népének történetéből és a Zsoltárok könyvéből jól is-
merjük mégis ezt a gyűlöletet (Zsolt 139,21–22).

A szó árnyalásához hozzátartozik, hogy Lk 14,26-ban 
ugyanezt a szót használja Jézus a szülőkkel és testvérekkel 
szemben. Ennek párhuzamos helyén Máté a „jobban szeret-
ni” kifejezést alkalmazza. A gyűlölet tehát nem csupán a 
szélsőséges elvetést jelentheti, hanem a háttérbe szorítást is. 

Amikor Jézus a törvényt idézi – „szeresd felebaráto-
dat!” –, egyszerű jövő időt használ. Amikor azonban a „sze-
ressétek ellenségeiteket!” parancsát mondja, akkor impera-
tívuszban áll az ige. Úgy tűnik, hogy a felebarátot szeretni 
természetes dolog. Következik abból, hogy felebarát, hogy 
valamiképpen hozzám tartozó: nemzeti vagy vallási közös-
ségben vagyok vele. Az ellenség szeretete azonban nem ma-
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gától születik, hanem akarat és döntés dolga. Ezért állhat 
itt a szeretet felszólító módban. Illik ez a gondolat a Római 
levélhez: „A Lélek által megölitek a test cselekedeteit.” (8,13)

Nyugodtan hagyjuk fi gyelmen kívül azt a kötözködést, 
hogy az igazak és hamisak egyforma elbírálása közönyből 
is fakadhat, hogy e mögött nincs megfelelő pedagógiai érv, 
és ez az igazak és jók lebecsülését jelenti. Hagyjuk fi gyelmen 
kívül, mert a cselekvő itt az Apa, aki gondoskodni akar övé-
iről – nem érdem, hanem rászorultság szerint. A kötözködés 
éppen azt nem veszi észre, hogy a hamisak és gonoszok nem 
közönyösek Istennel szemben, hanem vele szemben hamisak 
és gonoszok. Ahogyan Jézust üldözték, ahogyan Jézus kárára 
törtek, hamisságukkal és gonoszságukkal ugyanúgy támad-
nak Isten ellen. S ő nemcsak az égbolton végigúszó napot tá-
masztja fel jókra és gonoszokra, hanem Krisztust, a mi na-
punkat is feltámasztotta igazaknak és hamisaknak egyaránt.

A tökéletességhez érdemes elolvasni Luther igehirdeté-
sét (Jer, örvendjünk, keresztyének, 341. o., Szentháromság 
ünnepe utáni 14. hét, péntek). Lukács itt irgalmast mond, 
Mózes pedig szentet.

„Többet” kíván Jézus, mint amennyit a vámszedők és po-
gányok tesznek. Többet, valami extrát, ami meghaladja a fa-
rizeusok és írástudók igazságát (5,20). Többet, amelyből kitű-
nik, hogy valóban isteni hatalommal szól Jézus, mert a rend 
nem e világ rendje. Bonhoeff er Követés című könyvében ezt 
írja erről a többről: „Mindent összefoglalva az az út, amely 
Jézus Krisztus keresztjében teljesedett be. Mi is a ? 
Magának Jézus Krisztusnak a szeretete, aki szenvedve és en-
gedelmesen megy a keresztre, maga a kereszt. A keresztény-
ség különlegessége a kereszt, ez teszi képessé a keresztényt a 
világ meghaladására, és ebben ad győzelmet a világ felett.”

Vázlat

Mindig szerettem a harmadik sorba kerülni. Sem túl előre, 
sem túl hátra. Valahol meglenni középen, csak ne lógjak ki 
a sorból. Titokban becsültem azt a srácot, aki fogadásból 
kopaszra nyíratta a fejét, meg azt is, akit megvertek a rend-
őrök egy Osibisa-koncert után. Titokban talán irigyeltem 
azt, aki piros babos kendőjével kifejezte, hogy nem akar 
beilleszkedni a kispolgári társadalomba, de én magam nem 
mertem kilógni sehonnan. 

Maradnék a harmadik sorban. Azt is észrevettem, hogy 
ami ma extravagáns, holnapra megszokottá válik, majd unal-
mas lesz, és eltűnik a színről. Egyre szélsőségesebb dolgot kell 
művelnie annak, aki ki akar lógni a sorból. Ráadásul lassan 
bevezetik az „extraadót” is. Maradnék én a harmadik sorban.

Tőlem Jézus lehetetlent kér, amikor az ellenség szere-
tetét kéri tőlem. Nem ez a szokás. A többiek nem így visel-
kednek. Nincs észérv sem, amely az ellenség szeretetét logi-
kussá tenné. A szeretetről Erich Fromm ószövetségi isten-
ismeretével azt vallja, csak egyetemes lehet: ha egy embert 

valóban szeretek, akkor abban az emberben minden te-
remtményt szeretek. A valóságban azonban azt tapasztal-
juk, hogy a szeretetben is megbúvik a birtoklási vágy, és 
mivel a szeretet kapcsolatba állít, ezért bizalomra épül, s 
ahol a bizalom sérül, ott a szeretet is sérül. Maradok hát a 
harmadik sorban, és szeretem felebarátomat, mint maga-
mat. Az ellenség szeretete számomra extravagáns.

Meg a világ számára is az. Már Pilátus felfi gyelt erre, ami-
kor Jézus azt mondta neki: „Az én országom nem e világból 
való.” Elállt a szavuk a katonáknak is, amikor hallották a ke-
resztről értük mondott imát. Tamás földre esett, amikor lát-
hatta a szögek helyét a Feltámadott testén. Péter döbbenten 
hallotta Jézus szavát: „Legeltesd az én juhaimat!” Saul-Pál a 
porba hullott, amikor Jézus fényével körberagyogta őt. Az el-
lenség szeretete – ahogy Jézus szerette őket – mindegyikük 
számára extravagáns volt. Számomra is az, ahogy Jézus sze-
ret engem. Amikor bűnös vagyok, már akkor meghalt értem. 
Amikor még bízni sem tudtam, már kiválasztott és elhívott.

Mindig szerettem a harmadik sorba kerülni. Amióta 
azonban Jézus kihívott, maga mellé állított, azóta Jézus igé-
jével, a Lélek erejével öldöklöm magamban ezt a régi éne-
met. Törekszem arra, hogy ezzel az örökös, megszokhatat-
lan extravaganciával, amely sohasem válik divattá, elnyűt-
té, látszódjék rajtam, hogy Jézushoz tartozom. 

Örökös extravagancia. Az ellenségszeretet törvényével 
nem lehet világrendet írni. Az sohasem jön divatba úgy, 
mint a fülbevaló vagy a tetoválás. Mert ellenségét csak Is-
ten gyermeke szereti. S Istennek egyetlen gyermeke van: 
Jézus, aki nem világrendet akart formálni, hanem előírá-
soktól és félelmektől szabadon élte Isten országát, hozta a 
jelenbe a túlnanit. Ellenségét csak Isten gyermeke szereti: 
Jézus, akit megöltek. Akik Jézusban élnek, akiket tehát Is-
ten Lelke vezérel, azok Isten gyermekei.

Nem akarok extravagáns lenni. Mindig szerettem a 
harmadik sorban. Csak azt akarom, hogy Jézus éljen ben-
nem. Jézus, aki engem, ellenségét szereti. S remélem, hogy 
ha a „vele együtt szenvedés” kiváltságát is adja az Úr, akkor 
megerősíti most borzongó tudatomat, ahogy a történelem 
folyamán sokaknak megadta ezt a kegyelmet.

B E N C Z E  A N D R Á S

Tallózó

(Tekintettel arra, hogy a textus 2005-ben szentháromság ün-
nepe után 8. vasárnapon is alapige volt, és a Lelkipásztor 
2005/7. számának 267–268. oldalán már olvasható egy talló-
zó, az ott már megjelent kommentárrészleteket mellőzöm.)

„Izrael háborúi (…) Isten háborúi voltak a pogány vi-
lággal szemben. Jézus nem ítéli el ezt az ellenségeskedést, 
hiszen különben el kellene ítélnie Isten egész történetét né-
pével. (…) Parancsával azonban (…) az ellenség feletti győ-
zelem ígéretét az ellenség szeretetébe helyezte. (…) Az el-
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lenség legyőzése – az ellenség szeretete által, ez Istennek 
törvényében foglalt akarata. (…) Jézus Krisztus keresztútja 
előtt állva azonban a tanítványok felismerik, hogy maguk is 
Jézus ellenségei között voltak, akiket szeretete győzött le.” 
(Dietrich Bonhoeff er: Követés. Evangélikus Sajtóosztály)

„…hivatkozhattak volna az izraeliták háborújára a ka-
na neusok ellen, illetve az átokzsoltárokra, mint az ellen-
séggyűlölet bibliai alátámasztására. De (…) a kananeusok 
vallása és kultúrája teljesen romlott volt. (…) maga a föld 
is »kihányta őket«. (…) a zsoltáros nem személyes gyűlö-
lettel beszél, hanem (…) olyannyira meg van győződve ar-
ról, hogy »gyűlölete« »tökéletes gyűlölet«, hogy a követ-
kező szavával már Istenhez kiált, hogy vizsgálja meg őt, 
(…) van-e még bűn benne. (…) a gonosz embert nekünk is 
éppúgy kellene gyűlölnünk és szeretnünk egyszerre, mint 
ahogy Isten (…). »Szeretni« őt nem más, mint buzgón vágy-
ni arra, hogy megtérjen, megbánja bűneit, és ezáltal meg-
meneküljön. »Gyűlölni« őt pedig azt jelenti, hogy ugyan-
olyan szenvedélyesen kívánjuk, hogy Isten ítélete lesújtson 
rá, ha konokul elutasítja a hitet és bűnei megbánását. (…) 
Ez fejeződik ki azoknak a vértanúknak az imáiban is, aki-
ket az Isten igéjéért és tanúságtételükért öltek meg. (…) a 
gonosz embereknek ez a tiszta, a személyes rosszindulat 
romlottságától mentes »gyűlölete« semmiképpen sem jo-
gosította fel a rabbikat arra, hogy Istennek a felebarát sze-
retetére vonatkozó parancsát úgy megváltoztassák, hogy 
az egyben engedélyt adjon arra is, hogy gyűlöljük a ben-
nünket gyűlölőket, azaz személyes ellenségeinket.” (John 
Stott: A Hegyi beszéd. Harmat Kiadó)

Illusztrációk

GONDOLATOK

„Nem kell kedvelnünk valakit ahhoz, hogy szeressük.”
Dicsőfi  D. Endre kortárs orvos, természetgyógyász

„Szereteted ne olyan legyen, mint az éhség, mely mohón 
válogat ehető és nem ehető között: hanem mint a fény, mely 
egykedvűen kiárad minden előtte lévőre.”

Weöres Sándor (1913–1989) költő, író, 
műfordító, irodalomtudós

VERS

(Szeressétek ellenségeiteket… hogy legyetek mennyei Atyá-
toknak fi ai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt 
ad igazaknak és hamisaknak)
Scholz László: A mérhetetlenül több

Eltűröd őket
s tudod, nem elég,

szeretni kellene…
Fehérek, feketék,
púposak, sánták,
idegen és rokon,
gyermekek, ifj ak, vének
érzésben, tudásban más-más fokon,
hívők, hitetlenek,
szerethetők és szerethetetlenek
mind, mind egyformán jogosultak
a szeretetre,
mely mérhetetlenül több
puszta elviselésnél.

Nos okát kutatni ne késsél:
miért is emberszívekben
az örök különbségtétel
s e föld ölén mióta dúl akarva-akaratlanul?
Vajon nem a teremtésből ered-e,
hogy egyik fehér, a másik fekete?
Bűn-e valóban nem-szeretni
a másfélét vagy egyszerűen
ez a valóság kezdettől s csak ennyi?
Nem tett-e maga
Istennek Fia
világosan különbséget
esendő tanítványai s a konok
képmutatók között,
a tiszta igazság végett?
Elfajult nemzedéke felett
nem ő ítélt-e keserűn:
„még meddig tűrlek titeket!”

Igaz, de ne feledd: végül is
„mindnyájunk vétkét hordozá”,
világ bűnéért szenvedett!
Immáron korbács, szög, tövis,
mely Őt érte, jó hírt kiált felénk:
„az Isten szeretet!”

Csodálkozzál, ember, és higgy,
tedd félre itt most éles eszedet,
fojtsd vissza titkos mélyből feltörő
s válogatásra tüstént hajlamos
pártos indulatodat,
legalább ehelyütt: a kereszt alatt.
Mert gyógyító forrás fakadt föl itt,
belőle meríts, belőle igyál,
megtudod, győzelemnek itala, erős,
elég belőle mindig egy gyűszűnyi…

Igyad mindújra
és szeretni fogsz,
szeretni – nem csupán eltűrni.
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Szentháromság ünnepe után 9. vasárnap
Jn 15,1–5

Igehirdetési előkészítő

Bevezető gondolatok

A szőlészet tudománya messzi időkre nyúlik vissza. Nóé 
az özönvíz végén, miután kijött a bárkából, és hálát adott 
Istennek, földművelésbe kezdett, és szőlőt ültetett. Be-
csületesen megírja az Ószövetség, hogy az ősatya nem 
ínyencségből csipegette a fürtöket, hanem bort ivott, meg-
részegedett és meztelenre vetkőzött a sátrában. Csúnya 
szóval, illetlenül berúgott (1Móz 9,20–21). A jelenséget 
a szentírási szakasz nem tartja természetellenesnek, a 
pogány világban pedig egyenesen keresték a mámort. 
Az ünnepeket el sem lehetett képzelni lerészegedés nél-
kül. A görögöknek kiemelkedő szerepük volt a szőlő- és 
borkultúra fejlesztésében, részint a Dionüszosz-kultusz 
megalkotásával.

Dionüszosz a görög mitológiában a bor és a mámor is-
tene. Megtanítja az embereket a szőlőművelésre, a borké-
szítésre és a félelmüket feloldó bor evangéliumára, a ha-
lál utáni élet rejtélyére, amelyet a bor misztériuma foglal 
magában. Ebből következik, hogy az isten másként bánik 
azokkal, akik elfogadják őt és megtartják táncos ünne-
pét – azaz kultuszát ápolják –, és másként azokkal, akik 
elutasítják őt, és akiket erőszakkal kell meghódoltatnia. 
Dionüszosz az ellentétes értékek és az ellentmondások 
feloldója, aki mindezekből megvalósítja az élet harmó-
niáját. A mámor e pogány kultusza szaporán terjedt az 
egész ókori mediterráneumban.

A szőlő és a szőlőskert ősi bibliai kép is. Vonatkozik 
a kedves hozzátartozóra (Én 8,12) és Izraelre, a válasz-
tott népre (Zsolt 80,9–14; Ézs 5,1–7; 27,2–5; Jer 12,10). Jé-
zus többször említi példázataiban a szőlőt és a szőlőmun-
kásokat (Mk 12,1–9; Jn 15,1–8). Ígéretes értelemben a szőlő 
jelenti a választott népet, az Isten kertjében élő gyülekeze-
tet, az egyházat, de magát Krisztust is (Jn 15,5).

Az alapige kortörténeti-exegetikai olvasata evangé-
liumi tanulságot, hitvallást hordoz: nem Dionüszosz a 
megváltó! Nem az ő kultusza lebbenti fel a fátylat a ha-
lál utáni élet rejtélyéről. Nem a dionüszoszi szőlő oldja fel 
az ember félelmét és a világban lévő ellentmondásokat, 
harmóniát teremtve a jó és a rossz között. Az élet orvos-
sága, a léthez szükséges bátorság forrása és az egziszten-
ciális szorongás (Paul Tillich) feloldója, a halál legyőző-
je, a Megváltó: Jézus Krisztus. Az ő evangéliuma jelent 
örök életet. Kenyérrel és borral ünnepelt vacsorája mél-
tán viseli régtől fogva a pharmakón athanasias, a halha-
tatlanság gyógyszere nevet.

Gondolatok az igehirdetéshez

A termodinamikának, a fi zika energiaátalakulásokkal fog-
lalkozó tudományterületének fő tételei szerint örökmoz-
gó gépet, perpetuum mobilét nem lehet készíteni. Magától 
működő eszköz nem létezik, de teljes emberi életet sem le-
het csupán az ember belső erőforrásaira hagyatkozva élni. 
A szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem 
marad a szőlőtőn (Jn 15,4). Jézus nem volt sem természet-
tudós, sem fi lozófus, mégis szemléletesen vont le az anya-
gi világ jelenségeiből a szellemi világra vonatkozó tanul-
ságokat. A mindennapokból kölcsönzött jelenség a szőlő-
művelés. Az ebből következő tanulság pedig az emberlét 
nem mindennapi rejtélye, misztériuma.

Az első tanulság az, hogy az ember nem elég erős önma-
gában, és nem tud megélni önmagából. Nagy mennyiségű 
ki nem bontakoztatott energia rejtőzhet ugyan bennünk, 
de ennek a latba vetése sem elegendő. Úgy van teremtve 
az ember, hogy nem tud kizárólag önmagára, a belső tar-
talékaira hagyatkozni. A Római Klub1 tudósainak első ki-
adványa 1972-ben, A fejlődés határai címmel jelent meg. 
Ebben fi gyelmeztették az emberiséget, hogy határhoz ér-
keztünk. Ne lépjük túl, mert akkor a teljes összeomlás felé 
tartunk. Húsz év elteltével interjút készítettek a tanulmány 
szerkesztőjével, Dennis L. Meadows-zal. Megkérdezték, mi 
történt azóta. A tudós válaszából az derült ki, hogy már túl 
késő. Ma nem lehet egy másik könyvet írni, amellyel fel-
rázhatnák az emberiséget. Egyesek azt hiszik, a világban 
politikai és gazdasági problémák vannak, holott életprob-
léma van. Öngyilkosokkal nem lehet beszélni, főként ak-
kor nem, ha már kiugrottak az ablakon. Meadows szerint 
az emberiség kiugrott az ablakon. Több könyvet nem is 
szerkeszt már. Nincs értelme. „Nélkülem semmit sem tud-
tok cselekedni”, mondja Jézus (Jn 15,5), vagy fordítva, nél-
küle a semmit tudjuk cselekedni. Nagy lendülettel ki tu-
dunk ugrani az ablakon, míg némelyek talán elsóhajtják 
a költővel, hogy „Szélfútta levél a világ. / De hol az ág? De 
Ki az ág?” (Zelk Zoltán: Felelj, ha vagy!)

„Én vagyok a szőlőtő, és ti a szőlővesszők” (Jn 15,5), hang-
zik a második tanulság Jézustól. Ő az ág. Ő az éltető ener-
giaforrás. Ő az a külső segítség, aki, amely belülről képes 
táplálni az életünket. „Mindenre van erőm a Krisztusban, 
aki megerősít engem”, vallja a nélkülözésbe és a bővelke-
désbe, a jóllakásba és az éhezésbe egyaránt beavatott Pál 

 1 A Római Klub (angolul Club of Rome) egy nem üzleti szervezet, amely 
globális eszmecserét folytat különböző nemzetközi politikai kérdésekkel 
kapcsolatban. A szervezet székhelye kezdetben Hamburgban volt, amelyet 
2008. július 1-jén a svájci Winterthurba helyeztek át. A klubot 1968-ban 
alapították. Az alapítók a klubot multinacionálisnak és multikulturálisnak 
szánták, amelyben minden kultúrát, ideológiát, szakmát és tudományágat 
képviseltetni akartak. A tagok rendkívül alapos megfontolással kikeresett 
közgazdászok, gyáriparosok, tudósok és a közélet más személyiségei.
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apostol (Fil 4,13). A szőlészek látják igazán, hogy az életét 
belül, a szárak, a kacsok mélyén élő, az életnedveket ott 
áramoltató szőlő a keresztény emberre vonatkozó egyik 
legalkalmasabb kép. A szőlő szerkezete, a tő és a vesszők 
kapcsolata egyszerre jeleníti meg a biológián túl a teoló-
giai titkot: a Krisztus él bennem, és én őbenne maradok. 
Keresztény értelemben a hovatartozás kötöttsége és a gyü-
mölcstermés szabadsága egyszerre mozgatja, működteti és 
tartja fenn a fejlődést, az életet.

A harmadik tanulság ugyanakkor fi gyelmeztet: a Krisz-
tusban élőket is ápolni és gondozni kell! A szőlősgazda (Jn 
15,1) a tőből ágazó, de nem termő vesszőket lemetszi, a ter-
mőket pedig megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt hoz-
zanak (Jn 15,2). Hatalmas tenyészerő és életbőség van az 
egészséges szőlőben. Ha szabadon engedjük, négy-öt méter-
re is elfut a szőlővessző. „Rákacsolódik” más növényekre, 
nyúlik, tekeredik, tapad, de nem terem. Vissza kell metsze-
ni ahhoz, hogy gyümölcsözzék. Ösztönösen ilyen az embe-
ri élet is. Ha szabadjára engedjük, fut, nő, tekeredik, csa-
varodik, amerre utat talál, ahogy neki tetszik. Ha azonban 
gyümölcsre vágyunk, vissza kell vágnunk, meg kell zabo-
láznunk. Van burjánzó élet gyümölcs nélkül, és van gyü-
mölcsözés, megmetszett életben.

Krisztusban elrejtett életünk úgy válhat nyilvánvaló-
vá, hogy az ő Atyja, a szőlősgazda (Jn 15,1) külön a gond-
jába vesz, megmetsz és megtisztogat. Ő érti, tudja igazán, 
hol, meddig, mennyit kell engedni, és mennyit visszavág-
ni, hogy abból értékes termés, szőlő legyen. Ahogyan a 
költő mondja:
„Próbáid áldott oltó-kése bennem
Téged szolgál, mert míg szívembe metsz,
Új szépséget teremni sebez engem.”
(Tóth Árpád: Isten oltó-kése)

B Á C S K A I  K Á R O L Y

Tallózó

(Tekintettel arra, hogy a textus 2005-ben Szentháromság 
ünnepe utáni 9. vasárnapon is alapige volt, és a Lelkipász-
tor 2005/7. számának 270. oldalán már olvasható egy talló-
zó, az ott már megjelent kommentárrészleteket mellőzöm.)

„Hafenscher Károly (…): nem a szokásosan emlegetett 
»szenvedések és megpróbáltatások« tisztítanak. Isten igé-
je tisztít!” (Id. Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Akkor maradunk Krisztusban, ha időnket imádság-
ban, Isten Igéjének olvasásában és engedelmességben tölt-
jük, közösségben az ő gyermekeivel, és állandóan tudatá-
ban vagyunk a vele való egységünknek.” (William MacDo-
nald: Újszövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„Josephus leírja (…), hogy a jeruzsálemi templom szent-
helyre nyíló ajtaja fölött »arany szőlővesszők voltak, ame-
lyekről embernagyságú fürtök csüngtek le«. (…) Jól kell ér-

tenünk, s ez a keresztyén kegyesség ábécéje, hogy Krisztus 
nélkül semmit sem cselekedhetünk; semmi olyat, ami az 
örök élet szerint gyümölcsnek tekinthető. (…) Elválaszt-
va a tőkétől a venyige még tűzrevalónak is silány. Az éle-
tünk ilyen semmit érő őnélküle.” (Szabó Andor: Lábam 
előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„…Atyánk mit cselekszik velünk a szőlőtövön? Le-
metsz-e, mint vadhajtást, vagy megmetsz-e, hogy több gyü-
mölcsöt teremjünk?” (Gyökössy Endre: János evangéliuma. 
Örökségünk Kiadó)

„…a páskavacsora keretében kellene értelmezni, így 
az »Én vagyok a szőlőtő« kijelentés a kehely felemelésé-
nek jézusi párhuzama lenne. (…) Míg a szőlőskertről szó-
ló ószövetségi próféciák majdnem kivétel nélkül kollektív 
jellegűek voltak, egész Izrael sorsát kifejezték, addig itt Jé-
zus egyénekről szól, minden tanítvány külön-külön kap-
csolódik hozzá (…) A »maradni« ige (…) értelmét ellentét-
be állíthatjuk az egész beszéd búcsúzó jellegével. Jézus bú-
csúzik – mert rövidesen »elmegy«, azaz meghal –, mégis 
misztikus módon »marad« szava és Lelke által tanítványa-
iban, azok pedig benne »maradnak«.” (Bolyki János: Igaz 
tanúvallomás. Osiris Kiadó)

„Minden kudarcunknak az az oka, hogy nem mara-
dunk őbenne, mint a szőlővessző a szőlőtőkén. (…) A Krisz-
tussal való közösségből való kiesésünknek egyik oka a 
misszió hiánya is. (…) Ki merné azonban azt állítani, hogy 
ha akar, ő meg tud maradni a Krisztussal való közösség-
ben? (…) De épp itt van az evangélium. Krisztus akarja a 
velünk való közösséget.” (Túróczy Zoltán: Posztillás könyv. 
Evangélikus Teológiai Akadémia)

Illusztrációk

GONDOLATOK

„»Jó énnékem Istenhez tapadni«, mert ha őbenne nem ma-
radhatok, önmagamban sem lesz maradásom.”

Szent Ágoston (354–430) latin egyházatya: Vallomások

VERS

(aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümöl-
csöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni)
A. Kleeman: Mindig csak adni

A jó öreg kút csendesen ontja vizét ,
így telik minden napja. 
Áldott élet ez, fontolgatom: 
csak adni, adni minden napon. 
Ilyen kúttá kellene lennem. 
Csak adni teljes életemben. 
Mindig csak adni? 
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Ez terhet is jelenthet! 
Jó kút, nem érzed ezt a terhet? 
Belenézek, tükre rám ragyog, 
de hiszen a forrás nem én vagyok! 
Árad belém, csak továbbadom, 
vidáman, csendben és szabadon. 
Hadd éljek ilyen kút-életet, 
osszak áldást és sok-sok szeretetet! 
Nem az enyém, Krisztustól kapom, 
egyszerűen csak továbbadom.

Balog Miklós: Krisztus a szőlőtő (részlet)

Én vagyok a szőlőtőke,
Atyám a műves.
Lemetsz minden vesszőt, amely
gyümölcstelen, üres.

Amelyik meg gyümölcsöt hoz,
megtisztítja szépen,
hogy még többet teremhessen,
mint amennyit régen.

Ti már tiszták vagytok ama
beszéd által, melyet
szóltam néktek mindarról mi
új embert nevelhet.

Maradjatok hát énbennem,
így én is bennetek,
mert gyümölcsöt nálam nélkül
sosem teremhettek.

Én vagyok a szőlőtőke,
ti a szőlővesszők:
hogyha bennem maradtok, csak
úgy lehettek termők.
Ha valaki meg nem marad
bennem, az elszárad,
s tűzre vetik, mint levágott
száraz szőlőágat.

De ha bennem megmaradtok,
s bennetek beszédem,
bármit akartok megadom,
ha kéritek szépen.

Akkor fogják dicsérni majd
az én jó Atyámat,
ha sok gyümölcse lesz minden
igaz tanítványnak.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

„Jézusnak ez a példázata tisztán érthető számomra, hi-
szen fi atalkorom óta ápoltam, metszettem, tisztogattam 
a szőlőtőkéket. Mert csak akkor terem az jó gyümölcsöt, 
ha a felesleges hajtásoktól és a tőke alól hajtott fattyaktól 
megtisztítjuk, hogy a termővesszőtől ne vegye el az éltető 
erőt a fölösleges hajtás. Jézus maga a szőlőtő; ha befogad-
juk szívünkbe, meggyökerezik, és a maga idejében termést 
hoz életünkben. Életünk Ura is munkálkodik a szívünk-
ben, és megtisztít a fattyaktól: a kapzsiságtól, az önzéstől, 
a gyűlölettől, a szeretetlenségtől. Metszőollója metszeget, 
oltókése pedig nemes vesszőt olt belénk. Néha élesnek érez-
zük metszőkését. De amint a szőlőtőkét időnként éles csá-
kánnyal is tisztogatjuk, így távolítjuk el a száraz részeket, 
úgy a mennyei Atya is igéjével tisztogat. Így teremhetjük 
naponta a megtérés gyümölcseit, amelyek a szeretet, a jó-
ság, a szelídség, az egyenesség és a türelem. Ehhez kérem az 
Atya Szentlelkét és Jézus Krisztus bűnbocsátó kegyelmét.”

„Mostanában egyre több bennem a kidobandó. Tönk-
remenni készül a házasságom, nem termünk mostanában 
jó gyümölcsöket, csak a vadhajtások szaporodnak az éle-
temben. De Isten nagy metszegetést folytat az életemben. 
Az ígéret, hogy ami megmarad, még teremhet gyümölcsöt, 
reménységgel tölt el.”

„Az igét olvasva eszembe jutott a szőlőben végzett sok-
sok fáradságos munkám. De láttam annak az eredményét 
is, és sokszor átélhettem a szüret örömét, áldását is. Isten 
használhatóvá szeretne tenni, azért vág le rólam minden 
vadhajtást, fölösleges kacsot. Ezek az én bűneim, ezektől 
tisztogat naponta a szőlősgazda. Ha elszakadok tőle, akkor 
elszáradok, végem lesz. Az maga a halál. Ezért örömmel vi-
selem el tisztogató szeretetét, hogy mindvégig szoros kap-
csolatban maradhassak Istennel. Ő az egyetlen esélyem, 
hogy jó gyümölcseimmel megszépíthetem a környezetem 
életét, áldás lehetek családomnak, gyülekezetemnek.”

Szentháromság ünnepe után 10. vasárnap
Róm 4,18

Igehirdetési elkészítő

A vasárnapról

A Szentháromság ünnepe utáni 10. vasárnap fordulatot hoz 
a megelőző időszakhoz képest. A 10. vasárnaptól a 23.-ig 
terjedő időszak üzenetét így fejezhetjük ki: az egyház fej-
lődése és isteni erőinek kibontakozása – megigazítás és 
megújítás, megvilágosítás és megszentelés az élet különbö-
ző megnyilatkozásaiban és vonatkozásaiban. Mindez harc, 
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küzdelem és szenvedés között megy végbe a Krisztus-test 
tagjainak még az ó- és új ember tusakodását, összeütkö-
zéseit mutató életében.

Különös jelentőségű ez a vasárnap azért is, mert az egy-
ház ekkor emlékezik Jeruzsálem pusztulására. Kr. u. 70-ben 
augusztus 10-én Titusz kegyetlen ostrommal elpusztítja a 
várost és a templomot. Hiába volt sok-sok prófétai fi gyel-
meztetés, hiába volt Jézus jajongása a város fölött, az evan-
géliumi szakasz világosan beszámol az eljövendő rettenet-
ről: „…nem ismerted fel meglátogatásod idejét.” (Lk 19,41–
44) A történeti tény ma is fi gyelmeztető erejű: jaj annak, 
aki megveti Isten kegyelmét. A jeruzsálemi őrület Isten íté-
letének végrehajtása volt egy megátalkodott, értékeit vesz-
tett nép felett. Minden nemzedék számára végiggondolan-
dó a fentiek fényében: vajon az életem, életvitelem, menta-
litásom áldásos vagy ítéletes, életre való vagy halálra szánt?

A vasárnap szkopusza: „Hit által igazulunk meg!” Te-
hát a Jeruzsálem-vasárnap is lehet kegyelmi idő.

A textusról

A Római levél ezen szakasza is az apostoli tanúságtétel szép 
példája. Korának kulturális, vallási kontextusába helyezi el 
az evangéliumi mondanivalót. A vallásos ember számára 
két út látszik körvonalazódni. Az egyik a teljesítményen 
alapuló, a másik pedig a megelőző kegyelmet elfogadó. Az 
apostol számára nem is kérdés, melyik a helyes út. Ennek 
a modellnek a szenvedélyes bemutatása a textusunk.

Az alaptétel: Ábrahám hit által igazult meg. A zsidóság 
számára a nagy vízválasztó: Jézus. Az ószövetségi séma az, 
hogy a törvény megtartása Istentől való megtartatást is je-
lent. A zsidóság nagy „szentje”, Ábrahám, az ószövetségi 
hit, a megigazulás őstípusa vajon melyik nézetet támaszt-
ja alá? A zsidó gondolkodásmód szerint Ábrahám a csele-
kedetekből való megigazulás megtestesítője. Pál most már 
Krisztussal a szívében, egészen új megvilágításba helyezi 
az ószövetségi sztereotípiát.

Azoknak érvel Ábrahámmal, akik természetesen a leg-
nagyobbak közül valónak tartják Ábrahámot. Ki is ez az 
ember? Test szerinti ősatyánk, tehát Pál érvelése nem meg-
tagadása a régieknek, éppen ellenkezőleg. Mint példára hi-
vatkozik rá és korrigál. Ha az ősatya cselekedetekből iga-
zult meg, akkor van mivel dicsekednie emberi értelemben, 
de nem Isten előtt. Pál azonban nem fi lozofi kusan közelíti 
meg a kérdést, nem elméletet gyárt a tézisei igazolásához, 
hanem a már kinyilatkoztatott igét idézi.

„De mit mond az Írás? Hitt Ábrahám az Istennek, és Is-
ten ezt számította be neki igazságul.” Másként: Ábrahám 
mint abszolút tekintélyszemélyiség üres kézzel áll Isten 
előtt. Lehet a neki tulajdonított dolgokat igen nagyra ér-
tékelni, kell is, de mindezek az Istenhez való viszony te-
kintetében jelentéktelenek. Maga az ószövetségi híradás 

úgy beszél Ábrahámról, mint aki pionírként, soha nem 
próbált úton indul. Isten hívó szavának engedelmeskedve 
ad fel egy addigi kiszámítható pályát egy bizonytalanért. 
Illetve mégsem bizonytalan, csak eddig példa nélküli, az 
üdvösség történetében unikum, itt jelenik meg először. A 
helyzet megértésének kulcsa a hit, a személyes elkötelező-
dés, az Isten iránti bizalom oly magas foka, amely nem is-
mer határokat. Ez nem az ember sajátja, csak azzá lehet. 
Nyilvánvaló, hogy Isten kegyelmes cselekvése az, ami ve-
le történik, ennek alapján számít igaznak Isten előtt, min-
den prognosztizálható emberi előzmény nélkül. 

A 4. vers leplezi le a fentebb említett első utat. Nyil-
vánvaló, hogy a bér nem kegydíj, hanem jár, mert tartoz-
nak vele. Ez a lehető legegyszerűbb immanens megközelí-
tés. A szerződés szerint egyenrangú felek megállapodásá-
ról van szó. Ha ez az alap, akkor nincs szó semmi másról, 
mint adok-kapokról. Minden egyéb szempont ki van zár-
va. Itt lesz nyilvánvalóvá, hogy az Isten–ember kapcsolat-
ban ez az egyenrangú, kölcsönösségen alapuló rendszer 
nem működik.

Az 5. vers a hit, a bizalom fontosságát emeli ki. A hit 
nem azért igazít meg, mert érdemszerző erény, hanem mert 
Isten kegyelmét nyeri meg számunkra. A hit olyan igaz-
sággal erősít meg bennünket, amely nem tőlünk ered, ha-
nem amelyet Istentől kaphatunk. Az a furcsa helyzet áll 
elő, hogy az istentelent, akire joggal haragudhatott, sze-
retetére méltatja.

A 6–7. vers a csattanó. Mindaz, amiről eddig értekez-
tünk, ott lesz izgalmassá, amikor a fejtegetések elérnek 
hozzánk. Vajon ki a boldog? Pál itt sem bonyolódik bele 
szubjektív dolgokba. Az igét idézi a 32. zsoltárból. Ha va-
laki, hát Dávid tudhatja, hogy mit jelent a megbocsátás, az 
elfedezett bűn. Ez az aszimmetria az ember boldogságá-
nak a kulcsa. Van Istenem, van Krisztusom, van a magam 
bűneire is bocsánat.

A szószék felé

Bizonyára egy igehirdető sem gondolja azt, hogy a minket 
hallgató gyülekezet számára az Ábrahám és Pál apostol ál-
tal felvetett kérdések életbevágónak tűnnek. Pál számára 
egzisztenciális kérdés volt a hit. A személyes hite is, az egy-
ház hite is. Világosan akart látni és láttatni. Szenvedélyesen 
küzd az olvasóival ott és akkor. Az ige akkor lesz élővé, ha 
mi is kontextusba helyezzük a mondanivalót. Lehet, hogy 
Ábrahám nem izgalmas a mai igehallgatónak, de a saját 
sorsa életbevágóan fontos. Talán körömszakadtáig küzd, és 
nincs a munkájának eredménye. Lehet, hogy most találja ki 
az életét jobbra fordító vállalkozást, minden alapot nélkü-
lözve. Lehet, hogy a horoszkópban próbálja megtalálni a jó 
megoldást. Komolyan hiszem, hogy a legizgalmasabb témák 
mindig azok, amelyek minket, engem érdekelnek. A ma em-
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bere is szeretne szenvedélyesen boldog lenni, éhes, szomjas a 
jó megoldásokra, de van-e, aki tanít, vezet, tanácsol? Multi-
kulturális világunkban megszólaltatni az igét nagy megtisz-
teltetés. A mi mondanivalónk nem sekélyesedhet el a hír- és 
véleményözön közepette. Az istenszeretet utat akar találni 
a mai emberhez is; a mi feladatunk a hűséges tolmácsolás.

Utak a hallgatókhoz

„Mit mondjunk tehát…?” Valószínűleg az apostol kérdésével 
indítanék. Mit mondjunk a mai istentiszteleten? Mit hoz-
tunk magunkkal, mi van a szívben, lélekben? Van-e meg-
oldatlan kérdésünk? Amikor a gondjainkkal találkozunk, 
biztosan a jó megoldás irányába indulunk? Elegendőnek 
gondoljuk a kliséket, sztereotípiákat? A rutin irányít, vagy 
a józan gondolkodás, esetleg imádkozni is tudunk a vilá-
gos látásért? Talán felsejlik, hogy az autonóm, Isten nélküli 
gondolkodásmód zsákutca lesz? Talán légvár életünk úgy 
pusztul, mint egykor Jeruzsálem? A testi, abszolút materi-
ális gondolkodásmód és életvitel nem vezet igazán sehová.

Megoldás

„De mit mond az Írás…?” Jó helyen tetted fel a kérdéseidet? Jó 
az igére fi gyelni. Ábrahám hitt, komolyan vette Isten szavát. 
A hite nem hiszékenység volt, éppen ellenkezőleg, határtalan 
bizalom. Ez nem egyszerűen több évezredes sztori, a történet 
ma akar folytatódni. Bennem, bennünk, mindannyiunkban. 
Ez lesz a beszámított igazság. Nem vagyok ugyan minden 
tudás birtokában, de van, akire hagyhatom magam. Az (lesz) 
a lelkem csodája, ha jobban bízom Istenben, mint a pénzem-
ben. Vakká lett barátom mondta: a legnehezebb az volt, hogy 
teljesen ráhagyatkozzon a kísérőjére. Neki sikerült.

Konklúzió

Van jövőkép! Ezt a sort kérdőjel nélkül, sőt felkiáltójellel 
írtam. Komolyan hiszem, hogy van jövő, és nem is akármi-
lyen. Háromszor is mondja, idézi Pál: boldogok. Boldogok, 
akiknek rendbe jött az élete, nem föloldhatatlan terhekkel 
élnek. Megbocsátott bűn, Istenben bízó szív, ennyire egy-
szerű a recept. Félreértés ne legyen: keresztünk, terhünk 
lesz rendesen ezután is, de életújító, őrző Gazdánk is.

V A R S Á N Y I  F E R E N C

Tallózó

(Tekintettel arra, hogy a textus 2005-ben Szentháromság ün-
nepe utáni 10. vasárnapon is alapige volt, és a Lelkipásztor 
2005/7. számának 272–273. oldalán már olvasható egy talló-
zó, az ott már megjelent kommentárrészleteket mellőzöm.)

„Az igazságúl való tulajdonitás nem úgy értendő, mintha 
Ábrahám csak igaznak tekintetett volna, a nélkül, hogy Isten 
őt valóban az igazság állapotába helyezte volna.” (Káldi Bib-
lia jegyzetei. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„…a megigazulás »őstípusának«, Ábrahámnak a meg-
igazulása vajon nem ellenpélda-e? Fel kell vetnie ezt a kér-
dést, mert Izrael írásmagyarázatában Ábrahám úgy szere-
pel, mint a cselekedetekből való megigazulás típusa. (…) 
Az írás úgy beszél Ábrahámról, mint aki Isten megszólító 
szavára hátat fordít egész addigi életének, emberileg biz-
tosítottnak látszó körülményeinek, és nekivág – egyedül 
Isten szava iránti bizalomból – az ismeretlennek és a bi-
zonytalannak. (…) Viszont az írás szava világosan meg-
mondja, hogy Ábrahámnak Isten előtt nincsen semmiféle 
igazsága: ha volna, akkor nem Istentől kellene ezt várnia és 
megkapnia.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. 
Arcanum Digitéka Kft .)

„…bűneit elfedezi. A Törvény alapján ezt Isten nem te-
heti, mert a bűnt meg kell büntetni (…) Csak a kegyelem 
alapján teheti meg, s csak hit által fogadhatja el az, akivel 
megteszi.” (Ravasz László: Az Ó/Újszövetség magyaráza-
ta. Kálvin Kiadó)

„Mit mutat be Pál apostol ezekben a versekben? Min-
denekelőtt megfi gyelte, hogy Dávid semmit sem mondott 
a cselekedetekről; a bűnbocsánat Isten kegyelmének ügye, 
nem az ember erőfeszítése. Másodszor meglátta, hogy ha 
Isten nem tulajdonít bűnt valakinek, akkor annak igaznak 
kell lennie Isten előtt.” (William MacDonald: Újszövetségi 
kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„…a rabbik Ábrahám hitét is cselekedetnek tekintették. 
(…) Ábrahám megigazítása azonban maga is prófécia volt, 
s nem hatott benne még az, ami »most« (3,22.26) lehetséges 
Krisztus feltámadásában, a próféciák beteljesedése idején.” 
(Szabó Andor: Lábam előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„A hit pedig arra tekint, aki »az istentelent elfogadja 
igaznak«. Az Ószövetségben ismételten kárhoztatja Isten 
azt, aki »igaznak mondja a bűnöst« (…). A hitnek megfog-
hatatlan paradox bizodalma az, hogy az ember félredob-
va mindent, amivel Isten előtt érvényesülni próbált, min-
den bűne ellenére Istenhez menekedik.” (Karner Károly: 
A Római levél. Keresztyén Igazság)

Illusztrációk

GONDOLATOK

„A hit azt jelenti, hogy felszabadítjuk a bennünk lévő le-
rombolhatatlant, pontosabban, hogy felszabadítjuk ön-
magunkat, még pontosabban, hogy lerombolhatatlanok 
vagyunk, egész pontosan, hogy vagyunk.”

Franz Kafk a (1883–1924) német nyelvű, 
zsidó származású író

„A Krisztusba vetett hit által ugyanis nem a cselekedetek-
től vagyunk szabadok, hanem a cselekedetekről alkotott 
vélekedéstől, vagyis attól az esztelen feltételezéstől, hogy a 
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megigazulást cselekedetekkel lehet elérni. Mert a hit váltja 
meg, igazítja helyre és őrzi meg lelkiismeretünket: általa 
ismerjük fel, hogy igazságunk nem a cselekedetekben van, 
ámbár nem lehet és nem szabad, hogy a cselekedetek hiá-
nyozzanak, minthogy evés, ivás és halandó testünk szoká-
sos cselekedetei nélkül nem létezhetünk, de mégsem ezek-
ben van a mi igazságunk, hanem a hitben, viszont azok a 
cselekedetek mégsem elvetendők vagy elhagyandók.”

Luther Márton (1483–1546): Értekezés 
a keresztyén ember szabadságáról

(Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megiga-
zítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak)
„Mielőtt a szentek szentjébe lépsz, le kell vetned a cipődet, 
de nemcsak a cipődet, mindent: útiruhád-poggyászod, és 
ha már meztelen vagy, a meztelenséget, és mindazt, ami 
annak burka alatt van, és ami az alatt rejtőzik, azt is egé-
szen, aztán lényed magvát és a benne búvó magot is, s ha 
maradt belőled valami, még azt is, majd annak is a mara-
dékát, s le kell vetned végül a fényt is, amit múlhatatlan 
tüzed áraszt. Csak a pőre láng az, amit felszív és felszívhat 
végre a szentek szentje, ennek az emésztő egyesülésnek 
egyik sem tud ellenállni.”

Franz Kafk a (1883–1924)

VERS

(Mit mondjunk tehát, mit ért el Ábrahám, a mi test szerinti 
ősatyánk a saját erejéből?)
Szabó Lőrinc: Párbeszéd

Félek, Atyám – úgy zúgnak a harangok!
fi atal tükrömet rontja az árny is, a fény is!…
Ne félj, fi am – téged hívnak a harangok,
te vagy a tükör, te vagy az árny is, a fény is. 

Félek, Atyám – megtörtem a harcban, a hitben,
és éhes sárkányok elé ejtem a kardot!…
Ne félj, fi am – megtartalak a harcban, a hitben,
s karommal égig emeled azt a kardot.

Mit ér az ember, mit a vágy meg az önvád,
mit ér törékeny szavam az őrült viharban?…
Ne félj, fi am – az a kín, az a vágy, az az önvád
téged tisztít örök-kék égbolttá a viharban!

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

A nehezen értelmezhető és követhető textus alapgondolata 
a cselekedetek nélküli hitbeli megigazulás. Sokak számá-
ra okozott gondot a szöveg egy olvasás utáni értelmezése. 
A nehéz teológiai tétel nehéz hivatkozásokat tartalmaz. 

Talán könnyebben érthető a textus egy téma – mondjuk 
az ingyenesség – összefüggésében. A mai világban sokan 
hirdetik az ingyenességet, de később mindig rájövünk, 
hogy semmi nincsen ingyen, mindent megfi zettetnek ve-
lünk. Isten kegyelme nem gazdasági kalkuláció, hanem az 
ő irgalma, amelyet ebben az ingyenességben élünk meg.

Sok kérdés kapcsolódott a megbocsátáshoz, amelyet Is-
ten cselekedetek nélkül ad. Ebben a zsidó és a keresztény 
gondolkodás közötti különbséget látták, de pont ebből adó-
dott a kérdés is: van-e különbség a bűnbánatok, bűnvallá-
sok között keresztény és izraelita tekintetben?

A textus jó evangéliumi társítása lehet a szőlőmunká-
sok példázata, ahol szintén különbség mutatkozik az em-
beri, racionális gazdasági számítás és a jézusi ajándékozás 
között. A példázat is emberileg érthetetlen, de a jézusi ke-
gyelem számára evidens. Érdekes módon nem beszél a pél-
dázat azokról, akik nem mentek a szőlőbe dolgozni. Velük 
mi lesz, nekik ki ad igazat? Ők, akik cselekedetek nélkül 
várják a jutalmat, milyen elbírálás alá esnek?

Voltak, akik logikai bukfencet láttak Pál ószövetségi hi-
vatkozásában, mert a 32. zsoltárban éppen azt énekli meg 
a szerző, hogy meg kellett vallania bűneit, és „csak” akkor 
szabadította meg Isten terheitől. Pál apostol pedig úgy hi-
vatkozik erre a zsoltárra, mint a cselekedetek nélküli igaz-
ságra. A zsoltár egyik üdítő üzenete a boldogság meghir-
detése, ez ma is hívószó lehet sokak számára.

Volt, aki személyes összefüggésben látta az igét. Em-
lékek fájdalmai, amelyeket nem tud az ember önmagá-
nak megbocsátani, Isten mégis bocsánatával fordul felénk. 

Szentháromság ünnepe után 11. vasárnap
Jer 9,22–23

Igehirdetési előkészítő

Mivel dicsekedjünk?

„Mint a kutya silány házában,
legeslegutolsó a családban,
kiverten és sárral dobáltan,
és mégis híven és bátran
kiált egyedül a határban
fázva és szeleknek kitártan:
amit kiáltok, úgy kiáltom
vénen, magamban és ziláltan,
sárosan, rúgdalva, ruhátlan,
híven, remegve és bátran.”

Jeremiás próféta életét, hivatását és küldetését hűen összeg-
zi Babits Mint a kutya silány házában című verse. Képme-
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ditációként álljon előttünk a Sixtus-kápolnából jól ismert 
Jeremiás-ábrázolás. Michelangelo igen kifejező Jeremiás-
portréján a próféta gondterhelten töpreng népe történe-
tén. Hitehagyásukba nem tudott belenyugodni. Állhatato-
san intett, fi gyelmeztetett, rendíthetetlen hittel buzdított 
a megtérésre, amiért is üldözték, verték, sőt kútba dobták, 
hogy elnémítsák végre Isten követét.

Jeremiás

A prófétai küldetés és a személyes életsors Jeremiásnál 
mindig is erősen egymásnak feszült, mégis elválasztha-
tatlanul összekapcsolódott. A kezdetektől vonakodik elfo-
gadni azt a megbízatást, amelyre az Úr elhívja (Kr. e. 626). 
A neve, a jirmöjáh (az Úr felemel) is erre utal, és persze 
visszavezethető a személyiségére is, amely visszahúzódó, 
szemlélődő embertípust takar, de fi atal kora és nehézkes 
beszédkészsége is gátolja elfogadni a „sorsát” (1,6). Jere-
miás könyvének egész mondanivalóját meghatározza ez 
a belső küzdelem, amely már olyan méreteket ölt, hogy a 
próféta azt érzi, Isten becsapta őt, sőt egyenesen rákény-
szerítette az akaratát, s így megsemmisítette az ő döntési 
szabadságát (20,7–9; vö. 15,17–18). Ennek ellenére Jeremi-
ás minden körülmények között hűséges marad prófétai 
szolgálatához, még akkor is, amikor egyedülálló módon 
szembehelyezkedik a meghívó isteni akarattal (5,14; 15,16; 
20,9; 23,28); ez a „hivatástudat” segítette át valamennyi 
válságán, kétségén, kudarcán. A szülővárosa is hozzájá-
rult gondolkodásának kialakításához, hiszen az első ül-
dözéseket pontosan az anátótbeli rokonaitól szenvedi el; 
ezáltal is keményebb lett a szelíd természete. Elhívása nem 
ideiglenes, mint Ámósznál, hanem egy egész életre szól. 
Nem önjelölt nacionalista próféta, mint kortársai. Nem a 
megingathatatlan ember típusa ő, hanem az Istenhez for-
duló, nála békességet találó emberé.

A személyes tulajdonságain túl elsősorban az a tör-
ténelmi időszak, amelyben élt és tevékenykedett, tette őt 
prófétává. Észrevette, hogy hazája veszélyben van vallási-
lag és politikailag is egyaránt. Fellépését megelőzően a ki-
rálygyilkosság, az erőszakosság, a politikai puccsok, a kor-
rupció és a létbizonytalanság mind arra fi gyelmeztettek, 
hogy a déli ország a vesztébe rohan. 

Jeremiás kora az ókori Keleten a nagy történelmi vál-
tozások ideje, időszaka volt. Asszíria legyőzte Egyiptomot, 
de látható volt, hogy az asszír gépezet összeomlását nem 
lehet elkerülni. Emellett a belpolitikában és a vallási élet-
ben is változások, reformok zajlottak. Jósiás, Júda királya 
szembeszállt az országon átvonuló egyiptomi csapatokkal, 
de Megiddónál (Kr. e. 609) vereséget szenvedett és meg-
halt. Utóda fi a, Jójákim lesz, akit Nékó fáraó tett királlyá. 
De Jósiás király vallási reformjai halála után is meghatáro-
zóvá váltak. Eltávolította az asszíriai kultusz elemeit (Baal, 

termékenységi kultusz, gyermekáldozatok); betiltatta az ősi 
szentélyeket (Siló – itt állt a szent sátor és a szövetség ládá-
ja); a legitim, központosított kultusz helye Jeruzsálem lett; 
megünnepelték a páskaünnepet (saját vagyonából juhokat, 
bárányokat vett a népnek); és Kr. e. 622-ben a Templom fel-
újításakor, átalakításkor – amely része volt a reformoknak 
– megtalálták Mózes ötödik könyvének egy részét, amely-
nek rendelkezései megtartására kötelezték magukat. Úgy 
tűnik, hogy Jósiás reformintézkedéseinek kizárólagos ki-
váltója a templomjavítás során megtalált törvénykönyv. 

Jeremiás a reformok elkötelezett híve volt, éppen ezért 
próféciái tartalma miatt gyakran keveredett konfl iktus-
ba mind a királyokkal és a nép vezetőivel, mind a papok-
kal és más prófétákkal. Jeremiás fellépésétől kezdve bí-
rálta a király és az udvar istentelenségét, bálványimádá-
sát. Mindezek miatt folyamatos szenvedést okoztak neki. 
A testi kínzásokon (börtön, éheztetés, verések, sőt a kút 
mélyére vetés) túl lelki bizonytalanság is gyötri: az első 
években ugyanis nem látja beteljesedni próféciáit, így erőt 
vesz rajta az elkeseredés. Ezenkívül több alkalommal is 
közvetlen életveszélybe kerül, ám amikor a papok megkö-
veznék, akkor a nép felmenti, amikor pedig a nép vezetői 
vetik a kút mélyére, akkor egy Ebed-Melech nevű királyi 
szolga siet a segítségére.

A textusról

A kijelölt textusunk a könyv első fő egységében (1–25. 
rész) a „Jeremiás költészete és prédikációi” (Tokics 2004) 
vagy más néven a „Fenyegető próféciák Júda és Jeruzsá-
lem ellen” (Rózsa 1996) című részben helyezkedik el. A 
7–10. fejezetek többségében prózai szövegek, amelyek a 
deuteronomisztikus feldolgozás nyomait viselik. Témájá-
ban az isteni jogrend semmibevétele szerepel, amely ve-
szélybe sodorja a nép fennmaradását. A 8–9. fejezetek si-
ratóénekek a nép, Júda és Jeruzsálem felett, de a 9. feje-
zetben Jeremiás is vallja a izraelita bölcsességirodalom 
alaptételét: „A bölcsesség kezdete az Úr félelme!” (Péld 9,10) 
A bölcsesség, erő és gazdagság könnyen elbizakodottá te-
szi az embert. Az igazán bölcs az, aki számol Istennek az 
egyéni életet s a világtörténelmet irányító hatalmával. Az 
ilyen istenismeret nem elméleti tudás, hanem az ember 
egész magatartását meghatározó tényező. Isten azokban 
gyönyörködik (Lk 2,14), akiket az ő kegyelmének és ítéle-
tének ismerete belső alázatra és az emberek iránti őszinte 
szeretet megmutatására indít. Az Újszövetség több helyen 
is utal e versekre (2Kor 10,17; Jak 1,9). 

A próféta itt szembefordul azzal az életszemlélettel, 
hogy a bölcsesség, a hatalom és a gazdagság fénypont-
jai az emberi életnek (Pálfy 1965), és szembeállítja velük 
az „igazi értelmességet”. Itt az értelem nem valami em-
berfeletti tudást jelent, hanem az igaz istenismeretet, ta-
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pasztalatot, mindennapi istenkapcsolatot. Az Ószövetség 
gondolkodásában az istenismeret szorosan összetartozik a 
hittel, mert nemcsak azt jelenti, hogy tudunk Istenről, ha-
nem azt is, hogy kapcsolatunk van vele. Jeremiás e három 
kifejezést: bölcsesség, hatalom és gazdagság állítja szem-
be a bölcs élet tartalmával, a szeretettel (cheszed); a joggal 
(mispáth) és az igazsággal (cdáq). A szeretet itt azt az ala-
pot jelenti, amelyre minden emberi közösségnek épülnie 
kell, ez az Isten és az ember kapcsolatának alapja. A bibli-
ai jog forrása az Isten, ő adja a törvényt, ő felügyeli annak 
betartását, és jutalmazza a megtartóit. Az Ószövetségben 
Isten igazsága egy kiindulási alap, amely Isten cselekvése-
iben mutatkozik meg.

Az igehirdetés felé

A dicsekvés szavunkban ott találjuk a dics, dicséret, dicső-
ség szavainkat. Aki dicsekszik, az egyben dicsér is, de csak 
önmagát. A dicsekvés iránya mindig önmagam, de a di-
cséret szava mindig másra irányul. A dicsekvést egyedül a 
dicséret, az istendicséret tudja felülírni, megsemmisíteni. 
A dicsekvés egyirányú (zsákutca), a dicséret viszont visz-
szahat, megerősíti azt, aki kimondja. A dicsekvés mindig 
mások ellen irányul, másokat akar lenyomni. A dicsek-
vés nem hagy szóhoz jutni mást, másokba fojtja a szót. Az 
alábbi jól ismert történet címe Feltűnési viszketegség (lásd 
de Mello 1998).

„Amikor az egyik tanítvány kijelentette, hogy szeretne 
az igazságra tanítani másokat, a Mester a következő pró-
bát ajánlotta neki:

– Tarts egy szónoklatot, amin majd én is részt veszek, 
hogy megítéljem, alkalmas vagy-e a tanításra!

A beszéd nagyon lelkesítő volt. A végén egy koldus jött a 
szónokhoz, aki nekiadta köpenyét – a gyülekezet épülésére.

A Mester később így szólt:
– Szavaid nagyon kenetteljesek voltak, fi am, de még 

nem vagy kész a tanításra.
– Miért nem? – kérdezte az letörten.
– Két okból. Először is, nem adtál lehetőséget annak a 

szegénynek, hogy kifejezze, mire is lenne szüksége. Má-
sodszor, még mindig dicsekedni akarsz az erényeiddel.”

Mindnyájunk természetes emberi tulajdonsága, hogy 
szeretnénk kitűnni az arctalan tömegből. Meg szeretnénk 
mutatni értékeinket, egyedi tulajdonságainkat. Szeretnénk 
jobb színben feltűnni, szeretnénk egy kicsit javítani hely-
zetünkön. Jeremiás prófétán keresztül Isten rákérdez arra, 
hogy mi mivel szeretünk dicsekedni, kérkedni. Mi az erős-
ségünk? Az igénk szerint mindenki azzal dicsekszik, ami-
ben amúgy is jó: a bölcs a bölcsességével, az erős az erejével, 
a gazdag a gazdagságával. Pál apostolnak a korinthusiak-
hoz írt első levelében ezt olvassuk: „Aki dicsekszik, az Úr-
ral dicsekedjék!” (1Kor 1,31) S miután megtanultam Jézus-

sal dicsekedni, ő lesz erős bennem és nem én, ő lesz bölcs 
bennem és nem én, ő lesz az, akinek mindene megvan, és 
nem én leszek az. S igazán az tehet erőssé, bölccsé és gaz-
daggá mindnyájunkat, ha lemondunk mindezekről, mert 
egyszerűen nem minket illet, nem a miénk. Jeremiás nem 
tárgyakban, vagyonban gondolkodik, de érezzük a sorokból 
a kérdést, életünk fő kérdését: ki vagyok én? Mi az, ami az 
enyém? Mi az, ami meghatároz engem? Tükröt tart elénk 
Jeremiás, a 22. vers a jelent mutatja, a 23. vers a jövőt. Ma 
azt gondolom, hogy a bölcsesség, az erő és a gazdagság a jö-
vőm zálogai, az alapok, amelyekre építeni akarok, de egye-
dül istentapasztalatra, -kapcsolatra van szükségem, és ak-
kor megadatik a szeretet, a jog és az igazságosság ma még 
elérhetetlennek tűnő víziója. Tegyük fel a kérdést, hogyan 
és hol állunk ma, és hová akarunk eljutni. A mi egyetlen 
feladatunk: az Úrral dicsekedjünk!
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C Z Ö N D Ö R  I S T V Á N

Tallózó

(Tekintettel arra, hogy a textus 2007-ben hetvened vasár-
napján is alapige volt, és a Lelkipásztor 2007/1. számának 
37. oldalán már olvasható egy tallózó, az ott már megjelent 
kommentárrészleteket mellőzöm.)

„…ne mulandó dolgokkal dicsekedjék, hanem olyasva-
lamivel, ami örök értékű. (…) Isten gyönyörűsége azokban 
telik, akik arra törekednek, hogy utánozzák Istent a szere-
tet, a jog és az igazság gyakorlásában.” (Hertz Biblia jegyze-
tei. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„Semmi értelme, hogy a nép bölcsességével, hatalmá-
val vagy gazdagságával dicsekedjen, egyedül az számít, 
hogy ismerik-e az Urat.” (William MacDonald: Ószövet-
ségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„A próféta ítélethirdetésével szemben a nép állandóan 
a saját képességeit és a nemzet dicsőséges múltját hangoz-
tatta (vele dicsekedett). Ezek azonban Isten előtt mit sem 
számítanak.” (Biblia magyarázó jegyzetekkel. Magyar Bib-
liatársulat – Kálvin Kiadó)

„Jak 1,9k (…) a szegény dicsekedjék méltóságával, a gaz-
dag pedig alázatosságával (…) egymást megvilágító párhu-
zamaként a 22k.-nek.” (Szabó Andor: Lábam előtt mécses 
a Te igéd. Kálvin Kiadó)



3 3 8

„…amelyekkel az emberek nagy előszeretettel dicseked-
nek, mind-mind mulandók. (…) Bölcsességemet idővel kikez-
di a feledékenység. Gazdagságom pedig másokra marad. Ha 
már dicsekedni akarok, azzal kell dicsekednem, hogy isme-
rem Istent. (…) a bölcsesség, az erő, a gazdagság egy időre a 
javamat szolgálhatja, de Isten ismerete az örökkévaló érték!” 
(Chuck Smith: A Biblia lépésről lépésre. Th e Word for Today)

„A dicsekvésem tehát valahogy így hangzik: Uram, fel-
foghatatlan számomra, hogy megismertelek, felfoghatat-
lan, hogy megértem tetteidet, felfoghatatlan, hogy tudom, 
mit tervezel a világgal és személyes életemmel. (…) Dicsek-
szem az embereknek azzal, hogy milyen rendkívüli vagy, 
a kicsiknek, erőtleneknek, bűnösöknek feltárod azokat az 
igazságokat, melyeket nélküled a legkiválóbb képességű 
emberek sem tudnak megérteni, de általad én is felfoghat-
tam. (…) Teremti a szeretetet. Úgy, hogy egyszülött Fiát ad-
ja. (…) Isten teremti a jogot is. (…) Teljesen mindegy, elis-
merjük-e vétkeinket vagy nem, ezek terhe megmarad. (…) 
Amikor Isten jogot akar teremteni, engednünk kell, hogy 
feltárja a gondok valódi okát. (…) Igazságot teremt. Áldoza-
tot hoz értünk, és ez a szeretetáldozat döntően Krisztus ke-
resztjében jelenik meg.” (Bozorády Zoltán: Szentháromság 
ünnepe után 11. vasárnap. In: Hullámhossz. Luther Kiadó)

Illusztrációk

GONDOLATOK

„Annál bölcsebb lesz valaki, minél többet fog tudni a ma-
ga tudatlanságáról.”

Nicolaus Cusanus (1401–1464) német bíboros, teológus, 
fi lozófus és természettudós: Docta ignorantia

„Isten nélkül senki sem tud az maradni, aki valójában; at-
tól való félelmében, hogy csak egy ember, olyan akar lenni 
»mint Isten«, olyan lény, aki csak akkor tud szabadulni a 
félelmétől, hogy nincs joga a létezéshez, ha elérte egy fi ktív 
abszolút lét státuszát. Saját emberségétől szenvedve olyan 
állítólagos tévedhetetlenséget és létében tökéletességet kell 
magával és másokkal elhitetnie, amely valójában mégis 
egy soha véget nem érő tragédiában saját esendőségéről 
és gyengeségéről tesz tanúbizonyságot.”

Eugen Drewermann (1940–) német teológus, 
pszichoanalitikus, író, római katolikus pap: 

Pszichoanalízis és erkölcsteológia

TÖRTÉNET

„A hittant Isten áldott pásztora, Beér nagytiszteletű úr 
tanította, ő vitt konfi rmációra is negyedikes korunkban, 
sose felejtem el, hogy ő tanított a legszebb elvont főne-
vekre: remény, irgalom, megbékélés. Az ő ábrázolásában 

ugyan nem volt Istennek bokrétás kalapja, de oktatása ré-
vén apám lett megint, aki nevetni is tudott, és a konfi rmá-
ciói vizsgán elfogadtatott gennyes fülű, lázas nyúlnak, aki 
alig makog valamit, harminckilenc fokos lázzal sül bele 
a Nikaiai Hitvallásba, mert zúg a feje, nem is hall, beteg 
fülét kitamponozták, be is van kötve, olyan, mint egy kis 
beteg állat. Bizony elfogadtatott a bizottsággal, mert ő is-
merte voltaképpeni ismereteimet is, és felfogta, betegen és 
egymagam, a betegség miatt elgyöngülve állok a vizsgáz-
tatók előtt, le is fogytam, a ruha úgy áll sovány testemen, 
mint egy seprűn. Ő áldott meg a nagy szertartáskor is, Ő 
adta nekem ugyanazt az igét, amivel szüleimet eskette és 
engem kereszteltek, ő mondta nekem a templomból kilép-
ve: Magdolna, ha baj van, sosem embert kérdezz, mindig 
csak Istent, az ember esetleg téved, Isten soha, legfeljebb 
saját érdekedben késik a válasszal.”

Szabó Magda (1917–2007) író: Für Elise

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Félelmetes, hogy mennyire aktuális, mert ma is úgy van, 
hogy mindenki igyekszik magát megmutatni, dicsekszik 
a nagyságával, gazdagságával, előtérbe nyomul az „én”.

Isten hatalma abban van, hogy szeretetet, jogot, igaz-
ságot teremt, ezeket mindenkinek tisztelnie kell, belső tör-
vényünkké kell lenniük.

Dicsekedhetünk-e Isten ismeretével? Nem bántunk-e 
meg ezzel más vallású vagy nem hívő embereket?

Azonos-e az Isten által adott jog a törvények által adott 
joggal?

Manapság muszáj dicsekedni. Ha valaki állásinterjú-
ra megy, annak fényeznie kell magát, meg kell győznie a 
munkaadót, hogy milyen jó tulajdonságai vannak, és mi-
ért lenne ő a legjobb arra az állásra.

Mindent Istentől kapunk, ezért nem jogos a dicsekedés.
Én valahogy nem tapasztalom, hogy Isten szeretetet, 

jogot és igazságot teremt. Két és fél évezred óta soha nem 
valósult meg. Hogy van ez?

„Telik kedvem” – ez azt jelenti, hogy Isten így kívánja.
Párhuzamokat veszünk észre: bölcsesség és szeretet, 

erő és jog, gazdagság és igazság.
A szektásokra jellemző, hogy dicsekednek azzal, hogy 

csak ők ismerik Istent, ők értik és tudják Isten akaratát, ők 
magyarázzák helyesen a Bibliát.

Egyáltalán mit jelent az a szó eredetiben, amit dicsek-
vésnek fordítottak? Mert a dicsekvés ma negatív tulajdon-
ság, de úgy tűnik, mintha itt pozitív lenne.

Ne feledkezzünk meg soha arról, hogy Isten az Úr. Mi 
nem játszhatjuk az Istent.

Isten kinyilatkoztatja a hatalmát, amikor azt mondja: 
Én vagyok az Úr. Nekünk ezért azt kell tennünk, amiben 
neki kedve telik.
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Ezt a felszólítást először magunkra kellene alkalmaz-
ni, azután a családunkban és az egész társadalomban ér-
vényre juttatni.

Nagyon sok a fájdalom és a bánat az emberekben a sze-
retet, az igazság és a jog hiánya miatt.

Szentháromság ünnepe után 12. vasárnap
Ézs 54,7–10

Igehirdetési előkészítő

Exegetikai gondolatok

Szeptember közepe felé haladunk, ezért érdemes fi gyelem-
be venni, hogy a Szentháromság ünnepe utáni vasárnapok 
sorában a 12. egy tanévnyitó istentisztelet is lehet. A vasár-
nap mottója a következő: „Isten igazít meg!” Jánossy Lajos 
pedig az Úr szívvel-szájjal való magasztalását emeli ki, és 
ezt alá is támasztja a lekciókkal. Mk 7,31–37-ben, a süketné-
ma meggyógyításának történetében Krisztus jelenik meg, 
mint aki képes mindent és mindenkit életre kelteni Isten 
dicséretére. 2Kor 3,4–9 alapján pedig felvetődhet a kérdés, 
hogy kit is dicsér a mi szolgálatunk.

Ézs 54,7–10 kivágása egy olyan tíz versből álló egységből 
történt meg, amely az 54. fejezet 1. versével kezdődik. Míg 
az 53. fejezetben az Ebed Jahve-ének előzi meg textusunkat, 
addig a következő részben az asszony és a házasság képébe 
ágyazva az Úr hűsége a nép és Isten viszonyához hasonlítva 
jelenik meg. Több asszonytípust is megtalálhatunk 54,1–10 
egységében, mint például a meddő nőt (54,1), az elhagyott 
asszonyt (54,6) vagy az ifj ú menyasszonyt (54,6). Mindezek-
ben a képekben közös az, hogy a babiloni fogságot elszenve-
dő zsidóság nemsokára megszabadul, és öröme teljes lehet, 
úgy, ahogyan ujjonghat a gyermekeket világra nem hozó nő, 
a megcsalt asszony, sőt az egykor megvetettként kezelt ifj ú 
asszony, mert az Úr nem lett hűtlen, sem csalfa az ő népéhez.

Mintha két arc váltakozása jelenne meg a 7–8. versek-
ben, amikor Isten haragjában (a Károli-fordításban „búsu-
lása felbuzdultában”) elrejtőzik, rövid időre elfordul népé-
től, majd annál nagyobb gondossággal és irgalommal gyűj-
ti össze őket, és mindemellett irgalmaz is az embernek. 
Mindennek a logikája a megváltásban van, hiszen az az Is-
ten, aki elhagy és összegyűjt, aki megharagszik és meg is 
kegyelmez, az egyben a megváltó Úr is. Erre a megváltás-
ra mindig szükségünk van, nemcsak a fogságból szabaduló 
népnek, hanem minden népnek minden időben. Az ember 
örökös részese annak a bűnnek, ami miatt oka van Isten-
nek haragudni, elrejtőzni, de mégis felülkerekedik a meg-
mentő kegyelem. (Igehirdetésre való készüléskor ajánlom 
meghallgatásra az Amazing Grace című dalt vagy a hason-

ló című fi lmet (magyarul A szabadság himnusza), mert ott 
is megjelenik az a kettősség, amelyet az ember méltatlan-
sága és az Isten hűsége közötti szakadék okoz.)

A 7. és a 8. versben egyértelműen kiviláglik a jelzős szer-
kezetekből, hogy Isten sokkal inkább fordul irgalommal a 
nép felé, mintsem haraggal vagy rejtőzködéssel. A rövid 
szempillantásnyi harag és a pillanatig tartó rejtőzködés 
fel sem ér a nagy irgalomhoz és az örök hűséghez. Hason-
lóan nagy aránykülönbség található a Tízparancsolat sza-
vai között is 2Móz 20,5b–6 versekben Isten szeretetének és 
megbocsátásának a javára: „Megbüntetem az atyák bűné-
ért a fi akat is harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek engem. 
De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek en-
gem, és megtartják parancsolataimat.”

A 9. és 10. versekben ismét költőien megszerkesztett 
mondatokkal találkozunk, hasonló felépítéssel, mint az 
előző két versben. Míg a 7. és 8. versben a tagmondatokat 
az „és” – viszont „de” ér telemben is fordított (fordítható?) 
– kötőszó választja el, valamint a „mondja megváltó Urad” 
kifejezéssel fejezi be, addig a 9. és 10. versben is megfi gyel-
hető a „mert”-tel fordított kötőszó, bár már a mondatok ele-
jén, mintegy megindokolva a megváltás eseményét. Irgal-
maz és megváltja az Úr népét, mert ahogyan megesküdött 
Nóé ideje óta, úgy most is tesz egy ígéretet arra nézve, hogy 
haragját többé nem bocsátja az emberekre, ahogyan özön-
vizet sem fog többé. A  kötőszó 10. versben való ismétlé-
se ugyancsak alátámasztja Isten szavának és ígéretének a 
szilárdságát. Minden elmúlhat ezen a világon, az egyetlen 
állandó, hogy Isten marad az ő népével, ahogyan Kálvin 
is írja kommentárjában: „…hamarabb áll az egész világ a 
feje tetejére, mintsem hogy kegyelme csődöt mondjon.” 

A szövetségkötés témája is végigvonul a 9–10. verseken, 
majd végül hasonló kijelentéssel zárul textusunk utolsó 
verse, mint a 8. vers, csak itt az Úr úgy jelenik meg, mint 
aki kijelentéseit könyörülő Istenként teszi. Jobban bele-
gondolva mi is lehetne más Isten és ember szövetségköté-
se, mint könyörületből megkötött szövetség? Nem egyen-
rangú felekről van szó, hiszen mit adhat az ember Istennek?

Az igehirdetés felé

Az igehirdetés fonala több, a textusban előforduló teológiai 
téma mentén vezethető. Az egyben rejtőzködő és önmagát 
kinyilatkoztató Isten már a 8–9. versekben megjelenik, de 
markáns téma lehet a hűség is, amely kifejezésként min-
den második versben előbukkan. Kiemelhető a megvál-
tó és könyörülő Úr képe is, amely a versek szerkezetében 
szimmetrikusan áll ott, de akár a szövetség emberi és is-
teni egyenetlenségeiről is lehet szólni.

Összességében engem azok a hűséggel kapcsolatos határ-
helyzetek gondolkodtattak el, amelyeket lehet, hogy nap mint 
nap átélünk. Mint amilyet Luther Márton is átélt életének ab-
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ban az időszakában, amikor az általa igazságtalannak vélt Is-
tennek próbált megfelelni. De meghallotta a kegyelem Istené-
nek szavát, és nem maradt meg abban a hitben, hogy ennek 
az Istennek nem lehet megfelelni. Sokan ma ebben a hitben 
élik az életüket, és megakasztják őket a teodíceai problémák 
abban, hogy Krisztus követésére a szerető Isten felé igazán el 
akarjanak, el tudjanak indulni. A zsidó nép babiloni fogsá-
ga és az egyháznak a reformációkor emlegetett babiloni fog-
sága után ma is érezhető, hogy az ember önmaga elé gördíti 
az akadályokat, amikor elutasítja Isten kegyelmét, hívó sza-
vát, kedvező és örök életet kínáló szövetségét. Márpedig egy-
re inkább megtapasztaljuk határainkat, például azt, hogy a 
hegyeink tényleg megszűnhetnek, mert elolvadhatnak a jég-
hegyek, a másfajta hegyeket is le tudja bontani az ember bá-
nyászat vagy egyéb ipari tevékenység céljából. Mindezt azért 
teszi, mert saját boldogsága vagy éppen a jól jövedelmező üz-
let a cél, amelynek sikeréért bármilyen tudatos vagy tudat-
alatti pusztítást el tud végezni. Ezen a ponton már az Isten 
iránti és a más emberek iránti hűség sem igazán működik. 
Amiből pedig kevés van, az mindig egyre értékesebbé válik. 
Hűnek lenni és maradni Istenhez, házastárshoz, egyházhoz, 
hazához – ez a Földön egyre nagyobb kincs.

Jelen van ma az az elképzelés is, hogy amint egy cseppnyit 
is érzékelünk Isten haragjából, és ez látszólag hátrányunkra 
válik, szenvedést okoz nekünk, mindinkább Istent látjuk hűt-
lennek vagy érzéketlennek. Viszont akkor sem szabad feled-
nünk, hogy a világot átfogó isteni szeretet mellett az a rövid 
szempillantásnyi hitpróba nem tart örökké! Gary Chapman 
A szeretet mint életforma című könyvében a szeretet hét tit-
ka között harmadikként a megbocsátásról ír. Ott található ez 
az idézet, amelyet ő emberek közötti kapcsolatra vonatkoztat, 
most mégis szeretném példaként állítani arra, hogy Isten örök 
hűségét még pillanatnyi haragja sem törheti meg: „Eredeti ren-
deltetése szerint a harag csupán vendég, nem pedig lakótárs.”

A megváltó és könyörülő Úr segíthet igazán a hűtlen 
emberen, hiszen jobban nem is lehet megragadni az Istent, 
mint Jézus Krisztuson keresztül. Segít is az Úr mindannak 
a sok vádnak az ellenére, ami az emberi szívekből felé árad. 
Krisztus maga Isten irántunk való hűségének legnagyobb 
jele, akit nekünk ezen a vasárnapon is hűségesen kell hir-
detnünk. Maga Jézus volt az, aki itt a Földön a leghűsége-
sebb volt közülünk, hiszen ő hűséges volt egészen a kereszt-
halálig. Az az igazi kegyelem, amikor értelmünket megha-
ladva a mi hűtlenségünk hűséggé egészül ki rajta keresztül.

C H I K Á N  K A T A L I N

Tallózó

(Tekintettel arra, hogy a textus 2008-ban böjt 4. vasárnap-
ján is alapige volt, és a Lelkipásztor 2008/2. számának 33–
34. oldalán már olvasható egy tallózó, az ott már megjelent 
kommentárrészleteket mellőzöm.)

„Noha a száműzetés évei végtelen hosszúnak látszot-
tak, csak rövid epizódnak számítanak Izrael hosszú tör-
téneti útján.” (Hertz Biblia jegyzetei. BibliaTéka CD-ROM. 
Arcanum Digitéka Kft .)

„Isten, aki nemcsak a világot, hanem népét is alkotta, 
»megváltja« népét a fogságból (…). A próféta olyan nagynak 
látja ezt az irgalmat, hogy ehhez képest a fogság csak rövid 
pillanatnak tűnik (…). Nem örökre »rejtette el arcát« népe 
elől (…). De szeretete és irgalma örök! (…) Párhuzamos az 
özönvíz története a babiloni szabadítással. (…) a kegyelem 
ingyenes, nem érdemből való, Gen 8,21. De párhuzamos ab-
ban is, hogy mindkettő univerzális érvényű, az egész em-
beriségnek szóló.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-
ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„A Ter 6,6; 8,21–22 titokzatos teológiájával találkozunk, 
amely szerint Isten megbánta azt, amit tett, vagy Óz 2,19–25; 
11,1–12-ével, ahol Isten nem tudja elküldeni magától jegye-
sét, noha az többször is házasságtörést követett el.” (Jeromos 
Bibliakommentár. Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat)

„Ahogy az 53. fejezet a Szolga engesztelő halálát Isten 
szemszögéből immár bevégzettnek tartja, úgy az 54. és az 55. 
fejezet is úgy tekint erre az eseményre, mint egy olyan új bé-
keszövetség alapjára, amely minden korábbi szövetség betöl-
tése lesz. (…) A Nóéval kötött szövetség ugyanis az egész em-
beri fajjal kötött szövetség volt. (…) Mindez egy egészen új di-
menzióval gazdagítja azt a gondolatot, hogy Sion gyermekei 
jobbra is, balra is terjeszkedni fognak. (…) Isten elkötelezett-
sége irántuk ugyanolyan erős és rendíthetetlen, mint egész 
teremtett világa iránt (9). Nem fogja elpusztítani őket, mert a 
teremtett világ megtartására és megáldására kötelezte el ma-
gát, és ehhez őket választotta eszközül. (…) Istennek minden 
szövetségi ígérete a Szolgában teljesedik be, és az evangéli-
um áldásai, melyeket az 55. fejezet kínál fel, az ő halála révén 
áradnak ki.” (Barry Webb: Ézsaiás könyve. Harmat Kiadó)

„Isten hűségének (…) milyen kézzelfogható hatása van 
mindennapi életünkre. Nem úgy vagyunk-e sokszor, hogy 
ugyan hivatkozunk rá, de nemigen tudunk mit kezdeni ve-
le?” (Németh Pál: Szentháromság ünnepe után 12. vasár-
nap. In: Hullámhossz. Luther Kiadó)

Illusztrációk

GONDOLATOK

„Nem haragszik Isten, de ha komolyan és igazából meg-
haragszik, akkor elveszünk. Nem szívesen súlyt Isten az 
emberekre, de néha, mint igazságos Isten, rákényszerül, 
hogy az istentelen lényre és a neki semmiképp sem tetsző 
gyalázatosságra ráküldje büntetését. Mint amikor szemet 
hunyok, ha valaki megvesszőzi vagy elnáspángolja a fi a-
mat, úgy tesz Isten.”

Luther Márton (1483–1546): Asztali beszélgetések
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„Dicséretes dolog-e a hűség, vagy sem? »Attól függ«, más 
szóval: azoktól az értékektől függ, amelyekhez hűségesek 
vagyunk… Az az erény, amire vágyunk, nem bármilyen 
hűség tehát, hanem csakis jó hűség és nagy hűség.”

Vladimir Jankélévitch (1903–1985) francia 
fi lozófus és zenetudós

„Az, hogy Isten úgy lehetne közel hozzám, hogy mindeköz-
ben Izrael népe távol van, felfoghatatlan egy izraelita szá-
mára. Az ima válasz nélkül marad az ablak nélküli szobá-
ban. Isten közel van mindenkihez, aki őt hívja, de a hívás 
feltételezi a nyitottságot és az igaz voltot. S egy olyan Isten, 
aki Izraelt teljes egészében kihagyva belemegy egy szemtől 
szembe való találkozásba – úgy, hogy közben megkérdője-
leződhet Izrael örökkévalósága, történetének folytonossá-
ga és az, hogy ez a nép éppen történelmén keresztül vállal 
szolidaritást az emberiség történetével –, egy ilyen Isten 
veszélyes absztrakció, gyanús téveszmék forrása.”

Emmanuel Levinas (1906–1995) francia fi lozófus

TÖRTÉNET

1924-ben Hidesaburo Ueno, a Tokyo-i Egyetem Mezőgazda-
sági Karának professzora talált egy akita fajtájú kiskutyát, 
és magához vette. A kutya minden egyes nap kikísérte gaz-
dáját a shibuyai vasútállomásra, esténként pedig kiment elé, 
és együtt tértek haza otthonukba. Így ment ez egészen 1925 
májusáig, amikor az egyik nap Hacsiko, ahogy gazdája hívta, 
hiába várta vissza gazdáját a vasútállomáson, mert az szív-
rohamot kapott és meghalt. A gazdája halála után a kutyát 
elajándékozták, de Hacsiko újra és újra elszökött új gazdáitól, 
és visszatért régi otthonába, míg csak fel nem ismerte, hogy a 
gazdája már nem lakik ott. Ezt követően a vasútállomáshoz 
ment, és attól kezdve nem mozdult el onnan, hanem egyre 
csak várta, hogy gazdája végre megérkezzen. Hacsiko kilenc 
éven keresztül várt a gazdájára a vasútállomás előtt. A vasút-
állomáson és annak környékén dolgozók pedig gondját visel-
ték, és rendszeresen etették a gazdájára váró állatot. 1935-ben 
hunyt el, akkor találtak rá holtan Shibuya egyik utcájában.

1934-ben Hacsikóról mintázott szobrot állítottak fel a vas-
útállomás előtt. A szoboravató ünnepségen Hacsiko is jelen 
volt. Ez a szobor a II. világháború alatt elpusztult, de 1948-
ban a szobrász fi a egy másolatot készíttetett az eredetiről, és 
azt újra elhelyezték az eredeti helyszínen. A szobor máig ott 
áll a Shibuya állomás előtt. (A történetről 2009-ben fi lmet is 
forgattak Hacsi, a leghűségesebb barát címmel.)

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Lenyűgöző igeszakasz. Megdöbbentő. Istennél egy szem-
pillantás lehet akár hetven-nyolcvan esztendő fogság. Egy 
szempillantás nála, és közben nálam hosszú hónapok vagy 

évek teljes magánya vagy érthetetlen, hatalmas, kétség-
beesett csend. Isteni és emberi időszámítás. Szomorúság 
tölt el, amikor Isten elfordulásáról, elhagyásáról olvasok. 
Tudom, hogy ezt érdemlem, semmi sem vagyok előtte. És 
mégis rám tekint, nekem, a bűnösnek tesz ígéretet: ösz-
szegyűjtelek. És azt sem akárhogy teszi: irgalommal. Egy 
pillanat alatt beugrik a boldogmondás: „Boldogok az irgal-
masok.” Isten is boldog lehet, amikor utánunk nyúl, ami-
kor összegyűjt bennünket, mint kotló a csibéit a héja elől. 
Jó volna látni egyszer Isten boldogságát. Talán majd ott a 
nagy asztal körül, amikor végignéz rajtunk.

Nem akarom még egyszer átélni, hogy Isten elhagyott. 
Nehéz volt ismét visszatalálni, nehéz volt Jézusban az ő sze-
retetét megérteni. Ma már biztosan tudom, hogy akkor sem 
voltam egyedül, csak nem más megoldást szerettem volna. 

Nem hirtelen haragról van itt szó, hanem olyan harag-
ról, amelynek a következménye csak kemény lehet. Érde-
kes, hogy a szeretet és a harag is lehet túláradó. Megváltó 
Urunk szinte megbánta, hogy elrejtőzött, mintha kárpó-
tolni akarna miatta, és fokozza a fokozhatatlan irgalmat 
az örök hűséggel.

Gyermekkorom szép emléke Nóé története. Ma felnőtt-
ként, ha nevét meghallom, nem a bárka és nem az állatok 
jutnak az eszembe, hanem a szivárvány, a béke jele. Szá-
momra is ez a legszebb rész, amely az Isten ígéretét tar-
talmazza. Úgy érzem, hogy olyan közel hajol hozzám ma 
is Isten, mint egykoron Nóéhoz. Boldog állapota a bűnös 
embernek, ha tudja: Isten már nem haragszik. Minden-
nek vége lehet, a legbiztosabbnak tűnő, Isten alkotta bérc 
is leomlik egyszer, de békességének szövetsége soha el nem 
múlhat. E mulandó világban örök mi más lehetne, mint Is-
ten szeretete.

Szentháromság ünnepe után 13. vasárnap
Ez 18,1–9.20b–23

Igehirdetési előkészítő

Bevezető gondolatok

Ezékiel (nevének jelentése: „erősítse az Úr”) prófétát Jójákin 
király idejében hívta el az Úr, valószínűsíthetően Kr. e. 
593-ban (lásd Ez 1,2), és működése egészen 571-ig tartha-
tott (lásd Ez 29,17). A könyvet olvasva egyértelművé válik, 
hogy a próféta papként szolgált a babiloni fogság előtt is, 
hiszen jól ismerte a jeruzsálemi templomot, és a város vi-
szonyaival is meglehetősen tisztában volt. Tevékenységének 
helyszínéről megoszlanak a vélemények, több mint valószí-
nű, hogy végig Babilóniában végezte prófétai szolgálatát.

Ezékiel mindvégig azt hirdette fogságban lévő népének, 
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mint idősebb kortársa, Jeremiás az otthon maradottaknak: 
maradjanak hűek a Babilóniával kötött szövetséghez, és bíz-
zanak abban, hogy a fogságban lévő nép, amennyiben képes 
megváltozni, a jövő várományosa: megtartja népét az Úr.

Perikópánk a könyv első nagy szerkezeti egységé-
nek része (1–24. rész), amely Izrael elleni jövendölése-
ket tartalmaz a próféta elhívásától Jeruzsálem elestéig. 
Ezékiel hirdeti, hogy az Úr ítélete várható a közeljövő-
ben, mégpedig Jeruzsálem lakóinak kultikus és szociá-
lis bűnei miatt.

Exegetikai háttér

Fontos tisztán látnunk: Ezékiel Istentől kapott kijelentést 
tolmácsol perikópánk tágabb összefüggésében. A kijelen-
tés közléséhez jó néhány irodalmi műfaj elemeit használja 
a próféta: van a bölcsességirodalomhoz tartozó példabeszéd 
(2. vers), eskü (3. vers), tan, dogma (4., 20., 30. vers), vita 
(2kk, 19–20., 25–26. vers). Textusunk első nagy gondolati 
egysége egy ősidők óta vitatott és sokféleképpen magyará-
zott kérdést vet fel: kinek a tetteiért felelős az egyes ember? 
A közmondásban megfogalmazott problémát dogmaszerű 
ténymegállapítással válaszolja meg Ezékiel (4. vers). Ezt az 
igazságot illusztrálja három casusszal (jóllehet perikópánk 
eleje csak az első casust tartalmazza, a szöveg logikai össze-
függésének megértéséhez ismernünk, értenünk kell mind-
három felsorolt esetet): 

– Az 5–9. versekben a kazuisztikus jog stílusában az 
igaz ember ismertetőjeleit olvashatjuk. „ha valaki…” – 5. 
vers, ill. 6kk: Ezékiel a kazuisztikus jog nyelvén fogalmaz, 
amikor éppen tíz bűnt sorol fel – nem véletlenül. Az isten-
tiszteleten ugyanis a Tízparancsolat alapján kell mérlegre 
állnia minden jelenlévőnek: megtartotta-e az Úr rendel-
kezéseit vagy sem. Az ezt követő következményes főmon-
datok már a szakrális jog stílusában íródtak: „Élni fog!” 
(9. vers) vagy „Nem fog élni!” (13. vers). Ez az úgynevezett 
deklaratorikus formula, amelyet a pap hirdetett ki a szen-
télyhez érkező zarándokoknak. Ez döntötte el, hogy valaki 
részt vehet-e az istentiszteleten, vagy kultikus szempont-
ból tisztátalannak számít.

– A 10–13. versek az igaz ember bűnös fi áról szólnak.
– Végül a 14–18. versek azt az esetet ismertetik, amikor 

egy bűnös embernek igaz fi a születik.
A második nagy gondolati egység már nem a nemze-

dékek felelősségéről szól, hanem az egyén lehetséges dön-
téseiről és e döntések következményeiről. Közelebbről a 
bűnös ember megtérésének lehetőségéről olvasunk a 20–
23. versben.

Megállapítható a deuteronómiumi reform hatása, ugyan-
is Deut 24,16 kimondja: minden egyén a saját bűnéért felelős. 
Nem véletlenül tartják Ezékielt a közösségi felelősség dogmá-
jával szemben az egyéni felelősség dogmája szószólójának.

Ha csak a stiláris jellegzetességekre fi gyelünk (bár ezek 
kétségtelenül érdekesek a teológus számára), elsikkad a lé-
nyeg. Többről van szó ugyanis a szövegben jogi formulák-
nál, tanoknál, dogmáknál: Ezékiel próféta Isten kegyelmé-
ről és igazságáról kapott kijelentést. Felcsendül a megtérés-
re hívó szó, világossá válik az isteni szándék. És ez már nem 
jog, nem törvényeskedés, hanem örömüzenet (23. vers).

Az igehirdetés felé

Az igehirdetés textusa és az oltár előtti ige üzenete, mon-
danivalója egybecseng. Így e vasárnapon a törvénytudó fa-
rizeussal együtt kérdezhetjük: „Mit tegyek, hogy elnyerjem 
az örök életet?” Ezékiel más helyen és más korban feszegeti 
ugyanezt a kérdést. Ő a felelősség felől közelít, a törvénytudó 
farizeus Jézus korában inkább saját cselekedeteiben bízna. 

Az üdvösség központi kérdése a mai embernek? Ne 
áltassuk magunkat: nyilvánvalóan nem az. Könnyű len-
ne párhuzamot vonni Ezékiel Istentől elfordult nemzedé-
ke és a mai kor viszonyai között, de nem dolgunk morali-
zálni a szószéken.

Individualista világban élünk, a ma embere – az ige-
hallgató is – szeret saját maga dönteni életének alakulá-
sáról. Az egyéni felelősség átjárja az élet minden területét, 
jól értelmezhető fogalommal van tehát dolgunk. Ezékiel 
vigasztalja hallgatóit, és ez jó kiindulópontja lehet igehir-
detésünknek: a megtérő ember bűnei „nem kerülnek em-
lékezetbe” (nifal). Egyéni felelősségünk abban áll, hogy el-
fogadjuk-e Isten kegyelmét vagy sem. Lássuk és láttassuk: 
nem mi döntünk a magunk individualista módján Isten 
mellett. Ő már kétezer éve emberré született, döntött mel-
lettünk és értünk.

Ne áltassuk magunkat: mindenkinek el kell számolnia 
tetteivel, életével. Az Ószövetség emberének a tíz ige mér-
legén kellett megállnia, míg nekünk, Krisztus népének az 
ige betöltőjével való viszonyunkról kell elszámolnunk. Ha 
Krisztus személyes megváltónk, akkor bűneink „nem ke-
rülnek emlékezetbe”… Lehet Krisztus mellett és Krisz-
tus ellen dönteni – az egyén felelőssége itt érhető tetten. 
Nagyszüleink, szüleink hite nem fog megtartani bennün-
ket, ahogyan gyermekeinken sem kérhető számon a mi hit-
beli meggyőződésünk. Ha tisztáztuk az egyéni felelősség 
kérdését az üdvösség vonatkozásában, érdemes továbblép-
nünk, aprópénzre váltanunk, saját életünkre vonatkoztat-
nunk a talán kissé elvont teológiai igazságot.

Élni. A szó igazi, teljes értelmében. Központi kérdése 
ez a mai embernek, csak sok esetben az Isten szándékától 
némiképp eltérően gondolkodik erről a bizonyos nagybe-
tűs életről. Ezékiel tolmácsolásában az Istennek tetsző élet 
„receptje” a következő: „…rendelkezéseim szerint él, törvé-
nyeimet megtartja és hűségesen teljesíti.” Jézus példázatá-
ból pedig tudjuk, hogy a törvényt betartani voltaképp ne-
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vetségesen egyszerű: szeretni kell a másik embert. Azt, aki 
összeverve fekszik az úton. Azt, aki mögöttem ideges a sor-
ban, és már harmadszor tolja lábamra a bevásárlókocsiját. 
Azt, aki egyedül neveli kamasz gyerekeit, és épp nincsen 
állása. Azt, aki egész éjjel dolgozik, és mindig elkésik az 
istentiszteletről, de ha csak teheti, ott van, mert ez ad erőt 
neki a hétköznapi terhek elviseléséhez… 

Szeretni az Istent és szeretni a másik embert – voltakép-
pen egyszerű az igazi, nagybetűs élet receptje. Talán annyira 
egyszerű, hogy nem is akarjuk elhinni. Így aztán túlbonyolít-
juk, ragozzuk, csűrjük-csavarjuk a dolgot, önnönmagunknak 
építünk tetszetős légvárakat bölcsességünk és tudásunk kép-
zelt oltárán. Pedig a szeretet nyelve – akár isteni agapéról, 
akár emberi fi liáról van szó – mindig egyszerű.

Ezékieltől tudjuk, hogy az az Isten szándéka, hogy min-
den embernek igazi élete legyen. Itt, e földön és majdan az 
Isten országában. Mert lehetséges Istennek tetsző életet élni 
a babiloni fogságban, a Gulágon vagy egy milliós nagyváros 
mai forgatagában egyaránt. Nem a külső körülmények, nem 
a hely és nem a történelmi kor a meghatározó tényezők eb-
ben a kérdésben, hanem az egyes ember szívének szándéka.

Az Isten szándéka üdvösségünk, életünk kérdésében 
ismert. Erről lehet és kell beszélnünk. Hogy mit kezdünk 
az Isten irántunk Jézusban testet öltött szeretetével? Nos, 
az egyéni felelősség határkövéhez érkeztünk: az igehirde-
tőnek nem feladata megválaszolni ezt a kérdést. Ugyan-
is ha megteszi, épp az igehallgató egyéni felelősségét nem 
tartja tiszteletben… És a válasz, mint minden esetben, le-
het igen, és lehet nem. Tudjuk, hogy Isten igent mondott 
ránk. Válaszolni kellene valahogyan…
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Tallózó

(Tekintettel arra, hogy a textus egy része 2008-ban Szenthá-
romság ünnepe után 3. vasárnapon is alapige volt, és a Lel-
kipásztor 2008/5. számának 199–200. oldalán már olvasható 
egy tallózó az 1–4.21–24.31–32. versekről, az ott már megjelent 
kommentárrészleteket mellőzöm.)

„Nincs ellentmondás a 20. vers és a 2Móz 20,5 között. 
(…) A 20. versben a büntetés nem örök, hanem csak ide-
iglenes.” (William MacDonald: Ószövetségi kommentár. 
Evangéliumi Kiadó)

„»Megbüntetem az atyák bűnéért a fi akat…« (…) Az 
igét azonban akkor sem volt szabad szövedékéből kimet-
szeni, mert a parancsolat ezeríziglen ható irgalmasságot 
ígért az Istent szeretőknek (…). Nincs nagyobb követke-
zetlenség, mint a halált választani. (…) A megtérés az iga-
zi következetesség, ha feltárult a kegyelem.” (Szabó Andor: 
Lábam előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„Hát nem érdekes, mennyire nem szívesen vállalunk 
felelősséget tetteinkért? Mindig igyekszünk valaki mást 
hibáztatni. (…) egyetlen emberért felelek majd – önma-
gamért. (…) te is csak önmagadért felelsz majd. De önma-
gadért mindenképpen felelsz.” (Chuck Smith: A Biblia lé-
pésről lépésre. Th e Word for Today)

„Hogyan és miként kell elfogadni azt, ami szinte min-
den generáció naponkénti tapasztalata: a jelent kikerülhe-
tetlenül meghatározzák az elődök hibái, (…) Isten- és em-
berellenes cselekedetei. (…) Ezek a tapasztalatok és az azok-
ból levont következtetések helytállóak, azonban az már (…) 
az ok és az okozat felcserélése, ha ezt a törvényszerűséget 
a személyes felelősségre és az üdvösség kérdésére is kiter-
jesztik a hívők. (…) Ezékiel igehirdetésére a kortársak vá-
lasza: »Nem következetes az Úr«, s tartok tőle, hogy Jézus 
igéire gyakran a miénk is ez. (…) úgy véltük, hogy az egy-
házhoz való kötődésünk, az őseink hitéhez való (…) ra-
gaszkodásunk biztosítja testünk és lelkünk békességét, az 
örök üdvösséget: az életet.

S Jézus Krisztus éppen ezért, éppen itt hív bennünket 
perbe. Perbe hív a hívők közösségeként és személyesen is 
megszólítva (…), nehogy belekezdjünk valamiféle erkölcs-
nemesítő kampányba, csak nehogy eljátsszuk az erénycső-
szök tetszetős, de haszontalan szerepét! (…) nem az erköl-
cseink romlottak meg, hanem Istenhez, Jézus Krisztushoz 
való viszonyunk, és ez rántott magával minket, szűkebb 
és tágabb környezetünket. (…) Kivezető út csak egy van: a 
megújulás, a megtérés útja.” (Vámos József: Ezékiel köny-
ve I. Evangélikus Sajtóosztály)
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Illusztrációk

GONDOLATOK

„Még hogy sivár fal! Fallá sajtolt édes-édes élet ez; mazso-
laszőlő mazsolaszőlőn!”
„Nem hiszem.”
„Vegyél belőle!”
„A hitetlenség megbénítja a kezem.”
„Majd én a szádba teszek egy szemet.”
„A hitetlenség megbénítja a nyelvemet is.”
„Akkor süllyedj el!”
„Nem megmondtam, hogy ez a fal olyan sivár, hogy elsüly-
lyed előtte az ember?!”

Franz Kafk a (1883–1924) német nyelvű, zsidó 
származású író hátrahagyott töredékeiből

„Egy milliárdos felkeresi a házasságközvetítőt, és tudtá-
ra adja, hogy házasodni készül. A házasságközvetítő nagy 
ügybuzgalommal kezd dicsérni egy minden tekintetben 
szép leánykát, aki egymás után háromszor is elnyerte a 
Miss Amerika címet, de a milliárdos leinti: »Szépnek ma-
gam is elég szép vagyok!« A házasságközvetítő szakmája 
rugalmasságával nyomban dicsérni kezd egy másik meny-
asszonyjelöltet, akinek a hozománya több milliárd dollárra 
rúg. »Gazdag vagyok.« A házasságközvetítő rögtön vált, és 
most olyan menyasszonyt kínál, aki már huszonegy éve-
sen a matematika magántanára, huszonnégy évesen pedig 
az információelmélet rendes tanára lett. »Okos nem kell – 
mondja a milliárdos megvetően –, okosnak magam is elég 
okos vagyok!« Ekkor a házasságközvetítő kétségbeesetten 
kiált fel: »Az ég szerelmére, akkor milyen legyen?« – »Tisz-
tességes« – hangzik a válasz.”

Konrad Lorenz (1903–1989) etológus: A civilizált
emberiség nyolc halálos bűne

TÖRTÉNET

„A legfi atalabb matróz eloldott egy hordót az expedíci-
ót szállító hajó, az Endurance fedélzetén. Épp kinyitotta, 
amikor az expedíció vezetője, Ernest Shackleton odalépett 
hozzá, majd így szólt: »Ne akarj túl sok mindent egyedül 
csinálni addig, amíg ki nem tapasztalod annak minden 
csínját-bínját. Ha baleset történne, mert a hordó lesodród-
na a fedélzetről, a vitorlamestert hibáztatnák érte, mert a 
biztonságos tárolás az ő felelőssége. Ha beavatkozol egy 
másik ember munkájába, mindig jusson eszedbe, hogy ő 
viszi el a balhét, amit igazság szerint neked kéne.« Aztán 
visszaerősítette a helyére a hordót, miközben ezt mondta: 
»Te csúszócsómót tettél rá, de nem ez a jó megoldás. A ten-
geren csak jó megoldásnak van helye.«”

Margot Morell – Stephanie Capparell: 
A Shackleton-modell

Szentháromság ünnepe után 14. vasárnap
Zsolt 32,4–9

Igehirdetési előkészítő

Az igéről

Textusunk a hét bűnbánati zsoltár egyikének középső sza-
kasza. Felirata szerint tanító, tartalma alapján hálaadó jel-
legű írás. Magától értődően tulajdonítható Dávidnak, aki 
még egy évvel Betsabéval kapcsolatos bűne, illetve Uriás 
megöletése után sem volt hajlandó a bűnbánatra, önmaga 
előtt sem ismerte be szörnyű tetteit. Emiatt komoly lelki és 
testi gyötrelmeken ment keresztül. Később azonban alá-
zattal és igazi bűnbánattal Isten kegyelmére bízta magát, 
s elnyerte bűnei bocsánatát.

Egyes vélemények szerint azonban a zsoltár mégsem 
Dávidé. Nyelvezete és gondolatvilága alapján a fogság előt-
ti időben írhatta valamelyik próféta. A zsoltár két boldog-
mondással kezdődik, hangsúlyozva, hogy aki bűnét őszin-
tén megbánva leteszi azt az Úr elé, bocsánatot nyer és bol-
dog ember lesz. Kijelölt szakaszunk viszont még visszautal 
a bűnös ember keserű tapasztalatára: „…éjjel, nappal rám 
nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben.” 
Amíg ugyanis a zsoltáros nem látta be és nem vallotta meg 
bűnét, súlyos teher alatt járt. Isten keze nehezedett rá. Már-
már életerejét is elvesztette, hiszen az Isten szövetségében 
élő ember bűneivel kilép a szövetségből, s ez nemcsak lel-
kileg gyötri meg, de testileg is tönkreteszi. „Aki takargat-
ja vétkeit, annak nem lesz jó vége…” (Péld 28,13)

Az, aki bűnben jár, olyanná lesz, mint az evangélium-
beli eladósodott szolga, akinek folyton nőtt az adóssá-
ga, a terhe. S mivel nem tudott fi zetni, csak egyet tudott 
tenni, kérte urát: „Légy türelemmel hozzám, és mindent 
megfi zetek neked.” (Mt 18,26) S ura – meghallva könyör-
gését – elengedte adósságát. A bűnös számára a megol-
dás útja tehát az, hogy belátja, hűtlen volt Istenhez s az 
ő akaratához. Nincs döntőbb elhatározás az ember éle-
tében, mint amikor végre eldönti, hogy kész megvallani 
vétkét, s ezzel módot ad Istennek arra, hogy megbocsás-
son neki. Az Isten felé fordulás eszköze az imádság, je-
len esetben a bűnbánó, a bűnöket beismerő, azokat Isten-
nek őszintén elmondó imádság. Fontos, hogy ez időben 
elhangozzék. Az „amíg” a helyes, az alkalmas időt jelen-
ti, azt a pillanatot, amelyről később Pál apostol is beszél. 
„A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség nap-
ján megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, 
most van a kegyelem napja!” (2Kor 6,2) Addig kell leten-
nünk bűnünket, amíg az el nem hatalmasodik rajtunk. 
Amíg nem válik krónikussá, gyógyíthatatlanná. A széter 
oltalom, védelem, de titok is. Isten szeretetének nehezen 
megfogható titka, amellyel körülveszi a hozzá forduló bű-
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nöst, megajándékozva őt a megmenekülés örömével. Aki 
pedig bocsánatot kapott, az maga is megbocsát, ő maga is 
feloldozza az ellene vétkezőket. Mivel irgalmat kapott, ő 
maga is irgalmat gyakorol. Mivel ő maga örül, azt akarja, 
hogy mindenki más is örüljön. Mindezt persze csak Is-
tentől jövő bölcsességgel és erővel képes megtenni az em-
ber, önmagától nem. Mert aki nem az Úrra fi gyel, az ok-
talan. Sőt az ige könyörtelenül őszinte: az olyan, „mint a 
ló vagy az öszvér, amelynek kantárral és zablával kell fé-
kezni szilajságát”.

Az ige aktualitása

A vasárnap témája: „A Lélek elevenít meg!” Ez esetünkben 
az Isten előtti megállásra, a bűnvallásra, a bűnbocsánat ké-
résére való indíttatást jelenti. 

Könnyen mondhatjuk persze, hogy bűneinket rend-
szeresen, minden gyónás, minden úrvacsora során meg-
valljuk. Valóban megtesszük, úgy általánosságban, a li-
turgia részeként, mert éppen az következik, mert annak 
van az ideje, mert úgy illik, hogy másokkal együtt mi is 
megtegyük. De vajon részünkről mennyire őszinte, meny-
nyire szívből jövő s mennyire szükségszerű bűneink Is-
ten elé tárása? Számba vesszük-e, néven nevezzük-e bűne-
inket? S ha nem, végeredményben kit próbálunk becsap-
ni: Istent vagy önmagunkat? Gyökössy Endre szerint „[a] 
Zsoltárok könyve Isten és ember dialógusának a könyve. 
A legősibb, legmegrendítőbb imakönyv. A megszólító Is-
ten által megszólított ember elkezd beszélni, mint gyer-
mek az apjához…” Ezt a zsoltárt pedig ugyancsak ő pszi-
choanalitikus zsoltárnak nevezi, s nem véletlenül. Ma már 
az orvostudomány, a lélektan is beszél a bűn és a beteg-
ség összefüggéséről, pszichés eredetű testi bajokról, az 
úgynevezett pszichoszomatikus betegségekről. Neuroti-
kus fáradtságról, egyfajta erőhiányról, amelyet nem lehet 
nyugtatókkal, altatókkal meggyógyítani, rendbe hozni. 
Önmagunkkal kell egyenesbe jönni úgy, hogy Isten előtt 
őszintén és tisztességesen állunk meg, és tőle kérünk se-
gítséget: Uram, elvégezetlen lelki feladataim vannak, nem 
értek önmagamhoz, a saját életemhez. Adjál nekem böl-
csességet! Add, hogy megtaláljam, hol van bennem a bűn, 
a seb, amelyet eddig eltakartam, alaposan elrejtettem elő-
led, de még önmagam elől is, azért nem volt eddig tőle 
szabadulásom és gyógyulásom.

Add, hogy követni tudjam, amire a zsoltár írója (akár 
Dávid volt az, akár egy későbbi próféta) követésre méltó 
példát ad nekünk:

– Nem mentegette vétkét.
– Nem próbálta igazolni magát.
– Nem próbált hibát találni Isten törvényében, amely 

őt ítélet alá vonta.
– Magát okolta bűnéért és nem másokat.

– Őszintén megutálta és elhagyta bűneit, s akkor ke-
gyelmet talált Istennél. Ő leleplezte és megvallotta, Isten 
pedig elfedezte és megbocsátotta bűneit, s ezzel boldog 
emberré tette őt.

Az igehirdetés felé

Őszi nagytakarítás

Szeptember vége van. Fáradtabban ugyan, de még meg-
megörvendeztet bennünket a napsütés, kedvet csinálva 
egy őszi nagytakarításhoz. A felolvasott zsoltárszakasz is 
valami hasonlóra késztet: nagytakarításra, de nem a lakás-
ban vagy kívül az udvaron, a kertben, hanem ott legbelül, 
a lelkünk titkos bugyrait illetően. 

1. Az ember alaptermészete, hogy gyűjtöget. Nemcsak 
divatjamúlt ruhákat, pénzt, könyveket, lemezeket, „fi llé-
res emlékeket”, kacatokat, hanem sajnos bűnöket is, saját 
bűneit. Olyanokat, amelyeket fel sem ismer. Olyanokat, 
amelyeket gyorsan elfelejt. Olyanokat, amelyek elköve-
tését gyorsan megindokolja és megmagyarázza. Olyano-
kat, amelyeket észlel ugyan, de azonnal le is tagad. Olya-
nokat, amelyekért nézete szerint mások, esetleg maga Is-
ten a hibás, vagy az ő rendelkezései, hiszen azok az ember 
számára egyszerűen végrehajthatatlanok. Na és persze 
olyanokat is begyűjt, amelyek ellen nincs és nem is lehet 
„apelláta”, így azokat jól eltakarja, jó mélyre ássa. A töb-
bit, a fennmaradókat pedig – úgy gondolja – már úgyis 
rég „leúrvacsorázta”.

2. S aztán egyszer ennek az összegyűjtött bűnhalmaz-
nak kezd irdatlan nagy súlya lenni. Kezdi agyonnyomni 
az embert. Kezdi úgy betakarni, hogy már-már levegőt is 
alig kap. Kezdi összekuszálni és lehetetlenné tenni embe-
ri kapcsolatait. Kezdi álmatlanná tenni az éjszakáit. Kez-
di felélni erejét, életkedvét. Istenből is már csak egyvala-
mit érzékel az ember: az ő félelmetes, rá nehezedő kezét, 
amely ólomsúlyként ereszkedik vállaira.

3. S akkor az ember egy ponton kénytelen szembenéz-
ni önmagával. Fülébe csengenek Jézus szavai: „Saul, Saul, 
miért üldözöl engem?!” S eléri a disznók vályúja mellől ha-
zaérkező tékozló fi ú önmagát kíméletlenül elítélő őszinte 
kifakadása is: „Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened, és 
nem vagyok méltó arra, hogy fi adnak nevezzenek!” S az em-
ber rádöbben, hogy végre neki is azt kell tennie! Be kell lát-
nia, hogy nincs más megoldás. A ránehezedő bűnhalmaz-
zal – mielőtt az teljesen ellepné és agyonnyomná – igenis 
oda kell állnia az Atya színe elé! Igaz, hogy már korábban 
kellett volna, igaz, hogy már eltelt a nyár, már ősz van. De 
az ő számára e tény sokkal inkább a lehetőséget jelenti, azt, 
hogy még ősz van, még nem állt be a tél. Még lehetséges, 
még alkalmas az idő, még el lehet végezni a nagytakarítást!

4. A Lélek megelevenítő bölcsességével, vezetésével ez 
meg is történik. Meghajlik a korábban merev térd az Is-
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ten előtt, elhangzik az őszinte, a bűnöket néven nevező 
könyörgő imádság, s feleletül rá megérkezik a feloldozás, 
a kegyelem, ami az úrvacsora szentségében kézzelfog-
hatóvá is válik számára. S aki ily módon nyer bocsána-
tot, annak örömben, boldogságban és hálás, megbocsátó 
szeretetben telnek életének további napjai. Eredménye-
sen lezajlik a pszichoanalitikus kúra, a páciens meggyó-
gyul. Meggyógyul, mert még időben jó helyre fordult, az 
egyetlen, bűnöket gyógyítani képes orvoshoz, a bűnök 
bocsánatáért életét odaáldozó, megváltó Krisztushoz. 
Ha pedig az embert újra kísértések és bűnök környéke-
zik meg, akkor az ígéret szerint az Úr tanácsot adó sze-
mét tudhatja magán, hogy oktalan módon ne kezdjen el 
újra bűnöket gyűjtögetni.

L Á S Z L Ó N É  H Á Z I  M A G D O L N A

Tallózó

„…míg nem nyert bűnbocsánatot. Hiába akarta elfelej-
teni: nem lehetett, szakadatlanul égett a jelenléte; hiába 
akarta bagatellizálni: súlya, vádja egyre nőtt; hiába akar-
ta elhallgatni: a bűn kiáltott, úgy, hogy belső világának 
boltjai megremegtek. Kiderül, hogy a bűn élet- és világ-
pusztító elem, s ha meg nem szüntetjük, rámegy emberi 
létünk, testi és lelki egészségünk, külső és belső békes-
ségünk. (…) A bűn kegyetlen realitása volt a zsoltáríró 
első nagy tapasztalása.

A másik (…), hogy egyedül Isten ellen szól minden vé-
tek. (…) A bűnbánat hiánya gyakorlati istentagadás.

A harmadik és legnagyobb a hitnek az a felfedezése, 
hogy Isten bűnbocsátó Isten. (…) Az ótestamentumi ke-
gyesség ott érkezett a csúcspontra, mikor a szent Isten fö-
lött meglátta az igazságos Istent, és az igazságos Isten fölött 
a kegyelmes Istent. (…) Még nem tud erről, hogy a bűnbá-
nat és bűnbocsánat között ott van a nagy áldozat, a Krisz-
tus elégtétele.” (Ravasz László: Az Ó/Újszövetség magyará-
zata. Kálvin Kiadó)

„A bűnbocsánat maga a boldogság!” (William MacDo-
nald: Ószövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„Átélte, hogy miként teszi tönkre az embert testileg és 
lelkileg, ha a bűn megrontja a kapcsolatát Istennel. (…) 
A bűnbocsánat ezzel szemben gyógyít és nem várt örö-
möt hoz”. (Biblia magyarázó jegyzetekkel. Magyar Bib-
liatársulat – Kálvin Kiadó)

„Ki az, akiről az Isten nem vezet feketelistát, és nem 
rója fel a vétkeit? Pál ezt mondja a Római levélben, hogy 
ez az ember az, aki Jézus Krisztusban van.” (Chuck Smith: 
A Biblia lépésről lépésre. Th e Word for Today)

„Örülhetne most már, és mégsem tud örülni neki! Mi-
ért? Mert megszólalt benne egy titokzatos hang – egy kel-
lemetlen fájó, nyugtalanító szó: a lelkiismeret szava. (…) 
Hova vezet a lelkiismeret? Testi és lelki kínlódásba, a pokol 

előcsarnokába (…). Így válik a lelkiismeret-furdalás segí-
tő eszközzé arra, hogy az evangélium hangjait annál tisz-
tábban hallhassa meg az ember. (…) Isten elől csak Isten-
hez lehet menekülni. Ha ezt megértetted, mindent meg-
értettél. És ha meg is teszed, meg is menekülsz, meg vagy 
mentve, meg vagy váltva!” (Joó Sándor: Ne félj, csak higgy! 
Ajtony Artúr)

Illusztrációk

TÖRTÉNET

„…Én már akkorra fölmarkoltam a körtemuzsikát, és 
szó nélkül kotródtam vissza a vackomba. El is aludtam 
mindjárt, de előbb bedugtam a kincset a vánkosomba, 
a lágy pihe közé. Ott ugyan meg nem találja a húgicám, 
akármilyen okos kislány! Ó, bár megtalálta volna, de 
nem is kereste soha többet! Mire fölébredtem a nagy 
csöndességre, akkorra koporsóba is tették a lenge nád-
szálkisasszonyt. Bordács keresztanyám imádkozgatott 
mellette, mert apámék a temetés után jártak. Kereszt-
anyám nagyon bele volt feledkezve az imádságoskönyv-
be, s nem vette észre, mikor én az asztalra fektetett ko-
porsócska mellé suhantam. Kicsit magas volt nekem a 
ravatal, lábujjhegyre pipiskedve akartam a testvérkém 
kezébe lopni a körtemuzsikát, azon pihésen, tollasan, 
ahogy a vánkosból kihúztam, de vézna ujjacskái már 
nem tudták megszorítani.

– Vidd el, Marika, neked adom – súgtam neki.”
Móra Ferenc (1879–1934) író, újságíró, 

muzeológus: Kincskereső kisködmön

VERS

Ady Endre: Köszönöm, köszönöm, köszönöm

Napsugarak zúgása, amit hallok,
Számban nevednek jó íze van,
Szent mennydörgést néz a két szemem,
Istenem, istenem, istenem,
Zavart lelkem tegnap mindent bevallott:
Te voltál mindig mindenben minden,
Boldog szimatolásaimban,
Gyöngéd simogatásaimban
S éles, szomoru nézéseimben.
Ma köszönöm, hogy te voltál ott,
Hol éreztem az életemet
S hol dőltek, épültek az oltárok.
Köszönöm az énértem vetett ágyat,
Köszönöm neked az első sirást,
Köszönöm tört szivü édesanyámat,
Fiatalságomat és bűneimet,
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Köszönöm a kétséget, a hitet,
A csókot és a betegséget.
Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek
Másnak, csupán néked, mindenért néked.
Napsugarak zúgása, amit hallok,
Számban nevednek jó íze van,
Szent mennydörgést néz a két szemem,
Istenem, istenem, istenem,
Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott,
Hogy te voltál élet, bú, csók, öröm
S hogy te leszel a halál, köszönöm.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Mit jelent a szela? A „nagy vizek áradnának” mit jelent? 
Miért nincs az egész zsoltár kijelölve? Az „amíg megtalál-
hat” helyett jobb az „alkalmas időben”.

Ha bevallom bűnömet, és nem takargatom, bűnbocsá-
natot kapok. A bűnbocsánat békességet és örömöt ad. A 8. 
versben: „rajtam tartod szemed” – ennél jobb: „szemem-
mel tanácsollak”; mert kit lehet szemmel tanácsolni? Aki 
rám néz; akivel kontaktus van. Bölccsé tesz és tanácsol: ez 
azt jelenti, hogy nem a saját erőnkből kell megoldani a dol-
gainkat; hogy ne legyen még nagyobb bonyodalom, mint 
Dávid esetében; nem fi gyelt istenre, ezért ő nem tanácsol-
hatta. Mi emberek vagyunk; az oktalan állatot zablával kell 
irányítani; ne várjuk, hogy erővel kelljen Istennek a meg-
felelő irányba vezetnie minket.

A 6. vershez: a tavalyi árvízre gondolunk Magyaror-
szágon: még egy konkrét árvíztől is meg tud menteni Is-
ten. Néha nem a szemével, súlyosabb eszközökkel kell ta-
nácsolnia; mert néha szilaj lovak vagyunk: kicsúszunk az 
Atya irányító karjából; de ő megállít.

Az 5. vershez: milyen jó, hogy többször átélhettem, 
hogy amikor a bűn súlya nyomott, kiszáradtam, fáradt 
voltam, mindez egy pillanat alatt elmúlt, amikor beval-
lottam vétkemet, és az Úr bocsánatot adott. Fontos az 
Istennel való kapcsolat; a bűn az Istennel való szövetség 
felrúgása. A bajokat látva nem tudatosítjuk, hogy a bű-
nöm miatt van így; pedig akkor leszakadna a bűn terhe; 
mi inkább azt gondoljuk a bajok láttán, hogy „ilyen vi-
lágban élünk”. Akár jogos a baj, akár nem: borulj le Is-
ten elé, majd ő tudja, hogy miről van szó, és cselekszik. 
Csak egy kis rész van itt az alapigében kiemelve; de aki 
megtért, az tudja, hogy mi az, ami itt le van írva. Látom, 
hogy mennyi bajból kimentett az Úr, és ezért hálás va-
gyok. Utólag látom sokszor, hogy nem véletlen volt, ami 
történt. Tüneti kezelés helyett oki terápiára van szükség; 
Isten segítségére.

Szentháromság ünnepe után 15. vasárnap
Mt 6,19–21

Igehirdetési előkészítő

A mennyei kincskeresés tízparancsolata – avagy 
rendhagyó igehirdetési előkészítő kincskeresőknek

Ne legyen más irányod, csak az örökkévaló Isten!

A tájolás kérdése alapkérdés. Ezért nagyon nem mindegy, 
min tájékozódik az ember. Jézus nagyon jól tudta ezt. Ne-
ki is megvoltak a tájékozódási pontjai saját zsidó kultúrá-
jában. Ez az a Tórára épített tanítás, amelynek egyik szer-
kesztett változata éppen a Hegyi beszéd, amelyben mai 
igehirdetési alapigénk is megtalálható. A Hegyi beszéd egy 
életirány, egy térkép. Érvényessége örök, aktualitása talán 
soha nem volt ilyen erős. A kincskeresés e nélkül a helyes 
irány és e nélkül a térkép nélkül hiú ábránd.

Ne légy szociálisan érzéketlen!

Nehéz demagógiától mentesen beszélni szociális érzékeny-
ségről. Keveseknek sikerült az emberi történelemben. Jé-
zusnak igen. Számára ez kulcskérdés volt. Nem beszélt 
róla, hanem benne élt, érte élt. A kitaszítottak barátja volt 
ő, aki maga is kitaszított volt bizonyos értelemben. Érzé-
kenysége maximumát mutatta meg az asztalközösségben. 
A kincskeresés e nélkül a jézusi érzékenység nélkül öncélú.

Ne gyűjtögess, tudj elengedni!

Az előző hat évben nyolc alkalommal költöztem. Ha va-
laki költözik, akkor akarva-akaratlanul rendeznie kell a 
tárgyakhoz való viszonyát is, újra meg újra. Emlékek jön-
nek-mennek, tárgyak maradnak-mennek. A szelektálás 
„elviselhetetlen könnyűsége” mellett ilyenkor az ember 
kénytelen szembesülni halandóságával, mulandóságával, 
és a gyűjtögetés értelmetlenségével. El kell tudni engedni 
tárgyakat – sőt néha embereket is – és megtanulni a „nem 
gyűjtögetés” képességét. A kincskeresés e nélkül az elenge-
dési attitűd nélkül hiábavaló.

Ne kihasználd, hanem ápold a teremtett világot!

A mennyei kincskeresés és a teremtett világ védelme szo-
rosan összefügg, sőt korrelációban létezik. Isten országa, 
amely Jézus „igehirdetésének” középpontjában állt, az itt 
és mostban kezdődik el. Isten és ember között, ember és 
ember között, ember és a teremtett világ viszonyában. Té-
ved az, aki különválasztja a mennyei kincs keresését a föl-
di teremtett világ védelmétől. A Teremtő megbízottaiként 
emberi hivatásunk és méltóságunk kérdése ez. A kincske-
resés e nélkül a dupla felelősség nélkül félreértés.
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Ne felejts el imádkozni soha evés előtt a szegényekért!

Rengeteg mindent tanultam Chicagóban az ösztöndíjas ti-
zenegy hónapom alatt, többek között az evés előtti imád-
ságról is. Nem voltam olyan közös vacsorán – jöhetett a 
vendéglátó a világ bármelyik részéről –, ahol ne imádkoz-
tunk volna azokért a szegényekért, akiknek nincs mit en-
niük. Mert nem lehet úgy tapsolni az elitista jóléti keresz-
ténységnek, hogy közben a társadalmi többség napról napra 
szegényebb, és totálisan elveszítette a reményét a kenyere 
megkereséséért folytatott szélmalomharcban. 

A kincskeresés e nélkül a Jézus nevében elmondott min-
dennapi imádság nélkül képmutató.

Ne sajnáld az időt se rá, se rájuk, se magadra!

A kincskeresés idő kérdése is. Nem heti egy óra. Még csak 
nem is heti két alkalom (plusz az éves egyházadó…). A 
kincskeresés sok idő. Sőt maga az életünk ideje. Folyamat. 
Folyamatos. Találkozás vele, velük és saját magammal. Ta-
lálkozások. Dialógusok. Gazdag ifj ú, Nikodémus, Mária 
Magdaléna. Folytathatnám. Közhely, de igaz, hogy az idő 
a legdrágább. És éppen ezért a legkönnyebb eltékozolni. 
Pedig ajándékba kaptuk. Tőle. Bontsuk ki és osszuk meg 
vele. És velük. De úgy, hogy jusson magunkra is. Nehéz 
osztás-szorzás  ez. Amolyan mennyei matek. Ha elcsügge-
dünk, gondoljunk az öt kenyérre és a két halra!

A kincskeresés e nélkül az „időbefektetés” és időmegosz-
tás” nélkül lehetetlen.

Ne légy közömbös a világ tragédiái iránt!

Az apátia kísértése óriási kísértés napjainkban, amikor 
csak úgy zúdul ránk a tragédiák sokasága a különböző mé-
diumokból. Erre kétféle alapvető reakció lehet: a közöm-
bösség és a szolidaritás. Az evangéliumok Jézusa minden 
kétséget kizárólag az utóbbi mellett tette le a voksát, sőt az 
életét, és erre biztatta követőit, és biztatja ma is. Ez a szo-
lidaritás persze túlmutat divatos szólamokon, és konkrét 
tettekben nyeri el végső értelmét.

A kincskeresés e nélkül a szeretetorientált szolidaritás 
nélkül üres.

Figyeld a gyermekeket, ha meg akarod ismerni a kincskeresés titkát!

Övék a mennyek országa. A gyermekeké. Ezt maga a Mes-
ter ígérte meg. Mert ahogyan ők kérdeznek, ők bíznak, ők 
hisznek, ők léteznek, és ahogyan ők keresik az élet valódi 
kincsét, az mindenki számára példaértékű. És elleshető. 
Elsajátítható. Korhatár nélküli odafi gyelés ez. Holtodig-
lan-holtomiglan. 

A kincskeresés e nélkül az egész életen át tartó tanulás 
nélkül önámítás.

Olvass és higgy!

Olvasni emberi dolog. Nem szégyen az olvasás, de hasz-
nos. Mert feltölt. Mert elgondolkoztat. Mert felfrissít. Per-

sze nem mindegy, mit és hogyan. De segítenek ebben a 
bölcsek. Akik tudják a választ a „ment-e a könyvek által a 
világ elébb?” kérdésre. Tudják, de tudják azt is, hogy van-
nak élethelyzetek, határhelyzetek, amikor valami más kell. 
Nem más ez a más, mint maga a hit csodája. Merthogy is-
teni csoda ez, ajándék ez. Nem akarat kérdése.

A kincskeresés e nélkül a Jézus által is meghirdetett hit 
nélkül elképzelhetetlen.

Ne birtokolj, létezzél!

„Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így 
kincsed lesz az égben, aztán gyere és kövess engem!” – mond-
ja Jézus a gazdag ifj únak Márk evangéliuma szerint. „Amit 
birtokolsz, az birtokba vesz. Csak akkor tehetsz meg min-
dent, hogyha már semmid sincs!” – jut eszembe egyik ked-
venc fi lmemnek, a David Fincher által rendezett Harcosok 
klubja című zseniális művészeti alkotásnak egyik legfon-
tosabb mondata. A mai igehirdetési alapigénk alapján a 
kérdés talán úgy tehető fel, ahogyan azt Erich Fromm, a 
neves pszichológus tette fel a Birtokolni vagy létezni? című 
könyvében. A szakember a bibliai történetek alapján is be-
bizonyítja: sokan vélik úgy, hogy a létezés tulajdonképpeni 
lényege a birtoklás, és aki semmit sem birtokol, az nem is 
létezik, pedig a birtoklás és a létezés az emberi tapasztalás 
és cselekvés két alapvetően különböző formája. Jézus má-
ra kijelölt mondatai a Hegyi beszédből nem hagynak két-
séget afelől, hogy ő mire tanítja, mire kéri akkori és mai 
tanítványait, így minket is. Sőt minden kincskeresőnek a 
szívébe vésendő a következő tíz szó: „Mert ahol a kincsed 
van, ott lesz a szíved is.”

A kincskeresés e nélkül a „jézusi tíz szó” nélkül bizal-
matlanság.

G Á N C S  T A M Á S

Tallózó

„…a hol kincsed, legkedvesebbed vagyon, oda irányúl min-
den vágyad, gondolatod és cselekvésed.” (Káldi Biblia jegy-
zetei. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„A vagyongyűjtés nemcsak hiábavaló próbálkozás, de 
megvan az a veszélye is, hogy egyre biztosabban elválaszt-
ja az embert Istentől.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka 
CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„»Van örök kincsünk (…), ez pedig az Isten szent igéje.” 
(…) Ez a kincs nem rozsdásodik, nem lehet ellopni, és soha 
nem devalválódik. Örök. (…) van rangsor (…) is a »meny-
nyei« (lelki) és a »földi« testi kincsek között.

Ez így »elvileg« teljesen világos és bizonyára vitatha-
tatlan. A kérdés a »gyakorlatban« válik izgalmassá: nálam 
ez a rangsor hogyan néz ki? (…) hogyan tudunk eligazod-
ni abban a gondunkban, hogy az értékskála (értékmérleg) 
helyesen működik-e?
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Jézus ezt is megmondja, amikor a szívre mutat! »Aho-
va szíved kötődik, ott a kincsed!«” (Id. Magassy Sándor: 
Perikópák. Magánkiadás)

„Jézus szembeszáll minden olyan emberi tanáccsal, 
hogy pénzügyileg biztosítsuk a jövőt. (…) az egyetlen be-
fektetés, amely nincs veszteségnek kitéve, kincs a meny-
nyekben. (…) Ha a pénzed páncélszekrényben van, akkor 
szíved és vágyad is ott van. Ha a kincsed a mennyben van, 
érdeklődésed oda összpontosul.” (William MacDonald: Új-
szövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„…olyan kincsekre vonatkozik, melyeket már megta-
pasztaltunk ebben az életben, de az örökkévalóságban is 
értékesek lesznek.” (Jeromos-bibliakommentár. Szent Jero-
mos Katolikus Bibliatársulat)

„Csak a jelenben tudunk mennyei kincseket gyűjteni 
magunknak.” (Chuck Smith: A Biblia lépésről lépésre. Th e 
Word for Today)

„Minden ember kincsére pazarolja szívét (hebraizmus), 
értelmét és így egész lényét.” (Ortensio da Spinetoli: Máté 
– az egyház evangéliuma. Agapé)

„A világ javai el akarják fordítani Jézus tanítványának 
szívét. Hová áll a tanítvány szíve? – ez a kérdés. (…) A ja-
vak használatra és nem felhalmozásra vannak. (…) A szív 
az összegyűjtött kincshez tapad. (…) Ahol a kincsem, ott 
a bizalmam, biztonságom, vigaszom, Istenem. Az ilyen 
kincs bálványimádás. (…) az ember szíve igényli, hogy le-
gyen kincse, ezért Jézus akarata szerint is kell kincsének 
lennie – de nem a földön, ahol elenyészik, hanem a menny-
ben, ahol megmarad.” (Dietrich Bonhoeff er: Követés. Evan-
gélikus Sajtóosztály)

Illusztrációk

TÖRTÉNET

(A szín: óriási, zsúfolt aréna. Lent, a puszta földön szétszór-
va több száz kerek csapóajtó, kilinccsel. Az egyik alatt van 
a kincs. Trombita harsan. Jön az első kincskereső.)
A közönség: (tudja, hol a kincs, kiáltásokkal irányítja a 

kincskeresőt, aki bizonytalanul kóvályog, téblábol erre-
arra) …hidegecske! … fagy! … északi sark! … hideg! 
… langyos! … meleg! … hűvös! … langyos! … meleg! 
… langyos! … forró! … kemence! … tűz! … tűzvész! 
… (fülsiketítően ordítva) meggyulladsz! … égsz! …

A kincskeres: (megáll, fölemeli az előtte levő csapóajtó 
fedelét. Füstgomoly, egy ördög nyúl ki az üregből, nya-
kon ragadja a kincskeresőt, s lependeríti a pokolba.)

A közönség: (ujjongva) Még! Még!
(Harsan a trombita, belép az arénába a következő kincs-

kereső…)
Dino Buzzatti (1906–1972) olasz író, 

újságíró, festő, költő: Kincskeresés

GONDOLAT

„Az ezredvég értékválsággal küszködik. Tévedhetetlennek 
tételezett »örök« értékek kerültek a történelem lomtárá-
ba. Új »értékek« jelennek meg, és harsogva hirdetik, hogy 
egyedül az ő birtoklásuk biztosíthat üdvösséget az ember 
számára. A korábbi hamis értékrendtől csak abban külön-
bözik kínálatuk, hogy az előbbi az elméleti, míg az utóbbi 
a gyakorlati materializmus világnézetét ajánlja. Van-e kiút 
az értékválságból? Van-e maradandóan igaz és valóban em-
berhez méltó értékrend? A kérdés különösen etikai, erkölcsi 
szempontból időszerű. Mi a helyes erkölcsi cselekvés nor-
mája? Önmagunknak szabunk-e erkölcsöt vagy van olyan 
erkölcsi törvény, ami mindenkit és minden időben kötelez? 
A kereszténységnek kétezer éve van válasza az emberhez 
méltó értékek után kutató elme számára Jézus Krisztusban, 
aki az »út, igazság és élet« (Jn 14,6).”

Bolberitz Pál (1941–) római katolikus 
pap, fi lozófus, egyetemi tanár

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Milyen üzenetet hallottunk meg az igéből?

Azt mutatja meg nekem ez az ige, hogy mi az Isten szerinti 
helyes életirány: mitől forduljunk el, mit ragadjunk meg. 
Arra világít rá, hogy mire fi gyeljünk a gyermeknevelés-
ben. Arra inspirál ez az ige, hogy szorgalmasan végezzem 
a munkámat, olvassam a Bibliát, és próbáljam követni Jé-
zus szavait – és akkor jó kincseim lesznek. Azt üzeni, hogy 
mindig Istent kell a fi gyelmem középpontjában tartanom, 
mert ha ő marad a szívem közepén, akkor nem kap helyet 
túlzottan a hamis kincs. Arra döbbent rá, hogy milyen 
súlya van a jó cselekedeteknek – hiszen ezek a „mennyei”, 
azaz örök értékek! 

Milyen érzéseket kelt a textus első hallásra?

Jó érzés áraszt el az ige hallatán, mert megerősödik ben-
nem: jó helyen vagyok. Évekkel ezelőtt más kincsek után 
kutattam – mindhiába. De amióta Krisztusnál, őben-
ne keresem, tényleg megtaláltam. Némi feszültséget ér-
zek: eszembe jutott, hogy ma nagyon kevesen gyűjtik a 
mennyeit: a családi, rokoni, munkahelyi kapcsolatokban 
elhaványult az elismerés, a tisztelet, a felebaráti szeretet.

Egy kis bizonytalanság fog el: vajon én jó helyen gyűj-
tök? Bosszúságot érzek, mert eszembe jutottak a harácso-
lók, akik földi kincseket gyűjtve átgázolnak mindenkin és 
mindenen, akiknek a pénz az istenük. Egyfelől szomorúság 
jelenik meg bennem, hiszen a világban körbenézve látom: 
mennyire a rossz kincset gyűjtik az emberek, és mennyi-
re hiábavaló erőfeszítések ezek… Másfelől az a jó érzés tölt 
el, hogy nem minden hiábavaló! Van kincs, ami örök, van, 
ami nem múlik el. Melegség tölt el, mert tavaly karácsony-
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kor éppen ezt az igét hímeztettem ki és kereteztettem be, 
hogy a fi am és családja ajándéka legyen. 

Melyik mondat rezonált bennünk külnösen erősen?

Egyértelműen a 21. vers: „Mert ahol a kincsed van, ott lesz 
a szíved is.”

Milyen párhuzamos helyet juttatott eszünkbe?

A gazdag ifj ú esetét, aki jobban ragaszkodott a földi kin-
csekhez. 

Nikodémus esetét, akinél az újjászületésről van szó: 
csak így változhat meg az ember értékrendje, irányultsá-
ga. Tim 1,14: „A rád bízott drága kincset őrizd meg a ben-
nünk lakozó Szentlélek által.” A nagyobb csűrt építeni aka-
ró bolond gazdag esetét, aki gyűjti a javait, de nem számol 
vele, hogy lelkét bármikor elkérheik.

A prédikátor szava: „Láttam, hogy mindaz, amit vég-
hezvisznek a nap alatt, csak hiábavalóság és hasztalan eről-
ködés.” (Préd 1,14) 

Mi az amit megkérdeznénk a textus kapcsán?

Milyen konkrét lelki kincset kell gyűjteni egy hitben „kez-
dőnek”? Hogyan lehet ma ennek a jézusi mondatnak az iga-
záról meggyőzni emereket? Hogyan tudjuk ezt betartani? 
Az is rossz kincsgyűjtés, ha az ember saját családjáról akar 
gondoskodni, az ő jövőjükről? 

Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap
Mt 6,1−6

Igehirdetési előkészítő

Első olvasásra úgy tűnik, egyszerű dolgunk lesz ezen a 
vasárnapon: késztetni kell híveinket az adakozásra (az 
egyházunkban jelenleg siralmas adakozási kedv növe-
lésére) és az imádkozásra (amelyet sokszor csak akkor 
gyakorolunk, ha már minden emberi ténykedés kudar-
cot vallott); fel kell hívni a fi gyelmet ezek képmutató 
formáira, vagyis arra, hogy ne emberek megnyerésére 
törekedjenek vele, mint a farizeusok, és buzdítani kell a 
gyülekezetet arra, hogy Istennek a titokban való adako-
zás és imádság tetszik, vagyis szerénységgel és alázattal 
adakozzunk, imádságunk nem tartozik másra, csupán 
Istenre és magunkra.

Ha az első olvasásnál megállunk, erkölcsprédikációt 
fogunk mondani. Beszélünk arról, milyen cselekedetek-
ben nyilvánul meg a jóindulatú ember. Így azonban Isten 
igéje, törvénye és evangéliuma még nem szólal meg ige-
hirdetésünkben.

Feltétlenül fontos, hogy igénket belehelyezzük kontex-

tusába, és fontos az is, hogy megnézzük, az egyházi esz-
tendő melyik ünnepén szólal meg igénk szószékeinken.

Igénk a kontextusban

Mt 6,1–6 a Hegyi beszéd része, vagyis Jézus törvényértel-
mezésének egy szakasza. A törvénymagyarázat alaphangja 
az, hogy Jézus nem eltörölni jött a törvényt, hanem betöl-
teni. Ezért a törvény továbbra is érvényben marad, általa 
Isten közli akaratát az emberrel, és az ember el nem vehet 
belőle. Jézus a törvényt Isten radikális követeléseként mu-
tatja be, vagyis nem csupán a cselekedetekre, hanem az em-
ber egészére: gondolataira, érzéseire, érzelmeire, szavaira 
is vonatkozó isteni akaratként. Jézus törvényértelmezése 
nyomán – amelyet példákon keresztül szemléltet, példá-
ul az 5. és a 6. parancsolat magyarázata − világossá válik, 
hogy nincs olyan ember, aki Isten akaratát, törvényét meg 
tudná tartani, ahogyan teológiai kifejezéssel mondjuk: ké-
pes lenne a törvény által igazzá lenni. Ez az állítás egyedül 
csak Jézusra igaz, csak ő tudja a törvényt tökéletesen meg-
tartani, azaz betölteni.

Hallgatóságának mégis azt mondja: „ha a ti igazságo-
tok messze felül nem múlja az írástudókét és a farizeuso-
két, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek orszá-
gába.” (Mt 5,20) Vagyis valami olyan igazságot hirdet meg 
hallgatóinak, ami több, mint a törvényt betölteni kívánó, 
ám Jézus törvényértelmezése szerint arra képtelen írástu-
dók és farizeusok igazsága. Azt az igazságot hirdeti meg 
hallgatóinak, amely nem önerőből, hanem ajándékként 
lesz az övék. Nem „megdolgoznak” érte, nem cselekednek 
érte, hanem befogadják. Nem igazzá teszik magukat, ha-
nem igazzá tétetnek – megigazíttatnak. Ez az igazság Jé-
zusban adatik, aki betöltője a törvénynek. Az igazság tehát 
Krisztusban és Krisztus által lesz az emberé, úgy is mond-
hatjuk: igazságunk Krisztusban van elrejtve. Ez a „mesz-
sze felülmúló” igazság.

Az 5,20-ban használt görög szó: , azaz igaz-
ság, textusunkban is megjelenik. Amit mi Bibliánkban ke-
gyességnek olvasunk, az az eredetiben igazságként szere-
pel. Mt 6,1 tehát szorosan kapcsolódik 5,20-hoz, és inti a 
hallgatókat arra, hogy igazságukat, amelyet tehát nem ki-
érdemeltek vagy megdolgoztak érte, hanem kaptak, ne 
az emberek előtt gyakorolják, hanem rejtetten, titokban.

Ezt az intést azután három példán keresztül világítja 
meg: az adakozás, az imádság és a böjtölés példáival. Eb-
ből az első két példa textusunk része.

Miért inti erre Jézus a hallgatóit? Miért jelenti az igaz-
ság (kegyesség) helyes gyakorlatát a titokban végzett ada-
kozás és a belső szobában való imádkozás? Csupán azért, 
mert így nem képmutató? Nem akar emberi dicséretet, el-
ismerést nyerni? Talán ezért is. De legfőképpen nem ezért. 

Jézus a példákon keresztül ismét a törvény általi igaz-
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zá válás és a több igazság között tesz különbséget. Aki a 
törvény által akar igaz lenni, annak szüksége van a nyil-
vánosságra, mert ebben mutatkozik meg számára, hogy ő 
más, mint a többi, ő betölti a törvényt. Magassy Sándor ír-
ja: „Itt a legkomolyabban vett igazolása folyik a törvény-
megtartó igyekezetnek, s eme igyekezet hiteles voltának. 
Az »emberek dicsérete« éppen ezért itt nem az emberek 
ámulatának kivívásáért folytatott küzdelem nagyon is ké-
tes eredményére utal, hanem ellenkezőleg: az Isten tetszé-
séért vívott kemény küzdelem »eredményességének« em-
beri kontrollal való megerősítésére, s ezáltal a jó lelkiisme-
ret elnyerhető voltára és a megszerzett üdvösség hitének 
megalapozott voltára.”

Aki azonban ajándékként kapja az igazságot, annak 
nincs szüksége a nyilvánosságra és a nyilvánosság igazo-
lására, annak igazságát Istennek nem kell bizonygatnia. 
Megváltozik tehát benne az igazság gyakorlásának indíté-
ka. Nem a törvény általi megigazulás bizonyító kényszere 
hajtja, hanem a Krisztusban és Krisztus által elnyert igaz-
ság felszabadult öröme, a hála készteti igazsága (kegyessé-
ge) gyakorlására. Ezért történhet titokban az adakozás, a 
jó cselekedet és az Istennel való bensőséges kapcsolat ápo-
lása, az imádkozás. 

Igénk helye az egyházi esztendőben 

Liturgikus könyvünk az ünnep témáját így fogalmazza 
meg: „Életünk el van rejtve Krisztusban!” Összecseng ez-
zel az, amit Jánossy Lajos mond erről a vasárnapról, hogy 
húsvét örömhírét hirdeti meg az őszben az ünnep óegyhá-
zi evangéliuma alapján, ami a naini ifj ú feltámasztásának 
története. Az epistola is a Krisztusban való élet gazdagsá-
gáról beszél. 

Textusunk pedig az adakozás és az imádság mint ke-
gyességünk gyakorlásának egy-egy jellegzetessége titok-
ban való cselekvésére buzdít, mert maga a kegyesség is 
(az igazságunk) rejtett: Krisztusban van elrejtve. Igazság, 
megigazulás, élet, keresztény élet és annak aktivitása így 
kapcsolódik össze ezen az ünnepen istentiszteletünkön.

Az igehirdetés felé

E világban az élet a teljesítményekről szól. Minél maga-
sabb pontszámot igyekszik elérni a felvételiző, minél több 
profi tot akar elérni a vállalatvezető, minél több elismerésre 
törekszik az ember. De ami emberek előtt igazságot szerez 
nekünk (justitia civilis), az kárhozatos, ha Isten előtt gya-
koroljuk (justitia coram Deo).

Micsoda teljesítményre voltak képesek a jézusi példák-
ban megnevezett farizeusok! Böjtöltek (talán hetente két-
szer is, lásd Lk 18,12), tizedet adtak mindenből, a kijelölt 

időpontokban elvégezték az előírt imádságokat. Mi csak 
ámulhatunk azon, milyen vallásos buzgóság mutatkozott 
meg bennük. Elmondhatjuk: bárcsak ma is ilyen felelős-
séggel, igyekezettel adakoznánk mi is, és bárcsak olyan ko-
molyan vennénk az ige biztatását: „Szüntelen imádkozza-
tok!”, mint a farizeusok! És Jézus mégis képmutatóknak 
nevezi őket, és óvja övéit attól, hogy hasonlóan cseleked-
jenek. Talán magával a cselekedettel van baja Jézusnak? 
Talán elég kevesebbet adakozni, vagy egyáltalán nem he-
lyes adakozni? Talán a nyilvánosan elmondott imádságo-
kat ostorozza Jézus?

Jézus a cselekedetek mögött álló szándéktól óv. Ha 
cselekedeteimmel teljesíteni akarok Isten előtt, ha ada-
kozásommal és imádkozásommal Isten elismerését aka-
rom kivívni, akkor baj van. Miért adakozol? Miért imád-
kozol? Ez az igazán fontos kérdés, és önvizsgálatra kész-
tet, hogy feltárja, ha képmutató az adakozásunk és az 
imádkozásunk. 

Mert − és ez igénk evangéliumi mondanivalója − akik 
Krisztushoz tartoznak, azok megszabadultak a „teljesít-
ménykényszertől” (igazságuk van). Krisztusban és Krisz-
tus által szabadon, hálából adakozhatnak, Krisztusban és 
Krisztus által bensőséges, imádságos kapcsolatban lehet-
nek Istennel. S ha jókedvűen adakozunk, Urunk, aki lát-
ja szívünk szándékát – igénk szavával élve –, megfi zet ne-
künk. És meghallja csendben elmondott imáinkat, meg-
hallgatja azokat, és javunkra cselekszik.

Elrejtve Krisztusban 

1. Az adakozás a jó cselekedetek gyűjtése helyett a há-
la és köszönet megnyilvánulása.

2. Az imádkozás előírt imádságok kötelező elmondása 
helyett bensőséges kapcsolat Istennel.
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I S Ó  D O R O T T Y A

Tallózó

„Ha valakit mégis megkísértene ez az indulat, inkább a 
legteljesebb rejtettségben keressen ellene védelmet. (…) 
tamieion »belső helyiség a lakásban, kamara«: nincs szük-
ség külön megszentelt helyre, mert nem a hely szenteli meg 
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az imádságot, hanem fordítva.” (Jubileumi kommentár. 
BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„…az emberek csodálatát kivívni szándékozó imádság 
egyáltalán nem is imádság.” (Szegedi bibliakommentár – 
Újszövetség. Korda–Bencés)

„Jézus itt a köteles (!) jótékonykodás (6,1–4) és (…) ima-
élet (6,5–6) kérdését veszi elő. (…) e két kérdésben alkalma-
zott „csúcstechnológiát” vizsgálja és bírálja.” (…) A farize-
izmus nem cinizmus, (…) ahol »minden csak színjáték«! A 
farizeizmus = buzgóság Jézus nélkül, hamis reménységgel!” 
(id. Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Jézus ezzel nem törölte el a közös istentiszteletet vagy 
a gyülekezetben való imádkozást. (…) maga is igen gyako-
rolta ezt. (…) Éppoly hiba volna (…) a belső szoba kedvé-
ért kerülni a templomot, mint templomot gyakorolni ma-
gános áhítat nélkül.” (Ravasz László: Az Ó/Újszövetség ma-
gyarázata. Kálvin Kiadó)

„Nem a cselekedet az, amit Isten elítél, hanem az in-
díték. (…) Ezt az igehelyet nem kell erőltetetten úgy értel-
mezni, mintha tiltaná, hogy bármilyen ajándékot meglás-
sanak mások.” (William MacDonald: Újszövetségi kom-
mentár. Evangéliumi Kiadó)

„Seneca (…): »Aki nyilvánosságra hozza erényét, nem 
az erényen, hanem a dicsőségén munkálkodik.«” (Jero-
mos-bibliakommentár. Szent Jeromos Katolikus Biblia-
társulat)

„A kegyesség kifejezés (szó szerint: igazság) a részt az 
5,20-szal köti össze.” (Biblia magyarázó jegyzetekkel. Ma-
gyar Bibliatársulat – Kálvin Kiadó)

„Ez volt az egyetlen zárható hely a házban, leginkább 
az éléskamra, zavartalanul lehetett keresni ott Isten aka-
ratát.” (Szabó Andor: Lábam előtt mécses a Te igéd. Kál-
vin Kiadó)

„Az egész szakaszra vonatkozó bevezető vers utal 5,20-
ra. (…) a farizeusoknak a vallásos buzgóságát, sőt az élet 
odaadásáig is elmenő áldozatkészségét Jézus nem vonja 
kétségbe. Mégis »képmutatás«, vállalt szerep eljátszása (…), 
ha valaki vallásos buzgóságának a gyakorlásában tekintet-
tel van arra, hogy felebarátai mit mondanak.” (Karner Ká-
roly: Máté evangéliuma. Keresztyén Igazság)

„Aki meg akar tanulni Isten akarata szerint élni, annak 
el kell felejtenie az emberi vélekedéseket, és nem kell ma-
gyarázkodnia, hogy mit miért tesz.” (Frederick Neumann: 
Az új szív. A Hegyi beszéd magyarázata. Kálvin Kiadó)

Illusztrációk

TÖRTÉNET

„A püspök és húga épp föl akart kelni az asztaltól, amikor 
kopogtatás hallatszott.

– Szabad – mondta a püspök.

Kinyílt az ajtó. Különös és izgatott csoport jelent meg 
a küszöbön. Három férfi  a gallérjánál tartott egy negyedi-
ket. Hárman csendőrök voltak. A negyedik Jean Valjean.

A püspök oly élénken, ahogy magas korától kitelt, oda-
lépett a csoporthoz.

– Á, ön az! – kiáltott fel, Jean Valjeanra tekintve. – Na-
gyon örülök, hogy látom. Igen ám, de én a gyertyatartókat 
is önnek adtam. Azok is ezüstből vannak, bizonyára meg-
kaphat értük kétszáz frankot. Miért nem vitte el a gyertya-
tartókat az evőeszközökkel együtt?

Jean Valjean kerekre nyitotta a szemét, és ahogy a püs-
pökre nézett, azt a kifejezést semmilyen emberi nyelv le 
nem írhatja.

– Így hát igaz, méltóságos úr – szólt a csendőr őrmes-
ter –, amit ez az ember állít? Találkoztunk vele. Úgy ment, 
mint aki eliszkol. Megállítottuk, kíváncsiak voltunk, mit 
visz. Ezeket az evőeszközöket…

– És azt mondta – vágott közbe mosolyogva a püspök –, 
hogy egy öreg pap bácsitól kapta, akinél éjszakára megszállt. 
Értem már. És önök visszahozták? Tévedés volt.

– Eszerint útjára bocsáthatjuk? – kérdezte az őrmester.
– Természetesen – válaszolt a püspök. (…)
– Barátom, mielőtt távozik – szólt a püspök –, itt van-

nak a gyertyatartói. Fogja.
A kandallóhoz ment, levette a két ezüst gyertyatartót, 

és odaadta.”
Victor Hugo (1802–1885) francia költő, 

regény- és drámaíró: Nyomorultak

VERS

Rónay György: Szerda este

Szerda este Szabó Jánosék ajtaján koldus képében zörge-
tett az Isten 
s kért egy falásnyi kenyeret a kenyerükből. 

De Szabó János ideges volt és rákiáltott: 
„Hordd el magad innét, csavargó!” 

Hanem az asszony megszánta az öreget, s kiszólt a küszöbön: 
„Várjon csak, jó ember, maradt tegnap délről egy tálka 
levesem, 
megmelegítem, ha megissza.” 

Az öreg leült a küszöbre, megvárta, míg a leves megmelegszik, 
aztán fogta a tányért és kihörpölte az egészet. 

Azzal fölállt és elköszönt. 

Odabent közben Szabó János 
leakasztott a szekrényből egy viseltes kabátot. 
„Ezt – mondta az asszonynak – neki adnám.” 
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Az asszony vállat vont. Az ember topogott egy ideig, 
aztán mégis kiment, hogy a koldusnak adja a kabátot. 

De az Isten akkor már messze járt, 
s lassan eltünt a jegenyék közt. 

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Jellemző ránk, emberekre, hogy minden cselekedetünk 
alapja a jutalom, fi zetség. Jézus nem is próbálja ezt „hely-
retenni”. Csak az igazi jutalom, illetve fi zetség forrására 
szeretné fi gyelmünket irányítani. Amit pedig mond, az tu-
lajdonképpen a jutalom nélküli, arra nem kacsingató életet 
jelenti! Ha igazán megértjük ezt az igét, akkor azt hiszem, 
hogy ezt kell megértenünk.

„Vigyázzatok – mondja –, a kegyességeteket ne az embe-
rek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem 
kaptok jutalmat mennyei Atyátoktól.” Nagyon fontos üze-
net ez számunkra, ugyanis mi hajlamosak vagyunk az em-

berek előtt kedvező színben mutatkozni, tetszelegni a „jó 
ember” képében a „jó cselekedeteink” által. De ez nem a 
szív cselekedete, pedig Isten a szívünket vizsgálja. Ha fon-
tosabb számunkra a világi dicsőség, akkor nem részesü-
lünk Isten dicsőségében. Nagyon nehéz, hogy az életün-
ket ne a földi életben való boldogulás és kiemelkedés adja, 
hanem a láthatatlanra tekintsünk. Hagyjuk, hogy Krisztus 
szeretete munkálkodjék bennünk, hogy felfoghassuk, „mi 
a szélesség és hosszúság, magasság és mélység” létünkben.

Tudnunk kell, hogy bármit is teszünk, amint megje-
lenik a gondolatunkban, hogy ez kegyesség, ez jótett, és 
erről szívesen beszélünk is, már meg is szűnt annak len-
ni. Nem véletlenül tanít Jézus, hogy „ne tudja a bal kezed, 
mit tesz a jobb”.

A mi jutalmunk nem e világi, a mi jutalmunk és dicső-
ségünk Jézus Krisztus; már előre megkaptuk, anélkül, hogy 
bármit is tettünk volna érte. Csupán hitből. Ez az, amit Je-
remiás így fogalmaz: „Jó csendben várni az Úr szabadítá-
sára.” Ő is tudta, pedig még nem is ismerte Jézust, hogy az 
Úr nagyon szeret. Legyen nekünk ennyi elég!

Jézus Krisztus mint középpont
Bibliatanulmány Kol 1,15–20 alapján1

L O V A S  A N D R Á S

B I B L I A T A N U L M Á N Y

Parsifal és a halászkirály legendájának egy részletét így 
idézi fel Mircea Eliade: „Emlékszünk a rejtélyes betegség-
re, amely megbénította az öreg királyt, a Grál titkának 
őrzőjét. És nemcsak ő betegedett meg, körülötte is min-
den romlásnak indult: a palota, a tornyok, a kertek; az 
állatok nem szaporodtak, a fák nem hoztak gyümölcsöt, 
a források kiapadtak. Sok orvos próbálta meggyógyítani 
a halászkirályt, de minden eredmény nélkül. Éjjel-nap-
pal érkeztek a lovagok, és mindnyájan a király egészségi 
állapota felől érdeklődtek. Egyetlen lovag akadt csak – 
szegény, ismeretlen s egy kicsit nevetséges is –, aki fi ty-
tyet hányt a ceremóniára és az etikettre: Parsifal. Ő egy-
szerűen odalépett a királyhoz, s minden teketória nélkül 
csak ennyit kérdezett: Hol a Grál? S ebben a pillanatban 
minden megváltozott. A király kikelt betegágyából, a pa-
takok és a szökőkutak ismét csörgedeztek, a természet 
újraéledt, még a kastély is csodálatos módon megújult. 

 1 Elhangzott a 2010-es Szarvason rendezett 8. Szélrózsa evangélikus 
ifj úsági találkozón, amelynek témája: Középkezdés – veled.

Parsifal néhány szava elegendő volt, hogy az egész Termé-
szet újraszülessen. De ez a néhány szó a legfontosabbra: 
a lényegre vonatkozott, amely nemcsak a halászkirályt 
érintette, hanem az egész Mindenséget is: hol a szentség, 
az egyetlen igaz valóság, az Élet Középpontja, a halhatat-
lanság forrása?” (Eliade)

Hol a szentség, az egyetlen igaz valóság, az élet közép-
pontja, a halhatatlanság forrása? Hol van a középpont? 
Mi vagy ki az, ami, aki összeköt? Minden korban, minden 
kultúrában jelen van ez a megkerülhetetlen kérdés. Min-
den kultúra és kor megválaszolja a maga módján. Léte-
zik-e, létezhet-e egy egyetemes, mindenkire érvényes kö-
zéppont? Erre vissza fogunk térni. De először lássuk egy 
mai formáját a középpontnak, egy mai, modern mítoszt, 
amely ha nem is megválaszolja, de meglovagolja a kérdést.2 
A reklám Th e Real Th ingnek, az igazi és végső valóságnak 
nevezi a Coca Colát. Ez is egy válasz… Th e real thing… az 
igazi és végső valóság…

 2 http://www.youtube.com/watch?v=EaXOttV2VJ0&feature=related
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Pál apostol a következő választ adja a kérdésre: Kol 1,15–
20. Kicsit súlyosabb, mint a Coca-Cola – de talán többet is 
nyújthat ma nekünk.

Lássuk hát,
• mit mond Pál Jézus Krisztusról mint középpontról;
• mi a gyakorlati jelentősége annak, hogy Jézus Krisz-

tus a középpont;
• hogyan léphetünk be ebbe a valóságba.

Mit mond Pál Jézus Krisztusról mint középpontról? 

(A középpont természete)

A bibliai szöveghez bevezetésül két dolgot kell hangsúlyoz-
ni. Az első, hogy mindaz, amit Pál elmond Jézus Krisztus-
ról – súlyos, elvontnak tűnő, talán tőlünk távoli nyelven –, 
nem önmagáért való. Nem „dogmát ír”, hogy azután le-
gyen mit hinni Jézus követőinek, akik a tiszta tan megvé-
dése és továbbadása érdekében mindenre képesek. Bármit 
olvasunk a Bibliában, az kapcsolatról szól: Isten és népe 
közösségéről. Bármit olvasunk, az az életünkkel, a legva-
lóságosabb, legevilágibb életünkkel kapcsolatos. Az a „real 
thing”. A Kolossé városában élő keresztények életében kér-
désessé lett az igazi középpont. Nem az, hogy Jézus Krisz-
tus fontos-e számukra, és valóban újat kezdett-e bennük. 
Hanem az a kérdés, hogy van-e, szükséges-e Jézus mellett 
más középpont. Nem az a kérdés, hogy Jézus rendkívüli-e, 
hanem az, hogy egyedülállóan, mindent megelőzően és 
mindenre elégségesen ő-e a középpont. Elég-e Jézust imád-
ni, vagy mellette meg kell jelenni más középpontoknak is? 
És ez nem pusztán a „vallást” érintő, hanem a mindenna-
pi élettel kapcsolatos probléma. Hogyan tegyenek eleget a 
különböző kozmikus (angyali, démoni) erők egyesek által 
hirdetett elvárásainak? Ha Jézus követői, fi gyelniük kell-e 
az égitestek pillanatnyi állását, ami befolyásolhatja őket? Ha 
Jézus követői, hogyan viszonyuljanak ételekhez, italokhoz, 
amelyeket mások a hitükre, spiritualitásukra nézve ártal-
masnak mondanak? Pál azért ír, hogy Jézus Krisztus ab-
szolút középpont legyen számukra. A második megjegyzés 
ehhez kapcsolódik. Az apostol e sorai szinte elragadtatott 
nyelven magasztalják ezt a Krisztust. Sokkal inkább tartoz-
nak a dicsőítő, magasztaló imádság műfajába és így a köl-
tészet világába, mint a teológiai olvasókönyvek közé. Nem 
tanítást, hanem himnuszt olvastunk.

Az apostol Jézus Krisztus egyedülálló és központi voltát 
először a teremtésben, majd az újjáteremtésben adja elénk.

A Fiú a teremtés középpontja

Hogyan, miért, mi módon a teremtés középpontja ő? Há-
rom dolgot hangsúlyoz a bibliai textus: benne/általa te-
remtetett minden, rá nézve teremtetett minden, és minden 

őbenne áll fenn. Ezzel Pál nem kevesebbet állít, mint hogy 
Jézus Krisztus a teremtés abszolút középpontja, hiszen ő 
annak kezdete (benne és általa – a múlt, a kezdet), ő annak 
iránya, célja (reá nézve – és ebben a jövő is benne van), va-
lamint ő a teremtés jelene is, hiszen benne áll fenn minden. 
Ő az a princípium, akit ha kivonunk a teremtett világból, 
nemcsak értelmetlenné, céltalanná válik minden, mint-
egy intellektuális/fi lozofi kus értelemben, de szét is hullik 
minden. Ő – a kezdet és a cél – a folyamatosan fenntartó, 
az egész mindenséget összetartó, a mindeneket összekötő 
– aki nélkül minden darabokra esne szét. 

Ismerős ez a gondolat úgy az Ószövetségben, mint a gö-
rög fi lozófi ában is. Az Ószövetségben a megszemélyesített 
bölcsesség az, aki ezt a funkciót ellátja, aki kezdettől fog-
va van, aki jelen van a teremtettségben, aki összefog min-
dent. A görög fi lozófi a szintén ismerte az egységesítő, min-
dent összetartó, mindennek értelmet és célt adó, mindent 
átjáró nagy igazságot, legyen az a világlélek vagy máshol 
a logosz. Textusunk abban radikális, hogy mindezt a ná-
záreti Jézusra mint Isten képére vonatkoztatja. Az abszo-
lút középpont itt járt közöttünk…

Mielőtt továbbmennénk a szakasz magyarázatában, 
meg kell állnunk egy rövid refl exióra. Ha létezik ilyen kö-
zéppont a teremtésben, ha van mindent egybetartó, össze-
kötő erő, miért nem érezzük ezt? Hiszen az emberiség egye-
temes tapasztalata valami nagy törés, valami nagy hiány, 
amit Ady Endre soraival így eleveníthetünk fel: 

„Minden láng csak részekben lobban, 
Minden szerelem darabokban, 
Minden egész eltörött, 
Minden egész eltörött.”
Pál azt mondja, Krisztus az abszolút középpont a terem-

tésben, és akkor harmóniának, békének, az egységesség ér-
zésének kellene lennie, ehelyett azonban minden sejtünk-
ben azt hordozzuk, minden azt kiáltja, ordítja, hogy nincs 
egyben a világ. Van középpont, csak nem ismerjük? Vagy 
nem érzékeljük? Vagy nincs középpont? Sokkal valóságo-
sabban érzékeljük az elidegenedést, mint az összetartozást. 

Az elidegenedés kozmikus méretű, az egész univerzu-
mot átjárja. Természeti csapások, katasztrófák, pusztító 
árvizek, újabb és újabb fenyegető betegségek, járványok. 
Pusztuló erdők, olajszennyezés, a fosszilis energiahordo-
zók kimerülése, a tiszta víz közelgő hiánya – nyomorúsá-
gos valóságok és elrettentő jövőbeli kilátások. És ha egy-egy 
pillanatban át is éled, hogy egy vagy a teremtett világgal, 
hogy része vagy, ha alkalmanként fel is csillan gyönyörű-
sége, és csodálatos harmóniát tapasztalsz, alapvető érzé-
sünk az, hogy a világ nincs egyben. Még kevésbé találjuk a 
középpontot társadalmi értelemben, legyen szó legszűkebb 
családunkról vagy a népek globális közösségéről. Az elide-
genedés sokkal valóságosabb, mint az összekapcsolódás. 
A megoszlás sokkal inkább jelen van, mint a megbékélés. 
A különböző csoportérdekek sokféleségében, a különböző 
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kultúrák eltérő mivoltában, az emberi butaság vagy éppen 
gonoszság sötétségében létezhet egységes középpont? Ösz-
szetartja bármi is azt a világot, ahol testvér testvért gyűlöl, 
ahol magyar és cigány ellenségeskedik, ahol a nyugati és az 
iszlám kultúra csap össze, ahol vallások követői feszülnek 
egymásnak? Nincs egység. De hasonlóan – és talán még 
fájdalmasabban – nem találjuk a középpontot magunkban 
sem. A nagy egzisztenciális elidegenedés – és ezt gyönyö-
rűen visszaadják Ady Endre sorai – bennünk van. Önma-
gunktól is elidegenedtünk. A nagy hasadtság, az egység hi-
ánya a társadalmi és a kozmikus elidegenedéssel együtt itt 
van velünk, itt van bennünk. Sokszor középpont, súlypont 
hiányában csak sodortatunk egyik szerelemből a másikba, 
csapongunk egyik ideológiából a másikba, barangolunk ál-
mok, tervek, megváltó célok közt, régieket eldobva és újak 
felé fordulva, és nem találjuk a helyünket.

Létezik-e középpont? Ahogy Parsifal legendája, a Co-
la-reklám, Pál, az Ószövetség és a görög fi lozófusok tud-
ják, hogy igen, kell lennie középpontnak, hasonlóan meg-
jelenik ez a meggyőződés minden népben, minden kultú-
rában, minden vallásban. A nagy kérdés, amely mindig 
és mindenütt felvetődik: hogyan érhető el a középpont, ha 
természetes, magától értetődő módon nem a miénk? Ho-
gyan kapcsolódhatunk? A már idézett Mircea Eliade így ír:

„Mítoszok, szimbólumok és szertartások tömege su-
gallja, hogy a Középponthoz nehéz eljutni; ugyanakkor 
más mítoszok és rítusok szerint a Középpont igenis elér-
hető. Például a szent helyekre elzarándokolni nehéz, de 
zarándoklatnak minősül az is, ha bármely templomba be-
térünk. A Világfa megközelíthetetlen – mégis ott lehet 
minden jurtában. A »Középponthoz« vezető utat ezernyi 
akadály torlaszolja el, ugyanakkor minden város, minden 
templom, minden lakóhely a Világegyetem Középpontjá-
ban van. Odüsszeusz szenvedésekkel és »próbatételekkel« 
nehezített hazaútja hősi kaland – de minden hazatérés »fel-
ér« Odüsszeusznak Ithakába való visszatérésével. Mindez 
mintha arra utalna, hogy az ember csak szent térben tud 
élni: a Középpontban. A hagyományok egy csoportja az 
embernek azt a vágyát elégíti ki, hogy a Világ Középpont-
jába erőfeszítés nélkül lehessen eljutni, egy másik csoport-
ja pedig a Középpontba való eljutás nehézségét hangsú-
lyozza, és persze az érdemet, ha az utat mégis sikerül vé-
gigjárni.” (Eliade)

Az emberiség egyetemes tapasztalata tehát, hogy a kö-
zépponthoz nem adatik automatikus és könnyű út, még ha 
annak leképezéseit létre is hozzuk magunk körül (otthon, 
templom stb). Milyen válaszok születnek a problémára, ho-
gyan érjük el a középpontot? Régi és mai válaszok: a titkos 
bölcsesség, az elrejtett tudás megszerzése által; eksztatikus 
állapot, tudatmódosult állapot előidézése által (sámániz-
mus); küzdelmes, áldozatos, az ember legvégső lelki, szel-
lemi vagy testi korlátait próbára tevő erőfeszítés által; ál-
lat- vagy emberáldozat által; bonyolult spekuláció által stb. 

Ez az a pont, ahol visszatérünk a bibliai szakasz máso-
dik részéhez: Jézus Krisztus az újjáteremtés középpontja.

Jézus Krisztus az újjáteremtés középpontja

A bibliai szakasz következő részében egészen más kifeje-
zések jelennek meg: egyház – kik ezek? Halottak – hogy-
hogy? Megbékéltetés, keresztfa (kivégzőeszköz), kiontott 
vér… A kozmikus szférákból e világba érkezünk, hiszen 
mindezek a mi valóságunkhoz tartoznak. És miközben Pál 
nem mond semmit, hogy mi történt „azóta”, hogy minden 
benne áll fenn, általa és reá nézve teremtetett, hogy ő a kö-
zéppont, aki egyben tart mindent, egyszer csak érezzük: 
igen, idekapcsolódik a hiány érzése, a széttöredezettség ér-
zése, az elidegenedés fájdalmas tapasztalata. Mit tudunk 
meg ennek fényében Jézus Krisztusról mint középpontról?

„Ő a láthatatlan Isten képe…” – írta Pál korábban. Ki-
csoda? A názáreti Jézus, ez a hús-vér ember a láthatatlan 
Istent jeleníti meg. Kép, ikon, de nem a mai értelemben vett 
ikon. Nem azért és úgy ikon, mert a média és a popkultú-
ra azzá tette. Nem kitalált ikon, valaki, akiből ikont farag-
tak, de valójában lehet akár könnyű, üres is. Nem úgy ikon, 
ahogyan azt a számítógép képernyőjén látjuk: jel, amely to-
vábbvezet. Amikor Pál azt mondja, Jézus a láthatatlan Is-
ten ikonja, Isten benne elrejtett valóságos jelenlétéről be-
szél. Aki minden értelemben az univerzum középpontja 
– a princípium, az erő, a bölcsesség, a világlélek… ember-
ré lett. Konkrét, látható, hallható, megérinthető, tapintha-
tó (vö. 1Jn 1,1–2). És lássuk meg, hogy ez botrány. Mert ha 
igaz, amit Pál ír, akkor a középpont egy konkrét helyen és 
időben jelent meg a világban. De hogyan mondhatná bár-
ki, hogy az abszolút középpont egy emberhez, egy korhoz, 
egy kultúrához, egy földrajzi helyhez kötődik? Mi van a 
más korokkal, más kultúrákkal, más földrajzi helyekkel? 
Hogyan tud középpont lenni korok, népek, kultúrák kö-
zött az, ami ennyire konkrét? Konkrétságában pedig rész 
szerinti. De hogyan lehetne elérhető a középpont, ha nem 
válna ennyire valóságossá, és nem jönne ennyire közel hoz-
zánk? A dilemma súlyos.

De menjünk tovább az ige mondanivalójában: „…tetszett 
az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa bé-
kéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, 
úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére ál-
tal.” A középpont válaszol a középpont elvesztésére, kifor-
dulására, elérhetetlenségére. A középpont válaszol! – és ez 
az evangélium nagy igazsága minden más vallással össze-
hasonlítva. Mert a középpont nem pusztán erő vagy prin-
cípium, világlélek vagy kozmikus energia, szent hely, aho-
va valahogy be kell verekedni magunkat, hanem személyes 
valóság, aki eljön közénk: tetszett a Teljességnek a názáre-
ti Jézusban lakozva megbékéltetni önmagával mindent a 
mennyben és a földön. Ez igénkben a válasz a nagy, egye-
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temes emberi tapasztalatra és a keresésre, hogy visszatalál-
junk. Miért kellett megbékélést keresnie a Teljességnek Jé-
zus által? Azért, mert elidegenedtünk. Mert minden elide-
genedett tőle, és ezzel elidegenedett egymástól. Menny és 
föld, a kozmikus, a társadalmi és az egyéni valóság. A közép-
pont, Isten Jézusban megbékélést szerez, helyreállást mun-
kál, összeköttetést, egységet, harmóniát hoz létre. Hogyan?

„Úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vé-
re által.” Hogyan lesz Jézus Krisztus középpont újra, amely 
által legyőzetik az elidegenedés, az ellenségesség, a szétsza-
kítottság? A válasz több mint megdöbbentő: Jézus Krisz-
tus halálán keresztül, ami minden értelemben szétszakí-
tottságot hordoz magában. Szétszakad egy test, egy élet 
– a keresztfán vér ömlik ki, csontok törnek meg, ízületek 
fi camodnak ki, a halál kerekedik felül. Jézus elidegene-
dik, kiszakad népéből – kivetik a városon kívülre, a sem-
mibe kerül. Megszakad az Atya és a Fiú szeretetkapcsola-
ta: amikor Jézus így kiált: „Én Istenem, én Istenem, miért 
hagytál el engem?” (Mt 27,46), semmi válasz nem jön, az 
Atya bezárta az ajtót. És végül megrendül, „megszakad” 
a kozmosz: az ég elsötétedik, a föld megrendül. Mi törté-
nik tehát? Szétszakad, megszakad az abszolút középpont – 
hogy elérhető, magába vonzó, helyreállító valóság legyen a 
számunkra. Egyetlen módja van a világ gyógyulásának, a 
társadalom gyógyulásának, az egyén gyógyulásának: az, 
hogy annak alkotója magára veszi, magába engedi a szét-
szakítottságot – és ezzel minden elidegenedés gyökerét, 
a tőle való elszakadást haladja meg. (Hiszen a kozmikus, 
a társadalmi és az egzisztenciális elidegenedés mögött az 
Istentől való elidegenedés áll.) Miért szükséges áldozat a 
megbékéléshez? Miért ilyen költséges az út vissza a közép-
ponthoz? Legalább két oka van. 

Mert ez a legnagyobb szeretet, amely visszavonz. Ha a 
Teljesség szeretet – Isten szeretet –, akkor a tőle elszakadt, 
neki idegen és iránta ellenséges világhoz szeretettel fordul. 
A meggyőzés, visszahívás végső fegyvere nem az erőszak 
és a fenyegetőzés, hanem a teljes szeretet. Ha belepillan-
tasz az önfeláldozás isteni szeretetébe, az ellenállhatatla-
nul vonz vissza az igazi középponthoz, őhozzá.

Másodszor, ahol ellenségesség, azaz bűn van, ott adós-
ság születik. Ahol adósság születik, ott valakinek fi zetnie 
kell. Vagy visszafi zettet, vagy maga „nyeli le” az adóssá-
got. Megbékélés nincs ingyen. Ha valakinek megbocsátasz, 
aki téged megbántott, „lenyeled” a kárt, az adósságot, hi-
szen nem azt mondod, hogy nem történt semmi. Ha meg-
bocsátasz, nem fi zettetsz vissza, nem követeled az adóssá-
got, amivel megkárosítottak, hanem elhordozod azt. Isten 
szentsége és tökéletessége következtében a mi adósságunk 
végtelen. Hogyan „nyelheti le”? Azt kellene mondania, hogy 
nem történt semmi? Nem mondhatja, mert nem igaz. Ezért 
nincs olcsóbb feltétele a megbékélésnek, mint Isten önfel-
áldozása. Jézus Krisztusban, az ő keresztfán kiontott vére 
által így lesz elérhető az abszolút középpont.

Mi a gyakorlati jelentősége annak, hogy Jézus 

Krisztus a középpont?

A következőkben szeretnék mindennek a gyakorlati jelen-
tőségére rámutatni a korábban említett összefüggések fé-
nyében: Jézus Krisztus mint az egyén középpontja – ösz-
szeköt magunkkal; Jézus Krisztus mint a társadalom kö-
zéppontja – megbékéltet egymással; Jézus Krisztus mint 
a kozmikus középpont – reménység a jövőre. 

Jézus Krisztus, a személyes középpont

C. S. Lewis Perelandra című regényének egy részletével sze-
retném bemutatni a középpont elvesztésének nagy drámá-
ját. Perelandra egy olyan bolygó, ahol nem történt bűneset. 
Itt él az első emberpár, a Zöld Úrnő – aki olyan, mint mi, 
csak zöld – és a Király (vagyis Ádám és Éva). A bolygó egy 
részét tenger borítja, amelyen úszó szigetek vannak. Né-
ha egymásnak tolódnak, máskor eltávolodnak egymástól. 
Van, hogy hatalmas hullám érkezik, van, hogy kisebb. A 
hullámokat Isten (Maleldil) küldi.

Ide érkezik isteni küldetéssel egy keresztény, Ransom, 
a Tarka. Valamint megérkezik egy tudós is, Weston, a nem 
ember. Ez utóbbi nevét azáltal kapja, hogy istentelen felfu-
valkodottságában maga hívja be életébe a sötétség erejét, 
és így a kísértő, mintegy testet kapva, átveszi a teljes irá-
nyítást felette. A Zöld Úrnő jelenlétében találjuk őket. El-
sodródott a Királytól, keresi őt. Az édenkertben találjuk 
magunkat, ahol Weston személyében megjelenik a kísér-
tő. Kiderül, Maleldil megtiltotta, hogy a szárazföldön, azaz 
szilárd talajon aludjon. A kísértés menetének leírása léleg-
zetelállító. Ransom egy alkalommal egy tisztáson talál rá a 
kísértőre és a Zöld Úrnőre. Mindketten gyönyörű, madár-
tollakból szőtt ruhában vannak (az asszony eddig teljesen 
meztelen volt). Weston egyszer csak elővesz egy zsebtükröt: 

„– Mi ez? Mit csináljak vele? – kérdezte. – Nézz bele! – 
mondta a nem ember. – Hogyan?

– Csak nézz! – válaszolta. Azután elvette tőle, és az arca 
elé tartotta. Az asszony sokáig bámulta rezzenéstelenül. Az-
után sikoltva hátrahőkölt, és eltakarta az arcát. Ransom is 
meghökkent. Most először látta, hogy a nő megrendül az ér-
zelmi hatás súlyától. A világ nagy változásokkal volt terhes.

– Ó, ó! – sikoltotta a nő. – Mi ez? Egy arcot láttam. – 
Csak a saját arcod volt, szépségem – mondta a nem ember.

– Tudom – felelte az úrnő, még mindig elfordítva arcát 
a tükörtől. – A saját arcom, onnan kintről, engem bámult. 
Öregebb lettem, vagy ez valami más? Úgy erzem… úgy ér-
zem… hogy a szívem túl gyorsan ver. Kivert a hideg. Mi ez? 
– kérdezte egyikükről másikukra pillantva. Minden titok 
eltűnt az arcáról. Olyan könnyű volt olvasni róla, mint ar-
ról az emberéről, aki óvóhelyen várja a közeledő bombát.

– Mi ez? – ismételte meg.
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– Ezt félelemnek hívják – szólalt meg Weston szája. 
Azután a teremtmény Ransom felé fordította a fejét, és el-
vigyorodott.

– Félelem – mondta a nő. – Ez a félelem – latolgatta a 
fölfedezést, azután hirtelen határozottsággal kijelentette:

– Nem szeretem.
– Elmúlik – felelte a nem ember, de Ransom a szavá-

ba vágott:
– Sohasem múlik el, ha megteszed, amit ez akar. Egy-

re több és több félelem vár ott, ahová vezet.
– A nagy hullámba vezetlek – mondta a nem ember –, 

át rajta és mögé. Most, hogy ismered a félelmet, láthatod, 
hogy neked kell megízlelned fajtád érdekében. Tudod, hogy 
a király nem fogja megtenni. Nem is akarod, hogy megte-
gye. De ily apró tárgyban nincs ok félelemre: inkább örülj! 
Mi ebben a félelmes?

– A dolgok megkettőződnek, pedig csak egy van belő-
lük – válaszolta határozottan az úrnő. – Ez a dolog ott (mu-
tatott a tükörre) én vagyok, és mégsem.

– De ha nem nézel bele, akkor sohasem tudod meg, 
milyen szép vagy.

– Az jutott az eszembe, Idegen – válaszolta a nő –, hogy 
a gyümölcs nem eheti meg önmagát, az ember nem lehet 
együtt saját magával.

– Egy gyümölcs nem teheti meg, mert csak gyümölcs 
– mondta a nem ember. – De mi megtehetjük. Ezt a dolgot 
tükörnek hívjuk. Az ember szereti saját magát, és együtt 
van magával. Ez azt jelenti, hogy egy férfi  vagy egy asszony 
odamehet magához, mintha egy másik személy lenne, és 
gyönyörködhet tulajdon szépségében. A tükröket azért ké-
szítették, hogy megtanítsanak erre a művészetre.

– És jó ez? – kérdezte az úrnő.
– Nem! – vágta rá Ransom.
– Honnan tudhatod anélkül, hogy próbáltad volna? – 

replikázott a nem ember.
– Ha megpróbálod, és nem jó – mondta Ransom –, hon-

nan tudod, hogy képes leszel-e abbahagyni?
– Már odamentem magamhoz – mondta az úrnő. – De 

még nem tudom, hogy nézek ki. Ha kettő vagyok, akkor 
jobban tudom, hogy a másik milyen. Ami téged illet, Tar-
ka, egyetlen pillantás megmutatja nekem ennek az asszony-
nak az arcát. Miért ne néznék bele még egyszer?

Félénken, de határozottan elvette a tükröt a nem em-
bertől, és majdnem egy percig némán bámulta magát. Az-
után leengedte a tárgyat, és maga mellett lógatta.

– Nagyon különös – mondta végül.
– Nagyon szép – folytatta a nem ember. – Nem gon-

dolod?
– De igen.
– De még nem kaptál választ arra, amit tudni akartál.
– Mi az? Elfelejtettem.
– Hogy a tollruha szebbé tesz-e vagy sem.
– Csak az arcot látom.

– Tartsd távolabb, és meg fogod látni az egész asszonyt, 
a másikat, aki te vagy. Vagy nem is, majd én tartom. Az 
útszéli csábítás ebben a szakaszban már groteszkké fajult. 
A nő először ruhában nézte meg magát, azután anélkül, 
azután megint felöltözve, végül ledobta köntösét. A nem 
ember fölvette.

– Nem tartod meg? – kérdezte. – Lehet, hogy viselni 
kívánod néhanap, még ha nem is egész nap.

– Megtartani? – kérdezte a nő, mint aki nem egészen 
érti, miről van szó.

– Elfelejtettem – válaszolta a nem ember. – Elfelejtet-
tem, hogy nem a szilárd földön élsz, nem építettél házat, 
semmiképpen sem lehetsz a magad asszonya. Megtarta-
ni, ez azt jelenti, hogy letenni egy tárgyat oda, ahol tudod, 
hogy mindig megtalálod, ahol az eső, az állatok vagy más 
emberek nem érhetik el. Neked akartam adni ezt a tükröt, 
hogy megtarthasd. Ez lett volna a királynő tükre, ajándék, 
melyet a mennyekből hoztam világodba: a többi asszony-
nak nem lett volna ilyesmije. De most eszembe juttattad. 
Nem lehet ajándék, nem tarthatod meg, nincs előrelátás, 
amíg úgy élsz, mint most, napról napra, akár az állatok.

Az úrnő mintha nem is hallotta volna. Csak állt ott, 
szinte kábultan az ábrándok gazdagságától. Egyáltalán 
nem olyan asszonynak látszott, aki új ruháról álmodozik. 
Nemes volt az arca. Túlságosan is nemes. Nagyság, tragé-
dia, magas hőfokú érzelmek – nyilvánvalóan ilyesmivel 
voltak tele a gondolatai. Ransom erezte, hogy a ruha és a 
tükör csupán felületesen érintették meg azt, amit közön-
ségesen asszonyi hiúságnak hívnak. Szép testének képétől 
csupán a nagy lélek sokkal veszedelmesebb képe lobbant 
föl benne. A külsődleges és drámai énkép volt az ellenség 
igazi célja. Színházzá alakította a nő agyát, és az ábránd-
kép állt a színpadon. A kísértő már megírta a színdarabot.” 
(Lewis 2006, 174–177. o.)

Mi a kísértés az asszonynak? Az, hogy önmagát úgy lás-
sa, mint aki „maga mellett jár/maga mellett él”, azaz ma-
gát kívülről lássa. Magában gyönyörködik, odamegy ma-
gához – a cél az, hogy ezzel adja fel igazi középpontját, ve-
szítse el azt az érzését, hogy otthon van saját önmagával. 
Hogy elhagyja igazi énjét, és elfogadjon egy hamis ént. Mi 
ez az igazi én? Mi az igazi középpont? Hogy kapcsolatban 
van Maleldillel. Isten élete/középpontja benne. Ettől em-
ber. Ettől teljes, egész, ép személyiség. Amint „kilép maga 
mellé”, hogy „önmaga mellett járjon”, kilép onnan, hogy 
egyedül az Úrral való kapcsolatban éljen. Kilép az istentu-
datosságból, és belezuhan az éntudatosságba. És hogy mi-
ért rossz ez? Mert az éntudatosság lényege, hogy elszakad 
Istentől. A kísértő célja, hogy az asszony átlépje az Istentől 
kapott korlátot, kilépjen a benne való gyermeki bizalomból 
és tőle való függésből, és egy új, Isten nélküli énből éljen. 

A történet a bűneset előttről közelíti a kérdést, egy 
olyan oldalról, amit mi már nem ismerünk. Mi a bűneset 
és a megváltás oldalán vagyunk, amely azt jelenti, hogy 
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bár az igazi énünk elveszett, a Szentlélek jelenlétében és 
az Ige igazságában éppen itt születhet meg az új én. Ezt 
jelenti Jézus Krisztus mint személyes középpont. Jézus 
Krisztus bennünk az új ember, az új élet. Isten jelenléte 
bennünk a megváltás során életre hívja az új középpon-
tot. Bár mi is istentudatosságból éntudatosságba estünk 
(úgy, hogy mi már sohasem ismertük az istentudatosság 
gyermeki bizalmát, feltétlen engedelmességét, mély ben-
sőségességét, leegyszerűsödött szabadságát), Isten Krisz-
tusban a Lélek által belénk plántálja saját életét. A Szent-
írás gyakran úgy fogalmaz, hogy Jézussal együtt megha-
lunk, és vele együtt feltámadunk. Meghal a régi, hamis 
én, és megszületik egy új, valódi én. Ezzel visszatalálunk 
Istenhez – és igazi önmagunkhoz. Felszabadulunk attól, 
hogy a hamis középpontokból éljünk: a másoknak való 
megfelelési vágyból, önmagunk bizonyítási kényszeréből 
(gazdagság, pénz, szex, hatalom stb. által), torz elképzelé-
seinkből a világgal és önmagunkkal kapcsolatosan. Nem 
kell többé a hamis hangokra fi gyelni, hanem fi gyelhetsz 
mennyei Atyád hangjára, és engedelmeskedhetsz neki. Jé-
zus Krisztus a legigazibb, legvalóságosabb, egyetlen igaz 
személyes középpont.

Jézus Krisztus a társadalmi, kulturális, politikai 
és globális középpont

Igaz-e, hogy Jézus Krisztus, az abszolút középpont megbé-
kéltethet népeket és nemzeteket, eltérő kultúrákat, szem-
benálló érdekcsoportokat? Lehet-e ő e világ globális kö-
zéppontja, aki ebben az értelemben is „békességet szerzett 
a keresztfán kiontott vére által”? A mai nyugati társadal-
makban a többség azt válaszolja, hogy nem, ez lehetetlen. 
Egyszerűen elképzelhetetlen és tarthatatlan az, hogy lé-
tezhet egy igaz vallás. Sőt nemcsak hogy nem lehet Jézus 
Krisztus ebben az értelemben az összekötő, ő – más val-
lásokhoz hasonlóan – nem összeköt, hanem éppen hogy 
szétválaszt. Ha a világ egy globális falu, és az életüket egyre 
többen kulturálisan és vallásilag is sokszínű városokban 
élik, akkor magától értetődő, hogy minden kijelentés egy 
abszolút igazságról, egy abszolút középpontról szűk látó-
körű, begyepesedett „fundamentalizmus”. Hogyan lehet-
ne elvárni, hogy – amint mondtuk – egy konkrét helyen, 
időben, kultúrában született vallás mindenki számára 
ugyanúgy érvényes legyen? Ő a személyes életed közép-
pontja? Rendben, ha neked így tetszik, legyen. Minden-
ki abban hisz, amiben akar. De vigyázz, meg ne próbáld 
másokra ezt rákényszeríteni – nem is gondolhatsz olyat, 
hogy ő abszolút. Hiszen ez nemcsak szűk látókörű, hanem 
veszélyes is. Veszélyes, hiszen ha valaki meg van győződve 
arról, hogy nála van az isteni igazság, akkor nem tud más 
lenni, mint ennek az igazságnak a nevében arrogáns, in-
toleráns, sőt akár erőszakos – állítják. Miért nincs béke a 

világban? Miért van annyi megoszlás, elidegenedés, gyű-
lölet? Jórészt a vallások miatt – mondják e nézet képvise-
lői. Ha pedig nem a vallások, akkor más olyan emberek, 
ideológiák miatt, akik a vélt igazságukhoz való szemellen-
zős magatartásukkal másokat kizárnak, megvetnek, kire-
kesztenek. Éppen azért ma a megváltás szava: tolerancia. 
A középpont, amihez ragaszkodhatunk, az, hogy nincs 
egyetlen középpont. Mindenkinek lehet saját személyes 
középpontja addig, amíg nem akarja azt a társadalom-
ra kiterjeszteni. De a társadalmi nyilvánosságban csak 
egyetlen középpont van: az, hogy ilyen nem létezik. És ha 
majd mindenki elismeri, hogy nincs egyetlen középpont, 
akkor ebben megegyezve talán beköszönthet a békesség, 
az elfogadás, a megbékélés.

Mindennek fényében mit tegyünk, ha Jézus Krisztusról 
– a mai ige szavai alapján is meggyőződve – nemcsak azt 
hisszük, hogy ő személyes életünk középpontja, de azt is, 
hogy őbenne valóban megbékélés van mindenek számára 
mennyen és földön? Felejtsük el, mint meghaladott gon-
dolatot, és vonuljunk vissza a privát szférába (fi gyelem: Pál 
is pluralista világban élt), vagy várjunk kedvezőbb időket, 
amikor lehet erről beszélni? Hihetjük-e, hogy valóban ő – 
és egyedül ő! – a világ reménysége?

Két dologra szeretnék rámutatni. Az egyik az előbbi ál-
láspont logikailag tarthatatlan volta – amiről már sokan 
beszéltek. Lényege az a kijelentés, hogy minden igazság re-
latív. Sőt minden igazságállítás bizonyos csoportok érdeke-
it védi, és ezért nincs abszolút igazság. Azaz egy abszolút 
igazság van – hogy nincs abszolút igazság. Minden relatív 
– kivéve az az állítás, hogy minden relatív? Világos, hogy 
ennek a felfogásnak a képviselői a saját csapdájukba esnek. 
Amikor azt mondják, hogy valaki azért muszlim, mert az 
arab világban született, azért hindu, mert Indiában szüle-
tett – tehát a vallás földrajzilag és kulturálisan meghatá-
rozott, és ezért relatív, nyugodtan visszakérdezhetünk: te 
pedig nem azért vagy relativista, mert az éppen ezt a gon-
dolkodást valló nyugati kultúrában nőttél fel? Ebben az ér-
telemben az abszolút tolerancia szekuláris vallása ugyan-
úgy vallás, mint bármelyik világvallás.

De van ennél egy fontosabb és döntőbb érvünk is. Tud-
niillik, hogy nem az a kérdés, hogy elkötelezettek vagyunk 
egy abszolút igazság iránt, hanem az, hogy „mely alapve-
tő igazság vezeti a benne hívőket arra, hogy a lehető leg-
szeretőbb és legelfogadóbb módon viszonyuljanak azok-
hoz, akik tőlük különböznek? Melyek azok az – elkerül-
hetetlenül kizárólagos – hitigazságok, amelyek alázatos 
és béketűrő viselkedésre vezetnek bennünket?” (Keller 
2008, 20. o.)

Tim Keller rámutat (uo.), hogy a görög-római világ val-
lásilag nyitott volt és toleránsnak tűnt, mindenki a maga 
istenében hitt. Ugyanakkor a társadalomban igen komoly 
brutalitás volt jelen. Hatalmas távolság volt a szegények és 
a gazdagok között. Ellentétben a keresztényekkel, akik nem 
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engedtek abból, hogy egyetlen igaz Isten van, a keresztre fe-
szített Jézus Krisztus. Ugyanakkor életmódjuk teljesen be-
fogadó és szeretettel teli volt. Mindenféle náció tagjai éltek 
a szeretet egységében a gyülekezetekben. Törődtek a sze-
gényekkel, a betegekkel, és a nők olyan státuszba kerültek, 
ami elképzelhetetlen volt a korabeli társadalomban. Mi en-
nek a titka? Mi a magyarázata? Hogyan lehet, hogy egy ki-
zárólagos hitrendszer abszolút befogadóvá és megbékélés-
re késszé teszi követőit? Csak úgy, hogy az, aki a kereszté-
nyek számára az abszolút középpont, nem más, mint az a 
Jézus, aki azért jött és azért adta oda az életét, hogy min-
deneket megbékéltessen az Atyával és egymással. Ha egy 
közösség ebből él (ahogy sokszor nem tette ezt az egyház 
a történelem folyamán), az nem megosztó, hanem megbé-
kítő szerepet kap a globális világban.

Jézus Krisztus a kozmikus középpont

Azt olvassuk Jézusról, hogy „ő a kezdet, az elsőszülött a ha-
lottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első”. Mi-
nek a kezdete? Mire támadt fel elsőként? Mi kezdődött el 
vele? A válasz: a kozmosz újjáteremtése. Tudniillik őbenne 
nemcsak személyes megváltást nyerünk, nemcsak egy olyan 
középpont adatik, amely elégséges forrás a társadalmi meg-
békéléshez, de ő az új teremtés középpontja is. A bibliai re-
ménység már az Ószövetségben is előre tekintett arra a nap-
ra, amikor ő „letöröl minden könnyet a szemünkről, és halál 
sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem 
lesz többé, mert az elsők elmúltak” (Jel 21,4).

Hogyan léphetünk be ebbe a valóságba? 

(Középkezdés – veled)

Emlékezzünk arra, amivel kezdtük: semmi sem íratott meg 
a Szentírásban csak önmagáért. Semmi sem íratott meg csak 
azért, hogy tudjuk. Minden meghívás az igazi középpontba, 
a mindenható Isten szeretetébe, a vele való csodálatos kö-
zösségbe. Itt áll előtted Jézus Krisztus – és itt áll a lehetőség: 
középkezdés veled. Ő, a közép, kész kezdeni vagy újrakezdeni 
ma – veled. Ha már megismerted őt, de elsodródtál tőle, ő 
visszahív magához. Ha még soha nem fogadta be életed kö-
zéppontjául, ő ma kész lakozást venni benned. Ha úgy gon-
doltad, hogy ő csak személyes lelki életed megváltója – kész 
szívedben kijelenteni, hogy annál sokkal több. Ha csak tár-
sadalmi-egyházi értelemben kapcsolódtál hozzá – ma kész 
téged magához ölelni. Ha felismerted, hogy hamis énből élsz, 
kész téged meggyógyítani… A te lehetőséged, válaszod erre 
ma ugyanaz a mondat lehet: Uram, a mai nap számomra kö-
zépkezdés – veled. És ami elkezdődik, az elmélyül, kibonta-
kozik, hogy egy nap egy megbékélt közösségben, egy újjáte-
remtett világban szemtől szemben csodáljuk azt, aki az igazi 
középpont, a meghalt és feltámadt Jézus Krisztust. Ámen!
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Ittzés János: Hacsak

Írások az Evangélikus Élet Égtájoló rovatában

Luther Kiadó, Budapest, 2011.  243 o.

2006 februárjában indult az Evangélikus Élet című hetilap Égtájoló nevű „püspökpubliciszti-
kai” rovata. A másik három magyar evangélikus egyházkerület püspöke – Gáncs Péter (déli), 
Szebik Imre, majd Fabiny Tamás (északi), Adorjáni Dezső (erdélyi) – mellett ebben a rovatban 
jelentek meg Ittzés Jánosnak, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspökének 
jelen kötetbe gyűjtött írásai.  Kiadónk és a Magyarországi Evangélikus Egyház ezzel a kötettel 
is igyekszik megbecsülni azokat az értékeket, amelyeket Isten a 2011-ben nyugdíjba vonuló püs-
pökön keresztül egyházunk egész közösségének ajándékozott.

Dávid Adél – Varga Gyöngyi: Közelebb az Ószövetséghez

Evangélikus hittankönyv 16–17 évesek számára

Luther Kiadó, Budapest, 2011. (2., átdolgozott kiadás)

Ebben a tankönyvben a csodálatos könyvtárról: az Ószövetségről esik szó. Miközben megismer-
kedünk vele, sok száz évet visszautazunk az időben is, hogy megérthessük üzenetét, vagy közelebb 
kerülhessünk hozzá. Közben nemcsak régmúlt történésekkel és régen élt emberekkel találkozunk, 
hanem magával Istennel: szabadító szeretetével, hűségével és engedelmességre hívó szavával.

Az Ószövetséget már Jézus Krisztus és az első keresztények is saját Bibliájuknak tekintették. 
Amikor Kr. u. 100 körül létrejött az Újszövetség azokból a hagyományokból, amelyek Jézus éle-
tét, szenvedését, halálát és feltámadását, valamint az apostolok bizonyságtételét adták tudtul, 
akkor az Ószövetséget az Újszövetség elé helyezték. Ezzel kifejezésre juttatták azt, hogy nem 
évült el az első szövetség, amelyet Isten választott népével kötött. 

Az Ószövetség szóban az „ó” tehát nem ósdit, túlhaladottat jelent, hanem nemeset, jót: 
ahogy az óbor is a legértékesebb minden bor közül. Az Ószövetségben benne gyökerezik Jézus 
Krisztus története, a kereszténység és a mi történetünk is…

Mesterházy Balázs: A világvallások közelebbről

Evangélikus hittankönyv 15–17 évesek számára

Luther Kiadó, Budapest, 2011.

Utazásra, közös barangolásra hív ez a hittankönyv a vallások rendkívül szerteágazó világába, 
egy olyan izgalmas szellemi kalandokat ígérő útra, amelyet végigjárva reménység szerint fel-
fedezzük világunk sokszínűségét, s ahol rácsodálkozunk arra, hogy Istenünk milyen sokféle 
módon nyilatkoztatta ki magát az emberiség különböző kultúrköreiben.

Fontos, hogy ne úgy nyissuk ki ezt a tankönyvet, mint a kedvenc bevásárlóközpontunk 
hihetetlenül kedvezményes ajánlatait tartalmazó reklámújságját, hogy majd kiválasszuk 
azt a csomagot, amelyik a legjobb kínálatot tartalmazza – hanem sokkal inkább úgy, mint 
akik elhisszük azt, hogy az ismeret sokat segíthet a másik ember megértésében, hogy a 
megszerzett tudás egy elsőre idegennek tűnő kultúráról, vallásról segíthet megérteni azt, 
hogy más hitű embertársaink milyen úton járnak.


