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„Minden évünk téged áld”
g G Á N C S  P É T E R

2012 – többek között – Túrmezei Erzsébet-emlékév egy-
házunkban. Hálás vagyok Istennek, hogy még a hetvenes 
évek végén, az énekeskönyv szövegszerkesztő-bizottságá-
nak tagjaként, együtt dolgozhattam a költőnővel, aki az 
idén lenne százéves. Most újévi énekének (EÉ 184) sorait 
dúdolom. Nem lehet véletlen, hogy húsvéti dallamra író-
dott: „Királyi zászló jár elől.” Már ez is egyfajta hitvallás: 
hisszük, 2012-ben is ő, a Feltámadott fog előttünk járni! 

Ízlelgessük együtt az új esztendőt megalapozó, súlyos mon-
datokat: „Ha Jézus Krisztus jár velünk, (…) a szívünk hálát 
énekel. Kegyelme hordoz szüntelen. Nem gyötör gond és féle-
lem. És minden percnek célja van. Ha őt szolgáljuk boldogan.”

Tényleg ilyen egyszerű lenne? Hálás szívvel, gondot és 
félelmet feledve, boldogan indulhatunk az új évbe? Akik 
személyesen ismerhettük Erzsébet testvért, tudjuk, hogy ő 
ezt tiszta hittel, egyfajta szent naivitással valóban így gon-
dolta. Megénekelte és meg is élte.

„Ő a mi utunk, életünk” – hangzik az ének második so-
ra. Talán valahol itt rejtőzik a nagy titok: út, amely – Aki – 
életté válik! Ahogy Franz Kafk a fogalmaz: „Az utak azáltal 
keletkeznek, hogy járunk rajtuk.” Jézus csak akkor válik 
úttá számunkra, ha valóban járunk rajta. A hirdetett ige 
csak akkor válik kenyérré, ha én is abból táplálkozom…

De mit kezdjünk az ének címünkben is idézett, provoka-
tív utolsó sorával: „minden évünk téged áld”?! Közös tapasz-
talat, hogy éveink fogytával mintha kifogyna szívünkből a 
hála is. Bizony, bőven akad megkeseredett idős testvér egy-
házunkban, gyülekezeti tagok között éppúgy, mint a nyug-
díjas szolgatársak sorában. Találó Dieter Hildebrandt német 
író szellemes megállapítása, mely szerint „az öregedés elmé-
letileg ugyan megengedett, de nem szívesen látott folyamat”.

Talán még kevéssé köztudott, hogy az Európai Unió 
a 2012-es esztendőt az aktív öregség, a generációk közötti 
igazságosság évének hirdette meg. Bajor testvéreink komo-
lyan tárgyalták a témát az elmúlt év novemberében tartott 
zsinatukon. A kérdés különben már régebben foglalkoz-
tatja a német egyházakat, hiszen Németország, akárcsak 
Magyarország, erősen elöregedő társadalom. A német pro-
testáns egyházak szervezete, az EKD már 2010-ben doku-
mentumot tett közzé Idősen megújulni címmel. Emellett 

képeslapokon is bátorító „losungokkal” próbál utat mutat-
ni az EKD. „Isten nem küld nyugdíjba” – biztat az egyik 
üzenet, ami azt jelenti, hogy Isten ígéretei és tőle kapott 
küldetésünk nem veszíti érvényét a nyugdíjba vonulással.

Egy másik képeslapon ezt olvashatjuk: „Az egyházban 
minden életkornak jövője van!” Jó lenne komolyan venni 
ezt a fi gyelmeztetést egyházunkban is, ahol olykor megkí-
sért minket egyfajta szélsőséges szemlélet, „csőlátás”. Egye-
sek kizárólag az ifj úsági munkában látják a jövőt, mások 
szerint az egyháznak az idősekre kellene koncentrálnia. 
Óvodákra, iskolákra vagy inkább szeretetotthonokra van 
szükség manapság? Hamis alternatíva, ördögi sugallat a 
nemzedékek egymással szembeni kijátszása az egyházban.

Ebben az összefüggésben is fontos meghallanunk az Ószö-
vetség utolsó mondatát, amely előkészíti Jézus eljövetelét. A 
malakiási prófécia arról szól, aki „az atyák szívét a gyerme-
kekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz…” (Mal 3,24).

Az EU által is szorgalmazott generációk közötti igaz-
ságosság nem jogi probléma, nem lehet csupán megfelelő 
törvényekkel rendezni. A szívben dől el minden! Alapkér-
dés, hogy a szívek készek-e egymás felé fordulni? Idősek és 
fi atalok, a legkülönbözőbb generációk vajon felfedezzük-e, 
meglátjuk-e egymásban Isten ajándékát? 

Erről szól egy impozáns faragvány, amelyet a neuen det-
tel saui missziói múzeumban láttam. A tanzániai művész 
egyetlen hatalmas fatörzsből faragta ki csodálatos vízió-
ját a generációk láncolatáról, összetartozásáról. A külön-
böző nemzedékeket ábrázoló emberalakok egymás vállán 
állnak, egymásba kapaszkodnak, egymást tartják. Senki 
sem felesleges, senki sem teher önmagában. Pontosabban 
fogalmazva: mindenki Krisztus törvényét tölti be, mert 
egymás terhét hordozzák. Sőt egymást, egy másikat hor-
doznak, miközben ők is valaki által hordoztatnak.

Ez az emberi élet, a közösség, az egyház alapvető tit-
ka, amelyet éppen a betlehemi éjszakán ragyogtatott fel a 
mennyei világosság: „Mert született néktek ma a Megtar-
tó…” Nagyon szeretem a Károli-fordításnak ezt a szavát: 
Megtartó. Ahogy múlnak éveim, egyre jobban érzem, hogy 
tartásra, megtartásra, Megtartóra van szükségem. 2012-ben 
is! Gondolom, ezzel nem vagyok egyedül…
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Ne legyen más istened – de majdnem olyan légy!
g W I L F R I E D  E N G E M A N N

Megfontolások

Mi lenne az eredmény, ha ezer véletlenül kiválasztott isten-
tiszteleti, illetve igehirdetési vázlatot, amelyek az éppen kö-
vetkező vasárnapra készülnek, etikai bizottság elé vinnénk? 
A liturgiai és homiletikai fáradozások mégiscsak az em-
berekkel való foglalkozás azon formáihoz tartoznak, ame-
lyek nem gyakorolhatók anélkül, hogy „oda ne lépnénk” az 
emberekhez, interakcióra ösztönöznénk őket, központi és 
intim életkérdéseikről szólnánk, és ezzel jelentős bizalmi 
előleget vennénk igénybe.

Ezzel azon hivatások jellegzetességeit neveztük meg, 
amelyek szorosabb értelemben elhivatásnak számítanak, 
és amelyeket az ember alapvető szükségleteinek szentel-
nek: egészség, jog, oktatás, vallás. Mivel az ember „nyitott 
szívére” telepednek, a tudás és a lelkiismeret kiindulási he-
lyére, a lélek forrásaira, a hit erőforrásaira, mivel kiváltsá-
gos helyzetük van az ember életében, ezért az orvosi, jogá-
szi, pedagógusi és lelkészi hivatás művelőinek szigorú er-
kölcsi alapelveknek kell megfelelniük.

E szigor egyik fontos oka az emberi méltóság tisztele-
te. Az emberrel vagy emberen végzett munkának nem csu-
pán valamiképpen meg kell felelnie az emberi méltóságnak, 
hanem vannak irányelvek, amelyek megállapítják, hogyan 
kell ezt a munkát végezni, azért, hogy ne veszélyeztessék 
könnyelműen az ember egészségét és ne csorbítsák jogait, 
hogy lelkiismeretét ne korrumpálják és hitét ne manipu-
lálják – röviden: hogy számoljanak az emberi méltósággal.

A liturgiai-homiletikai kölcsönhatások etikailag meg-
engedhető vagy alkalmas voltáról alig tesznek fel kérdést, 
még szűkítve sem, azaz úgy sem, mint a morál kérdését, 
amely kérdésen a keresztény hit kultúrájának közvetítése 
múlik. Ez megdöbbentő, tekintettel arra, hogy a liturgia és 
az igehirdetés az emberrel foglalkozva sokféle következ-

 1 Előadás a Tudományos Teológiai Társaság XIV. európai kongres-
szusán Zürichben, 2011. szeptember 12-én.

ményt szándékozik elérni, amikor rutinszerűen foglalko-
zik boldogulással és gyógyulással, szabadsággal és szeretet-
tel, bűnnel és lelkiismerettel, életvezetéssel és üdvösséggel.

Miért van ez így? Ez a hivatásetikai nemtörődömség 
talán annak a jele, hogy a liturgia és a homiletika gyakor-
lását par excellence az emberi méltóság kultúrájának ér-
zik? Eo ipso emberhez méltónak tekintik az istentisztele-
tet, és ezért az eleve az erkölcsiség stabilizálójának számít? 
Vagy az emberi méltóság kérdése azért nem jut szóhoz a 
liturgikai-homiletikai gyakorlatban, mert a szolgálók ön-
kéntelenül is Isten oldalán harcolnak, amikor imádkoznak 
és prédikálnak? Ilyenkor inkább Isten tisztelete, az ő mél-
tóságának apológiája jár a fejükben, mint minden egyes je-
lenlévő emberi méltóságának tisztelete?

Akárhol is kelljen keresnünk az okokat – történelmi fej-
leményekben, teológiai megszokásban vagy a vallási gya-
korlat archaikus pszichológiai vonatkozásaiban,2 amelyek-
nek semmi közük a kereszténységhez –, ahhoz a ráfordí-
táshoz képest, amelyet az orvosok áldoznak azért, hogy 
megállapítsák és értékeljék, megtehető-e egy emberrel az, 
amire készülnek, az istentisztelet vallásos gyakorlatával 
kapcsolatos megfontolásoknál az emberi méltóság tiszte-
lete nem játszik említésre méltó szerepet.

Mindenféle pátosz és teológiai botrány kiáltása nélkül azt 
a felfogást képviselem, hogy az istentiszteleti gyakorlatban 
gyakrabban sértik meg az emberi méltóságot, mint ahogyan 
azt a mindenkori „megalázottak és megsértettek” – például 
az egyházból való kilépésükkel – jelzik. Másrészt az a meg-
győződésem, hogy a liturgia és a prédikáció jó lehetőségeket 
kínál arra, hogy az ember a maga méltóságában mint ember 
újra napvilágra kerüljön. Ezt három lépésben szeretném vá-
zolni. Először megpróbálom az emberi méltóság tiszteletét 
a liturgiai-homiletikai cselekvés megkerülhetetlen követel-

 2 Itt pl. a kultusznak arra a vallásokon átívelő funkciójára gondo-
lok, amely valamilyen szempontból fegyelmezni kívánja a rituálék és 
vallásos szertartások résztvevőit. 

T A N U L M Á N Y O K e
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Ne legyen más istened – de majdnem olyan légy! a

ményeként elfogadhatóvá tenni. Második lépésben – orvosi 
etikai bizottságok irányelveire támaszkodva3 – bemutatjuk 
az emberi méltóság megsértésének alapvető helyzeteit az is-
tentiszteleten. Harmadik lépésben a következmények irányá-
ról kérdezünk, amelyek az emberi méltóságnak az istenké-
pűségen és az első parancsolaton tájékozódó gondolatából 
adódnak a liturgia és a prédikáció számára.

Az emberi méltóság mint megkerülhetetlen 

liturgikai-homiletikai kihívás

„Az ember méltósága érinthetetlen.” (Alaptörvény, 1. cikk, 
1. bekezdés) Az Alaptörvény kifejezi, ami a zsidó-keresztény 
hagyománynak az élethez való viszonyához, de rejtetten 
és különböző árnyalatokban más vallások kultúrájához is 
hozzátartozik, és – ami az emberi méltóság fogalmának ki-
bontakozását illeti – a felvilágosodásban éri el csúcspontját: 
az emberi méltóság nem bizonyos feltételek teljesítésének 
esetére fenntartott ígérvény. Az ember méltósága megke-
rülhetetlen „adottság a vele való bánáshoz”.4 Az ember léte 
csak az emberek közötti kapcsolatok létezésével gondolha-
tó el, az emberek ezáltal kölcsönösen az emberi méltóság 
hordozói és címzettjei.

Az emberi méltóságnak sem az eszméje, sem a fogalma 
nem csupán a zsidó-keresztény teológia gyümölcse. Akkor 
sem, ha talán elmondhatjuk, hogy „semmi sem hangsúlyoz-
za nyomatékosabban az emberi méltóság gondolatát, mint 
a zsidó-keresztény tanítás az emberről mint Isten képmá-
sáról, mint a keresztény istenkép az embert szerető Atyá-
ról és mint a megtestesülésről szóló tanítás” (Auer 2006, 
21. o.). „Ahol valamilyen eleven vallási vonatkozás található 
isten és ember, teremtő és teremtmény, menny és föld kö-
zött, legalább nyomokban az emberi méltóság gondolata is 
felbukkan.” (Kriele 2003, 170. o.) Az emberi méltóság fo-
galmához sok tudomány, a zsidóságon és kereszténységen 
kívüli vallás és minden szellemtörténeti korszak hozzáadta 
a magáét. Fejlődési folyamatról van szó, különböző szaka-
szokkal és számos visszaeséssel. Különösen fontos impul-
zusok származtak a sztoikus fi lozófi ából, amely az emberi 
méltóság újkori fogalmának elméleti alapjait megteremtette, 
és az európai felvilágosodásból, amely azt később politikai-
jogi szempontból elmélyítette (vö. Forschner 1998, 34. o.).

Az, hogy az ember létmódjával valamilyen felcserélhe-
tetlen sajátságos helyzet jár együtt, amely az ember embe-
rért való létének adottságában gyökerezik, fi lozófusoknak 

 3 Az előadó az észak-rajna–vesztfáliai orvosi kamara és a münsteri 
egyetem etikai bizottságának tagja.
 4 A további felvázolásban az emberi méltóságnak többek között Eilert 
Herms által feltételezett relacionális értelmezésére utalok. Vö. Herms 
2004, 146. o. Martin Honecker hasonlóan relacionálisan fejti ki az em-
beri méltóság fogalmát. Vö. Honecker 2004, 85–93. o., kül. 93. o.

és teológusoknak metafi zikai szinten érthető lehet. A társa-
dalom, illetve a kommunikáció szintjén ez a szemléletmód 
óriási kihívást jelent: emberek, akik emberekkel találkoz-
nak, azzal szembesülnek, hogy a mindenkori másikat a ma-
ga emberi voltában megfelelően felismerjék, megértsék, ke-
zeljék, tiszteljék – röviden: méltassák (vö. Herms 2004, 132. 
o.). Hogy ez valóban így is legyen, ahhoz nem elég, ha azzal 
érvelünk, hogy az emberi méltóság nem ígérvény jellegű.

Pontosítsuk tehát, hogy milyen különleges kihívást je-
lent az emberi méltóság az istentiszteleten mint kommu-
nikációs eseményen. Már a méltóság mint kifejezés is va-
lamilyen viszonyt feltételez, vagyis – mint Eilert Herms 
fogalmaz – „ama létező viszonyát, akié a méltóság, ahhoz 
a létezőhöz, akinek számára méltóságot birtokol, így lehet 
kifejezni: a méltóság hordozójának viszonya a méltóság 
címzettjéhez”.5 Ha az emberi méltóság tiszteletét az isten-
tiszteleten szolgálókra alkalmazzuk, akkor ez annak „fel-
tevéséhez” (Herms 2004, 134. o.) vezet, hogy azért küzd-
jünk, hogy a jelenlévőket emberlétükben az emberi mél-
tóság hordozóinak tekintsük, így tiszteljük és méltassuk. 
A liturgust és az igehirdetőt az emberi méltóság címzett-
jeinek feltételezzük, akik feleljenek meg a gyülekezeti ta-
goknak mint az emberi méltóság hordozóinak a megértés 
iránti erőfeszítéseikkel és tiszteletteljes magatartásukkal. 
Nem nehéz felismerni, hogy az itt megvalósuló kölcsönös 
viszony aszimmetrikus: az emberi méltóság a hordozóját – 
egy embert, akárhol is jelenik meg egy másiknak – a mél-
tóság címzettje részéről a megértés és a tisztelet mint tel-
jesítmény tárgyává teszi (uo.).

Mi a liturgikai és homiletikai követelmény, ha az embe-
ri méltóság elvont fogalmát az istentisztelet kommunikáci-
ós eseményén gyakorlattá akarjuk tenni? Néhány címszó:

1. Az istentisztelet ünnepi alkalmán legkevésbé sem 
lehet azért szemrehányással illetni a jelenlévőket, ha sza-
badságukkal élnek. Sokkal inkább támogatni kell az egyes 
embert a szabadság elsajátításának élethossziglani folya-
matában. Eközben a gyülekezeti tagoknak személyiségek-
nek kell maradniuk, nem pedig a feddés és kioktatás ol-
csó tárgyainak.

Az emberi méltósággal kapcsolatos alkotmányjogi fej-
tegetések egyik fő szándéka (vö. Alaptörvény 1. cikk 1. bek., 
továbbá AB 29,41) az a megállapítás, hogy „az emberrel 
mint olyannal érinthetetlen méltóság jár, amely semmi-
vel meg nem szerezhető, csakis az emberi léttel, és amely 
semmilyen körülmények között nem veszíthető el” (Auer 
2006, 39. o.). Ez a megfogalmazás különösen is az olyan kí-
sérletek ellen irányul, amelyek eszközként akarják hasz-
nálni az embereket, és például vallási, politikai, ideológi-
ai vagy más manipuláció segítségével először „megfelelő” 
emberekké akarják tenni őket. A „meg nem szolgált” em-

 5 Herms 2004, 127. o. A „méltóság hordozója” és a „méltóság cím-
zettje” terminológiájához vö. kül. 126–133. o.
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beri lét gondolata egyébként nagyon közel áll a (megvál-
tott) emberi lét protestáns gondolatához, amely éppoly ke-
véssé tekinthető valamilyen (kegyes, illetve vallásos) erő-
bedobással elért teljesítmény eredményének.

Ez azt jelenti, hogy az emberekben az istentisztelet által 
is tudatosuljon a saját akaratuk, és képesek legyenek ősere-
deti saját kívánságaikat is felismerni, megalapozott dönté-
seket hozzanak, az autonómiát pedig ne úgy magyarázzák 
nekik, hogy azt Isten megsértésének érezzék. A szabadság-
ban élt élettel jár, hogy a saját meggyőződés szerint foly-
tatja, továbbá az, hogy az ember nem szokja meg a szol-
gaságot – vagyis azt, hogy szakadék legyen a között, amit 
az ember jó okkal helyesnek tart, és a között, amit tesz.

2. Az emberi lét gyakorlásához, méltóságának megnyil-
vánulásaihoz elemi dologként hozzátartozik a szeretet adá-
sának és elfogadásának képessége, amely a szabadság mel-
lett az emberi élet legerősebb mozgatója. Az embernek ezt 
az adottságát nem szabad – úgy, mint gyakran a bevezető 
bűnvalló imádságban – leszólni, elvitatni vagy lekicsinyelni.

3. Az emberek azzal a méltóságukkal, hogy szabadok és 
szeretni tudnak, még felelősségvállalásra is képesek; csele-
kedeteik és mulasztásaik okán megszólíthatók, és ezért vál-
lalják a részvételt az istentiszteleten. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy a prédikáció hallgatására indító, öntematizálásra 
szóló meghívásnak szabad lenne a hallgatók sértő szidal-
mazásába átcsapnia.

4. Az ember nemcsak értelmi képességekkel rendelke-
zik, hanem érző lény is. Érzelmileg ingerlékenyen reagál 
arra, ha méltóságát semmibe veszik. Az ember értelemmel 
és érzelemmel képes megítélni, hogy mi a jó, és mi a rossz, 
mi a kívánatos, és mit kell elutasítani. Az emberek érzel-
mi szinten (különösen is nonverbális jelek alapján, mint 
hanghordozás, mozdulatok, testtartás stb.) nagyon pon-
tosan regisztrálják, hogy milyen a lelkész viszonya irán-
tuk, és hogy megnyilvánulásait nem csupán a megbecsü-
lés színlelése határozza-e meg.

Ebben az összefüggésben rá kell mutatnunk arra, hogy 
az emberi méltóság hagyományos, a racionalitásra alapo-
zott elfogadhatósága nagyon is felszínes. Nemcsak arról 
van szó, hogy az emberi méltóság érzelmileg is megköve-
teli a jogát, ha például emberek előre nem látható helyzet-
be kerülnek, hanem maga az ész is az érzelemben gyöke-
rezik. Ezt jelzik azok az „érzelmi irritációk”, amelyeket az 
emberi méltóság megsértése képes kiváltani, és amelyek 
azután a hasonló sérelmekkel szemben ésszerű beavat-
kozásra indítanak (vö. ezzel kapcsolatban Fischer 2006).

5. Végül pedig az emberi méltóság tiszteleténél az embe-
ri élet értelmének összefüggésrendszere előtti tiszteletről is 
szó van. Az élet értelmének ezek az összefüggései az egyes 
egyének számára különösen is magatartásuk és cselekvése-
ik megfelelésében fejeződnek ki. Vagyis abban, hogy amit 
akarnak, azt kívánatosnak is tartják; hogy döntéseik azt tük-
rözik, amit valóban akarnak, azért, hogy végül cselekvésü-

ket akaratuk és elhatározásuk következményeként éljék át.6 
Ennek tudatában hamis, ha például mindenekelőtt az egyes 
ember kívánságait és akaratát tesszük problémává az isten-
tiszteleten, ugyanakkor egy bizonyos, állítólag morálisan 
értékes viselkedés iránti szenvedélyt követelünk meg tőle.

Az emberek olyan mértékben tapasztalják értelmesnek 
cselekedeteiket, amennyiben arról szereznek tapasztalatot, 
hogy ennek a cselekvésnek múltja (megfontolás és elhatá-
rozás), jelene (indulat) és jövője (várakozás) van. Ez a ta-
pasztalat feltételezi, hogy a megelőző mérlegelések és dön-
tések következményeként éljük át a saját cselekvést mint a 
múlt „visszhangját”. Az értelmet akkor tapasztaljuk meg, 
amikor elmondhatjuk, hogy mit, milyen okból és milyen 
szándékkal akarunk. Ehhez tartozik a jövőre irányultság 
mint megalapozott várakozás, amely a jelenlegi cselekvést 
mozgatórugóként irányítja. Fordítva: az emberek akkor ta-
pasztalják értelmetlennek cselekvésüket, ha nem mond-
hatják el, hogy milyen döntés nyomán (múlt) tesznek vala-
mit, és hogy milyen várakozásokat (jövő) fűznek hozzájuk.

Íme néhány villanás a teljes színskálára, amelyet – né-
mileg technikai kifejezést használva – az emberi lét gya-
korlása „eszköztárának” neveztem. Az emberi méltóság 
praxisának formáiról is beszélhetnénk. E szempontok li-
tur gikai-homiletikai vonatkozását azzal szeretném elmé-
lyíteni, hogy vázolom az emberi méltóság megsértésének 
néhány alaphelyzetét.

Az emberi méltóság megsértése 

az istentiszteleti gyakorlatban

Az egyes emberek méltóságát gyakran azzal veszik semmi-
be, hogy kifejezetten emberi mivoltát illetik szemrehányás-
sal. Az ember vasárnapról vasárnapra is csak ember! Ezért 
kell a kegyelemhez menekülnie. Valójában ezzel vissza-
hoznak egy alkotóelemet az emberi méltóság fogalmából, 
amelyet pedig a keresztény hit kultúrtörténete legyőzött, 
vagyis a perfektibilitást. 

Az emberi méltóság fogalmának új- és modern ko-
ri kifejtésénél különleges szerepet játszik a racionalitás 
(mindenekelőtt az ember kiemelése az oktalan természet-
tel szemben és az e fölött való uralmának legitimálásául), 
a perfektibilitás (különösen is az ember fejlődő- és előre-
haladási képességének hangsúlyozása az állattal szemben) 
és az autonómia (mint az ember öncélúságának kifejezé-
se) kategóriái (vö. Münk 2007, 225–226. o.).

Alighogy beül valaki az istentiszteletre, rögtön azt vetik 
a szemére, hogy már megint semmilyen vonalon nem tel-
jesített, és hogy „túl keveset” tett mindabból a jóból, amit 
pedig megtehetett volna. Nem mindig volt elég barátságos, 

 6 Vö. a vágyakozik – akar – elhatároz – cselekszik fogalmak belső 
összefüggése: Engemann 2006.
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sőt néha barátságtalan. Nem mindig volt elég türelmes, sőt 
néha türelmetlen. Nem mindig volt elég segítőkész, sőt né-
ha elutasító. Mindennek tetejébe pedig kevésbé szeretett, 
mint valójában tehette volna. Mennyi lett volna elég ah-
hoz, hogy megfelelően teljesítsen?

Az ember pusztán azért, mert korlátai vannak, még 
nem esik bűnbe: vannak korlátai annak, hogy mindent 
megértsen, hogy mindig segítsen, hogy mindig egyformán 
barátságos legyen. Különben az ilyen élet, az állandó töké-
letesség – egy embernek! – nem áldás, hanem átok lenne. 
Az embereknek képeseknek kell lenniük például agresz-
szióra, arra, hogy nemet mondjanak és visszavonuljanak, 
hogy határokhoz érjenek el. Azért, mert emberek. Ha sze-
mükre vetjük ezt a hajlamot, és olyan problémává tesszük 
magunknak, amelynek úgy látszik, vasárnapról vasárnapra 
egyik istentiszteletet a másik után magával kell rántania, 
akkor ez támadás az emberek méltósága ellen.

Saját emberi tapasztalatainak ilyen inkvizíciós-mora-
lizáló rágalmazása keretében a vétkek szemrehányása ol-
csóbb, mint a legolcsóbb kegyelem. Hogyan lehet az olyan 
létet az emberek szemére vetni, amely nem felel meg mél-
tóságuknak, és törekedni sem érdemes rá? Ezzel szemben 
mégiscsak az ember méltóságán belül maradna, ha bűnbá-
natot érezne, és eközben újonnan felismerne valamit sza-
badságából, például azt, hogy nem külső hatások kénysze-
rítették cselekedetére, hogy lett volna mozgástere, amelyet 
nem használt ki, noha megtehette volna.

Ez persze feltételezhetően a szemünk előtt van, hogy 
az emberekben az istentisztelet által újra tudatosulnia kell 
többek között szabadságuk mértékének, autonómiájuk-
nak mint méltóságuk alkotóelemének.7 Ezzel oda jutnánk, 
hogy a szolgaság tapasztalataival kapcsolatban szólíthat-
nánk meg az egyes embert, szabadságának erősítését tart-
va szem előtt. Itt ilyesféle kérdések állhatnak a háttérben: 
Az, amiben részt veszel az életben, azt mutatja, hogy mit 
akarsz? Milyen okok alapján? Milyen mértékben egyeznek 
döntéseid azzal, amit valóban kívánatosnak tartanál? stb.

A szeretet hiányának szokványos feltételezése majdnem 
mindig összekapcsolódik az önszeretet masszív, mindmáig 
gúnyos-szarkasztikus elítélésével, amelyet az autista ego-
izmussal tesznek egyenlővé. Ezzel szemben az elmúlt évti-
zedek társadalomelemzései úgy láttatják korunk emberét, 
mint akinek kifejezetten nehezére esik, hogy arányos ön-
szeretettel megfeleljen méltóságának.8 Ahol azonban már 
nem élik meg az önszeretet erényét, egyre inkább utat en-
gednek a bűnnek. Ugye fontos lenne ezt belátni, amikor az 
istentiszteletre készülünk?

 7 Klasszikusan ezt – a szabadság és az ész dimenziójához kapcsol-
va, kisebbítve, azaz a szeretet és az érzelem dimenzióját nem annyira 
tiszteletben tartva – Kant így fogalmazza meg: „Az ember és minden 
eszes természet méltóságának alapja tehát az autonómia” (Kant 1991).
 8 Vö. sok más mellett: Beck 2006; Schulze 1993; Ehrenberg 2004. 

Ahelyett, hogy az egyént abban támogatnánk, hogy az 
orránál tovább lásson, és képes legyen magát bizonyos tá-
volságból kritikusan szemlélni, saját kívánságait vizsgálni 
és megváltozott helyzetekre megelőlegezett fantáziával gon-
dolni, éppen azt az eszköztárat kérdőjelezik meg, amelyhez 
az ember akkor folyamodik, amikor szabadságban kívánja 
folytatni életét. Mindenekelőtt a saját akaratot mint a sza-
badság gyakorlásának eszközét. Egoizmus, szubjektivitás, 
hedonizmus, opportunizmus – ezeket a kifejezéseket szám-
talan imádságban és prédikációban dörgölik egy szuszra a 
gyülekezet orra alá. Mégpedig anélkül, hogy az imádkozók-
nak vagy a hallgatóknak lehetőséget nyújtanának arra, hogy 
magát a hit ajánlatát az autonómia pozitív fogalmával kös-
sék össze. Ilyenkor létrejön az elvárásnak egy sajátos aszim-
metriája: a liturgusnak, illetve a prédikátornak szem előtt 
kell tartania a gyülekezet méltóságát, de ha ez nem történik 
meg, akkor a lelkész elvárása teljesíthetetlenné válik az is-
tentisztelet résztvevői számára.

Feltűnő, hogy a szabadságnak az emberi méltóság 
szempontjából oly központi fogalmát vagy a keresztény-
ség szótériológiai hittartalmára redukálják – szabadság a 
bűntől, haláltól és ördögtől –, vagy az egyént ámítják az-
zal, hogy egy kicsit több erőfeszítéssel és Isten segítségével 
tehet valamit azért, hogy a hiányosságok ne érintsék olyan 
súlyosan a jövőben, és hogy így valamit tehet méltóságáért. 
Ezzel szemben az Alaptörvény 1. cikke 1. bekezdésének fej-
tegetései tiszta eretnekségnek hangzanak: az ember mél-
tóságához hozzátartozik, „hogy az ember önmaga felett 
rendelkezhet, saját maga felelősséggel alakíthatja sorsát”.

Kézenfekvő az orvos és a lelkész hivatása közötti ana-
lógia: Salus aegroti suprema lex,9 ami az orvosok működési 
engedélyének kommentárjában olvasható. Ez megfelel an-
nak, amit a lelkészek más megfogalmazásban lelkészi ok-
levelükben olvashatnak, ami az evangélium jelentőségére 
mutat a hit szabadságában folytatott életben.

E nyilvánvaló analógiákra utalva a jelen rész végén még 
visszatérek az orvosi etikai bizottságok bizonyos maximái-
ra. Ezek azon őrködnek, hogy ne sértsék meg a határt egy-
részt a beteg védelme és az emberi méltóság, másrészt a tu-
domány haladása között. Esetről esetre világos ajánlásokat 
tesznek eljárások elhagyására, többek között azért, hogy 
megvédjék az emberi lét minimális feltételeit.10 Ha egy is-
tentiszteletet – ahogyan eddig néhány vonással felvázol-
tam – egy teológiai-fi lozófi ai etikai bizottság elé tárnánk, 
amely analóg kritériumok alapján működne, akkor sem-
mi esélyük sem lenne ezeknek az istentiszteleteknek, mert

 9 „A beteg java a legfőbb törvény.”
 10  Itt az a kérdés, hogy a betegek mennyire képesek felfogni és végül 
akarni azt, hogy mi történjék velük, akkor is szerepet játszik, ha a be-
teg korlátozva van az egyes tervezett beavatkozásokkal kapcsolatban 
és saját akaratának kinyilvánításában. Ilyenkor a hozzátartozóknak és 
az orvosoknak az érintett „feltételezhető akaratához” kell igazodniuk. 
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1. a várakozások mértéke túl magas a konkrét ember 
számára elvárható haszonnal szemben;

2. a tudományos előfeltevések jellemző esetekben nem 
felelnek meg az ismeretek mai szintjének, mindenekelőtt 
az antropológia területén;11

3. nem látható be, hogy a várható, különleges gyógy-
hatások igazolnák a tervezett beavatkozások kockázatait;

4. azok a várakozások, amelyeket az istentisztelet ha-
tása ébreszt az emberekben, ellentétesek a forgatókönyv-
vel; és végül

5. nem gondoskodnak arról, hogy azok az emberek, 
akiknek rutinszerűen szeretetlenséget, kapcsolatra való 
alkalmatlanságot, közömbösséget stb. vetnek a szemük-
re, megfelelő pszichikai gondozásban részesülnének az is-
tentisztelethez kapcsolódóan.

Ma mindenesetre tudjuk, hogy van összefüggés a val-
lás és a jó életérzés, illetve a krónikus betegségek között, 
ahol persze nem a vallás és az ateizmus a két végpont, ha-
nem az emberhez méltó és méltatlan vallás.

Így foglalható össze véleményem szerint Ronald Gross-
harth-Maticek tanulmánya. „A vallás formáinak és egész-
ségre, kreativitásra gyakorolt hatásainak összefüggéséről” 
valaha folytatott minden bizonnyal legalaposabb, előremu-
tató kutatásában kimutatja, hogy hamis az az erterjedt ál-
lítás, miszerint a vallásos emberek tovább élnek és egész-
ségesebbek. Teljesen a vallás jellegéről van szó, mindenek-
előtt az azt meghatározó emberképről és az általa közvetve 
vagy közvetlenül megnyilvánuló önképről, az istenkép-
ről, a hit hozzá kapcsolódó kultúrájáról stb. „A szeretettel-
jes, a bűnbocsánaton tájékozódó, istenes emberek ugyan-
olyan pszichoszociális és pszichikus kockázati tényezők 
mellett jelentősen tovább élnek krónikus megbetegedések 
nélkül”, mint a „bűnön és vétkességen tájékozódó valláso-
sak”. „A racionális ateisták valahol középen találhatók.” 
(Grossharth-Maticek 2010, 326–327. o.)

Az istenképűség és az első parancsolat mint az 

emberhez méltó istentisztelet eszméjének fogalmai

Ha a liturgiával és a prédikációval meg akarunk felelni az 
emberi méltóságnak, akkor ez oda vezet, hogy az ember az 
Istenhez való hasonlóságában kerüljön újra napvilágra mint 
ember, illetve legyen ember. Istenképűsége természetesen 
nem fi zikai formájára, nem is bizonyos magasztos helyette-
sítési funkcióira vonatkozik a teremtés rendjének kedvéért 
(így magyarázza Münk 2007, 236. o.), hanem lényegileg on-
tológiai természetű: Isten és az ember alapvető létbeli dimen-

 11 A keresztény istentisztelet gyakorlati antropológiájának sebezhető 
része mindenekelőtt az embernek az emberi méltóságban gyökerező, a 
teológiai antropológiában azonban eltorzított viszonya a szabadsághoz 
és a szeretethez. Vö. Engemann in press [2012], továbbá uő 2008.

zióira, vagyis a szabadságra és a szeretetre vonatkozik.12 Az 
emberek a szabadság és a szeretet megtapasztalásában egé-
szen emberek, akkor is, ha hajlamosak arra, hogy éppen az 
ilyen tapasztalatokat, amelyekben szeretőnek, illetve szere-
tettnek vagy szabadnak tapasztalják meg magukat, „isteni-
nek” nevezzék. Ezek a tapasztalatok emberként hozzáférhe-
tők az emberek számára. Az, hogy szabadok lehetnek, hogy 
szeretetet adhatnak és kaphatnak, a lényükben található, 
és nem a zsidó-keresztény hagyomány különleges ajánlata. 
E hagyomány többek között azért különleges, mert az ide 
vonatkozó tapasztalatokat különleges képek, összetéveszt-
hetetlen történetek és érvek nyomán a teológia és a vallá-
si gyakorlat fókuszába állítja. Ezek közül kettőt említenék.

Megközelítések az istenképűség tapasztalata felől 
(1Móz 1,26–27; Zsolt 8,6)

E gondolat merészségét az adja, hogy az ember hasonlósá-
gát Istenhez és emberi mivoltát kifejezetten gyengeségében, 
ezzel együtt szabadságra és szeretetre rendeltségében látja. 
Itt nem elvontan van szó a szabadságról, hanem a szemé-
lyes önrendelkezés, a szabad ítéletalkotás és a szabad el-
határozás értelmében. Ez elemi módon hozzátartozik az 
ember személy voltához, és távlatot ad életének. A távlat 
olyan kapcsolatokban mutatkozik meg, amelyek a szabad-
ság legintimebb oldalát tükrözik vissza, önmaga elkötele-
zésének szabadságát. Ennek legerősebb mozgatórugója a 
szeretet. Ez mélységet ad az ember életének.

E kettő, vagyis a létezés dimenziói és a létezés tapasz-
talatai, amelyek az embernek Isten képmásaként közvetle-
nül hozzáférhetők, az okai is annak, hogy az ember Isten 
titkának részese, illetve hogy mint ember, maga is titok.13 
Ezek távolról sem jelentik a méltósága melletti egyetlen ér-
vet, de a döntőt, amely többféle szempontból továbbgon-
dolható – erről azonban most sajnos le kell mondanunk.

Itt részleteiben – anélkül, hogy ezzel az érvek hierar-
chiáját állítanánk fel – a következő szempontokra kelle-
ne rámutatnunk:

 12 Éppen ezen a ponton haladja meg 1Móz 1,26–27 és a 8. zsoltár azt 
az ókori Keleten elterjedt felfogást, hogy fejedelmi személyek képmá-
sokban jelenlévők lehetnek, és így adott helyen megtestesítik a személy 
hatalmát és uralkodását. Az említett ószövetségi helyek bizonysága 
szerint magára az emberre száll a szuverenitás, a szabadság és az ural-
kodás, míg a királyok és istenek képmásai inkább korlátozzák ezeket. 
 13 Vö. Pannenberg 1968. [Vö. magyarul, ha nem is ennek a fordítása, 
de a téma ugyanaz: Pannenberg 1991.] Ha az emberi méltóság kérdését az 
istenképűség gondolatára vonatkoztatjuk, akkor tisztában kell lennünk 
azzal, hogy az emberi méltóság nem azért tűnik fel a teremtésmítoszban 
[sic], mert Isten egy napon képmásaként eltervezi az embert. Fordítva: 
az istenképűség fogalma már feltételezi, hogy az emberek a méltóság 
hordozóinak tekintik vagy tapasztalják meg magukat, és ennek folytán 
lehetséges, hogy ezt a méltóságot teológiailag az istenképűség felől ér-
telmezzük. Vö. ebben az értelemben szintén: Bormann 2006, 34. o.
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1. az embernek arra a képességére, hogy szubjektíve 
meg tudja különböztetni a jót és a rosszat – ez fontos fel-
tétele a döntéseknek, amelyekben az ember szabadsága 
megmutatkozik;

2. az inkarnáció teológiai modelljére;
3. Jézus azonosulására az emberekkel, például a leg-

kisebbekkel, akik lehetőséget nyújtanak a szeretetre (Mt 
25,34–40), és azokkal, akik úgy szabadok, hogy nem tud-
ják megrontani őket (lásd a boldogmondásokat, Mt 5,2–11).

4. Itt emlékeztetünk arra, hogy Jézus szolidárisan bánt 
a betegekkel, vámszedőkkel, bűnösökkel; az olyan helyze-
tekre, amikor emberek visszataláltak méltóságukhoz: lásd 
például Jézus találkozását a bűnös nővel (Lk 7,36–50); a há-
zasságtörő nő megmentését a megkövezéstől (Jn 8,1–11); Jé-
zus asztalközösségét Zákeussal (Lk 19,1–9).

A liturgiának és a prédikációnak a fentiek értelmében 
hozzá kell járulnia ahhoz, hogy emberek ne a szolgaság ta-
pasztalataira rendezkedjenek be, és ne is olyan magatartást 
sajátítsanak el az életben és a hitben, ahol a szeretet adá-
sa a szeretetről való lemondás állítólag nagyvonalú gesz-
tusához kapcsolódik, ami indokolatlan szigorral jár önma-
gunkkal szemben. Ennek a szándéknak az felel meg, hogy 
a jelenlévőket ne a szeretet nyomorékjaiként, illetve csak 
önmagukat szerető közömbös alakokként szólítsuk meg, 
és ne vitassuk el tőlük a szabadságban és szeretetben való 
életben szerzett jó tapasztalatokat. Ugyanígy liturgikai és 
homiletikai tabunak kellene számítania annak, hogy az is-
tentiszteleten részt vevőknek éppen azt az eszköztárat ve-
gyük ki a kezéből, amellyel az emberek méltóságukat ki-
fejezik, amennyiben például kívánságaik vannak, önál-
ló akarattal kívánnak rendelkezni, saját döntéseket hozni 
stb. Az embernek ez a fajta megsértése, méltóságának le-
rombolása nem bocsánatos bűn.14

Ha nem folyik vér az emberi méltóság liturgikai-homi-
letikai megsértésekor, akkor is nyilvánvaló, hogy az ember 
mint Isten képmása ellen minden támadást súlyosnak kell 
tartanunk. Az emberi méltóság érinthetetlen. Ezért nem 
szabad például embereket elrabolni (5Móz 24,7) vagy ve-
réssel megalázni. Hans J. Münk joggal mutat rá, hogy az 
ilyen rendelésekben „az istenképűség méltóságának érvé-
nyessége a bűneset utáni életfeltételek között is” kifejező-
dik (Münk 2007, 236. o.).

Ezt Jób panasza is világossá teszi. Kész arra, hogy sokat 
elszenvedjen, sokat eltűrjön – ez nem kérdés. De méltósá-
gának is tudatában van. Még ha úgy tűnik is, hogy elfújja 
a szél,15 akkor is nekilát, hogy szóra bírja Istent az emberi 

 14 Vö. azokat a szankciókat, amelyeket az ember istenképűségével 
indokolnak (1Móz 9,6). Regina Ammich-Quinn úgy gondolja, hogy „a 
méltóság akut sérülékenységének és veszélyeztetettségének” nyomán 
valójában egy „új kategorikus imperatívusznak” kellene a kortársak 
tudatában lehorgonyoznia. Vö. Ammicht-Quinn 2004, 47–48. o. 
 15 „Szélvész űzi el méltóságomat…” (kábód, Jób 30,15)

méltóság első számú címzettjeként, kapcsolatukra vonatko-
zóan: mi van a kapcsolatunkkal, hogy így bánsz velem? Jób 
alakjában nyilvánul meg az a felfogás, amely szerint Isten 
csak nem mehet el olyan messzire, hogy szándékosan fel-
tételezhetnénk róla egy ember méltóságának megsértését.

Megközelítések az első parancsolat felől 
(2Móz 20,3)

Ezzel szemben az első parancsolat majdhogynem úgy hang-
zik, mint az ember istenképűségének elvitatása vagy visz-
szavétele. Mintha az emberek attól félnének, hogy túlzottan 
hasonlók lehetnének Istenhez, vagy hogy túl messzire me-
hetnének, amikor élnek szabadságukkal: „Én, az Úr vagyok 
a te Istened (…) Ne legyen más istened rajtam kívül!” (2Móz 
20,3) Amikor első alkalommal ültetik át a gyakorlatba ezt 
az ajánlást, emberek egy csoportja éppen a méltóságát ké-
szül elveszíteni: a kiút a szolgaságból, a szabadság kalandja 
– ezt mondja az elbeszélés – Izrael számára elképzelhetet-
lennek tűnik. Az Egyiptomban való jövőtlen életnek az volt 
a kívánatos előnye, hogy nem kellett törődniük a jelennel. 
Vissza Egyiptomba – ez persze már túl megerőltető lenne. 
Az egyiptomi viszonyokat azonban újra, helyben egy szem-
pillantás alatt meg lehet teremteni: csak egy istenképnek 
kell magukat alávetni, amellyel szemben megint nagyon 
kicsik lesznek. Ismerjük a történetet: megrendezik, hogy 
rabszolgává varázsolják magukat: az emberek térden csúsz-
nak egy rakás arany előtt, és a sorsra bízzák életüket. Úgy 
tűnik, hogy vége a szabadság kalandjának. Ekkor jön Mó-
zes új irányelvekkel a hegyről. Az első számú szabály: „Ne 
legyenek más isteneid rajtam kívül!” Egyetlen okból: „Az 
istenek, mint látjuk, nem hagyják, hogy ember légy. Először 
méltóságodat rabolják el. Ezzel elveszíted érdeklődésedet 
a változás iránt. Az egyéb istenek körben táncoltatnak és 
karikán ugráltatnak. Embertelenek. Nem tudnak társnak 
elfogadni. Vetélytársat látnak benned, és térdre kényszerí-
tenek. A szabadság és a szeretet tapasztalatával minden el-
képzelhető isten számára komoly fenyegetést jelentesz. Ezért 
nehogy legyenek más isteneid rajtam kívül! Mellettük nem 
lehetsz ember.” Így az első parancsolat.

Amikor a liturgiában és a homiletikában az ember ked-
véért „a más istenekkel” összeveszünk, ez azt jelenti, hogy 
emlékeztetjük az embereket emberségükre és emberi mél-
tóságukra, ahelyett, hogy problémává tennénk ember vol-
tuk jegyeinek érvényesülését. Vagyis fi gyelmeztetjük őket 
arra, hogy érezzék meg a szabadságot, és arra az erőssé-
gükre, hogy rendelkeznek a szeretet adásának és kapásá-
nak képességével. Ebből a szempontból a boldogmondáso-
kat mind az első parancsolat, mind pedig az istenképűség 
eszméje kommentárjának tekinthetjük: a létezésnek azok a 
formái, amelyeket a boldogmondások vázolnak, nem iste-
ni elveket kérnek számon, hanem embereket ábrázolnak a 
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maguk méltóságában. A boldogmondások (Mt 5,3–9) min-
dig új fordulatokkal fejezik ki, hogy mit jelent emberként 
megnyilvánulni. Azt, hogy az ember nem hagyja kompro-
mittálódni a szívét, hogy irgalmasságot gyakorol, és hogy 
nem tűri az igazságtalanságot. Emberek így tapasztalnak 
meg valamit – szeretetben és szabadságban – méltóságuk-
ból. A „más istenekkel” ez nem megy. „Ne legyenek ők ne-
ked rajtam kívül, mert velük nem lehetsz ember.”

Az istenek, akik miatt hangot kap az első parancsolat, 
különösen is az emberek pogány tiszteletéből és félelméből 
élnek: például gondosan összebarkácsolt önarcképekből, 
amelyekbe emberek a szabadságukat szokták beletemet-
ni, a saját pótolhatatlanságuk csábító struktúráiba, ame-
lyekkel emberek önmaguk megsemmisítése árán azt hi-
szik, hogy biztosítják maguknak a fi gyelem és a megbecsü-
lés lehetőségét. Ha eltűrnek ilyen isteneket, ez azt jelenti, 
hogy egész életükben dívák és tamagocsik egész seregével 
kell vesződniük, olyan lényekkel, akik arra rendezkedtek 
be, hogy állandóan manipulálják az embereket, erejüket 
kiszipolyozzák, és azzal vádolják őket, hogy nem elég fi -
gyelmesek irántuk.

Az istentiszteleten Istent – illetve a hitet – túl gyak-
ran pontosan így mutatják be, és ezzel megint csak mél-
tatlanná teszik és bálványimádásra buzdítják az embere-
ket. A kyriére, a bevezetésre és az imádságokra gondolok, 
ahol a liturgus Isten pártját fogja, és keserűen, könyörte-
lenségig menően intonálja a híveknek az első parancsola-
tot: „Ah, milyen ritkán szólsz hozzám! Gondoltál ma már 
rám? Minek vagyok egyáltalán? Tudod, hogy mivel bántasz 
meg naponta? Valld be, hogy nem számítok neked! Olyan 
ritkán látogatsz meg a templomban!” Ezek támadások az 
ember emberi léte ellen – és megszegik az első parancso-
latot. Embernek lenni ezzel szemben a legjobb út ahhoz, 
hogy az első parancsolat szerint éljenek.

Végül két tézis, amelyek az elmondottakon túlra akar-
nak vezetni, és talán további beszélgetésre indítanak.

Az emberi méltóság kétpólusossága, amely a méltóság 
hordozójának (például egy gyülekezeti tag) létéhez épp-
úgy hozzátartozik, mint a méltóság címzettjének (például 
a liturgusnak) a létéhez, két irányba mutat azzal kapcso-
latban, hogy az emberi méltóság egyszerre adottság és fel-
adat. Az istentiszteleti gyakorlatában tehát az igehirdető-
nek és a liturgusnak azzal, amit tesz, nem csupán a jelen-
lévők méltóságának kell megfelelnie, hanem saját magát 
is komolyan kell vennie méltóságával együtt. Ez azt jelen-
ti, hogy amikor emberekkel és dolgokkal foglalkoznak az 
istentiszteleten, saját magukat is tisztelniük kell abban az 
értelemben, hogy a kérdések, témák és problémák feldolgo-
zása összhangban legyen a saját tapasztalatokkal, meglátá-
sokkal és várakozásokkal, és – némi pátosszal – a szabad-
ság egyéni történetének folytatásaként érvényesülhessen. 
Aki istentiszteletre készül a gyülekezetért, annak is van-
nak kötelezettségei munka közben önmaga mint „erköl-

csi szubjektum” iránt, és nem kapcsolhatja ki a saját mél-
tóságát. Ezt azért hangsúlyozom, mivel az istentiszteleten 
elég gyakran szembesülünk a liturgiai és homiletikai ru-
tin olyan formáival, hogy arra következtethetünk: magu-
kat a szolgálókat nem igazán érdekli az esemény, és sem-
mit sem várnak attól, amit végeznek.

A másik tézis az ember érinthetetlenségének, sérthe-
tetlenségének és szentségének ama kultúrájára vonatko-
zik, amely a fejlődés különböző vonalain kimutatható a 
vallások történetében, és természetesen a keresztény is-
tentiszteletben is érvényesül. Ez a kultúra többek között 
a védő, szent helyek tiszteletére vonatkozó „tabuk” ré-
gi gyakorlatától Istennek az emberrel való azonosulásáig 
terjed, hogy az ember megsértését is tabunak nyilvánít-
sa.16 Az emberi méltóság megsértésének sokféle tapasz-
talatára és önmagunk méltatlanná tételéhez vezető felhí-
vásokra tekintettel az egyház mai gyakorlatában az egyik 
legnagyobb kihívást az jelentené, ha a liturgiát és az ige-
hirdetést az emberi méltóság kristályosodási pontjaiként 
fogná fel és úgy is alakítaná.

Fordította Szentpétery Péter
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b Az egyház története során tudatában volt annak a feszültségnek, amely örök üdvösségre szóló elhívatása, vala-
mint e világi küldetése és változó életformája között alapvetően minden időben fennáll. Az ősi keresztény kö-
zösségi önmeghatározás, hogy az egyház communio viatorum, azaz úton levők közössége, éppen azt a fontos 
tapasztalatot fogalmazza meg, hogy ennek a vándorlásnak a földi történelemben egyszerre léteznek állandó és a 
kortól, az időszaktól függő, azzal kölcsönhatásban levő jellegzetességei. Az egyháztan mint teológiai önrefl exió 
mindezt rendszerezett formában törekszik megragadni, az egyháztörténet ugyanakkor ehhez képest kritikai 
funkciót gyakorol kettős értelemben is: nem engedheti halálos merevségbe zárulni az egyházat e világi megva-
lósulásában, viszont lényegének szent titkait sem hagyhatja benne felszívódni. Evangélikus egyháztanításunk 
és önértelmezésünk mai aktualitásának vizsgálatában éppen ezért a bibliai és rendszeres teológiai megközelítés 
mellett hasznos, ha mindezt legalább néhány kiemelt szempont szerint a történetiség mérlegére is helyezzük.

Ha az evangélikus egyházi és teológiai önértelmezést akar-
juk vizsgálni, mindenekelőtt néhány alapvonásra kell for-
dítanunk a fi gyelmünket. Reformátorainkra, illetve a re-
formáció évszázadára vonatkozóan mindenekelőtt azt kell 
megállapítanunk, hogy semmiképpen sem beszélhetünk 
kidolgozott, normatív evangélikus egyháztanról. Mindez 
nemcsak azért van így, mert a helyzet természeténél fogva 
sem Luthert, sem evangélikus hitvallási iratainkat nem egy 
önálló egyház létrehozására motiválta, még ha el is kell is-
mernünk, hogy a középkori egyház teológiai önértelmezé-
séhez és szervezetépítő hagyományaihoz képest lényegében 
kezdettől világosan megnyilvánultak a Luther nézeteiben 
tetten érhető összeegyeztethetetlenségek. Itt mindenek-
előtt a középkori egyház alapjait és struktúráját a 11–14. 
században kialakító és megszilárdító két jellegzetességre 
kell hivatkoznunk. Először is arra a meghatározottságra, 
hogy a középkori egyház reformja és kiépülése valójában 
kettős hatás alatt ment végbe. Egyrészt a szerzetesség által 
meghatározott pápáknak (VII. Gergely, II. Orbán) a szer-
zetesi reformok analógiájára megvalósított programjai ál-

tal, amelyben egyszerre érvényesült a „megregulázott” kö-
zösségi életforma és az apát személyére felépített vezetési 
modell, másrészt a teológus-jogász pápáknak (III. Ince, IX. 
Gergely, VIII. Bonifác) a központi hierarchiát megerősítő, 
primátusra törő ambíciói által. Luthernek oly mértékben 
más állt az érdeklődése középpontjában, hogy reformáto-
ri fellépésének első szakaszában alig találunk olyan íráso-
kat, amelyeket elsődlegesen az egyház szervezete, hierar-
chiája ellen fogalmazott támadó iratnak tekinthetnénk. 
E téren kifejtett későbbi, éles kritikáját is inkább annak 
a számlájára írhatjuk, hogy az említett elvek mentén fel-
épített középkori egyház alapjaiban nem volt összeegyez-
tethető megfogalmazott reformátori alapelveivel. Itt kell 
megemlítenünk azt a másik jellegzetességet is a középkori 
egyházzal kapcsolatban, amely az egyházat tekintette – a 
papságon és a szerzetességen keresztül – a „vallásosak kö-
zösségének” (religiosi), élesen megkülönböztetve magát a 
világiaktól (seculares). Az egyházhoz mint intézményhez 
– a „hivatásszerűen vallásosak” intézményéhez – hozzá-
rendelt közvetítő funkció végül a hierarchiával összenőtt 
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monopolhelyzetet teremtett az üdvösség vonatkozásában: 
egyrészt minden üdvösséget munkáló „eszköz” csak az 
egyház közvetítésével érhető el, másrészt éppen ezen az 
alapon mindez az egyházon belüli merev hierarchiához is 
hozzá van kötve. Nem kell külön bizonygatni, hogy Luther 
– tudatosan vagy sem – már a 95 tételben is más alapokon 
állva szólalt meg.

A 16. században azért sem beszélhetünk evangélikus egy-
háztanról, mert a reformáció bevezetése korántsem történt 
azonos körülmények között. Elegendő itt csupán arra utalni, 
hogy német földön nem az egyházi hierarchia támogatásával 
történt a gyülekezetek és kisebb-nagyobb egyháztestek csat-
lakozása a reformációhoz, hanem éppen annak ellenében. 
A gyülekezet „primátusa” így tehát szinte természetesnek 
hat az Ágostai hitvallás megfogalmazásaiban: gyülekezete-
ink nagy egyetértésben ezt és ezt tanítják… Mindezt tovább 
árnyalja, hogy éppen fejedelemségekről vagy városokról be-
szélünk-e, de az is, hogy milyen egyházi rendtartást dolgoz-
tak ki és vezettek be a különböző területeken. (A cuius regio, 
eius religio elvének érvényesülése ezt az állapotot lényegében 
csak maradandóvá tette.) És akkor még nem is említettük a 
német földön kívüli evangélikusságot, például az észak-eu-
rópai államok uralkodók által levezényelt államegyházi re-
formációját. Ha ehhez magyarországi egyházi örökségün-
ket is odasoroljuk, természetesen még összetettebb képet lá-
tunk. A Mohács utáni tartós politikai és társadalmi káosz, a 
folyamatosan változó térkép a három részre szakadás vég-
leges kereteinek kialakulásáig, a reformáció áramlatainak 
gyakran egymással összefonódó megnyilvánulásai egyaránt 
óvatosságra intenek a tekintetben, hogy az egyháztan és az 
egyházszervezés terén általános következtetéseket vonjunk 
le a következetesen érvényesülő alapelvekről az egyes dön-
tések vagy esetek alapján.

Miközben a római katolikus egyház a trentói zsinaton 
(1546–1563) még a középkori egyházhoz viszonyítva is mere-
vebb egyházi rend irányába haladva igyekezett az általa szük-
ségesnek tartott reformok megfogalmazására és elindításá-
ra, a reformált egyházak és irányzatok sokasága ugyanakkor 
feltartóztathatatlanul távolodott egymástól. Az elmérgese-
dett felekezetközi, illetve felekezetbeli viszályok (gondoljunk 
csak a Melanchthon személyét ért támadásokra vagy a luthe-
ri ortodoxia romboló belső konfl iktusaira!), valamint a kato-
likus–protestáns ellentétek kiéleződése a politikai érdekeket 
mozgósítva végül ahhoz a gyilkos kontinentális háborúhoz 
vezetett, amelynek mindmáig jelentős hatása van nemcsak 
a kereszténység, a felekezetiség és az egyházak európai – 
gyakran igen negatív – megítélésére, hanem ekkléziológiai 
önértelmezésünk kialakulására, eltéréseire is.

A harmincéves háború (1618–1648) nyomán az európai 
politika és szellemi élet iránya egyértelműen alternatívát 
keresett a korábbi vallásfelekezeti megosztottságból faka-
dó feszültségek feloldására. A középkori identitás alapját 
jelentő vallási hovatartozást végleg felváltja az állami és 

nemzeti alapú meghatározottság, és ezzel az elszakadás-
sal párhuzamosan kiéleződik a kereszténységgel szembe-
ni kritika is. A protestantizmus elmélyülő függése a felette 
protektorátust gyakorló világi felsőbbségtől természetesen 
egyszerre jelentett támogatást, védelmet és szétaprózódást, 
amely konzerválta a különbözőségeket, és szorosan a világi 
politika uszályához kötötte a helyi egyháztesteket. A foko-
zódó külső kritika és a partikuláris egyházszervezeti moz-
gástér közegében született meg az a két meghatározó meg-
újulási irányzat, amely közvetlenül érintette az egyháztan 
területét is: a pietizmus és a felvilágosodás.

Bár e két áramlatot egymástól elkülönítve szoktuk ismer-
tetni az egyháztörténet tárgyalásakor, már a mindkettőnek 
egyaránt elkötelezett, jelentős szerepet játszó teológusok, tu-
dós lelkészek és világiak is emlékeztetnek minket a bennük 
található rokon vonásokra. A 17. században kialakult szelle-
mi-társadalmi környezetre adott válaszként mindkettőt jel-
lemzi egyfelől az egyházzal mint (hierarchikus) szervezettel, 
intézménnyel kapcsolatos erős fenntartás, másfelől a merev 
dogmatizmussal szembeni ellenszenv. A katolicizmusnak 
természetesen mindkét területen sokkal mélyebb a tradici-
onális kötődése, ezért sokkal érzékenyebb és elutasítóbb is 
a kinyilvánított kritikával szemben. Ugyanakkor a protes-
tantizmus megújítását célul kitűző pietizmus és felvilágoso-
dás egyaránt elkötelezettje volt az alternatív, saját hagyomá-
nyainak jobban megfelelő utak kiépítésének.

Az egyháztan összefüggésében a pietizmus természe-
tes kiindulási pontja a gyülekezet, azon belül is természe-
tesen a hitüket tudatosan vállalók és megélők közössége. 
Ennek a szemléletnek a következménye az eredendő gya-
nakvás mindennel szemben, ami pusztán a vallásosság for-
mális-szervezeti felépítményének tűnik, mivel az autoritás 
mindenekelőtt nem külső keretekből, hanem belső forrás-
ból fakad. Habár ez az autoritás és a hozzá kapcsolódó igé-
nyek olykor semmivel sem kisebbek, alapvetően nem kap-
csolódnak a gyülekezetektől elvonatkoztatott magasabb 
szervezeti felépítményhez, sőt gyakrabban mennek még a 
gyülekezetnél is kisebb egységek szintjére, és hoznak lét-
re ecclesiolákat az ecclesiában.

A felvilágosodás tekintetében is tanúi lehetünk annak, 
hogy a kereszténység tekintélye inkább függ például an-
nak morális tartalmától, társadalmi hasznosságától vagy 
történeti igazolhatóságától, mintsem hierarchikus szer-
vezeti megjelenésének súlyától. Mivel a társadalmi rend 
alapja többé nem vallási-egyházi jellegű, ezért a hagyomá-
nyos pozíciók megőrzésénél sokkal fontosabb célként je-
lenik meg a vallásos értékek megfogalmazása és átemelé-
se az új berendezkedés keretei közé – gondoljunk csak az 
emberi és polgári jogok megfogalmazására és deklarálá-
sára, amiben keresztény tudós emberek is gyakran vittek 
vezető szerepet. Ez érvényes a tudomány újraértelmezé-
sére is, amelyben az igazság többé nem a külső – a közép-
korban mindenekelőtt egyházi – tekintély által kinyilvá-
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nított dogmatikus alapokon nyugodott, valójában mind-
ez inkább mellőzhető, sőt mellőzendő megítélés alá került.

A reformációra is nagy hatással volt egy másik jelen-
tős átalakulás, amely már a késői középkorban is jelent-
kezett, de csak a későbbiekben vált meghatározóvá: az 
(európai) egyetemes egyház eszméjét szétfeszítő nemzeti 
egyházi törekvések kialakulása. Nyilvánvaló, hogy a kato-
licizmus ennek következetesen igyekezett és igyekszik ma 
is ellenállni, ugyanakkor olyan egyháztörténelmi mozgal-
mak, mint az anglikanizmus, a huszitizmus, a gallikaniz-
mus, a skandináv reformáció, de számos szempontból még 
a német reformáció is párhuzamba állítható azzal a válto-
zással, amely az e világi kormányzás terén is végbement. 
A nemzeti, illetve államegyházak egyháztani perspektí-
vája számos ponton alapvetően tér el az egyetemesség igé-
nyével fellépő katolikus egyházfogalomtól. Az újkori, szu-
verenitással rendelkező államok világához igazodó vagy 
a nemzeti-kulturális identitás alapján álló egyházi újra-
szerveződés olyan mély, egymástól többé-kevésbé eltérő 
nyomokat hagyott az egyes egyháztestek életében, ame-
lyek nemritkán felülírták még a teológiai szempontokat 
is. Az elmúlt félezer év magyarországi és kárpát-meden-
cei protestáns, s különösen is evangélikus történelmében, 
egyházképében ennek igazolását minden erőfeszítés nél-
kül megtalálhatjuk.

Hazai egyháztörténetünk tükrében is jól látható, hogy 
a reformkori eszméktől a második világháború utáni né-
hány még relatíve szabad esztendőig milyen hatalmas mér-
tékben változott meg a keresztény egyházfelekezeteknek 
nemcsak egymáshoz viszonyított külső jogállása, hanem 
– talán ezzel is összhangban – belső egyházképe is. Bár a 
polgári jogalkotás lépésről lépésre jelentősen csökkentette 
a katolikus-protestáns státus viszonylatában tátongó sza-
kadékot, ez a világnézetileg „semleges”, kívülről érkező tá-
mogatás mégsem töltötte el osztatlan örömmel a protestáns 
egyházakat. Miközben ugyanis az egyházak egyre inkább 
társadalmi szereplőkké váltak, s belső szervezetüket az új 
mozgástérből eredő körülményekhez fejleszthették, való-
jában olyan új elemekkel bővült ki az egyházi struktúra, 
amelyeknek részben vagy egészben hiányoztak a történel-
mi s ezzel együtt teológiai alapjai. Végső soron talán azt 
sem túlzás mondani, hogy ez a folyamat vezetett el a leg-
utóbbi időkben ahhoz a gondolathoz, hogy egy vallásos 
közösség egyház volta vagy nem volta végső soron polgá-
ri kodifi kációs kérdés.

Talán ezek után önmagában is nyilvánvaló, hogy az 
elmúlt ötszáz év alatt az egyháztan területére fokozatosan 
egyre nagyobb nyomással nehezedtek a külső meghatáro-
zó erők és körülmények. Tendenciájában olyan arányelto-
lódást fi gyelhetünk meg, amely a bibliai-teológiai egyház-
tan alapján álló egyházi önkép felől egyre inkább a külső 
körülményekhez való igazodás, teológiai lépéstartás kény-
szere felé haladtak. Ennek legdrámaibb korszakát éppen a 

totalitárius ideológiák alapján álló terrordiktatúrák hoz-
ták el, amelyek igyekeztek a nyomást odáig fokozni, hogy 
az egyházak alakítsák ki a diktatúrák szereposztásában 
nekik meghatározott karaktert, s végül mindezt teológia-
ilag is igyekezzenek alátámasztani. Ha a nemzetiszocialis-
ta vagy a kommunista rendszer nyomása alatt álló evangé-
likus egyházakat vizsgáljuk, lényegében mindenütt talál-
kozunk azzal a végsőkig kiélezett kérdéssel, hogy miután 
az egyházat mindentől igyekeznek elszakítani, ami ad-
digi teológiai és történelmi identitásához tartozott, vég-
ső soron nem szükségszerű-e ezt a – kikerülhetetlennek 
látszó – elszakítást úgy magunkra vállalni, hogy a min-
den elvesztése mélyén nekünk mégis megmaradó Isten-
re omolva egy gyökeresen megújult egyházi önértelme-
zést tudjunk felépíteni, amely egyaránt érinti Istenhez, a 
társadalomhoz és a külvilághoz, de a saját identitásunk-
hoz és pozícióinkhoz fűződő viszonyunk felülvizsgálatát 
is. Akár Bonhoeff ernél, akár a hidegháború korszakának 
nyugati és keleti, evangélikus és nem evangélikus teológu-
sainál találunk erre vonatkozó, olykor igen radikális gon-
dolatokat. A diktatúrák megszűntével előállt új világhely-
zetben ez a gondolat nemhogy idejétmúlttá, hanem talán 
még fontosabbá vált – hiszen nem kerülhetjük el mi sem 
a szembesülést azzal, hogy egyházi önértelmezésünknek 
a múlttal, a jövővel és a jelennel is egyaránt és egyszerre 
kell szembenéznie.

Aktuális kérdések gyülekezeti feldolgozásra

1. Melyek evangélikus kereszténységünk legfontosabb 
értékei és hagyományai? Az összeállított lista alap-
ján próbáljuk meg rangsorolni is őket!

2. Mely evangélikus egyháztörténeti személyek képvi-
seltek olyan értékeket, amelyeket a jövőre nézve is 
meg kellene őriznünk és valósítanunk egyházunkban?

3. Mely pontokon nehezíti és mely pontokon erősíti a 
magyarországi evangélikusság életét a nagyobb tör-
ténelmi egyházak és a szabadegyházak közötti sajá-
tos helyzete?

4. Milyen bibliai-teológiai értékek megvalósulását tar-
tom fontosnak olyan kisebb közösségek életében, 
mint a gyülekezetem és a családom?

Ajánlott egyháztörténeti forrásirodalom
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Idő, sokszínűség, egység
Három lehetőség a vasárnapi istentisztelet teológiai vizsgálatához1

g S Z A B Ó  B .  A N D R Á S

b Meglepő módon a vasárnapi istentisztelet rendszeres 
teológiai szempontból alig kidolgozott terület. Az 
utóbbi időben a német evangélikus teológiában szüle-
tett több dolgozat is, amely ezt a hiányt igyekszik be-
tölteni vagy legalább helyzetképet felrajzolni.2 A kö-
vetkezőkben három szempont alapján szeretném a 
vasárnapi istentiszteletet teológiai vizsgálat tárgyává 
tenni. Az első a vasárnap és az idő viszonya, a máso-
dik Wolfgang Ratzmann felosztásának ismertetése, 
amely az istentisztelet teológiai megközelítési mód-
jait mutatja be és végül, harmadik lépésben az ösz-
szekötő teológiai elemet keresem a sokszínű képben.

Idő

A teremtésben egyfelől létrejön az idő, és megadja a terem-
tett világ struktúráját. Amit Isten a teremtés aktusában 
létrehoz, az az időben manifesztálódik, amint azt a hétna-
pos teremtéstörténet is hangsúlyozza. Ritmust ad minden 
teremtmény létének a hétköznapok és ünnepnapok cikli-
kusságában. A teremtésben a másik – számunkra fontos 
– szempont, hogy az embert képmásaként teremti meg Is-
ten. Olyan hasonlóság ez, amely lehetővé teszi a kommu-
nikációt Isten és ember között. Geoff rey Wainwright angol 
teológus Irenaeus gondolatát idézi: „Isten dicsősége az élő 
ember, és az emberi élet az Isten látása.”3 Ezzel a mondattal 
Isten dicsőítését az emberi élet kiteljesedésében helyezi el 
Irenaeus. Az ember kiteljesedése a transzcendens dimenzi-

 1 A vadstenai svéd–magyar lelkésztalálkozón 2011. szeptember 2-án 
angol nyelven elhangzott előadás magyarul átdolgozott, szerkesztett 
változata.
 2 Arnold 2004; Ratzmann 2010, 49. o.
 3 Irenaeus adv. Haer. IV.20.7. Wainwright 2003, 78. o.

ójában éri el végtelen horizontját, az Isten látásában. Kép-
más léte Krisztusban mint a tökéletes képmásban teljesedik 
ki. A teljesség az ember istentiszteletét is meghatározza, az 
emberi lét egészét átfogja. A hétköznapi élet mindennapi-
ságában megélt istentisztelet (munkában, alkotásban, fel-
adatokban) mellett, a szent idő kiemelt, ünnepi időszaka 
(pihenésben, refl exióban) egy másik, Schleiermacher által 
kiemelt ünnepi istentisztelet lehetőségét adja. Miközben a 
két idő elkülönül egymástól, együtt a teljes időt kitöltik. 
A kettő ritmusos változása segíti az emberi élet teremtett 
teljességének megélését. A kommunikáció a Teremtő és a 
teremtmény között folyamatosan, a megadott ritmusban, 
kozmikus és szociális térben történik, a képmás lét itt va-
lósul meg.

Az idő beosztásával kapcsolatos szokások sokat elmon-
danak egy társadalomról és kultúráról. Hogy ki és mi hatá-
rozza meg az ünnepeket, az mélyen jellemez egy közössé-
get. Ősi társadalmaktól elkezdve a mai napig is fontos szer-
vező erő ez az időstrukturáló hatalom. A modern korban 
az idő egyre kevesebb lesz az időért küzdők élesedő ver-
senyében. Minden lelkész ismeri a gyülekezeti program-
szervezés nehéz kezdetét, az alkalmas időpont megtalálá-
sát. Az erősödő küzdelem a vasárnapért az egész nyugati 
világot jellemzi. Kereskedelmi szabályozások, szabadidős 
lehetőségek, családi programok mind ezért a napért áll-
nak sorban. Az istentisztelet a mesterségesen túlpörgetett 
szórakoztatóipar produktumaival csak hasonló stílusban 
tudja felvenni a versenyt, ami komoly tartalmi torzuláso-
kat hoz magával. Az élményközpontú társadalom törvé-
nye (Ratzmann 2010, 49. o.) nehéz helyzetbe hozza a kö-
zépkorban még a közösség kulturális csúcsteljesítménye-
ként létező istentiszteletet.

Megfi gyelhető a heti rendszerességű vallásgyakorlás át-
tevődése egy nagyobb időtávra, ami az egyházi év ünne-
peire koncentrál (Steck 2010, 2: 476. o.). A kiemelt nagy 
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ünnepekben és ünnepi időszakokban történő templom-
látogatás és az ezekhez köthető spirituális érdeklődés a 
heti templomba járástól függetlenül általános maradhat 
vagy akár emelkedhet is (uo.) (példa erre az egyre több he-
lyen bevezetett közösségi adventi gyertyagyújtás). A heti 
rendszerességű istentiszteleti részvétel viszont porlad, de 
társadalmi szempontból még így is nagyon masszív és je-
lentős esemény marad.

Az ünnep és a hétköznap szétválasztása mellett a va-
sárnapi istentiszteletnek más, idővel kapcsolatos teológiai 
jellemzője is van. Eilert Herms tübingeni rendszeres teo-
lógus a keresztény istentisztelet lényegét abban látja, hogy 
az minden alkalommal visszaviszi a gyülekezetet a keresz-
ténység eredeti szituációjába (Herms 1994, 221. o.). A Lélek 
lehetővé teszi annak felismerését, hogy a megfeszített Jézus 
Krisztusban Isten hatalma jelent meg, ez a keresztény hit 
eredeti kiinduló állapota. Egy időbeni esemény áttetsző-
vé válik az örökkévalóságra vonatkozóan (uo. 223. o.). Ki-
nyílik az idő, és a húsvét végességet kinyitó konkrét törté-
neti eseményén keresztül az időtlen megjelenik a gyüleke-
zet heti életében. Az úrvacsora közösségében ez az időtlen 
összeköti a korábban élteket a jelenben élőkkel és az eljö-
vendővel. A vasárnapi istentisztelet heti rendszerességgel 
lehetőséget ad a kilépésre az aktuális időből, és megnyit-
ja a múltat és a jövőt a jelenben. Az istentisztelet rendsze-
res időn kívülisége lehetőség az aktuális emberi élethely-
zet újraértékelésére a végtelen tükrében.

Sokszínűség

Wolfgang Ratzmann 2010-es tanulmánykötetében egy 
jövőben kialakítandó evangélikus istentiszteleti teológia 
alapjait tervezi meg. Korunk sokszínű istentiszteleti életét 
hat megközelítési móddal írja le.

Elsőként rögtön a legeredetibb megközelítést, a játékos, 
ludisztikus típust írja le. Ernst Lange Predigen als Beruf cí-
mű könyvében olyan játék lehetőségét keresi, amely az eljö-
vendő béke, az Isten országának békéjét képes megmutat-
ni. A teremtésben a munka és a pihenés kettősén túl jelen 
van a játék is (Péld 8,31). A homo ludens a liturgia eljátszá-
sában kifejezi, megéli az istenképűségét.4 Az istentiszte-
let valódi értékét az ember a játékkal adhatja meg. Hiszen 
csak a játékban jelenik meg az ember a kisgyermek őszin-
te, feltétlen érdeklődésével, ami kívül helyezi a játékon kí-
vüli világon: érdek és cél nélkül pusztán a játék saját örö-
méért vesz részt és tevékenykedik.

A második az esztétikai megközelítés, amelynek kap-
csán Michael Meyer-Blanckot idézve az „evangélium meg-
rendezéséről” beszélhetünk. Itt az istentisztelet megjele-
nése, formája, a cselekmények állnak a középpontban. 

 4 Guardini gondolatát idézi Wainwright 2003, 79. o.

Esztétikai szempontból értékeli az istentiszteletet, ami a 
különböző teológiai megközelítések számára is egyaránt 
érdekes lehet és összekötheti őket.

Az integratív megközelítési mód egyszerre akarja a sta-
bil kialakult formákban kikristályosodott értékeket meg-
őrizni és a különböző, rugalmas, alkalmazkodó formai kí-
sérletekben rejlő újító erőt kihasználni. A kettő integrálása 
párhuzamosan megengedi a régi és új egymás melletti je-
lenlétét. A párhuzamos agendahasználat (Liturgikus könyv) 
gyakorlata egyházunkban a liturgikus reform óta ennek a 
megközelítésnek a példája.

A misztagógikus típus Manfred Josuttis nevéhez kap-
csolódik, aki 1991-ben fogalmazta meg a szent különleges 
erejével való találkozás misztikus útját. Három lépésben ra-
gadja meg az istentisztelet útját: első a purifi catio – a meg-
tisztulás (az elidegenedést oldva a félelmek Isten elé vite-
le), következő a illuminatio – a megvilágosodás (a lekciók, 
prédikáció feladata, hogy fényt hozzon a besötétedett szí-
vekbe) és végül az unio – az egyesülés (ami testi egységet 
hoz az úrvacsorában).

Az evangelikál istentiszteleti megközelítés a manap-
ság nagy fejlődésben lévő evangéliumi mozgalmak, mint 
a Willow Creek közösség vagy a Klaus Douglass nevével 
fémjelzett német alternatív istentiszteleti forma. Határozott 
kiszakadást követelnek az istentiszteletet megkötő kettős 
láncból, amely – az irányzat szerint – az egyházzene és a 
liturgiai tradíció. A célt úgy fogalmazza meg, hogy az em-
berek a templomból könnyedebben, boldogabban és több 
életkedvvel jöjjenek ki, mint ahogy bementek.

Ratzmann beosztásának utolsó típusa az emlékezette-
oretikus megközelítés, ahol a kulturális memória kutatási 
eredményeit alkalmazza az istentiszteletre. Azt kérdezi eb-
ben az összefüggésben, hogy a rituális cselekmények kiala-
kulásának és fennmaradásának története, illetve ezek eset-
leges megtörése a történeti távlatban milyen hatással van 
a közösségre? Ebben a megközelítésben az egyház egyfé-
le archívumként tekinthető, ahol különböző, sok évszáza-
dos, évezredes rétegeket őriztek meg a jelenben.

Egység

A mai istentiszteleti életet jellemző fenti pluralitás mellett 
mi az, amiben megtalálhatjuk az evangélikus istentiszte-
let teológiai értelmezésének kulcsát? Eberhard Jüngel az 
evangélikus istentisztelet középpontját magában az evan-
géliumban állapítja meg, amely ratio cognoscendi és ratio 
essendi egyszerre (Jüngel 1990, 283. o.). A külső felisme-
rés és megismerhetőség metodológiai kérdésére ugyanazt 
a választ lehet adni, mint az istentisztelet létének teológiai 
kérdésére. Mindkettőre a válasz az az evangélium, amely 
Jézus Krisztusról, mint a világba jött és az istentelen em-
bert megigazító Istenről szól (uo. 305. o.). Ez a felszabadító 
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üzenet meghatározza az istentisztelet egészét. Jüngel ki-
emeli, hogy az istentisztelet minden eleme Krisztus sza-
badságában történik (uo. 309–310. o.). Bármilyen, a köte-
lező istentisztelet-látogatásra vonatkozó egyházjogi előírás 
ennek a szabadságnak mondana ellent. Az ének és imád-
ság mint felszabadult lélegzetvétel – hálaadásként szólal 
meg a múltbeli szabadításért; mint felszabadult dicsőítés 
– doxológia csendül fel a jelenben; és mint panasz és kö-
nyörgés sóhajtásként hangzik a felszabadításért, a jövőért. 
Így tehát hármas értelemben szólal meg. A hitvallás mint 
az elnyert szabadság megszilárdítása és mint a szabadság 
veszélyes következményeinek vállalása értelmezhető. A 
prédikáció mint Isten szabadításáról való beszéd és annak 
fi gyelmes hallgatása, a szentségekben pedig a szabadság 
ünneplése történik.

Az Ágostai hitvallás Apológiájában Melanchthon tö-
mören fogalmazza meg, hogy „az evangélium tanítása a 
legfőbb istentisztelet”,5 szembeállítva ezt a prédikáció nél-
kül, különösen az ifj úságot nem oktató korabeli mechani-
kus misegyakorlattal. A gyülekezet részvétele az énekek-
ben és a szentségek tudatos vétele az evangélium élő sza-
vának megérkezése a gyülekezetbe.

Jüngel meghatározásából következően az evangélium 
hozza létre az istentiszteletet. Az egyház és a teológia az 
istentiszteleten megszólaló evangéliumból nyeri lényegét 
(Arnold 2004, 180. o.).

Az istentiszteletet a lelkészi szolgálatban a hétköznap-
pal való összeolvadás veszélye fenyegeti. A teremtésben 

 5 Az ágostai hitvallás apológiája, XV. cikk, 235. o.

megnyilvánuló időbeosztás a lelkészi pályán könnyen el-
vesztheti ünnep és hétköznap különbségét. Ettől a veszély-
től az evangélium élményének központba helyezése ment-
het meg, az az élmény, amely egy ünnepi órára kiszabadít-
hat az idő szorításából.
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Áldásmondatok következnek majd egymás után, ha ezt a kis könyvet 
lapozgatjuk. Áldások keresőknek, Istenre várakozóknak, másokért küz-
dőknek és áldást továbbadóknak. Áldások szomorkodóknak és megbékélt 
lelkű embereknek. Biztató mondatok, amelyeket Isten talán belesimogat 
életünk barázdáiba, hogy szépségre, mélységre és békes ségre találjunk. És 
aztán azt se feledjük: a reménység emberei vagyunk. Áldottak, jók – va-
lóságosan élők. Olyan emberek, akik nap mint nap, újra és újra meglátják 
Isten jóságát az élők földjén. 
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A tanár, a szerkesztő, a félreállított
Tanítványi emlékezés a 115 évvel ezelőtt született Karner Károlyra

g G É M E S  I S T V Á N

É V F O R D U L Ó e

b Egyre gyérül már azok sora, akik dr. Karner Károly 
(Kőszeg, 1897. január 3. – Sopron, 1984. október 25.), 
az Újszövetség tudós kutatója és tanítója tanítványai 
lehettek. Méltó, hogy megidézzük őt mint a 20. szá-
zadi magyar teológia legmarkánsabb, nemzetközileg 
is elismert képviselőjét.

A tanár

Karner Károly saját bevallása szerint tanárnak készült. Ami 
nem csak azt jelentette, hogy ifj úságától fogva úgy tanult, 
hogy ezt a célját elérhesse. Minden ténykedését úgy is ala-
kította, hogy nagy tudását a tanítás révén kamatoztassa. 
Megtestesült példája volt a görög művelődési ideálnak: nem 
az a nagy tudós, aki sokat tud, hanem az, aki a tudás magas 
szinten való továbbadására is képes. Ő tanított az egyete-
mi katedrán éppen úgy, mint igehirdetéseiben, cikkeiben 
és kommentárjaiban, vagy akár még kisebb beszélgető kö-
rökben is. Igaz, nem volt kimondottan jó szónok, egyetemi 
előadásait sem élveztük úgy, mint a retorika gyöngyszemeit, 
még magánbeszélgetésekben is igen körülményesen fejezte 
ki magát, ha például felvetett kérdésre kellett válaszolnia. 
De amit mondott, az szabatos volt, pontos kifejezésekkel és 
meghatározásokkal alátámasztva. Jellemző volt stílusára a 
„Na, hát”-tal kezdett vagy éppen befejezett mondat, csak-
úgy, mint a gyakran másoktól vett mondatok pontos idézé-
se. De ami elhangzott tőle, az nem szorult korrekcióra, amit 
felelt, azzal nyugodtan el lehetett menni vizsgázni hozzá.

Elkötelezte magát a bibliakutatásnak, jelesül az újszövet-
ségi tudományoknak. S bár munkáiban soha nem tévesztet-
te szem elől a teljes Szentírást mint munkaterületet – elő-
szeretettel idézte azokat, akik „bibliai teológiáról” írtak –, 
szigorúan és következetesen ragaszkodott ahhoz, hogy az 
újszövetségi teológiának nemcsak kisegítő, hanem önálló 
tudományos feladata van. Ezzel elhatárolódott más néze-
tektől, amelyek esetről esetre az Újszövetséggel való foglal-
kozásnak csak amolyan propedeitikus szerepet szántak vol-
na. Beszélt a jó kölcsönhatásról, amellyel például az Újszö-
vetséggel való foglalkozás megóvhatta az egyház tanítását a 
kinyilatkoztatás félreértésétől és helytelen magyarázatától.

Kéziratban maradt nagy munkája – Bevezetés az új-
szövetségi teológiába – tanúskodik precíz feladat meg ha-
tározásáról. „Az újszövetségi teológia feladata, hogy az Új-

szövetség teológiai gondolattartalmát a teológiai kutatás 
eszközeivel megragadja és feltárja. Ez a feladatmeghatározás 
feltételezi, hogy az Újszövetség az egyháznak a Szentírása, 
s mint ilyen, az egyház hite és tanítása számára alapvető, 
sőt normatív jellegű.” Ezt a lexikális tömörségű meghatá-
rozást Karner Károly munkaprogramjának is tekinthetjük. 
Itt nemcsak az újszövetségi gondolattartalom teológiai fel-
tárásáról van szó, hanem annak az egyház hitét és tanítá-
sát normatív jelleggel meghatározó voltáról.

Egész munkásságában megfi gyelhetjük ezt a kettőssé-
get: szigorúan a teológia kutatása eszközeinek használatá-
val nyúlt hozzá kérdésekhez. Ugyanakkor szinte megille-
tődött tisztelettel csodálta az isteni kinyilatkoztatást mint 
hitünk és tanításunk normatív forrását.

Védelmezte az Újszövetség egységének tételét. „Való-
ban az Újszövetség – főként összehasonlítva az Ószövet-
ség gazdag sokrétűségével – csodálatosan egységes és ön-
magában harmonikusnak mondható könyv.” Ugyanakkor 
beszél ennek a „belső sokszínűségéről” is. Igen jellemző, 
hogy még kommentárjaiban is mennyire igyekszik ezt a 
sokszínűséget követni. Kezdte az írásmagyarázat kedven-
cével, a szinte katexochén „evangéliumnak” tartott Máté 
evangéliumával, amely 1935-ben jelent meg az általa kezde-
ményezett Az Újtestámentum szent iratai sorozat első kö-
teteként, a Keresztyén Igazság kiadásában. „Magyarázatos 
Újtestámentum” akart lenni ez a műve. Ezzel kettős célki-
tűzését is elárulta: egyrészt „minden az Írást kedvelő, álta-
lános vallásos műveltséggel bíró” embernek magyarázza 
az Írást. Ugyanakkor óv: „Az Írás nem játékszer »vallásos« 
szórakozáshoz, és nem olcsó szócső saját kegyes gondolata-
ink számára. Ezt megértetni egyik fontos feladata e könyv-
nek. Mert ezt lelkészek és mások is sokszor elfelejtik.”

Pál Római levelével folytatódott a kommentársorozat. 
Ennek az Isten igazsága címet adta. A dikaioszüné külön-
ben is valóságos vesszőparipája volt, és jaj volt annak, aki 
azt igazság helyett az igazságosság (szerinte református) 
már inkább antropológiai és etikai fogalmával akarta for-
dítani. Ezzel hangsúlyozni kívánta, hogy már pályája kez-
dete óta milyen sokat és előszeretettel foglalkozott Pál sze-
mélyével és teológiájával. 1927-ben jelent meg Pál apostol 
világnézete címen első nagyobb munkája. A „Pál igehirde-
tése” címszó alatt tárgyalja ennek helyét az Újszövetség-
ben csakúgy, mint megtérésének jelentőségét, a páli evan-
gélium viszonyát az evangéliumhoz. De tárgyalja a szó-
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használatát, a Jézus Krisztusról szóló üzenetét is (Karner 
1942a). „Az evangélium, amelyet Pál hirdet, nemcsak ab-
ban az értelemben Krisztus evangéliuma, hogy azt ma-
ga Jézus Krisztus hirdette, és hogy annak tartalma Jézus 
Krisztus, hanem abban az értelemben is, hogy az evangé-
lium által – akkor is, amikor azt az apostol hirdeti – maga 
az Úr Krisztus szól.” Így foglalja össze a páli evangélium 
lényegét újszövetségi teológiai jegyzetében.

1950-ben jelent meg A testté lett Ige – János evangéliumá-
nak magyarázata a Magyar Luther-Társaság kiadásában Bu-
dapesten. Bevezetésében minden fenntartás nélkül osztja az 
óegyház és Luther véleményét erről a titokzatos könyvről, mi-
szerint az „páratlan szépségű, igazi főevangélium”. A fordí-
tás és magyarázat során mindezt azonban még csak elmélyí-
ti: „Jézus igéje és cselekedete, az apostol tanúbizonyságtétele 
és az Egyház hite, vallástétele így olvad egybe és alkot egy-
séget… Ilyen értelemben a negyedik evangélium valóban a 
»spirituális« evangélium…” (Karner 1950, 14. o.) A szép for-
dításon és elmélyült magyarázaton túl a szerző teológiai is-
meretei teljes tárházát mutatja meg a függelékben. Tizenhá-
rom rövidebb-hosszabb fejezetben az evangéliumnak azokat 
a domináns fordulatait, szavait, képeit magyarázza meg, ame-
lyek helyes megértése nélkül nem nyílik meg az olvasó előtt 
János evangéliumának titka. Mindezeket pedig nem csupán 
bibliatörténeti vagy nyelvi, hanem vallástörténeti, sőt mű-
vészettörténeti megvilágításba is helyezve fejti ki a szerző.

Ami pedig ennek a tudós exegétának a munkáját egye-
dülállóvá teszi, az a Bécsben, 1974-ben megjelent apo ka-
lip szis kommentárja Apokalipszis – Fordítás és magyará-
zat címen. Ezen a bibliai könyvön és magyarázatán – sa-
ját vallomása szerint – csaknem tíz évig dolgozott soproni 
„Patmoszában”, gyakran kétségek között, hogy lesz-e, aki 
ezt egyáltalán használni tudja még. A kiadó zárószava sze-
rint két egykori hallgatója jegyzetei alapján született meg 
a szöveg, amelyet a szerző ellenőrzött és engedélyezett. 

Egyedülálló ez a kommentár abban a tekintetben is, hogy 
– talán Bengel Gnomonja óta – nincs tudomásunk arról, 
hogy egy írásmagyarázó az evangéliumokon és páli levele-
ken túl még a Jelenések könyvéről is mert volna tudományo-
san megalapozott kommentárt írni. A tanár szerző itt sem 
tagadja meg magát. Tudatában van annak, hogy milyen ká-
osz uralkodik az Újszövetség egyetlen prófétai könyvének 
magyarázata, illetve félremagyarázása körül. Ezért már a 
magyarázat előtt tisztázza azokat a körülményeket, vallás-
történeti összefüggéseket, ama központi fogalmak eredetét 
és jelentését, az értelmezés feltételeit, amelyek szigorúan be-
tartandók, ha a könyv üzenetét a teljes Szentírás összefüg-
gésében akarjuk megérteni. Befejezés című fejezetében rá-
világít ennek az apokaliptikus irodalomhoz tartozó könyv-
nek a hallatlan aktualitására. Egyáltalán nem abban látja 
ezt, ahogyan azt természeti katasztrófák, háborús pusztítá-
sok idején mindenféle enthuziasztikus magyarázó szeretné. 
S ezt így támasztja alá: a Jelenések könyve nem ijesztgetni, 

hanem vigasztalni és erősíteni akar. „Nem szabad azonban 
megfeledkezni arról, hogy egyik említett látomássorozat sem 
cseng ki pesszimista szemlélettel az ítélet pusztításában. El-
lenkezőleg, mindegyik sorozat az Isten gyülekezetére való 
utalással és azzal a dicsőítő hódolattal végződik, amellyel a 
megváltottak serege a Teremtő és a mindenség örökkévaló 
Ura előtt leborul.” (Karner 1974, 230. o.) Szervesen egészí-
ti ki kommentársorozatát a kényszerűségből Kovács Károly 
álnév alatt megjelent kortörténete Hellenizmus, Róma, zsi-
dóság – Az Újszövetség korának világa címen az Útitárs ki-
adásában 1969-ben. A csaknem félezer oldalas mű nemcsak 
a szerző széles körű tudásáról tesz bizonyságot, de megmu-
tatja azt a világot, amelyben a világ megváltásának üzenete 
játszódik. „Ezért válik az a kor, amelyben a keresztyénség 
keletkezett, a történelem olyan szakaszává (…), amely sajá-
tos módon ki is emelkedik az idők folyamatának mindent 
kíméletlenül elnyelő áradatából (…) az újszövetségi kor szá-
munkra valóban az idő teljessége…” (részlet a fülszövegből).

Legalább húsz nagyobb tanulmányával is tanítani kí-
vánt Karner Károly. Számos, németül is megjelent vagy né-
met gyűjteményes kötetekbe, lexikonokba írt cikke gazdagí-
totta az újszövetségi kutatást. De összegezve elmondhatjuk, 
hogy munkásságához hasonló terjedelmű, tartalmú és érté-
kű teológiai irodalmat magyar nyelven senki sem hagyott 
hátra, mint ő. Arra tanította tanítványait és olvasóit, hogy 
a modern szentíráskutatás eredményeinek tudomásul nem 
vétele nagy mulasztást jelent. Ugyanakkor éppen ezektől a 
kutatási eredményektől nem szabad féltenünk az Isten ki-
nyilatkoztatásának és a Jézus Krisztusról szóló evangélium-
nak a számunkra elengedhetetlen értékét. Ilyen biztatást ol-
vashatunk János evangéliumáról írt könyve bevezetésében: 
„…az igazi drágagyöngyök nem az emberi hagyományok, 
hanem az isteni kinyilatkoztatásnak a csodálatos ajándé-
ka. Ez pedig új és csodálatos színekkel ragyog fel éppen az 
újabb tudományos kutatások nyomán.” (Karner 1950, 3. o.)

Karner tanár úr megtanított bennünket arra, hogy a hit 
és a tudomány kölcsönösen egymásra van utalva. A tudo-
mány a hit nélkül önállósodásra tör és elvakul. A hit a tu-
domány nélkül babonába torkollik. Mindkettő életveszé-
lyes, kettejük együttműködése lehet gyümölcsöző.

A szerkesztő

Karner 1934-ben, 37 évesen lett a Keresztyén Igazság felelős 
szerkesztője és kiadója. Szerkesztői munkájába is belevitte 
hatalmas szakismeretét. Jellemző módon azonban egyálta-
lán nem tekintette a lapot a maga „házi értesítőjének”. Bőven 
teret adott másoknak, amit a statisztika is mutat: 1934–44 
között összesen csak harminchét saját cikkét közölte, ami 
tehát évi hármas átlagnak felel meg. Sőt ezek sem mind „cik-
kek”, hanem például rövid beszámolók vagy megjegyzések.

Ennek a szerkesztői habitusnak felelt meg – bármennyi-
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re furcsálljuk is –, hogy még ebben a harminchét írásában 
sem élt vissza a lehetőséggel, hogy folyton csak a saját újszö-
vetségi területéről hozzon dolgozatokat. Meglepő módon a 
saját munkaterületéről csak öt újszövetségi témát tárgyalt. 
Írt az evangéliumkutatás újabb eredményeiről. Különösen 
is felhívta a fi gyelmet Ewald Burger Der lebendige Christus 
című könyvére, amelyet a németországi teológiai kutatás 
„megifj ult hangjának” nevezett. Szemantikai magyaráza-
tot közölt az  görög szóról. Az előkészületben 
levő két könyvéről – Isten igazsága és A testté lett Ige – kö-
zölt előtanulmányokat, illetve idézeteket. Írt az Isten sza-
badításának várásáról, valamint a halál, a halhatatlanság 
és a feltámadás kérdéséről. Megkapóan friss elmélkedése 
jelent meg rögtön az első számban Az élő Krisztus címmel.

Hogy ez a nagy tudású bibliakutató mégsem élt valami-
féle elefántcsonttoronyban, annak alátámasztására el kell 
mondani, hogy huszonegy olyan írást jelentetett meg a lap-
ban, amelyre ma is érdemes felfi gyelnünk. Karner Károly 
a mindig időszerű, egyházát, népét foglalkoztató korjelen-
ségekről írt – el se hinné az ember! – szenvedélyesen. Így 
tudósított a ’30-as évek oroszországi éhínségéről és a zsi-
dókérdésről, a telepítésről és a földosztás szükségességéről, 
az örökösödési törvény bonyodalmairól. A zsidókérdésre 
ismételten visszatért, a kérdés bonyolultságának megfele-
lően. Vádaskodás és a hatalmi rendszerhez idomulás he-
lyett azonban már 1937-ben leszögezte bibliai tájékozottsá-
gú véleményét: „A »zsidókérdés« megoldását a keresztyén 
népeknek elsősorban magukon kell kezdeni azzal, hogy va-
lóban mindinkább keresztyénekké lesznek.” (1937c, 128. o.)

Egyik későbbi cikkében nyíltan sorolta föl a „zsidókérdés 
veszedelmeit”. De itt sem úszott az árral, hanem megoldás-
ként szorgalmazta a „hitből fakadó keresztyén életforma ér-
vényesítését minden területen” (1938b). Különösen is foglal-
koztatta a felekezeti kérdés, amely a két világháború közöt-
ti időben sem volt megoldottabb, mint a 19. század második 
felében. Amikor például Gömbös csanádi római katolikus 
püspök a nagy munkanélküliség idején kifogásolta, hogy a 
munkapiacon elhelyezkedetteknek csupán 65,8-a római ka-
tolikus, Karner szükségesnek tartotta ennek azonnali visz-
szautasítását. Az evangélikus és református felekezetek egy-
máshoz való viszonyát sem találta kielégítőnek. A felekezeti 
széthúzás címen ennek az áldatlan állapotnak a haladékta-
lan megszüntetését követelte (1937b, 26. o.). A kérdés megvi-
tatására jó alkalomnak kínálkozott Ravasz László reformá-
tus püspök 1935. évi jelentése. Karner Reformátusok és evan-
gélikusok című válaszában (1935b, 18–19. o.) külön kiemelte 
Ravasznak ezt a mondatát: „Az evangélikus és református 
egyházak testvéri viszonya az evangélium ügyének, a ma-
gyar művelődésnek, az emberi szellem méltóságának olyan 
nagy kincse, érdeke és eszköze, hogy nem méltó az evangéli-
umi nevezetre az, aki az evangéliumnak ezt a katolicitását a 
reformátusok és evangélikusok közti bizalmatlankodás vagy 
idegenkedés gerjesztésével gyengíteni akarja.”

Karner lelkesen közölte és értékelte ezeket a sorokat. 
Nyilván tudott azonban konkrét esetekről, ahol ezt a ma-
gasztos képet nemhogy nem vették komolyan, de még meg 
is taposták. Valamint olyan helyzetekről, amikor – végső 
soron – egyesség uralkodhatott olyan adiaforákról, mint 
például a hit és a magyarság összefüggésének kérdése. Ket-
tős megjegyzésével viszont itt is újra az evangélium irán-
ti elkötelezettségét fejezte ki. Rámutatott arra, hogy „nem 
protestáns testvériség” az, amely sok mindenben esetleg 
egyetértésre törekszik, de „az evangéliumot mellőzni akar-
ja”. Ugyanakkor nyomatékkal követelte, hogy a püspöki je-
lentés csodaszép megállapításait végre „a gyakorlatba is át 
kellene ültetni”. Ugyanezt a gondolatot nevezte meg a jö-
vőbeli együttműködés legfontosabb feltételeként a Protes-
táns magyarság ma című cikkében is (1936d).

Igen érzékeny volt a 20. század harmincas éveinek re-
alitásával való foglalkozásra. Már 1934-ben aggódva és re-
ménykedve hallotta, hogy „a magyar fi atalság mind sürge-
tőbben zörget a kapukon” a fennálló szociális igazságtalan-
ságok miatt (1934d, 237. o.) Egy másik cikkében világosan 
látta, hogy saját egyházának is fel kell ismernie a nyomasz-
tó szociális kérdésekkel való foglalkozás szükségét. Hatal-
mas és veszélyes problémának tartotta „a mezőgazdasági 
munkásság elesettségét”, a nemzetnevelés hiányos voltát. 
Meg kell győzni saját népünket – írja –, hogy „a szociális 
igazság egyházunkon belül érvényes útján” járjon. Ami azt 
jelentené, hogy nem a mások, hanem a magunk mulasztá-
sait kell ledolgoznunk, ezzel mutatva példát a társadalom-
nak is (1938a). A kereszténységet nem hagyhatja hidegen az 
új szociális renddel való foglalkozás (1944a).

Ehhez a témakörhöz kapcsolódott igen gyakori, aggódó 
foglalkozása a „Magyar sors, magyar jövendő” (1943) kér-
désével. Az Új Magyarország az új Európában című cikké-
ben felmutatta azokat a távlatokat, amelyekben mind az 
országnak, mind egyházunknak meg kell találnia a helyét 
(1940b). És ez óriási feladat egyházunknak, amelynek nyo-
masztó helyzetét festi meg Magyar evangélikus egyházunk 
helyzetképe című, 1936-os vezércikkében (1936a). Sőt már 
1935-ös vezércikke is megrázó és egyúttal buzdító realitás-
érzékről, ugyanakkor előrelátó reménykedéséről tanúsko-
dik: „Magyar evangélikus egyházunk a jelen tomboló viha-
rában megtépetten, hiányos vértezetben, minden külső csín 
és ékesség nélkül állja a harcot.” (1935a) Nem hagy kétséget 
afelől sem, hogy a „hiányos vértezet” valamiképpen az evan-
gélium elhanyagolásával, netán elnémulásával függ össze. 
De az „új Magyarország” kérdésében a római katolikusok 
ajánlotta „korunk szava” és a reformátusok „magyar útja” 
helyett Karner rendületlenül kitartott amellett, hogy egyet-
len mentő lehetőség ebben rejlik: „tisztán kell megcsendül-
nie a megtérésre hívó igének.” Mert csak ez hozhat megúj-
hodást mind az egyháznak, mind a társadalomnak (1937a).

Ebben az összefüggésben is szívesen hívta föl a fi gyel-
met a külföldi evangéliumkutatásra. Német gyökerei és né-
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metországi tanulmányai is mágnesként vonzották a német 
nyelvű teológiai irodalom tanulmányozására. (Külföldi ta-
nulmányaim alkalmával győződhettem meg afelől, hogy 
az ott tanítottak számomra mind olyan kutatási eredmé-
nyeket mutattak, amelyeket én már otthoni teológiai ta-
nulmányaim folyamán Karner professzortól szakavatot-
tan interpretálva tanultam.) Sajnálattal állapította meg, 
hogy ezekből az új kutatási felismerésekből egyházában 
még alig látható valami. Már csak ezért is fokozottan kel-
lene ezekre fi gyelnünk és ezeket tanulmányoznunk (1934c).

Hogy mi a teendő, arra ismételten visszatért. Úttörő, sőt 
ma is érvényes feladatmegjelölése olvasható 1942-es vezér-
cikkében: „Kezdettől fogva nyomatékosan hangoztattuk an-
nak szükségességét, hogy evangélikus értelmiségünk egy-
házias, hitvallásos irányban mélyüljön el.” (1942b) Valószí-
nűleg nincs tartás tagjainkban, mert ezt a komoly tanító 
munkát elhanyagoltuk. A tartás hiányának köszönhetően 
szomorúak a statisztikai adatok is: az utolsó 17 évben – ír-
ja – 10 315 ember tért be és lett evangélikussá. Ugyanakkor 
viszont 11 579 evangélikus fordított hátat egyházának. A ne-
gatív mérleg okát egyrészt a házasságkötések alkalmából a 
„tartás nélküliektől” kierőszakolt reverzálisban látja, ame-
lyet a római egyház drákói szigorral megkövetel és gyako-
rol – akár még az üdvösség elvesztésének fenyegetésével is! 
Másrészt utal arra, hogy a reformátusokkal szemben is ál-
talában az evangélikus fél húzza a rövidebbet a „majdnem” 
azonosságra hivatkozva. Erre is közöl példákat 1937-ből: míg 
ebben az évben 5 212 tiszta evangélikus párt eskettek egy-
házunkban, addig 4 485 volt a vegyes házasságkötések szá-
ma. Ebben az utóbbi számban látott nagy veszélyt, mert itt 
a lemorzsolódás, valamint a születendő gyermekek elveszté-
sének nagy valószínűsége óriási sebet üt egyházunk testén.

A másik okot a felerősödő „szektaveszedelemben” látja. 
Meglehetősen tanácstalanul veti föl a kérdést, hogy miért 
jelenthet ez nagy veszélyt. Ám ez is csak megerősíteni lát-
szik őt a mély önvizsgálat és az evangéliumhoz való hatá-
rozott visszatérés követelésében. Ezt szorgalmazza prog-
ramszámba menő cikkében 1940-ben: Ébredés és megúj-
hodás egyházunkban (1940a).

Szinte prófétai módon fi gyelmeztetett az ideológiák el-
uralkodására s az ebből adódó veszedelmekre. Ennek ösz-
szefüggésében látta a kereszténység és a magyarság egy az 
egyben való azonosításának, illetve összekeverésének ve-
szélyét. Ezt a veszélyt mind a római katolikus, mind pedig 
a református oldalról jövőnek is látta. Két hírlapcikk nem 
hagyott neki nyugtot, amelyek különböző irányból közelít-
ve a kérdéshez, a „magyar lélekről” és annak „misztifi kálá-
sáról” értekeztek. Az egyik a Vigiliában jelent meg Kállay 
Miklóstól, a másik a Budapesti Hírlapban Makkai Sándor-
tól. Karner határozott, csaknem harcias hangja szólal meg 
A magyar lélek „misztifi kátlansága” című cikkében. Ebben 
a kérdésben sem tér el – még a polémia hevében sem – sa-
ját határozott vonalától, amikor megállapítja, hogy „ma-

gyar népünknek nem metafi zikára, nem misztifi kára, ha-
nem az evangéliumra van szüksége” (1935c).

A kérdés nem hagyta nyugodni később sem. Nem ke-
vesebb mint három cikkben volt kénytelen foglalkozni 
vele az 1939-es évfolyam három egymás utáni számában 
(1939a, 1939b, 1939c). Ezekben szinte ellenállhatatlan erővel 
kardoskodott amellett, hogy az ideológiai keverések elle-
ni legbiztosabb gyógyszer Isten kegyelmének, megbocsá-
tásának és szeretetének hirdetése, amelyet a régies, libe-
rális egyházi és teológiai világban újra mindenek sine qua 
nonjává kell tenni. Ennek biztosításához szükséges az is-
teni kinyilatkoztatás eddiginél sokkal átfogóbb kutatása, 
a rá való fokozott fi gyelés és annak szembesítése nemcsak 
az elburjánzott ideológiákkal, hanem egy igazi „korszerű 
világnézettel” is (1941a).

Közben Európában javában dúlt az ideológiák harca, 
amelynek kényszerű céltáblái és áldozatai közé tartozott a 
kereszténység is. A főszerkesztő Karner nyitott szemét nem 
kerülhette el ez a már-már apokaliptikus méreteket öltött 
veszély. Már a folyóirat legelső számában széles helyzetje-
lentést nyújtott a nemzetiszocialista Német Birodalomban 
kíméletlenül folyó csatákról, sőt megindult üldözésekről. Az 
evangélikus egyház küzdelme Németországban című cikke 
főleg a Deutsche Christen mozgalmat és annak tévedéseit 
emelte ki. Hangsúlyozta, hogy nem lehet ott szabad vallás-
gyakorlatról beszélni, ahol a hatalom önkényesen nevezi 
ki a Reichsbischofot, és ezzel szinte teljesen igyekszik meg-
szüntetni az egyház önállóságát, szabadságát. Figyelmeztet, 
hogy hová fajulhat az, ha maga az egyház is elideologizáló-
dik, és egy végső soron egyházellenes pártnak lesz méltatlan 
csatlósa (1934a). Amikor pedig a nemzetiszocialista német 
rendszer kikényszerítette a Birodalmi Egyházi Bizottság ne-
vű szerv megszervezését, és minden egyházi tevékenységet 
is ennek rendelt alá, Karner egy újabb cikkben visszatért a 
felháborító törvénytelenségre. Az evangélikus egyház küz-
delme Németországban című cikkének hosszabb elemzé-
se fényt vet a kialakult rossz és veszélyes helyzetre (1936c).

Ám az ideológiák malomkövei közé nem csak Német-
országban került a kereszténység. Széles e világról érkez-
tek riasztó hírek, amelyekről a lapban Karner beszámolt. 
A német helyzet csak kis szelete a világméretű keresztény-
üldözésnek, amely nem ismert politikai határokat. Meg-
rendülten sorolja föl ezeket a híreket A keresztyénség az 
üldözések tükrében című dolgozatában (1935d). Megálla-
pítja, hogy „világszerte támadás indult a keresztyénség 
ellen”. Mexikóban százötven keresztény templomot fog-
lalt le a szabadkőműves állam. Asztúriában kommunis-
ta lázadás tombolt, és támadást intéztek egyházi intézmé-
nyek, sőt templomok ellen is. A spanyolországi Oviedóban 
három római katolikus kispap halt vértanúhalált az egy-
házellenes zavargásokban, akik „Krisztus a Király” kiál-
tással az ajkukon haltak meg. A szovjet Jaroszlavszkij ki-
jelentését sem hallgatja el a cikk. A főideológus megfenye-
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gette elsősorban a szovjetunióbeli ortodox egyházat, hogy 
„az egész világ összes templomát lángtengerré akarjuk fel-
gyújtani”. Karner nem is tehet mást, mint hogy fi gyelmez-
tet a jézusi „vigyázzatok és imádkozzatok!” hallatlan aktu-
alitására. S ebben a gigantikus élet-halál harcban hosszabb 
idézettel világít rá az „Isten igazságára” ugyanilyen című 
cikkében: Isten ítélete a tőle elfordult ember fölött (1941b).

Szerkesztőnk igazi vallomástételével zárjuk ezt a rövid 
összefoglalást. Csodálatosan tiszta és üdítő az induló fi a-
tal szerkesztő ars poeticájának, mi több, hitvallásának te-
kinthető cikke: Az élő Krisztus (1934b). Benne sűrűsödik a 
szerkesztő kompakt teológiai tudása a hívő ember bizony-
ságtételével. A kettő nemhogy nem zárja ki egymást, sőt 
inkább bizakodással tölti el még a kései olvasót is. 

Ezt húzza alá még az utolsó, XI. évfolyamban két igazi 
evangélikus teológiai hangvételű búcsúzó cikkében ezek-
kel a jellemző címekkel: Nem félünk (1944b) és Várom az 
én szabadításom Istenét (1944c).

Több ez bátorításnál. Karner Károly szerkesztő, biblia-
kutató és a hívő ember tanúságtétele.

„Soproni Patmosomban”

Huszonhét éven át folytatott levelezésünkből egy remény-
séggel és nagy tudásvággyal indult, fi atalon igen komolyan 
ívelő életpályát felmutatni tudó keresztény teológusról nyer-
hetünk képet, akivel túl korán éreztették, hogy fölösleges-
sé vált. A kezdet biztató volt: „…néhai Balikó Lajos, akkori 
kőszegi lelkész, aki konfi rmációra készített elő (s aki gim-
nazista koromban vallásoktatásban is részesített) indította 
el bennem a folyamatot, amely arra vitt, hogy teológusnak 
mentem. A többi aztán egymás után adódott. Ifj úságomtól 
kezdve vonzottak a könyvek és vele a »tudomány”. Így lettem 
»teológussá”, és kerültem a »tanári« pályára.” (1981. dec. 22.) 
Soproni, lipcsei teológiai és bölcsészettudományi tanulmá-
nyai, budapesti bölcsészeti doktorátusa, lipcsei licenciátusa, 
egyetemi magántanársága, habilitálása és egyetemi tanársá-
ga, kétszeri dékánsága mérföldkövei ennek az igazán, szív-
vel-lélekkel tanárságra, magas szintű oktatásra összponto-
sító tudós alkatnak. 39 éves korában már a pécsi Erzsébet 
Királyné Tudományegyetem Sopronba kihelyezett Evangé-
likus Teológiai Karának dékánja lett. Szinte hihetetlen se-
bességgel ívelő pályafutás volt ez abban a világban, amikor 
nem könnyű kézzel osztogatták a diplomákat. Eközben ta-
nított nagy odaadással, nemzetközileg elismert szakember 
lett, lapot szerkesztett, tudományos társaságokban vállalt 
tagságot, könyveket és tanulmányokat írt. Nagyon szerette 
a pályáját, munkáját és a hallgatóit, akik sorsát még tanul-
mányaik bevégzése után is fi gyelemmel kísérte.

Ám egy rosszindulatú kolléga feljelentése a tökéletesen 
megváltozott, elideologizálódott világban elég volt ahhoz, 
hogy gerincét törje. Hazaköltözött családjával Sopronba, s 

bár ott a saját ház biztonsága fogadta, nehezen tudta helyze-
tét viselni. Mielőtt azonban valami lázadó, duzzogó, meg-
sértődött ember képét festenénk meg róla, hadd álljon itt 
megrendítően igaz vallomása 70. születésnapja apróján:

„…ha Isten fel tudott használni eszközként arra, hogy 
szolgálni tudjak másoknak, akkor azért is csak Neki ad-
hatok hálát… milyen csodálatosan vezetett Isten. Sokszor 
olyankor is, amikor átélni azt, ami történt, bizony nem volt 
könnyű. Ítéletnek tudtam és tudom most is, hogy olyan ko-
rán ott kellett hagynom a katedrát. Ha erre gondolok, akkor 
kénytelen vagyok mindezt 1Kor 3,11–15 fényébe állítani, és 
csak az marad, hogy teljesedjék be rajtam, amit ott a 15. vers 
mond. De ennek ellenére is szabad felismernem, hogy Isten 
akkor is kegyelmesen cselekedett velem, amikor elvette tő-
lem a katedrát. Bár alig látok belőle valamit, de itt, soproni 
»Patmosomban« is tudok valamit szolgálni.” (1967. febr. 13.)

Évekig volt még tennivalója, amit ő „csendes dolgozga-
tásnak” nevezett. „Dolgozgatok egy Apokalipszis-kommen-
táron. Hogy mikor és hogyan készül el, s hogy tudja-e majd 
valaki egyszer használni, azt persze nem tudom.” (1963. má-
jus 13.) Ez a munka elfoglalta. Bár még két év múlva se látta, 
mikor és hogy juthat el a végéhez. „…jóval lassabban halad 
az Apokalipszis magyarázata, mint reméltem. Bár most már 
a vége felé járok a magyarázatnak, még igen sok munka lesz 
vele… Ennél a könyvnél talán még jobban áll, mint a többi-
eknél, hogy mindig újból kell belemélyedni…” (1965. ápr. 28.)

Újabb három év múlva is reménykedik még, hogy ez-
zel a munkájával kitörhet valahogy mellékvágánysorsából. 
„Én sajnos már kívül maradtam a kutatásból: hiányzik is 
itt hozzá minden segédeszköz. Szívesen eljuttattam vol-
na hozzád az Apokalipszist, kértem is a kiküldésére enge-
délyt, de nem kaptam meg. Most várni kell, hátha adódik 
újabb, kedvezőbb alkalom.” (1968. május 9.) Közben írha-
tott egy tanulmányt is az Apokalipszisről, mert 1969. jú-
nius 4-én ezt írta: „Múlt év végén azonban megjelent egy 
már elég régen készült tanulmányom a Jelenések könyvével 
kapcsolatban. Mellékelek is belőle egy példányt, talán érde-
kel…” (A tanulmányt soha nem kaptam meg.) Mint isme-
retes, tényleg sokkal később adatott meg az alkalom: kom-
mentárja saját neve alatt Bécsben 1974-ben jelenhetett meg.

A motívumokról soha nem írt, azonban a soproni gyü-
lekezetben, kis dotáció mellett először a gyülekezet levél-
tári anyagának reformációval foglalkozó, 16. századi anya-
gát rendezte és kutatta. „Van közte sok olyan emlék, ami 
nagyon érdekes és tanulságos: kár, hogy ezt annak idején 
nem ismertették meg az illetékesek az akkori teológusok-
kal…” (1967. febr. 13.) Azután jött a második megbízatás is 
a gyülekezettől. „…vesződöm a gyülekezeti könyvtár régi 
könyveivel. Ez a munka még örömmel tölt el, talán el is tu-
dok végezni olyasmit, amit más nem csinál meg. Különös 
öröm volt számomra, amikor találtam néhány olyan dara-
bot, amely kiemelkedő érték, úgyhogy ezekről – remélhe-
tőleg – még nyíltan is be tudok majd számolni.” A „nyíl-
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tan” szóhoz a lapszélre kézzel még ezt toldotta be: „nagyobb 
nyilvánosság előtt” (1968. jan. 11.).

Ez azonban már nem adatott meg neki. Egyre inkább 
van szó leveleiben egyrészt a családi örömökről-gondokról, 
no meg a fogyó erőről és a fáradtságról. Így maga cáfolta 
meg – legalábbis részben – azt a téves képet, amely szerint 
„Karner Károly soproni alkotó magányában…” ért volna el 
magas kort (Evangélikus arcképcsarnok). Mennyivel más-
képp hangzik saját helyzetleírása: „…nagyon kiszakadtam 
az egyházi életből. Idestova 10 éve lesz, hogy ebbe a magány-
ba kerültem, amely (…) inkább csak növekszik (…). Sokan 
vélik úgy, hogy »az íróasztal számára« dolgozom, és csodál-
koznak, ha azt mondom, hogy ez nem áll, és nem is lehetsé-
ges. Sokan el se hiszik ezt a feleletet, pedig igaz. Az »íróasz-
tal« számára is csak akkor lehet dolgozni, ha a munkának 
van reménye. De ez egyre jobban eltűnik…” (1968. jan. 11.) 

Az eltávolításnak természetesen súlyos anyagi követ-
kezményei is voltak. „…ha valami fordítási munkát kapok, 
bizony örülök neki. De ez alig akad.” (1960. május 18.) „Nya-
raló gyermekeket fogadtunk, t. i. hogy ilyen módon bizto-
sítsuk a szükségeseket a téli tüzelés beszerzésére…” (1960. 
aug. 8.) „…Egyházi vonalon pedig nincs semmi segítség.” 
(1962. jún. 14.) És még egy megrendítő bejelentés: „adomá-
nyotok igen nagy segítség volt, ez tette lehetővé, hogy hoz-
záadva könyvtári munkáért majdnem vele egy időben ér-
kezett díjhoz, már nagyon elhordott télikabátunkat felesé-
gemmel egy újjal cseréljük fel: olyan karácsonyi ajándék, 
amilyenről nem is mertünk volna álmodni…” (1976. jan. 6.)

Mégis igazságtalan lenne a kép, ha nem emlékeznénk 
meg Karner Károly további „szolgálatairól”. Szinte minden 
egykori tanítványa további életét kísérte imádságos fi gye-
lemmel. Azt írta egyszer: „A közelgő ünnepek alkalmából 
gondolatban Ilus nénivel végigjárjuk nemcsak a hozzánk 
tartozókat, hanem régi tanítványaimat…” (1973. dec. 14.) Ez 
a „végigjárás” úgy történik, hogy hálát adnak értük Isten-
nek, és imádságukban irgalmába ajánlják. Sőt még azon is 
izgult, hogy külföldre került tanítványai magyar beutazá-
si vízumot kaphassanak, mert akkor találkozást is remélt 
velük… Figyelme még ilyesmire is kiterjedt: „Idestova 20 
éve lesz, hogy Sopronba kerültél diákként! Ezért is öröm 
lesz a viszontlátás.” (1971. jún. 11.) Minden tanítványtól jött 
hír vagy levél megörvendeztette a szívét, és boldogan em-
legette a régi „tanár és tanítvány” viszonyt. Ezért érintet-
te őt nagyon érzékenyen egy-egy régi tanítvány halála is.

A közbenjáró imádkozás mellett a serkentés, biztatás is 
feladatai közé tartozott. Igazi újszövetségi teológusként ez 
nem merült ki valamilyen általánosságban, amelyet legfel-
jebb a noszogatás címszó alatt lehetne számon tartani. Ösz-
töndíjasoknak kutatási ötleteket adott, új szakirodalomra 
hívta fel a fi gyelmüket, régi, külföldi kapcsolataiban szer-
zett ismeretségeit ajánlotta fi gyelmükbe, elmondta, hogy 
az őskeresztény gyülekezetekben az „eretnek” szót való-
színűleg nem arra alkalmazták, aki tévesen tanított volna, 

hanem arra, aki az életvitelével vált a Krisztus ügye eláru-
lójává. Elelmélkedett a családról egy-egy tanítványa gyer-
mekének születése alkalmából: „Csak úgy élhetünk iga-
zán mint emberek, ha ennek a társadalomnak nemcsak 
mint egyedek, hanem mint »családos« emberek vagyunk 
a tagjai: különben magunkra maradunk.“ (1970. febr. 18.)   

Időskorára sem lankadt az érdeklődése a teológiai kuta-
tás iránt. Könyveket kért, megírta azokról vagy a témájukról 
a véleményét. Bultmann és Braun, Cullmann és Rupperich, 
Küng és Wilson nézeteivel nem csupán a tudomásulvétel 
szintjén tudott foglalkozni, hanem vitába is szállt velük. Ér-
dekelte a gnóziskutatás legújabb állása az akkor felfedezett 
Nag Hammadi-iratok alapján csakúgy, mint a római kato-
likus egyházban zajló zsinati változások. Bornkamm Pál-
ról írt könyve, Conzelmanntól az őskereszténység történe-
te, új német bibliafordítások vagy Vermaseren Mithrász is-
tenségről írt könyve sem hagyta nyugton.

Ugyanakkor érezte, hogy „már kiöregszünk ebből a 
gyökeresen megváltozott világból!… De az ember maradt 
ugyanaz, aki volt. S éppen ez okozza azt, ami »idegenné« 
teszi a világot. Az ember ma is »Isten félelme és az Isten 
iránti bizalom nélkül születik« – ahogy azt az Ág. hitv. 
mondja. S bizony ez rontja meg az egyéni és társadalmi 
életet egyaránt.” (1981. dec. 22.)  

Időről időre ott bujkált gondolataiban az „elmúlás”, sőt 
„elfelejtés” árnya: „…több mint húsz éve vagyok nyugdíj-
ban, ez idő alatt egész új nemzedék nőtt fel, amelyet nem 
ismerek, és amely már nem is emlékszik rám, bizonyára 
még a nevemet is alig tudják…” (1981. aug. 19.) 

Mégis foglalkoztatta a kereszténység, s benne a saját egy-
háza jövője, az újszövetségi üzenet és annak mai közvetíté-
si módja; aggódott, hogy ki fogja megírni a magyarországi 
evangélikus lelkészképzés történetét. És nem hiányzott ná-
la a visszatekintő, bűnbánati hang sem: „Ilyenkor sokszo-
rosan rám nehezedik annak fájdalmas tudata, hogy amíg 
időnk volt, mennyit kellett volna tenni, dolgozni, és meny-
nyit mulasztottunk. A türelmi rendelet után Isten kegyel-
mi időt, »áron is megveendő alkalmat”, (kairost) adott egy-
házunknak – s mi lett belőle! A mulasztásainkra gondolva 
is csak Lk 18,13 szavaival könyöröghetünk.” (1973. szept. 3.)

Bűnvallás és hitvallás ez egyben. Benne megszólal az 
egyházát féltő, érte sokat dolgozó és neki sokat adó tudós, 
valamint az Isten kegyelmére ráhagyatkozó hívő ember. 
Hálásan emlékezünk rá, hiszen Istentől kaptuk őt kegyel-
méből. „Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten 
igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és köves-
sétek hitüket.” (Zsid 13,7) 
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Dunántúli tabló – csapatmunkában
g K E V E H Á Z I  L Á S Z L Ó

K Ö N Y V A J Á N L Ó e

pén a Dunántúl alsó részén Sztárai Mihály már püspökként 
munkálkodott. A mai dunántúli kerület pedig adataink sze-
rint 1576-ban született Hegyfaluban, tehát evangélikus egy-
házunk kerületei között elsőként. Ráadásul gyökerei min-
den bizonnyal a legmélyebbek, hiszen Pannónia keresztény-
sége is mindnyájunk előtt ismert. S egyre inkább úgy tűnik, 
hogy a pannóniai időtől valamilyen módon szinte állandóan 
éltek itt keresztények, ha nem is mindig szervezett formában.

A munkánk 2007 nyarán indult Ittzés János püspök tá-
mogatásával. Ahogyan az lenni szokott, kezdetben anyag-
hiánnyal, később anyagtorlódással küzdöttünk. Felada-
tunk teljesítésére jellemző szó: csapatmunka volt. Magam-
ban így jelöltem ezt: „sok név – egy név.” 

A „sok névhez”: püspökünk segítségével szerkesztőbi-
zottság alakult, minden egyházmegyének volt felelőse. Fel-

Keveházi László (szerk.) 2011. A reformációtól napjain-
kig – evangélikus gyülekezetek, egyházmegyék, kerületek 
a Dunántúlon. Győr.

A könyv, amelyet lelkész testvéreimnek be szeretnék mutat-
ni, 2011 júniusában látta meg a napvilágot. Kettős céllal szü-
letett. Első és alapvető célunk kerületünk ismertetése volt. A 
kerület földrajzi és történeti adottságai is indokolják az is-
mertetést. Sólyom Jenő professzor még 1941-ben írta kerüle-
tünkről: „Ez a kerület tájilag meglehetősen egységes és teljes. 
A többi három egyházkerület neve földrajzilag nem tájékoz-
tat.” Ez a kerület valóban az egységes dunántúli tájegységet 
foglalja magába, többszöri kisebb „kiigazítástól” eltekintve.

De az ismertetésnek nemcsak „földrajzi”, hanem történe-
ti érdekessége és alapja is volt. Ne feledjük, a 16. század köze-
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adatuk nemcsak az anyaggyűjtés volt, hanem a hiányok 
pótlása is. Elképzelhetetlen volt számunkra, hogy egy-egy 
gyülekezet élete, története kimaradjon, még akkor sem, ha 
helyi erők nem jelentkeztek. A szerkesztőbizottság tagjai a 
pótlásokra is vállalkoztak. Nevüket – nagy köszönettel – 
itt csak azért nem írom le, mert a könyv impresszumában 
olvashatók. De még ennél is sokkal több névről volt szó! 
Amikor a könyv megjelent, megszámoltam az írók nevét: 
154-ig jutottam el, köztük lelkészek és nem lelkész baráta-
ink nevét találtam. Ez már valóban csapatmunka! 

És egy név mégis újra meg újra visszatért: Payr Sándor 
professzor neve. Az ő 1924-ben megjelent, kerületünkről szó-
ló könyve olyan alap volt, amelyre komolyan építhettünk. 
Payr Sándor bibliográfi ája idén jelent meg emlékkönyvében. 
Ma már ott látható több mint hatszáz műve cím, megjele-
nés és tartalom szerinti beosztásban is. Természetesen ki-
sebb-nagyobb írásokról is szó van a hatalmas művek mellett. 
Payr egyik legnagyobb művére, A Dunántúli Egyházkerü-
let történetére ma is bátran lehet építeni. Sajnos könyvének 
csak első kötete jelent meg, nem tudta folytatni munkáját.

„Mi mindnyájan elődeink vállán állunk, és ezért látunk 
tovább” – írta Sartorius Szabó János nemescsói lelkész. Így 
született meg „Payr Sándor vállán” a száztíz gyülekezet, hat 
egyházmegye és az egész kerület története és leírása a kez-
dettől napjainkig. Örömünkre a 3200 példányban megje-
lent könyvnek már csak néhány példánya kapható, annak 
ellenére, hogy a munka hibáit és hiányait is jól látjuk, vál-
lalnunk is kell ezekért a felelősséget. 

Magam egyre inkább szégyellem és bánom, hogy példá-
ul a celldömölki gyülekezet feldolgozásából Kiss Judit hit-
tantanárnő és gyülekezeti munkás neve kimaradt. Mond-
hatnám, „hozott anyagból” dolgoztam, mégis nagyon bánt, 
ha már segíteni nem is tudok ezen. De a sort folytatni lehet. 

A Nagykanizsa–Szepetnek társult gyülekezet történeté-
ben Varga József és Varga Imre lelkészek neve „összemosó-
dott”. Varga József unokája, Varga Jenő volt soproni gyüleke-
zeti felügyelő testvérünk kiigazításának kérésére dr. Jáni Já-
nos, a szerkesztőbizottság tagja így válaszolt: „Minden szava 
igaz. A két Varga név sajnos egy évszázad alatt összemosó-
dott. Fontos, hogy munkánk pontos, egyháztörténetünk hi-
teles legyen, még akkor is, ha »tökéletes« nem lehet. Minden 
betű leütésével, telefonálásaimmal, berzenkedésnek tűnő ja-
vaslataimmal is mindig erre törekedtem mindkét könyv ki-
adásában.1 Sajnos számos általam utólag észlelt vagy hozzám 
még a könyv megjelenése előtt három héttel érkező hiba kija-
vítására sem volt módom. Az elnézés kérése kevés. Most még-
is ezt teszem, mert ami sokaknak »pici hiba«, az valakinek 
fontos lehet.” Elismerés Jáni János barátomnak, „közvetlen 
munkatársamnak” szép és igaz leveléért! Lehetne folytatni a 
hibák sorát. Inkább csak annyit: minden hiba bánt minket.

 1 Dr. Jáni János írta könyvünk megjelenése előtt a somogy-zalai 
egyházmegyéről szóló könyvet is.

De talán – a szerkesztő engedélyével – itt az idő és hely 
a hiba javítására is. Varga József 1888. január 18-án szüle-
tett Pápán. Négyen voltak gyermekek, akik közül egy igen 
hamar meghalt. Édesapja vasúti őr (bakter) volt. A pápai 
állomástól nem messze laktak kicsiny házukban. Ebben 
az időben Gyurátz Ferenc volt a pápai lelkész, aki a gyer-
mekek keresztelését is végezte. József Pápán kezdte iskolá-
it, majd a pápai református kollégiumban végezte középis-
kolai tanulmányait. 1900-ban érettségizett, majd a soproni 
teológiai akadémiára került. Itteni negyedik évében egy-
éves hallei ösztöndíjat kapott. Hazatérve Sopronban tette 
le lelkészvizsgáját. 1904-ben avatták lelkésszé. A szolgála-
tot Gyurátz Ferenc püspök, Németh Károly és Zongor Béla 
lelkészek végezték. 1904 szeptemberében Szepetnekre ke-
rült Wéber Sámuel idős, beteg lelkész mellé segédlelkészi 
szolgálatra. Még ennek az évnek októberében a közgyűlés 
kimondta: az istentiszteletek felváltva német és magyar 
nyelven tartandók, a keresztelés, esketés, temetés magyar 
nyelven folyjék, az úrvacsorai istentisztelet olyan nyelven, 
amilyen nyelvű az istentisztelet volt. A vallásoktatást is ma-
gyarul végezték ettől kezdve. Ebben a határozatban a fi atal 
Varga József segédlelkész hatása is benne volt. 

Varga Józsefet ezután egy akkori határ menti magyar 
gyülekezetbe hívták: Őriszigetre (ma Siget der Wart, Auszt-
ria). Szolgálata idején felújították a templomot, új padokat 
építettek be a templomba, a falakat szigetelték, egységes új 
ablakokat készítettek, az oltárt aranyozták. De bővítették a 
lelkészlakást is, mert a lelkész megnősült. Felesége Halász 
Karolin potyondi leány lett. 1906-ban ugyanitt lett az Ön-
kéntes Tűzoltóegyesület elnöke is. A család ugyanebben az 
időben próbás időt élt: a gyermekek skarlátot kaptak, a leg-
kisebb meg is halt. Ez késztette Varga Józsefet, hogy meg-
pályázza az akkor meghirdetett sárvári lelkészi állást. 1911 
októberétől már ebben a gyülekezetben szolgált. A gyüle-
kezeti szolgálat mellett itt is társadalmi címet, szolgálatot 
is kapott: a sárvári Vöröskereszt elnöke lett, vadásztársa-
sági tag volt, és az egyházmegye pénztárosának is megvá-
lasztották. A lelkészi szolgálatában a hitoktatást különösen 
fontosnak tartotta, hitoktatója lett a sárvári evangélikus és 
a polgári fi ú- és leányiskolának is. 1907-ben tartalékos tá-
bori lelkésszé is kinevezték. Különösen sokat tett a világhá-
borúban a hadbavonultak családtagjainak segélyezéséért. A 
világválság okozta gazdasági létbizonytalanság családi éle-
tükre is kihatott. Úgy tudjuk, hogy a Raiff eisen Bank csőd-
je olyan csapást mért életükre, hogy Varga József önkezé-
vel vetett véget életének. A gyülekezet, amely akkor szin-
tén adósságba került, mélyen gyászolta lelkészét, síremlékét 
közadakozásból állították fel.

Ilyen részletekből állt össze az egész. Ez a kitérő legyen 
„rehabilitáció” a családnak, és szolgáljon tanulságul min-
den ilyen jellegű munka során. Az egyháztörténet nemcsak 
tények rögzítéséből áll, hanem hamis tények kijavításából, 
még akkor is, ha az „kellemetlen”! Erre is készen állunk.
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De volt a könyv születésének, munkánknak egy másik, 
szerintünk fontosabb célja is: a tanúságtétel. A Dunántúli 
Egyházkerület sokat próbált szervezete egyházunknak, el-
ismerem, a többiekkel együtt. Születése után nem sokkal, 
„mindjárt az elején a még meg sem szilárdult új egyházke-
rületet Róma részéről nagy támadás érte” – írja Payr Sán-
dor. Draskovich György (1515–1587) győri püspök, kancellár, 
majd bíboros (1578–1587) már 1551-ben könyvet írt Kálvin úr-
vacsorai tanítása ellen. Most – szinte első bíborosi feladata-
ként – 1579-re zsinatot hívott össze Szombathelyre. A cél vilá-
gos volt: a „hitehagyott” lelkészeket visszatéríteni. Ez a táma-
dás megsemmisült, de a támadások sorának nem volt vége. 
Jött a „gyászévtized” a gályarab lelkészekkel és tanítókkal, 
és ez a szakasz szinte a türelmi rendelet létrejöttéig tartott. 
„Minthogy Ő Felsége meg van győződve arról, hogy minden 
kényszerítés, mely erőszakot követ el az emberek lelkiisme-
retén, nagyon ártalmas, viszont pedig a keresztyén kegyes-
ség által jóváhagyott igazi türelmességből a legnagyobb ha-
szon áramlik a vallásra és az államra, elhatározta, hogy ezt 
a türelmességet összes örökös tartományaiban megszilár-
dítja” – olvassuk a praeambulumban, a József császár által 
1780-ban kiadott, 1781-ben megjelent rendeletében. A türel-
mi rendelet a „dunántúli evangélikusságot is levegőhöz jut-
tatta. A 18. század végén csaknem nyolcvan gyülekezet éledt 
újjá és vált önállóvá”. Ezek a számok önmagukért beszélnek. 
Az eddig mintegy negyven-ötven egyházközségből álló ke-
rületben százhúsz-százharminc körülire nőtt a gyülekezetek 
száma. Persze a támadások sorozata nem ért véget. Nem árt 
tudni, hogy az 1848-as szabadságharcban egyházunk helyt-
állt, és meg is szenvedett érte. A 20. századi „halálra ítélés” 
volt mégis a legsúlyosabb. A rendelet 1952 májusában jelent 
meg. Megszűnt a négy kerület, kettő maradt. Ennek átélése 
„belülről” félelmes lehetett. Ezért írhatta Kapi Béla püspök:

„Rettenetes éjszakáim voltak. Álmatlanul, nyitott szem-
mel meredtem az éjszakai sötétségbe. Temettem. Napokon 
át mindig temettem. Mérhetetlen nagy koporsóba helyez-
tem dunántúli egyházkerületemet, összeszedtem minden 
gyülekezetét, iskoláját, intézményét, régi papok, tanítók, 
tanárok és világi vezetők seregét. Beléhelyeztem mindezt 
abba a mérhetetlen nagy fakoporsóba. Azután le akartam 
zárni annak fedelét. És ekkor egyszerre a négy égtáj felől 
nagy zúgás és zörgés hatolt lelkembe. Évszázados temetők 
megnyílt sírjaiból csontváz prédikátorok, hosszú fekete 
kabátos oskolamesterek, Ógraduált cipelő emberek serege 
özönlik elő: a föld mélyén pihenő Dunántúl.

Eltörölhették a föld felett levő történelmi Dunántúlt, a 
temetők százaiból feltör a föld mélyén még mindig élő, hal-
hatatlan Dunántúl! Politikai érdekből lehet új egyházi tér-
képet rajzolni. Könnyű megriasztott papok szájára lakatot 
verni. Könnyű félreállítani régi, hű, rátermett vezéreket, és 
könnyű helyettük engedelmes bábukat, csinált nagyságokat 
vezető állásba helyezni! De a múltat nehéz legyőzni! Hogyan 
helyezzem el mindezt abba a hatalmas fakoporsóba, melyet 

Dunántúl számára készítettek? Hiszen saját múltjával se bír 
az ember, hát még egy egységes történelmi személyiség múlt-
jával! Nem lehet! Hiába, teljesen lehetetlenség! Végzek a meg-
lévőkkel, újak jönnek helyettük. És a csontemberek kezében 
Biblia mozdul. És a csontemberek kezében a Bibliából örök 
isteni igazságok ereje sugárzik. És csontajkukat nem lehet la-
kattal lezárni! Szólnak, beszélnek, vádolnak, ítéletet monda-
nak. Ó, a történelmi múlt félelmessé válik azokra, akik erő-
szakkal és hazugsággal meghamisítják a történeti valóságot, 
és elárulják a történelem régi, hamisíthatatlan igazságait! 

És ekkor hirtelen világosság gyullad lelkem sötétjében. 
Nem lehet megsemmisíteni egy évszázados történelmi egy-
séget, egy valóságos történelmi személyiséget, melynek lét-
rehozásában Isten Lelke működött. Emberek lerombolhat-
ják, de meg nem ölhetik! Isten nem engedi! Az egyházkerület 
kivégzésekor nem adtak ki gyászjelentést. Pár soros zsinati 
határozat az egész, de a mondat végére Isten keze rájegyez-
te hívő emberek bizodalmát: A feltámadás reményében.”

A „feltámadás”, az újraéledés tapasztalásának örömében 
ezért írhatta Ittzés János püspök könyvünk ajánlásában: „Itt a 
Dunántúlon – de hisszük, testvéreink másfelé is egyházunk-
ban – sokan emlékezünk meg erről újra és újra azzal a bel-
ső megrendüléssel, amelyről leghitelesebben a zsoltár szava-
ival tehetünk vallomást: »Mikor jóra fordította Sion sorsát az 
Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk 
nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták ak-
kor a népek: Hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr! Hatalmas 
dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk.« (Zsolt 126,1–3)”

Igen, mi nemcsak a történelem leírói, jól-rosszul rög-
zítői, hanem Isten cselekvésének tanúi is szerettünk vol-
na lenni. Hozzá kell tennünk, hogy ezt persze nemcsak a 
mi kerületünk élte át, hanem egész egyházunk is. Meg kell 
vallanom, azért örültem a Lelkipásztor szerkesztője fel-
kérésének, mert eddig egyetlen bemutatón sem sikerült 
mindezt így kifejtenem időhiány miatt.

A megjelenés után egy barátom felhívott, és őszintén 
megkérdezte: ki fogja ezt a könyvet elolvasni? Ahogy te gon-
dolod, talán senki – válaszoltam. A könyv nem is azért je-
lent meg, hogy valaki „végigolvassa”, bár kedves presbiter 
testvéreim közül ezt már néhányan jelezték nekem. Azért 
jelent meg, hogy „beleolvassunk”, megkeressük a magunk 
gyülekezetét vagy egy nekünk kedves gyülekezetet, esetleg 
valakinek a nevét a több mint 7200 névből álló névtárban. 
Ha valaki tovább szeretne kutatni, a felkutatott adatokat 
szélesíteni, az is találhat a könyvben adatot, akár a lábjegy-
zetekben, akár a forrásanyagok felsorolásában.

Azt szeretnénk, ha a könyv az ismertetésen túl tanú-
ságtételével hitünkben és keresztyén felelősségünkben erő-
síthetné a dunántúli kerület vagy egész egyházunk gyüle-
kezeteinek tagjait.

Így ajánljuk a nekünk kedves könyvet nemcsak dunán-
túli, hanem minden lelkész és gyülekezeti testvérünk pol-
cára, kezébe. 
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Vízkereszt ünnepe után 1. vasárnap

f 4Móz 14,10b–23

Igehirdetési előkészítő

A vasárnap jellege

A vízkereszt ünnepe utáni vasárnapok Krisztus dicsősé-
gének témáját járják körül. Érdekes megjegyeznünk, hogy 
az egyházi ünnepek kialakulásának idején ez az időszak 
jelentette az egyházi esztendő végét, így eszkatologikus té-
mát is elővesz, és célja, hogy „karácsony-epifánia tényeiből 
tájékozódva, bizonyos momentumainak hangsúlyozásával 
megmutassa a mennyei Király dicsőségét és hatalmát itt a 
földi életben és ítéletben” (Jánossy 1944, 18. o.). Így érthető, 
hogy az első vasárnap Isten dicsőségével kezdi a témakör 
feldolgozását. Isten dicsősége az Ószövetségben alapvető-
en az a tekintély, méltóság, fenség, amely Isten jelenlétének 
kísérője, az ő örökkévalósága, szentsége és tökéletessége 
által alkotott fensége, amelyben él, amely mint egy szent 
légkör (glória) körülveszi, besugározva és fenségessé téve 
mind ő magát, mind megjelenése és lakóhelyeit, mind az 
egész világot.

Isten fenségének megjelenése ezen a földön Ezékiel pró-
féta idejétől egyre inkább materializálódik, különböző je-
lek kíséretében történik (tűz, villámlás, sűrű felhő, menny-
dörgés, kürtzengés; például 2Móz 19,16). JHVH dicsősé-
gének ez a materializálódása és e materializált dicsőség 
Istennel azonosítása teremtette meg a rabbik teológiájá-
ban a JHVH-nak a templomban, és közelebbről a frigy-
ládán lakozásának, a sekinának a tanát (Czeglédy–Ha-
mar–Kállay 1931).

Az igeszakasz

Igeszakaszunk szorosan kapcsolódik az előző részhez, 
amelyben Mózes Isten parancsára kémeket küld Kánaán-
ba, hogy felmérjék az ország termékenységét, és így igazol-
ják Isten nekik adott ígéretét. A kémek megdöbbentő híre-
ket hoznak az ott lakó népek erejéről, ez pedig azt eredmé-
nyezi, hogy a nép fellázad saját vezetői és Isten ellen, mert 
képtelen bízni Isten erejében.

A 14. fejezetben arról olvashatunk, hogy az Egyiptom-
ból kivezetett nép zúgolódása, engedetlensége milyen kö-
vetkezményeket von maga után. Isten ugyanis itt jelenik 
meg a maga dicsőségében, és itt jelenti ki Mózesnek, hogy 
Káleb és Józsué kivételével senki sem láthatja meg az ígé-
ret földjét azok közül, akik Egyiptomban születtek. Bár ők 
átélték Isten vezetését, megtapasztalták csodáit, mégsem 
bíztak benne, folyamatos zúgolódásuk végül kiváltotta Is-
ten haragját. Itt jelenik meg Istennek az az elhatározása is, 
hogy elpusztítja ezt a népet, és Mózest teszi naggyá, de Mó-
zes kérésére nem cselekszi meg ezt az ítéletét.

Az igehirdetés felé

Isten jelenléte

Mit jelent Isten dicsősége, és ehhez képest hogyan viszo-
nyul Isten népe, valamint Mózes ehhez a dicsőséghez? Tu-
lajdonképpen ez az, amit nekünk ezen a vasárnapon végig 
kell gondolnunk. Isten dicsősége mindenképpen olyan ha-
talomként jelenik meg ezen a világon, amely előtt az em-
bernek félelemmel és engedelmességgel kell meghajolnia. 
Ezt a dicsőséget, Isten megjelenésének terét próbálja az 
ember körülhatárolni azért, hogy megvédje saját magát, 
valamint magát Istent attól, hogy szent és profán érintkez-
zen. Ez fejeződik ki, amikor Mózes Isten utasítása alapján 
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elkészítteti a kijelentés sátrát, Isten dicsőségének lakóhe-
lyét. Csak akkor lehetséges a közeledés, érintkezés, ha az 
adott személy vagy tárgy megszentelődik, azaz Isten szá-
mára elkülönített lesz: az ő tulajdonává válik.

Isten dicsősége és a bűn

Amikor Izrael Isten parancsa ellen lázad, és nagyobbnak 
látja saját gyengeségét, mint Isten erejét, ezzel az engedet-
lenséggel bűnt követ el. Bizalmatlan Isten felé. Ez az az ős-
bűn, amely megjelenik a bűneset történetében is, és ez az, 
ami végigkíséri Izrael történetét, sőt az egész emberiségét. 
Isten ezzel a bizalmatlansággal, bűnnel nem érintkezhet, a 
bűn és a szent nem érintheti egymást, ezért sújtja ítéletével 
a lázadókat és velük együtt az egész népet. Nem állhat meg 
Isten előtt senki, aki bűnös, mert nem érintheti dicsősé-
gét. Mózes Isten ítéletét elfogadva azonban pontosan Isten 
dicsőségére hivatkozva kéri Istent, hogy változtassa meg 
ítéletét. Tudja, hogy Istennek igaza van akkor, amikor ha-
ragjában el akarja pusztítani azokat, akik engedetlenek. 
De Mózes Isten előtt egy szélesebb látókört szólaltat meg, 
amikor arra hivatkozik, hogy Isten ítéletével, a saját maga 
által kiválasztott nép elpusztításával a többi nép előtt válik 
a gyengeség jeleit mutató Istenné, hiszen az, aki kihozta né-
pét Egyiptomból azzal az ígérettel, hogy az atyáiknak meg-
ígért földet nekik adja, képtelen megtartani szavát, ezért 
pusztítja el népét. Mózes pontosan Isten dicsőségét akarja 
megvédeni, amikor népéért könyörög.

Isten dicsősége és szeretete

Ekkor szólaltatja meg azokat az igéket, amelyekkel Isten ha-
talmát mutatja be: „türelme hosszú, szeretete nagy, megbo-
csátja a bűnt és a hitszegést”; „Bocsásd meg ennek a népnek 
a bűnét nagy szereteteddel…” Eddig azt láttuk, hogy Isten 
dicsősége nem tűri el a bűnt; itt megjelenik, hogy Isten di-
csőségéhez hozzátartozik megbocsátása is, azaz szeretete. 
Számtalan helyzetben, Izrael életének számtalan pontján 
megmutatkozik ez a szeretet. Isten mégsem hajtja végre azt 
az ítéletet, amely jogos lenne, és logikusan következne a 
szentség, a dicsőség jelenlétéből. Isten dicsősége tehát nem 
egyszerűen egy automatikusan működő, bűnt megítélő és 
a bűnöst elpusztító hatalom, hanem ehhez a dicsőséghez 
hozzátartozik a bűn megbocsátása is.

Megbánó Isten – változó Isten

Balogh Csaba fenti címmel megjelent cikkében (Balogh 
2010) ír arról, hogy az Ószövetségben többször is megje-
lenik a cselekedetét megbánó Isten képe. Van, amikor Is-
ten teremtő vagy kiválasztó cselekedetét bánja meg (1Móz 
6,5–8; 1Sám 15,11), de van, amikor Isten igazságosságából 
fakadó ítéletét bánja meg (Jón 3,9–10; 2Móz 32,10–14), aho-
gyan erre kéri most Mózes is (megismételve az aranyborjú 
történeténél elmondott érveit). Hogyan viszonyul az 1Sám 
15,29-ben kimondott „Izráel örök Istene nem hazudik, és 

nem is bán meg semmit, mert nem ember ő, hogy megbán-
jon valamit” kijelentés Isten megbánásához? Ezt a teológiai 
problémát láthatjuk a mostani történetben is, bár szó sze-
rint nem hangzik el a megbánás kifejezés. Isten megváltoz-
tatott döntésében ott van a büntetés, de az irgalmasság is, 
előzőleg elhangzott ítéletének megváltoztatása. Isten mi-
ért változtatja meg álláspontját, máskor pedig miért nem? 
„Igazságosság vagy irgalmasság? – ez az Isten dilemmá-
ja. Isten megbánásának a kérdése vonatkozásában ki kell 
mondanunk, hogy a megbánni vagy következetesnek ma-
radni kérdés feszültsége végső soron Isten természetének 
ebben a kettősségében rejlik. Mivel Isten csak ebben a ket-
tősségében ragadható meg, ezt a feszültséget nem szabad 
feloldani.” Isten dicsőségében tehát ott van ez a kettősség.

Érdemes azonban megfi gyelnünk, hogy a fenti dilem-
ma az ószövetségi ember számára nem jelentett hitbeli 
problémát. „Éspedig azért nem, mert a bűn-igazságosság-
büntetés összefüggésében annak az embernek, aki a Tóra 
szerint élt, soha nem kellett félnie attól, hogy Isten meg-
bánhat egy korábbi tettet vagy döntést, és hűtlen marad 
ígéreteihez. Az istenfélő embert JHVH megbánása a tör-
ténetek tanúsága szerint soha nem érinti negatív értelem-
ben… Ha azt mondtuk, hogy az igaz ember Istennel csak-
is következetességében találkozik, ugyanakkor azt is ki 
kell mondanunk, hogy a gonosz ember számára Isten kö-
vetkezetlensége, a megbánása az egyetlen lehetőség arra, 
hogy megmeneküljön a veszedelemtől. Végső soron tehát 
azzal a bibliai istenképpel, mely szerint ő a megbánó Isten, 
az igaznak nincs vesztenivalója, a gonosz pedig csak nyer-
het.”  (Balogh 2010, 29. o.)

Isten Krisztusban megjelent dicsősége

Ha valaki Istennek ezt a következetlen szeretetét akarja 
megérteni, tetten érni, ugyanakkor keresi igazságát – Krisz-
tushoz kell eljutnia. Pontosan benne mutatja meg Isten di-
csőségét a kereszten, ahol egyszerre jelenik meg az irgalom, 
a szeretet, és egyszerre jelenik meg Isten igazsága is. Nincs 
más lehetősége az embernek, mint hogy Mózessel együtt 
meghajol az Isten fensége előtt, és kéri őt, hogy bocsásson 
meg, irgalmazzon népének, ennek a világnak. Isten soha 
nem hagyta a bűnt büntetlenül, de könyörülő szeretetével 
akarja megmenteni a bűnöst, ahogyan ezt teszi Krisztusban.
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Tallózó

„…hiábavaló dolog hit nélkül tétlenül keseregni a jövő 
gondjai miatt, de éppúgy hiábavaló az is, ha valaki akkor 
heveskedik, amikor Isten megálljt parancsol.” (Jubileumi 
kommentár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„Mózes azt mondta, hogy az Úr csupán egyetlen dolgot te-
het, kinyilváníthatja hatalmas erejét azzal, hogy megbocsát a 
népnek, bár el kell szenvedniük büntetését valamilyen módon. 
(…) az ítélet illusztrálja azt a tényt, hogy bocsánatot lehet kap-
ni a bűnre, de a következményeit lehet, hogy hordozni kell, és 
mindez meggátolja Isten tervezett áldásait.” (A Biblia ismerete 
kommentársorozat. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

„Gyönyörű Mózes közbenjárásának jelenete. Úgy áll ott, 
mint nagy Közbenjárónknak, az Úr Jézus Krisztusnak fi -
gyelemreméltó előképe.” (Arno C. Gaebelein: Ószövetségi 
kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„A 2Móz 34,6–7-ben az Úr kijelentette magát Mózesnek. 
(…) Mózes szinte szó szerint megismétli Istennek önmagá-
ról adott leírását, mint az ő imádságának alapját. Mennyire 
különbözik Mózes gondolkodása a nép gondolkodásától! Az 
övé isteni kijelentésen alapult; a népé emberi elképzelésen. 
(…) Az a tény azonban, hogy kizárattak az országból, nem 
jelenti azt, hogy örökre elvesztek. Közülük sokan üdvözül-
tek az Úrba vetett hit által, még akkor is, ha engedetlensé-
gük miatt elszenvedték az ő uralkodói büntetését.” (William 
MacDonald: Ószövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„A nép bűne annak a hiánya, amit a héber a he’emîn egyik 
alakjával fejez ki, gyakorta »hisz«-nek fordítják. A szó biza-
lom, magabiztosság és biztonság érzésére utal.” (Jeromos-
bibliakommentár. Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat)

„Milyen gyakori eset, hogy a szív hitetlenségét kiváltó 
nehézségek ahhoz vezetnek, hogy rosszat mondunk arról 
a körülményről, amelybe isteni elhívás eredményeként ke-
rültünk, és aminek áldásait egyszer már megízleltük! (…) 
Mózes itt Jahve nevének kijelentésére hivatkozik, amely 
alapon Isten a népet kormányozza, nem pedig az atyák-
nak korábban tett ígéretekre.” (J. N. Darby: A Biblia köny-
veinek áttekintése. Evangéliumi Kiadó)

„Hitetlenségünk következménye azt jelentheti, hogy 
munkálkodás árán akarunk belépni az ígéret földjére: bár-
csak elég jó lennék, hogy Isten megáldhasson.” (Chuck 
Smith: A Biblia lépésről lépésre. Th e Word for Today)

Illusztrációk

TÖRTÉNET

Dino Buzzati: A tenyérjósnő

A halálraítélttől megkérdezték, mi az utolsó kívánsága.
– Azt akarom, hogy egy tenyérjós nézze meg a tenyeremet.

– Melyik?
– Amelia – válaszolta –, a király tenyérjósnője.
Amelia valóban a legderekabb volt valamennyi tenyér-

jós között, a király annyira megbízott benne, hogy sosem 
hozott semmiféle döntést, amíg nem tanácskozott vele. 

Elvitték hát a halálraítéltet Ameliához. Az nem tudta, 
kit vezetnek elébe. Belenézett a férfi  bal tenyerébe, s mo-
solyogva állapította meg: – Szerencsés fi ckó vagy, fi ú, na-
gyon sokáig fogsz élni.

– Ennyi elég is – mondta a halálraítélt, s visszavitette 
magát a börtönbe. 

A történet rögtön elterjedt, az emberek hahotázva me-
sélték egymásnak. Másnap reggel vesztőhelyre kísérték a 
foglyot. A hóhér felemelte a bárdját, hogy lesújtson vele, de 
megállt a keze a levegőben, és sírva fakadt.

– Nem, nem! – kiáltotta. – Nem tudom megtenni! Kép-
zeljétek el, ha megtudná őfelsége! Nem, teljességgel képte-
len vagyok rá! 

És elhajította bárdját.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok 

Mely fogalmakat, kifejezéseket kellene megmagyarázni, 
kifejteni? Kijelentés sátra, felhőoszlop, tűzoszlop.

Milyen érzések fogtak el, amikor hallgattam ezt a tör-
ténetet? Fenyegetés, félelem, feszélyezettség, szégyen, „há-
látlanok vagyunk!” Bátorítás, ígéret, könyörgés, megbo-
csátás iránti vágy.

Mit tudunk meg e szakasz alapján a vándorló népről? 
Hitetlenek, nem bíznak eléggé Istenben, lázadók, ellensze-
gülők, hálátlanok. 

Hogyan „mutatja be” ez a szakasz Istent? Nagyon elke-
seredett népe bizalmatlansága miatt. Erős érzelmek törnek 
fel belőle: érző és népe miatt most „vérző szívét” is látjuk.

Nagy szeretete van, de ez a szeretet nem nézi el a bűnt, 
az engedetlenséget. Noha szereti népét, nem mondja róluk 
azt, hogy jók, vagy hogy nincs baj, amikor rosszak voltak.

Isten nem elnéző, nem huny szemet a nép hűtlensége és 
hálátlansága felett. Jelezni akarja nekik, hogy valami nincs 
rendben velük. Ugyanakkor türelme hosszú, szeretete nagy.

Van-e olyan mozzanata ennek a résznek, amelyet ne-
héz elfogadni? Túl emberinek tűnik Isten felindultsága, 
felháborodása.

Isten – Mózes érvelésének hatására – meggondolja ma-
gát, és kezdeti fenyegetése után mégis hajlik a megbocsátás-
ra. Nagy érzelmi és hangulati váltás egy rövid párbeszéden 
belül, és Istent nem szeretnénk ennyire emberi úton-mó-
don meggyőzhetőnek látni. (Vagy Mózes személye a kulcs, 
aki máshogyan beszélhet vele, mint egy átlagember?) Is-
tennel lehet alkudozni? Mi lépteti vissza Istent a haragtól? 
A logika vagy a szeretet?

Milyennek mutatja be Mózest? Mózes fi gyelmes, meg-
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értő, jó vezetője a népének. Olyan, mint egy békebíró a 
„válni készülő felek” között. Kiválasztott, aki kiáll népé-
ért, és megbocsátást kér számukra. Nem „elnézést kér”, 
hanem bocsánatért folyamodik. Számol a nép megbün-
tethetőségével is.

Melyek a szakasz kulcsmondatai? „…utál engem ez a 
nép… nem hisz bennem a sok jel ellenére sem.” Milyen hírét 
hallották a népek Istennek? „Az Úr türelme hosszú, szere-
tete nagy… Bocsásd meg ennek a népnek a bűnét nagy sze-
reteteddel.” Ők látták dicsőségemet a pusztában, de vajon 
megláthatják-e az ígéret földjét is?

Mi a szakasz üzenetértéke nekünk? (Mit várnék a pré-
dikációban?) Hiába a sok gondoskodás, az Úr szeretete, 
az ember mégis hálátlan. Lássuk be hálátlanságunkat! Is-
ten kész megbocsátani. Isten mindenkit az örök élet felé 
szeretne vezetni. Ne legyünk hitetlenek, bízzunk Isten se-
gítségében és megbocsátásában! Közvetítő ember kell ne-
künk is. Jézus lett a mi „Mózesünk”, közbenjárónk Istennél.

Vízkereszt ünnepe után 2. vasárnap
f Péld 3,19–21.27–35

Igehirdetési előkészítő

A vasárnap jellege

A vasárnap liturgikus anyagait olvasva két fő üzenetet fe-
dezhetünk fel a szövegek között. Az első az epifánia ün-
nepének mondanivalóját hangsúlyozza: Krisztus dicső-
sége megjelent a világban, s a hívő ember ezt megannyi 
jelben felfedezheti. A másik üzenet: Isten jóságos akara-
tának a megismerhetősége és megvalósítása. E kettőnek a 
krisztológiai kapcsolata: Jézus volt az, aki testet öltésével 
és földi szolgálatával kinyilatkoztatta az Atya akaratát, és 
ő volt az, aki maradéktalanul teljesítette is azt. Karácsony 
és vízkereszt csodája beragyogja az egyházi év ezen idősza-
kát, nem lehet fi gyelmen kívül hagyni Jézus születésének 
és földi szolgálatának az üzenetét: érettünk született meg, 
velünk van, nem hagyja magára övéit. „Akinek dicsősége 
a mennyet és földet beragyogja, részt vesz övéi mindennapi 
életében, és kegyelmes jelenlétével megszenteli a családot, 
a földi közösséget is.” A vasárnap óegyházi evangéliuma 
így idézi fel János evangéliumából Jézus földi szolgálatá-
nak első csodáját és jelét a kánai menyegzőn. A szituáció 
egészen profán és hétköznapi, Jézus a kellő időben köz-
belép, és megsegíti a nehéz helyzetben lévő családot. Mi 
mást látunk ebben a momentumban, mint az értünk mély-
re hajoló Emberfi ának a szeretetét, ugyanazt a szeretetet, 
amely a betlehemi bölcsőt körülálló embereket is elbűvölte 
és magával ragadta?

Homiletikai exegézis 

A Példabeszédek könyve az Ószövetség gyakorlati bölcses-
ségének a gyűjteménye. Az ókori Kelet más népeinél is ta-
lálunk erkölcsi aforizmákat, költeményeket, megfi gyelésen 
alapuló útmutatásokat, mégis van egy jelentős különbség, 
amely kiemeli ezek közül az Ószövetség eme részét: Isten 
népe a bölcsesség forrásaként Istent jelölte meg: „A böl-
csesség kezdete az Úr féleleme.” (Péld 1,7) Éppen ezért a 
bölcsesség és a kegyesség egymáshoz közel álló fogalmak. 
A bölcsesség isteni tulajdonság, egyedül ő az, aki minden 
dolgát jól csinálja. A hívő ember feladata ennek felisme-
rése, bekapcsolódás a világ Teremtőtől kapott rendjébe. 
A hokmáh az Ószövetségben gyakorlattal megszerezett tu-
dást és szakértelmet is jelent. Az életet lehet jól és rosszul 
élni. Az életbölcsesség nem más, mint rátalálni az isteni 
útra, megvalósítva az ő akaratát.

A textus inkább homiletikailag, mint exegetikailag je-
lent kihívást az igehirdető számára. Négy gondolati egy-
ségre bonthatjuk fel ezeket az igeverseket:

19–21. vers: Isten bölcsességének és tudásának nagysá-
gáról tanúskodik az egész teremtett világ. A hívő embert 
ez a rend és harmónia arra készteti, hogy maga is Isten-
nél keresse az útmutatást, nála találja meg az Isten akarata 
szerinti élet rendjét. Ez nem egyszerűen etikai útmutatás, 
rendelkezések gyűjteménye, hanem vele való élő kapcso-
lat, folyamatos tanulás, a kegyesség naponkénti gyakorlása. 
Az ő akaratának a keresése, ennek alkalmazása. A magam 
szűk látókörű és korlátolt tudása helyett az ő határtalan böl-
csességének az elfogadása és az ennek való engedelmesség.

27–28. vers: Izrael törvényei és a próféták nagyon sok-
szor adják feladatul Isten népének az elesettek felkarolá-
sát. A szegények, özvegyek, árvák és idegenek és a velük 
való emberséges bánásmód Isten irgalmasságán alapult: 
ahogy megsegítette és megszabadította az ő népét, úgy 
kell nekik maguknak is ebben a rendben tovább szolgál-
niuk a maguk helyén.

29–30. vers: A Tízparancsolat szavai csengenek visz-
sza ezekben a versekben: ne tégy hamis tanúbizonyságot 
felebarátod ellen! A békességre törekvés, az igazság útjá-
nak a keresése, a másik ember elfogadása, a bizalom meg-
adása, ezek mind-mind Isten akaratának a megvalósulá-
sát jelentik.

31–35. vers: A bölcsességirodalom állandóan visszaté-
rő témája a bűnösök és igazak sorsának a kérdése. Az iga-
zakat, a kegyeseket is megkísérti a gondolat, hogy bizony 
könnyebben boldogul az Isten akaratát semmibe vevő, az 
ügyeskedő, az igazságot megkerülő ember. Az Istennel va-
ló közösség, Isten áldása azonban övéivel van, „az alázato-
saknak kegyelemet ad” – mondja el prédikációját a könyv 
írója. „Dicsőséget örökölnek a bölcsek” – fejezi be ezt a sza-
kaszt, rámutatva arra, hogy Isten dicsősége meglátszódik 
övéinek életén.
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Az igehirdetés felé

Jézus születésének ünnepe és vízkereszt után csak ezeknek 
az eseményeknek a tükrében lehet értelmezni és aktuali-
zálni a kijelölt szakasz üzenetét. Az Isten akaratát kereső, 
neki engedelmeskedő ember az ő tettein tájékozódik. Isten 
Jézus Krisztus születésekor egészen új korszakot nyitott a 
világ életében. A bölcs, kegyes ember ebben az új rendben 
keresi a helyét. Kijelölt szakaszunk Isten teremtésnél meg-
jelenő bölcsességére irányítja a fi gyelmet, s ezzel biztatja 
életbölcsességre olvasóját. Ezen a vasárnapon így hivat-
kozhatunk Isten tettére, amely a mi kegyességünk alapjá-
ul szolgál. Ő mert kicsinek lenni, mert lemondani, s a mi 
elesettségünket felvállalva egészen közel lépett hozzánk. 
Nem hatalommal, nem erővel, egészen hétköznapi esemé-
nyeken keresztül megmutatta: az ő szeretete célhoz ér, ő az 
élet lehetőségét adja elénk.

Éppen ezért nem egyszerűen a belátás vagy a törvény 
szava alapján kell cselekednie Krisztus népének az irgal-
masság cselekedeteit, hanem a tapasztalat alapján, misze-
rint mi mint rászorulók, mi mint segítségre vágyók meg-
hallgatásra találtunk nála. Nem hagyott bennünket ebben 
az állapotban, hanem minden méltatlanságunk ellenére ir-
galmasan megsegített. Hiszen ezért jött el a világba, ezért 
lett emberré, ezért vállalta ezt az utat. S kétezer év minden 
karácsonyt ünneplő egyháza arról tanúskodik a világban, 
hogy ezt a szeretetet nem olthatta ki senki és semmi, s ma 
is biztat bennünket: merjünk ebbe az új rendbe Isten esz-
közeként betagozódni. Rendkívül beszédes ebből a szem-
pontból a kánai menyegző története, ahol Jézus ott és úgy 
segít ennek a bajba jutott családnak, ahol és ahogy kell. A jel 
túlmutat önmagán: ezzel a szeretettel hajolt le hozzánk.

Isten békességet ajándékozott nekünk, s ez a békesség 
indít arra, hogy mi is másként forduljunk embertársaink 
felé. Jézus mondja az őt hallgatóknak, hogy ők az ő igazi 
testvérei. Meggyőződésem, hogy akkor tud az ember a bi-
zalmatlanság és az ellenségeskedés bilincseiből szabadul-
ni, ha megerősödik Isten szeretetében. Ha nem méricskél, 
ha nem taktikázik, hanem megvan az a szabadsága, hogy 
a másik irányába bizalmat sugároz. „Boldogok, akik békét 
teremtenek, mert ők Isten fi ainak neveztetnek.” Mi másról 
szólna a Jézus által hozott új rend, mint a szeretet nagy-
vonalúságáról, amely lezárja a bűn rossz láncolatait, és bé-
kességet eredményez?

A kijelölt textus utolsó versei mintha visszahozná-
nak bennünket a földre. Emlékeztetnek bennünket ezek a 
gondolatok azokra kísértésekre, amelyekkel nap mint nap 
szembe kell néznünk. Bizony, megannyi formában megje-
lenik előttünk egy másik, szemkápráztatóan csillogó út le-
hetősége. Sokszor nagyon átlátszó és üres ez az út, máskor 
mégis elhiteti Isten emberével, hogy érdemes lenne áttér-
ni. Ebben az őszinteségben fi gyelmeztet a szöveg írója, hi-
szen egészen világos számára, mekkora különbség van e 

két irány között. Nem mindegy: utálat vagy közösség, nem 
mindegy: átok vagy áldás, csúfolás vagy kegyelem, gyalá-
zat vagy dicsőség. Ez persze józan fejjel mindenki számá-
ra világos és egyértelmű, a lényeg azonban mégsem a be-
látásunktól vagy a döntésünktől függ. A mi döntésünk 
csak válasz, elfogadása az ő mellettünk való döntésének.

g K E C Z K Ó  P Á L

Tallózó

„…az ajánlott gyakorlati életbölcsesség azonos azzal a böl-
csességgel, amely által Isten a világot olyan nagyszerűen 
megteremtette, sőt (20b) fönn is tartja. (…) Ahelyett, hogy 
átsiklunk rajtuk azzal, hogy közhelyszerűek vagy kezdet-
legesek, érdemes ma is megvizsgálni a segítségükkel gya-
korlati keresztyénségünket. (…) A 27–28 tovább árnyalja a 
témát. Egyenesen jogos tulajdonosa a jótéteménynek az, aki 
rászorult. (…) Az igazat is megkísérti néha az a gondolat, 
hogy mennyivel többet engedhet meg magának a gonosz, 
sokszor jobban megy dolga. Innen már egy lépés a mód-
szerátvétel.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. 
Arcanum Digitéka Kft .)

„A ne késs jót tenni a rászorulóval (27. v.) parancs szó 
szerint így hangzik: »Ne tartsd vissza a jót a tulajdonosa-
itól.« Emögött az az elgondolás áll, hogy eleget kell tenni 
az olyan kötelezettségeknek, amilyen például a fölfoga-
dott munkás bérének kifi zetése (…), de az is lehet, hogy 
a dolgot általánosítva a szegények iránti nagylelkűségről 
beszél.” (A Biblia ismerete kommentársorozat. Keresztyén 
Ismeretterjesztő Alapítvány)

„Ez a két vers Isten bölcsességéről szól a teremtésben, 
az ítéletben és a gondviselésben. (…) És ki az istenség ak-
tív tagja, aki mindezt megteszi? Krisztus, Isten bölcsessége 
(…). Az a kiváltság, hogy a bölcsesség tanítson, amely a vi-
lágot teremtette és fenntartja, túlságosan nagy ahhoz, hogy 
elmulasszuk.” (William MacDonald: Ószövetségi kommen-
tár. Evangéliumi Kiadó)

„Az ember minden adottsága addig hasznos és lendítő 
erő, amíg tisztában van kimért határaival. (…) A hívő em-
ber tehát átadja értelmét Isten megszentelő munkájának.” 
(Szabó Andor: Lábam előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„Ezt az Újszövetség is kijelenti: »Aki tehát tudna jót 
tenni, de nem teszi: bűne az annak« (Jakab 4,17). (…) 
úgy is vétkezhetünk, ha nem tesszük azt, ami helyes, 
nem csupán akkor vétkezünk, ha közvetlenül bűnt cse-
lekszünk.” (Chuck Smith: A Biblia lépésről lépésre. Th e 
Word for Today)

„…hogyan viselkedjék a bölcsesség fi a, ha nem a fele-
baráttal áll szemben, hanem (…) gonoszokkal (…)? Ezek-
nek az útjait feltétlenül kerülje, mert ő az Úrtól nyer min-
den áldást.” (H. Rossier: Példabeszédek könyve. Evangéli-
umi Kiadó)
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Illusztrációk

TÖRTÉNET

Cházár András (1745–1816) nemes, ám szegény evangélikus 
családból származott. Jogásznak készült. Tanulmányai be-
fejezése után, híres ügyvéd lett, olyan ügyvéd, aki a sze-
gényeket díjtalanul képviselte. Harcos természetét, igazi 
magyarságát bizonyítja, hogy amikor II. József kötelezővé 
tette a német nyelvet, ő bezárta irodáját, és soha többé nem 
vállalt peres ügyeket.

Szelleme eközben sem nyugodott. Olvasott, cikkeket, 
tanulmányokat írt. Elfogadta azokat a törvényeket, ame-
lyek a magyar nép érdekeit képviselték.

1800. március 1-jén felesége, Semberi Terézia meghalt. 
Keserűségében csak egy gondolat foglalkoztatta: „Mások 
nyomorúságát fogom enyhíteni, hogy a magamét felejtsem.”

Barátja, Magda Pál evangélikus lelkész Bécsbe küld-
te Cházár Andrást. Ekkor indult el az a nagyszerű szer-
vezőmunka, melynek eredményeként 1802. augusztus 15-
én megnyithatta kapuit az első magyar siketnéma-intézet.

A megnyitóünnepségen nem sok szót pazaroltak az ala-
pító érdemeinek elismerésére. 

Elhagyatottan, boldogtalanul, mindenki által elfeled-
ve halt meg 1816. január 16-án. 

1902-ben, az intézet alapításának 100 éves évforduló-
ján nagyszabású ünnepséget szerveztek, 1990-ben az inté-
zet felvette alapítója nevét. A tanulók hálájuk azzal is ki-
fejezik, hogy minden évben koszorút helyeznek az iskola 
udvarát díszítő Cházár-szobor talapzatára.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Az első gondolat, hogy a kijelölt igeszakasz hosszú és ösz-
szetett, minden verséről külön lehetne beszélni. Salamon 
király örökérvényű „illemkódexet” ad az istenfélő emberek 
kezébe. Olyan fontos és évszázadokon át is frissen mara-
dó mondatokat, amelyek minden korban iránymutatóak, 
de sajnos egyre kevesebben ismerjük a Szentírást és benne 
Salamon király intelmeit.

19–21. vers: Isten bölcsessége hatalmasabb minden-
nél, minden általa lett. Nekünk tőle van bölcsességünk és 
okosságunk: „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme” (Zsolt 
111,10; Péld 9,10). A bölcsesség maga a világosság, nélkü-
le sötétségben maradunk. A bölcsesség Istentől származó 
ajándék, ő biztosítja a világ természeti és erkölcsi rendjét, 
segíti az igaz embert, és kudarcra ítéli a gonoszokat. A te-
remtettség felelősséget ró ránk. Az Isten által adott föld-
golyó szeretetének, megőrzésének, a róla való gondosko-
dásnak a felelősségét, amelynek terén eddigi mulasztása-
ink egyre égetőbb problémává válnak az Istenre fi gyelést 
nélkülöző napjainkban.

27–35. vers: Evidenciának tűnnek a felhívások. Talán 
farizeus módjára könnyű volna azt mondani, hogy ezeket 
megteszem, közben pedig tudom, hogy mégsem könnyű, 
vannak mulasztások, hiányosságok: késtem, nem adtam, 
rosszat koholtam, pöröltem. Ne késs jót tenni a rászoruló-
val – ez különösen szíven üt. Éreztem ezt többször, amikor 
valakihez nem mentem el, nem látogattam meg. Ha mó-
dunkban áll jót tenni valakivel, de nem tesszük, az legalább 
annyira bűn, mint egyéb nyilvánvaló bűnök.

A kérdések és az ellentmondások ebben a szakaszban 
kezdődnek. 31. vers: „Ne irigykedj az erőszakos emberre.” 
Miért irigyelném a rosszat? Ha valamit irigyel az ember, 
akkor a jót, nem? Miért választanánk az erőszakos ember 
útját? 32. vers: „A rossz úton járókat utálja az Úr”? Ha rossz 
útra tévedek, engem is utál az Úr? 33–35. vers: „Az Úr átka 
van a bűnösök házán”? „A csúfolódókat ő megcsúfolja”? Jó 
volna azt hallani és tudni, hogy az alázatosoknak kegyel-
met ad (1Pt 5,5), és dicsőséget örökölnek a bölcsek, ami itt 
visszakapcsol a szakasz elejére: honnan van bölcsességünk? 
A fejezet elején olvashatjuk: az Úrban bízzunk teljes szív-
ből, és ne a magunk eszére támaszkodjunk.

Vízkereszt ünnepe után 3. vasárnap
f Ézs 61,1–2.8

Igehirdetési előkészítő

Egy nem magasztos kor

Az igeszakasz Ézsaiás könyvének harmadik egységéhez, 
a Trito-Ézsaiásnak elnevezett 56–66. fejezethez tartozik. 
A fogságból való hazatérés utáni helyzetben hirdeti Isten 
igéjét Izrael népének, a hazatérés első hulláma (Kr. e. 538) 
és a templom felépülése (Kr. e. 515) közötti időből. Alig van 
ismeretünk erről a korról. Gerhard von Rad hangsúlyozza 
ezt a sokatmondó hiányjelet. A fogságból való hazatérés 
és az azt követő időszak annyira nem csodálatos körül-
mények között valósult meg, és annyira nem volt magasz-
tos korszak, hogy nagyrészt feledésbe merült mindenféle 
dicsőséges megemlékezés nélkül, és nem úgy tartották 
számon, mint a prófétai jövendölések beteljesülé sét (Rad 
2001, 237. o.).

A hazatérés utáni korszakot katasztrofális társadalmi-
jogi viszonyok (Ézs 57,1kk), cselekvésképtelen kormányzat 
(Ézs 56,9kk) és kiüresedett kultusz jellemezte. A társadal-
mat egyre mélyülő szakadékok szabdalták. Neh 5,2–5 be-
számol arról, hogy éhínség következtében a szegényeknek 
hitelt kellett felvenniük, hogy a súlyos adókat meg tudják 
fi zetni. A törlesztés érdekében elzálogosították földjeiket, 
termelőeszközeiket, házaikat, végül maguk, fi aik és leá-
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nyaik adósrabszolgák lettek, lányaik valószínűleg szexu-
ális kizsákmányolás áldozataivá is válhattak (Andorka 
2006, 221. o.). „Voltak, akik ezt mondták: Fiainkkal és le-
ányainkkal együtt sokan vagyunk. Gabonát kell kapnunk, 
hogy ehessünk és éljünk! Voltak, akik meg ezt mondták: Zá-
logba kell adnunk mezőinket is, szőlőinket is, házainkat is, 
hogy gabonát tudjunk venni az éhínségben. Voltak olyanok 
is, akik ezt  mondták: Mezőnkre és szőlőnkre pénzt kellett 
kölcsönvennünk, hogy adót fi zethessünk a királynak. És bár 
a mi testünk éppen olyan, mint honfi társai nk teste, és a mi 
fi aink éppen olyanok, mint az ő fi aik, mégis rabszolgáknak 
kell eladnunk fi ainkat és leányainkat. Vannak is már így el-
 adott leányaink, de mi tehetetlenek vagyunk, mert mezőnk 
és szőlőnk már a másé.” (Neh 5,2–5)

Trito-Ézsaiás két beszédében utal erre a helyzetre. Az 
58. fejezet a gazdagokat fi gyelmezteti az igaz böjtre. A 61. 
fejezet a szegényeket vigasztalja (Andorka 2006, 222. o.).

Prófétai elhívás és az elengedés meghirdetése

A 61,1b-ben olvasható, foglyok szabadulását hirdető öröm-
hír ebben  a helyzetben az adósrabszolgaságra utal, nem 
a babiloni fogságból való szabadulásra, mint Deutero-
Ézsaiásnál.

61,1a: A próféta felhatalmazásáról, elhívásáról, küldeté-
séről beszél. Bemutatkozó mondat, elhívási történet, amely 
állhatna a könyv elején, mint Jer 1,1–10 vagy Ézs 40,1–11. 
„Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam” – királyi felha-
talmazás ez. Az Úr lelkével uralkodott Saul és Dávid (1Sám 
16,13–14). Az olajjal felkenés (másáh) szintén királyi méltó-
ság. A próféta megbízatása mégsem uralkodásra szól, ha-
nem lelkigondozásra, vigasztaló örömhír hirdetésére. Ki 
ez a királyi felhatalmazással rendelkező, felkent próféta? 
Trito-Ézsaiásról még annyit sem tudunk, mint Deutero-
Ézsaiásról. A könyvnek ez az utolsó tizenegy fejezete va-
lószínűleg a Deutero-Ézsaiás iskolájához tartozó prófétai 
csoportnak tulajdonítható beszédek gyűjteménye.

61,2: Az elengedés esztendeje: a szövetség könyvében 
(2Móz 21–23) olvashatjuk, hogy a rabszolgát a hetedik év-
ben el kell engedni. Később a Deuteronomium részletezi, 
fi nomítja a törvényt. Minden hetedik esztendő végén el kell 
engedni az adósságot, hogy „ne legyen közöttetek szegény, 
hiszen gazdagon megáld téged az Úr azon a földön, ame-
lyet örökségül ad neked” (5Móz 15,1–4). Nem szabad zálog-
ba venni az alapvető megélhetéshez és méltósághoz szük-
séges tárgyakat: kézimalmot, felebarátod ruháját, amely-
ben lefekszik (5Móz 24,6.10–13). A papi irat már enyhít a 
törvényen, minden 50. évben kell az adósrabszolgát felsza-
badítani és a zálogot visszaadni. De Ézs 61-ből úgy látszik, 
hogy még ezt sem tartották be. A próféta vigasztaló beszé-
dében azt hirdeti meg, hogy maga az Úr fogja az elengedés 
esztendejét elhozni. A szegényeknek, megalázottaknak már 

az is vigasztalást jelenthet, hogy Isten számon tartja őket, 
tud megalázott voltukról. De hogyan jön el az elengedés 
esztendeje? Az Úr erőszakkal kikényszeríti, mint Neh 5,13-
ban? „Majd kiráztam ruhám ráncait, és ezt mondtam: Így 
rázzon ki Isten minden embert a házából és vagyonából, és 
ilyen kirázott és üres legyen mindenki, aki nem teljesíti ezt 
az ígéretet!” Erre utalhat 61,2-ben az „Istenünk bosszúállá-
sa napja”. Isten bosszúja (nákam) 3Móz 26,25-ben a szö-
vetség megszegésével összefüggésben olvasható. Ézs 61,8-
ban a próféta szintén Isten szövetségére hivatkozik, igaz-
ságot tesz, és helyreállítja a szövetséget. Az 58. zsoltárban 
a bosszú vigasztalja az igazat, örömet okoz neki, és erősíti 
Istenbe vetett hitében. Ebben a szemléletben az igazság és 
a bosszú összetartozik.

Kérdések merülnek fel

Igénk tehát kérdéseket vet fel. Ki mer ilyen felhatalmazás-
sal, felkent királyként, a Úr lelkével megerősítve arról be-
szélni, hogy elhozza az elengedést a fogságból a hitelezők 
helyett? Kitől várjuk az elengedés törvényének teljesítését? 
Mikor és hogyan érkezik el az elengedés esztendeje? Isten 
bosszúállásától várjuk-e a megoldást, vagy ezen a ponton 
korrigálásra szorul a különben igaz prófétai beszéd? És 
korrigálásra szorul-e a mi istenképünk?

Egy igehirdetés vázlata – Lk 4,16–22

Ézsaiás 61. fejezetének első versei olvastán nem tudunk 
nem Jézus igehirdetésére gondolni a názáreti zsinagógá-
ban. Lukács evangéliumában Jézus első nyilvános fellé-
pése, programhirdetése ez a beszéd. A názáreti beszédet 
megelőzi Jézus elhívási történetnek tekinthető megke-
resztelkedése, ahol leszállt rá a Szentlélek, és szólt hoz-
zá az Úr: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyör-
ködöm.” 

Igehirdetésében Jézus értelmezi Ézs 61 szavait. Az idé-
zethez hozzátesz és elhagy mondatokat. A megkínzottak 
szabadon bocsátása Ézs 58,6-ból való, ezzel Jézus összekö-
ti Ézsaiás könyve 61. és 58. fejezetének beszédeit az elenge-
désről; úgy szól hallgatóihoz, mint egyszerre szegényekhez 
és gazdagokhoz, egyszerre vigasztal és cselekvésre indít. 
A vakok szemeinek megnyílása szintén ézsaiási várako-
zás (Ézs 29,18; 35,5; 42,7). A legfeltűnőbb azonban a bosszú 
elhagyása. Elképzelem, ahogy hallgatják a jól ismert, fü-
lüknek kedves próféciát. Magukban mondják előre a sza-
vakat. Az Úr kedves esztendeje után azonban Jézus várat-
lanul befejezi a felolvasást. Lukács külön hangsúlyozza, 
hogy itt vége a beszédnek: Jézus „összegöngyölítve a könyv-
tekercset, átadta a szolgának, és leült” (4,20). Szinte hallom, 
ahogy a hallgatók fölkapják a fejüket: hát a bosszúval mi 
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lesz?! „…és elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hir-
deti.” (4,22) Jézus pedig ezt mondja: „Ma teljesedett be ez 
az írás fületek hallatára.”

Itt és most történik mindez. A názáreti zsinagógában 
és mindenkor történik, amikor hangzik Jézus szava. Itt van 
a felkent király, itt van a kegyelem, nincs bosszú. Mi va-
gyunk az érintettek, közöttünk és általunk kell megvaló-
sulnia az elengedés esztendejének. Itt és most mi vagyunk 
Ézs 61 szegényei és 58 gazdagjai, az elengedettek és az elen-
gedők. Amiképpen Jézus a Miatyánkban tanítja, szó sze-
rinti fordításban: engedd el adósságainkat, miképpen mi 
is elengedjük azt, amivel nekünk tartoznak. Itt és most kell 
erre megnyílnia szemünknek. 

Luther így ír: „Mikor látod vagy hallod, hogy valamit 
tesz vagy elszenved, akkor nem kételkedsz benne, hogy ő, 
Krisztus maga e tettével és szenvedésével együtt a tiéd, s 
mindenre ugyanúgy hagyatkozhatsz, mintha te tetted vol-
na, igen, mintha te magad volnál Krisztus… Ezért hívják 
az ilyen igehirdetést »evangéliumnak”, ami németül any-
nyit tesz, mint »vigasztaló örömhír”. Erről mondja Ézsa-
iás: »egy gyermek születik nékünk, Fiú adatik nékünk.« 
(Ézs 9,6) Ha nekünk adatik, akkor a miénk, ezért úgy kell 
kezelnünk, mint a sajátunkat.” Nem távoli és bosszúálló 
az Isten. Jézusban egészen közel van hozzánk. Lelkét ad-
ja, hogy őbenne átéljük az elengedést, és tudjunk magunk 
is elengedni, hiszen gazdagon megáldott minket az Úr. 

Nyíljék meg erre a szemünk vízkereszt időszakában 
hit által!
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Tallózó

„Dávid a fölkenetéssel együtt kapta ajándékul a Lelket is, 
(…) von Rad »messiási problémáról« beszél. Ez azt jelen-
tette, hogy egy-egy új király trónra lépésekor messiási re-
ménységek elevenedtek fel. A messiási ígéretek beteljesedé-
sét Jézus Krisztus hozta el, ezért ő teljes joggal vonatkoz-
tatta magára ezeket a szavakat. (…) jön az Úr kegyelmének 
esztendeje, az adósságok elengedésének éve. (…) a nép nem 
tartotta meg, Jer 34,8–11. Ezért büntette Isten a népet a ba-
biloni fogsággal (…). Isten elengedte az adósságot, 40,2. El-
jött Isten »kegyelmének ideje”, a »szabadulás napja”, 49,8. 
A nép hazatérhetett.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka 
CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„…az ószövetségi próféciákban nagyon gyakran össze-
keveredik Jézus Krisztus első és második eljövetelének pró-
féciája, és megtörtént, hogy mindkét eljöveteléről ugyan-
abban a mondatban vagy bekezdésben írtak. (…) Krisz-
tus mindkét eljövetelét összevonja egyetlen próféciában. 
Jézus értette eljövetelének mindkét vetületét, és amikor a 
názáreti zsinagógában elkezdte olvasni ezt a részt, akkor 
ő, ha a mi mostani Bibliánkat nézzük, akkor a 2. vers köze-
pén megállt, összetekerte a papírtekercset.” (Chuck Smith: 
A Biblia lépésről lépésre. Th e Word for Today)

„Ő egyszerre a 40–55. fejezet Szolgája és az 1–35. feje-
zet Messiása, ugyanis (…) ő egy és ugyanaz a személy. (…) 
A Messiásnak szenvednie kell, majd fel kell támadnia. Csak 
ezáltal köszönthet be az Úr kegyelmének esztendeje. (…) 
A kétszeres áldás ebben az igeszakaszban a 40,2-ben em-
lített kétszeres bűnhődésre válaszol, s a kettő közti sza-
kadékot a Szolga műve hidalja át. A kegyelem alapja az ő 
bűnhődése. Ingyen kapjuk, de nem olcsón. Ezért térhet át 
Ézsaiás olyan természetesen a kegyelemről (7) az igazságra 
(8); (…) A megtört szívűek felkarolásában és a foglyok sza-
badon engedésében éppúgy igazságossága nyilvánul meg, 
mint elnyomóik megbüntetésében. (…) Kegyelme szigorú 
erkölcsi alapokon áll, ő mindig, minden útjában hűséges.” 
(Barry Webb: Ézsaiás könyve. Harmat Kiadó)

Illusztrációk

TÖRTÉNET

„Bach a látványos, lenyűgöző játékáról volt híres a maga 
korában, de annyira, hogy az egykorú anekdota szerint, 
amikor ismeretlen muzsikusként odaült egy kis falu roz-
zant orgonájához, és improvizálni kezdett, a templomszol-
ga felnyögött: »Ez vagy az ördög, vagy maga Bach!« De ha 
az anekdoták túlzottan megbízhatatlan források lennének, 
vannak szemtanúi leírások is, hogyan próbált ki Bach egy 
hangszert. Először minden sípot egyszerre megszólalta-
tott, hogy van-e tüdeje az orgonának, aztán beindult egy 
akár kétórás variációsorozat, ugyanarra a témára. Ehhez 
változtatni kellett a hangszer hangján is, különben min-
denkit megölt volna az unalom, és az emlékezések nem 
éppen a révület hangján szólnának. Leírták azt is, hogyan 
dübörögtetett Bach olyan pedálfutamokat, hogy a jelen lé-
vő trónörökös lehúzta ujjáról a drágakövekkel ékes gyűrűt, 
és átnyújtotta neki.”

Mozgó Világ, 2003. március

GONDOLATOK

„Tudjátok barátaim, eljön majd az idő, amikor az embe-
rek belefáradnak abba, hogy az elnyomás vasbakancsa 
tapossa őket… Ha tévedünk, akkor ennek a nemzetnek a 
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legfelsőbb bírósága téved. Ha tévedünk, akkor az Egyesült 
Államok alkotmánya téved. És ha tévedünk, a mindenha-
tó Isten téved. Ha tévedünk, a názáreti Jézus csupán egy 
utópisztikus álmodozó, aki soha nem szállt le a Földre. 
Ha tévedünk, az igazságosság egy hazugság, a szeretet-
nek nincs értelme.” 

Martin Luther King, Jr. (1929–1968) amerikai baptista 
tiszteletes, polgárjogi harcos, politikai aktivista

„A kérdés az, hogy hogyan lehet a múltat jelen idejűvé ten-
ni, a kijelentést a hajdan voltból áthozni a mába. E problé-
ma előtt áll minden igehirdető, amikor vasárnap felmegy a 
szószékre. (…) Ennek során minden esetben át kell hidalnia 
azt a majd kétezer esztendős történelmi távolságot, amelyet 
Lessing a »történelem rút árkának« nevezett. Ez a cél akkor 
valósul meg, ha egy kis falusi vagy egy nagyvárosi temp-
lomban ugyanaz történik vasárnap délelőttönként, ami 
hajdan a názáreti zsinagógában, ha itt is érvényessé válik: 
»Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára.«” 

Heinz Zahrnt (1915–2003) német evangélikus 
teológus, író, publicista

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Isten munkája az emberek között a jó hír hirdetése, vigasz-
talás, szabadítás, a kegyelem meghirdetése. 

Nagyon sok ma a megalázott, testileg, lelkileg kifosz-
tott, összetört szívű ember. A mi Istenünk nem tovább nyo-
morít, nem számon kér, nem követelésekkel közelít hoz-
zánk, hanem megerősít, felemel.

Sokan megkeményednek a csapások súlya, az élet ter-
he alatt. Elutasítják a segítséget, közönyössé válnak. Isten 
mindig azokon tud segíteni, akik életük folyamán nem vál-
tak büszkévé, önhitté, fennhéjázóvá. Mit jelent bibliai ér-
telemben az alázat? Tudom, hogy kevés vagyok önmagam-
ban. Belátom, hogy segítségre szorulok. Ki merem nyújta-
ni a kezemet a segítségért. Aki vágyja és epedi a segítséget, 
biztos megsegíttetik.

Az Úr Lelkével ruházza föl azt, akit szolgálatba állít, 
akit elküld üzenete továbbadására. Magunktól nincs meg 
bennünk az az indulat, hogy képesek legyünk Isten lel-
kületével közelíteni az emberekhez. Csak az Úr Lelke tud 
személyválogatás nélküli szeretetre indítani, megértővé, 
együttérzővé tenni. 

Az Úr szolgája a próféta híradása szerint nemcsak üze-
netet visz, hanem cselekszik, szabadító, helyreállító, gyó-
gyító munkát végez. Erre csak Isten Fia képes.

Jézuson megbotránkoztak, mert bűnbocsánatot hirde-
tett. Itt is meghirdeti a küldött az Úr kegyelme esztendejét, 
az elengedés évét. Új kezdetet, új esélyt ad embereknek, a 
népnek. Nem kell régi terheket, bűnöket hordozni, tiszta 
lappal lehet tovább indulni.

Az elengedés éve a mózesi törvényekben teljes adósság-
el engedést jelentett. Ötvenévente mindenki lehetőséget 
kapott az új kezdetre, az emberi életre. Bárcsak ez az el-
engedés napjainkban is érvényes lenne, hogy ne kelle-
ne embereknek nemzedékeken át hordozni adósságter-
heket, hogy ne válna egyik nép a másik adósává vissza-
fordíthatatlanul!

A világi törvénykezés nem ismeri ezt a teljes elengedést. 
De ha mi átéljük Isten kegyelmét, azt, hogy ő irántunk mi-
lyen indulattal van, egymással szemben gyakorolhatjuk mi 
is az elengedést lelki, fi zikai értelemben. Ha csak az élet kis 
területén is, de kiléphetünk abból a mozgástérből, ahol ép-
pen az adósságelengedés hiánya miatt az a törvényszerű-
ség érvényesül, hogy a gazdag még gazdagabb, a szegény 
még szegényebb lesz. 

A világ a törvények által bebiztosítja, hogy ne történ-
jenek változások.

Isten a szeretet által felforgatja a világot. Ahol munkál-
kodik, bilincsek hullanak le, megalázott fejek emelkednek 
fel, megnyomorított szívekbe öröm költözik.

A társtalan örök társra talál Istenben. És így a kegye-
lem éve kedves évvé lesz, tapasztalattá válik – nem vagyok 
egyedül, Isten mindenben velem van, mellettem áll.

Vízkereszt ünnepe után utolsó vasárnap
f 5Móz 18,15–22

Igehirdetési előkészítő

Prófétát támasztok, olyat, mint te

Próféta: a n’bí héber szót fordítja a Septuaginta a magyar 
nyelvben is közismertté vált  szóval. A főnév 
hátterében álló ige a ’nyilvánosság előtt kijelent, kihirdet, 
ismertté tesz’ cselekményét foglalja magában. 

Isten embere, aki nemcsak a titkos eljövendőt látja, ha-
nem Isten kezébe vett eszköz, valaki, akit Isten hív és küld, 
akit megbíz, hogy szavaival, de akár egész életével jelent-
se ki, tegye ismertté az Úr akaratát. 1Sám 9,9 szerint látó 
– olyan ember, aki révületben titkos dolgok részese lehet. 
A próféta az Úrtól kapott küldetését teljesíti: egy adott tár-
sadalmi és történelmi helyzetben konkrét válasszal, Isten 
igéjének hirdetésével szolgál. Ha valaki nem akart rá hall-
gatni, kénytelen volt érteni a kiábrázolásból vagy az éle-
te eseményeiből.

Az Ószövetségben a próféta lehetett férfi  és nő is; fi -
atal is, de bölcs, koros ember is; olyan, akit egyszerű kö-
rülmények közül hívott el az Úr a szolgálatára, de olyan 
is, aki hivatalos papi szolgálatot végzett. Egyesek szavait 
tanítványaik vitték tovább, mások íróprófétaként le is je-
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gyezték mindazt, amit rájuk bízott Isten. Egybezárja őket 
az a tény, hogy mindannyian közvetlen, szoros kapcso-
latban álltak az Úrral. Kikerülhetetlen, megfellebbezhe-
tetlen tény, hogy Isten rajtuk keresztül beszélt az övéihez. 
(Az igaz és hamis próféták problematikája nem tartalma 
ennek az előkészítőnek.)

Milyen próféta Mózes? A legismertebb, akinek születé-
se, életben maradása is összefügg a kiválasztottsággal. Ne-
héz beszédű, helyette Áron, a testvére szól. Élete mélypont-
ja, személyes kudarca sem változtat azon a tényen, hogy az 
Úr vele akar valamit véghezvinni népe sorsában. Botja Is-
ten hatalmának a jele. Isten dicsőségéből részesülő, akinek 
az arcán látszik az Úrral való találkozás hatása. Tisztában 
van a feladatával, de olykor túl sokat vállal, ezért meg kell 
osztania a döntés, az igazságszolgáltatás kötelezettségét 
másokkal. Indulatos, türelmetlen, s nem sikerül minden-
ben az Úr akaratát követnie, ezért vezetheti a népet, de ön-
maga nem mehet be az ígéret földjére. 

Mózes fő feladata a szabadításban való közreműködés. 
Az Egyiptomból való kivonulás, de a az érckígyó története 
is túlmutat a zsidóság történetén és vallásos életén.

Mózes mind a mai napig „a próféta”, aki minden em-
beri gyengesége ellenére a legfontosabb, mivel a törvény, a 
szabadulás általa jutott el Isten népéhez. Mérvadó, norma.

Mózest mint prófétát a Tórán kívül azokban az ószö-
vetségi könyvekben említik, amelyekben a törvény, Isten 
népének igazodási pontja különösen is fontos. A Bírák, 
a Királyok és a Krónikák két könyve, valamint Ezsdrás 
és Nehemiás könyvei és a Zsoltárok többször is utalnak 
szolgálatára és az általa kapott törvénykönyvre, egy-egy 
alkalommal olvashatunk róla Ézsaiásnál, Jeremiásnál és 
Dánielnél. 

Az Újszövetségben az evangéliumokon túl az Aposto-
lok cselekedeteiben és a Zsidókhoz írt levélben találkozunk 
többször Mózessel. Prófétasága és személye mint hivatko-
zási alap kerül elő, főként akkor, amikor Jézustól konkrét 
témákban várnak állásfoglalást, törvényértelmezést. Hite, 
hűsége és egész szolgálata kerül elő a Zsidókhoz írt levél-
ben. Az Újszövetség Mózest úgy mutatja be, hogy bár Is-
ten embere volt, nem ő adta a szabadulást, nem övé volt a 
dicsőség, nem benne kell reménykedni, és nem is az ő se-
gítségével kapott törvény igazít meg. Élete, prófétasága elő-
kép, s ahogyan ígéretet kapott a nép arra, hogy hozzá ha-
sonló prófétát kap, úgy kell észrevenni: Jézus a tökéletes 
próféta, akit az Úr megígért az övéinek.

A próféta eljövetelének kérdése előkerül Keresztelő Já-
nossal összefüggésben. Egyesek úgy vélték, ő Illés, vagy 
a régiek közül valamely más próféta támadt fel (Mt 11,14; 
Lk 9,8).

Igénket két helyen pontosan idézi az Újszövetség: Ap-
Csel 3,22-ben pontosan kifejti Péter a prédikációjában, mi-
ként kell ezt az ígéretet Jézusra érteni, míg István védőbe-
szédében ApCsel 7,37-ben idézi ezt a szakaszt.

Rá hallgassatok!

Két helyen találkozunk ezzel a mondattal Jézus földi élete 
során. Az Atya hangja ez a mennyből. Az első alkalommal 
a megkeresztelkedésének történetében, másodjára a meg-
dicsőüléskor (Mt 3,17; Mt 17,5).

Mi történik azzal, aki nem hallgat rá? Mózes esetében 
a kiközösítésen túl pusztulás, ítélet várt arra, aki megve-
tette Isten embere, s ezáltal az Úr szavát. Aki nem követte 
a hirdetett akaratot, a törvényt, arra súlyos büntetés, akár 
halál is várhatott. (Ki kell irtani.)

Jézus János evangéliumában lejegyzett szavai szerint az 
ő juhai hallgatnak hangjára, és követik őt (Jn 10,4–5; 10,25–
27). Sőt a holtak is hallják a hangját (Jn 5,24–25), aki hall-
gat rá, az átment a halálból az életbe.

Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy 
kell az Emberfi ának is felemeltetnie, hogy aki hisz, an-
nak örök élete legyen őbenne (Jn 3,15–17). Meg kellene te-
hát hallani és szívlelni, hogy megmenekülésünk Krisztus 
keresztjében van. 

Gondolatok

Mindannyiunk életétben van úgynevezett „meg mon dó-
ember”, akinek a szava számít. Erős kötődésben élőknél 
a szülők, a házastárs vagy a jó barát ez. Lehet egy lelki 
testvér, lelkipásztor, akit hite, Istennel való kapcsolata 
miatt érzünk hiteles szavúnak. Ennek az embernek a ta-
nácsára mindenképpen adunk, döntéseink előtt kikérjük 
véleményét. 

Egy kedves ismerősöm nagymamája évtizedekkel ez-
előtt, a televíziózás hajnalán szépen felöltözött, mielőtt 
megnézte volna a híradásokat, s ha férje nem volt eléggé 
fi gyelmes, csitította, hogy legyen ő is udvarias. Számára 
szent és megkérdőjelezhetetlen volt a híradó. 

Isten szól, szólít. De mit mond konkrét esetekben? Ha 
egy keresztény imáira választ akar kapni, akkor honnan 
tudja, mi pontosan Isten válasza? Döntése előtt honnan 
tudja meg, mi az Úr akarata? Lehet-e egyáltalán pontosan 
tudni, mit tenne helyünkben Jézus?

Ebben az évben több olyan helyzet is kialakult, ami-
kor nem lehetett tudni, mit akar Isten velünk s azokkal az 
eseményekkel, amelyeken keresztülmentünk. Kétségte-
len, hogy a teodícea kérdése is benne foglaltatik ezekben. 

Egy pár nap híján harmincéves fi atalasszony, aki pár 
hét alatt ment el a földi világból, maga mögött hagyva ap-
rócska, kétéves kisfi át, élete párját, testvéreit, szülőket… 
Mi Isten akarata az ő személyes életében, mi Isten akarata 
a gyermekére, özvegyére nézve? Mit akar Isten velünk, a 
közösségünkkel? Megrázni, fi gyelmeztetni? Kell-e, lehet-e 
ebből az eseményből olvasni, érteni? 

Egy aprócska kislány van előttem, aki miatt hónapo-
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kon keresztül aggódtunk, sokkolva érezte magát a közvet-
len családja és minden ismerősük, mert gyógyíthatatlan 
kórral diagnosztizálták… Mit akar Isten mindezzel üzen-
ni, és mit szeretne vele, velünk vagy a megpróbáltatások 
által? Hogyan cselekedjen helyesen egy becsapott házas-
társ vagy egy gyermeke és férje között választani kény-
szerülő asszony? 

Ma is fontos lenne egy próféta, aki direkt kapcsolatban 
áll Istennel, aki teljesen megbízhatóan és személyre szabva 
mondaná meg, mi a teendő, mi Isten terve, célja, mi a mi 
utunk, és hogyan érdemes válaszolnunk ezekre a hitünk-
kel olyan nehezen összeegyeztethető helyzetekre.

Rá hallgassatok! A Dogma című hollywoodi fi lmben 
két angyalnak jut az a feladat, hogy Isten akaratát közve-
títsék az emberek felé. Az a vélelem áll mögötte, hogy az 
ember nem tudná elviselni, ha az isteni szózatot érzék-
szerveivel kellene felfognia. Isten másik angyalát konkrét 
cselekvései előtt küldi el, hogy az ember megtudja, miért 
kapja az ítéletet vagy a dicséretet. Ez a fi lm a maga eszkö-
zeivel tárja elénk azt az emberi vágyat, hogy valóságosan 
halljuk az Isten hangját. Ugyanakkor azt a hitet is tükrö-
zi: Isten üzen, valakit beavat a tervébe, s elmondatja sza-
vait egy emberrel. 

Nekünk egy másik emberre van szükségünk, aki isme-
ri viszonyainkat, életünk fordulatait, a kétségeket, kísérté-
seket, bennünket elfogadva, megértve képes mellénk állni. 
De az emberi bölcselkedés és erő nem elég stabil. Mi tör-
ténik akkor, amikor az életünk biztos pontjaként szolgá-
ló emberek meghalnak, eltávolodnak tőlünk? Nagy a tra-
uma a szülők, nagyszülők halálakor. Mózes halála előtt az 
Úr ígéretet tesz, de Jézus búcsúbeszédeiben is halljuk: Is-
ten nem hagy magunkra, elküldi Szentlelkét.

Tudunk-e közösen a hirdetett igére fi gyelni, tudunk-e 
imádkozni vagy elmélkedni Isten igéjén? Akarjuk-e meg-
érteni akaratát személyes életünkben, van-e bátorságunk 
elfogadni azt, amit a Lélek által vezetve hirdetnek nekünk, 
vagy maga a Lélek értet meg velünk? Kemény bibliai üze-
net a kárhozat, de Jézus több példázatában is szerepel. Az, 
aki nem hallgat Istenre, elveszett már ebben az életben, de 
az eljövendőben is. 

Nyugtalanító kérdések

Kétségtelen, hogy szükségünk van ma is prófétákra. Le-
het-e ez minden lelkész feladata, vagy lelki ajándék kérdése, 
ahogy 2Kor 12-ben olvassuk? Kinek adatik ma a prófétálás, 
illetve az, amin nyugszik: a Lélektől vezetettség? 

Klaus Douglass Isten szeretetének ünnepe című könyvé-
ben az istentisztelet tíz alapeleme közül hatodikként emlí-
ti a próféciát (162–175. o.).

Jel 22,18–19 ír arról, hogy sem elvenni, sem hozzátenni 
nem szabad a prófétai igékhez. Hol a határ?

Igehirdetési vázlat

Az Úr kinyilatkoztatja, megismerteti magát. Közli akara-
tát, kapcsolatba lép az emberrel.

Isten legfőbb akarata az ő mentő szeretetéből fakad: 
szabadulás, vezetés, örök élet. Hiszünk Isten jó akaratá-
ban, ezért imádkozunk a Miatyánkban is.

Jézus nemcsak képviseli Isten akaratát, ő a testté lett ige. 
Életünk embereire hallgatva se veszítsük el hallásunkat: 
Isten Fiára tekintsünk, aki közel hozza hozzánk az Atyát. 

Ha Jézusra nézünk és hallgatunk, megismerjük Istent 
és legfőbb akaratát, ami jó, üdvös – Lelkére hagyatkozva 
konkrét élethelyzetekben is tudjuk az irányt.

g L Á Z Á R N É  S K O R K A  K A T A L I N

Tallózó

„A próféta fő feladata nem a jövendő események előre lá-
tása és elmondása, hanem (…) hogy a maga korának taní-
tója és vallási vezetője legyen; de nem lehet elvitatni tőle a 
jövendölés adományát (…). »Az igaz próféta legbiztosabb 
kritériuma kijelentéseinek erkölcsi értéke« (…) A prófé-
ták az isteni akarat ihletett hirdetői. »A jövő események 
előre megmondása a legalacsonyabb foka a prófétaságnak 
és Izrael nagy prófétái előtt csak másodrangú fontossá-
gú volt.« (…) a próféta illetékessége nem korlátlan. Őt is 
köti a Tóra.” (Hertz Biblia jegyzetei. BibliaTéka CD-ROM. 
Arcanum Digitéka Kft .)

„Az Úr nem emberi mesterkedéseken keresztül, ha-
nem prófétákon át jelenti ki akaratát (…) az Urat meg le-
het kérdezni, de ő csak akkor felel, ha akarja és azt, amit 
ő akar, nem amit az ember éppen varázspraktikáin ke-
resztül szeretne rákényszeríteni. Az Isten szuverén úr a 
kijelentésadásban is. Viszont a prófétán mint a kijelen-
tés közvetítőjén keresztül adott ige iránt feltétlen enge-
delmességet kíván. Ugyanakkor a hamis prófétát nem 
tűri meg.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. 
Arcanum Digitéka Kft .)

„Ez a szakasz azt is tanítja, hogy ez a próféta köz-
benjáróként fog szolgálni Isten és ember között.” (Wil-
liam MacDonald: Ószövetségi kommentár. Evangéliu-
mi Kiadó)

„Izrael ismeri Isten akaratát; s ezzel meg kell elé-
gednie. Ha a próféták le is rántják a jövőről a leplet, azt 
nem jövendőmondóként teszik, hanem azért, hogy né-
püket az Isten szava iránti engedelmességre szólítsák 
fel.” (Biblia magyarázó jegyzetekkel. Magyar Bibliatár-
sulat – Kálvin Kiadó)

„Jahve prófétát fog támasztani, olyat, mint Mózes, aki-
re a népnek hallgatnia kell. Ezek a rendelkezések előre sej-
tetik, hogy a népből hiányozni fog a hit, ami ahhoz szük-
séges, hogy egyszerűen az Úrral járjanak. Krisztus az iga-
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zi és egyedüli megoldás.” (J. N. Darby: A Biblia könyveinek 
áttekintése. Evangéliumi Kiadó)

„A zsidók elítélték Krisztust, mint az 5Móz 13 szerinti 
hamis prófétát, azzal érvelve, hogy megérdemelte a halálos 
büntetést. Az egyház azonban azt hirdeti, hogy ő az az igaz 
próféta, akiről az 5Móz 18-ban olvasunk.” (Cornelis van der 
Waal: Kutassátok az Írásokat! Iránytű Kiadó)

„Akik az Igaz Próféta szavát ismerik, nem hallgatnak 
másra.” (C. H. Mackintosh: Elmélkedések Mózes 1–5. köny-
véről. Evangéliumi Kiadó)

Illusztrációk

TÖRTÉNET

Lázár Ervin: A cirkusz

Azt ígérte a cirkuszos, hogy trapézos mutatvány lesz, az ő 
embere trapézon dolgozik.

– Mi az a trapéz?
– Hinta.
Aki már volt igazi cirkuszban, annak derengett vala-

mi. Két hosszú kötélen egy bot. Azon kunsztozik egy em-
ber. Na jó, de mire köti? Az istállógerendára? Vagy a Nagy-
szederfára?

Könnyen lehet, hogy az ember nem is hallotta a kér-
dést… Csak állt ott, mint a faszent. Az is lehet, hogy bo-
lond. Mert bolond is megfordult egypár Rácpácegresen. 
Tüzes volt a tekintetük. Tudtuk, hogy nem szabad velük 
kötözködni. Elmennek maguktól.

Őmellőle is már-már elsomfordáltunk – csak álldogál-
jon ott kedvére az istenadta –, amikor valaki fölkiáltott:

– Odanézz!
Fönt, magasan, a bodroska bárányfellegek között meg-

láttunk egy fura, fekete pontot. Ereszkedett. Nagyon las-
san, mintha őrá nem vonatkozna a gravitáció. Közelebb-
ről már láthattuk, valaki egy lengőhintán ül, mind a két 
kezével fogja a kötelet, a bal lábát maga alá hajlítja, a má-
sikat kecsesen előrenyújtja. Közeledett, de mondom, nem 
ám suhanva, nem ám zuhanva, mint akármely közönséges 
hinta, hanem lassan, méltóságteljesen, az jutott eszembe, 
talán azért jön ilyen lassan, mert a trapéz kötele nagyon 
hosszú. Olyan messze rögzítették, hogy azt a távolságot 
ép ésszel már el sem lehet képzelni. Hogy jöhet másképp 
ilyen lassan?

A trapézon ülő lába majdnemcsak érintette a Kissarok-
nál a juhar lombját, és lassan ereszkedett. Hej, lehet, hogy 
belecsapódik a földbe? Rosszul számították ki az ívet? De 
nem. A trapéz kellő magasságban maradt a föld felett. Egy 
világító szőke hajú fi ú ült a hintán. Közvetlenül a föld fö-
lött suhant. De csak annyira, hogy kinyújtott lábát be sem 
kellett hajlítania.

Méltóságteljesen elszállt a csikókarám fölött, a lórédomb 
fölött, a vadzöld papsajtbokrok és paréjok fölött, egy pilla-
natig ott lebegett közvetlenül előttünk, akár meg is érint-
hetjük, csak a kezünket kellett volna kinyújtani, talán ha 
valaki megragadja a hinta kötelét, meg is tudta volna állí-
tani. Vagy vele együtt elrepült volna? Ki tudja? A szőke fi ú a 
szemünkbe nézett. Nem álltuk a tekintetét, mert volt ben-
ne valami szívszorító. Álltunk földbe gyökerezve. A hin-
ta alig észrevehetően emelkedni kezdett. Majdnem meg-
érintette a Nagyszederfa csúcsát, s a Paphegy fölé emelke-
dett. Távolodott. Belemerült a bárányfelhőkbe, ahonnan 
előtűnt, apró kis pont lett, aztán hiába meregettük a sze-
münket, nem láttunk semmit.

A cirkuszos idegesen toporgott.
– Miért nem kérdeztek tőle semmit?
Tényleg, miért nem? Hát lehetett volna kérdezni tőle?
– Majd, ha jön visszafelé – mondtam.
Az ember csendesen rázta a fejét, és elindult a Pap-

hegy felé.
Priger András dühösen utánakiabált:
– Maga azt mondta, hogy cirkusz lesz!
– Egy szóval se! Mikor mondtam én azt, hogy cirkusz?! 

– rázta a fejét az ember, de meg sem állt közben.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok 

A zsidó nép története egyik komoly szakaszhatárához kö-
zeledik. Mózes már nagyon idős, utód kell. De ki legyen az? 
És ha lesz is valaki, vajon az valóban az Istentől kapja-e a 
megbízást? Az ige szavaiból is érzékelhető, hogy a népnek 
nem mindegy, hogy ki mutatja az utat. Itt már nem babra 
megy a játék. A közösségnek konkrét célja van: Isten ígére-
tének részesévé válni, vagyis megélni a honfoglalást, aho-
gyan azt Ábrahámnak megjövendölte az Úr.

Minden lelkészválasztás és egyházi tisztújítás is felveti 
a kérdést: kire bízzuk rá magunkat? Ki az, aki az Úr aka-
ratának megfelelően cselekszik, aki az evangéliumot úgy 
hirdeti nekünk, hogy részünk legyen az ígéretben: „Én va-
gyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meg-
hal is, él” (Jn 11,25)? Régen minden faluban kijárt a tiszte-
let az orvosnak, a tanítónak és a lelkésznek. Ez sajnos ma 
már nem magától értődő. A világ láthatóan hatással van 
az egyházban szolgálatot teljesítőkre is: sok a válás és az 
erkölcs terén tapasztalható csalódás. Ezek sokkal köny-
nyebben lerombolják a tekintélyt, mint ahogyan azt fel le-
het építeni. Ha valaki elhívást kap arra, hogy Isten akarata 
szerint éljen és azt hirdesse, abban az emberek nem akar-
nak csalódni. A bizalmatlanság bizonytalanságot szül, a 
bizonytalanság pedig elkeseredetté tesz. A gyülekezetek 
tagjait szinte mindennap éri olyan hatás, amely elkeserí-
ti őket. Ha a gyülekezeti életben sem tudnak részt venni 
anélkül, hogy szkeptikusan hallgassák az igehirdetést, ak-
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kor megvan a veszélye a lemorzsolódásnak és annak, hogy 
nem válhatnak részesévé a Krisztus kereszthalála által el-
érhetővé vált örök életnek. Még ha ez sokszor egy kívül-
álló szerint nincs is így, a gyülekezet irányítójának vállát 
óriási felelősség nyomja. Minden igehirdetés és az Úr ne-
vében való megnyilvánulás élet-halál, méghozzá örök élet 
– örök halál kérdése.

A megnyugvás abban az ígéretben van, hogy lesz pró-
féta, akit Isten, az Úr támaszt.

Hetvened vasárnap
f Mt 13,44–46

Igehirdetési előkészítő

Irányvétel

Hetvened vasárnapján az egyházi év határozott irányt vesz 
fel. Mint a vándor, aki a hosszú út előtt kiválaszt egy távoli 
tereppontot, hogy azután útközben ahhoz igazodhasson, 
ezen a vasárnapon mi is Krisztus keresztje és feltámadá-
sának ünnepe felé vesszük az irányt. Böjtelő már a távoli 
ünnepre készülés első állomása. 

Februárra a tél, a sötét, a hideg mindenkit megpróbál 
már. Érdemes a távolba mutatva újra célt találni. Rendez-
ni sorainkat, mint akik tudják, hogy nemcsak a tél hide-
géből, hanem az istennélküliség magányából is van ki-
vezető út.

Exegetikai alapok

A példázatok megértéséhez érdemes fi gyelni azokra a pon-
tokra, ahol a példázatok találkoznak. Mindkettőben egy 
ember valami nagyon értékes tárgyra talál rá. Mindkettő-
ben váratlanul történik a különleges felfedezés. Mindket-
tőben az ember eladja mindenét, hogy megszerezhesse azt 
a különleges tárgyat.

Fontos fi gyelnünk arra, amit Máté szeretne átadni Jé-
zusról ezekben a példázatokban. Bár elgondolkodtató és 
kézenfekvő a „keresés-megtalálás” és a „kincsek megta-
lálása mindennapjainkban” téma, a két példázatot a meg-
találás váratlansága, a talált dolog értéke és a rátalálásért 
mindent feladni tudás köti össze. Ezek közül is az utóbbi 
az, ami Máté hallgatóságának is új lehetett, hiszen Isten ve-
zetését és az Istenhez tartozás mindennél fontosabb vol-
tát megtapasztalták már. Az, hogy ezért mindent odaad az 
ember, különösen is kiemelkedik Máté mondanivalójából. 

A példázatok célja, hogy felhívja a tanítványok fi gyel-
mét a radikális engedelmességre, a teljes odaadásra és hű-

ségre. Így is mondhatnánk: Isten országa mindent megér, 
amid csak van. Az Isten országának szüksége van minden-
re, amid csak van.

Gondolatok

Szerencsés fi ckók

Micsoda óriási szerencse kell ahhoz, hogy az ember elásott 
kincset találjon! Ráadásul a saját földjén. Micsoda ritka 
szerencse kell ahhoz, hogy egy kereskedő igazgyöngyökre 
bukkanjon egy poros piacon. Szerencsés fi ckók! De nekem 
mi közöm ehhez a szerencséhez? Én nem szoktam kincsbe 
botlani csak úgy. Talán még sohasem történt velem ekkora 
szerencse az életem során. 

Ilyesmire nekem nincsen semmi esélyem!
A házasságtörő nő szerencsés volt, hogy éppen arra járt 

Jézus, és szavaival megmentette őt a kövektől, a haláltól. 
Péter szerencsés volt, hogy halászhálói roskadozva voltak 
tele hallal. Zákeus szerencsés volt, hogy Jézus észrevette őt 
a fa tetején, és megszólította. De honnan lenne nekem ek-
kora szerencsém?

Lehet, hogy nem is adok esélyt ennek a „szerencsének”? 
Lehet, hogy nem is engedek teret annak, hogy velem is meg-
történjen? Lehet, hogy itt van előttem, de ahelyett, hogy ki-
ásnám a kincset, csak még mélyebbre temetem?

Az elveszett Éden

Meg tudná valaki mondani, hogy hová megyek? Jó kérdés! 
Hová akarok eljutni? Mi a célom? Mit keresek? Mit keresek 
egy egész életen át?

Ábrahám és Sára hazát kerestek. Mint ahogyan ma is 
emberek milliói lesznek bevándorlók, menekültek, hogy 
hazára, otthonra lelhessenek. Voltak, akik az élet vizét ke-
resték, voltak, akik a Grált kutatták egy életen át, és voltak, 
akik az aranykészítés receptjéért adtak volna oda mindent. 
A tudósok a világegyetemet egységesen leíró törvényt ke-
resnek. A fi atal pár az oltár előtt az igaz szerelmet kere-
si. A papírkartonokat hajtogató hajléktalan egy olyan he-
lyet keres, ahol túlélheti az éjszakát. A zarándokútra in-
dulók magukat vagy Istent – vagy mindkettőt – szeretnék 
megtalálni.

De vajon mit keresek én? Mivel akarom én kitölteni az 
űrt, amely az elveszett Éden után maradt bennem? Mivel 
elégszem meg? Mire mondom azt, hogy ez az, megtaláltam? 
És mindezek mennyit érnek ahhoz képest, amit Jézus kínál?

„Hasonló a mennyek országa…”

Radikális változás

A földműves eladta mindenét! A kereskedő feláldozott min-
dent! Péter otthagyta a csónakját, családját, egész addigi 
életét. Radikális változás. Minden kimozdul a megszo-
kott, régi helyéről. Azok, akik képesek mindent feláldoz-
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ni egyetlen ügyért, akik mindent otthagynak a megtalált 
újért, alapjaiban változtatják meg addigi életüket. Szinte 
látjuk a lángoló szemeket. „Ez az! Megtaláltam!” Látjuk a 
lázas sietségüket, ahogyan szabadulnak minden mástól, 
csak azért, hogy erre az újra koncentrálhassanak. Mindent 
feltesznek egy lapra. Nincsenek biztonsági vészkijáratok, 
menekülő útvonalak, tartalékpénzek. 

Én nem vagyok ilyen. Nem akarok radikálisan szakítani 
a múlttal. Én inkább biztonságra, folyamatosságra, kiszá-
míthatóságra, tervezhetőségre vágyom. A legtöbb ember 
inkább egy jó állást keres, amely hosszú távon biztosítja az 
egzisztenciáját. Nekünk egy tartós kapcsolatra, barátokra, 
jó szomszédságra lenne szükségünk.

Mégis megérint és vonz ez a történet. Mégis átragad rám 
valami ezeknek az embereknek az elkötelezettségéből. Még-
is érzem, hogy a biztonságnál valami többet találtak. Szíve-
sen élném át én is azt a sodrást, azt a lendületet, ami az övék!

Az igehirdetés felé

Mint minden igehirdetésben, így most is az a cél, hogy a 
jézusi példázatok feszültsége az első mondatunktól kezd-
ve az utolsó szavunkig megmaradjon. Jézus mindkét pél-
dázata tele van izgalommal. Mindkét szereplő megtalálja 
élete nagy álmát. Amit találnak, az mindennél fontosabb. 
Készek arra, hogy mindent odaadjanak ezért. Készek arra, 
hogy mindent egy lapra tegyenek fel.

A megtalálható, a mindennél fontosabb, az életet ra-
dikálisan átformáló pedig nem más, mint Isten országa. 
A közöttünk levő, a jelen idejű, a most is mindent átható, 
amiben nekünk is részünk lehet.

Akkor jó az igehirdetésünk, ha a templomból hazafe-
lé indulókra átragad valami ebből az izgalomból. Az ige-
hirdetés után a hallgatóinknak úgy kellene érezniük ma-
gukat, mint a kincset találó földművesnek és az igazgyön-
gyöt találó kereskedőnek. A templomajtóban kezet fogva 
velük azt kellene látnunk, hogy a szemükben ott az öröm: 
„Ez az! Megtaláltam!”

Te vagy a szerencsés!

Az első és legfontosabb, hogy sikerüljön hallgatóinkat be-
vonni a történetbe. Nem kívülállóként irigykedünk mások 
óriási szerencséje miatt. Nem arról van szó, hogy a rádió-
ban halljuk, valaki megnyerte a lottó ötöst. Nem egy bul-
várújság tőlünk távoli valóságról szóló szalagcímét olvas-
suk. Itt mi vagyunk a nyertesek!

Jézus példázatait nem lehet az esélytelenek nyugalmá-
val hallgatni, mert éppen a példázatokon keresztül leszünk 
mi is esélyesekké. Éppen az igehallgatás hoz abba a hely-
zetbe, hogy éljünk az esélyünkkel. Bármilyen háttérből ér-
keznek is az ige hallgatói, hirtelen ugyanaz a nagy lehető-
ség nyílik meg mindenki előtt.

Mindennél fontosabb az, amit most megtaláltál!

Ha sikerül érintetté tenni hallgatóinkat, akkor jöhet a 
második lépés! Rá kell döbbentenünk őket arra, hogy 
amit találtunk, az mindennél többet ér. A vágy, hogy 
Istennel együtt lehessünk, életünk minden területét át-
szövi. A hiányérzet, hogy nem teljes az életünk, elkísér 
bennünket mindenhova. Ott van ebben a hiányérzetben 
töredékességünk, halandóságunk, Istentől való elszakí-
tottságunk.

Jézus példázatai arra hívnak, hogy legyünk mi is ré-
szesei Isten országa teljességének. Éljük át folyamatá-
ban azt, ahogyan megvalósul köztünk. Mindennél fon-
tosabb az, ahogyan töredékes világunkban megjelenik 
Isten valósága, hogy átformálja, átrendezze, átértelmez-
ze életünket. 

Tégy fel mindent erre a lapra!

Ha már érintettek hallgatóink, és rádöbbentek arra, mire 
is bukkantak, akkor mozgásba, lendületbe kell hozni őket. 
El kell jutniuk odáig, hogy feltegyenek erre az egy lapra 
mindent az életükben. Ez a legnehezebb rész! Ez ugyanis 
nem megy parancsszóra, felszólításra. Erre nem lehet őket 
rábeszélni. Figyeljünk is arra, hogy ne essen az igehirdeté-
sünk ilyen hibákba. 

Valahogyan azt kell itt elérnünk, amit Jézus példázatai 
is elérnek, hogy vonzani kezd minket ennek a két szereplő-
nek a története. Hallva Jézust, szeretnénk mi lenni a föld-
műves vagy a kereskedő. Szeretnénk mi lenni azok, akik 
megtalálják, akik elmennek, és eladnak mindent, akik a 
végén megkapják a kincset.

Ezt a bátorságot az adja, ha megérint Isten országának 
jelenléte, ha megtapasztaljuk megvalósulásának folyama-
tát. A hegymászók arra a kérdésre, hogy miért másszák 
meg a hegyet, csak annyit szoktak válaszolni, hogy azért, 
mert ott van. Az első magyar nő, aki megmászta a Mount 
Everestet (Ugyan Anita), úgy fogalmazott, hogy amikor 
meglátta a hegyet, akkor nem tudott ellenállni a vonzásá-
nak, hívta, húzta a csúcs.

A minket vonzó, hívó hegy a Golgota hegye. A Krisztus 
halálában és feltámadásában megvalósuló Isten országa az 
esemény, amely magával ragad, amely nem ereszt többé. 
Hetven nappal húsvét előtt ezért fordulunk tudatosan is 
a kereszt felé. Mert ez az idő arra való, hogy ki-ki elmen-
jen, eladja mindenét, amije van, és bátran feltegye az éle-
tét erre a lapra.
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Tallózó

„…a földműves véletlenül jut hozzá a kincshez, de azután 
»legitim« módon akar tulajdonosává lenni. (…) a kincs 
megtalálója foglalkozásszerű keresés közben talál rá a drá-
gagyöngyre, de (…) ugyanúgy (…) mindenét el kell adnia, 
hogy övé lehessen a drága kincs.” (Jubileumi kommentár. 
BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„1. A rábukkanás meglepetésével kezdődik és a keresés 
kitartó buzgalmával folytatódik! (…) 2. Ennek a kincsnek 
lehet örülni igazán! (…) 3. Ez a kincs mindennél többet ér: 
ezért a »minden« sem sok »ellenérték« érte! (…) Ebben a 
pontban bőven helye van a személyes bizonyságtételnek ar-
ról, hogy milyen hallatlan módon gazdagít meg Isten igé-
je. (…) félszívvel nem lehet Isten országának dolgaival fog-
lalkozni.” (Id. Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Jézus (…) felfedezi ezt a kincset, azután elmegy a ke-
resztre, és eladja mindenét, hogy megvásárolhassa a világot 
(…), ahol a kincs el van rejtve. (…) A (…) gyöngy a gyüle-
kezet. A Golgotán eladta mindenét, hogy megvásárolhassa 
ezt a gyöngyöt. (…) a kincs példázatában a királyság magá-
hoz a kincshez van hasonlítva. Itt a királyság nem a gyöngy-
höz hasonlatos, hanem a kereskedőhöz. (…) A megelőző pél-
dázatban a hangsúly a kincsen, a megváltott Izraelen van. 
(…) A második példázatban a hangsúly magán a királyon 
van, és azon a hatalmas áron, amelyet fi zetett.” (William 
MacDonald: Újszövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„Nem csupán arról van szó, hogy ezt az értéket az em-
ber a sorban előbbre helyezi, hanem arról, hogy teljesség-
gel értéktelennek tekinti saját javait (…). Felbecsülhetetlen 
értékű kincset szereztek, de kívülről, az emberek szemé-
ben csődbe jutottnak és becsapottnak látszanak. (…) A de-
rűlátás és a remény jeleként az »öröm« alkotja az elbeszé-
lés csúcspontját. A javairól való lemondás nem áldozat volt 
emberünk részéről, hanem nyereség. (…) A példázatban 
szereplő kereskedő sem mindennapi ember: (…) látszólag 
hasznot nem hozó értékre talál, amely azonban felbecsül-
hetetlen értékkel rendelkezik.” (Ortensio da Spinetoli: Má-
té – az egyház evangéliuma. Agapé)

Illusztrációk

TÖRTÉNET

Kincset talált a kertjében az Andreas K. néven emlegetett, 
Wiener Neustadtban élő úr. A kertjében található tavacs-
kát szerette volna bővíteni. Neki is látott az ásásnak, ám 
a szerszám megakadt valamiben… A föld alól arany- és 
ezüsttárgyak, fi bulák, ékkövekkel és gyöngyökkel kirakott 
ékszerek, övcsatok és egyéb holmik kerültek elő.

A férfi t azonban furcsamód nem hozta különösebben 
lázba a lelet. Olyannyira nem, hogy egy dobozba pakol-

ta, levitte a pincébe, és meg is feledkezett róla. Közel há-
rom évvel később aztán rendrakás közben talált rá újból 
a dobozra: ekkor eszébe jutott, hogy megpróbál néhány 
ékszert és dísztárgyat értékesíteni egy internetes aukci-
ós oldalon. A portékákról készült fotókra azonban rög-
tön felfi gyelt egy szakavatott gyűjtő, aki azt tanácsolta 
Andreasnak, hogy sürgősen forduljon a Műemlékvédel-
mi Hivatalhoz.

A szakemberek megállapították, hogy rendkívül érté-
kes, nagyjából 650 éves tárgyakról van szó. A leletet továb-
bi vizsgálatoknak vetik még alá, hogy kiderüljön, ponto-
san honnan származik, és milyen úton-módon kerülhetett 
a férfi  kertjébe. Ezt követően pedig valamelyik osztrák mú-
zeumban állítják majd ki.

Nők Lapja Café, 2011. április 30.

GONDOLAT

(Versinyin:)
„– A napokban olvastam egy francia miniszter börtön-
naplóját. Panamáért csukták le a minisztert. Micsoda el-
ragadtatással és lelkesedéssel ír a madarakról, amelyeket 
a börtön ablakából lát. Amikor miniszter volt, észre sem 
vette őket. Most persze, hogy kiszabadult, ugyanúgy nem 
veszi észre a madarakat, mint azelőtt. Épp így nem fogja 
észrevenni maga se Moszkvát, ha már ott lesz. Nincs bol-
dogság, nem is lehet, csak vágyódunk utána.”

Anton Pavlovics Csehov (1860–1904) 
orosz író: Három nővér

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Milyen fontos üzenetet hallok a textusból?

Az emberiség természeténél fogva mindig kincskereső volt. 
Értékeket gyűjtött, sőt egyes társadalmi rétegek felhalmoz-
tak maguknak az idők folyamán. Ezáltal más társadalmi 
rétegek rabszolgává váltak. Mai körülmények között a mil-
liárdosok „áruvá” alacsonyították az embert. Sok gazdag 
ember vált boldogtalanná, békétlenné. Ez az út végképp 
nem vezet a mennyország felé. Ha hasonló gazdagságot 
tételezünk fel a mennyországban, akkor a hasonlat sántít.
Már itt a földön, vagyis a teljes életünkben munkálkod-
nunk kell – mint a szántóvetőnek –, hogy rátaláljunk arra 
a kincsre, amely a mennyek országába vezethet bennün-
ket. De keresnünk is kell, mint a gyöngyöket kereső ke-
reskedőnek.

Az Istenben való hit adja a legnagyobb örömöt az élet-
ben. Ha valaki rátalált, annak mellékes dologgá válik a vi-
lág minden gazdagsága, mert a legfőbb kincs birtokosa 
lehet, s ezt igyekszik megtartani. Aki ezt a kincset meg-
találta, annak átalakul az élete is, és az utolsó ítéletkor az 
igazak közé kerül.
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Hetvened vasárnap a

Közel van az Úr1

Fil 4,4–5

g M O L N Á R  E R Z S É B E T

Milyen kérdéseket tennék fel, mert nem világos vagy nem aktuális a 

textus tartalma?

Milyen irányba induljunk keresni és kutatni, hogy Isten 
országának kincseiből részesüljünk?

A mai világban hogyan értelmezzük azt a gondolatot, 
hogy „eladja mindenét”? 

Csak azok találhatnak szántóföldet, nagy értékű kin-
cset, akik keresnek? Keresés nélkül is rátalálhatunk. Egy 
esemény, egy találkozás, egy természeti jelenség, kataszt-
rófa, egy olyan előadás, prédikáció, amely talán hirtelen, 
de egyértelműen hat, és segít letenni a múltból mindazt, 
ami Istennek nem tetsző.

Milyen gondolatokat, asszociációkat ébreszt bennem a textus?

Egy kicsit kaján megjegyzés: Éva boldog volt a földi kincsek 
paradicsomában, mégis többre vágyott! Olyan szellemi, 
lelki kincset kívánt magának és Ádámnak, hogy az Isten 
az egész emberiséget kizárta a paradicsomból miatta. Te-
hát „Ne légy soha elégedetlen, mert boldog sosem leszel!” 

A földön minden ember a boldogságot keresi, ami termé-
szetes, hiszen ebbe születtünk bele, ezt ismerjük, itt igyek-
szünk boldogulni. De aki Krisztussal találkozik és benne él, 
az nemcsak az örök élet boldogságát várja, hanem már itt a 
földön megtapasztalja azt az örömet és békességet, amit csak 
ő adhat. Ha az élete is tükrözi a Krisztushoz való tartozást, 
másokban is vágyat ébreszthet a legfőbb kincs keresésére.

I G E H I R D E T É S e

„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. 
A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr 
közel!” (Fil 4,4–5)1

(Szövegváltozat: „Mindenki lássa meg, hogy szelídek 
és kedvesek vagytok. Közel van az Úr!”)

Filippi, Filipposz ókori városa kevert lakosságú, soknemze-
tiségű város volt. Mint a legtöbb tengerparthoz közeli város-
ban, nemcsak a népek és azok kultúrái, de a népek vallásai is 
keveredtek. Ma azt mondanánk, multikulturális város volt. 
A keveredésnek voltak pozitív és negatív hatásai egyaránt.

Pál apostol a Földközi-tenger nagyvárosaiban hirdet-
ve Isten igéjét, bizonyságot téve Jézus Krisztusról nemegy-
szer került nehéz helyzetbe. Hite miatt Filippiben bebör-
tönözték. Nem emberölés, nem rablás, hanem a hite mi-
att került börtönbe.

Képzeljünk el egy akkori börtönt: földbe vagy kőbe vájt 
szűk cella, fény alig jut be, legföljebb valamilyen rácson keresz-
tül, s emellett sokszor még vasra is verték vagy kalodába zár-
ták a rabot. Mozgási lehetőség alig van vagy egyáltalán nincs!

Ismerünk hitükért szintén bebörtönzött, fogva tartott, 
bántalmazott, majd kivégzett hívő embereket a nem is 
olyan nagyon távoli múltból. Minden azon múlik, hogy 
milyen az uralkodó szemlélet, ideológia: elfogadja-e, be-
fogadja-e a Krisztus-követőket, megtűri vagy üldözi őket.

 1 Reggeli áhítat a roma szakkollégiumok konferenciáján Esz ter gom-
ban. Elhangzott 2011. november 26-án.

Pált bebörtönözték hite miatt. Egy nyomorúságos kör-
nyezetben nincs túl sok lehetőség! Mit lehet tenni? Elmél-
kedni, imádkozni, énekelni, legjobb esetben írni.

Pál szerencsés volt: írhatott!
Mit írt? „Mindig örüljetek!”
Mindig! Örülni!?
Próbáljuk ezt a felszólítást mai helyzetünkre alkal-

mazni!
Örülni? Minek? Na jó, nem a szép, havas télről van szó, 

de örüljünk a téli drágulásnak, annak, hogy nincs pénz té-
li tüzelőre, hogy kevés a jövedelmünk, legalábbis kevesebb 
reálértékben, mint volt korábban? Örüljünk, hogy sokfelől 
kaptunk ígéreteket? De ezek mikor realizálódnak? 

Mindenkor örülni?
Annyi nyomorúság van, annyi nehéz helyzet, annyi ne-

gatív befolyásoló tényező!
Örülni mindenkor? Minden helyzetben?
A börtönben? Örülni? Ezt biztos nem gondolta komo-

lyan Pál sem!
Nekünk, cigányoknak, romáknak örülni? Egy többségi 

társadalomban kirekesztett kisebbségként örülni? A diszk-
rimináció, az előítélet börtönében örülni?

Édes gondolat, de hogy kell ezt tenni?
Pál hogy tette a börtönben?
„Mindig (mindenkor) örüljetek az Úrban!”
Hogy lehetséges ez? Az Úrral! Krisztussal! 
Holnap advent első vasárnapját ünnepeljük. Arra va-
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gyunk hivatva, hogy együtt örüljünk. Együtt az Úrban! 
Másképp nem lehetséges. Sem nekem, sem neked.

Van reménység az örömre még akkor is, ha kisebbség-
ben vagyunk, ha börtönben vagyunk, ha a magunk lelki 
börtönében vagyunk, ha cigányok vagyunk. 

Az Úrban, Jézus Krisztusban van reménység, van le-
hetőség örülni.

Nem hallottam nagyobb bizonyságtételt, mint egy bör-
tönben megtért cigány testvértől. Öröme volt az Úrban! 

Egy Gestapo-börtönben ezt az imát találták:

„Hiszek a Napban, ha nem is látom fényét.
Hiszek a Szeretetben, ha nem is érzem sehol.
Hiszek az Istenben, akkor is, ha hallgat.”2

 2 Híd az Égbe. A világ legszebb imái. Szent István Társulat, Budapest, 
2004. 174. o.

Örüljetek hát! És lássák meg mások a nehézségek, az 
anyagi gondok közepette is, hogy szelídek és kedve-
sek vagytok!

Még akkor is, ha úgy érzed, ez a mai világ maga alá 
gyűr, bedarál, önző, nem értékeli a kedvességet, mert 
nem tűnsz elég rámenősnek és határozottnak. Hogyha 
szelíd vagy, azt hiszik, be lehet palizni, vagy hogy nem 
vagy elég életrevaló.

De ti próbáljatok meg mindezek ellenére szelídnek és 
kedvesnek maradni, ahogy Pál is tette. Még a börtönben 
is ez maradt – Ura, Jézus Krisztus miatt.

Szelíd és kedves. 
Így mutatta meg, hogy a Megváltó közelségében lehet 

örülni, lehet szelídnek és kedvesnek lenni.
„Örüljetek az Úrban mindenkor!”

A Lelkipásztor 2012. évfolyamának címlapján

„Huszita kehely” Csöngéről

Az úgynevezett huszita kelyhet a csöngei hagyomány sze-
rint az Ostff y család egyik tagja hozta haza a fehérhegyi 
csatából és ajándékozta a gyülekezetnek. Nyilván szár-
mazása és szláv nyelvű felirata miatt emlegetik huszita 
kehelyként. A vésett, aranyozott kehely a 16. század elején 
készülhetett. A széles, hatkaréjos talpán lévő mezőkben 
vésett ábrázolások láthatók.

1. Az adományozóra vonatkozó szöveg (felirat a talp 
egyik karéjában: IAN SIN WACLAWA MLINARZE 
ZSSIROKI VLICE (’Waclaw/Vencel molnár fi a, Jan a Siro-
ki /Széles utcából’) antikva betűkkel, melyek szára poncolt 
vonallal van lezárva. A felirat vésett pajzson jelenik meg, 
virágokkal és levelekkel keretelve. Ez alatt láthatók a be-
ütött jegyek. A további mezők mindegyikén megjelenik a 
dús, virágos, gránátalmás ág díszkeretként, illetve a kép-
mező szárra felfutó, keskeny felületén.

2. Madonna ül a földön, ölében a Gyermek, feje fölött 
rózsás ág. Arca kissé elnagyoltnak tűnik.

3. Leveles, gránátalmákat termő ág alatt szárnyas ifj ú 
alakja látható, dúsan redőzött ruhában. Kezében mondat-
szalag: S MATEUS.

4. Gránátalmás, virágos keretben álló oroszlán, man-
csában mondatszalag: S MARCUS.

5. Dús, virágos, gránátalmás ág alatt hátsó lábain ál-
ló bika, oldalán mondatszalag: S LUCAS. A háttérben vá-
ros képe látszik.

6. Város vésett képe fölött szárnyait kitáró sas. Feje 
fölött gránátalmás, virágos ág, begyén mondatszalag: S 
IOHANES.

A talp felső részére visszahajlik az áttört, vésett, lilio-
mos párta. A hatoldalú szárgyűrűkön és a száron vésett, 
geometrikus ornamentika látható. A lapított nódusz al-
só és felső felületét mélyítéssel keretelt, poncolással, il-
letve vésett tulipánnal díszített levelek tagolják felvált-
va. A többszörösen tagolt, négyzetes rotulusokon pon-
colt alapba mélyített véséssel az IHESUS betűk láthatók. 
A cuppa díszítetlen, szélesedő harang alakú. Cup pa ko-
sár nincs.

A harmonikus arányú kelyhet a Csöngei Evangélikus 
Egyházközség letétjeként az Evangélikus Országos Múze-
um őrzi. 
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