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Habemus pastores
g  F A B I N Y  T A M Á S

A közelmúltban mutatták be a magyar mozik az olasz Nanni 
Moretti Van pápánk (Habemus papam) című fi lmjét. Ami-
kor híre ment, hogy a harcos baloldali, sőt anarchista múl-
tú rendező milyen témához nyúl, sokan botrányt szimatol-
tak. Vaskos egyházkritikára számítottak, a múlt bűneinek 
és a jelen titkainak leleplezését várták. A Habemus papam 
azonban nem ezt kínálja. A fi lm alaphelyzete kétségtelenül 
a végsőkig kiélezett. A konklávé hallatlan feszültségek köze-
pette megválasztja az új pápát, akit a 85 éves Michel Piccoli 
jelenít meg, zseniálisan. Miután felszáll a fehér füst, és el-
hangzik a „habemus papam” bejelentés, az új egyházfőnek 
kéne kiállnia az erkélyre. Ő azonban szó szerint az utolsó 
pillanatban meggondolja magát, és pánikroham tör ki rajta. 
„Nem vagyok rá képes!”, mondja a megdermedt bíborosok-
nak, majd bezárkózik szobájába. A ceremóniamesterek za-
vartan visszavonulnak, teljes a bizonytalanság. Végső két-
ségbeesésükben nagy titokban a híres pszichoanalitikust 
hívják a Vatikánba, tőle remélve segítséget. Várhatnánk, 
hogy a fi lm ettől kezdve a vallás és a lélektan harcát jeleníti 
meg, de a rendező – aki a lélekgyógyász szerepét is játssza 
– megint mást nyújt. Az eddigi drámát felváltja a komikum 
(így lesz a fi lm műfaja a dramedy), ami abban tetőzik, hogy 
a világ számára még ismeretlen pápa egy külső vizsgálat 
során egyszerűen megszökik, a lélekgyógyász pedig jobb 
híján a bíborosok mindennapjait vizsgálja. A Vatikán hi-
vatalos hangja, a sajtótitkár kapja a feladatot, hogy a pápát 
felkutassa és a botrányt eltussolja. Ezért egy svájci gárdis-
tát telepít a pápai lakosztályba, hogy azt a látszatot keltse: 
a szentatya ott tartózkodik, és a lefüggönyözött szobában 
készül a szent szolgálatra. 

Alighanem éppen az ilyen képmutatások miatt fog-
ta menekülőre a pápa. Szeretné inkább saját belső világát 
megismerni. A falak közötti elvárások helyett kint a város-
ban csupa spontán jósággal és segítőkészséggel találkozik. 
A számára oly kedves művészeket követve egy Csehov-drá-
ma előadásán köt ki, ahol – fi atalként színész akart lenni 
– fejből tudja a dialógusokat. A színház világában egyér-
telmű, hogy ott szerepet játszanak, erre azonban képtelen 
a hivatása területén. 

A fi lm alapszituációja nagyon hasonlít a közelmúlt egy 

másik sikerfi lmjében látottakhoz. A király beszéde című al-
kotásban VI. György sem tud megfelelni a rá osztott sze-
repnek, hiszen dadogása miatt képtelen elmondani beszé-
dét. Ott is az egyes ember drámáját látjuk, akire közösség 
van bízva, akinek felelőséget kell vállalnia. Ám amíg Tom 
Hooper ugyancsak hatásos fi lmjének végén a király el tudja 
mondani a várva várt beszédet, Nanni Moretti pápája vé-
gül is úgy áll ki a Szent Péter téri tömeg elé, hogy ott visz-
szalépését jelenti be.

Az erőtlenség, az alkalmasság, az elvárások és a kon-
venciók kérdéseivel evangélikus lelkészként is szembe kell 
néznünk. Mi is élethosszig tartó döntést hozunk. Úgy sze-
retnénk egy közösség bizalmának megfelelni, hogy sza-
vunk és életünk hiteles maradjon. Irtózunk attól, hogy 
hivatásunkat a kötelező elvárások szerepeként éljük meg, 
amelyben alkatunktól idegen maszkot és jelmezt hordunk. 
Ezért talán nem baj, ha nagy döntések előtt egy időre mi 
is megszökünk.

A Habemus papam parádés fi lm a szabadságról. Ar-
ról, hogy lehet nemet mondani. És lehet igent. József Atti-
lával szólva: „Ha megszeretlek, / kopogtatás nélkül bejö-
hetsz hozzám, / de gondold jól meg, / bántana, ha azután 
sokáig elkerülnél.”

Mi is szüntelen döntési helyzetben vagyunk. Szerepek 
és elvárások elől olykor talán el is szökünk. Hosszú belső 
és külső utakat járunk be. Közben aztán rádöbbenhetünk 
arra, hogy az Úristen nem vonja meg tőlünk a szabadságot, 
éppen ellenkezőleg: „Ismered lelkem szorongásait. Nem ad-
tál ellenség kezébe, hanem tágas térre állítottad lábamat” 
(Zsolt 31,8–9). Mert felismerhetjük, hogy nem Krisztus föl-
di helytartójának kell lennünk. Nem vagyunk tévedhetetle-
nek. Nem kell szerepet játszanunk. Vállalhatjuk kételyein-
ket és erőtlenségünket. Mert mind a küldő Úristen, mind 
a bennünket váró hívek azt szeretnék, ha csalatkozhatat-
lan pápák helyett „csak” egyszerű pásztorok tudnánk len-
ni. Ha ezt felismerik bennünk, akkor szívbéli örömmel ezt 
tudják mondani: Habemus pastorem!

És mivel nem egyedül vagyunk, hanem lelkészek kö-
zösségében, ez még jobban hangzik többes számban: Ha-
bemus pastores.

M É C S E S  A  T E  I G É D e
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„Hiszem az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházat…”
A lutheránus egyházteológia és az ökumené

g  W A G N E R  S Z I L Á R D

T A N U L M Á N Y O K e

b Ekkléziológiai sorozatunk ötödik, befejező része az egyházfogalom egyik legjelentősebb elemével, az egyház 
egységének kérdésével és az arra irányuló felekezetközi párbeszéddel foglalkozik. Fő kérdésünk az, hogy miben 
áll egyáltalán ez az egység, és ebből következően mire törekszünk akkor, amikor azt az ökumenikus mozgalom 
céljává tesszük. A tanulmány célja az, hogy a teológiatörténeti hátteret megvilágítva mai kérdéseket, problémá-
kat és feladatokat fogalmazzon meg a közös keresztény bizonyságtétel összefüggésében.

Bár a különböző egyházak egységének létrehozása már a 20. 
század első felében is meghatározó törekvés volt, az ökume-
nikus mozgalom határozott, nemzetközileg szervezett in-
dulása az Egyházak Világtanácsa (EVT/ÖRK/WCC) 1948-as 
amsterdami megalakulásakor történt. Ezzel párhuzamosan 
lépésről-lépésre megszületett e törekvés elméleti megalapo-
zása is. Az egyház tanításának, életének és missziói munká-
jának számos kérdése mellett ennek egyik legmeghatáro-
zóbb problémája éppen az egység fogalmának tisztázása és 
az arra vonatkozó célok meghatározása volt. Az mozgalom 
egyik vezéralakja, Edmund Schlink német teológiaprofesz-
szor az egyetemes hitvallások szellemében hívja fel a fi gyel-
met arra, hogy a keresztény egyházak egysége nem megva-
lósítandó cél, hanem Jézus Krisztusban létező valóság, így 
az ökumenikus mozgalom, azaz az egyházak egységtörek-
véseinek valódi célja ennek az egységnek a megjelenítése.1

Az ezzel kapcsolatos teológiai gondolkodás első lépése 
természetesen nem lehet más, mint annak tisztázása, hogy 
kik és milyen teológiai alapon lehetnek tárgyaló felek az 
egyházfogalom teológiai értelmezésének kérdésében. Hi-
szen a római katolikus egyház és a reformátorok köztu-
dott szembenállásának, később párbeszédének a 16. szá-
zadtól kezdődő története mellett a különböző reformáto-
ri eredetű egyházak között is kialakultak olyan – részben 
teológiai meggyőződésből fakadó – különbségek, amelyek 
különböző egyházszervezetek létrehozását tették szüksé-
gessé. Ezért az ökumenikus mozgalom egyik fontos cél-

 1 Schlink 1983, 684. Vö. Wagner 2008, 62. o. 3. jegyz.

ját jelentette – és jelenti ma is – a reformátori egyházak 
egységének megjelenítése. E tanulmány tárgyára tekint-
ve azonban meg kell jegyeznünk, hogy a reformátori egy-
házak egysége felé vezető úton nem elsősorban az egyház-
fogalom különbözősége jelentette az akadályt. Ugyanak-
kor kétségtelenül említésre méltó az az eredmény, amelyet 
1973-ban az úgynevezett Leuenbergi Konkordia megszüle-
tése jelentett. A dokumentum a „megbékélt különbözőség” 
elvén hoz létre egységet az azt aláíró protestáns egyházak 
között. Az egység alapja az evangélium közös értelmezése 
az úrvacsora, a krisztológia és a predestináció tanítására 
vonatkozóan.2 A megegyezés eredményeképpen, a közös 
istentiszteletek és mindenekelőtt a szószék- és úrvacsorai 
közösség által éppen az válik lehetségessé, amit az ökume-
nikus mozgalom alapvető céljaként határoztunk meg: az 
egyház egységének látható megjelenítése.

A reformáció kezdetétől nyilvánvaló volt, hogy az egy-
házfogalommal kapcsolatos párbeszéd mindenekelőtt a 
protestáns–katolikus párbeszéd kulcskérdése lesz, hiszen 
itt az ekkléziológiai kérdések valódi akadályt jelentenek a 
közös keresztény bizonyságtételben. Ez a tény már a refor-
máció korában nyilvánvalóvá vált, amikor az Ágostai hit-
vallás egyházzal kapcsolatos 7. tétele ellen a Confutatio ki-
fogást emelt. A tétellel kapcsolatos kifogás a „szentek gyü-

 2 Vö. http://www.leuenberg.eu/212-0-1 (letöltve: 2012. január 8.). A 
Leu enbergi Konkordia a közös evangéliumértelmezés végkövetkezte-
téseként leszögezi, hogy a korabeli, egymást elítélő nyilatkozatok nem 
vonatkoztathatók a konkordiát aláíró egyházak mai tanítására.
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lekezete” (congregatio sanctorum) kifejezés félreértéséből 
fakad. A Confutatio szerzői ugyanis azt állítják, hogy ez a 
defi níció kizárja a gonoszokat és a bűnösöket az egyház lát-
ható közösségéből. Ugyanakkor helyeslik az egyház min-
den időben való megmaradásáról szóló tanítást, kifogá-
solják viszont a szokások, szertartások és hagyományok 
jelentéktelenítését, adiaforonként történő meghatározását.3 
Nem véletlen, hogy e félreértés kapcsán a hitvallás apoló-
giája (AC) rendkívül részletesen foglalkozik az egyháztan 
kifejtésével, erősítve annak reformátori hangsúlyait. „Az 
egyház azonban nem pusztán külső dolgokban és szer-
tartásokban megnyilvánuló közösség, mint egyéb emberi 
közösségek, hanem elsősorban a hitnek és a Szentléleknek 
szívbeli közössége; ennek azonban vannak külső ismertető 
jegyei is, nevezetesen az evangéliumnak tiszta tanítása és 
a szentségeknek Krisztus evangéliumával megegyező ki-
szolgáltatása.”4 Feltűnő, hogy itt nem az egyházszervezet-
re, hanem a hívők közösségére kerül a fő hangsúly, ami-
nek a reformátori egyházfogalom fejlődésében és az öku-
menikus párbeszédben később kiemelt jelentősége lesz.

A római katolikus egyházzal való teológiai párbeszéd 
szempontjából – tudván azt, hogy mögötte több évszá-
zad tanfejlődése áll – a II. vatikáni zsinat egyházról szóló 
dogmatikai konstitúciója, a Lumen gentium a legjelentő-
sebb dokumentum,5 különös tekintettel az annak 8. pont-
jában megfogalmazott egyházdefi nícióra. Eszerint az egy-
ház Krisztus egyetlen egyháza, amely „ebben a világban 
mint alkotmányos és rendezett társaság, a katolikus egy-
házban áll fenn, vagyis a Péter utóda meg a vele közösség-
ben élő püspökök által kormányzott egyházban, bár szer-
vezetén kívül is megtalálható a megszentelődés sok eszköze 
és sok igazság; ezek, mint Krisztus egyházának tulajdonát 
képező adományok, a katolikus egység ösztönzői” (Cser-
háti–Fábián 45. o.). Az egyházfogalom döntő eleme emel-
lett az eukharisztikus közösség, amely az egyház lénye-
gére, a Krisztus testeként való létre utal. A jelenlegi pápa, 
XVI. Benedek ezt így fogalmazza meg: „Az egyház Krisz-
tus teste, mert az úrvacsorában az Úr testét kapja, és eb-
ből a középpontból kiindulva él.” (Ratzinger 1969, 98. o.) 
E szempontot fi gyelembe véve megállapíthatjuk, hogy mi-
vel az érvényes eukharisztia feltételezi a hierarchikus pap-
ságot, ezért a római katolikus teológia az egyházfogalmat 

 3 Immenkötter 1979, 52–53. o. A Confutatio egyetért ugyanakkor 
a CA 8. tételének kijelentésével, amely szerint a szentségek akkor is 
érvényesek, ha gonoszok szolgáltatják ki őket. Uo. 53–54. o.
 4 Die Bekenntnisschrift en der Evangelisch-Lutherischen, 233–246. o. (Ma-
gyar fordítás: Az evangélikus egyház hitvallási iratai, 163–175., itt 163. o.)
 5 Vö. Cserháti–Fábián 9–90. o. Az eredeti szöveg az ebben 
az összefüggésben kulcsfogalommá vált „subsistit in” kifejezést 
tartalmazza, amely enyhít az egyházfogalom korábbi exkluzív 
jellegén: „Haec Ecclesia, in hoc mundo ut societas constituta 
et ordinata, subsistit in Ecclesia catholica…” (Kiemelés tőlem.) 
A latin szöveget lásd Denzinger–Hünermann 2005, 4119. o.

és a papi szolgálatról szóló tanítás kapcsolatát sokkal szo-
rosabbra fűzi, mint a protestáns egyházak, és a kettő elvá-
laszthatatlanságát hangsúlyozza. Ez egyben azt is jelenti, 
hogy a lelkészi-papi szolgálat teológiájának ökumenikus 
összefüggésben való tárgyalása nélkül a római katolikus 
és a protestáns egyházfogalom nem közelíthet egymáshoz.

Már a két egyházfogalom e rövid rekonstrukciójából 
is kitűnik, hogy a reformátori és római katolikus egyház-
tan különbözősége elsősorban azok kiindulópontjának kü-
lönbözőségéből adódik. Így beszélünk – hagyományosan – 
alulról építkező reformátori és felülről defi niált római ka-
tolikus egyházképről. Ez azonban nem csupán azt jelenti, 
hogy az építkezés logikai iránya más, hanem ezen felül az 
egyes egyházmodellek meghatározott elemeinek tulajdo-
nított jelentőség is. A reformátori koncepció – a reformáto-
ri alapelveknek (solus Christus, sola Scriptura, sola gratia, 
sola fi de) megfelelően – nagy hangsúlyt helyez a személyes 
hit megszületésére – mint a Szentlélek munkájára, a meg-
szentelődésre – és arra, hogy az egyház nem más, mint a 
hitre jutottak, a megszenteltek közössége, amely egyéb-
ként a világban egyházszervezetet is alkot. Így alakulnak 
ki azok a struktúrák, amelyek szükségesek ahhoz, hogy 
az evangélium hirdetése rendezett körülmények között, 
erre elhívott személyek, igehirdetők által történjen.6 Ezen 
a háttéren érthető, hogy a reformátorok a püspöki rend 
megtartását csak azzal a feltétellel tartották elfogadható-
nak, ha nem áll az evangélium szabad hirdetésének útjá-
ba, és nem követel magának olyan – például világi – jogo-
kat és hatalmat, amelyek az evangélium alapján nem illetik 
meg.7 A római katolikus koncepció ezzel szemben az egy-
ház kialakulásának leginkább történelmi elemeit ragadja 
meg, s azzal érvel, hogy a legfőbb apostol, Péter és az álta-
la vezetett apostoli kollégium struktúrája mintegy átörö-
kített rendszerként az egyház isteni eredetéhez, megha-
tározottságához (iure divino) tartozik, s ezért megváltoz-
tathatatlan. E struktúra örökösei a római püspök, azaz a 
pápa és az általa vezetett püspöki kollégium. Az ő jogha-
tóságuk terjed ki nemcsak az egyház struktúrájának, ha-
nem tanításának végső és mértékadó meghatározására is.

Az ökumenikus mozgalom felé óvatosan nyitó II. vati-
káni zsinat Unitatis redintegratio címmel külön dekrétu-
mot szentel a párbeszéd kérdéseinek. Ennek 22. pontja a 
„defectus sacramenti ordinis” kifejezéssel írja le a római 
katolikus–protestáns egyházközösség, ezen belül elsősor-
ban az úrvacsorai közösség akadályát.8 A további tárgya-

 6 Vö. CA 14. In: Reuss 2008, 29. o.
 7 „Ezt a hatalmat – az elhívásnak megfelelően – csak az evangéli-
um tanítása vagy prédikálása és a szentségek kiszolgáltatása útján le-
het gyakorolni, akár sok ember, akár egyesek felé, mert amikben így 
részesülünk, azok nem testi, hanem örök javak: örökkévaló igazság, 
Szentlélek és örök élet.” CA 28. In: Reuss 2008, 59–67., itt 60. o.
 8 Vö. Lexikon für Th eologie und Kirche, 118. o.
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lások és közös gondolkodás tárgya kell, hogy legyen az a 
kérdés, hogy a „defectus” hibát vagy hiányt jelöl. A magyar 
fordítás a „hiány” szóval adja vissza a problémát. „Hitünk 
szerint nem őrizték meg sértetlenül – főleg az egyházi rend 
szentségének híján – az eukarisztia misztériumának teljes 
gazdagságát.” (Kiemelés tőlem.) (Cserháti–Fábián 402. 
o.) Valószínűleg ez az a jelentés, amely leginkább lehetővé 
teszi a további párbeszéd kialakulását.

Az ökumenikus mozgalom történelmi távlatokban néz-
ve tulajdonképpen rövid története s különösképpen az an-
nak során létrejött bi- és multilaterális tárgyalások soka-
sága, valamint ezek dokumentumai azt mutatják, hogy 
a keresztények körében egyre tudatosabbá válik az egy-
ség szükségességének gondolata. Az ehhez vezető úton 
sok olyan akadály van, amely egyes teológiai kérdések 
tisztázását és újragondolását teszik szükségessé. Ilyen az 
egyházfogalom kérdése is, amely magával hoz több más 
ekkléziológiával kapcsolatos alapkérdést, mint például a 
lelkészi szolgálatról szóló tanításét, ideértve a hierarchi-
kus egyházszervezet eredetének és létjogosultságának kér-
dését is. A megoldandó problémák köre természetesen en-
nél sokkal bővebb. Tudatosítanunk kell azonban, hogy az 
ökumenikus mozgalom alapvető célja, a keresztények egy-
ségének láthatóvá tétele nem változik. Ez azt jelenti, hogy 
e cél kis lépéseit folyamatosan lehet és kell megvalósítani, 
s a közös bizonyságtétel útján ebbe épülhetnek bele a te-
ológiai párbeszéd során kikristályosodott eredmények is.

Kérdések gyülekezeti feldolgozásra

1. Milyen különbségeket tapasztalhatunk az egyház-
nak a hit tárgyát képező egysége és annak gyakor-
lati megvalósulása között?

2. Hol láthatunk valódi kapcsolópontokat az általunk 
ismert felekezetek között?

3. Milyen következményekkel jár egyházunk számára 
az, ha a római katolikus egyházzal folytatott párbe-

szédet és az azt követő gyakorlatot saját egyházké-
pünk következetes alkalmazásával folytatjuk?

4. Érezzük-e, állíthatjuk-e azt, hogy a megvalósuló gya-
korlati lépések biztos teológiai alapon állnak?

5. Mit tehetünk mi gyülekezetként a közeledésért?
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E L Ő A D Á S O K e

b Az Evangélikus Hittudományi Egyetem a 2011. évben A Lélek formái gondolatkörében ünnepelte meg a magyar 
tudomány ünnepét, és ezzel a címmel rendezett tudományos szimpóziumot november 8-án.

A magyar nyelv sajátos szóbokrot nevelt a lélek szóból. Az emberi lélek, a Szentlélek, a lelkiismeret, a lélek-
jelenlét vagy a lelkiség szavak jelentésének a bibliai nyelvek a mienktől eltérő módon mutatják meg a forrását. 
A teológiai munka része, hogy miközben anyanyelvünkön élünk, gondolkozunk és nyilvánulunk meg, a nyel-
vünkbe kódolt értelmezéseket időről időre hozzámérjük a bibliai nyelvek színeihez és árnyalataihoz. Ezek segít-
ségével nemcsak földrajzi vagy etnikai természetű kulturális különbségek megállapításáig juthatunk el, hanem 
újabb szemléletek és gondolkodásmódok megismerésén át megszokott értelmezéseink változását is átélhetjük.

Ehhez hasonló élmény vár azokra, akik eltérő műveltségi területek segítségével keresik az új vagy már meg-
dönthetetlenül ismertnek vélt kifejezéseik megértéséhez vezető utat. Az alábbi előadások ehhez szolgálnak 
segítségül. A lélektan, az irodalom és a teológiatörténet előkészítő és felkészítő eszközeivel érkezhetünk meg 
ahhoz a döntő kérdéshez, hogy mi a lényege, szerepe és jelentősége a lelkiségnek a mai evangélikus hitéletben.

A kérdésre több válasz is helyes lehet. Az újszövetség szövegének közvetlen olvasásában és értelmezésében, a 
szavak jelentésének és lefordíthatóságának mérlegelésében, a ránk gyakorolt hatásuk átélésében ugyanannyira 
megvalósulhat a személyes evangélikus lelkiség, mint a liturgikus formák megújításában vagy a közös szókincs 
elfogadásának és kritikájának feszültségében. Mégis értelmes feladat választ keresni arra, hogy van-e a keresz-
tény hitnek olyan sajátos megnyilvánulási formája, amelyről egyszerre vallhatjuk, hogy a Szentlélek éltető ere-
je és egyben a mai evangélikus hitfelfogás általánosítható jele. A végső választ nem várhatjuk az előadók alább 
olvasható tanulmányaitól, de gondolataik remélhetőleg erősítik az igényünket arra, hogy a formálódó válasza-
ink egyre méltóbbak, közösségibbek és pontosabbak legyenek.

Béres Tamás

A lélek és az idegtudományok
g  T R I N G E R  L Á S Z L Ó

1

Idős ember lévén, egyre több eltávozott családtagot, rokont, 
barátot, pácienst tarthatok számon. Elhunyt szeretteink ha-
lottak napja táján gyakran felidéződnek bennünk. Egy képze-
letbeli, láthatatlan kapcsolat elevenedik meg. Szeretetcsápja-
ink sokfelé tapogatóznak. De mi van a kapcsolat másik végén?

Az emberi lélek egyik alapvető sajátossága az inten-
ci o nalitás. A ráfeszülés valamire, valakire, ami vagy aki 
személyes, fi zikai, térbeli határainkon kívül található. Az 
intencionalitás lehet az a kulcsfogalom, amelyen keresztül 
a lélek transzcendentális fogalma és a pszichológia inkább 
természettudományos kategóriája találkozhat.

 1 Az Evangélikus Hittudományi Egyetem 2011. november 8-án ren-
dezett konferenciáján elhangzott előadás szerkesztett változata.

A lélek szó 1947 óta tabuvá vált. Ebben az évben tar-
tották utoljára a Magyar Elme- és Lélekgyógyászok Tár-
saságának kongresszusát. Ezt követően az egyesületeket 
feloszlatták. Felszámolták a pszichológia oktatását, meg-
szüntették a pszichológusképzést, amely csak a ’60-as 
évek elején indulhatott újra. Később az elme szó is nem-
kívánatossá vált, mivel az „elme”, „elmegyógyászat”, 
„elmeosztály” kifejezések pejoratív színezetet vettek 
fel. Helyette, a Magyar Pszichiátriai Társaság megala-
kulásának „köszönhetően” (1980) a semleges „pszichi-
átria” kifejezés vált hivatalossá. Ennek számos hátrá-
nyát ma már világosan láthatjuk, például azt, hogy a 
„pszichológia” és „pszichiátria” kifejezést mindunta-
lan összekeverik.
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Vannak olyan törekvések, amelyek a test–lélek–szel-
lem hármasát alkalmazzák a fogalmak pontosabb körül-
határolására. „Szellem” alatt értenék azt, ami nem mate-
riális, ami „spirituális”, ami „transzcendentális”. Ezek a 
fogalmak azonban a köznyelvben összemosódnak. Mint 
aki egyszer egy példával jól megvilágította: „ez az elgon-
dolás valóban szellemes, de én nem vagyok tőle lelkes”. Itt 
ugyanis a szavakat, mint annyiszor a köznyelvben, éppen 
a fenti törekvéssel ellentétesen használjuk.

Az alábbi táblázat a lélek és a szellem fogalmára hasz-
nált szavakat tünteti fel különböző nyelveken.

lélek szellem
héber nefeš rúah
görög pszükhé pneüma
latin anima spiritus
német Seele Geist
angol soul (mind) spirit
francia âme esprit

A keresztény egyházak többnyire elutasítják az ember 
hármas felosztását. A IV. konstantinápolyi zsinat (870) 
kimondja: „Az embernek nincs két lelke” (pszükhé és 
pneüma). A vienne-i zsinat (1312) magáévá teszi a sko-
lasztikus tanítást, miszerint az értelmes lélek a test „for-
mája”. Vagyis elutasítja azt a felfogást, hogy az embernek 
két „lelke” van (a testhez kötött lélek és a szellemi lélek). 
Az V. lateráni zsinat (1513) kinyilvánítja, hogy az értelmes 
lélek halhatatlan és minden emberben különálló. A szel-
lem fogalmát úgy határozza meg, mint a léleknek Istenre 
való nyitottságát. Ebben a felfogásban már megjelenik az 
„irányultság”, az intencionalitás gondolata.

A pszichológia természettudományos alapjai

Ma már nyugodtan állíthatjuk, hogy azok a lelki folyama-
tok, amelyekkel a pszichológia foglalkozik, az agy műkö-
désétől elválaszthatatlanok. Jóllehet a pszichológia egyúttal 
társadalomtudomány is, a modern neurobiológiai kutatá-
sok fényében sokkal közelebb áll a biológiai tudományok-
hoz, mint azt korábban gondolták.

Ennek alapján sokan elutasítják a lélekfogalom transz-
cendentális, metafi zikai, vallási értelmezését (akár „szel-
lemnek” mondják, akár „léleknek”). Ezek az elutasító állás-
pontok, amelyeket fi lozófi ailag redukcionista elképzelésnek 
minősíthetünk, a „szelleminek” mondott jelenségeket külön-
féleképpen magyarázzák. A kovariancia típusú elgondolások 
értelmében az idegélettani folyamatok nélkül nincs tudati 
(lelki) működés. Az aszimmetriaelv azt mondja ki, hogy a 
tudatos megélés függ a fi ziológiai folyamatoktól, és nem for-
dítva. A determináció elve azt akarja kifejezni, hogy az élet-
tani folyamat határozza meg az élményt, és nem fordítva.

A metafi zikai gondolkodás elutasítói különös támo-
gatást nyernek az idegtudományok legújabb eredményei-
nek redukcionista értelmezése alapján. Ma már kimutat-
ható például, hogy két, egymással szeretetkapcsolatban 
lévő személy idegélettani folyamatai „egymásra hangolód-
nak”. Az ember képes önészleletre (mindfulness), amikor 
saját észlelő folyamatait „észleli”. Kimutatható, hogy a sze-
mély önazonosságára utaló információk az idegrendszer-
ben sajátos reakciókat váltanak ki, vagyis az egyén képes 
arra, hogy kiszűrje a személyével kapcsolatos informáci-
ókat. Ennek megfelelően az agy működésében változáso-
kat lehet kimutatni (P300- és P500-hullámok).

Az alábbi ábrákon azt tüntetjük fel, miként ingadozik két 
személy párhuzamosan regisztrált elektromos bőrellenállá-
sa, ha a két személy között nincs empátiás kapcsolat (1. ábra), 
vagy ha van ilyen kapcsolat (2. ábra). Előbbi esetben a két gör-

be egymástól független, s az integrált görbe nagy-
részt a nullavonal alatt fut. A második esetben a 
két görbe csaknem párhuzamos, és az integrált 
görbe nagyrészt a nullavonal fölött helyezkedik el.

Az idegtudományok mai szintjén azonban fel 
kell adnunk a fi ziológiai redukcionizmus állás-
pontjait. Egyértelmű – ahogy erre a Nobel-díjas 
Kandel rámutatott –, hogy nemcsak az anyagi hat 
a „szellemire”, hanem a hatások fordítva is kimu-
tathatóak. A többes anyanyelvű gyermekek agyá-
nak beszédközpontja strukturálisan is különbö-
zik azokétól, akik egy anyanyelvet használnak. 
Az idegsejten áthaladó információ megváltoztatja 
annak struktúráját, s az idegsejt a továbbiakban 
az azonos típusú információra érzékenyebbé vá-
lik. Azt állíthatjuk tehát, hogy a „szellemi” szféra 
ostroma során nem csupán a fi lozófi a, de az ideg-
tudományok is segítségünkre vannak.1. ábra
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Kategoriális és nem kategoriális fogalmak

Fontos megjegyeznünk, hogy a tudományos lélektan fogal-
mai jól defi niált (operacionalizált) kategóriák, amelyeknek 
megfelelő valóságtartalom egyértelmű. A lélektan ezért 
ugyanúgy, mint a természettudományok, alapjaiban kí-
sérletező tudomány, amely a kutatás szokásos eszköztárá-
val dolgozik. A matematikai statisztika egyes korszerű el-
járásait éppen pszichológusok dolgozták ki (mint például 
a Spearman-féle korrelációszámítást). Ugyanakkor azok 
a fogalmak, amelyekkel a „szellemit”, a transzcendenst 
próbáljuk körvonalazni, ahogy Karl Rahner hangsúlyoz-
za, nem kategoriális természetűek. Határaik elmosódot-
tabbak, értelmezésük sok szubjektív elemet tartalmaz, tág 
teret biztosít az egyéni értelmezés számára. Ki-ki megal-
kothatja a saját fogalmait „lélekről”, „szeretetről”, „jóról”, 
„rosszról” stb. Saját mentális színvonalának megfelelő is-
tenképet konstruálhat magának.

A transzcendencia megközelítésének kísérletei során 
a nyelv is „módszert” vált. A megközelíthetetlen, elérhe-
tetlen felé való törekvésünkben elszakadunk a jól defi niált 
kategóriáktól. Ugyanakkor rá kell mutatnunk, hogy e fo-
galmak (ugyancsak Rahner értelmében) valamely irányt 
jelölnek ki, valamely (elérhetetlen) horizont felé mutatnak.

A „szellemi” (transzcendentális, metafi zikai) 

megközelítésének útjai

A gondolkodás folyamatában a szubjektum önmagára éb-
red. Az alany végső soron megközelíthetetlen a természet-
tudomány eszközeivel, ahogy – Wittgenstein hasonlatával 
élve – a látóideg és a látótér viszonya megjeleníti a szub-
jektum és az észlelt valóság kapcsolatát. A látóideghártya 
(retina) nem része a látótérnek, ugyanakkor nélküle sem-

mit sem látnánk. A szubjektum biztosítja annak 
a lehetőségét, hogy a valóságot megismerjük. 
A szubjektum tehát ilyen értelemben kívül esik 
a reáliák világán, azt túllépi, „transzcendálja”.

Kant transzcendentális érvelése a megkö-
zelíthetetlen, a „noumenális” létezésének egyik 
bizonyítéka. A szellemi valóság létét működé-
séből, hatásaiból ismerhetjük meg, hozzá veze-
tő közvetlen útjaink nincsenek.

Descartes híres cogito ergo sum elve arra 
utal, hogy a gondolkodás szubjektív evidenci-
ája az a kapu, amelyen keresztül elhagyjuk a res 
extensa világát, és beléphetünk a res cogitans 
(azaz a transzcendens) birodalmába. Descartes 
az átlépés „kapujának” helyét is felismerni vél-
te a tobozmirigyben (corpus pineale).

Közel fél évszázados elmegyógyászati gya-
korlat során arra a megállapításra jutottam, 

hogy a „gondolkodom, tehát vagyok” evidenciája helyett 
az emberek sokasága számára inkább a „szenvedek, te-
hát vagyok” elve sokkal hatékonyabb útja a transzcendens 
föllelésének. Egyik tanulmányom ezért a Patior ergo sum 
címet viseli. Honnan tudja a depressziós, hogy van jobb, 
szebb stb., amikor – állapotából kifolyólag – azt soha nem 
volt módja megtapasztalni? Nyilvánvalóan ősi tudással 
rendelkezik arról, ami számára többnyire elérhetetlen. El-
gondolásai, nem kategorikus fogalmai egy elérhetetlen ho-
rizont felé mutatnak. (Akár „istenérvnek” is tekinthetjük 
ezt a szubjektív evidenciát, hiszen a horizont a végtelen jó, 
szép és igaz felé mutat – lásd kalokagatia a görögöknél).

Nyíri Tamás (szeretett fi lozófi atanárom) egy kéziratos 
tanulmányában (Transzcendencia és agnoszticizmus) az ag-
noszticizmus sajátos értelmezését adja: a transzcendensről 
szerezhető ismereteink bizonyossága más dimenzióban he-
lyezkedik el, mint a természettudományok evidenciái. Nem 
tudásunk is struktúrát ölt azonban, mert gondolkodásunk 
lehetőséget ad a megismerhetetlen irányainak, horizontjá-
nak kijelölésére. Ámbár nem ismerhetjük meg az elérhe-
tetlent, ismerjük az irányt, amely felé haladunk, hogy mi-
nél közelebb kerüljünk hozzá.

Az emberi személy intencionális, ráfeszül valamire, ami 
meghaladja teste tér- és időbeli határait. Alexis Carrel, a 
Nobel-díjas orvos 1935-ben megjelent világhírű könyvében 
(Az ismeretlen ember) szemléletesen jeleníti meg az embe-
ri személy intencionális kiterjedését. Amennyiben látha-
tóvá tudnánk tenni az emberek eme dimenzióját, egyesek 
alig terjednének túl a bőrük határolta téren. Mások hosz-
szú csápokat eresztenének egy lukulluszi terített asztal-
hoz vagy a másik nem teste felé. És ismét mások, mondja, 
óriásoknak látszanának. Emberbarátok, szentek maguk-
ba zárnák a felebarátok nagy csoportjait, átölelnék akár az 
egész emberiséget.

Nem véletlen, hogy a szellemi lélek ostroma során az 

2. ábra.
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orvosok közül sokan rácsodálkoztak a testen túli dimen-
zió jelentőségére. A „spiritualitás” kifejezés egyre gyak-
rabban jelenik meg a tudományos orvosi szakirodalom-
ban. Tudomásunk van arról, egzakt vizsgálatok alapján, 
hogy azok a betegek, akikért imádkoznak, szignifi káns 
módon jobban gyógyulnak (még akkor is, ha fogalmuk 
sincs arról, hogy imádkoznak értük), mint azok, akikért 
imát nem mondanak. 

Karl Jaspers – maga is pszichiáter – a transzcendens lé-
lekkel (szellemivel) való találkozás különleges helyeit határ-
helyzetnek nevezi. Ilyen a halál, az idült betegségek. Határ-
helyzetnek tartja a bűnt (amely a kóros bűntudat esetén a 
szorongással együtt a szenvedés egy ősi formája, mint egy 
tanulmányomban kimutattam). Yalom, az egzisztencialis-
ta lélekgyógyász egzisztenciáloknak nevezi azokat a (ha-
tárhelyzeti) mozzanatokat, amelyek a pszichoterápiák so-
rán különösen gyakran kerülnek elő. Ilyen például az öna-
zonosság (identitás), a szenvedés, a hit, az élet értelme stb. 
Mindezek mögött az abszolútumra való támaszkodás rej-
tett vágya deríthető fel.

Az intencionalitásnak különös jelentősége van az időhöz 
való viszony értelmezésében. Egyértelmű klinikai tapaszta-
lat, hogy a lelki funkcióikban akár csak enyhe mértékben za-
vart személyek időhöz való viszonya jelentős torzulást szen-
ved. Ezúttal csak a jövő kérdését érintjük. Az egzisztencia, 
a létezés ugyanis döntően a jövőben strukturálódik. Minél 
erőteljesebben gyökerezik valaki a jövőben, annál szilár-
dabb mentális egyensúllyal rendelkezik. Az intencionalitás 

a jövőbe vetül. A szabadság is a jövőorientációban valósul 
meg: jövendő alternatívák között szabadon döntünk. A jö-
vő konstruálásában (bizonyos keretek között) szabadok va-
gyunk. A jövőbe terjeszkedés révén létünk nem csupán az 
aktualitások világában valósul meg, hanem a potenciális lét 
birodalmába is bemerészkedünk, amely ugyancsak egy út-
ja a transzcendens „fölfelfedezésének”.
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„…hogy az igét és Krisztust mélyen szívükbe véssék”
Impulzusok Luther lelkigyakorlatos praxisából az evangélikus spiritualitás számára

g  P E R C Z E  S Á N D O R

A kor kihívása: eseményt, élményt, 

megtapasztalást

Kérdés, hogy néz ki az a környezet, milyen az a világ, kor 
és társadalom, amelyben a lelkész szolgál. E kérdés meg-
válaszolásához a modern hermeneutika leírási kísérletét 
hívom segítségül azon oknál fogva, hogy az utóbbi évek-
ben a teológia talán e tudományággal folytatja a legin-
tenzívebb párbeszédet. A hermeneutika a 21. század vi-
lágát „prezentáló kultúrának” nevezi. A pre zen tá ló kul-
túra jellemzője, hogy benne „nem a dolgok értelme kerül 
az érdeklődés középpontjába, hanem azok intenzitása, 
amellyel megjelennek és érzékelhetővé válnak” (Bie ritz 

2010, 138. o.). A „kommunikáció ma te ri a li tá sa”,1 testi 
megjelenési formája fo glalkoztatja a kutatókat. Az olyan 
jelenségeket, ahol a ref lekt álást, értelmezést, tudást meg-
előzi egyfajta testi érzékelés, a modern hermeneutikatu-
domány „prezentáló effektusnak” („Präsenzeffekt”) ne-
vezi. Ez a fogalom azt juttatja tömören kifejezésre, hogy 
olyan világban élünk, amelyikben meghatározó szerepe 
van a látványnak, a dolgok megjelenésének és legfőképp 
annak, hogy az egyén ezeknek személyesen is részese 
lehet. A prezentáló kultúra lényege az eseményszerű-
ség, a cselekmény, a megtapasztalás élménye. Ezért van 

 1 A kifejezés Hans Ulrich Gumbrecht nevéhez fűződik, tőle veszi át 
Bieritz 2010, 139. o.
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rendkívüli hatása a fesztiváloknak, show-műsoroknak 
(például Való Világ), sporteseményeknek (labdarúgás), 
koncerteknek, előadó-művészeti programoknak (például 
Megasztár). Ezek mind olyan jelenségek, amelyek – Karl-
Heinrich Bieritz szerint – eseményszerűségük kapcsán 
„bizonyos távolságban állnak a napi rutintól és a hét-
köznapi élettől” (uo. 140. o.). Lehetővé teszik az egyén 
számára, hogy kimozduljon, kizökkenjen a hétközna-
pok monotóniájából. A prezentáló kultúra adja meg a 
ma embere számára mindannak az ellenpólusát, ami t 
hétköznapinak, profánnak, megszokottnak, ismertnek, 
általánosnak él meg. A prezentáló kultúra a maga ese-
mény jellegével, élménynyújtásával, megtapasztalást adó 
effektusaival, érzelmi telítettségével képviseli az ünne-
pit, a különlegeset (szentet), az érdekeset, a nem megszo-
kottat, az élményt, az újat. Ez adja a prezentáló effektu-
sok nemritkán vallásos funkcióját (például kifestett arcú 
szurkolók a stadionok lelátóin). A ma emberének – és 
ez valószínűleg soha nem volt másképp – természetes, 
alapvető igénye a vallással szemben is ez: az isteni ese-
ményszerű legyen, a transzcendens élményt, érzelmet 
nyújtson, megtapasztalással járjon a személyes életben.

A tapasztalatiság száműzése a protestáns 

teológiából

A kizárólag dogmákban, tanításban gondolkodó, illetve 
ezekben megmerevedett vallási irányzatok nem tudták-
tudják kielégíteni ezt az igényt. A felvilágosodás kitűnő 
táptalajra lelt protestáns oldalon. Ennek követőjeként az 
evangélikus teológia a tudást és az ész megértő, analizáló 
képességét tűzte hite zászlajára a megtapasztalás, az ér-
zelmi érintettség és a hit (lelki) begyakorlásának alapvető 
faktorai nélkül. Mindent a fejnek, alig valamit a szívnek. 
Úgy tűnik, a teológia műveléséhez nincs szükség „vallásos” 
tapasztalatra, megtapasztalásra.

Dorothee Sölle a tapasztalatiság hiányát a teológia te-
rületén egy érdekes hasonlattal világítja meg. Szerinte „a 
vallás területén éppen olyan nagy a különbség a teória és 
a praxis között, mint a szexualitás területén. Nagy a kü-
lönbség aközött, hogy valaki, aki szexuális kapcsolatra 
vágyik, elolvas egy könyvet a szexualitásról, és megvi-
tatja a vonatkozó teóriákat, vagy pedig lefekszik valaki-
vel.” (Sölle 1975, 1. o. Ford. Takácsné Kovácsházi Zelma.) 

A tudományos gondolkodás egyoldalú hangsúlyozásá-
val a hit gyakorlásának praxisa, a transzcendenssel va-
ló személyes érintkezés tapasztalata teljesen száműzetett 
a protestáns teológiából. Ez a beállítottság idővel lutheri-
nek lett aposztrofálva. 

Hogy a hit mennyire nem pusztán értelmi tevékenység, 
és hogy a vallásos megtapasztalás milyen közpon ti sze-
repet játszott Luther teológiájában, azt Gerhard  Ebeling 

már 1974-ben megfogalmazta. Tapasztalathiány a teológi-
ában címmel publikált cikkében Luther írásainak analí-
zise során Ebeling eljut addig a megállapításig, hogy a ta-
pasztalat kategóriája nélkül egyszerűen érthetetlen a re-
formátori teológia. A klasszikus sola fi de, sola scriptura, 
sola gratia, solus Christus mellé ezért a sola experientiát 
is felveszi (idézi Nicol 1990, 86. o.). A Magnifi catban Lu-
ther a következőképp fejti ki, hogy az Istenről való min-
denféle tanításra a megtapasztalás teszi rá a pecsétet: „E 
szent, dicsérő ének alapos megértéséhez előre kell bocsá-
tani, hogy a magasztos Szűz Mária a Szentlélek megvilá-
gosítása és tanítása nyomán saját tapasztalatból beszél. 
Mert Istent és az ő igéjét senki nem értheti helyesen, csak 
az, akinek a Szentlélek közvetlenül megadja. De senki 
nem kaphatja a Szentlélektől, csak megtapasztalás, kere-
sés és megérzés útján. Az ilyen megtapasztalás a Szentlé-
lek iskolája. Nélküle csak üres szó és fecsegés, amit taní-
tunk.” (LVM 5: 211. o.) 

Megtapasztalás nélkül, pusztán az értelem segítsé-
gével az ember egyszerűen nem látja Istent (Loewenich 
2000, 84–85. o.). Csak beszél róla. De az ilyen beszéd élet-
telen és üres. Azt is lehetne mondani: senki nem mond-
hat valósat Istenről, amíg saját tapasztalattal nem ren-
delkezik felőle. A tapasztalatra pedig a Szentlélek juttat-
ja el az embert. 

Ezen az alapon a kereszténységgel szemben támasztott 
mai igény, amely a szavakon túli érzékelhetőséget, az isteni 
megtapasztalását célozza, nemcsak reális 21. századi kih í-
vás, hanem Luther teológiai örökségének is követelménye. 
Luther azzal, hogy a megtapasztalást, az isteninek az em-
ber életében való eseménnyé válását közvetlenül a Szentlé-
lek munkájával és jelenlétével kapcsolja össze, a spiritua-
litást az evangélikus teológia alapvető dimenziójává teszi.

Szentlélek és megtapasztalás

Kérdés, hogy hogyan tapasztalható meg Isten. Milyen mó-
don juthat valaki vallásos élményhez és a transzcendens 
közelébe? Hogyan találkozhat, érintkezhet az ember a 
Szentlélekkel? Vagy a modern hermeneutika nyelvezeté-
vel megfogalmazva: mi a transzcendes prezentáló eff ek-
tusa? Erre a kérdésre Luther három utat jelöl meg: imád-
ságban (oratio), meditációban (Isten megtapasztalása az 
igében) és kísértésben (tentatio, Isten megtapasztalása az 
életben). Így imádkozzál! című könyvecskéjében Luther 
kedvenc borbélymesterének részletesen leírja, hogy mi-
lyen módon járja körbe imádságban négyféle oldalról az 
egyes parancsolatokat vagy a Miatyánk kéréseit. E medi-
tációs forma részletezéséről még lesz szó. Itt most csak ar-
ra a passzusra szeretném ráirányítani a fi gyelmet, amely-
ben Luther a Szentlélek megtapasztalását az imádsághoz 
kapcsolja: „Gyakran előfordul […], hogy [imádság közben] 
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gazdag gondolatokba mélyedek el […]. Ha ilyen bőséges, 
jó gondolatok támadnak benned, akkor a többi imádságot 
hagyni kell, hadd áradjanak az ilyen gondolatok; csendben 
fi gyelj rájuk, és semmiképpen ne akadályozd őket. Ilyen-
kor ugyanis maga a Szentlélek prédikál, és az ő prédiká-
ciójának egyetlen szava többet ér, mint ezer magunkfajta 
imádság. Sokszor többet tanultam így imádkozás közben, 
mint amennyit sok olvasásból és töprengésből nyerhettem 
volna! Ezért az a legfontosabb, hogy szívbéli készséggel és 
vágyódással imádkozzál.” (Luther 1997, 31. o.) Van te-
hát az imádságnak egy olyan fázisa, amikor a Lélek és az 
ember egy hullámhosszra kerül. Ilyenkor a Szentlélek jut 
szóhoz az emberben. A tapasztalat és a megtapasztalás te-
hát a Szentlélek szószéke alatt, az imádkozás folyamán és 
a meditációban születik. 

Az imádság mestersége

Az eddigiekben a mai kor tapasztalatiság és személyes át-
élés iránti igénye felől közelítettem a reformátori teológia 
gyökeréhez. Ennek lényege, hogy vallásos megtapasztalás 
nélkül nem lehet hitelesen szólni Istenről. Az istenérzéke-
léshez a Szentlélek vezeti el az embert az imádság, a medi-
táció és a kísértés útjain. Luther még ennél is tovább megy, 
amikor azt állítja: a keresztény ember feladata, léte nem 
más, mint rendszeres érintkezés Istennel: „Ahogyan a ci-
pész cipőt, a szabó ruhát készít – a keresztyén imádkozik. 
A keresztyén ember mestersége az imádkozás.” (Uo. 23. o.) 

Úgy is lehetne fogalmazni: a keresztény ember tapasz-
talattal – nem csupán tantételekkel – rendelkezik Isten-
ről. Manfred Josuttis szerint a lelkésszel szembeni elvárás 
a 21. században is még mindig az, hogy a vallást reprezen-
tálja, Isten „képviselője” legyen. „Az ilyen embernek élet-
viszonyban kell lennie azzal, amiről állandóan beszél […] 
ezen az emberen érezni kell, hogy máshogy is lehet élni, 
mint a nagy többség.” (Josuttis 1982, 191. o.) Vagyis tapasz-
talattal kell rendelkeznie Istenről.2 Ez lenne a mestersége. 

Mennyiben fedi a mai lelkészi élet- és szolgálati forma 
ezt a hivatásdefi níciót? És mennyiben felejtette el a ma hi-
vatalosan Isten főállású szolgálatában állók kara a maga 
eredeti mesterségét?

Luther szerzetesként az ágostonosok között tanult bele 
ebbe a mesterségbe. A rend előírása szerint napi rendsze-
rességgel végezte meditációit. Amennyire történetileg re-
konstruálni lehet, az erfurti rendben valószínűleg délelőt-
tönként, 7–12 óra között volt a személyes meditáció ideje 
(Nicol 1990, 27. o.). Minden jel arra mutat, hogy Luther a 

 2  A német Erfahrung (tapasztalat) szó magában hordozza a járás képét 
is (fahren – menni, utazni). A megtapasztalás tehát egyidejűleg valahol 
való járást is jelent. Csak arról lehetnek tapasztalataim (tehát csak arról 
beszélhetek hitelesen), amiben jártas vagyok, illetve ahol jártam.

rendből való kilépés után sem szakított az ott elsajátított 
lelkigyakorlatokkal, hanem – kisebb módosításokkal – éle-
te végéig gyakorolta azokat. Ezt igazolja Melanchthon teme-
tési beszéde, aki Luther sírjánál megemlékezik arról, hogy 
„az  elhunyt naponta egy bizonyos időt az imádkozásra kü-
lönített el” (uo. 69. o.). Martin Nicol tanulmányában idézi 
Dietrich Veit feljegyzését is, aki 1530-ban Coburg várában 
látogatta meg Luthert, de a vele való találkozásig több mint 
három órát kellett várakoznia, mert Luther imádsága eny-
nyi ideig tartott. Az ilyen megjegyzések arra engednek kö-
vetkeztetni, hogy Luther reggeli és esti imádságain kívül 
is rendszeresen hosszabb időre visszavonult magányosan.

A megtapasztalás útjai

Meditatio

A középkori szerzetesek Zsolt 1,1–2-t látták a klasszikus bib-
liai igehelynek és parancsnak a meditáció végzésére: „Boldog 
ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a 
vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr 
törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éj-
jel-nappal.” Az Úr igéjéről való éjjel-nappal tartó elmélkedés 
a szerzetesi életforma alapvető eleme. A Vulgata a meditari 
kifejezést használja ezen a helyen. Luther a a zsoltárokról 
tartott első előadásában a következőképp magya rázza ezt 
az igehelyet és a latin kifejezés értelmét: „Meditálni csak az 
ember képes. Valamit elképzelni és elgondolni, úgy tűnik, 
az állatok is tudnak. De a meditációra való képesség az ér-
telem dolga. Meditálni és gondolkodni azonban két külön-
böző dolog. A meditáció azt jelenti, komolyan, mélyen és 
alaposan gondolkodni valamiről, tulajdonképpen a szívben 
megrágni/megemészteni valamit. A meditáció egyben »in 
medio agitare«, középen való tartózkodás vagy a  közép-
től és belsőtől való megmozgatás. Aki tehát a bensejében 
és szorgalmasan gondolkodik, panaszkodik és megfontol 
valamit, az meditál. Az Úr törvényét csak az meditálhatja, 
akinek abban előtte megszilárdult az akarata. Mert csak 
azt emésztjük, forgatjuk magunkban szorgalmasan belül, 
amit akarunk és szeretünk. Amit utálunk és megvetünk, a 
fölött könnyen elsiklunk, és azt nem akarjuk sem mélyen, 
sem szorgalmasan, sem sokáig. Ezért kell először az aka-
ratnak mint egy gyökérnek a szívbe mélyednie, utána már 
magától jön a meditáció.” (Mülhorst 1959, 9. o.)

A bibliai kép a kérődzve emésztő állatot állítja párhu-
zamba a meditálóval. A többszöri, lassú ízlelés és táplálék-
ként való fogyasztás révén az ige a testben feloldódik, hús-
sá és vérré, vagyis életté válik. 

A meditáció és Isten igéjével való érintkezés ennek fé-
nyében tehát nem szimpla intellektuális aktus: egy szöveg 
csupán értelem szerinti, a kijelentés síkján való megérté-
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se, hanem ízlelés, elmélyülés, érzékelés, érzelmi feldolgo-
zás is egyszerre. 

Hogy az érzelem mennyire szerepet játszik az ige meditá-
lásában, arra a Hogyan szemléljük Krisztus szent szenvedését? 
című írás egyik központi gondolata is rávilágít: „A Krisztus 
szenvedését akkor szemléljük helyesen, ha ráfi gyelve megré-
mülünk és lelkiismeretünk kétségbe ejt.” (Luther 1997, 11. o.)

Tentatio

A középkori hármas oratio – meditatio – contemplatio fel-
osztásával Luther tudatosan szakít. Amennyiben a meditá-
ció célja a vallásos megtapasztalás (Nicol 1990, 92. o.), úgy 
a lelkigyakorlatok ennek konkrét megvalósulásában érik 
el végső értelmüket: azaz magában az életben. Méghozzá 
Istenre oly jellemző módon az ellentétes látszata alatt, rej-
tetten, a kísértésben: „Ez a pr óbakő, ami arra tanít, hogy 
ne egyedül és magadtól tudj és érts meg dolgokat, hanem 
tapasztald is, mennyire igazi, milyen valós, mily édes, mily 
testi, mily hatalmas, mily vigasztaló Isten igéje, bölcsesség 
minden bölcsesség fölött.” (Idézi Nicol uo.) 

Martin Nicol így foglalja össze a kísértés mibenlétét: 
„Ha Isten az, aki a kísértés különféle formáiban nehezen 
átlátható módon utánunk nyúl, miközben ránk támad, úgy 
a kísértés végső soron, minden akadály ellenére, az Isten-
nel való találkozás területe.” (Uo. 94. o.) 

Így zárul be a kör meditáció és tentatio között. Ezek Is-
ten keresésének és a vele való találkozásnak az útjai a meg-
tapasztalásban.

A négyféleképp font koszorú

Az imádság konkrét formáját Luther a kedvenc borbély-
mesterének ajánlott, Így imádkozzál című írásában rögzí-
tette a legszisztematikusabban (LVM 5: 657–675. o.). Eb-
ben a Tízparanc solat és a Hiszekegy, valamint a Miatyánk 
imádkozásánál „négyféleképp font koszorú” segítségével 
kínál gyakorlati útmutatást:

„Előfordul, hogy hétköznapi dolgaim vagy gondolata-
im miatt elhidegülök  és elkedvtelenedem az imádkozás-
tól. Ilyenkor előveszem zsoltároskönyvemet, visszavonu-
lok titkos kamrámba, vagy ha ideje és órája van, megyek 
a templomba a hívek közé. Azután elkezdem magamban 
mondogatni a tízparancsolatot, az Apostoli hitvallást…

Ha eltöltötték szívedet buzgósággal a hangosan elmon-
dott igék, akkor térdelj le vagy állj meg összekulcsolt kézzel…, 
és mondd hangosan vagy magadban lehetőleg kevés szóval:

Mennyei Atyám, édes Istenem! Haszontalan, bűnös em-
ber vagyok, méltatlan arra, hogy sz ememet, kezemet hoz-
zád emeljem s imádkozzam. De te mindnyájunknak meg-
parancsoltad, hogy imádkozzunk, és megígérted, hogy 

meghallgatsz. […] Ezért a te parancsolatod szerint, néked 
engedelmeskedve jövök… Mi Atyánk…

Minden egyes parancsolatból (részből) négyszeres, il-
letve négyféleképp font koszorúcskát csinálok.

Elő ször: minden egyes parancsolatot magában veszem 
elő mint tanítást, s arra gondolok, hogy Urunk mit követel 
benne tőlünk teljes komolysággal. 

Másodszor úgy tekintem, mint hálaadást.
Harmadszor mint gyónást. 
Negyedszer mint imádságot.” (Luther 1997, 25., 26., 33. o.) 
Ennek az imádságos vagy meditációs módszernek a 

lényege egy szó vagy mondat(rész) négyféle oldalról való 
körüljárása. Nincs rá konkrét bizonyíték, hogy a meditá-
ciónak ezt a formáját Luther az erfurti kolostorból hozta 
volna magával. Véleményem szerint ennek a sajátos, evan-
gélikusnak is aposztrofálható imamódnak a gyökerei még-
is Ágoston-rendiek lehetnek. Állításomat egy Nicol tanul-
mányából vett ténnyel kívánom alátámasztani. Az erfurti 
kolostor spirituális életét is rekonstruáló írásban a rendi 
meditációk helyszíneiről is esik említés. E szerint alapve-
tően a cella szolgált a személyes meditálás gyakorlásának 
helyéül. Emellett azonban a kolostor kerengőjét is igénybe 
vették a szerzetesek elmélkedéseik lefolytatására. Nicol em-
lítést tesz az erfurtival szoros lelki kapcsolatban lévő nürn-
bergi rend egykori vezetőjének, Konrad von Zenn († 1460) 
Liber de monastica vita című, az ágostonosok között elter-
jedt és sokat olvasott traktátusáról. Ebben von Zenn a ke-
rengő négy folyosóján négy különböző elmélkedést javasol 
a szerzeteseknek. „Konrad von Zenn a kerengő architek-
túrájához igazodó meditációs gyakorlatot is kijelöl. Javas-
lata szerint a szerzetesnek a kerengőben való séta és me-
ditáció folyamán, a négy folyosónak megfelelően önmaga 
megvetésétől, majd a világ megvetésétől a felebarát irán-
ti, azután pedig Isten szeretete felé kell haladnia.” (Nicol 
1990, 29. o.) A négyféleképp font koszorú imádsága ha nem 
is azonos, de nagyon hasonló a kerengő négyes sétájához.

Spiritualitás: eg yüttélés Krisztussal

Arra a kérdésre, hogy hogyan lehetne meghatározni a spi-
ritualitás mibenlétét e lutheri dimenzióban, a következő 
irányban keresem a választ: A keresztyén ember szabad-
sága című írásában Luther a keresztény élet alapját, célját 
a következőképpen foglalja össze: „…valójában minden 
keresztyénnek egyedül abban kellene foglalatosnak lennie, 
hogy az igét és Krisztust mélyen szívükbe vésnék, ezt a hitet 
szüntelenül ápolnák és erősítenék, mert semmi más fogla-
latosság sem tehet minket keresztyénekké…” (LM 2: 326. o.) 

A Krisztus szenvedéséről szóló írásban pedig így fogal-
maz: „Keresztyénnek is csak azok nevezhetők joggal, aki-
ket Krisztus neve és élete megragadott és bevont az ő életé-
be…” (Luther 1997, 17. o.) 
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Mindkét kijelentésből egyfajta életközösség olvasható 
ki. Krisztust mélyen a szívbe vésni, tőle megragadva élni és 
az ő életébe bevonódni. A spiritualitás együttélés Krisztus-
sal. Foglalatosság, amely ismétlődő, rendszeres, naponkénti 
lelki tevékenységre utal. A kereszténység lényege ez a testi-
lelki összefonódás, tapasztalati kapcsolattartás Krisztus-
sal a meditáció és a tentatio révén. A Krisztus életébe való 
bevonódás új dimenziókat tár fel az ember előtt: „Amiről 
most lesz szó, abban szüntelenül gyakorolnunk kell ma-
gunkat. A Krisztus szenvedésének legfőbb haszna ugyan-
is abban mutatkozik meg, hogy önismeretre juttat. Elbor-
zaszt önmagadtól és összetör […]. Mert a Krisztus szenve-
dése – a maga természeténél fogva – nem munkálhat mást, 
mint hogy Krisztushoz tesz hasonlóvá minket.” (Uo. 12. o.)  

Egy ilyen kapcsolatban egyfajta egység, egyesülés alakul 
ki. Ezen a ponton érhető leginkább tetten, mennyire misztikus 
Luther hitrendszere. Ha misztika alatt nem valamiféle szemé-
lyiség nélküli feloldódást értünk az isteniben, hanem – Berndt 
Hamm defi nícióját segítségül híva – egy bizonyos „személyes, 
közvetlen és teljes megtapasztalását Isten boldogító közelségé-
nek, melynek célja a belső eggyé válás Istennel” (2007), akkor 
bátran nevezhető Luther misztikus irányultságú teológusnak. 
A keresztyén ember szabadságában így ír Krisztus és a hívő egy-
gyé válásáról: „A hit nemcsak azt eszközli, hogy a lélek az isteni 
igéhez hasonlóvá, minden kegyelemmel teljessé, szabaddá és 
boldoggá lesz, hanem egyszersmind a lelket Krisztussal, min t 
menyasszonyt a vőlegénnyel egyesíti […], ekként mindkettő-
nek javai, szerencséje, szerencsétlensége és minden dolga kö-
zössé válik; hogy ami Krisztusé, az a hívő léleké is, s ami a lé-
leké, az Krisztusnak is sajátj ává lesznek. Így immár egy boldo-
gító csereviszony és verseny támad.” (LM 2: 330. o.) 

A lutheri spiritualitás legaktuálisabb vonását vélem fel-
fedezni ebben a kijelentésben. Olyan életstílusról van szó, 
amely egy atomjaira töredezett világban az egység, az öna-
zonosság és a teljesség érzését nyújtja – paradox módon 
épp az ezekkel való radikális szembesülésben – a Krisz-
tus-követőnek.
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A spiritualitás helye az emberben
Teológiai refl exió a (nem csak) terminológiai tisztázatlanságokra 
és az ebből (is) fakadó mai problémákra
g  L Á S Z L Ó  V I R G I L

Hová lett a „spiritusz” (mint hajtóerő)?

Mintha eresztene az egyház lufi ja… A lufi  hasonlatát min-
den pejoratív felhang nélkül használom most. Sokkal in-
kább az analógia ragadott meg, hiszen a lufi  nagyságát is 
a benne található „pneuma” határozza meg. Ha csökken a 
pneuma, akkor a lufi  zsugorodik.

A történelmi egyházak képviselte kereszténység spi-
rituális megszólító ereje a globális északon manapság vé-
szesen lecsökkent, és a tendenciákat fi gyelve tovább csök-

ken. Két éve Nürnbergben egy helyi lelkésztől azt hallot-
tam, hogy ott a regisztrált egyháztagok 0,5-1-a közötti a 
templomlátogatottság. Jól tudjuk, hogy százezrek kilépése 
évente a német egyházból pusztán adóügyi kérdés. A spi-
rituális lepusztulás ennél nyilván jóval nagyobb mérvű. 
A templomba nem járó, ámde még regisztrált több mint 
90 többsége sem feltétlenül kielégített vagy éppen meg 
sem lévő spirituális igényei miatt van még úgymond bent, 
hanem a lebomló népegyházi keretek fokozatosan lemor-
zsolódó vagy lassacskán kihaló elemeként.
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Mi is várjuk a magyarországi népszámlás eredményeit. 
Motoszkál bennünk a kérdés, vajon mennyi maradt a há-
romszázezerből. Holott tudjuk, hogy mindössze körülbe-
lül 27 000 fő körül van a rendszeres evangélikus templom-
ba járók száma. S ez is önmagában csak mennyiségi adat. 
A spiritualitás azonban alapvetően nem mennyiségi, ha-
nem minőségi kérdés!

Hová lett a spiritusz (a spiritualitás mint téma)?

A tematizáció iránya

A vészesen fogyatkozó tagságú nyugat-európai egyházak 
azonban – tisztelet a kivételnek –nem a mélységi spiritua-
litás újrafelfedezésében, hanem különféle „korszerű” prob-
lémák kezelésében vélik felfedezni a megoldást, a kitörési 
pontokat. Ezáltal újabb és újabb rétegeket próbálnak va-
lahogy az akolba beterelni vagy ott benntartani. Azt gon-
dolom, erre példaként igen plasztikus kortünet és talán 
kórtünet is egyben, amiről néhány napja értesülhettünk 
szélesebb körben is egy jelenleg Hollandiában lévő lelkész-
testvérünktől. Hollandiában ma –idézem – „a lelkészek 
közötti beszélgetésekben az a téma, hogy a transgender, 
azaz nemet váltó gyülekezeti tagok új névre keresztelési 
liturgiájába milyen szövegek kerüljenek be”.1

Ugyanakkor hatalmas a külső és a belső nyomás az egy-
házon, hogy minél inkább a földi síkon mozogva, mintegy 
szociális szervezetként működjön, hiszen így van egyálta-
lán valami „haszna” a modern társadalom számára. Mű-
ködtessen diakóniai és oktatási szervezetrendszert. (Van, 
ahol lassan inkább már ezek működtetik az egyházat, és 
nem fordítva). Szervezzen ilyen-olyan-amolyan klubszerű 
közösségi alkalmakat, amelyek egyáltalán valami közössé-
gi élményt nyújtanak atomizálódott világunkban. Esetleg 
biztosítson némi mentálhigiénés hátteret a szekularizált, 
morális és szociális megtartó erejét vesztő, széteső világ-
ban pszichikusan is egyre inkább roncsolódó társadalmi 
egyedeknek. Mindez azonban még nem spiritualitás. Ez-
zel párhuzamosan a belső egyházi bürokratikus szemlélet 
sem érdekelt igazán – részben állandó önigazolási kény-
szere miatt is – másban, mint a külső, produktív aktivi-
tásban. A belső szoba csendjében Istennel töltött órákat 
nem lehet statisztikába foglalni, nem lehet rá állami nor-
matívát igényelni, nem lehet a szekuláris média felülete-
in csillogni vele. Már a Magyarországon mintegy 140 ko-
lostort bezárató II. József is a kontemplatív szerzetesren-
deket oszlatta fel egyedül teljeskörűen. Ezeknek nem látta 
ugyanis semmi hasznát…

 1 Vö. http://aldas.freeblog.hu/archives/2011/09/. Letöltés: 2011. no-
vember 7. 

A protestantizmus sajátos problémája

Számomra – és biztosan tudom, hogy az itt ülők között töb-
bek számára – úgy tűnik, mintha ma a protestáns közgondol-
kodásban a spiritualitás egyáltalán nem lenne üdvösségkér-
dés. Az üdvösség kérdése és a gyakorlati spiritualitás valahol 
elkülönülnek egymástól. Utóbbi inkább valami ráadásféle. 
Bár időnként kizárólagos érvényességében megkérdőjelez-
ve, de mégiscsak a legalisztikus, forenzikus megigazulástan 
az alap, amely egyedül számít, a spiritualitás legfeljebb hab 
a tortán. Ez akkor is ekképp mutatkozik a gyakorlatban, ha 
a teológiai deklarációk szövegeiben ezt nyilván nem így ta-
láljuk. Azonban eff ektíve így tekintünk rá, hiszen mintha az 
egész kérdéskörre valahol a megigazulástanunkban észlelhe-
tő, a hit és a cselekedetek közötti feszült viszony vélelmezett 
analógiájának baljós árnya vetülne. Márpedig az articulus 
stantis et cadentis ecclesiae-t, az Ágostai hitvallás 4. cikké-
ben foglaltakat jobb még csak messziről sem veszélyeztetni.

Ez az állapot azonban ahhoz vezet, hogy egyszerűen 
nincs miért A-ból B-be eljutni. Mert csak hinni kell, és 
kész. Ez a hitértelmezés a gyakorlatban sokszor megreked 
a passzív üdvözítettség kognitív tudomásulvétele szintjén. 
Bonhoeff er Követés című műve talán a legközismertebb 
protestáns vészcsengő ebben a témában. 

A spiritualitást alapvetően az út metaforájával kötöt-
ték össze, egyébként nemcsak a kereszténységben, hanem 
lényegében minden komolyabb vallási hagyományrend-
szerben. Nem utolsósorban maga Jézus is azt tanította, 
hogy „szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre 
visz, kevesen vannak, akik azt megtalálják” (Mt 7,14). Ez-
zel szemben a már említett puszta kognitív üdvözítettség-
tudat vagy más irányból megközelítve: a különféle egyre 
divatosabb ürespokol-elméletek teljesen feleslegessé és lé-
nyegében – az alapvetően haszonelvű szemléletben gon-
dolkodó mai ember számára – szinte okafogyottá teszik 
a spiritualitással való bíbelődést. A sztahanovok ideje rég 
lejárt, nemcsak az ipari termelésben, de Isten országának 
keresésében is, noha Jézus ezt az egyetlen igazi feladatként 
állítja követői elé. A jézusi radikalitás élének enyhítése, fi -
nom elkenése már igen korán elkezdődik: érdemes össze-
vetnünk Lk 12,31-et és Mt 6,33-at. Míg Lukácsnál a , 
„inkább” szót találjuk, tehát te inkább az Isten országát ke-
resd, Máténál a -t, vagyis „először”… 

Hová lett a spiritusz (mint megelevenítő Lélek)? 

A kereszténységen belül a karizmatikus mozgalom növeke-
dése önmagában véve is komolyan jelzésértékű. Idei nyári 
adat: az elmúlt tíz évben 450 000 millióról 700 000 millióra 
nőtt a karizmatikus keresztények száma. Függetlenül at-
tól, hogy hogyan értékeljük az alapvetően korinthusi típu-
sú modern karizmatikusság igenlésének izmosodását, egy 
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biztos: ez is jelzi, hogy mennyire hatalmas a transzcendens 
megtapasztalása iránti vágy: nem szavakra, hanem átélt 
megtapasztalásra vágyik az ember. Jézus sem úgy tanított, 
mint az írástudók, hanem mint akinek hatalma van. Pál 
szerint pedig „…nem beszédben áll az Isten országa, hanem 
erőben.” (1Kor 4,20) Ezt a belső kiüresedési tendenciából 
fakadó megtapasztalás iránti igényt pontosan látta meg 
Karl Rahner, akinek a kereszténységgel és a misztikával 
kapcsolatban megfogalmazott híres álláspontját általá-
ban nem végig és nem pontosan citálják. Ő így vélekedett: 
„Már mondották, hogy a jövő kereszténye vagy misztikus 
lesz, vagy nem lesz keresztény. A mondat igaz, föltéve, hogy 
misztikán nem rendkívüli parapszichológiai jelensége-
ket, hanem Istennek őszinte, lényünk központjából feltörő 
megtapasztalását értjük.” (Idézi Garadnay 2004, 389. o.) 

A már említett karizmatikus vonulaton túlmenően – 
a teljességre törekvés igénye nélkül – szeretnék néhány ál-
talam jellegzetesnek ítélt mai jellemző trendre kitérni a 
spirituális szomjúság csillapítási formáival kapcsolatban:

a) Jelen vannak a keleti vallások gyanús és sokszor igen 
banális, általában amerikai vagy nyugat-európai gyökerű 
adaptációi. Ezek az állandó rohanásban élő és a stresszes 
mókuskerékben taposó modern nyugati emberre szabott és 
az ő relaxációs igényei szerint eltorzított irányzatok, ame-
lyek létrehoztak egyfajta konzumspiritualitást. Ide soro-
lom a mindenféle nyugati álezoterikus és okkultisztikus 
deviációkat is. A „spiritualitás” szó nagyfokú devalvációját 
nem kis mértékben ezeknek köszönhetjük. Nagyon sok em-
bert az ezek gondolatvilágából is építkező, a foltvarrásról 
elnevezett ún. „patchwork”-identitás jellemez. Egyébként 
gyakran a mi híveinket is, talán sokkal nagyobb mérték-
ben, mint amennyire a lelkészeknek erről tudomásuk van.

b) A kereszténység ötvözése mással, például a zennel. 
Hugo Enomiya-Lassale SJ, Willigis Jäger OSB (lásd Jäger 
2001), Th omas Merton OCSO nevét és munkásságát kell itt 
megemlítenünk. Merton például különbséget tett zen budd-
hizmus és zen között, előbbit az adott vallási és kulturális 
tradíció egészeként, utóbbit pedig az előbbitől elválasztha-
tó módszerként defi niálva. Minden Merton iránti tisztele-
tem mellett azt gondolom, hogy ezáltal a zen puszta meto-
dológiává züllesztése megy végbe, és egyúttal a saját vallá-
sunk, jelesül a kereszténység látens alábecsülése. Ugyanis 
eszerint bár nálunk az igaz doktrína, de a metodológiát 
kölcsönöznünk kell, ráadásul egy nem is teista, tehát egy 
egészen más alapokon gondolkodó vallási hagyománytól.

c) Hagyományos keresztény spirituális formák popu-
larizálása és felélesztése: hészükhazmus (Jézus-ima), ami 
kvázi meditációs technikaként terjed most nyugaton is. 
Kontemplatív imaformák: például centering prayer (Basil 
Pennington, Th omas Keating OCSO stb., lásd Keating 
2004). Rendi lelkiségek: például bencés lelkiség (Anselm 
Grün), karmelita lelkiség (Keresztes Szent János és Avilai 
Szent Teréz misztikája stb.). Egyáltalán az autentikus ke-

resztény misztika (például Eckhart mesternek és követői-
nek, valamint az előbb hivatkozott spanyol misticismo nagy 
alakjainak írásai stb.).

d) Egyértelmű az ortodox spiritualitás növekvő nép-
szerűsége nyugaton. Többek között Carl Braaten, a ne-
ves amerikai evangélikus rendszeres teológus rázta meg a 
vészcsengőt már jó néhány éve abban a tekintetben, hogy 
az elmúlt évtizedekben számos élvonalbeli lutheránus te-
ológiaprofesszor egyszerűen áttért az ortodox hitre. Közü-
lük a legnagyobb visszhangot kiváltó Jaroslav Pelikan esete 
volt, hiszen az ő személyében a 20. század talán legnagyobb 
kaliberű angolszász egyháztörténésze hozott ilyen döntést. 
Tette ezt azok után, hogy példának okáért Luther összes 
művei angol nyelvű kiadásának is a főszerkesztője volt. 

Elgondolkodtató, hogy miközben a nyugati protestáns 
egyházakban szinte mindenütt jellemző az új liturgikus 
formák keresése a megszólíthatóság elérése és a „kánaá-
ni nyelv” leküzdése érdekében, addig Aranyszájú Szent Já-
nos vagy Nagy Szent Vazul liturgiájának – bár évezredes 
múltra tekintenek vissza – éppen ősisége, változatlan for-
mája és tartalma, gazdag teológiai esszenciahordozó ké-
pessége adja a vonzerejét.

Az ortodox szóteriológia sajátossága, hogy a legkisebb 
mértékben sem különül el a spiritualitás és a megigazulás 
kérdése (vö. Karras é. n.)! Gondoljunk most különösen is 
a theosis doktrínájára (2Pt 1,4). Fontos itt megemlítenünk a 
fi nn rendszeres teológiai professzort, Tuomo Mannermaa-t 
és az általa megteremtett úgynevezett fi nn iskolát: Th e 
New Finnish Interpretation of Luther. Mannermaa Luther 
Galata-levél kommentárjából kiindulva amellett érvel, hogy 
a reformátor megigazulástana sokkal inkább ontológiai 
és misztikus, mintsem etikai és juridisztikus. Bizonyos 
szempontból például Osiander talán nem is állt annyira 
távol Luthertől, mint amennyire azt ellenfelei a szemére 
hányták. Amiért ezt itt említem, annak az az oka, hogy 
Mannermaa megközelítése alapján a lutheránus–ortodox 
párbeszéd egészen izgalmas távlatokat kapott.2

e) Saját gyökerek keresése az evangélikus (protestáns) 
hagyományban: az előbbiből is következik, hogy Luther 
spiritualitásának kutatása is egyértelműen fókuszba került. 
De nagyobb odafi gyelést érdemelnének elfelejtett lelkisé-
gi gyökereink a 16. században és a pietizmus korában. Ha-
sonlóképpen Jakob Böhme és az ő tanítása nyomán szárba 
szökkenő különféle többé-kevésbé ortodox vagy heterodox 
spirituális mozgalmak (Versluis 1999). Például kutatást 
érdemelne a Jane Leade és John Pordage nevével fémjelez-
hető 17. századi angol fi ladelfi ánusok spiritualitása. 

f) Külső, „hangos spiritualitás”: a manapság fi atalok kö-
rében rendkívül népszerű úgynevezett „dicsőítés”, amely 
nagyban emlékeztet a rockzenei koncertek lélektanából 

 2 A témába vágó szakirodalom: Mannermaa 2005; u 2000; 
Braaten–Jenson 1998.
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ismert pszichikus eksztázisra. Ez a kifelé forduló, a belső 
csend megteremtése helyett erősen a külső szenzuális in-
gerekre alapozó élmény- és emocionalitásközpontú lelkiség 
azonban nem felel meg a valódi spiritualitás ismérveinek.

Mert – és azt hiszem, itt a legfőbb ideje, hogy a spiritu-
alitásnak valamilyen meghatározást adjunk – a spirituali-
tás nem pusztán a transzcendencia, hanem a transzcendálás 
igenlése. Az immanencia és a transzcendencia közötti tá-
volság fokozatos csökkenését eredményező út, amely befe-
lé, az individuális alanyi középpont felé és azon is túl vezet 
(vö. Buji 2008). Ez a fajta értelmezés lépten-nyomon megje-
lenik és átszövi a keresztény teológia- és spiritualitástörté-
netet az egyházatyáktól az eckhartiánus misztikán át a lel-
kiség 20–21. századi mestereiig. Augustinus mondja: „Ne 
fordulj kifelé, térj be önmagadba; a belső emberben lako-
zik az Igazság. És ha saját változékony természetedet fölfe-
dezed, haladj túl önmagadon is. De ne feledd el, hogy még 
itt sem állhatsz meg: túl kell menned az okoskodó értel-
men is. Oda igyekezz tehát, ahonnan magának az értelem-
nek a fénye forrásozik.” (Puskely 1979, 233. o.) Vagy ahogy 
Clairvaux-i Bernát fogalmazott: „Az ember számára felhág-
ni Istenhez annyi, mint belépni önmaga mélyére. Mert az, 
aki bensőleg belép és befelé fordulva behatol önmagába, fö-
lébe emelkedik önmagának, és túljut önmagán – és az ilyen 
ember az, aki valóban felhág Istenhez.” (Buji 2002, 21. o.)

Hová lett a spiritusz (a nyelvünkből és a teológiai/

spirituális gondolkodásunkból)? 

Jól ismerjük a biblikus antropológiának a magyar nyelven 
olvasók és gondolkodók számára kétségkívül fennálló nyel-
vi problémáját. Függetlenül attól, hogy dichotomikus vagy 
trichotomikus emberképben gondolkodunk, az mindenkép-
pen anomália, ami a magyar bibliafordításban és spiritu-
ális terminológiában fennáll. A modern pszichológia mint 
tudomány a priori lélekfogalma csak fokozza a hívekben 
általában nem is tudatosuló konnotációs zűrzavart. Arról 
van szó tehát, hogy egyaránt a „lélek” szót alkalmazzuk ar-
ra a fogalompárra, amely a héber gondolkodásban rúah és 
nefes, arabul: ruh és nafs, görögül  és , latinul 
spiritus vagy intellectus vagy animus és anima, szanszkri-
tul atman és bhútatman vagy dzsíva, és még sorolhatnánk. 
Mert ha biblikus alapon nem is beszélhetünk a pneümáról 
vagy spiritusról úgy, mint az ember szubsztanciális jellegű 
alkotórészéről, a pszükhétől való megkülönböztetésének 
szükségessége azonban mégis nyilvánvaló. Sőt a jézusi – 
alapvetően iniciatikus – moralitás lényegéből egyértelmű-
en ez következik. Legyen itt szó például Krisztus szeretet-
értelmezéséről. A tanítványok számára egyszerre szükséges 
a természetes szeretetkapcsolatok nullára redukálása (Lk 
14,26–27), valamint az úgynevezett ellenségszeretet posz-
tulátuma (Mt 5,44–45). Mindez persze egyfajta magasabb 

irányba, az isteni tökéletesség (Mt 5,48) felé való transzfor-
máció értelmében.3 Kierkegaard (1964) ezt az agapé értel-
mezésében a nem preferenciális szeretet megvalósításaként 
aposztrofálja.4 Mindez pedig a pszükhében lévő természetes 
vonzások és taszítások pneumatikus regulációját feltétele-
zi. De gondolhatunk az önmegtagadásra is, hiszen a radi-
kális jézusi spiritualitás egyik sarokköve a saját pszükhé 
megutálása, ami a tanítványság feltétele (Lk 14,26). Vagy a 
pszükhé elveszítésének szükségessége annak megtalálása 
érdekében (Mt 10,39). A pneümától való újonnan születés, 
az istengyermekség mint a nem testtől és vértől, nem a fér-
fi  akaratából, hanem , Istentől vagy Istenből való 
születettség metaforái (Jn 1,12–13) a legszorosabb összefüg-
gésben állnak ezzel. A páli és a jánosi teológia ide vonatkozó 
egyéb momentumaira most nem térhetünk ki.

Ezek után a fennálló nyelvi zűrzavar tekintetében csak 
egyetlen, szinte már állatorvosi lónak is nevezhető locus 
classicusra hadd utaljak: 1Kor 2,13–14; 3,1. , 
, / . A protestáns új fordítás a 
-t itt „lelkiként”, a -t pedig „nem 
lelkiként” adja vissza…

Szerintem az a legnagyobb mai probléma, hogy ugyan 
a Biblia egységben látja a nefest és a baszart, a -t és 
a -ot, de a mai ember tudatos vagy nem tudatosított 
szemléleti bázisa mégsem ez, hanem a karteziánus dichotó-
mia. Azaz a res extensa és a res cogitans megkülönbözteté-
se, ami tehát a korporális és nem korporális mentén válasz-
tódik szét. Ebből is következik és közkeletű ma a spiritua-
litásnak a mentális és az emocionális, tehát összességében 
a pszichikus szférában való értelmezése. A kifelé forduló 
– és ezt most jól értsük: nem bentről a lélek alapján túl-
ról, hanem kintről, kívülről – ide értve a pszichikus szfé-
ra vonzásait és taszításait is! – inspirációt merítő lelkisé-
gi formák szükségképpen célt tévesztenek. Hiszen ez azt 
a következetlen hitet is implikálja, „amely szerint az em-
ber itt-és-most pszichizmusa, itt-és-most öntudata (vagy-

 3 Amely isteni tökéletességnek lényeges eleme a személyválogatás 
hiánya: Mt 5,45!
 4 Hasonlóképpen vélekedik erről Sienai Szent Katalin is: „Az Úr szent 
csele, hogy kiemeljen bennünket a tökéletlenségből: az általános szere-
teten túl különleges lelki szeretetet ébreszt bennünk egy teremtmény 
iránt. Ezáltal a tökéletlen lélek gyakorolja magát az erényben, leveti 
tökéletlenségét, és szívét megszabadítja minden más teremtménytől, 
akiket érzéki módon szeretett; eltávolít minden más szenvedélyt, és csak 
Istenért szereti őket; apját, anyját, nővérét és testvéreit. Ezzel az emberek 
iránti rendezett szeretettel, amelyet Istentől kapott, elkergeti a rendetlen 
szeretetet, amellyel korábban szerette a teremtményeket.” (Kiemelés tő-
lem.) Sienai Szent Katalin é. n., 69–70. o. Ugyanő írja: „Az önszeretet 
elválaszt téged Istentől és a felebaráttól, az igazi szeretet pedig egyesít 
velük; az a halált adja neked, ez az életet; az a sötétség, ez a világosság; 
az a háború, ez a béke; az összeszűkíti a szívet, mert nem érted meg sem 
önmagadat, sem a felebarátot; az isteni szeretet pedig kitágítja, magába 
fogadva a barátokat, ellenségeket és minden értelmes teremtményt; hi-
szen Krisztus érzületét öltötte magára, és ezért követi őt.” Uo. 73–74. o.
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is az, hogy minek tudja, mivel azonosítja önmagát), az a 
bizonyos örök princípium, amiben az ember halhatatlan-
sága megvalósul” (Buji 2009, 295. o.).

Megvilágító erejű ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban 
a pszichiáter és teológus Rama P. Coomaraswamynak, a 
nagy vallásbölcselő és művészettörténész, Ananda Ken-
tish Coomaraswamy fi ának a tanulmánya, amelynek cí-
me: Th e Problems that Result from Locating Spirituality 
in the Psyche, amit így lehetne visszaadni: „A spiritua-
litásnak a pszükhébe helyezéséből fakadó problémák.” 
(Coomaraswamy é. n.)

Egy barátom a spirituális törekvést a hőlégballonnal va-
ló utazáshoz hasonlította. Szükség van a tűz felhajtó ere-
jére, amely átizzítja a levegőt, felemel és a cél felé repít. És 
egyúttal szükség van a homokzsákoktól, a nehezékektől va-
ló megszabadulásra is, mert anélkül nem fog felemelkedni 
a hőlégballon. Hasonlót fejez ki Evangélikus énekesköny-
vünk 497. énekének 5. versszaka, igaz, más aspektusból:

„Időnk eliramlik, éveink sietnek.
Ami elveszendő, ne mondd azt tiednek!
Keress múlhatatlant, ha azt megtalálod,
Istent országában mindörökké áldod.” 
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A szoros értelemben vett ókeresztény – vagyis a constanti-
nusi fordulat (312–313/325) előtti – időszak keresztény szer-
zői teológiailag nem igazán refl ektáltak a Szentlélek kérdé-
sére. Ebből kifolyólag az első, kifejezetten a Szentléleknek 
szentelt teológiai értekezések csupán a 4. század második 
felében jelentek meg.1 Ennek elsődleges oka abban rejlik, 
hogy az ókeresztény korban a kibontakozó keresztény kö-
zösségek tagjai, a Krisztus-hívők mély meggyőződéssel 
hitték, hogy a Szentlélek jelen van a körükben;2 jelen van a 

 1 Vak Didümosz (kb. 313–398) A Szentlélekről című munkáját a 360-as 
évek elején írta. Befolyásolta Kaiszareai Baszileiosz kb. egy évtizeddel 
később írt, hasonló című művét. Lásd Ayres 2010. 
 2 A Szentlélekről szóló ókeresztény tanítás kibontakozását és fejlő-
dését (Ágostonnal bezárólag) nagyszerűen végig lehet követni a Wolf-

názáreti Jézusban mint Krisztusban (lásd Hurtado 2008), 
a hívők testvériségében.3

Az első keresztény nemzedékek számára a Szentlélek 
jelenléte tulajdonképpen az idők nagyon közeli végét jele-
nítette meg. Ezért is kapcsolódott a belé vetett hit, mint-
egy szétválaszthatatlanul, a feltámadt Krisztusba vetett 

Dieter Hauschild és Wolker Henning Drecoll által összeállított – mind 
az eredeti (görög, latin, szír, kopt nyelvű) szövegeket, mind pedig azok 
német, illetve francia fordításait tartalmazó – szöveggyűjteményben. 
A jelen tanulmány nagymértékben támaszkodik erre a megkerülhe-
tetlen munkára (annak francia változatára), amely a tárgyalt kérdés-
re vonatkozólag tartalmas – általános, illetve ókeresztény szerzőkre 
lebontott – szakirodalmi jegyzéket (XXIX–LV. o.) is tartalmaz. Lásd 
Hauschild–Drecoll 2004. 
 3 Lásd például Haag 1997; u 2006.
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eszkatologikus hithez, aki a kegyelme révén üdvözíti a ben-
ne hívőket. 

Ennek a hitnek a megfogalmazása minden bizonnyal az 
antiókhiai ősközösségben történt meg. Itt kristályosodott 
ki az a meggyőződés, hogy valójában a Krisztus-hívők ké-
pezik Isten igazi/valódi népét (verus Israel4); ők azok, akik 
megkapták Isten Lelkét. A közhiedelemmel ellentétben te-
hát a közösséget nem a Lélek kiáradása hozta létre, hanem 
a Lélek kiáradt, mert az együtt maradt tanítványok – bízva 
a feltámadt Krisztus ígéretében – várták annak kiáradását, 
hogy hirdethessék az örömhírt (lásd ApCsel 2,1–4)! A názá-
reti Jézus halálát követő pünkösdkor tehát tulajdonképpen 
Istennek a Jóel 3,1-ben megfogalmazott ígérete („kiárasz-
tom Lelkemet”) teljesedett be.

1Kor 3,16 („Isten temploma vagytok, s az Isten Lelke la-
kik bennetek”), Róm 8,9 („ti nem test, hanem Lélek szerint 
éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek”), de különös-
képpen Jn 14,26 („a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a 
nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre, 
és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek”) jelzi, 
hogy szótériológiai kapcsolat áll fenn a Lélek és a Krisztus-
hívők, illetve a Lélek és az örömhír (kérügma) között. Ez el-
sődlegesen az ember eszkatologikus megújulását szolgálja.  

Ennek fényében teljesen nyilvánvaló, hogy a Lélekre vo-
natkozó ókeresztény meggyőződés tulajdonképpen azt te-
szi lehetővé, hogy a Krisztus-hívő − egyénileg és főképpen 
közösségileg – elgondolja magát a világban; vagyis meg-
határozza a saját helyét és helyzetét, kikristályosítsa a sa-
ját identitását.5

A tanítás megfogalmazásának első stádiuma: 

a 2. század 

A 2. században a keresztény szerzők csupán kijelentéseket 
tettek, de külön és elmélyülten nem foglalkoztak a Szent-
lélek kérdésével. Az volt a meggyőződésük, hogy a Lélek 
egyrészt az isteni cselekvések lényeges eleme, másrészt pe-
dig egyértelműen az Isten lényéhez tartozik.6 

Ebben az időszakban alapvetően két, egymással szo-
rosan összefüggő kérdéskörben találkozunk a Szentlélek-
re vonatkozó kitételekkel:

1. Az egyik az Írás és az egyház problematikája, amely-
nek keretében felmerül a Lélek és a történelem viszonya.

2. A másik az ember, valamint az ő megvilágosításá-

 4 A kérdés nemzetközi szakirodalma igen jelentős. Lásd például 
Filoramo–Gianotto 2001; Durante Mangoni–Jossa 2006; Bren-
necke 2006; Dassmann 2006. 
 5 Az ókeresztények identitásmeghatározásának a kérdése az utóbbi 
években a nemzetközi kutatás érdeklődésének középpontjába került. 
Lásd például: Early Christian Identities 2007; Faivre–Faivre 2008; 
Holmberg–Winninge 2008; Cilières 2009; Mimouni 2010. 
 6 Lásd például Jusztinosz: Párbeszéd a zsidó Trüphónnal, 32,2; 56,3.

nak, megszentelésének és a kegyelem adományaival való 
elhalmozásának a kérdése, amelyben fontos és tevékeny 
szerep hárul a Lélekre.

Mindeközben soha nem téveszthetjük szem elől azt a 
2. századi történelmi kontextust, amelyben a keresztény-
ség kibontakozott, s amelyben a Krisztus-hívők társadalmi 
szempontból marginálisnak mondható vallási kisebbséget 
alkottak. A Jézus-esemény többféle, esetenként ugyanab-
ban a relatíve kisszámú közösségben egymással párhuza-
mosan létező értelmezésének időszakában ugyanis az úgy-
nevezett „nagyegyházi” irányzatnak kétfrontos ideológiai/
teológiai küzdelmet kellett folytatnia ahhoz, hogy a saját 
identitását világosan körülhatárolja és megfogalmazza.

A külvilág irányába ez a küzdelem egyrészt a szintén 
ebben az időszakban kibontakozó és a zsidó identitást új-
rafogalmazó rabbinikus judaizmussal,7 másrészt pedig a 
hellenisztikus fi lozófi ával szemben zajlott.

Belső körben a markáns dualizmust megjelenítő gnosz-
ticizmus8 (kissé leegyszerűsítve: anyag és lélek erőteljes 
szembeállítása, üdvözülés a tudás révén), illetve a prófé-
tai szellemet és lelkületet előtérbe helyező montanizmus9 
(a Lélek túlhangsúlyozása, a világvége közeliségébe vetett 
hit) jelentettek problémát.

Ebben a kontextusban az alapkérdést értelemszerű-
en az igazság megismerése jelentette. Ez azonban nem re-
kedhetett meg a tudás, az ismeret szintjén, hanem ki kel-
lett hatnia az ember magatartására, mindennapi életére is. 
A megismert igazságnak szétválaszthatatlanul össze kel-
lett függnie a megélt élettel. 

A Szentlélekre vonatkozó tanítás megfogalmazásának 
első stádiuma tehát tulajdonképpen a kereszténység el-
ső „tömegesedési” krízishelyzetével függ össze a 2. szá-
zad második felében.10 A közösségek létszámnövekedésé-
vel egy időben és mintegy azzal párhuzamosan a nézetkü-
lönbségek egyre inkább kiengesztelhetetlen szembenállássá 
fajultak.

A konfl iktus(ok) középpontjában a kinyilatkoztatás 
kérdése állt. Ezt a helyzetet a szóbeli hagyomány írásban 
történő rögzítése, illetve ennek a szóbeliséggel szembeni 
elsőbbsége, normatív jellegűvé válása idézte elő. Ez a bib-
liai kánon, valamint a hitszabályok (regula fi dei / kanon 

 7 Lásd például Jaffé 2005; u 2007; Teppler 2007. 
 8 A hatalmas nemzetközi szakirodalomból lásd például Williams 
1996; Holzhausen 2002; King 2003; Marjanen 2005a; Markschies 
2006; Chiapparini 2006; Pearson 2007; Weiss 2008; Aland 2009. 
Magyar nyelven a kérdésnek gyakorlatilag nincs szakirodalma. Filo-
ramo 2000, amely eredetileg 1983-ban jelent meg, a minősíthetetlen 
fordítás miatt alig használható.
 9 Lásd például Tabbernee 1997; Hirschmann 2005 (rec. Szlá-
vik 2009); Marjanen 2005b; Marjanen 2005c; Tabbernee 2007; 
Tabbernee–Lampe 2008. Magyar nyelven lásd Szlávik 2006. 
 10 A Római Birodalom társadalmának átalakulási folyamatait írja le 
Alföldi 2000.
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tész ekklésziasz) meghatározásának, ugyanakkor pedig a 
világban való tartós létre történő intézményes és társadal-
mi berendezkedés időszaka. A keresztények ugyanis belát-
ták, hogy Krisztus második eljövetele a közeljövőben nem 
igazán várható; az egyre inkább a beláthatatlan jövőbe to-
lódik ki. Ennek következtében szükségessé vált a közössé-
gek megszervezése.

Az első Krisztus-hívő nemzedékek értelemszerűen az 
Isten Lelke inspirálta Írásokat (a későbbi Ószövetséget) te-
kintették a kinyilatkoztatás normatív forrásainak. Később 
azonban ezt a megnevezést az apostolok írásaira is elkezd-
ték alkalmazni.11 Mivel a 2. században Markión12 rendkí-
vül szűkre (Lukács evangéliumára, valamint Pál apostol 
válogatott és egyben a feltételezett zsidó elemektől „meg-
tisztított” leveleinek gyűjteményére) szabta az elfogadható 
apostoli írások számát, az egyház egy általánosan elfoga-
dott „újszövetségi” kánon meghatározására kényszerült.13 
Itt szintén az Isten Lelke és az inspiráltság elismerése alap-
ján történt a válogatás az apostolok nevei alatt közkézen 
forgó szövegek között. Kulcskérdéssé vált az igazság és an-
nak megismerhetősége, ami a korabeli apologetikus iro-
dalom14 egyik alapmotívuma. Ekkor vált meggyőződés-
sé az a nézet, miszerint az igazságot Isten Lelke ismertette 
meg néhány kiválasztott emberrel; illetve, hogy az igaz-
ságot alapjában véve az Isten Lelke segítségével érthetik 
meg az írásmagyarázók. Ez azt jelenti, hogy tulajdonkép-
pen Isten Lelke az, aki az igazságot megismerteti és meg-
érteti. Jusztinosz vértanú (Róma, a 2. század közepe) pél-
dául vallotta, hogy az emberi értelem számára Isten csak 
a Szentlelken keresztül válik hozzáférhetővé.15 Ebből kifo-
lyólag a Léleknek a közösségben fellelhető adományai (az 
isteni karizmák) mindenekelőtt az igazság megismerésére 
és az igehirdetésre (az igazság megismertetésére) irányul-
nak, azokat szolgálják.

Perdöntő – és a kereszténység jövője, fejlődése szem-
pontjából lassan-lassan meghatározó – kérdéssé vált, hogy 
hol és kiben munkálkodik a Lélek. Az ősközösségi időket 
idéző prófétában, aki a Lélek birtokában normatív módon 
hirdeti az igazságot; avagy a jövőbe mutató fejlődési irány-
vonalat megjelenítő és megtestesítő karizmatikus püspök-
ben, aki a Lélek tekintélyét vindikálja magának (például 
Antiókhiai Ignác a 2. század elején)? 

Idővel elkerülhetetlenné vált a hatalmi/tekintélyi konf-
liktus. Ez az intézményesedést kikényszerítő első töme-
gesedéssel a 2. század utolsó évtizedeiben be is követke-
zett. A montanizmus tulajdonképpen a „karizmatikusok” 

 11 Lásd például 2Pét 3,16, amely Pál leveleit már az Írások közé sorolja.
 12 Lásd például May–Greschat 2002; Räisänen 2005; Moll 2010. 
 13 Lásd például Leppa 2005; Aragione–Junod–Norelli 2005; 
Norelli 2007; Schroter 2007; McDonald 2007; Brakke 2010. 
 14 Lásd például Wartelle 2011; Pouderon 2005. 
 15 Jusztinosz: Párbeszéd a zsidó Trüphónnal, 4,1.

(„konzervatívok”) és az egyházi tisztségviselők („újítók”) 
nyílt szembenállását jeleníti meg. Az összecsapás közép-
pontjában a kinyilatkoztatás, az igazság és a normativitás 
kérdései álltak.

Ehhez az intézményes, a közösségi szerepeket/szolgá-
latokat érintő konfl iktushoz társult egy másik, elsősorban 
a közösség (ön)meghatározására vonatkozó intellektuális/
teológiai nézetkülönbség, amely a gnoszticizmusban öl-
tött testet. A gnosztikusok – ellentétben a montanistákkal, 
akik elkülönülő közösségeket hoztak létre – többnyire az 
egyházi közösségen belül, de valamiféleképpen elkülönül-
ve határozták meg magukat. Ezt az elkülönülést az a ki-
tétel legitimálta, hogy a gnosztikus keresztények egyfajta 
„titkos” kinyilatkoztatásokat birtokolnak, amelyek mássá 
(„felsőbbrendűvé”) teszik őket a „tömegkeresztényekhez” 
képest. Miközben ugyanis a hit mindenki (értsd a tömeg) 
számára hozzáférhető, addig a tudás/ismeret () 
csupán kevesek kiváltsága. Márpedig a gnosztikus nem 
a hit, hanem az igazság ismerete révén üdvözült. Mindez 
abban a korban természetesen bizonyos műveltségi szin-
tet feltételezett – ami nem mindenki számára volt elérhe-
tő –, s értelemszerűen összefüggött egyfajta gazdasági-tár-
sadalmi pozícióval is.

A gnosztikusok (elsősorban a valentiniánusok: Ptole-
maiosz16 és Herakleon17) az igazság megismerését lehetővé 
tevő emberi értelmet/intellektust az emberbe lehelt isteni 
Lélek (1Móz 2,7) részeként értelmezték. Ezt ugyan a földi 
lét korlátozta és megrontotta, de ennek ellenére megma-
radt az intellektusnak a transzcendensre való irányultsága. 
Önerejéből ugyan képtelen eljutni az igazság megismeré-
sére; de ez az isteni rész mégis lehetővé teszi a megváltást.

A kereszténység „nagyegyházi” irányzata tehát ebben 
a külső, de főképpen belső konfl iktusos helyzetben kristá-
lyosította ki a Szentlélekre vonatkozó tanítást. Ez értelem-
szerűen összefonódott a szótériológiával és az ekk lé zi o ló-
gi á val. Ily módon a Lélek, az üdvösség és az egyház kérdé-
sei lényegében véve szétválaszthatatlanokká váltak. Ahhoz, 
hogy ezt a folyamatot pontosan megértsük, elsősorban azt 
kell szem előtt tartanunk, hogy az általános felekezeti egy-
háztörténeti felfogással ellentétben18 az úgynevezett eret-

 16 Lásd például Markschies 2000. 
 17 Lásd például Wucherpfenning 2002; Kaler–Bussières 2006. 
 18 Marton József szerint például: „Az evangéliumokban található, 
majd a hitvallásokban megfogalmazott tanítást nem minden keresztény 
fogadta el változatlanul és fenntartás nélkül, és nem minden egyházi író 
tanítására illettek rá a keresztény tanítás igaz voltának ismertetőjelei. 
Azokat, akik az egyház hivatalos hitbeli felfogásával szembefordultak, 
azt megtagadták, és mást hirdettek, eretnekeknek, heretikusoknak 
hívjuk. (…) a herezis nem más, mint válogatás a kinyilatkoztatott 
igazságok között, egyesek elfogadása, mások elvetése, tehát valamely 
kinyilatkoztatott igazság vagy igazságok tudatos tagadása, és a kétség-
be vont igazsággal ellentétes nézetek hirdetése, tévtanítás.” Marton 
2004, 93. o. Lásd még Szántó 1987.
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Szentlélek és ember az ókeresztény szerzőknél a

nekség (heterodoxia) egyáltalán nem az „igaz tanítás” (or-
todoxia) megrontása. Az „eretnekség” valójában egy utóla-
gos pejoratív jelző; a „nagyegyházi” győztes irányzat által a 
korabeli konkurens irányzatokkal szemben visszamenőle-
ges hatállyal érvényesített minősítés és értékítélet.19 Hiszen 
alapjában véve maga az „eretnekség” az, ami kikénysze-
ríti az „ortodoxia” kidolgozását, pontosítását és normatív 
meghatározását; és aminek alapján később ítélkezni lehet 
az elmúlt korok és személyek tanításai felett.

A szentlélektan meghatározásának kezdeti folyamatá-
ban alapjában véve két lényeges, egymástól eltérő – mond-
hatni szembenálló – elképzelés/koncepció körvonalazódott.

1. Az egyik szerint az ember – (édenkerti) bukása révén 
– elveszítette eredeti állapotát. Ebből az állapotból, az ado-
mányai révén, a Lélek valamit helyreállít; vagyis az embert 
az eredeti állapot közelségébe juttatja. A kiindulópont tehát 
egy negatív emberszemlélet, amely az embert eleve rossz-
nak és bűnösnek tételezi. Ez a koncepció teljes mértékben 
a múltra irányul; egy feltételezett eredeti tökéletes állapot 
helyreállítását tekinti végcélnak. Képviselői elsősorban nyu-
gati, latin nyelvű szerzők (például Tertullianus és Ágoston).

2. A másik tanítás egy lényegesen pozitívabb ember-
felfogást – és ennek következtében jövőre irányuló néze-
tet – képvisel. Eszerint a Szentlélek az embert lényegében 
véve újraformálja, aminek eredményeképpen az ember, 
eszkatológiai szempontból, valami új dologgal gazdago-
dik. A többnyire keleti, görög nyelvű szerzők tehát nem egy 
hipotetikus múltbeli állapotot akarnak helyreállítani, ha-
nem az eljövendő örök életet/boldogságot vételezik előre.

A tanítás megfogalmazásának második stádiuma: 

a 3. század eleje

A 2. század végén Lyoni Irenaeus20 († 200 körül) egyfajta 
fordulópontot jelent a Szentlélekről szóló tanítás kikristá-
lyosodásának folyamatában.21 Konkrét helyzete a gyengén 
intézményesedett 2. századi kereszténységhez köti, ellen-
ben nézetei már a következő századot idézik. 

Irenaeus a Lelket az isteni bölcsességgel azonosítja, és 
megkísérli elméletileg/teológiailag is megfogni, megfogal-
mazni a Szentháromságot. Számára teljesen egyértelmű, 
hogy ahol az egyház, ott van az Isten Lelke is, illetve ahol 
az Isten Lelke, ott van maga az egyház is, és vele együtt a 
kegyelem teljessége, mivel a Lélek maga az igazság.22 Eb-

 19 A kérdésnek nincs magyar szakirodalma. Lásd például Le Boul-
luec 1985; u 2003; Ehrman 2003; Norelli 2009; Perrotta 2008.
 20 A szerzőre és teológiai gondolkodására vonatkozóan lásd például 
Osborn 2001; Sesboüé 2000; Benats 2006; Steenberg 2008.
 21 Lásd Leahy 2010.
 22 Irenaeus: Az eretnekségek ellen, vagy a hamisan tudásnak nevezett 
eszmék cáfolata, III,24,1.

ből mintegy értelemszerűen következik, hogy az „eretne-
kek” (pontosabban heterodoxok) nem birtokolják – nem 
birtokolhatják (!) – a Lelket, mert ők az egyházon kívül 
vannak; még akkor is, ha a valóságban és ténylegesen tag-
jai az adott keresztény közösségnek.

A spirituális gnosztikusok individualista és elitista fel-
fogásával szemben Irenaeus a linearitásos üdvtörténetet 
hangsúlyozza; vagyis a próféták és az apostolok (illetve 
azok utódai: a püspökök) folytonosságát/kontinuitását hir-
deti. Ennek értelmében a Szentlélek folyamatosan ismer-
tette az isteni üdvtervet, ami lényegében véve a teremtés 
és a megváltás összekapcsolását jelenti. Más szóval: a meg-
váltás teljesítette be a teremtést!

Az üdvtörténeti folytonosságból egyértelműen követ-
kezik, hogy Krisztus Lelke jelen volt már a régi szövet-
ségben is; másképpen fogalmazva: a régi szövetségben is 
Krisztus Lelke volt jelen! Az isteni üdvterv folyamatos is-
mertetése pedig egy progresszív nevelési folyamatot felté-
telez, amely az egyházzal kötött új szövetségben csúcsoso-
dik ki és teljesedik be.

Az Írások vonatkozásában Irenaeus erőteljesen hangsú-
lyozza, hogy azok magyarázatára kizárólag az egyház hi-
vatott. Számára az egyház testesíti meg ugyanis azt az „új 
emberiséget”, amely Isten hasonlatosságára, Krisztusban 
és Krisztus által teremtetett, és amelyet maga a Szentlélek 
munkált ki. Mindebből értelemszerűen következik, hogy 
a tökéletes ember kizárólag az egyházban valósulhat/való-
sítható meg, mivel Isten Lelke kizárólag ott működik! Az 
egyház ugyanis „Isten új népe”; a Lélek ígéreteinek töké-
letes megvalósítása. 

A Krisztus-hívő a keresztségben egyesül a Lélekkel, 
ily módon részesül az isteni halhatatlanságban, és vég-
eredményben megkapja a tökéletes emberré való válás le-
hetőségét.

Irenaeus Keleten élő kortársa, Alexandriai Kelemen 
(† 215 körül)23 azt vallja, hogy a keresztény lét állandó fel-
adat, a keresztség kegyelmének folyamatos tudatosítása a 
tökéletesedés irányába való fejlődés céljából. Ezért a keresz-
tény igazságos életet él (igazságban él), amely élet megál-
lás nélküli menetelés a végső cél felé. Ez a cél pedig nem 
más, mint az Isten képmásának számító ember hivatásá-
nak a beteljesítése a tudás/ismeret és a cselekedetek révén. 
Ebből kifolyólag a Lélek adományai egyidejűleg jelentik az 
alapot és a kötelezettségeket: a kereszténynek spirituális-
sá kell válnia a benne lakó Léleknek köszönhetően, akit a 
keresztség szentsége révén birtokol.

Ebben az időszakban (a 3. század legeleje) a Lélek még 
minden „igazi” keresztény számára elérhető volt. Rövi-
desen azonban, a kereszténység és az egyházszervezet 
klerikalizálódási folyamatának eredményeképpen a Lé-

 23 A szerzőre vonatkozóan lásd például Osborn 2005;. Feulner 2006; 
Ashwin-Siejkowski 2008. 



d  6 0

b FIGYELŐ

lek teljes értékű és mértékű birtoklása a püspök (a közös-
ség vezetője és az apostolok utódja) kiváltsága lesz.

Órigenész († 254)24 – az ókereszténység egyik legna-
gyobb formátumú gondolkodója – ezen folyamat köze-
pette rendszerezte többek között a Szentlélekre vonatko-
zó korabeli nézeteket is (lásd például A Princípiumokról, 
I,3; II,7; III,4; IV,1–2).25 Ő a Krisztus-hívő elsődleges élet-
célját Isten és az igazság megismerésében határozta meg; 
mindenekelőtt az Írások felett való elmélkedés és gondol-
kodás révén. Mindezt természetesen a Szentlélek megvi-
lágosító támogatásával tartotta megvalósíthatónak. Hi-
szen az ily módon megszerezhető ismeret tulajdonképpen 
– és egyben – karizmát is jelent(ett), ami csak kevesek (a 
pneumatikusok) kiváltsága. A bölcsesség ugyanis a Szent-
lélek olyan és azon adománya, amely lehetővé teszi az iste-
ni dimenzióba való felemelkedést. Ez ugyanakkor magas 
fokú spiritualitást és etikai magatartást feltételez.

A Szentlélekről szóló tanítás és az etikai követelmé-
nyek órigenészi összekapcsolása azt jelentette, hogy a ke-
resztség révén – az uralkodó nézettel ellentétben (példá-
ul Irenaeus, Kelemen) – nem minden keresztény részesült 
a Lélekben. Ez egyedül a valóban megtértek, az erkölcsi-
leg „tiszta” keresztények kiváltságának számított, ami ér-
telemszerűen szöges ellentétben állt az intézményi pozíci-
ót/hivatalt betöltő püspökök egyre erőteljesebben megfo-
galmazódó igényével.26

Órigenész felfogásában a Lélek birtoklását nem a be-
töltött egyházi funkció, hanem a személyes magatartás és 
az életvitel mutatta. Számára a „szentek” élete folyamatos 
haladást (állandó úton levést) jelentett a tökéletesség irá-
nyába, amely a világtól való egyre nagyobb mértékű elsza-
kadás képességével volt mérhető. Tulajdonképpen ez a vi-
lágtól való elszakadási képesség semlegesítette (egyenlítet-
te ki) a „bűnbeesést”, vagyis az Istentől való távol kerülést.

Órigenész szerint az üdvösség elnyerése tulajdonkép-
pen az ember önnevelő átalakulása révén valósul meg. Ez 
az átalakulás Jézus Krisztusban történik, és a Lélek hajt-
ja végre.27 

Mindennek fényében egyáltalán nem véletlen tehát, 
hogy az aszketika, a misztika és a kritikus ekkléziológia 
egyszerűen elképzelhetetlen Órigenész tanítása nélkül. 
Ezért is került más-más fejlődési pályára a latin nyelvű 
nyugati és a görög nyelvű keleti keresztény teológia. Hiszen 

 24 A hatalmas méretű nemzetközi szakirodalomból lásd újabban: 
McGuckin 2004; McGuckin 2006; Cocchini 2006. Magyar nyelven 
mind Kelemenre, mind pedig Órigenészre vonatkozóan lásd: Somos 
2001. 
 25 Lásd Órigenész 2003.
 26 Az Órigenész műveiben tetten érhető és nyomon követhető egyházi 
közösségi és intézményi változások vonatkozásában lásd Jakab 2004, 
188–214. o.
 27 Kelemen és Órigenész vonatkozásában lásd Rutherford 2010, 
32–56. o.

a kereszténység második „tömegesedési” krízishelyzetében 
(földrajzi elterjedés, demográfi ai növekedés és erőteljes tár-
sadalmi diff erenciálódás) – a látszólagos és megtévesztő 
formai azonosság és egyformaság ellenére (bürokratikus 
egyházi intézményrendszer, klerikusok és laikusok elkü-
lönülése)28 – a válaszok és megoldások olyan markáns tar-
talmi eltéréseket mutattak, amelyek a későbbi korokban 
meghatározóvá és mondhatni áthidalhatatlanná váltak. 

A tanítás megfogalmazásának harmadik stádiuma: 

a 4. század

A 3. század 260-as éveiben elkezdődő és mintegy 40 évig 
tartó nyugalmi időszak kedvezett a kereszténység elterje-
désének, a hívők intellektuális és spirituális ellanyhulásá-
nak, valamint az intézményi struktúra megerősödésének. 
Mindezt főképpen a Diocletianus császár által 303-ban 
kirobbantott – és lényeges regionális eltéréseket mutató, 
312/313-ig tartó – keresztényüldözés,29 illetve az általa fel-
színre hozott belső egyházi problémák halmaza tette nyil-
vánvalóvá. Ebben az időszakban elsekélyesedett a teológiai 
gondolkodás is: nem voltak jelentős viták, és nem ismerünk 
kimagasló személyiségeket sem.30

A 4. század elején az alapvető hitbeli problémát Jézus 
Krisztus istenségének a kérdése jelentette. Arius/Areiosz 
(260–336), akiről az irányzat a nevét kapta (arianizmus), 
természetesen a (Szent)Lelket is teremtménynek tekintet-
te. Ez a kitétel azonban nem került a politikai és társadal-
mi megosztottságot is eredményező teológiai viták közép-
pontjába (Lásd Maraval 2005; 313–348. o.).

A császári hatalom hatékony támogatásának köszönhe-
tően a 4. század közepére nyilvánvalóvá vált, hogy a Római 
Birodalom meghatározó vallási tényezője a kereszténység 
lett. Ekkor az egyház már de facto birodalmi volt. Egyben 
elkezdődött a tömegesedés folyamata, amellyel párhuza-
mosan – és mintegy ennek ellensúlyozásképpen – elkezd-
tek kibontakozni az aszketikus/monasztikus,31 illetve a ka-
rizmatikus mozgalmak.

Ebben a kontextusban került sor a 350-es évek végén a 
Szentlélek istenségének markánsabb tagadására, ami érte-
lemszerűen szükségessé tette a róla szóló tanítás kifejtését.

 28 Lásd például Faivre 1992; Faivre 1999.
 29 Lásd például Twomey–Humphries 2009; Aubreville 2009. 
 30 Egyetlen jelentős kivétel Szamoszatai Paulosz antiókhiai püspök 
esete. A teológiai vitát a politikai hatalmi kérdésekkel ötvöző egyházi 
probléma mintegy előrevetítette a 4. században meghonosodó és ál-
talánossá váló gyakorlatot: a vitás egyházi kérdéseknek és belső konfl ik-
tusoknak a politikai hatalom közreműködésével történő megoldását. 
Lásd Jakab 2010.
 31 Lásd például Desprez 1998; Merkt 2008; Filoramo 2010. Magyar 
nyelven lásd Puskely 2001. 
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Alexandriai Atanáz/Athanasziosz (296–373)32 a szentlé-
lektant összekapcsolta a krisztológiával és a szó té ri o ló gi á-
val. Azt hangsúlyozta, hogy az a Lélek, akivel a hívők egy-
részt a bibliai kinyilatkoztatásban, másrészt pedig a spi-
rituális tapasztalatok révén találkoznak, tulajdonképpen 
Krisztus és Isten Lelke. Az Atya ugyanis minden esetben 
a Fiún keresztül a Lélek által cselekszik, a teremtésben és 
a megváltásban egyaránt. Az Atya – Fiú – Szentlélek te-
hát egyenrangúak (azonos természetűek), és ők együtte-
sen maga az Isten.

Mivel a Lélek az elesett embert átalakítja és megújítja, 
ennek köszönhetően az ember, mint a Fiú képmása, újból 
Isten képmása lehet. A Fiún keresztül tehát az ember újra 
eljut Istenhez; eljut az istengyermekség állapotába; mint-
egy lehetőséget kap a „megistenülésre” (lásd például Rus-
sell 2004)!

Kaiszareai Baszileiosz/Nagy Vazul (329–379) számá-
ra (lásd például Girardi 1998), aki a Szentlélek istenségét 
tagadókkal szemben megírta A Szentlélekről szóló nagy 
horderejű teológiai értekezését (kb. 374–375), teljesen egy-
értelmű, hogy a Szentlélek nem más, mint maga a Megvi-
lágosító, aki feltárja és megerősíti az Írásokban fellelhető 
igazságot. Ennek a megvilágosításnak köszönhetően – Jé-
zus Krisztus közvetítésével − az emberi lélek egy megtisz-
tító felemelkedésben egyre közelebb kerülhet Istenhez, 
egészen a személyes találkozásig. Ebben a folyamatban – 
amely tulajdonképpen egy állandó Krisztus-követés, fo-
lyamatos együttműködésben a Szentlélekkel – válik a ke-
resztény ténylegesen emberré; vagyis spirituális lénnyé, 
akit a keresztségen keresztül az isteni kegyelem ereje táplál.

Nagyon lényeges kitétel azonban, hogy a Lélek szerinti 
élet csakis és kizárólag az egyházi közösségben lehetséges! 
Ily módon a Szentlélek (elsősorban az adományai révén) 
tulajdonképpen az egyház megújító erejét jelenti; ő az, aki 
az egyházat képessé teszi a megújulásra. Ebből kifolyólag 
– s mivel a Szentlélek maga Isten – az egyháznak semmi-
képpen sem szabad üldöznie azokat a megnyilvánulásokat, 
amelyek magukon hordozzák a Lélek jeleit. Ez a gyakor-
latban azt jelenti, hogy az egyháznak teret kell engednie, 
el kell viselnie, integrálnia kell a karizmákat.

Azt lehet tehát mondani, hogy a Szentlélekről szóló ta-
nítás végső kikristályosodása lényegében a kereszténység 
harmadik „tömegesedési” krízishelyzetével függ össze. Ez 
az az időszak, amikor is az egyház kizárólagos politikai és 
társadalmi hatalmat szerez, illetve szakralizálódik (a kle-
rikusok – legalábbis a felső réteg: püspök, presbiter, diakó-
nus – közösségi tisztségviselőkből papokká válnak – lásd 
Faivre 1977, 177. o.).

Egy évvel a kereszténység hivatalos birodalmi vallássá 

 32 Lásd például Butterweck 1995; Morales 2006; Gwynn 2007; 
Weinandy 2007. 

történő nyilvánítása után,33 381-ben a konstantinápolyi zsi-
nat kimondta, hogy az igazság ismerete, az ember új élete, 
az egyház megléte és az üdvösség reménye mind-mind a 
Szentlélek erején alapszik, aki Isten. Az ekkor megfogalma-
zott hitvallás szerint „[hiszünk]… az Úr () és élet-
adó Szentlélekben, aki az Atyától származik/ered (
), akit az Atyával és a Fiúval 
azonos imádat és dicsőség illet meg (
 ), [és] aki a prófétákon keresztül 
beszélt.”34

Évszázadokkal később a Szentlélek származásáról alko-
tott eltérő nyugati és keleti felfogás képezi majd – többek 
között – az ürügyet, hogy Konstantinápoly és Róma anta-
gonisztikus hatalmi törekvései nyílt szakadásban, egymás 
kölcsönös kiközösítésében csúcsosodjanak ki.

A görög szöveg ismeretében joggal merül fel tehát a 
kérdés: honnan is származtatható a hitvallás nyugati vál-
tozatában az „és a Fiútól” (fi lioque35) 9. századi toldalék?

Nyugati viszonylatban a Szentlélekről szóló tanítás 
Ágos tonhoz (354–430) kötődik, és főképpen a donatistákkal 
folytatott vitákban kristályosodott ki.36 Ebben a sajátságos 
észak-afrikai vallási-társadalmi kontextusban elsősorban 
a tapasztalat, a vallási megtapasztalás játszott nagyon fon-
tos szerepet; szemben a keletiek sokkal intellektuálisabb 
teológiai konstrukciójával.

Ágoston számára a Szentlélek lényegében véve Isten ere-
jét jelenti. Ő teszi lehetővé, hogy az ember szeresse a Krisz-
tus által megjelenített igazságot. A Szentlélek tehát (mint 
communio és caritas) mintegy Isten szeretetét jeleníti/tes-
tesíti meg (attribútum). Ő az, aki összeköti az Atyát és a 
Fiút. Ebben a rendszerben a kegyelem tulajdonképpen az 
isteni szeretetnek a Szentlélekben elnyert ereje, amely ké-
pessé teszi az embert arra, hogy teljesítse Isten akaratát.

Ugyanakkor Ágoston felfogásában az igazi egyház egy 
szeretetközösség, ahol a Szentlélek munkálkodik, elsősor-
ban a szentségekben és azokon keresztül. Ennek fényében 
ő az „eretnekséget” értelemszerűen a szeretetközösségtől 
való elszakadásnak tekinti. Az ilyen „eretnek” közösség-
ben/egyházban érvénytelenek a szentségek, és nincs jelen 
a Szentlélek – vagyis Isten ereje és szeretete – sem.

 33 I. (Nagy) Th eodosius/Th eodosziosz császár (379–395) 380-ban 
tette meg az ortodox kereszténységet a Római Birodalom egyedüli 
és kizárólagos hivatalos vallásává, elindítva egyben a pogányok, az 
eretnekek és a zsidók üldözését.
 34 Hauschild–Drecoll 2004, 338. o. A hitvallás szövege csak a 
khalkédóni zsinat (451) dokumentumaiban maradt fenn. A konstan-
tinápolyi zsinat aktái ugyanis elvesztek.
 35 Lásd Siecienski, A. E. 2010. Th e fi lioque. History of a Doctrinal 
Controversy. New York. /Oxford Studies in Historical Th eology./
 36 Lásd Lancel, S. 2004. Szent Ágoston. Európa Kiadó, Budapest. 
/Életek & Művek./ 265–284., 470–501. o. Gaumer, M. A. 2008. Th e Evo-
lution of Donatist Th eology as Response to a Changing Late Antique 
Milieu. Augustiniana, 58. évf. 201–233. o.
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Kevésbé ismert tény – mivel a kitétel körülményeit nem 
igazán szokás emlegetni –, hogy a „szeress, és tégy, amit 
akarsz” elhíresült ágostoni mondás alapjában véve a Szent-
lélekről szóló tanítás kikristályosodása, és a donatistákkal 
folytatott heves vita kontextusába ágyazódik. Mindenek-
előtt azt jelenti, hogy a cél szentesíti az eszközöket, a (jó) 
szándék legitimálja a módszereket; vagyis az eretnekekkel 
és a skizmatikusokkal szemben akár az erőszak alkalma-
zása is megengedett, hiszen a legfőbb cél az egyház egysé-
ge és az emberek üdvözítése – ha kell, akár az akaratuk el-
lenére is; szeretetből!37

Konklúzió: tanulság a mának

Ma már teljesen nyilvánvaló, hogy a keresztény teológia 
kibontakozása, rendszerbe foglalása hosszas gondolkodá-
si folyamat – fejlődés − eredménye. Ezt a mára már teljes 
mértékben megmerevedett (dogmatizálódott) eredményt 
csak akkor tudjuk igazából megérteni és helyesen értékel-
ni, ha soha nem tévesztjük szem elől magát a folyamatot, 
ha nem vonatkoztatunk el a történeti kontextualizációtól; 
vagyis azoktól a krízishelyzetektől, amelyek a tanítást ki-
kristályosították, a pontosításokat és a kitételek világos 
megfogalmazását kikényszerítették.

Az eredmény maga ugyan elszakadhat – és napjaink-
ra már régen el is szakadt – attól a történelmi-társadalmi 
helyzettől, a kontextus és a gondolkodás/refl exió azon in-
teraktív kapcsolatától, amely kitermelte, létrehozta magát 
a textust (az egyes ókeresztény szerzők teológiai értekezé-
seit); ellenben ez a dekontextualizált eredmény egy hatalmi 
és identitáskrízisben szenvedő, intellektuálisan elsekélye-
sedő és spirituálisan kiüresedő, önmagát és főképpen ön-
maga helyét idegesen kereső kereszténység számára nem 
képes ihletforrásul szolgálni. Elsősorban azért, mert az 
ókorban, annak a kornak a fogalmi rendszerével kiérlelt 
dogmatikai formulák ismételgetése és az ahhoz való gör-
csös ragaszkodás lényegében véve egy háttal a falnak szo-
rított – és az évszázadok során számtalan egymással szem-
ben álló felekezetre bomlott – vallás élet-halál utóvédhar-
cának a benyomását kelti.

A tanulság tehát az, hogy magához a folyamathoz kell 
visszatérni, azt kell megérteni, és főképpen abból kell ih-
letet meríteni. Az ókereszténység egyházi intézmény- és 
teológiai eszmerendszere kibontakozásának szorosan ösz-
szefüggő folyamata taníthatja meg ugyanis azt a módszert, 
hogy miképpen lehet − és kell − újra és újra, lényegében 
véve minden egyes korban megteremteni a történelmi-
társadalmi kontextus és gondolkodás/refl exió interaktív 
kapcsolatát. Ennek hiányában az adott kor keresztény-
sége fáziseltolódásba kerül a saját korával. Napjainkban 

 37 Lásd Lancel 2004, 479–482. o.

például ez azt jelenti, hogy amennyiben a kereszténység-
nek a mai emberközpontú világban nincsen semmi re-
leváns mondanivalója az emberről, joggal tehetjük fel a 
kérdést: mi értelme, milyen társadalmi relevanciája van 
még a létezésének?

Közhely, hogy a tömegkereszténység ideje – legalábbis 
a fejlett euroatlanti világban − lejárt. Egy plurális, demok-
ratikus és szekularizált társadalmi közegben alig van már 
esély arra, hogy egy valójában Isten nélküli, jórészt a sze-
xualitás szabályozására fókuszáló, „keresztényinek” neve-
zett hatalmi ideológia legyen újra a politika, illetve a tár-
sadalom irányításának szervező és rendező elve. Az ezzel 
való kísérletezés valójában a szándékkal ellentétes hatást 
érhet csak el: a társadalom egy számottevő részével magát 
a kereszténységet gyűlölteti meg.

Ebben a mai kontextusban a folyamatosan társadal-
mi teret veszítő kereszténységnek tulajdonképpen az óke-
reszténység fejlődési folyamatával ellentétes utat kell/kel-
lene bejárni: a mennyiségi kereszténységtől el kell/kellene 
jutni a minőségi kereszténységig. Az ókeresztény szerzők a 
saját korukban elsősorban azért érzékelték a mennyiségben 
rejlő problémákat és veszélyeket, mert összhangban éltek 
a saját korukkal és társadalmukkal. Ez tette őket képessé 
arra, hogy az eléjük tornyosuló kérdéseket úgy válaszolják 
meg, hogy a válaszaik még a későbbi korok problémáira 
megoldásokat keresőket is megihlethessék.

Napjainkban talán az a legnagyobb – és igazi – prob-
léma, hogy a kereszténységen belül már nincs igazából 
intellektuális kapacitás a problémák érzékelésére és fő-
képpen azok tematizálására; miközben elveszett magá-
nak a múltnak, a hagyománynak is az ismerete és értése. 
Minden kimerül a múltba révedésben, a megkonstruált 
hagyomány(ok)hoz való merev és görcsös ragaszkodásban.

A kereszténység belső dinamikájának teljes kimerü-
lését talán az érzékelteti a legjobban, hogy ma már sem 
nagyobb formátumú disszidensek, sem pedig reformerek 
nem tűnnek fel a láthatáron. Mintha a kereszténység útköz-
ben elveszítette volna magát a Lelket – s ezért valamikép-
pen érthetetlenné vált számára maga a modern ember is.
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A Lélek az irodalomban… Milyen csodás, tág merítésű téma 
– gondoltam az első pillanatban. De hamar rá kellett döbben-
nem, valójában nem ismerek olyan remekművet, amely a lé-
lekről szólna; sem a szó nagybetűs értelmében, a Szentlelket 
értve alatta, sem az ember isteni részét lefedő értelemben.

Az ihlet óráiban termett irodalmi művek persze mind 
az ember érzelmi szférájához, köznapi szóhasználatban lel-
kéhez kapcsolódnak; mint tudjuk, Tóth Árpád egy elkese-
redett pillanatban a „lélek balga fényűzéseként” defi niál-
ta magát a költészetet. De amikor elkezdtem mozgósíta-
ni a fejemben lévő verstárat a Lélek szó előfordulásai után 
kutatva, folyton Babits Mihály Mint különös hírmondó cí-
mű verse ötlött eszembe:

„Mint különös hírmondó, ki nem tud semmi ujságot
mert nyáron át messze a hegytetején ült s ha este
kigyultak a város lámpái alatta, nem látta őket
sem nagyobbnak, sem közelebbnek a csillagoknál
s ha berregést hallott, találgatta: autó? vagy repülőgép?
vagy motor a síma Dunán? s ha szórt dobogásokat hallott
tompán a völgyekben maradozva, gondolhatta, házat
vernek lenn kőmivesek, vagy a rossz szomszéd a folyón túl
gépfegyvert próbál – oly mindegy volt neki! tudta,
balga az emberi faj, nem nyughat, elrontja a jót is,
százakon át épít, s egy gyermeki cívakodásért
ujra ledönt mindent; sürgősebb néki keserves
jussa a bandáknak, mint hogy kiviruljon a föld és
a konok isteneket vakítva lobogjon az égig
szellem és szerelem – jól tudta ezt a hegyi hírnök
s elbútt, messze a hírektől; de ha megjön a füttyös,

korbácsos korhely, a szél, s ha kegyetlen a távolodó nap
kéjes mosollyal nézi, hogy sápadnak érte öngyilkos
bánatban elhagyott szeretői, a lombok és ingnak,
mint beteg táncoslány, aki holtan hull ki a táncból:
akkor a hírnök föláll, veszi botját, s megindul a népes
völgyek felé, mint akit nagy hír kerget le hegyéről
és ha kérdik a hírt, nem bir mást mondani: ősz van!
nagy hírként kiáltja amit mindenki tud: ősz van!

úgy vagyok én is, nagy hír tudója: s mint bércet, annál több
forrás feszíti, mennél több hó ül fején, öreg szívem
úgy feszűl a szavaktól; pedig mi hírt hozok én? mit
bánom a híreket én? forrong a világ, napok állnak
versenyt az évekkel, évek a századokkal, az őrült
népek nyugtalanok: mit számít? én csak az őszre
nézek, az őszt érzem, mint bölcs növények és jámbor
állatok, érzem, a föld hogy fordul az égnek aléltabb
tájaira, s lankad lélekzete, mint szeretőké –
óh szent Ritmus, örök szerelem nagy ritmusa, évek
ritmusa, Isten versének ritmusa – mily kicsi minden
emberi történés! a tél puha lépteit hallom,
jő a fehér tigris, majd elnyujtózik a tájon,
csattogtatja fogát, harap, aztán fölszedi lomha
tagjait s megy, hulló szőrétől foltos a rétség,
megy s eltűnik az új tavasz illatos dzsungelében.”

És konstatálva, hogy „mi hírt hozok én? Mit bánom a hí-
reket én?”, a „szent Ritmus, örök szerelem nagy ritmusa, 
évek ritmusa, Isten versének ritmusa” felé fordult leginkább 
érdeklődésem, ezt tartván a legnagyobb hírnek.
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Először is a szó etimológiájának jártam utána; kíváncsi 
voltam, a lélek és a lélegzet szavunk egy tőről fakad-e, és mi-
után igazolva láttam a feltételezést, a következő asszociáció-
sor indult el bennem: hogy élek, az azt jelenti, a Lélek, a Te-
remtő lelke a testembe költözött, hisz ahogy Madách szép-
séges metaforája mondja: az ember „sárból és napsugárból” 
összegyúrva ember… – és a sártestet sem becsülném le, hisz 
szerveink sokaságának együttműködése számomra a legna-
gyobb csodák egyike. József Attilával szólva tartalmaiban 
„ott bolyong az öntudatlan örökkévalóság”, de a Tóth Árpád 
által megfogalmazott összefüggés is lenyűgöző számomra:

„Tanultam én, hogy általszűrve a
Tudósok fi nom kristályműszerén,
Bús földünkkel s bús testemmel rokon
Elemekről ád hírt az égi fény.”

S ez a Lélek megelevenítette sárember milyen pontosan je-
lenik meg a magyar népnyelv szófordulataiban: a szegény 
pára, míg él, lehel, s ha már csak hálni jár belé a lélek, még 
akkor is küzd utolsó leheletéig, mígnem a halál pillanatában 
kileheli lelkét. És hogyan is állapítja meg a néphit a halál 
beálltát? Tükröt tart a száj elé, hogy a már láthatatlan és 
hallhatatlan gyenge légzést a pára segítségével ellenőrizze. 
„Tükör által homályosan…”

A l-élek-zet azonban nem csupán az élet nélkülözhe-
tetlen része, de a beszédé is: „Sohase lehet eléggé bámulni 
azon, hogy az ember beszél, és a lehelete mozgatta hang-
szálaival közölni tudja azt, amit gondol és érez. Ez a lehe-
let maga a lélek, maga a csoda” – írja Kosztolányi, aki sze-
rint „a szó maga a valóság, melyet jelképez, magának a va-
lóságnak veleje, kútfeje és kezdete. Milyen csodálatos is a 
Bibliának ez a szózata: »Kezdetben vala az ige…«”

Lelkesítő szavak

Az ige, a szó teremtő hatalom. Képes lelket önteni az em-
berekbe; gondoljanak csak arra a 25 éves fi atalemberre, aki 
egy esős márciusi napon kiállt az emberek elé, elszaval-
ta a költeményét, és valóra váltotta pályatársa, Berzsenyi 
körülbelül tíz évvel azelőtt leírt óhaját: „Ébreszd fel alvó 
nemzeti lelkedet…” Szavainak történelemformáló hatása 
volt, talpra ugrott, sarkára állt a nemzet, és bebizonyoso-
dott, hogy „Nem sokaság, hanem lélek s szabad nép tesz 
csuda dolgokat…”

Igen, ez a szóvarázs, amikor a szó hatalma tüzet gyújt. 
Ahogy Kosztolányi írja a Nyelv és lélek című esszéköteté-
ben: „Ha a színház zsúfolt nézőterén az előadás alatt eny-
nyit mondok: »Tűz van«, nem is izgatottan és riadtan, nem 
is túlságosan hangosan, csak egyszerű állító formában, egy 
tényt közölve, akkor nagy változások történnek. A jelenle-

vők fölugrálnak, dulakodva, őrjöngve rohannak a vészki-
járat felé, a tolongásban a nők estélyi ruháját cafatokra té-
pik, s a gyermekeket agyontiporják.

Valóban tűz van? Talán nincs is. Lehet, hogy tévedtem. 
Az is lehet, hogy aljas tréfát űztem, s ugrattam a többie-
ket. De ez mindegy. Tűz van, mert azt mondtam, hogy tűz 
van. Ez a mondat tűzvészt támasztott ezer és ezer agyvelő-
ben, s az a tűzvész, noha nem énekelhető, nem kevésbé va-
lódi, mint az igazi, ez a tűzvész lobog, kígyózik, elharapó-
dzik, lángja már a mennyezetet nyaldossa, szikrája és hő-
sége elemészt mindent.

Ha egy férfi  egy leánynak este a fasorban egyszerű-
en, minden szenvelgés és színpadiasság nélkül ezt mond-
ja: »szeretem«, a hatás ugyanaz. Voltaképp semmi se tör-
tént. Megrezzent a levegő egy ember hangjától. Olyasva-
lami hangzott el, ami talán hazugság is, nincs ércfedezete. 
De az a leány már minden lehetőségét magába szívta, éle-
te egy másodperc alatt átalakult, sok mindent lerombolt 
és fölépített, amit azelőtt nem mert volna, számára merő-
ben más a világ, s lehetséges, hogy ez a szó nagyobb fölfor-
dulást és pusztítást okoz majd benne, mint egy tűzvész.”

És a befogadói oldalról mi ad erre magyarázatot? Az 
emberi lélek nagyon szeret lelkesedni, lángolni, ahogy az 
József Attila Ódájának gyönyörű szerelmi hasonlataiban 
is olvasható: 

„…szeretlek, mint a fényt a termek,
mint lángot a lélek, test a nyugalmat!
Szeretlek, mint élni szeretnek
halandók, amíg meg nem halnak.”

S mint tudjuk, a láng a Lélek szimbóluma, s a nyelveken 
szólás és a Lélek kitöltetése összetartozó valóságok.

A szó lehet lélekzetadó. Ahogy Babits fogalmazza az I. 
világháború rettenetei közepette:

„Én nem a győztest énekelem,
nem a nép-gépet, a vak hőst,
kinek minden lépése halál,
tekintetétől ájul a szó,
kéznyomása szolgaság,
hanem azt, aki lesz, akárki,
ki először mondja ki azt a szót,
ki először el meri mondani,
kiáltani, bátor, bátor,
azt a varázsszót, százezerek
várta lélekzetadó szent
embermegváltó, visszaadó,
nemzetmegmentő, kapunyitó,
szabadító drága szót,
hogy elég! hogy elég! elég volt!
hogy béke! béke!
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béke! béke már!
Legyen vége már!”

Húsvét előtt, a nagypénteken elkezdődött sötétség iszonya-
tában a halál korszakának vetne véget az, aki végre ki tudná 
mondani ezt az elementáris óhajt: „béke! béke már! Legyen 
vége már!” És fellélegezhetne a meggyötört emberiség. Ba-
bits költőként hisz abban, hogy ez a szó által sikerülhet, s 
a magyar költészet nagyjait evokálva maga is vállalkozik 
a feladatra, s karácsonyt idéző regölésben hirdeti a békét 
teremtő megbocsátást.

Hogy a beszéd időnként cselekvés értékű, azt két 20. 
századi nyelvész, Austen és Searle írta le az úgynevezett be-
szédtett- vagy beszédaktus-elméletben (speech act), amely 
szerint a megnyilatkozásokkal nemcsak mondunk, jelö-
lünk valamit, de egyúttal cselekszünk is.

Az anyakönyvvezető és a lelkész előtt kimondott igen 
nemcsak szó, de életre szóló ígéret; „a 2011–2012. tanévet 
megnyitom”, de akár a „bocsánatot kérek” is cselekvés ér-
tékű kifejezés.

Amikor a lelkész a megfelelő szertartásrend közben ki-
mondja: „Megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és 
a Szentléleknek nevében…”, ott valami megtörtént vissza-
vonhatatlanul és végérvényesen.

Ha a szó kimondása cselekedet értékű lehet, úgy meg-
vonása is az. Amikor megtilthatják, ,,hogy elmondjam, mi 
bántott hazafele menet”, ha

„Számon tarthatják, mit telefonoztam
s mikor, miért, kinek.
Aktákba irják, miről álmodoztam
s azt is, ki érti meg.
És nem sejthetem, mikor lesz elég ok
előkotorni azt a kartotékot,
mely jogom sérti meg”,

akkor a lélek „sikoltva megriad”, a fuldokló levegőért kiált…
Amikor Verlaine 1874-ben megírja Költészettanát, az álta-

la áhított vers kritériumaként a következőket határozza meg:

„Zenét minékünk, muzsikát!
Legyen a vers egy meg nem álló
Lélek, mindig új vágyba szálló,
Mely új egekbe ugrik át.

Egy jó kaland legyen dalom,
Hajnalban, az ideges szélben
Mentákra üljön észrevétlen…
A többi csak irodalom.”

Iroda-lom. Azaz csupa feleslegesen teleírt, kidobandó papír-
lap (papperlapapp…). Ha csak írunk, írunk vagy beszélünk 
üresen, tartalmatlanul, az sosem lesz az idők próbáját kiálló 

remekmű, amiről Weöres Sándor azt mondja: „Azt, ami a 
szép műveket széppé teszi, a jelenségvilág tényei közt hiába 
keressük. A remekművek lehetnek egyszerűek, bonyolultak, 
rendezettek, személyesek, tökéletesek, kezdetlegesek; épp-
így a kontárművek is. Csak épp a remekműben megvan az 
a csodálatos delejesség, mely a kontár műből hiányzik, s 
amelyet a jelenségvilág körülményeiből nem lehet levezetni.

A remekműben, az alkotó és műélvező képzelet közve-
títésével, az időtlenen dereng át az időbeli világba.”

Amikor beszélünk, kilégzésre adunk hangokat, tehát a 
beszédlégzés exspiráció. De ha csak ennyi, akkor „zengő 
érc vagy pengő cimbalom”.

A remekműhöz, Isten versének ritmusához inspirá-
ció kell. Ahogy Ottlik Géza írja Próza című esszéköteté-
ben: „A valóság egyetlen pillanata, impulzusa, mozzana-
ta sokkal sűrűbb, hevesebb, káprázatosabb, semhogy bár-
mivel is mérhető volna… 

…a remekmű a létezésnek ebből a sértetlen […] alap-
rétegéből ragad meg és ad át mindig valamit, abból a ne-
venincs teljességből, amit tényleg átéltünk. Valamit, ami 
felfedezés és mégis ősi-ismerős. Ráismerünk, mint tulaj-
donunkra. S ahogy mondják: Segít élni. Nem úgy, hogy 
gyakorlati vagy elméleti jó tanácsokat ad, vagy erkölcsi út-
baigazítást; még kevésbé úgy, hogy eltereli fi gyelmünket a 
valóságról […] vagy éppenséggel álomvilágba ringat, mint 
a rossz irodalom. […] a durván leegyszerűsített látszatvaló-
ságból segít visszatalálni a saját életünkbe, a mindennapja-
ink eredeti teljességébe […], és kiegyenesíti a derekunkat: 

…létre hív a szívünkben egy olyan helyet, amely addig 
nem létezett, ez a feladata…

Az író […] lehetőleg ne szóljon bele személyesen a mű-
ve végső mondanivalójába. »Ne mondd a mondhatatlant, 
mondd a nehezen mondhatót«, tanácsolja Nemes Nagy 
Ágnes. A mondhatatlan aztán majd vagy elmondja ma-
gát, vagy nem. Értelmünkkel úgysem tudjuk megragadni.

De akár az Ószövetség kőtábláira is hivatkozhatnék: »Ne 
csinálj magadnak faragott képeket és semmi hasonlatossá-
got azoknak formájára, melyek ott fenn az égben vannak.« 

Vagyis: a rendelkezésünkre álló eszközökkel ne akarjuk 
egyenesen a lényeget, Istent, a sarkigazságokat megérteni, 
kifaragni, mert törvényszerűen elérhetetlenek, hamis lesz 
minden ábrázolásuk; faragni csak idegen isteneket lehet.  

Ha pedig nincsen benne művemben […] anyám, az ég-
bolt, Jézus, akkor semmi sincs benne. Nem néven nevez-
ve kell jelen lenniük, hanem valóságosan. Ha Ő nem áradt 
bele a mégoly profán, világi jelentésmozzanatokból össze-
rakott művembe – ha másként nem, hát mint szomjúság, 
halhatatlan vágy, a szarvas kívánkozása a szép hűvös pa-
takra –, akkor nem is hoztunk létre semmit.” 

De vajon hogy valósítható meg mindez? Ottlik Koszto-
lányitól tanulta a helyes testtartást: „…kissé meghajtani a 
fejet, de a szívet azt föl, föl, barátaim.”
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Mert így lesz „út lélektől lélekig”, így tudunk lélegezni 
a „csillagok lélegzetével”.

„Mi dolgunk a világon? küzdeni,
És tápot adni lelki vágyainknak.
Ember vagyunk, a föld s az ég fi a.
Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen…”

A szárny arra teremtetett, hogy ráfeküdjön a szélre. A szél-
re, ami „ott fúj, ahol akar, hallod a zúgását, de nem tudod, 
honnan jön és hova megy”.

Láthatatlan bár, itt van velünk. Vigasztaló, pillangó gon-
dolat… Minden napon a világ végezetéig… Ne felejtsük el szí-
vünkbe lélegezni a hálát, hogy aztán az eljuttassa a véráram-
mal testünk összes sejtjébe a lábujjunktól a hajszálaink végéig!

L M K - T É M A - E L Ő K É S Z Í T Ő K e

A 2012. évre kidolgozásra ajánlott LMK-témákat az Or-
szágos Lelkészi Munkaközösség (OLMK) 2011. novemberi 
ülésén hat témakörben állította össze a következőképpen.

Az LMK-dolgozatok ajánlott témái a 2012. évre

1. Teológiai alapkérdések
a) Az egyház ellenségképei és a valódi ellenség 
b) Misszió – tanítvánnyá tétel vagy szociális kérdés? 
c) Krisztus személyes jelenlétének kérdése a templom-

ban és az istentiszteleten 
d) Keresztelés és az evangélikus nyitottság
e) Gyónási gyakorlatunk
f) Evangélikus zarándoklat, zarándoklás? 

2. Lelkigondozás
a) Lelkészek élet- és lélekápolása (Hivatásgondozás? 

Lelkigyakorlat?) 

3. Globális jelenségekre adandó teológiai refl exiók
a) A temetési gyakorlat változására való lehetséges re-

agálásunk (Társadalmi temetések terjedése, otthon 
tartott urnák, evangélikus kolumbáriumok kérdései) 

b) A magyar társadalom szétszakadása: bal és jobb, ke-

leti falusi és nyugati városi, magyar és cigány, sze-
gény és gazdag, egyházon kívüli és belüli világok 

4. Gyülekezetépítés
a) Hitoktató szerepben a lelkész – hivatás vagy kitérő? 
a) Hogyan lehet szinkronba hozni gyülekezeteink 

befogadókészségét a missziói munkaágaink tevé-
kenységével? 

5. Egyházi közélet
a) Nők a lelkészi szolgálatban (keresztény édesanyák, 

feleségek, mintaképek) 
b) Szolidaritás az egyházban (gyülekezetek közötti kap-

csolatok)

6. Lelkészi életforma
a) „Hobbilelkészség” – civil főállás mellett végzett lel-

készi szolgálat. (Keretek, lehetőségek, korlátok. A 
helyzet kihívása a lelkész és az egyház számára. Jo-
gi, gazdasági stb. helyzet.) 

b) Evangélikus lelkész vagyok – önmeghatározásunk, 
elhivatottságunk és megélhetésünk.

Az alábbiakban tájékozódási segítséget próbálunk nyújtani 
a témák kidolgozásához.

Az egyház ellenségképei és a valódi ellenség
g  G Y Ő R I  P É T E R  B E N J Á M I N

A témát nemcsak a kedves olvasó, de magam is a fenti rö-
vid megfogalmazásban, készen kaptam. Igyekeztem olyan 
módon átgondolni, hogy az legalább néhány inspiratív föl-
vetést tartalmazzon a kidolgozás felé segítve.

Vészesen naiv, hamis és teológiailag megalapozatlan 
gondolat volna nem számolni a harci helyzettel, amely-

ben az egyház él. A történelmi példák azonban körülte-
kintő hozzáállásra intenek abban a tekintetben, hogy ho-
gyan azonosítjuk az ellenséget. Legalább annyira veszélyes 
nem fölvállalni a küzdelmet, mint rosszul meghatározott 
irányban és eszközökkel hadra kelni.

Ami rögtön az eszünkbe villanhat:
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Misszió – tanítvánnyá tétel vagy szociális kérdés? a

„Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem 
erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a go-
noszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban van-
nak…” (Ef 6,12kk)

„Az ős ellenség…” (EÉ 254) – Luthernél ez az ördög, a 
világ, saját magam, kívánságaim, hamis lelkiismeretem.

Antikrisztus – az ősellenség megtestesülése a min-
denkori politikai, szellemi, ideológiai környezetben. 
Konkrétan:

• spirituális túlkínálat;
• „barátunk az aktuális politika” – keressük a világi 

vezetés kegyeit;
• fogy az egyháztagság;
• szekularizáció – általánosan hiányzó fogalomkészlet;
• anyagiak – hogyan lehet túlélni, mennyiben köthe-

tünk kompromisszumot az anyagi biztonság érde-
kében?;

• elvárások tengerében – az egyház – a kivénhedt tar-
talékos – vegye vállára az oktatás és a szociális ellá-
tás gondját;

• „idétlenség” – az aktuális helyzetre nem megfele-
lő válasz, az idők kínálta lehetőségek fel nem is-
merése.

Két meggondolandó irány

1. A legnagyobb kísértés – akármilyen konkrét formában 
jelentkezik is – a lényeg elvesztése. Bizonyos, hogy az egy-
ház küldetéséhez hozzátartozik, hogy tekintettel legyen a 
világ szükségleteire. Mégsem a világ, hanem a küldő Úr 
elvárásaihoz igazodik. Feladata, hogy elsegítse a megszó-
lítottakat a valódi szükséglet felismerésére. Szükséges visz-
szatérni az ApCsel 2-ben olvasható négyes, illetve inkább 
ötös jellemzőcsokorhoz: apostoli tanítás, kenyér megtöré-
se, közösség, imádság, misszió. Erről továbbsegítő gondo-
latok találhatók John R. W. Stott Az élő gyülekezet (KIA, 
Budapest, 2009) című könyvében. Egyébként lényegében 
ezt az eredeti küldetést helyezik fókuszba hitvallási irata-
ink, különösen az Ágostai hitvallás cikkelyei is.

2. Ne feledjük, hogy – ahogyan Luther is felhívta rá a 
fi gyelmet – Isten mindenható volta nem azt jelenti csu-
pán, hogy mindent megtehet, hanem hogy „mindenben 
hat”. Az ördög is Isten ördöge. Vagyis arra kellene irányí-
tani a fi gyelmünket, hogy vajon a jelen körülmények ki-
hívásai révén Isten merre akar továbbvezetni bennünket.

Az említett könyvön túl érdekes lehet az internetet bön-
gészni. Például ilyen és hasonló helyek után kutatva: youtube.
com/watch?v=7y2KsU_dhwI&feature =player_embedded#.

Misszió – tanítvánnyá tétel vagy szociális kérdés?
g  R O S T Á N É  P I R I  M A G D A

A cím

A téma felvetője abból az alapállásból indulhatott ki, hogy 
számos elnéptelenedő kis gyülekezet területén alakult a 
közelmúltban szociális alapellátás (idősgondozás, nappa-
li ellátás stb.). Ez a szolgáltatás ezeknek a gyülekezetek-
nek egyfajta menekülési útvonalat jelent az elnéptelenedés 
okozta kilátástalan helyzetből.

A cím azt a kérdést vetíti elénk, hogy a diakóniának ez 
a munkaága elsősorban misszió-e, azaz tanítvánnyá tétel 
az adott területen vagy pusztán egy idősödő test körül vég-
zett egészségügyi, fi zikai, azaz szociális ellátás.

Teológiai alapvetés

A szeretetszolgálat legfőbb célja, hogy Istent láthatóvá tegye a 
világban. 2Móz 20,4 határozott parancsa tiltja Istennek min-
denfajta ábrázolását. Az ember mégis kíváncsi, és szenvedélye-
sen törekszik a megfejthetetlen megfejtésére, a felfoghatatlan 
megismerésére és a végtelen behatárolására. Ennek egyetlen 

lehetséges módja a nagy parancsolatnak engedelmeskedő ir-
galmasság szolgálata. Vagyis van egyetlen mód, amely szerint 
nemcsak ki lehet ábrázolni Istent, hanem ez minden keresz-
tény ember kötelessége is. Mindebből következő kérdés: hogyan 
válik Isten népe láthatóvá a világban? Isten ugyanis kezdettől 
fogva rábízta népére, hogy látható legyen, és tegye őt is azzá.

Az alapszolgáltatásban vagy bentlakásos intézmények-
ben végzett szeretetszolgálat nem más, mint Isten népének 
láthatóvá tétele a világban. Ahol megjelenik a diakónia, ott 
kiábrázolásra kerül az Úr azzal, hogy szeretettel, alázattal, 
türelemmel, törődéssel, irgalommal fordulunk embertár-
sainkhoz mindennap, ahogyan Jézus Krisztustól tanultuk. 

Az aktualitás

A diakóniai tevékenység elindulását, végzését, a munka 
elevenségét, intenzitását nyilvánvalóan erősen befolyásolja 
az adott településen élők igénye, rászorultsága. Tehát szük-
séges egyrészről a szociális igény, másrészről a keresztény 
közösség elhivatottsága, nyitottsága. A kettő találkozásá-
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ból, valamint komoly szervezési és adminisztrációs tevé-
kenységből áll össze végül is maga a szolgálat. Azonban a 
gyülekezetben végzett különböző szolgálati területek: ige-
hirdetés, látogatás, önkéntes munka, ifj úsági- és gyermek-
munka, valamint a szeretetszolgálat mind nagy egymásra-
utaltságban kell hogy működjenek. Így kerülhető el, hogy 
az egyház gyülekezethez, benne – mondjuk – határozottan 
az igehirdetéshez kötötten a jótékony cselekvés gyakorlásá-
val nem bonyolódik egy sajátos emberi tevékenységhálóba, 
mert csupán ennek teljesítésével még mindig adós marad-
na a világnak az üdvösségre adott névvel (ApCsel 4,12).

Kétségtelen, hogy aktív diakóniai tevékenységet folytató 
gyülekezetben nem feltétlenül és nem minden esetben igazol-
ható a diakóniai munka és a misszió beazonosítása. Az azon-
ban teljesen biztos, hogy a diakónia utat készít egy, az egyház 
hitelét és küldetését megkérdőjelező szekuláris világban ar-
ra, hogy szavakban és cselekedetekben is egyértelművé tegye 
Krisztus szabadítását, amely a gyülekezet életében már valóság.

A készüléshez

Szeretettel ajánlom gyakorlati tapasztalatok begyűjtését 
szeretetszolgálatok vezetőinek és lelkészeinek megkérdezé-
sével. Ajánlom továbbá Szent Lőrinc legendájának megis-
merését, valamint Szent Márton legendájának azt a részét, 
amikor az Úr megjelenik a mennyben az angyalok között 
egy rongyos, félbevágott köpönyegben. Az angyalok meg-
kérdik tőle, honnan van, az Úr pedig azt feleli rá: „Bará-
tom, Márton adta ezt nekem.”

Ajánlott irodalom

Hafenscher Károly (szerk.) 2011. Kezek evangéliuma. Kézi-
könyv és lelki útravaló a diakóniában dolgozóknak. Luther 
Kiadó, Budapest.

Gregersen-Labossa György 2010. Diakónia – a „kezek evan-
géliuma”. In: Szabó Lajos (szerk.): A közösségépítő lelkész. 
Luther Kiadó, Budapest. 179–195. o.

Krisztus személyes jelenlétének kérdése a templomban 

és az istentiszteleten
g  B L Á Z Y  Á R P Á D

A téma aktualitása

Globalizált világunkban a különböző ruhaneműk, lábbelik, 
nemzeti ételek, italok stb. mellett a „vallások piacán” is szé-
les a választék. A monoteista vallásokat tekintve Krisztus 
személyének egyedisége, sajátsága, Megváltó volta s még 
inkább jelenléte templomban és istentiszteleten – komoly 
vízválasztó. A Krisztus-követők „táborán” belül maradva 
pedig ennek mikéntje és hogyanja az egyik legizgalmasabb 
teológiai kérdés. 

Gondolatforgácsok – a teljesség igénye nélkül

Elsőként Luther úrvacsoratana juthat eszünkbe. Szerinte az 
„ez az én testem”, illetve „ez az én vérem” annyit jelenti, hogy 
a kenyérben és a borban magával az Úrral kerülünk kapcso-
latba (reálprezencia). Bár érzékszerveinkkel kenyeret s bort 
látunk és ízlelünk, a hit által ez mégis maga a Krisztus. Itt 
nincs helye semmiféle fi lozofálgatásnak, észérveknek (például 
fi nitum non capax infi nitum), ezt vagy hiszi valaki, vagy nem.

E lutheri tételt könnyebb konfi rmandus korban meg-
tanulni, mint felnőtt fejjel (meg)érteni és magunkévá ten-

ni. A Kísértő kísértő marad egész életünk során, ezért kö-
zeledve a reformáció fél évezredes évfordulójához nem árt, 
ha újra végiggondoljuk e témakört. A témafelvetés ennél 
azonban sokkal tágabb ölelésű. 

Hogyan értelmezzük a címben megadott személyes-per-
szonális jelenlétet? Fontos lenne a klasszikus reálprezencia-
értelmezések újragondolása mellett egy kicsit beleásnunk 
magunkat újra például a 20. század perszonálfi lozófi ájába 
(M. Buber). Emellett az sem ártana, ha a lelkészi munkakö-
zösségekben egyfajta csoporttréningként, csapatépítésként 
testvéri módon ki-ki elmondaná, hogy mit és hogyan ért 
a megtérés-újjászületés, illetve „Krisztus személyes Meg-
váltója és élő Ura” kifejezés alatt. Akár úgy is, hogy újra 
végigexegetáljuk a klasszikus újszövetségi igehelyeket: Gal 
2,20; Fil 1,21; Jn 3,3; Mt, 28,20; Lk 17,21 stb.

Lehet-e a megdicsőült Urat lokalizálni s úgymond a 
templomba zárni? Mit jelent a 21. században Mt 18,20? A ka-
tolikus dogmatika szerint az oltáriszentség őrzésének he-
lyén (tabernákulum) maga Krisztus van jelen a templom-
ban. Mi mit gondolunk erről? És hogyan vélekedünk a zárt 
evangélikus templomokról, amelyeket – általában – heten-
te csak egyszer nyitunk ki?

Az istentiszteleti jelenlét kapcsán feltétlenül szüksé-
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Keresztelés és az evangélikus nyitottság a

ges lenne felidézni Luther forradalminak is mondható lá-
tását. A német Gottesdienst kifejezés genetivus objectivus 
vagy subjectivus? Vajon az istentisztelet Istennek felaján-
lott klerikus szolgálat („alulról felfelé”), amellyel a Teremtő 
kegyeit, segítségét szeretnénk kieszközölni (vö. áldozópap, 
„mise” fogalmaival)? Vagy reformátorunk ezzel homlok-
egyenest ellentétes meglátását vallva: az istentisztelet nem 
emberi mű vagy alkotás. Rajta keresztül maga a Minden-
ható („felülről lefelé”) szeretne közénk – Lelkével, igéjével 
és a szentségekkel – (meg)érkezni és köztünk szolgálni, s 
így személyes kapcsolatot teremteni velünk. 

Krisztus jelenlétének kérdése felveti továbbá az advent 
problematikáját. Mit jelent: két advent között? Amennyi-
ben Krisztus például az igében és a szentségekben jelen van 
a mindenkori jelenben, akkor vajon nem örök adventben 
élünk-e? S logikánk szerint nem ez lenne akkor a – Szent-
írásban egyébként nem szereplő, ám annál gyakrabban 

emlegetett – második eljövetele? S ennek következtében a 
megdicsőült Krisztus színről színre látásának ama dicsősé-
ges nagy napja akkor immár nem a harmadik(!) eljövetele 
lesz-e (vö. Mt 24,27.37–39; Jak 5,8; Tit 2,13; Jel 12,11–16 stb.)?

Ajánlott irodalom
A Magyarországi Evangélikus Egyház hitvallási iratai. 2. köt. 

Ágostai hitvallás. Szerk. Reuss András. Luther Kiadó, Bu-
dapest, 2008.

Buber, Martin 1994. Én és Te. Európa, Budapest.
Die Bekenntnisschrift en der evangélisch-lutherischen Kirche. 

Göttingen, 1952.
Härle, Wilfried 1995. Dogmatik. Berlin – New York. 339–348, 

560–566, 592–594. o.
Konkordia könyv. A Magyarországi Evangélikus Egyház hitval-

lási iratai. 1–2. köt. Evangélikus Sajtóosztály, Budapest, 1957.
McGrath, Alister E. 1995. Bevezetés a keresztény teológiába. 

Osiris, Budapest. 268–279. o.

Keresztelés és az evangélikus nyitottság
g  T A M Á S Y  T A M Á S

Nyitottság a párbeszédben

Evangélikus nyitottságunkhoz tartozik a más felekezetek-
kel folytatott, teológiai témákról szóló párbeszéd. A ke-
resztségről szóló párbeszéd látszólag nem aktuális, mert 
egyetemes szentségünk, amely azt jelenti, hogy katolikus 
és református testvéreinkkel elfogadjuk egymás keresztsé-
gét. A párbeszéd szükségessége a baptistákkal, a pünkös-
diekkel vagy a Hit Gyülekezetével kapcsolatban merülhet 
fel, akik elvetik a gyermekkeresztséget, hangsúlyozzák a 
hitet mint a keresztség feltételét, különösen is tanítják a 
Szentlélek-keresztséget, és gyakorlatuk fontos része, hogy 
újra bemerítik a hozzájuk áttérőket. A keresztséggel kap-
csolatos párbeszédhez fontos átgondolni egyházunk ta-
nítását hitvallási irataink alapján, és átolvasni ezeknek a 
felekezeteknek a keresztségről szóló tanítását.

Néhány jellemző részlet: „Bemerítésben csak az része-
sülhet, akinek életében láthatók a megtérés gyümölcsei; aki 
az Úr Jézus Krisztusba vetett hitéről vallást tett, és bemeríté-
sét önként kérte” (baptisták). „Hiszünk a vízkeresztségben, 
melyet az újjászületett személy hitvallása alapján – a Szent-
írás szerint – alámerítéssel végzünk. Hiszünk a Szentlélek-
keresztségben, melynek bizonyítéka a nyelveken szólás” 
(pünkösdiek). „A vízkeresztség feltétele a Jézus Krisztus-
hoz való megtérés és a belé vetett hit… Jézus Krisztus főpa-
pi szolgálatának egyik legfontosabb része az Egyházban ma 
is az, hogy Szent Szellemmel keresztel” (Hit Gyülekezete).

Nyitottság a gyakorlatban

Nyitottságunkhoz hozzátartozik nemcsak a párbeszéd le-
hetősége a keresztségről, hanem annak mai evangélikus 
gyakorlata is. Ezzel kapcsolatosan fontos átgondolni né-
hány gyakorlati problémát:

• Hogyan fogadjuk a más felekezetektől jövő és egyhá-
zunktól keresztséget kérőket? (A pünkösdi felekezet-
ből jött hozzánk egy család. A már bemerített szü-
lőket és a legnagyobb gyermeket nem kereszteltük 
újra, hanem konfi rmáltak, a két kicsit pedig meg-
kereszteltük.)

• Mi a teendő akkor, ha az egyik szülő nincsen megke-
resztelve, és nem is akar megkeresztelkedni, de be-
leegyezik gyermeke keresztelésébe? Ki lehet kereszt-
szülő? „Csak keresztyén család gyermekeit keresztel-
jük meg, keresztszülőül keresztyéneket fogadunk el, 
és tartjuk azt a rendet is, hogy legalább az egyik ke-
resztszülő evangélikus legyen.” (Agenda) Valóban 
tartható ez ma még?

• Mennyire fontos a szülők és keresztszülők előtt fele-
lősségük tudatosítása és a keresztség követelményé-
nek hangsúlyozása, amely szerint a megkeresztelt 
gyermeknek el kell jutnia a Krisztusban való hitre, és 
ebben meg is maradnia? Hogyan tudjuk ezt megva-
lósítani a gyakorlatban, amikor még a hittanórákra 
sem hozzák el megkeresztelt gyermeküket?
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• Elegendő-e a szülőkkel, sokszor csak az édesanyá-
val megbeszélni a keresztelést? (És mi a helyzet 
akkor, ha a nagymama hozza titokban?) Elvárhat-
juk-e, hogy a szülők hosszabb keresztelési felkészí-
tésen vegyenek részt – ahogyan a felnőtt kereszt-
ségre készülők –, vagy az idő hiánya miatt elég, 
ha egy kátét adunk a kezükbe? A gyülekezeti gya-
korlattal nem rendelkezőktől kérhetjük-e, hogy a 
keresztelés előtt jöjjenek el többször az istentisz-
teletre?

Ajánlott irodalom
Agenda a Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészei számára. 

Szerk. Prőhle Károly. Luther Kiadó, Budapest, 2008.

Evangélikus istentisztelet – Liturgikus könyv. Luther Kiadó, Bu-
dapest, 2005.

Konkordia könyv. A Magyarországi Evangélikus Egyház hitval-
lási iratai. 1–2. köt. Evangélikus Sajtóosztály, Budapest, 1957.
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http://www.onlinehittan.hu/h-6-0.htm
http://church.lutheran.hu/mm/mm0001/mm0001p13a.htm
http://www.baptist.hu/
http://www.depositum.hu/gyermekker.html
http://www.keresztenyek.hu/szent-szellem-keresztseg/
http://iborzasi.blogspot.com/2009/11/gyermekkeresztseg-vagy-

hitvallo.html
http://magyarorthodoxia.org/page/5/13/2.aspx
http://hitbh.ro/hitvallas.php
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Gyónási gyakorlatunk
g  J O Ó B  M Á T É

Mielőtt a gyakorlat néhány aktuális kérdésére kitérnénk, 
érdemes felidéznünk azt a gyónásról szóló átfogó, rövid ta-
nítást, amely az énekeskönyvünkben szerepel: arra a kér-
désre, hogy „Hányféle gyónás van?”, a következő válasz ta-
lálható. 1. Az, amelyet Isten előtt teszünk imádságunkban, 
és amelyről Zsolt 32,5 is szól: „Vétkemet bevallom neked, bű-
neimet el nem fedeztem. Azt mondtam: Bevallom hamissá-
gomat az Úrnak, és te levetted rólam bűneim terhét.” 2. Az, 
amelyet felebarátunk előtt teszünk. Bűneinkkel nemcsak 
Isten ellen, hanem felebarátunk ellen is vétkezünk. Ezért 
előtte is meg kell vallanunk bűneinket, és bocsánatot kér-
nünk, ahogyan Mt 5,23–25-ben Jézus mondja: „Menj el, 
előbb békélj meg atyádfi ával…” 3. A közgyónás, rendszerint 
az úrvacsoravétel előtt a gyülekezetben. 4. A magángyónás, 
a lelkipásztor előtt négyszemközt (EÉ 694. o.).

Az egyház kétezer éves gazdag hagyománya lehető-
vé teszi, hogy a felsorolást még kiegészítsük például azzal 
a közgyónással, amikor valaki a közösség ellen elkövetett 
vétkét az egész közösség előtt vallja meg, de érdemes meg-
említenünk azt a hagyományt is, amely egyes evangélikus 
közösségekben ma is él. Az egyetemes papságra hivatkozva 
a hívek egymásnak vallják meg bűneiket, ha nem is egy-
más ellen követték el azokat, és hirdetik a feloldozó igéket.

Nyilvánvaló, hogy az egyes formák elterjedtsége kö-
zött igen nagy különbségek vannak. A magángyónással 
kapcsolatban például Reuss András találóan fogalmazta 
meg, hogy az evangélikus egyházban elméletileg – a hit-
vallások tanítása alapján – van lehetőség a magángyónás-
ra, de gyakorlatilag szinte elenyésző azok száma, akik él-
nek is ezzel (Reuss 1990, 16. o.).

Ha a gyónási gyakorlatunkra általánosságban tekin-
tünk rá, érdemes tisztáznunk, hogy milyen szemszögből 
vizsgáljuk a kérdést. A gyónási gyakorlat gazdag története 
ugyanis lehetővé teszi, hogy a gyónást fegyelmezői, tanítói 
vagy éppenséggel lelkigondozói/pásztori szemszögből vizs-
gáljuk. Meggyőződésem, hogy ma leginkább a lelkigondo-
zói/pásztori megközelítésre van szükség, és ha gyülekezeti 
közösségeinkben mi magunk így közelítenénk meg a kér-
dést, bizonyára kevésbé idegenkednének a híveink a gyó-
nástól. Meglátásom szerint a gyónást mindenekelőtt lehe-
tőségként kell felkínálni az egyének és a közösség számára, 
és nem kényszerként. Olyan lehetőségként, amelyre mind-
nyájunknak szüksége van, ahol nem az egyik oldalról szó-
lítjuk fel a másik oldalon lévőket, hanem ahol a feloldozás 
felszabadító örömével hívjuk azokat, akiknek elsősorban 
azt kívánjuk, hogy megtapasztalják azt, amit Luther így fo-
galmazott meg: „Nagy a bűn, de Krisztus még nagyobb.”

Mielőtt az egyes gyónási formákhoz egy-egy kibontásra 
ajánlott kérdést megfogalmaznék, hadd tegyek még egy ál-
talános megjegyzést. Aarno Sainio fi nn gyakorlati teológus 
a gyónás gyakorlatának nehézségeit a következőkben látja: 
1. Korunkban egyre nagyobb teret hódít a személytelen is-
tenkép. Az ember bűnvallása és a megbocsátásban való re-
ménysége nyilvánvalóan idegen a személytelen istenképtől. 
A gyónásnak ugyanis feltétele, hogy az ember Isten előtt 
(coram Deo) érezze magát elveszettnek, és tőle kérje bűnei 
bocsánatát (Sainio 1987, 97. o.). 2. A másik nehézség a bűn 
fogalmának elhomályosodása, azaz az erkölcs alaktalansá-
ga, amorf jellege (Orosz–Vértesaljai 1985, 153. o.). Több 
ponton tetten érhetjük, hogy egy adott társadalom törvé-
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nyei gyökeresen más normát hirdetnek meg az állampolgá-
rok számára, mint amelyet az egyház(ak) közvetíteni pró-
bálnak. Ez nyilvánvalóan tájékozódási nehézséget jelenthet 
az egyháztagok számára, akik egyben az adott társadalom 
polgárai is. Ha ehhez még hozzávesszük a nehezen defi ni-
álható közgondolkodást és az egyre nagyobb teret hódító 
„gallup-morált”, a mércék és tájékozódási pontok labirintu-
sáról beszélhetünk. 3. A harmadik nehézséget – főleg a ma-
gángyónás keretében – a lelkész autoritatív szerepe jelent-
heti. Joachim Scharfenberg szerint a hagyományos bűn-
bánati gyakorlattal elsősorban azok tudtak élni, akiknek 
lelkiségét leginkább a tradíció határozta meg. Számukra 
az örök értékek szorosan összekapcsolódtak a külső rend-
del, az autoritatív személyekkel és intézményekkel. A bűn 
elkövetése egyet jelentett az ettől az örök rendtől való eltá-
volodással (Scharfenberg 1972, 20–21. o. Kettunen 1990, 
292. o.). A pluralista társadalomban élő emberek helyze-
te azonban megváltozott. Egyre kevésbé létezik egy olyan 
normarendszer, amelyet követni tudnának az emberek. 
Bűntudatuk sem az örök értékektől való eltávolodás vagy 
a gyötrő lelkiismeret-furdalás miatt jelentkezik. A bűntu-
dat (bűnösségérzet) inkább iránytévesztést vagy az orien-
táció hiányát jelenti. Az emberek nem a kegyelmes Istent 
keresik, aki megbocsáthatná az elkövetett vétkeket. Bel-
ső nyugtalanságukban és tanácstalanságukban elsősor-
ban tanácsért folyamodnak a lelkészekhez. Olyan segítő 
vagy lelkigondozói beszélgetést igényelnek, ahol egy má-
sik emberrel együtt töprenghetnek problémákkal teli éle-
tükről, ahol segítséget kaphatnak ahhoz, hogy megtanul-
janak a kérdéseikkel együtt élni.1 

Egy-egy kibontásra ajánlott kérdés az egyes 

gyónási formákhoz

1. Hogyan lehetünk bizonyosak Isten bocsánatában 
a csendes imánkban elmondott bűnvallást követő-
en? Hozzátartozik-e Isten bocsánatához valamilyen 

 1 Kettunen 1990, 293. o. Scharfenberg szerint a reformátorok azért 
értékelték olyan nagyra az egyéni bűnbánati gyakorlatot, mert a kora-
beli emberek gyötrő lelkiismeret-furdalásaira, hitük megerősödésére és 
az Istennel való kapcsolat helyreállítására éppen a bűnbánat jelentette 
a legnagyobb orvosságot. Egész életük Isten előtt (coram Deo) zajlott 
(Scharfenberg 1972, 20–22., 25. o.).

élmény, vagy egyszerűen bíznunk kell, hogy Isten 
megbocsátott?

2. Kinek kell kezdeményezőnek lennie a kiengesztelő-
désben? Kell-e a megbocsátáshoz a másik fél bűnbá-
nata és vallomása?

3. Milyen kapcsolatban van a közgyónás az úrvacso-
rával? Hogyan kapcsolódik az egyházi múlt feltárá-
sának kérdése a közösségi gyónáshoz?

4. Milyen értelmezési lehetőségei vannak az oldás-kö-
tés hatalmának? Mit jelent a titoktartás? 

Ajánlott irodalom
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Evangélikus zarándoklat?
g  B E N C Z E  A N D R Á S

Párhuzamos feladatként áll előttünk a „Krisztus személyes je-
lenléte az istentiszteleten és a templomban” című téma temp-
lomról szóló részében. A zarándoklat ugyanis mindig valami-
lyen szent hely felkeresése. Lehet tehát annak koreferátumaként 
vagy azt folytatandó végiggondolni a címben feltett kérdést.

Vajon miért vált fontossá, hogy erről beszéljünk? 

Meddig mehetünk együtt az egység keresésében római 
testvéreinkkel? Milyen erős a felekezeti identitástudatunk? 

A hagyományos kegyességi keretek elvesztették erejü-
ket? Keressük azokat a formákat, amelyek elmélyítik hi-
tünket, amelyek kiszakítanak egyrészt a zűrös világból, és 
többet nyújtanak, mint az istentisztelet, a bibliaóra, az ott-
honi imádság. Kezdünk éhezni az Isten igéjére? 

A szótól idegenkedünk vagy a formától? Hány helyen 
használjuk a zarándoklat szót: zarándokének, zarándok 
gyülekezet (Broadbent egyháztörténete), „zarándok én a 
föld színén” (503. ének)!

A forma is itt-ott megjelenik: csendséta, láthatatlan 
színház. 

Mi is az a zarándoklat?

Zarándoklat a különböző vallásokban. Meddig volt jelen a 
zsidóságban? Mikor jelent meg a kereszténységben? 

Hogyan zajlik? A zarándoklat egyéni lelkigyakorlat? 
Vagy a lelkigyakorlat voltaképpen lelki zarándokút? 

Zarándokok a Zsoltárok könyvében (a zarándokéneke-
ken kívül például a 84. zsoltár).

Zarándokok az Ószövetségben. Ábrahám, Jákób, a pusz-
tában vándorló nép. A Zsid 4 ezt a vándorlást az Újszövet-
ség népére is érti.

Melyek a zarándoklat veszélyei?

Elmélyülés és/vagy érdemszerzés? Ha a hit a Szentlélek 
ajándéka, elvárható-e, hogy egy kirándulás során adja azt 
nekünk? Ha a hit a Szentlélek ajándéka, lehet-e tenni ér-
te valamit? 

Istenre fi gyelés és/vagy saját céljaink központba helye-
zése (nemzeti zarándoklat)? Elcsendesedés és/vagy piac (el 
Camino)? Egyre több tömeges zarándoklat indul, amely 
csak nevében hordozza a zarándoklat nevet: autóbusszal, 
kényelmes szállással.

Ajánlott irodalom
84., 120., 122. zsoltár
A katolikus egyház katekizmusa. Szent István Társulat, Buda-

pest, 1994. 
Heussi, Karl 2000. Az egyháztörténet kézikönyve. Osiris – Teo-

lógiai Irodalmi Egyesület, Budapest.
www.szentkut.hu/lelkiseg/dolhai-lajos-zarandoklat-teologiaja  
www.szentmihaly.hu 
www.iszlam.com/a-zarandoklat 
www.nemzetizarandoklat.hu 
www.sziz.hu
www.wegdesbuches.at

Lelkészek élet- és lélekápolása
Hivatásgondozás, lelkigyakorlat

g  V A R G A  G Y Ö N G Y I

Helyzetkép

Lelkészek, gyülekezeti munkatársak egybehangzóan meg-
fogalmazott igénye manapság, hogy hivatásukban több 
megerősítésre, támogatásra vágynak, krízishelyzeteikben 
lelki segítségre szorulnak. A kifáradás, kiégés egyre gya-

koribb jelenség a segítő hivatást végzők között. A lelké-
szeknek a családi élet és a hivatás összehangolása során 
sok feszültséggel, nehézséggel kell szembesülniük, szol-
gálati területükön jobbára csak elvárásokkal találkoznak.

A személyi erőforrások tekintetében egyházunk az 
utóbbi években nem fektetett kellő hangsúlyt a munka-
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társak személyes lelki támogatására, szolgálatuk kísérésé-
re, vagyis a hivatásgondozásra. A megújulást célzó straté-
gia (Élő kövek egyháza) ugyanakkor világosan kiemeli ezt 
a feladatot mint a spiritualitás melletti másik prioritást. 

A hivatásgondozás feladatát ma elsődlegesen az egy-
házmegyék esperesei, minősített esetben a püspökök vál-
lalják föl. Ez a felelősségük azonban nagyrészt kimerül a 
kialakult súlyos problémák kezelésében, a krízishelyzetek 
megoldásában. A közép- és felsővezetők ugyanakkor po-
zíciójukból adódóan nem is tudják igazán betölteni ezt a 
szerepet, mivel feladataik közé tartozik a lelkészi munka 
ellenőrzése, tehát a kontroll gyakorlása is. A megelőzés irá-
nyába tett lépések, illetve a folyamatos támogatás megva-
lósulása ennek értelmében igen csekély mértékű, mivel a 
támogatók, segítők maguk is leterheltek.

Kérdés, hogy miként lehet segíteni ezen a kialakult és 
kissé már meg is kövesedett helyzeten.

Amennyiben a gyakorlati spiritualitást nem a hiányok 
mentén, hanem inkább a lehetőségek, adottságok felől kö-
zelítjük meg, konstruktív módon azt is végiggondolhat-
juk, hogy magyar evangélikus lelkiségünk vonatkozásá-
ban miből is meríthetünk, mit gondolhatunk újra, és mit 
formálhatunk tovább. Így akár egy „spiritualitásprogram” 
vagy a lelkiségünket érintő koncepció felvázolásáig jutha-
tunk el. Segítségünkre lehet ebben Klaus Douglass Új re-
formáció (2002) című könyvének a spiritualitással foglal-
kozó 2. fejezete is.

Néhány alapkérdés

• Spiritualitás mint lelki kultúra: mit mondhatunk 
erről?

• Miben áll és hogyan fogalmazható meg a gyakorlati 
spiritualitás teológiája?

• Milyen lehetőségekkel rendelkezünk ma egyházunk-
ban a spiritualitás terén, és mi nincs? Mi az, ami na-
gyon hiányzik? 

• Mit tekinthetünk az evangélikus spiritualitás forrá-
sának? Mit kezdtünk, mit kezdhetünk a reformáció 
korában kialakult és továbbhagyományozott örök-
ségünkkel? 

• Van-e, és ha igen, milyen a sajátosan evangélikus 
lelkiség? 

• Hogyan jelenik meg a lelkiség, lelki kultúra egyhá-
zunk, lelkészi szolgálatunk különböző területein (pél-
dául prédikációk, imádságok, lelkiségi irodalom, zene-
művek, lelkigondozás, kazuáliák, hittanóra, bibliaóra)?

• Milyen teológiai tartalmakat, illetve rítusokat tekint-
hetünk a spiritualitás szimbólumainak?

• Az imádság útjai a keresztény hagyományban: mi-
lyen gazdag az a kincstár, ahonnan meríthetünk?

• Mi az, amit átvehetünk más felekezetek/vallások gya-

korlatából, és hogyan tegyük (katolikus lelkigyakor-
latok, szemlélődő imádság, meditáció)?

• Zarándoklat, keresztút, virrasztás mint elfelejtett kin-
csek: hol lehet a helyük evangélikus vallásgyakorla-
tunkban?

• Spiritualitás és önismeret – hogyan függenek össze?
• A hivatástisztázás – hivatásgondozás és a spiritu-

alitás: milyen segítséget kínálnak lelkigyakorlatok, 
lelkivezetővel történő beszélgetések hivatásunk meg-
találásában és az abban való megerősödésben?

Néhány gyakorlati megfontolás

Mi áll hivatástudatunk hátterében? Hogyan talál meg ben-
nünket Isten elhívása, szándéka, és miként különböztet-
hető meg mindez az emberi indíttatásoktól? A hivatás-
gondozás a katolikus egyházban jól kidolgozott formában 
működik. Célravezetőnek látszik e módszerek adaptálá-
sa, saját viszonyainkra való alkalmazása. Fontos, hogy 
az egyházi szolgálattévők lelki kísérése már hivatásukra 
készülésükkor, a teológiai tanulmányaik ideje alatt elkez-
dődjön egyéni és/vagy csoportos formában. Néhány link, 
tájékozódásképpen:

• http://www.magyarkurir.hu/hirek/akiket-isten-sziven-
talalt-hivatasgondozas-ferenceseknel/

• http://www.jezsuita.hu/hivatas/
• http://ferencesek.hu/hivatas/hivatastisztazas/
• http://www.hivatas.hu/
• http://hivatasgondozas.hupont.hu/
A hivatásgondozás megvalósítható formáit össze lehet 

hangolni a lelkigyakorlatok kurzuskínálatával is: bár ezek 
időszaki alkalmakat jelentenek, mégis fontos töltekezési 
lehetőségeket kínálnak. Tematikus csendesnapok alkal-
main is előkerülhetnének a hivatás megélésével kapcsola-
tos kérdések, problémák, kihívások. Néhány honlap lelki-
gyakorlat-kínálata:

• http://refcursillo.hu/Joom/
• http://www.lelkigyakorlat.hu/
• http://manreza.hu/
• http://szentgellerthaz.katolikus.hu/
A lelkészi karban sajnálatos módon megfi gyelhető hi-

vatásbeli kiégés jelei arra sürgetnek, hogy létesüljön olyan 
„menedékház” egyházunkban, amelyben lehetőség nyílna 
többhetestöbbhetes vagy akár több hónapos elvonulásra is. A tabu-
ként kezelt magánéleti és hivatásbeli problémákat tapinta-
tos szeretettel kezelő, hiteles lelkivezetők, szupervízorok, 
adott esetben pszichológusok sokat tehetnének lelkésze-
ink lelki és testi egészségéért. Fontos lenne nyilvántartás-
ba venni azok elérhetőségét, akik rendelkezésre tudnak áll-
ni ebben a segítő szolgálatban.

A passzivitás helyén, egy-egy ilyen menedékházban lel-
kifurdalás nélkül lehetne megélni a teljesítménykénysze-
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rek alóli felszabadulást, a gyógyulás csöndes időszakát, 
amely végül visszavezet egy tudatosabb szolgálatba, és az 
Isten előtti jelenlét megélésére a hétköznapi életben. Per-
sze az is lehet, hogy éppen abban erősít majd meg egyese-
ket, hogy kezdjenek újat egy másik feladat felvállalásával, 
egy másik hivatásban…

Gyakorlati és szervezési kérdés, hogy a két terület: a 
csendház és a hivatásgondozáshoz kapcsolódó intézmé-
nyi feltételek hogyan kapcsolhatók össze; egyáltalán meg-
oldható-e, összehangolható-e ez a két feladat egy intéz-
mény keretén belül. Ha igen, akkor milyen lépések vezet-
nek a megvalósulásig?

További távlati kérdés, hogy kiépíthető-e egyházunk-
ban is a szupervízió hálózata – amint az a református egy-
házban néhány éve már több egyházmegyében működik.

A lelki egészség mellett elengedhetetlenül fontos a lel-
készek testi épségének óvása, illetve egy tudatosabb, egész-
ségesebb életmódra való áttérés segítése. Öröm, hogy van-
nak rendszeresen sportoló kollégák, akik népszerűsítik a 
mozgást, a fi zikai erőnlét ápolását.

Az egyházunkban uralkodó, eddig jobbára a beruházá-
sokra, intézményi fejlesztésekre fókuszáló gazdasági szem-
léletet fel kell hogy váltsa a lelkiség, a lelki kultúra meg-
élésére és kibontakoztatására irányuló, az eddiginél jóval 
határozottabb és átfogóbb törekvés. Az idei év lmk-témái 
között talán e sürgető feladat okán kapott helyet a lelké-
szek élet- és lélekápolásának kérdésköre.

A teológia és lelkiség kapcsolatával foglalkozó írások
www.sapientia.hu/hu/system/fi les/spiritualis_teologia.pdf
http://www.tavlatok.hu/76/76lelkiseg.htm
http://www.evangelikus.hu/teologia/a-ketto-koezul-melyiket-

valasszam-2013-avagy-miert-erdemes-koran-felkelni-egy-
teologushallgatonak
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A temetési gyakorlat változására való lehetséges reagálásunk
Társadalmi temetések terjedése, otthon tartott urnák, evangélikus kolumbáriumok kérdései

g  J Á N O S A  A T T I L A

A téma aktualitása

Egyre több a lelkészi szolgálatot nélkülöző, társadalmi te-
metés. Vállalkozásban dolgozó szónokokat vesznek igény-
be ebből a célból, meghatározott tarifáért. Gyakori újabban 
az is, hogy az urnát hazaviszi a család. Mi lehet az új szo-
kás eredete? (Anyagi kérdés, vagy más ok is van mögöt-
te?) Gyülekezeti anyagi kényszer és kolumbáriumlétesítés 
kérdése. Van-e ennek teológiai alapja vagy hagyománya a 
mi egyházunkban?

Nem is tudjuk, milyen hatalmas „iparágba” vagyunk 
beépítve mi, lelkészek. Rengeteg üzleti terület igyekszik 
hasznot húzni abból, hogy az emberek meghalnak, és el kell 
őket temetni. Hadd tegyek ide emlékeztetőül mindabból, 
amit kegyetlenül meg kell fi zetni, ha kegyeletről van szó: 
fejfa, kereszt, halott hazaszállítása, halottszállítás, ham-
vasztás, temetés, kegyeleti csokor, kegyeleti gyertya, más 
kegyeleti kellékek, kegyeleti szertartás, koporsó, koporsó-
bélés, koporsókellékek, koszorú, egyházi vagy polgári te-
metés, kántori tiszteletdíj, harangozás, urna, urnaelhelye-
zés, urnakripta-építés, sírkőkészíttetés, sírkőállítás, ko-
szorúkészíttetés, koszorúszalag-írás, esetleg nemzetközi 
halottszállítás stb.

Kiváltó okok keresése

Egyháztól való eltávolodás, pénzügyi okok, lelkészi szolgálat 
minősége, egyházi szóhasználat, liturgiai problémák, társa-
dalmi temetés gyakorlatának vonzóbb volta stb. Mi az, ami-
vel többet jelenthet egy egyházi, lelkész által végzett temetés? 
Mi történik nálunk temetés előtt, közben és után? Mi törté-
nik a társadalmi temetések kapcsán (viszonyítva saját gya-
korlatunkhoz)? Vállaljunk-e temetést egyházhoz nem tarto-
zó, vallását nem gyakorló családnak is? Mit kapnak az ilyen 
„ateista” vagy templomot ritkán látogató családok tőlünk?

A téma kutatásának forrásai

Egy link a témához: http://www.shp.hu/hpc/web.php?a= 
druidikusz&o=1103811335. Érdemes körülnézni, hányféle 
társaság, vállalat, szövetség létezik, amelynek középpont-
jában a temetkezés, a végső nyughely áll.

Tennivalók: gyászolók véleményének tesztelése. Temet-
kezési vállalat nyilvántartásai, társadalmi temetést kérők 
vagy ilyen irányú tevékenységet végző szónok véleményé-
nek megkérdezése, gyászolók lelkigondozásának végig-
gondolása, temetési gyakorlatunk (mit tudunk adni mi?). 
Részvétel egy társadalmi temetésen.

A magyar társadalom szétszakadása
Bal és jobb, keleti falusi és nyugati városi, magyar és cigány, szegény és gazdag, 
egyházon kívüli és belüli világok
g  R É Z - N A G Y  Z O L T Á N

Van-e egyáltalán nem „szétszakadt” társadalom? A társa-
dalmi különbségek – leszámítva az emberiség történelmé-
nek kezdetét – mindig is megvoltak. Jézus mondata, hogy 
„a szegények mindig veletek lesznek”, fi gyelmeztet erre. Az 
osztálytársadalom fogalma – amely egyáltalán nem vált el-
avulttá – azt jelenti, a társadalmon belüli ellentétek kibé-
kíthetetlenek. A kibékített ellentétek látomása számunkra 
a bibliai próféciák szimbolikus nyelvében ragadható meg, 
bár léteznek modern kori gondolkodók, akik az ellentétek 
feloldását várják a közeljövőtől, mint Francis Fukuyama.

A jobb- és baloldali meghasonlás: abban a szeren-
csés helyzetben vagyunk, hogy a rendszerváltás a közel-
múltban zajlott le, így még jól emlékezhetünk arra a fo-
lyamatra, amely a jelenlegi – pártok körül megszilárdult 
– ideológiai és érdekcsoportok kialakulásához vezetett, 
mely nem szűkölködött pálfordulásokban, arculatváltá-
sokban sem.

Falu és város különbségei nem most kezdődtek, és 
ahogy globálisan egyre inkább elvárosiasodik a föld la-
kossága, úgy nem vonhatja ki magát ez alól a folyamat 



d  7 8

b FIGYELŐ

alól a magyar társadalom sem. Kérdés, hogy mi lesz a 
falvakkal. Azok a szerencsésebbek, amelyek az agglo-
merációs övezetbe tartoznak, de mi lesz a városoktól 
nagy távolságban lévőkkel? Vajon az önellátó rendsze-
reké, közösségeké lesz a jövő, amelyek újra birtokba ve-
szik a falvakat?

A cigányság magyar társadalmon belüli helyzetéről 
igen sokat lehet hallani és olvasni: a téma kidolgozójának 
– a konkrét jelen helyzeten túl – arra is érdemes lesz fi gyel-
nie, hogy történelmünk során hogyan változott a cigány-
ság helyzete, illetve mi az, ami évszázadok változásai kö-
zepette is állandó ebben a kapcsolatban.

Szegények és gazdagok helyzetére nézve szintén sok szo-
ciológiai felmérés, tanulmány áll rendelkezésre. Itt a válo-
gatás során igyekezzünk elkerülni az összeesküvés-elmé-
leteket. Érdemes olyan munkákat forrásként felhasználni, 
amelyek elsősorban a szegények és gazdagok közötti kü-
lönbségek nagyságrendjének növekedésével foglalkoznak: 
az egyre tovább nyíló „ollóval”, annak okaival, az esetle-
ges megoldásokkal.

Egyházhoz kötődők és az egyháztól távoliak különbsége: 
defi niálnunk kell az egyház fogalmát, mert ahhoz képest kell 
extra murosról beszélni. A határok ma elmosódottak, egyház-
jogi értelemben és gondolkodásmód tekintetében egyaránt. 
Van-e ellentmondás a tekintetben, hogy egyházunkon belül 
a „missziót” zászlójukra tűzők éppen azok, akik egy exkluzív 
közösségnek tartják az egyházat? A ki-bejárhatóság a misz-
szió szempontjából felmerülhet-e érvként? Lehet-e, hogy a 
jövőben az egyházunk egy olyan egyházképben gondolkod-
jon, melyben egyetlen különbség van hívő és nem hívő között, 
és az nem más, mint a Jézushoz való közelség, illetve távol-
ság: mind információk, mind megérintettség tekintetében?

Ajánlott irodalom

Fukuyama, Francis 1994. A történelem vége és az utolsó ember. 
Európa, Budapest.

Fraser, Sir Angus 2006. A cigányok. Osiris, Budapest.
Kolosi Tamás – Dencs Blanka 2006. Osztálytársadalom? 

In: Ko losi Tamás – Tóth István György – Vukovich György 
(szerk.): Társadalmi riport 2006. Tárki, Budapest. 19–42. o.

Hitoktató szerepben a lelkész – hivatás vagy kitérő?
g  M E S T E R H Á Z Y  B A L Á Z S

Két irányba indulhatunk

A cím első fele a szokásosnak tűnő multifunkcionális lel-
készt állítja elénk, kiemelve annak egyik aspektusát, a gon-
dolatjel utáni rész pedig a felkért szerző diszpozícióját is 
fi gyelembe véve – a szükséges kiegészítésekkel – az isko-
lalelkészi szolgálatot villanthatja fel előttünk. 

Melyik kalapom?

Nézzük azt az esetet, amikor a lelkész naptárjában egy nap-
ra a következő bejegyzések szerepelnek: 

8.00: postabontás a hivatalban, készülés a napi alkal-
makra

8.30: előkészítő megbeszélés a felügyelővel az aktuá-
lis pályázatról

9.00: tárgyalás a kivitelezővel
9.30: temetésbejelentés felvétele
10.30: egyeztetés a polgármesterrel és a város más fele-

kezetű lelkészeivel ökumenikus alkalmakról
11.30: rádiós áhítat felmondása a városi stúdióban

12.30: hittantanítás két órában általános iskolában
14.30: ebéd a házastárssal
15.30: lelkigondozói beszélgetés egy múlt héten teme-

tett férfi  özvegyével
17.00: bibliaóra 
18.30: hazafelé a városban élő nyugdíjas lelkész meg-

látogatása
19.30: otthon a családdal vacsora stb., készülés másna-

pi alkalmakra 

Ebben az átlagosnak tűnő napban a többféle „kalap” cse-
rélgetése meglehetősen egyértelmű. Látjuk a lelkészt hi-
vatalnokként, tanárként, menedzserként, igehirdetőként, 
gyülekezetépítő közösségvezetőként, barátként, házastárs-
ként és így tovább.

Nem tudom azt mondani, hogy egyik fontosabb, mint a 
másik, vagy a harmadik fontosabb, mint a negyedik. Ami-
kor most mégis kiemelésre kerül a katechéta funkció, a ta-
nítás szerepe, akkor vizsgáljuk meg, hogy ez kinek a fel-
adata, milyen előképzettség szükséges hozzá, számszerűen 
mennyi vállalható el jó lelkiismerettel és megfelelő ráfor-
dítású készüléssel stb.
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Hitoktató szerepben a lelkész – hivatás vagy kitérő? a

Kinek a feladata?

Ideális esetben a pedagógiai diplomával is rendelkező hit-
tantanáré. Amennyiben nincsen megfelelő számú ilyen 
munkatársa a lelkésznek, akkor saját magáé.

Mindenképpen fontos, hogy ne azért tanítson a lelkész 
hittant, mert kell a „hittanpénz”!

Ez a téma természetesen lehet, hogy egy külön irányt 
is megér, nem szabadna az egészre rátelepednie, de kifeje-
zetten fontos, hogy előkerüljön a „lelkész mindenhez ért, 
és te, kis hitoktató, senki vagy, különben is minek képzett 
az egyház…” attitűdjének felülvizsgálata.

Milyen előképzettség/felkészültség szükséges hozzá?
Ne szégyelljük a „jó pap holtig tanul” közhelyét, és in-

kább ismerjük el, hogy hiányosságaink vannak bizonyos 
pedagógiai módszerek használatának terén, mint hogy 
játszva a jó fejet, megpróbáljuk átvágni a ránk bízott diá-
kokat, akik – higgyük el – sokkal gyorsabban átlátnak raj-
tunk, mint szeretnénk…

Így nemcsak hiteltelenség, hanem öngyilkosság is ké-
születlenül bemenni egy hittanórára.

Mennyi vállalható el jó lelkiismerettel?
Riasztanak azok a magas (15 feletti!) óraszámok, amelye-

ket lelkész kollégáktól hallok, és teljesen komolyan gondo-
lom, hogy a mennyiség bizony a minőség rovására mehet.

Másrészt a gyülekezet gyermekeivel találkozni kötele-
ző feladat a lelkésznek, de talán nem olyan limitált a gyü-
lekezetépítési kompetenciánk, hogy ezt csak a hitoktatás 
terén látnánk megvalósíthatónak.

Hivatás vagy kitérő?

Minden hívő számára fontossá tehető az elementáris ta-
nítás (Szabó Lajos szóhasználata, 2011), amikor életkortól 
függetlenül találkozik azokkal a legfontosabb dolgokkal, 
amelyek egyszerre tudományosan komplexek, lényegesek 
és életszerűek.

Éppen ezért azt is gondolom, hogy ha egy lelkész életé-
ben van olyan életszakasz, amikor a tanítás nagyobb hang-
súlyt kap, mint munkájának többi területe, akkor azt úgy 
kell meglovagolni, hogy a szó szoros értelmében vett gyü-

lekezetépítés legyen belőle. Ilyen szempontból tehát hiva-
tás a legjavából. Iskolalelkészként azt éljük meg, hogy az 
iskola – alapvetően merev – mindennapi rendszerében ho-
gyan lehet kapcsolatunk a ránk bízott diákokkal. Nagyon 
fontos látni, hogy a tanítás itt is csak egy szelet (vagy ka-
lap, lásd fent), de kapcsolatfelvétel szempontjából szinte a 
legfontosabb. 

Ezért a kitérő szó számomra meglehetősen nehezen ér-
telmezhető, hiszen nehezen tudok elképzelni fontosabbat 
az „elementáris tanítás” szükségességénél. Nem gondolom 
azonban – két okból sem –, hogy az iskolalelkészi szolgálat-
ról csak a hitoktatás összefüggésében kellene szólni, mert

– az a fentiek alapján bőven több mint hitoktatás, illetve 
– lelkészeink számát és egyházunk oktatási intézmé-

nyeit látva egyre több megtalpalt iskolalelkészre lesz szük-
ség, és a feladat a maga komplexitásával egyáltalán nem ér-
telmezhető kitérőként.

Azt gondolom és remélem, hogy eme kérdések megfo-
galmazása, illetve a közös válaszkeresések talán minden 
lelkészi munkaközösségben érdekessé, kidolgozásra mél-
tóvá tehetik ezt a témát. 

Ajánlott irodalom

Adam, Gottfried 2009. A vallás az iskolai életben. 1–2. rész. Lel-
kipásztor, 7. sz. 8–9. o.

Embertárs. Ökumenikus lelkigondozói és mentálhigiénés folyó-
irat. 2007/2. sz. Intézmény és a lélek iskolája (szinte az összes 
cikk releváns a témához).

Jancsó Kálmánné – Kelemenné Farkas Márta – Korzenszky 
Richárd (szerk.) 1997. Evangéliumi nevelés. Lélekben és igaz-
ságban. Bencés Kiadó, Pannonhalma. 

Schelander, Robert 2009. Iskolai lelkigondozás és hitoktatás. 
Lelkipásztor, 5. sz. 162–171. o.

Solymár Mónika 2000. Isten igéje a gyermekek és szülők kö-
zött. In: Szabó Lajos (szerk.): A lelkigondozás órája. Teológiai 
Irodalmi Egyesület, Budapest.

Szabó Lajos 2011. Élet a gyülekezetben. Luther Kiadó, Budapest. 
(Különösen a lelkészi hivatáshoz szükséges kompetenciák 
áttekintéséről szóló rész: 184–188. o.)

Szabóné Mátrai Marianna 2010. A hit továbbadása mint a 
keresztény közösségek kooperatív feladata. In: Szabó Lajos 
(szerk.): A közösségépítő lelkész. Luther Kiadó, Budapest. 
122–134. o.
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Befogadókészség és misszió
Hogyan lehet szinkronba hozni gyülekezeteink befogadókészségét missziói 
munkaágaink tevékenységével?
g  L A B O R C Z I  G É Z A

Mindenekelőtt gyülekezeteink befogadókészségének vizs-
gálatát kell elvégeznünk, szociológiai, ekkléziológiai és 
kontextuális teológiai értelemben. 

Szociológiai szempontból az egyház, a gyülekezet ma 
kisebbségi létben él, ennek minden veszélyével és lehető-
ségével. 

A kisebbségi létre rosszul is reagálhat egy közösség. Ag-
resszióval, amikor az idegent, a mást gyűlölni, de legalább 
kiközösíteni kell. Depresszióval, amikor minden kilátásta-
lanná válik. Lelki, kulturális gettóba vonulással, hogy ér-
tékeit megőrizze. Asszimilációval, mert élni, túlélni kell. 

A kisebbségi létre létezik pozitív válasz is. Ezek:
• A kisebbség ereje abban van, ha kultúráját, hitét, em-

berségét a legmagasabb színvonalon műveli, ha érté-
ket teremt.

• A kisebbség nagy lehetőségét fedezhetjük fel abban, 
ha létét nem a többségtől való félelemre alapozza, 
hanem képes a jézusi szabadságot és szeretetet vá-
lasztani.

• A kisebbségi lét helyzete megfelel az ősi bibliai kép-
nek: sóvá és világossággá kell az egyháznak válnia a 
környezete számára. Ez a népek, kultúrák, hitek kö-
zötti dialógust is jelenti. Bizalmatlan, gyűlölködő vi-
lágunkban éppen a kisebbségben élő gyülekezeti kö-
zösségek lehetnek az értelmes, bizalomra épített lét 
csendes, de valóságos hírnökei. Évszázadok keserű 
tapasztalata az, hogy mit jelent egymás kárára él-
ni. Az egymásért élés kicsiny műhelye lehet egyhá-
zunk közössége.

Ekkléziológiai szempontból azt a kérdést ajánlom átte-
kinteni, hogy a reformáció pontos megfogalmazását az egy-
ház lényegéről (CA VII. és VIII. cikk) hogyan tudtuk meg-
valósítani az egyház- és gyülekezetépítés hétköznapjaiban: 
az evangélium hirdetése és a szentségekkel való élés áll-e 
a gyülekezetépítés „élén”, vagy az emberi hagyományok?

Kontextuális teológiai kérdések között annak végiggon-
dolását tartom fontosnak, hogy egyházunk milyen spiritu-
ális közegben végzi ma szolgálatát.

A dolgozatnak át kell tekintenie egyházunk missziói 
munkaágait is. Ezt megelőzően azonban tisztázni szüksé-
ges két nem könnyű kérdést: 

• Mit is értünk ma misszió alatt?
• Milyen az Istenről beszélő ember helyzete ma a vi-

lágban?
Ezen a ponton még a diakóniai munka és a gyülekezet-

építés összefüggéseit is ki lehet fejteni, hiszen ez a munka-
ág is a missziói szolgálat része.

A cím legnehezebb része a „szinkronizálás” felvetése. Ezt 
ugyanis a dolgozathozónak kell megvizsgálnia az egyház-
megyéje gyülekezeteiben. Én csak pár általános kérdést tu-
dok felvetni:

• Tudunk-e ma a saját értékeink megbecsülése mellett 
nyitottak maradni az újra is?

• Az értékmegőrzés fontos szerepe mellett képesek va-
gyunk-e az újrafogalmazást segíteni és gyakorolni?

• A különlegesen nehéz helyzetben élők (hajléktalanok, 
erőszaktól szenvedők, szexuális megalázottságban 
élők, eladósodottak, kilakoltatás rémével élők, állás-
talanok stb.) gondjait fel merjük-e vállalni eredeti jé-
zusi értelemben is?

Ajánlott irodalom

Douglass, Klaus 2011. Új bort régi tömlőbe? Lelkipásztor, 11. 
sz. 414–419. o.

Szabó Lajos (szerk.) 2010. A közösségépítő lelkész. Luther Ki-
adó, Budapest.

Tomka Miklós 2001. Hagyományos (vallási) értékek a modern 
társadalomban. Educatio, 10. évf. 3. sz. 419–433. o. www.hier.
iif.hu/hu/letoltes.php?fi d=tartalomsor/485. Letöltés: 2012. 
január 9.
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Nők a lelkészi szolgálatban a

Nők a lelkészi szolgálatban
Keresztény édesanyák, feleségek, mintaképek

g  C S E R H Á T I N É  S Z A B Ó  I Z A B E L L A

A téma aktualitása

A téma aktualitása több oldalról is megerősíthető. Egyrészt 
a reformáció 500 éves évfordulójára készülve a tematikus 
évek sorában 2012 a Reformáció és nők címet viseli. Másrészt 
a társadalmi nemekkel kapcsolatos élénk párbeszédek is in-
dokolják, hogy újra végiggondoljuk sajátos női alkatunkat, 
testi-lelki adottságainkat annak előnyeivel és hátrányaival 
együtt a lelkészi szolgálat kontextusában. Harmadrészt úgy 
érzékelem, hogy már három-négy évtizede erős tendencia a 
segítő hivatások elnőiesedése. Betegápolásban, a gyógyítás 
számtalan területén, szociális munkában, oktatásban és a 
lelkipásztori szolgálatban is megfi gyelhető a folyamat. Ér-
demes volna megkeresni az egyházon kívül is meglévő je-
lenség társadalmi okait. Bizonyára ezek is érvényesülnek az 
egyházon belüli folyamatokban. Negyedrészt a különböző 
hivatások életpályamodelljeinek megalkotása provokálja a 
szembenézést saját hivatásgondozásunk hiányosságaival.

Célszerűnek tartanám, hogy a születendő dolgozatok 
ne csak női szemmel, azaz belülről láttassák a női lelkész-
ség sokszínűségét. Bizonyára hasznos volna, ha férfi  kol-
léga szemszögéből is hallhatnánk a témáról.

Fontosnak tartom az alábbi részletkérdések, illetve rész-
területek végiggondolását:

Vallástörténeti és bibliai alapvetés

A női papság vallástörténeti hátteréről nem sokat hallunk. 
Az Egyiptomban, Indiában, a görög-római vallásban vagy 
a primitív törzsi vallásokban létezett női szolgálat.

Bibliai, különösen újszövetségi, illetve jézusi mérce sze-
rint nem kérdés a nők egyenrangúsága. Vajon mi az oka, 

hogy éppen a kereszténység áll ellen ilyen kitartóan en-
nek elismerésében?

• Női alkat
• Testi-lelki adottságok előnyei és hátrányai a lelké-

szi szolgálatban
• Helyzet a Magyarországi Evangélikus Egyházban
• Történelmi áttekintés személyes tapasztalatokkal
• Speciális helyzetek és kairoszok
• Egy lelkésznő, édesanya és feleség speciális konfl ik-

tusai, személyes tapasztalatai, valós élményei

Ajánlott irodalom

A Lelkipásztor 2004/5. száma Tanulmányok, Kitekintés, Vallo-
mások a szolgálatról című rovatainak minden írása.

Bereczky Ildikó 2004. A női lelkészség jövője. Th éma, 1. sz.
B. Pintér Márta 2012. Csupa szív? – Nők a segítő hivatásokban. 

Evangélikus Naptár a 2012. évre, 65–67. o.
Cserháti Sándor (ifj .) 2012. Nők a gyülekezet vezetésében. Evan-

gélikus Naptár a 2012. évre, 67–69. o.
Enzner-Probst, Brigitte 2004. Lelkésznő. Asszonyként egy fér-

fi as hivatásban. Lelkipásztor, 8–9. sz. 315–320. o.
Harmati Béla 2004. Az egyházi szolgálat (Amt – Ministry) 

evangélikus értelmezése. Lelkipásztor, 8–9. sz. 312–314. o.
Häfeli, Nicol 2004. Nő és férfi , lelkésznők és lelkész férfi ak az 

egyházban – svájci szemmel. Th éma, 1. sz.
II. János Pál pápa: Epistola Apostolica – Mulieris Dignitatem 

(A nők méltóságáról). 1988. aug. 15.
Lévai Csilla 2004. Koreferátum: Női lelkészség a gyakorlatban. 

Th éma, 1. sz.
Orosz Gábor Viktor (szerk.) 2010. Hol van a te testvéred? – Tanul-

mányok a társadalmi nemekről és a testvérszeretetről. Luther 
Kiadó, Budapest. /Eszmecsere 6./

Wagner Szilárd 2012. A Biblia mégis tiszta képei a nemek egyen-
lőségéről. Evangélikus Naptár a 2012. évre, 57–59. o.
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Szolidaritás az egyházban – gyülekezeti kapcsolatok
g  K I S  J Á N O S

Országos méreteket ölt az elszegényedés, s ez a gyülekezetek 
elszegényedését is jelenti. Gyülekezeti statisztikák igazolják 
azokat a változásokat, amelyeket fi gyelembe kell venni az egy-
ház jövője szempontjából: megszűnő munkahelyek, megélhe-
tés miatti lakóhelyváltás, elnéptelenedő falvak, szekularizá-
ció stb. Mindez időszerűvé teszi a témával való foglalkozást.

Alapvetés: Szolidaritás és egyház. Fogalomértelmezés-
re van szükség. Úgy, hogy nem feledkezhetünk el a bibli-
kus alapokról sem (Ef 4,11; Jn 13,34–35). Szolidaritás: a fe-
lebaráti szeret megfelelője.

„Olyan közösségbe lépünk most be, amely egyszerre ér-
tékek és érdekek közössége” (Nyilatkozat az Európai Uni-
óba való belépéskor, 2004). Lehetséges ez?

Az „élet a gyülekezetben” (lásd Szabó 2011) sem egy-
szerűen a megszokott alkalmak, történések, kapcsolatok, 
testi-lelki problémák segítésének történéseit jelenti, ha-
nem felvetődik a kérdés: meddig tart, mire képes a feleba-
ráti szeretet. A nagy egyházban ez talán még nehezebben 
megoldható problémák sorát jelenti.

Kell a szolidaritás, egymás hordozása, segítése, hogy 
szolgálatunkat küldetésünkhöz híven elvégezhessük.

Van-e erre tervünk? Lehet-e? Arra már más összefüggés-
ben rájöttünk, hogy vezényszóra nem fog létrejönni, a szoli-
daritás működése akkor még kevésbé látszik valóságosnak.

Mindenki tudja, érzi, hogy a nagy egész része, tagja az 
egy testnek, de emberi gyarlóságában öntudatlanul is vé-
di a saját érdekeit, a kialakult vagy megszerzett lehetősé-
geit. Beidegződött, szinte automatikusan működik a „meg-
venni, elvenni, visszavenni” parancs, mint a fennmaradás 
egyetlennek tűnő lehetősége.

Félünk tőle! Félünk a szolidaritástól.
Idei egyházmegyei presbiteri napunkon bemutatkoztak 

a gyülekezetek. Elmondták örömeiket és gondjaikat, tervei-
ket. Adventben egy-egy mécsest gyújtva jeleztük sokfélesé-
günket és egységünket. A beszélgetés végén a nagyobb (erő-
sebb, jobb lehetőségekkel rendelkező, gazdagabb) gyüleke-
zetek mellé kisorsoltunk a kisebb (erőtlenebb, szegényebb) 
gyülekezeteket. Az egymás mellé rendelés célja a segítés, 
egymás hordozása, a kapcsolat szorosabbá tétele volt.

Sokan félreértették. Nem kötelező, közgyűlési döntés 
volt ez, csupán egy lehetőség, hogy építhessük egymást, 
ki hogyan tudja és szeretné. Volt, aki úgy gondolkodott: 
mit tudok kapni ebből? Más megijedt attól: mennyibe fog 
ez nekünk kerülni?

Szegénnyé nem az tesz, hogy nem kapunk, hanem az, 
hogy nem tudunk adni! Az egyház a megajándékozottak 
közössége, akik tudják, hogy semmijük sincs, amit ne kap-

tak volna. Néha elfeledkezünk erről, leginkább akkor, ha 
úgy gondoljuk, hogy van valamink, birtokolunk valamit.

Összetartozunk? Spirituális és anyagi értékek közöt-
ti különbségtétel vagy inkább azok összhangja az egyház-
ban is probléma. Egy test sokféle tagja tud-e (együtt) mű-
ködni, egy célért?

Több van-e a mi evangélikus egyházunkban a mi-tu-
datból az öntudat helyett? Nem ezért egy az egyház?

Lehet, hogy nem is a lelkész a fordulópont, aki tudja, 
hogy a gyülekezet nem egyéni vagy társas vállalkozás, ha-
nem azok, akik az egyházban is világi értékrend szerint 
gondolkodnak? Felügyelőként, presbiterként, a gyülekezet 
tagjaként – bármi is legyen a világi foglalkozásunk – tud-
nunk kell, hogy az igaz ember miből él. Tanulnunk és ta-
nítanunk kell erről, hogy szent legyen az egyház!

Miből élnek a gyülekezetek? Miért élnek még? Meddig 
élnek? A szeretet egy lényeges kötőanyag, ami különleges-
sé teszi az egyházat. Olvastam, hogy azért nehéz az egy-
házról beszélni, mert mindenhonnan másmilyennek lát-
szik, és a nézőpontok száma végtelen. 

Van tervünk? Van álmunk?
„Olyan gyülekezetről álmodom, amely gondoskodó 

gyülekezet:
• a gyülekezet sok fajból, népből, életkorból és társadal-

mi háttérből gyűlik össze, és Isten családjának egy-
ségét és különbözőségét képviseli az emberek előtt;

• amelynek közössége meleg és befogadó, és sohasem 
torzítja el a harag, az önzés, a féltékenység vagy a gőg;

• amelynek tagjai tiszta szívvel, buzgón szeretik egy-
mást, elszenvedik egymást, megbocsátanak egymás-
nak, és egymás terhét hordozzák;

• amely barátságot kínál a magányosnak, támogatja a 
szegényt, és befogadja azokat, akiket a társadalom 
lenéz és kitaszít;

• amelynek szeretete túlcsordul a világba, vonzó, fer-
tőző, ellenállhatatlan, maga Isten szeretete.

Álmom a gondoskodó gyülekezet.” (John Stott)
Nem tudom, mit hoz a jövő, de abban biztos vagyok, 

hogy a felebaráti szeretet – vagy, ha úgy tetszik: szolidari-
tás – területén is válaszokat, megoldásokat kell találnunk. 

Tegyük ezt felelősséggel Isten és emberek előtt. Gon-
dolkodjunk, beszélgessünk és imádkozzunk!

Ajánlott irodalom

Szabó Lajos (szerk.) 2011. Élet a gyülekezetben. Luther Kiadó, 
Budapest.

Stott, John 2009. Az élő gyülekezet. KIA, Budapest.
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„Hobbilelkészség” – veszély vagy lehetőség?
g  S Z A R K A  I S T V Á N

Egyházunkban jelenleg nem bevett gyakorlat másodállá-
sú vagy részmunkaidős lelkészek foglalkoztatása. Ugyan-
akkor egyházunk zsinatában már 2005-ben, Az egyházi 
szolgálatról és az egyházi szolgálatot végzőkről szóló III. 
törvény tárgyalásakor is jelentős vita bontakozott ki arról, 
milyen formában lehet és kell elvégezni a lelkészi szolgá-
latot. A disputa során markánsan megjelent a vélemény, 
amely szerint a MEE lelkészei kizárólag főállásban végez-
hetik szolgálatukat. E véleménnyel szemben érvelők szá-
mot vetettek azzal a nem kevés egyházközséggel, amelyek 
már most is csak jelentős központi támogatással képesek 
működni, illetve fenntartani a teljes lelkészi státuszokat.1 
Ezért a realitáshoz jobban közelítő salamoni döntés szü-
letett, amellyel a törvény nem tiltja meg a lelkészi szolgá-
lat mellett létesített egyéb jogviszony létrehozását, de azt 
a szolgálatba állító testület (presbitérium) előzetes engedé-
lyéhez köti.2 Témánk aktualitásának újabb impulzust ad az 
elmúlt évi népszámlálás felekezeti hovatartozás kérdését 
vizsgáló adatainak közelgő megjelenése.

A részmunkaidős lelkészi szolgálat létesítése ellenében 
emlegetett leggyakoribb érvek a következők: Lehet-e így el-
mélyült, hatékony lelkipásztori munkát végezni? Mennyire 
tartható a hivatali rend, az állami és egyházi szervezetek 
felé való rendezett adatszolgáltatási kötelezettség? Meny-
nyire van jelen a lelkész az adott közösség életében? Nem 
tisztázott az sem, milyen képzést követően állhatnak szol-
gálatba a részmunkaidőben dolgozó lelkészek. Milyen fe-
szültségeket szül a részmunkaidős és a főfoglalkozású lel-
készek együttes jelenléte egyházunkban? Mondják még, a 
részmunkaidős foglalkozású lelkészekre azért nincs szük-
ség, mert a gyakorlatban a gyengébb és kisebb létszámú 
közösségek társulnak, esetleg nyugdíjas lelkész vagy he-
lyettes lelkész látja el szolgálatukat. E témához kötődik to-
vábbá, hogy vajon a kidolgozás alatt lévő stratégia meg kí-
vánja-e határozni, vajon mekkora lélekszámú egyházköz-
ségeket tekint önálló gyülekezeteknek? Megfogalmazásra 

 1 A tények elég riasztóak: 136 gyülekezet részesül 52 millió Ft köz-
ponti alapi támogatásban, 152 gyülekezet 40 millió Ft támogatásban. 
S mindezek mellett sok gyülekezet a hitoktatói óradíjakkal kiegészítve 
képes egy tisztességes fi zetést adni lelkésze számára.
 2 2005. évi III. törvény 59.§ 1–4. bekezdés: http://zsinat.lutheran.hu/
torvenyek/2005.-evi-iii.-torveny-az-egyhazi-szolgalatrol-es-az-egyhazi-
szolgalatot-vegzokrol/2005.-evi-iii.-torveny.

kerül-e az ideális, (jól) pásztorolható gyülekezet lélekszá-
mának mértéke?

A temérdek kifogással és ellenérvvel szemben csu-
pán egy felvetést hozok most. A fenti gondolatok talán ak-
kor igazak, ha a szolgálattevők (lelkészek és egyháztagok) 
Krisztus-követésüket nem élethivatásnak tekintik, hanem 
„csak” hivatásnak. A más munkakörben dolgozó lelkész 
sok tekintetben az élet sűrűjében van. Talán jobban, mint 
a parókia és lelkészi hivatal biztonságában. A téma körül-
járása során érdemes megvizsgálni a kisegyházak gyakor-
latát. Számtalan olyan felekezet lelki vezetőjével találkoz-
tam, akik világi munkahelyükön megbecsült dolgozóként 
sikeresen felvállalták munkájukból és keresztény élethiva-
tásukból adódó konfl iktusokat. Az ilyen kis közösségekben 
a lelki tevékenységek területein sokkal aktívabbnak mutat-
kozott a gyülekezet és annak vezetése. A felvetett kérdés-
ről való állásfoglalásunkat a bennünk élő egyházkép alap-
vetően befolyásolja.

A részmunkaidős, önkéntes szolgálatok vállalásának 
rendszere akár még hatékonyan is képes működni. Nem a 
tanokkal és módszerekkel való szimpatizálás okán, csupán 
a példa érdekességének kedvéért jegyzem meg a követke-
zőt. Az elhíresült és rettenetes móri bankrablás délután-
ján már a bank környékén lévő utcákat járták és a sokkot 
kapott lakosságot „lelkigondozták” a szcientológia „egy-
ház” önkéntes lelkész feliratú pólót viselő munkatársai. 
A lelkészi hivatás és a világi munkavégzés összeegyeztet-
hetőségének kérdésével kapcsolatban ajánlom A kegyelem 
kártyája (Grace Card) című fi lmet. A fi lmajánló szövegéből 
idézek: „Samről nem igazán volt elképzelhető, hogy rend-
őrként dolgozzon. Ahogy az lenni szokott, egy kezdő lel-
kész keresete nem igazán sok, ezért, hogy ellássa a fi atal 
család anyagi helyzetét, rendőrként dupla munkát vállalt. 
Azonban ebben az új pozícióban – mint őrmester – kezd 
kétségbe esni, hogy mi lesz, ha éles helyzetre kerül a sor; 
hiszen ez teljesen más munka, mint a lelkipásztoroké.”3

Irodalomként ajánlom még Franko Mátyás írását: Ké-
pezhetnek-e 8 órás hivatásosok 24 órás keresztyéneket? 
Avagy gondolatok a lelkészi munkaerkölcsről.4

 3 Filmgaléria: A kegyelem kártyája (Grace Card). Keresztyén fi lmek, 
fi lmnet7.
 4 http://tata.lutheran.hu/cikkek/cikk4.htm#bontas.
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Evangélikus lelkész vagyok
Önmeghatározásunk, elhivatottságunk és megélhetésünk

g  B E N C E  I M R E

Keresem a szavak jelentését: pap – lelkész – lelkipásztor 
– lelkigondozó – prédikátor – tisztelendő úr – atya. Kere-
sem, hogy melyik illik igazán arra a 31 évre, amit egy hí-
vatásban leéltem. Mindegyik előfordult életemben hang-
súlyos megszólításként vagy belső érzésként. S a sokféle 
kifejezés mutatja azt is, hogy az önmeghatározásunk nem 
is olyan egyszerű. 

Azt tudjuk, mit mond a lelkészről a törvényünk.1
Azt tudjuk, mit mond a lelkészi szolgálatról az Agen-

dánk (Agenda 2: 445., 465. o.).
Azt már nehezen tudjuk egyértelműsíteni, hogy az 

evangélikus lelkészi szolgálatról mit mond a Biblia. Sok-
sok igehely, amely tanítványokról2 és apostolokról,3 taní-
tókról,4 diakónusokról,5 püspökről (Tit 1,7kk; 1Tim 3,1kk), 
presbiterekről (1Tim 5,17kk), sőt angyalokról6 szól, illik is 
ránk, meg nem is. Munka, foglalkozás, hivatás vagy élet-
forma lelkésznek lenni? Szeretnénk magasztosan és lel-
ki ember módjára a hivatás és az életforma mellé letenni 
a voksunkat, de olykor mindannyian a „megélhetési lel-
kész” kategóriájába süllyedünk.

Feladatainkat jó lenne világosan látni: az evangélium 
hirdetése! – mondjuk ki az első gondolatot! S közben rá kell 
eszmélnünk, hogy inkább vagyunk ügyintézők, szervezők, 
menedzserek, hivatalnokok, tanárok, köztisztviselők, ér-
telmiségi elöljárók, szociális munkások, pályázatírók, épí-
tési vállalkozók vagy irattárosok, protokolláris ceremónia-
mesterek (Ézs 40,1kk; Ézs 52,7kk), mint olyan örömhírvi-
vők, akiknek az érkezése7 valóban vigasztalást és örömet 
jelent az embereknek. 

Beszélünk-e az elhívatottságunkról? És a kiégése-
inkről? A hivatásgondozás erősödéséről jó híreket ka-
punk.8 De hogyan jutunk el annak felismeréséig, hogy er-

 1 2005. évi III. törvény az egyházi szolgálatról és az egyházi szolgálat 
végzőiről.
 2 Többek között Mt 5,13kk; Mt 10,5–42; Mt 16,24 kk; Mt 19,27kk.
 3 Többek között Mt 28,16–20; ApCsel 2,1–4; ApCsel 2,42–47.
 4 Többek között Róm 12,1–8; 1Kor 12,4–8.
 5 Többek között ApCsel 6,1–7; 1Tim 3,8–12.
 6 Jel 2,1 – Egyes írásmagyarázatok szerint a gyülekezet angyala ki-
fejezés a gyülekezet vezetőjére vonatkozik
 7 A sokat vitatott digitális szolgálati napló (DSZN) statisztikai kimu-
tatásai szerint a közösségben elvégzett igeszolgálatok a szolgálatomnak 
kb. 30-át teszik ki.
 8 http://www.evangelikus.hu/search?Subject3Alist=hivatC3A
1sgondozC3A1s.

re mindannyiunknak szüksége van? Püspöknek, esperes-
nek, igazgató lelkésznek, öregedőnek, középkorúnak és 
fi atalnak. Egyikünk sem nélkülözhetetlen! Ki kell állni egy 
időre a sorból, hogy megerősödhessünk! Mit tesz az egy-
házvezetés azért, hogy ez megvalósuljon? Biztos, hogy egy 
sabbatév után sokkal több lelkesedéssel és örömmel indul-
nának sokan újra. Van-e örömünk a szolgálatban?

Egyre többen szolgálnak lelkészként a hagyományos 
gyülekezeti szolgálattól függetlenül. Milyen velük a kap-
csolat, a kommunikáció, a közösség? Milyen a megítélé-
sük? Van-e haszna a szolgálatuknak a hagyományos gyü-
lekezetek épülésére?

Hol van a helyünk az értelmiségi ranglistán? – mérics-
kéljük nagyon sokszor. Máshoz mérjük magunkat, ami-
kor például a fi zetésünket felvesszük. Van, ahol a közal-
kalmazotti bértáblát használja a gyülekezet a fi zetés meg-
határozásakor, legfeljebb egy vezetői pótlékot biggyeszt 
még mellé.

Van lakásunk és sokszor szolgálati autónk. Sokan ma 
ezt irigykedve nézik. Milyen könnyű a lelkészeknek! De 
a lakás csak parókia, mert jövevények vagyunk, és nyug-
díj előtt tele vagyunk bizonytalansággal, hogy hol fogunk 
lakni. Az autó pedig munkaeszköz a bővülő szórványszol-
gálatban. Vagy segítség, hogy könnyebb legyen egy eldu-
gott faluban is a szolgálat, és ne legyünk annyira elzártak.

Érdemes újra elgondolkodni a szolgálati helyek kö-
zötti hatalmas különbségeken, a szolgálatok mennyisé-
ge közötti különbségeken, a javadalmazások közötti kü-
lönbségeken.

Radikálisabb változtatásra lenne szükség! Bátrabb 
egyházvezetésre! Több szolidaritásra! Olyan egyházkép-
re, amely nem rettenti el a teológushallgatókat a hagyo-
mányos lelkészi szolgálattól, és olyan képzésre, amelyben 
a gyülekezetplántálásra is bátorságot kapnak az elhívottak.  

Jó lenne olyan beszélgetéseket elindítani az lmk-kon, 
amelyeknek a végkicsengését szinte követelő módon tesz-
szük le egyházi vezetőink elé, hogy végre változzon vala-
mi ebben a sokat tépázott hivatásban.

Ajánlott irodalom
Agenda a Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészei számá-

ra. Szerk. Prőhle Károly. Luther Kiadó, Budapest, 2008. (A 
lelkészordinálással és -iktatással kapcsolatos fejezetek.)

Douglass, Klauss 2002. Új reformáció. 96 tétel az egyház jövő-
jéről. Kálvin Kiadó, Budapest.
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Sólyom Jenő 2004. Tanuljunk újra Luthertől! Dr. Sólyom Jenő 
(1904–1976) válogatott írásai. Luther Kiadó, Budapest. 51. o. 
– A lelkipásztor szóról.

Sükös Pál 1990. A keskeny úton. Primo, Budapest.
Szabó Imre: Sírjanak a papok. Mozaikok egy falusi lelkész éle-

téből. Parakletos Alapítvány, Kiskunfélegyháza.
Szabó Kornél 2003. Az időtálló papi eszmény. Jel, Budapest. /A 

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola lelkiségi sorozata 2./
Szabó Lajos (szerk.) 2010. A közösségépítő lelkész. Gyakorlati 

teológiai kézikönyv lelkészeknek és nem lelkészeknek. Luther 
Kiadó, Budapest.

Szabó Lajos (szerk.) 2011. Élet a gyülekezetben. Luther Kiadó, 
Budapest. – Elsősorban A gyülekezet vezetése című fejezet a 
149. oldaltól.

Voigt, Gottfried 1997. Bevezetés az egyház tanításába. Magyar-
országi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, Budapest. – Az 
egyházi szolgálatról, 118. o. 

http://zsinat.lutheran.hu/torvenyek
http://www.egyszeregy.hu/h-5-16.htm
http://www.evangelikus.hu/teologia/az-egyhazi-szolgalat-amt-

ministry-evangelikus-ertelmezese-a-nok-lelkeszi-szolgalatarol

Nem csak az esztétikum teológiája
Cigány festészet – Gipsy Painting: egy páratlan könyv ismertetése háttérrel

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

Cigány festészet. Magyarország, 1969–2009. Gipsy Painting. 
Hungary, 1969–2009. Szerk. Zsigó Jenő. Fővárosi Könyvki-
adó Rt., Budapest, 2009.

A könyvről általában

Az íróasztalom melletti kisasztalon áll az olvasandó köny-
vek sora. Állandóan cserélődnek. Eltűnik, amit már elol-
vastam vagy recenzáltam, de csaknem egy éve maradandó, 
olvasandó várólistán áll a Cigány festészet – Gipsy Painting 
című hatalmas, kétnyelvű (magyar–angol) album. Várja, 
hogy sorra kerüljön. 550 oldalas könyvcsoda ez. Válogatás 
a Cigány Ház közgyűjteményéből, amely Zsigó Jenő igényes 
szerkesztői munkáját dicséri.

Hetvennégy cigány festő hív bennünket látogatásra, 
elmélyülésre, meglepetések sorára. A színek orgiája ez a 
könyv. Túl a megszokott térbeli és időbeli kötöttségeken, 
itt egy új, ismeretlen világba kerülünk. Egyik meglepetés 
a másik után ér, mert valami olyasminek vagyunk tanúi, 
amiről eddig nem is tudtunk.

Az első benyomás a színek kavalkádja

Sárga, zöld, mélykék, lila, barna és ezek együtthatása. 
Csaknem mindennap lapozgatom e különös értékű köny-
vet, ehhez hasonló album még nem került kezembe! Az 
egyik művész ezt írja: „a könyvek szemlélője egy napsü-
tötte országba kerül.” A színek élénkek, erőteljesek. A bar-
na sötétbarna, a fekete ijesztően sötét, a sárga citrom- és 

narancsszínű váltakozva. A piros kiáltóan vérvörös, a zöld 
tavaszi, májusi friss szín. A kék tengerkék vagy páratlanul 
kék és lila keveréke. A fehér patyolatfehér vagy átlátszó-
an fátyolfehér. A gyümölcsök színe harapni való, még a 
csendéletek is szokatlanul színesek, szinte érezzük az il-
latukat is. Elsősorban a színek varázslatos hatása, illetve 
ezek telítettsége, kavalkádja az ókeresztény és a mai har-
madik világnak nevezett, európaiak számára alig ismert 
szellemi klímát varázsolja elénk. Kopt, perui, indiai mű-
vészi éghajlatba kerülünk. E művészeti irány egy új konti-
nensét ismerjük meg.

A teológus nézőpontja

Sokáig haboztam, hogy egy teológus hozzányúlhat-e jo-
gosan mindehhez, hiszen nem egyszerűen az esztétikum 
teológiája ez, amiről már többször írtam (Hafenscher 
2001), hanem egy érdeklődő ember új területre tévedése, 
tudván azonban azt is, hogy bármi, ami emberi, nem ide-
gen tőlünk. Hiszen a keresztény ember is ember. Így ez a 
terület sem maradhat csak a humanizmus világában, a 
mi számunkra sem idegen, ami emberi, ahogy Jézustól és 
tanítványaitól sem volt idegen soha. Ezért megpróbáltam 
tájékozódni e tájakon is, nem szakértőként, hanem aláza-
tosan tanulóként, „vénember” koromban is. A jó pap hol-
tig tanulásra kötelezett, nyitott ember minden irányban. 
Ez a tudat bátorított. Nem beszélve arról, hogy a kisebb-
ségi kérdéseken belül Magyarországon és Európában az 
úgynevezett cigányprobléma kulcskérdésnek számít. Ezért 
nem járok idegen területen, mert ez is hozzátartozik mai 

K Ö N Y V A J Á N L Ó e
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életünkhöz, nemcsak etnikai feszültségekről, megoldha-
tatlannak látszó kérdésekről van szó, hanem egy remény-
teljes kulturális értékről, amihez van mondanivalója a ke-
resztény etikának.

Ezzel a könyvvel meghívást kaptam, a cigány festők 
meghívását, akik arra várnak, hogy őszintén bemutat-
hassák magukat. Azt kívánják, hogy megértsük őket, és 
ezzel talán sok régi rossz tapasztalat, lenézés, gúnyolódás 
helyett a következő generáció fi ataljai közelebb kerülhet-
nek ehhez a „csodabirodalomhoz”. Ma már nemcsak ci-
gányzenével, annak népies formájával, cigány szobrászat-
tal, hanem cigány irodalommal, festészettel is foglalkoz-
nunk kell. Így hát a baráti meghívást, amely e könyvből 
árad, elfogadom, és megpróbálok élni vele, mert akarva-
akaratlanul is egymásra vagyunk utalva. Ez nem etnikai 
árulás, hanem az öntudatos egymás mellett és egymá-
sért élés jele lehet.

Mit tanulhatunk a cigány festészettől?

A család szeretete: közös megbecsült közösség a cigány-
ság minden rétegében. Az öreg cigány férfi  vagy nő ré-
szese és szerves tagja családjának. Az öreg cigány arca 
vagy keze meditációs anyag. Az ifj ú cigány férfi  délceg, 
mindig táncra kész, a fi atal cigánylány férjére és anyasá-
gára vár szüntelenül. A meglett asszony sokszoros édes-
anya. A cigány család életében az állatok, növények nem 
szobacicák, szalonkutyák, dísznövények, hanem az élet 
teljességéhez tartozó festészeti objektumok is. Lovaik 
is vannak, szilajok. A ház élete inkább az udvaron ját-
szódik, mint az épületen belül. A melléképületek va-
lósághűek. Az utcák, terek emberektől nyüzsögnek, itt 
élik az életüket, az olaszországi Nápolyra emlékeztetve. 
Felnőttek és gyerekek egyszerű ruhában, néha rongyo-
san, máskor díszesen öltözve mutatkoznak be. Bizony 
gyakran rendetlenek, nincs parádés rend az épületek 
között, mint német udvarokban vagy angol díszkertek-
ben. Erdőszélen vagy erdő közelében laknak, és lefestik 
mindazt, amit tapasztalnak, a szerszámokat, amelyeket 
használnak. Sok a hangszer, elsősorban a hegedű, de az 
egyszerű gitár is, ami hozzátartozik a nép életéhez, da-
lolásukhoz, táncolásukhoz, különös életvitelükhöz. Fan-
táziájuk csapongó! A börtönlakóktól a Madonnáig min-
denféle emberrel találkozunk képeiken. Még a keresztre 
feszített Jézussal is. Néha meglepően démonűző hatalom 
birtokában látják a Krisztus-arcot. A démoni jelenségek 
arra mutatnak, hogy teológiailag kifejezve dualistáknak 
számítanak, akik tulajdonképpen két istenben hisznek, 
a jó és megértő, irgalmas Istenben és az átkot adó, rossz 
istenben, „aki” őket is a teremtett emberek között az 
utolsó sorba állította, sőt önmagukat gyakran elátkozott 
vándornépnek tekintik.

Különös, hogy toprongyosságuk mellett, amit reáli-
san ábrázolnak, az arany díszítést, a csillogó dekorációt 
nagyon szeretik. A szentek feje köré mindig glóriát fon-
nak, és Mária tisztelete, sőt imádata különböző formá-
ban kerül ábrázolásra. Néha saját női arcképeik is ma-
donnaszerűek.

Érdekesség a cigány csendéletek festményeinek so-
ra. Csupa zöldség, paradicsom és az elmaradhatatlan 
borosüveg poharakkal, hozzátartozik a cigány csend-
életek tárgyaihoz. De gyümölcs is mindig szerepel, sőt 
mai képeiken a feketekávés csésze is ott látható. Elgon-
dolkoztató álmaik tartalmának lefestése. Az álomvilág 
és az ébrenlét egymásba torkollik. Álmodozásukhoz tar-
tozik, hogy képeiken nemcsak barna hajú, barna sze-
mű cigánylányokkal találkozunk, hanem világosszőke 
és kék szemű tündérekkel, mintha azt mondanák, ilye-
nek szeretnénk lenni, de a Teremtő nem volt ilyen ke-
gyes hozzánk. Az absztrakt irányzatok a jelen korban 
náluk is megtalálhatók, ahogy egy trombitás, egy kár-
tyavető, egy kutyafej néhány grafika vagy metszet for-
májában erről is beszél.

Pipázó vajda, szivarozó öregasszony, meg a cigarettás 
serdülő fi ú egymás mellett ülnek. A cigánylányok testszíne 
szinte kivétel nélkül citrom- vagy narancssárga. Ugyanak-
kor szürke-lilás habselyembe öltöznek. Láthatunk a képe-
ken jósnőt, aki tenyérből mondja meg a jövendőt, akinek 
hisznek, s akinek egyre többet fi zetnek, hogy szerencsé-
sebbnek mutassa a holnapot.

A nálunk található három különböző csoport közül 
az oláh cigányok specialitása Jézus-ábrázolásuk, hogy a 
Megváltót nagy szakállal és tarka ruhába öltözve mutat-
ják. Ugyancsak különlegesség, hogy a férfi akat nem csu-
pán szomorúnak, kilátástalan jövőjűnek, hanem mulatás 
közben ábrázolják, táncoló lányok, fi úk csupa tűz mozgá-
sa közepette. A leghétköznapibb élet eseményei és szerep-
lői is láthatók a cigány festők képein. Kosárfonók és ková-
csok, lókupecek és zenészek, kenyeret majszoló lurkók és 
szabad tűzhelyen főző asszonyok állnak, ülnek, sürögnek-
forognak előttünk.

A változó évszakok is markánsan jelentkeznek képe-
iken. A tavaszi táj mindig pompában virágzó, hiszen is-
merik a természetet. A téli táj nagy havat és sok nehézsé-
get jelent. Látjuk a nagy hóban bandukoló, tüzelőnek va-
lót gyűjtő öreg cigányasszonyt és a silány ruhába öltözött, 
fázó gyermekeket.

Jelentős téma a halál

A halál, a haldoklás ábrázolása és a temetés megjelenítése 
visszatérő téma. Temetéskor halotti tort, lakodalomhoz 
hasonló vendégséget is rendeznek. A halott közelsége meg-
rendülést, gyászt, félelmet szül.
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A csillagos ég mutatja a természet közelségét és sze-
retetét. Titokzatosnak, jövendőt jósolónak vélik a csilla-
gos égboltot, a holdfényt és a sötétséget. A város peremén 
vagy a falu szélén lakók mostoha körülményei természetes 
módon kerülnek a művészi alkotásokra. Realitásokat áb-
rázolnak, nem csupán álmaikat vetítik ki. Feltűnő a féle-
lem különböző megjelenése. Félnek életük sorsától, barát-
ban is gyakran ellenséget látnak. Félnek a villámcsapástól, 
az elhagyott házaktól, a víz alatti élőlényektől, kígyóktól, 
madaraktól. Ábrázolnak táltosokat, mesemondókat, ör-
dögűzőket is. Néha a nők portréjához madarat vagy lep-
két használnak díszítésül.

A cigány holokausztról 

Auschwitz emlékére évenként küldöttséget menesztenek. 
Együtt gyászolnak a zsidó holokauszt megemlékezőivel. 
Új jelenség ez a második világháború után. A szenvedők-
höz akarnak tartozni. Róluk gyakran megfeledkezett a 
társadalom ezzel kapcsolatban nálunk és a környező or-
szágokban.

Formai elemek

Végül írjunk a könyv kiállításáról is valamit. Magas szintű, 
nagyigényű irodalmi alkotás ez, ennek megfelelő formá-
ban. A bevezetésben nemcsak festőművészekről, de Bari 
Károly cigány költőről is méltó megemlékezés történik. 
Kimondottan igénylik a jelen és jövő cigány művészeinek 
elismerését, európai szintre felzárkózását.

Megkérdezhetjük őszintén, kinek van ideje e kétnyel-
vű könyvet olvasni, értékelni és új meg új ismereteket 
szerezni. Talán egyértelmű a válasz: a nyugdíjasoknak, 
ha szeretnek még olvasni és tudnak tanulni is: új tan-
tárgy ez.

Befejezésként hadd adjam át a szót Zsigó Jenő igazga-
tónak, hiszen ő mesterien foglalja össze, mit akart, miért 
dolgozott, mi volt a célja e publikációnak. Néhány mon-
datát idézem: „Szemünk előtt született meg a cigány fes-
tőművészet. Csaknem negyed évszázadon keresztül gyűj-
tögettük a gazdag anyagot. Sok volt a bizonytalanság ben-
nünk és körülöttünk. A Képzőművészeti Közgyűjteményt 
1984-ben alapítottuk. Többször rendeztünk kiállításokat. 
A 20. század hatvanas éveitől kezdve reprezentáltuk a ci-
gány vásznakat, művészeti alkotásokat, és észrevettük, 
hogy egyre inkább gazdagodás jelentkezik, művészeink 
egymás felfogását tisztelik. Kivételes tehetségeink jelent-
keztek. Köztük átütő tehetségűek, páratlan egyéniségűek 
cáfolták meg a megszokott ellenszenvet, a faji lenézést, 
megkülönböztetést, a kisebbrendűségi érzés táplálását, és 

elismerést nyertünk a cigány kultúrára a képzőművészet 
területén. Még mindig átsüt a bizonytalanság érzése, a ki-
taszítottság, a hazátlan nép szomorúsága, sötét jövőnk jós-
lása, de hiszem, hogy a nap cigányokra is egyformán süt, 
jókra és gonoszokra egyaránt. Az ember ember tud ma-
radni még vészkorszakokban is. Tartsák bemutatkozásnak 
ezt a könyvet, őszinte, könyörtelenül hiteles bemutatko-
zásnak! Ez a kötet a cigány kultúra hiteles tőkéje, szellemi, 
lelki, társadalmi helykeresése. A cigányok is hazájuknak 
tartják Magyarországot, és most a magyar népet szólítják 
meg: nézzétek és lássátok meg, itt vagyunk! Fejtsétek meg 
művészetünket, álmainkat és vágyainkat, örömünket és 
bánatunkat, sajátos ízlésünket, múltbeli és mai törekvé-
seinket, ahogy próbáljuk követni Európa szellemi világát. 
Mi is láttuk a másik embert, hol szépnek, hol rútnak. Ve-
letek együtt akarunk élni! De még mindig félünk, szoron-
gunk, alig merjük visszafogni érzéseinket, amikor színre 
lépünk. Jó barátok lehetünk, szegényebbek vagyunk, mint 
ti, de egyetemes értékeink szintjén mi is gazdagok lehe-
tünk közöttetek. Fogadjatok hát be minket is tiszta szív-
vel. A cigány művészek és a cigányház munkatársai meg-
találták az élet értelmére adott egyik fontos választ: »Tedd 
szebbé az életedet, hogy másoké is azzá váljon.«”
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Hatvanad vasárnap

f Lk 10,38–42

Igehirdetési előkészítő

A vasárnap jellege

„Hatvanad vasárnapja a böjtelői vasárnapok sorában a má-
sodik. Nagyjából hatvan nappal húsvét előtt, egy átmeneti 
időszak kellős közepe. S bár böjtelő még nem igazán böjt, 
de már nem is a karácsonyi ünnepkör részét képező vízke-
reszti időszak »utórezgése«. Aff éle »senki földje«, pontosab-
ban a »lutheránusok földje«, hiszen egyházunk az egyetlen, 
amely ily formájában megtartotta ezeket a vasárnapokat.” 
(Hafenscher 2010, 348. o.)

„Specifi kusan hatvanad vasárnapját szokták az igehir-
detés vasárnapjának nevezni. Az elmúlt huszonegynéhány 
évben, ha Mária és Márta története volt textus, akkor az 
hatvanad vasárnapján volt.”1

A szöveg

Jézus sok ponton megbotránkoztatta kora társadalmát. 
Vámszedők, bűnösök közé ült, gyógyított szombaton stb. 
Textusunk is egy nagyon kényes körülménnyel indít: „egy 
Márta nevű asszony a házába fogadta.” (38. vers) Jézus ko-
rában a nőket általában a férjükkel „defi niálták”. Ha azt 
olvassuk valahol, hogy „egy nőnek a háza”, akkor az vagy 
özvegy, vagy… Az egyedülálló nő mindig gyanús volt! De 
ez a gondolatmenet messzire vinne.

Ennek a Mártának – akié a ház – pedig volt egy testvé-

 1 Lásd Lelkipásztor, 1988, 637. o.; 1994, 35. o.; 2002, 35. o.

re, Mária, s a két testvér közötti különbségben tudjuk majd 
megragadni a történet lényegét.

Máriáról azt olvashatjuk, hogy „leült az Úr lábához” – 
      (39. vers). 
Ez a momentum alapvetően mindig egy tanítvány–mes-
ter viszonyra utal. Ha nem lenne befejezve a mondat („és 
hallgatta beszédét”), akkor is tudnánk, hogy erről van szó.

Márta egészen másképpen viselkedik. Azt olvashat-
juk, hogy el volt foglalva mindenféle (materiális) szolgá-
lattal (40. vers):    .

Majd miután Márta nehezményezi, hogy egyedül kell 
mindenkit kiszolgálnia, Jézus a várt megerősítés helyett az 
aggodalmaskodás veszélyére hívja fel a fi gyelmét. A két fo-
galom, amelyet Jézus használ, enged némi fordítási szabad-
ságot. A -t (aggódsz) lehet akár így is fordítani: 
„gondoskodsz” („szorgalmas vagy” – Károli), és így egészen 
más megvilágításba kerülnek a dolgok. A második fogalmat 
() pedig nyugodtan fordíthatjuk ténylegesen „ag-
godalmaskodásnak”, ami ebben a formában hapax legome-
non, akárcsak maga a történet. Érdekes, hogy e második fo-
galom aktív formájában „zavart kelt” jelentéssel szerepel. 
Mintha az aggodalmaskodás és a zavarodottság nagyon kö-
zel állnának egymáshoz. Érdemes ezen is meditálni egy kicsit.

Az igehirdetés felé

Mária és Márta történetét tekintve általában két álláspont 
létezik. Az egyik, hogy itt egy tényleges történetről van 
szó, ahol a szereplők önálló individuumok, valóban így 
cselekedtek. A másik oldal szerint ezek a szereplők „csu-
pán” típusok, a Jézussal való viszony típusai, s így akár al-
legorikusan vagy pszichologikusan is górcső alá tehetjük a 
történetet, amely inkább példázat, mint történet. Vélemé-
nyem szerint valahol a kettő között van a textus „kulcsa”. 
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De vizsgáljuk meg a testvérpár viselkedését! Márta az, 
aki befogadja Jézust, ő az, aki kiszolgálja őt és a hallgató-
ságát. Mária, akit talán meghívtak, talán csak beugrott egy 
röpke testvéri látogatásra, odaül Jézus lábához, és mindent 
félretéve hallgatja őt. Kíváncsi vagyok, hogyan játszódna le 
manapság a történet. Ki az, aki ezt mondja: „Bocs, én nem 
törődöm semmivel, mert csak Jézussal foglalkozom. Nem 
készítek ebédet, nem keresek pénzt, nem megyek dolgozni 
stb., mert én keresztény vagyok!” Hiteles lenne? Nem hi-
szem, hiszen Jézus mondja: „Nem azt kérem, hogy vedd ki 
őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.” 
(Jn 17,15) Nagyot tévednénk akkor, ha a tettektől való tel-
jes tartózkodást hirdetnénk ennek az igének a kapcsán.

A probléma tehát nem azzal van, hogy a testvérpár 
egyik vagy másik tagja mit tesz vagy mit nem tesz, ha-
nem a lelkület, az indíttatás az elsődleges kérdés.

Márta kérése sok mindent elárul: „Uram, nem törődsz 
azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? 
Mondd hát neki, hogy segítsen!” Volt egyszer egy szeretet-
vendégség, amelyen az ifi  szolgált a gyülekezet közössége 
előtt. És nemcsak a szolgálat volt a feladata, hanem a sze-
retetvendégség előkészítése is. Sütit hozni, kávét főzni stb. 
Amikor elkezdődött az alkalom kötetlen része, akkor ész-
revettem, hogy nem hoztak szalvétát. Gyorsan odaszóltam 
egyiküknek, hogy szaladjon, és hozzon egy csomaggal. 
Mindez feltűnésmentesen és gördülékenyen történt. Márta 
ezzel szemben egy teljesen más utat választ, nem súg oda 
a nővérének, hogy „Figyelj már, segítened kell, mert nem 
bírom egyedül”, hanem az egész összejövetel nyilvános-
sága előtt a fi gyelem középpontjában lévő Jézushoz intézi 
szavait. Ezzel két szinten is hibát követ el. Az egyik, hogy 
megpróbálja elfordítani az emberek tekintetét Jézusról, és 
magára irányítani, a másik pedig, hogy elsődleges célja 
nem a segítség kérése volt (hiszen akkor testvérének szólt 
volna), hanem Mária „bemószerolása” Jézus és az egybe-
gyűltek előtt, illetve a maga fontosságának hangoztatása.

Pontosan ezért mondja Jézus, hogy „sok mindenről 
gondoskodsz és aggódsz, de nem ez a legfontosabb”. Jézus 
elismeri Márta érdemeit, de a helyén kezeli őket abban a 
prioritási sorrendben, amelynek egy Krisztus-követő em-
ber életét jellemeznie kell. 

Jézus radikálisan átértelmezi az emberi értékek, jogok, 
törekvések, tettek rendszerét.

Gyülekezeti kontextus

Szolgálat és lelki fejlődés, ez a két kulcsszava az üzenetnek. 
Nem merülhet ki az igehirdetésünk a „csúnya, rossz, go-
nosz Márta” sablonszövegében, hanem el kell sajátítanunk 
egy jézusi lelkületet. A történet szövegbeli kontextusa is er-
re mutat rá. Mária és Márta története a cselekedetre buz-
dító irgalmas samaritánus példázata és a Miatyánk között 

helyezkedik el. Szintézist alkot az emberi cselekedetek és 
az abszolút kegyelem, az ima meghallgattatása, az Istenre 
való hagyatkozás között.

A Szentírásból mindent be lehet bizonyítani… és an-
nak ellenkezőjét is. Jézus azonban egész szolgálatával az Is-
tennel való személyes kapcsolatra buzdított (és buzdít ma 
is) mindenkit. Szükség van erre a személyes kapcsolatra 
ahhoz, hogy valaki „helyesen” tudja érteni (és magyaráz-
ni) az igét. Nem lehet az egyes történeteket aff éle „életszó-
tár” szócikkeiként értelmezni. Ha így tennénk, nagyon el-
tévednénk.

Jézus ebben is példát mutatott. Az igazság nagy halma-
zából (Szentírás),mindig azt domborította ki, amire szük-
ség volt az adott helyzetben. Ha tettre kellett buzdítani, 
akkor azt tette, ha hitre, lelki fejlődésre, akkor azt. Törté-
netünkben pedig mindkettőt elismeri fontosnak és hasz-
nosnak, és a lelkületet, a motivációt emeli ki.

Nagy hiba lenne a szolgálatot és a lelki fejlődést kiját-
szani egymás ellen. Az egyik nem alternatívája a másik-
nak, hanem mindkettőre szükség van. 

Mindenki ismeri a gyülekezetét. Ez a textus pedig le-
hetőséget ad arra, hogy ezt a jézusi lelkületet gyakoroljuk. 
Ahol arra van szükség, ott inkább a tettekre, ahol arra, ott 
inkább a hitbeli fejlődésre buzdítsunk. De szerintem vétek 
lenne kihagyni egy ilyen textust, hogy végre, ha nem is tö-
kéletesen, de valamilyen szintézisbe hozzuk e két témát a 
gyülekezeti tagokban.

Vázlatkísérlet

1. Igehirdetésünk kezdődhetne a vasárnap jellegének be-
mutatásával. A három böjtelő lehetőséget ad, hogy vissza-
tekintsünk az inkarnáció felé és előre a kereszt felé, és így 
értelmezzük saját magunkat és jelenünket ebben a kettős-
ségben. 2. Majd következhetne a történet elemzése, a sze-
replők és viselkedésük bemutatása (akár egy kevés kortör-
ténettel). 3. Majd a hitbeli fejlődés és a tettek viszonyának 
felvázolásával adhatnánk meg az igehirdetés gerincét. 4. 
Végül pedig buzdíthatnánk mindkettőre. Igehirdetés vasár-
napján az igehirdetésre fi gyelésre, annak hallgatására. De 
nemcsak a hallgatására, hanem annak meghallására, amit 
mondani akar: fi gyelj Jézusra, és tedd meg, amit kér tőled!

Felhasznált irodalom

Lelkipásztor, 1988, 637. o.; 1994, 35. o.; 2002, 35. o.
Gooding, David [1992]. Az evangélium Lukács szerint. A harmadik 

evangélium új megvilágítása. Evangéliumi Kiadó, Budapest.
Hafenscher Károly 2010. Liturgika. A keresztény istentisztelet 

protestáns megközelítésben, ökumenikus szellemben. Luther 
Kiadó – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene 
Tanszéke, Budapest.
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Tallózó

„Jézusnak Márta sokféle szolgálatából kevés is elég lett vol-
na, végül pedig a helyzet sajátos volta egyetlen dolgot tesz 
fontossá mindnyájuk számára: az igével való közösséget.” 
(Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum 
Digitéka Kft .)

„A szamaritánus története alapján ítélve Márta dicsére-
tet érdemelt volna Jézusnak tett szolgálataiért. Cselekedetét 
valójában Jézus nem is dicséri és nem is ítéli el, hanem ar-
ra szólítja fel, hogy fontolja meg, mi az előbbre való számá-
ra.” (Szegedi bibliakommentár – Újszövetség. Korda-Bencés)

„…éppen Mária magatartása tűnik deviánsnak, s Már-
ta kifakadása normálisnak. Jézus válasza igazi meglepetést 
okoz. Úgy beszél arról, hogy Mária választotta a jó részt, 
hogy közben Mártára sem pirít rá, szorgoskodását kvá-
zi elismeri. De világossá teszi (…) azt, hogy ahová ő be-
lép, menten megváltoznak a szokásos és természetes kö-
rülmények, s egyszerre ő lesz a házigazda. (…) Ha Jézus 
szól, akkor csak a hallgatás a megfelelő magatartásforma. 
(…) Gyakorlatilag: akármilyen fontos pl. a templomépí-
tés, sokkal fontosabb a templom kincse: az ige és a szent-
ség. És vegyük tudomásul, hogy az anyaszentegyház nem 
a sürgő-forgó embereknek a helye, hanem a Krisztus lába-
ihoz kuporodó, igét hallgató embereknek a helye. (…) Az 
ige egyházában (valóban az vagyunk-e?) kijelöli Urunk a 
prioritást. (…) Nem kell keresgélni egyházi pótcselekmé-
nyeket. Kevésre van szükség, valójában csak egyre: Jézus 
Igéjére.” (Id. Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„»Az Úr azt akarja, hogy Mártákból Máriákká változ-
zunk – magyarázza C. A. Coates –, éppen úgy, ahogyan 
azt akarja, hogy törvénytudókból változzunk át felebará-
tokká.«” (William MacDonald: Újszövetségi kommentár. 
Evangéliumi Kiadó)

„Jézus kimondja, hogy az élethez, ellátáshoz kevésre van 
szükség, s ahol az élet és halál, megváltás és üdvösség dol-
gai kerülnek elő, ott ez az egy dolog az igazán szükséges. 
(…) Merd megszakítani rohanásodat, tanulj csendben le-
ülni egy kicsit, legyen életednek ritmusa, amihez az is hoz-
zátartozik, hogy van időd Jézus számára.” (Szabó Andor: 
Lábam előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

Illusztrációk

GONDOLATOK 

(Kevésre van szükség, valójában csak egyre…)
„…Ha viszont egy öreg emberről, akinek pedig bizonyára 
megjött az esze, nem tudom, hogy van-e hite, csak mert 
éppen azt mondja, hogy hisz, kell-e több? Amikor úgyis 
csak az ember szája szól tanúságot, azért bizonyosságot 
nem szerezhetek. Ne fi rtassuk azért, mit is csinálunk egy-

mással, hanem egyszerűen és együgyűen arra kell csak fi -
gyelnünk, amit Isten parancsol és mond.”

Martin Luther (1483–1546) Ágoston-rendi 
szerzetes, német reformátor

„Mert az univerzumban csak totalitásának és kötődéseinek 
együttesében lehet valami az, ami; ezen múlik minden, és 
hogy ennek tudatára ébredjen az ember, nem elég a dol-
got kívülről szemlélni, hanem a középpontjából kiindulva, 
minden oldalról tekintetbe kell venni valamennyi vonat-
kozását erre a középpontra, azaz elkülönült létében, saját 
lényege szerint kell szemlélni a dolgot… Létezik egy nagy 
és erőteljes misztika, melyről még a legfrivolabb ember 
sem tud. Minden egyeditől egy titokzatos folyamat által 
újra és újra önmagához visszaűzve és az egésznek alapja-
ként és kulcsaként önmagára találva, egy nagy analógia és 
egy merész hit által meggyőzve, hogy a szellemnek nem 
szükséges önmagát elhagynia, hanem a szellem önmagá-
ban elegendő arra, hogy mindent, amit a külső csak adhat 
neki, belsővé tegyen.”

Friedrich E. Schleiermacher (1768–1834) német
evangélikus lelkész, vallásfi lozófus 

TÖRTÉNET

„…A legtürelmetlenebb katolikus ifj ak egy éjjel odaültet-
tek a szószékre, a protestáns prédikátor helyére egy dög-
lött kutyát. Mancsai a könyvön, feje közöttük a könyvre 
hajtva, megfáradt ostorozó, bűnbánatot tart, magát aláz-
za meg látványosan, mintha csak tisztelendő nagyuramat 
látnám. A kutyát elkaparták a templomkertben, a könyv-
ben tovább lapoztak, a tettet nem torolták meg, nem pa-
naszolták fel. Tán még nevettek is rajta egy kicsit. Később 
rendeztek néhány macskazenés éjszakát a katolikus pap-
nak. Annyi azért látszódjék, hogy értik ők a tréfát. Aztán 
lassan tényleg béke lett.”

Szilasi László (1964–) író: Szentek hárfája (részlet)

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Márta és Mária személye és története minden Bibliát olva-
só ember számára ismert. Ez jót is jelent, és meg is nehezíti 
az igeszakasz tanulmányozását, annak felismerését, hogy 
„ez a történet rólam szól…”

Kétféle szeretet. Egymás iránt is, és Jézus iránt is.
Márta Jézusnak olyan terített asztalt akar megrakni 

minden földi jóval, amilyet csak az képes, aki nagyon sze-
reti őt. Csakhogy Jézus ezt nem is kéri, nem is várja tőle. 
Neki nincs szüksége az ilyesfajta vendéglátásra. Mártá-
nak viszont nagyon is nagy szüksége van, illetve lenne ar-
ra, amit Jézus hoz és mond neki.

Mária is szereti Jézust. Egy pillanatra sem tudja levenni 
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róla a tekintetét. Mindjárt le is telepszik mellé, de nem lus-
taságból vagy Márta iránti szeretetlenségből, hanem mert 
hallani kívánja Jézus minden egyes szavát.

Kétféle tevékenység. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, 
hogy ebben az evangéliumi történetben Márta tevékeny-
kedik, Mária pedig semmit sem csinál. Ám a valóság az, 
hogy mindketten tesznek valamit. Márta főz, Mária meg Jé-
zust hallgatja. Mindkettő fontos a maga idejében és helyén.

A titkok nyitja ebben a történetben és az életben is a 
fontossági sorrend.

Jézus nem jó kiszolgálást vár, mint ahogyan Márta gon-
dolta, hanem jó szolgálatot. Ezt pedig úgy teljesíthetjük, ha 
egymásnak jót teszünk, egymásnak szolgálunk. Úgy, hogy 
önzetlenek vagyunk. Márta szóvá teszi mindazt, amit vé-
gez, mint a tékozló fi ú bátyja az atyjának. Elismerést, di-
cséretet vár Márta (is). Mint a régi idők kedves mesefi gu-
rája, Mazsola, aki minden jótettéért dicsérteti magát Ma-
nócskával.

Testvéri szeretet, gyere haza! Márta nemcsak elisme-
rést vár Jézustól, hanem azt is biztosra veszi, hogy a Mes-
ter megszégyeníti Máriát, amiért magára hagyta őt a szol-
gálatban. Azzal mi nem leszünk magasabbak, ha másokat 
kicsinyítünk… Jézusnak olykor egészen más a véleménye 
a mi tetteink fontosságáról, mint nekünk. A legjobb, ha a 
kezdet kezdetén megkérdezzük őt.

Ismerős érzés az egyházi szolgálatban és a mindenna-
pi életben: „Mindent egyedül én végzek?” A jutalom maga 
az, hogy végezhetjük…

Hol volt Lázár? És hol vagyunk mi?

Ötvened vasárnap

f Jn 9,39–41

Igehirdetési előkészítő

Paradoxonok

Jézus körül nyüzsögnek a paradoxonok, Isten kézjegye 
ez. Ahol Jézus jár, ott Isten cselekszik. Nem a látók lát-
nak, hanem a vakok, ebből az ember ráébredhet: nem én 
vagyok, nem én teszek, nem én látok, hanem te, Uram. 
Paradoxon a mostani textus is. Ez pedig olyan kihívás elé 
állítja az igehirdetőt, amelynek csak a Szentlélek képes 
megfelelni, hogy azt a feloldhatatlan, hordozó feszült-
séget, amely ebben a jézusi kijelentésben benne van, ki 
ne oltsa, hanem az mindvégig megmaradjon az igehir-
detés során.

Ahogy a négy evangélium az élet legkülönbözőbb sze-
leteiben megfogalmazza és megmutatja a létromlás, a bűn 
Krisztus általi gyógyítását, most ez a vakság-látás kettő-

ségében történik. Jézus a vak meggyógyítása után kijelen-
ti: „én ítéletre jöttem a világra.” Ezzel egyszer s minden-
korra elveszi a kegyelem olcsó értelmezésének lehetőségét. 
És rádöbbenti az embert, hogy ez bizony életbevágóan ko-
moly. Megalapozza azt, amit később a törvény és evangé-
lium gyógyító egységeként fogalmaznak meg. Igazán és 
valóságosan minden csak Jézus Krisztusra nézve, az ő fé-
nyén keresztül látható. Jézussal találkozva derül ki, hogy 
ki a látó és ki a vak igazán. A látó a meggyógyított vak, és 
a vak az, aki magát látónak hiszi. De ne felejtsük: Krisztus 
jött ítélni, és nem mi.

Ítéletek

Csak megkülönböztető ítélet ez, vagy valami más is? Én 
ítéletre jöttem a világra, „hogy akik nem látnak, lássanak, 
és akik látnak, vakká legyenek.” A felszólító módból kide-
rül, hogy Jézus eljötte a világba látóvá teszi a vakokat, és 
vakká teszi a látókat – persze a két szót itt már rég nem fi -
zikai értelemben használjuk. A kérdés, hogy ez milyen cél-
lal történik. A válaszhoz igénybe kell vennünk Jézus má-
sik kijelentését János evangéliumából: „nem azért jöttem, 
hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem.” 
(Jn 12,47b) Tehát Jézus ítélni jött a világot, és nem elítél-
ni. Olyan ez, mint a diagnózis, a gyógyítás első lépése és 
előfeltétele. Vajon ez csak egyszer történhet meg az ember 
életében, vagy ahányszor csak szükség van rá? Azt hiszem, 
felfoghatjuk önmagába visszakapcsolódó gondolati lánc-
ként a két tagmondatból álló kijelentést. Hogy aki vak, az 
lásson, és aki ezután úgy érzi, hogy lát, vakká legyen, hogy 
ha Isten kegyelméből ráébred, hogy vak, akkor Jézus gyó-
gyításában újból részesedhessen, tehát láthasson. És így 
tovább, ahányszor szükség van rá. Talán elsőre túl egysze-
rűnek vagy olcsónak tűnik ez, de ne feledjük, egyáltalán 
nem leányálom ráébredni az embernek, hogy vak, vagy 
más létszeletekben megfogalmazva: hogy hitetlen, hogy 
fél, vagy hogy melyek a motivációi. Biblikusan mondva: 
megismerni az óemberét.

Vakok és látók

Mert ki a vak? Mindenki. A vak azért, mert vak, aki pedig 
lát, azért vak, mert nem az igazi világosság segítségével lát. 
De kinek van esélye arra, hogy lásson? Csak és kizárólag 
annak, aki vak, belátja, hogy vak, és Jézus meggyógyítja. 
Már halljuk is a paradoxont: ha a jobb szemed visz a bűn-
be, vájd ki, és dobd el magadtól… Megváltás a vaknak rá-
ébredni, hogy lát, és megváltás annak, aki azt gondolja, 
hogy lát, ráébredni, hogy vak. Csak az előbbinek az evan-
gélium a gyógyszere, az utóbbinak pedig a törvény. Ennek 
a folyamatos megtörténtéből fakad egyfajta örök, Isten fe-
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lé sodró dinamizmus. Ezt indítja el Jézus, és ezt folytatja 
ugyanő, mert a felszólítás ebben az esetben mindig pro-
vokatív és paradox. 

Mindenkori farizeusok

Mit jelent ez Jézus örök vitapartnereire nézve? Tudjuk azt, 
hogy Jézus földi élete az „idők teljessége”, a világtörténelem 
összesűrűsödött esszenciája. Ezért Jézus nem egyszerűen 
a farizeusokkal vitázik, a mindig újratermelődő farizeiz-
mussal mint lelkülettel. A farizeusok „ezt kérdezték tőle: 
talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta nekik: ha va-
kok volnátok, nem volna bűnötök, mivel azonban most azt 
mondjátok: látunk, megmarad a bűnötök.” Mert a vak Jézus 
számára gyógyítható; egy nehéz eset van, aki azt gondol-
ja, hogy lát, holott valójában vak. (És itt a vak szót megint 
be lehet helyettesíteni bármilyen létszelettel, mindegyikre 
nézve így működik.)

Mit látnak a farizeusok? Azt látják, hogy ők jó embe-
rek, akik elég jól látnak ahhoz, hogy ítélkezzenek a meg-
gyógyított vak és Jézus felett. Mert ismerik a törvényt, kí-
nos pontossággal törekszenek a Tóra megtartására keríté-
sestül. Kegyesek, mert „hálát adnak Istennek azért, hogy 
nem olyanok, mint a többi ember, böjtölnek kétszer egy 
héten, tizedet adnak mindenből, amit szereznek, még a 
kaporból is…” És látják, hogy Jézus az ebben való nyugal-
muk megzavarására alkalmas dolgokat tesz és mond. De 
mit nem látnak? Azt, hogy Isten csak úgy mentheti meg 
őket, ha Jézuson keresztül a fentiekben való nyugalmu-
kat megzavarja. És nem látják, amit pedig fejből tudná-
nak idézni: „Nem nekem vettél pénzért illatos nádat… Én, 
én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és 
vétkeidre többé nem emlékezem. Ha emlékeztetni akarsz, 
akkor törvénykezzünk! Mondd el, amivel igazolhatod ma-
gad.” (Ézs 43,24–26) 

A farizeusok mindig törvénykezni akarnak Istennel, 
mindig igazolni akarják magukat. Ez a lelkület nem lát-
ja, hogy Isten már mindent elintézett. Nem bízik az Is-
tenben, hogy jót akar neki. Nem látja, hogy Isten és em-
ber viszonylatában mindig Isten a cselekvő, és soha nem 
az ember. Buzgón és mindent beleadva fut ő, csak éppen 
az ellenkező irányba. Ezért annál inkább megmarad a bű-
ne, minél inkább azt gondolja, hogy már elhagyta. Nem 
meri becsukott szemmel rábízni magát Istenre, mert azt 
gondolja, hogy saját nyitott szemével látja a távlatokat. És 
nem látja, hogy az ő szeme Ádám és Éva megnyílt szeme, 
és nem a Jézus által megnyitott szem, tehát az Isten iránti 
bizalmatlanság, hűtlenség és nem a Megváltó világossága 
a fénye. Minél inkább azt gondolja, hogy lát, annál inkább 
vak, és addig gyógyíthatatlan is, amíg azt gondolja, hogy 
lát. A farizeusnak tehát egyetlen esélye van: az, hogy vak-
ká legyen, belássa, hogy vak. Mivel azt mondjátok: látunk, 

megmarad a bűnötök. Jézussal találkozva derül fény arra, 
hogy nem lát. Mert aki lát, az tudja, hogy merre megy, aki 
pedig vak, az tudja, hogy vezetőre van szüksége, és igény-
be veszi a segítséget. Egy nehéz eset létezik: aki azt gondol-
ja, hogy lát, holott valójában vak. Ez a farizeus. 

Jézus gyógyító ítélete

De nekik hangzik el mindez, és nem másnak róluk a hátuk 
mögött. És Jézus vállalja ennek minden következményét 
értük is. Tehát Jézus ítélete gyógyító ítélet. De nem olcsó 
evangélium ez. Mert nem lehet megspórolni a „megvaku-
láson” keresztül vezető utat. És ez nem a széles út, nincs 
az az ember, aki erre vágyna. Nem az ember döntése vagy 
akarata, hogy mindez megtörténjék, hanem Isten mentő 
szeretete. Van a megvalósulásra példa? Isten mentő szere-
tetének köszönhetően igen. Saulnak, a farizeusnak meg kel-
lett vakulnia Jézus fényességétől a damaszkuszi úton, hogy 
aztán Pálként világosan lásson, de mindent más fényben, 
már Jézus fényességében, az igazi világosságban. És látta, 
hogy ami korábban volt, az kár és szemét, csak a kereszt 
igéje fénylik. Igazolódik tehát: „nem azért jöttem, hogy el-
ítéljem a világot, hanem, hogy megmentsem.” Jézus ítélni 
jött a világot, és nem elítélni. Jézus ítélete mentő, gyógyí-
tó cselekvés, diagnózis. De megint mondom: nem olcsó. 

Mi az élet kiteljesedése, mi az üdvösség? A körülmé-
nyek megváltozása vagy a valóság más fényben való látá-
sa? Jézus kijelentését fi gyelembe véve megkockáztatom ez 
utóbbi igazságát. A Nagy csend című antiakciófi lm végén 
katartikus erővel hatnak az öreg, vak karthauzi szavai, pe-
dig semmi újat nem mond, ezerszer elmondták már előt-
te – és mégis. Valahogy így: „Miért félnék, Isten jó, és jót 
akar az embernek, miért félnék a haláltól? Hogy megva-
kultam, azzal is jót akart…”

Összefoglalás

Jézus ítéletre jött: ítélni jött a világot, de nem elítélni, ha-
nem megmenteni. A megmentés első lépése az ítélet, amint 
a gyógyításé a diagnózis. Jézussal összefüggésben értel-
mezhető az, hogy ki a látó és ki a vak, de csak Jézus ítél-
heti meg mindezt. Az igazi látáshoz a megvakuláson ke-
resztül vezet az út. Nem az ember döntése vagy akarata, 
hogy mindez megtörténjék, hanem Isten mentő szerete-
te. Csak azért elviselhető az ember számára, mert Jézus 
mindent elhordozott már értünk. Jézus Krisztus fénye az 
a vakító fényesség, amelyen keresztül mindez megtörté-
nik, és amelyen keresztül mindent máshogy látunk ezután. 
De ha valaki ezt követően azt kezdi gondolni, hogy már 
lát, nagyon gyorsan tudja meg, hogy ez pontosan annak 
a jele, hogy megint megvakult, csak éppen már több ta-
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pasztalattal a háta mögött. A látó ember nincs tudatában 
annak, hogy lát, és nem is lehet tudatában, mert akkor 
rögtön megszűnne a látása. Látni tehát azt jelenti: látom, 
hogy vak vagyok, mert látom, hogy Jézus az, aki lát. És ak-
kor belekapaszkodni Jézus ruhája szegélyébe, mert Jézus 
hajlandó látni helyettem. És nem gondolkodni már azon, 
hogy látok vagy nem látok. És meglátom, hogy mindezt 
nem én teszem, hanem történik értem, mert mindez az 
Isten cselekvése, hogy megmentsen.

g  N É M E T H  S Z A B O L C S

Tallózó

„Nem a törvénykegyesség több-kevesebb felismerhető tor-
zulata, hanem maga a törvénykegyesség kerül szembe azzal 
a Krisztussal, aki azért jött, hogy megváltsa a törvény alatt 
levőket. (…) a csoda egyfelől problémát old meg, másfelől 
problémát okoz. A gyógyulás után próbatételek sora követ-
kezik. (…) Mai igénk alkalmat ad arra, hogy a farizeusok 
példáján megnézzük: a hasznos és tevékeny élettől kezdve 
a család és általában az embertárs szeretetén és szolgála-
tán keresztül egészen az Isten rendje (vélt) megtartásáig, 
ill. egyházi és vallásos buzgóság gyakorlati megnyilvánu-
lásáig hova vetjük reményünk horgonyát? (…) Dóka Zoltán 
(…) Lutherre utalva fogalmazza meg a textus mai monda-
nivalóját. »Minden idők önigaz kegyeseinek s a magabiz-
tos modern embernek is félelmes rajza van ebben az igé-
ben. A mai ember ’túljutott’ Jézuson – ezért marad meg 
reménytelenül vakságában és bűneinek béklyóiban. (…) 
(Luther: De servo arbitrio).« (…) a »vakság« (…) olyan lét-
forma, amibe nem »fér bele« Jézus.” (Id. Magassy Sándor: 
Perikópák. Magánkiadás)

„…hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek 
(Lk 2,34–35). Krisztusnak a világban van egy ilyen megkü-
lönböztető, felfedő, szétválasztó funkciója. (…) Jaj azok-
nak, akik végigmennek az életen, mindent meglátnak és 
mindent megismernek, csak Jézust nem! (…) Jaj azoknak, 
akik átmennek a világon és az életen, s nem látják meg a 
legnagyobbat, (…) Jézust.” (Ravasz László: Az Ó/Újszövet-
ség magyarázata. Kálvin Kiadó)

„Mi nem vagyunk vakok, ugye? Tagadó választ vártak, 
hiszen úgy gondolták, hogy ha valakinek, akkor nekik van 
lelki látásuk. A bűn állandóan becsapja az embereket, hogy 
a hamisságban éljenek.” (A Biblia ismerete kommentárso-
rozat. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

„megmarad bűnötök: Emlékezteti az olvasót, hogy a 
»bűn« a hitetlenség (pl. 8,24)”. (Jeromos-bibliakommen-
tár. Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat)

„Itt válik világossá, hogy a 35. versben miért szerepelt 
az Emberfi a név: Jézus eljövetelével a végítélet is kezdetét 
vette; ez a vele való találkozásban történik.” (Biblia magya-
rázó jegyzetekkel. Magyar Bibliatársulat – Kálvin Kiadó)

Illusztrációk

GONDOLATOK

(Mivel most azt mondjátok, láttok…)
„Nincs az a tudományos szempont, amelynek abszolút 
kényszerítő ereje lenne, s el kell ismernünk, hogy minden 
tudományos igazság ki van téve a kockázatnak, hogy egy 
szép napon megcáfolják.”

Leszek Kolakowski (1927–2009) lengyel 
fi lozófus, eszmetörténész

„Egy közösség hivatalos dogmái nagyon is gyengén tük-
rözhetik a legfontosabb és legmaradandóbb irányultságát 
és hitét, vagy azért, mert az utóbbit soha nem érte komoly 
kihívás, vagy azért, mert olyan részletek, amelyek a legtöbb 
esetben triviálisak, bizonyos körülmények között élet-halál 
kérdésévé válhatnak.”

George A. Lindbeck (1923–) amerikai 
evangélikus teológus

TÖRTÉNET

„Inkvizítor: Minthogy vakmerően vétkeztél Isten ellen 
és az Anyaszentegyház ellen, s hogy módodban legyen 
töredelmesen megbánni a bűneidet magányosan, ma-
gadba szállva, s hogy meg legyél óva minden kísértés-
től, a te lelkednek javára és büntetésként, amely lemos-
sa rólad vétkeidet, hogy az ítélet napján szeplőtlenül 
állhass a kegyelem trónja elé, arra ítélünk, hogy földi 
életed utolsó órájáig a rabok kenyerét egyed és a szen-
vedés poharát igyad, örökös fogságban. 

Johanna: (Megdöbbenve áll fel, rettenetes haragra gerjed) 
Örökös fogságban? Hát nem engednek szabadon?

Ladvenu: (Szelíd megrökönyödéssel) Szabadon, gyerme-
kem? Annyi gonoszságod után! Hát hogy képzelhetsz 
ilyet?

Johanna: …Gyújtsátok meg a tüzet! Hát azt képzelitek, 
jobban félek a máglyától, mint a patkánynak való élet-
től a börtön odújában? A hangok igazat mondtak… ezt 
abból is tudhatom, hogy mindezt el akarjátok venni tő-
lem vagy akárki emberfi ától; ebből is tudhatom, hogy 
a ti tanácsadótok az ördög, az enyém pedig az Isten.”

George Bernard Shaw író (1856–1950) 
ír drámaíró: Szent Johanna

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Miért jött Jézus a világba? 

Ítéletre. Mit jelent, hogy Jézus ítéletre jött? A bűn büntetést, 
ítéletet von maga után. Isten rámérte Jézusra az ítéletet, a 
bűneink büntetését. Ítéletül jött, hogy megmentsen Isten 
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ítéletétől, mely jogosan sújthat. Nem lehet Jézust megkerül-
ni, mellette csak úgy elmenni. Ha hiszem, hogy ő a bűneim 
ítéletét magára vette, a bűneim megbánásával, bocsánata 
elfogadásával megtérhetek hozzá, átadhatom az életem 
uralmát neki, Isten gyermekévé lehetek. Ha nem engedek 
Jézusnak, az ítélet felé tartok menthetetlenül.

Miért jött Jézus a világba? Hogy a vakok lássanak. Mit 
jelent vakság és látás az ige szerint? Mi látható és mi nem 
Jézus nélkül? Jézus az igazi világosság. Egyedül az ő világos-
ságában láthatjuk önmagunkat valóságosan. Neki van ha-
talma egyedül, hogy a bűn sötétségét megtörje életünkben. 
Világosságából élet fakad, megoldás mindenki számára.

Mi volt a farizeusok bűne?

Azt gondolták, hogy látnak. Önigazságban jártak. Mivel 
tisztának mondták magukat, ezzel azt állították, nincsen 
szükségük Jézusra. Értették-e Jézust? Mi értjük-e Jézust?

Mindig Jézusra szorul az életünk?

Elveszíthető a tőle kapott világosság, látás? Jézus maga a 
világosság, személyéhez kötött, ezért a vele való szemé-
lyes kapcsolat valódiságától, mélységétől függ a látásunk. 
Minden biblia-, igeellenes cselekedetünk, a legkisebb en-
gedetlenségünk is befolyásolja a látást. Létezik lelki zöld- 
és szürkehályog és egyéb „szembetegség” is. 

Istenem, ha most rám nézel, én látok?

Sötétségben vagyok-e vagy világosságban? Mi az, ami ép-
pen most elvakít? Melyek azok a konkrét dolgok, amelyek 
vakká tehetnek? Mi segíti a lelki éleslátást? Miért szüksé-
ges látnunk?

Mit látunk másképpen Jézussal, az ő világosságában?

Hogyan tudunk segíteni a körülöttünk élő „vakoknak”? Jé-
zusnak engedve lehetőségünk van a gyógyulásra, a látásra 
mindannyiunk számára!

Böjt 1. vasárnapja (Invocavit)

f Zsid 4,14–16

Igehirdetési előkészítő

Böjti gondolatok – a vasárnap jellege

Ezen a vasárnapon a böjti időszakba belépve kínálja szá-
munkra Isten az elcsendesedés lehetőségét. Magunkba te-
kintve lehetőségünk nyílik lelki koncentrációra, meditálás-
ra. Másfelől azonban nem csupán a bűnbánat, az óember 
meghalásának ideje a böjt, hanem annak időszaka is, ami-
kor minden megújul. Krisztus áldozati halálából új élet 

születik. Rejtetten, mint amikor a búzaszem még a földben 
van, ám élő csírája már duzzadt a magába szívott nedves-
ségtől, és csak a nap melengető sugaraira vár, hogy kibúj-
jon a föld alól.

Nagyböjti időszak elején fontos fi gyelnünk arra, hogy 
ne az „üres böjtök” levegője vegyen körül bennünket. So-
kak számára a böjt csupán külsőségekben megragadható 
életmódváltozás. Például napi egyszeri étkezést, húsmen-
tes étrendet vagy vigasságoktól, tánctól és egyéb szórako-
zásoktól való tartózkodást jelent.

Invocavit vasárnapján az Istennel való párbeszéd lehe-
tőségét kínálja a textus. Ahogyan a bevezető 91. zsoltár 15. 
versében elhangzik: „Ha kiált hozzám, meghallgatom.” Is-
ten és az igehallgató közt bensőséges kapcsolat jöhet létre. 
Jézus úgy jelenik meg előttünk, mint aki győztes harcát már 
megvívta a gonosszal szemben. Krisztus önmagát odaadó 
áldozata során átélte az ember kísértéseit, próbáit, és győ-
zött a halál felett. Élete példa lehet előttünk, és egyben a 
legnagyobb kegyelem, amelyet általa az Istentől kaphatunk. 

Exegézis

„Jézus a mi főpapunk.” A Jézus főpapságára utaló magyará-
zatot Zsolt 110,4-ből idézi a levél írója. „Pap vagy te örökké, 
Melkisédek rendje szerint.” A kiindulópont az a himnikus 
hitvallás, amelyet a levél elején találhatunk (Zsid 1,1–4). A 
levél szerzőjének gondolatvilága szerint Isten az emberek 
beszéde által közli magát a világban. Kezdetben az atyák és 
a próféták által, most pedig, az idők végén a Fiú által szól 
hozzánk, akit Isten örökösévé tett mindeneknek.

A hitvallás a főpapi út tartalmát tárja elénk, a főpapi 
önfeláldozást. Azt a Krisztust mutatja be, aki az egeken át 
a Szentek Szentjébe, az Isten elé járul. Goppelt szerint: „A 
főpapi működését azonban 3Móz 16. fejezetén keresztül lát-
tatja, amikor az ószövetségi engesztelési ünnep szertartá-
sa szerint a főpap évente egyszer, a nagy engesztelés nap-
ján bemegy a szentélyen és a függönyön át a Szentek Szent-
jébe, ahol Isten kegyelmesen fogadja. Ő ezzel engesztelést 
szerez magának és a népnek. Amit az áronita főpap éven-
te így véghezvisz, azt Krisztus mint igazi főpap egyszer és 
mindenkorra véghezvitte.” (Goppelt 1992, 208. o.)

„Jézus áthatolt az egeken”:  – keresztülment 
(part.). Most Isten jobbján végzi a szolgálatát. Jézus kétfé-
le természetét tárja elénk az ige. Isten Fiát mint aki az is-
teni természet birtokosa, és Jézust mint embert. Istenségé-
ben hatalmát és dicsőségét mutatja be, emberségében pe-
dig együttérzését és irgalmasságát láthatjuk meg.

„Erőtlenségeinkben osztozik”:  – eredeti jelen-
tése: részvétet érezni valaki iránt. Jézus azzal, hogy vállalta 
a földi létformát, közel jött hozzánk. Magára vette az ember 
minden nyomorúságát, kivéve a bűnt. A bűn szakadéka vá-
laszt el bennünket az Istentől. Ám Jézus nincs olyan távol 
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tőlünk, hogy ne tudná, mi történik szívünkben és gondo-
latainkban. Az Újszövetségi görög–magyar szómagyarázat 
szerint a Zsidókhoz írt levél szerzője az egyedüli az Újszö-
vetségben, aki „Jézus bűnnélküliségét nem az ő istenségének 
tulajdonítja, hanem annak, hogy tudatosan szembeszállt 
a bűnnel, felvette a harcot, és győzött” (Kiss 1983, 395. o.).

„Kísértést szenvedett”: Jézus emberségében abban ha-
sonlított hozzánk, hogy ő is megkísértetett a gonosz által, 
ugyanakkor a különbség is pontosan ezen a területen mu-
tatkozik meg Isten és ember között. Jézus győzött a kísér-
tések felett, amikor a szenvedés és az engedelmesség út-
ját választotta.

„Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához!” 
Menjünk oda Jézus elé teljes nyíltsággal és bizalommal. 
Azt a magatartást mutatja be előttünk a szerző, amely fel-
tétlen hitet, bizalmat jelent Jézus iránt. Az isteni trónus 
nem a rettegés helye, hanem a kegyelemé. Ezt a kegyelmet 
Jézus érdemelte ki számunkra az ő engedelmességével és 
önfeláldozásával.

Kegyelmet találunk, amikor segítségre van szükségünk. 
Istentől a pontos és jó időben való segítséget kapjuk meg. 
Ő ezt akkor adja, amikor szükségünk van rá. Az isteni idő-
zítés fontos! Nem akkor adja, amikor mi akarjuk, hanem 
akkor, amikor valóban szükségünk van rá.

Az igehirdetés felé

Jézus a mi Főpapunk, akiről mi is hitvallást tehetünk. Ön-
magunkba tekintve megvizsgálhatjuk, vajon Jézus mennyi-
re fontos nekünk. Hétköznapjaink munkával teli óráiban, 
vagy amikor minden jól halad életünkben a maga útján, 
hányszor köszönjük meg neki azt, hogy ő áthatolt az ege-
ken, és az Atya jobbjára ült? Hányszor adunk hálát azért, 
hogy emberként közel került hozzánk? Bejárta értünk a 
szenvedések és kísértések helyét. Olyan közel jött, ami-
lyen közel csak lehetett. Emberré lett, aki átérzi az ember 
erőtlenségét. Látja mai bajainkat, tudja, mennyire aggaszt 
sokakat a létbizonytalanság. Tudja azt is, hogy mi megy 
végbe szívünkben és gondolatainkban. Amikor kétségek 
és bizonytalanságok közt nem találjuk a helyes irányt. Böjt 
első vasárnapján a helyes irány az, ha megszólítjuk őt. Isten 
igéje biztat bennünket: „Ha kiált hozzám, én meghallga-
tom.” Hívjuk segítségül Jézust, ne féljünk attól, hogy meg-
szólnak bennünket, ne féljünk róla beszélni. Sem otthon, 
a családi körben, sem a munkahelyen vagy bárhol másutt. 

Jézus osztozik erőtlenségeinkben. Főpapi tisztsége abból 
állt, hogy elszenvedte engedelmesen a keresztet, bár ő bűn 
nélküli volt. Életét értünk adta engesztelésül, a mi bűnein-
kért. Abban mutatkozott meg embersége, hogy ő is megkí-
sértetett a gonosz által. A mi mai kísértéseink között is ott 
vannak azok a dolgok, amelyekkel a Sátán őt próbára akar-
ta tenni. Hányan vannak ma olyanok, akiket kiszipolyoz-

nak munkáltatóik, és kénytelenek folyamatosan 10-12 órát 
dolgozni még hétvégén is, hogy meglegyen a mindennapi 
kenyerük! Mennyien vannak olyanok is, akik csak azért 
küzdenek, hogy minél nagyobb hírnevet szerezhessenek 
maguknak! Akik akkor boldogok, ha hatalom lehet a ke-
zükben, akik szeretnek másokon uralkodni. Tapasztaljuk 
és érezzük saját életünkben is azt, hogy így befolyásol ben-
nünket a média, az iskolákban az oktatás, az egész társa-
dalmi berendezkedésünk. Mindennapi kísértéseink közt 
ráadásként ott van az alkohol, a drog, a kicsapongó élet, 
amely könnyed szórakozást kínál. Feledtetni akarja gond-
jainkat, kétségeinket, lelkiismeretünk hangját.

Jézus győzött a kísértések felett. Amikor a szenvedés és 
az engedelmesség útját választotta, vele együtt a kegyelem 
trónusát is elnyerte. Példát kaptunk tőle, hogyan lehet bízni 
abban, akit szeretünk. Példát szülői szeretetből, gyermeki 
engedelmességből, bizalomból. Abból a hitből, amellyel ő 
földi küldetését beteljesítette. Mi vajon meg tudunk-e állni 
kísértéseink közepette? Van-e hozzá elég bátorságunk, ki-
tartásunk és akaratunk? Ott van-e a hit parányi kicsi mag-
ja, az a kicsi csíra, amely felnövekedhet élő reménységgé?

Luther böjti prédikációjában ezt tanácsolja: „Számít-
hatsz rá, hogy amikor hinni kezdesz, a kísértés sem várat 
sokáig magára. A Szentlélek nem hagy békén, hanem ha-
marosan kísértésbe vet. Miért? Hogy hitünk alaposan ki-
próbált legyen. Mert különben úgy táncoltatna az ördög, 
mint szél a szalmaszálat. De Isten nehezéket akaszt ránk, 
s ezzel jól megrögzít, hogy ördög és ember meglássa raj-
tunk az ő hatalmát. Így bizonyítja meg Isten a mi gyenge-
ségünkben az ő felséges dicsőségét. Ezért taszít bennün-
ket pusztaságokba, elhagyatottságba, ahol semerre sege-
delmet nem látunk, sőt úgy érezzük, hogy maga Isten is 
egészen elhagyott. Mert ahogy a Krisztussal bánt, úgy bá-
nik velünk is. Ez pedig nem gyerekjáték, hanem félelme-
tes próbatétel.” (Luther 1938, 131. o.)

Jézus egyengeti a mi utunkat a kegyelem trónusához, 
ő a Főpap, aki közbenjár értünk az Istennél. Ha kiáltunk 
hozzá, ő meghallgat és segítséget küld. Pontosan akkor, 
amikor a leginkább szükségünk van rá. Mindig idejében.
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Tallózó

„Együttérzése nem azt jelenti, hogy bizonyos rokonszenv-
vel fi gyeli az ember küzdelmét. Egzisztenciálisan értendő 
az, ami azt jelenti, hogy együtt él és együtt szenved ve-
lünk. (…) »Ennek a bizodalomnak az a fundamentuma, 
hogy az Isten királyi széke nem puszta fenségben ragyog, 
(…) hanem új szín ékesíti, ti. a kegyelemé.« (Kálvin) Az Is-
ten trónusának új színe Jézus Krisztus. (…) aki kegyelmet 
talált, annak Isten Fia által »alkalmas időben« (…) segít-
ségül lesz.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. 
Arcanum Digitéka Kft .)

„Dóka Zoltán (…): Jézus bűntelenségét tehát a Zsidó le-
vél nem úgy írja le, mint ami egyszerűen isteni természe-
tének a következménye, hanem mint ami állandó tudatos 
döntéseinek, egész földi élete feszült harcának az eredmé-
nye. (…) az Egyház – mint »Krisztus teste« – ugyancsak 
ilyen szünet nélküli kísértésben él. (…) »Krisztus győzött. 
(…) legnagyobb kísértése volt, hogy elhagyja a szenvedés 
útját és elhagyja az embert. (…) De nem hagyta el. Győzött. 
A másik kísértés az volt, hogy annyira vállalja az embert, 
annyira közénk álljon, hogy együtt vétkezzen velünk. De 
nem vétkezett. Győzött.«” (Id. Magassy Sándor: Perikópák. 
Magánkiadás)

„…csak az ismeri igazán a kísértés erejét, aki telje-
sen ellene állt. Ezért egy bűntelen személy jobban együtt 
tud érezni bűnös embertársával, mint bármelyik bűnös.” 
(A Bib lia ismerete kommentársorozat. Keresztyén Ismeret-
terjesztő Alapítvány)

„Az az érvelés, hogy megkísértésének nem volt való-
di jelentősége, ha nem vétkezhetett, félrevezető. A kísér-
tés egyik célja az volt, hogy meggyőzően bizonyítsa, hogy 
nem vétkezhetett.

Ha vizsgálatnak vetik alá az aranyat, a vizsgálat nem 
lesz kevésbé érvényes, mert az arany tiszta. (…) Hasonló-
képpen hamis az az érvelés, hogyha ő nem vétkezhetett, 
akkor nem volt tökéletesen ember. A bűn nem lényegi elem 
az emberi mivoltban; sőt idegen betolakodó. (…) Morgan 
(…) írja (…) a görög kifejezés, amelyet »alkalmas időnek« 
fordítottak, egy bizalmas kifejezés, amelynek pontos fordí-
tása: »éppen jókor«.” (William MacDonald: Újszövetségi 
kommentár. Evangéliumi Kiadó)

Illusztrációk

GONDOLATOK

„Nem lehet úgy ítélkezni, hogy nem vesszük fi gyelembe 
az összefüggéseket és nem elemezzük az indítékokat. Egy 
akciót nem lehet csupán a tényekre korlátozni… Az indí-
tékok elemzése a bírói feladat lényege. Az a feladata, hogy 

számba vegye a szándékot, a tettet és a törvényt. Ha nem, 
akkor mit jelent felmenteni valakit?”

José Bové (1953–) francia földműves, 
a szimbolikus gyorsétterem-rombolás és 

a „fast food” elleni tiltakozó mozgalom elindítója

„Észrevettem, hogy a magam nemzedékének tapasztalatait 
dolgozom fel, az áradozó reménykedéseket, ahogy refor-
mokat vártunk, saját ábrándjainknak és az adott hatalmi 
felépítménynek a kudarcba fulladását, egyeseknél az erő-
szak és a terror útjára való kisiklást. Vajon az én Jézus-ké-
pem ennek a magam nemzedékének a vetülete? (…) Vajon 
nem úgy kell látnunk őt, hogy igent mondunk arra, hogy 
a saját magunk okozta értetlenségünkből keressük a kive-
zető utat, a megvilágosodást?”

Gerd Th eissen (1943–) német evangélikus 
teológus: Nyomon követtem

TÖRTÉNET

„A legnagyobb amerikai hírügynökség felszólította Feucht-
wangert, hogy írjon a Nürnbergi perről… nem vállalja. 
– Nem tudom az ilyesmit jól csinálni – mondja. – Akkor 
csinálja, ahogy tudja, egyedül Önt kérték rá fel – mondom. 
– Túlbecsüli a pert – mondja. – Az újabb kori történelem-
ben első ízben áll kormány egy törvényszék előtt bűnei mi-
att – mondom. – De hát nem gondolják komolyan – mond-
ja. – Azért menjen oda – mondom –, hogy valaki azokra a 
bűnökre is felhívja a fi gyelmet, amelyeket e kormány a sa-
ját népe ellen követett el. – Ön olyan szubjektív – mondja –, 
próbálja meg az én okaimat is megérteni. – A szerencséje önt 
olyan helyzetbe hozta, hogy felszólították: legyen a nácik né-
met ellenfeleinek a szószólója. Nincs joga ahhoz, hogy tovább 
írja a regényét – mondom –, beszéljen rosszul, dadogjon, vál-
lalja, hogy betömik a száját, de jelenjen meg a küzdőtéren.”

Bertolt Brecht (1898–1956) német 
drámaíró, költő, rendező: Munkanapló

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Megérint, hogy Jézus olyan főpap, aki nem ítél el, olyan 
papként áll mellettem, aki megszán, kegyelmes. Így amikor 
csalódom, mert ez vagy az történik, mégsem szükségsze-
rű, hogy megrendüljön a bizalmam, illetve az bármilyen 
helyzetben újra helyreállhat. Nem tudjuk, hogy mi miért 
történt, miért engedte Isten a rosszat, de úgy alakítja, hogy 
éppen az erősíthet meg, jót hoz ki belőle. Ezért bízni sze-
retnénk Istenben, mint a gyerek a szülőjében, és ez több 
imádságra és énekek otthoni dúdolgatására indít.

Nem mindegy tehát, hogy gyanakodva járulunk hozzá, 
imádkozunk, vagy hittel kérve, semmit sem kételkedve. Kér-
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dés, hogy mit jelent ez a bizalom. Az ige egy közeli Isten ké-
pét formálja előttünk: nem Isten trónusát, hanem a kegyelem 
trónusát említi! Mit jelent irgalmat és kegyelmet találni? Ez 
ugyanaz, szinonima? Vagy más? Nekem az jut eszembe, ami-
kor beszáll a méhecske a vonatba: irgalom, ha nem nyomom 
agyon, kegyelem, ha kiengedem az ablakon… Jézus irgalmas, 
mert átélte, amit nekünk kell – de a bűnnek ellen tudott állni; 
mi nem tudunk, ezért van ott az irgalom. Az emberek meg-
ítélnek a botlásaink miatt, de Isten megindul rajta. De én úgy 
érzem, hogy az kevés, hogy megindul az erőtlenségeinken. 
Megindulni egy ember is tud – sajnálni… És az még nem se-
gít a hajléktalanon, ha sajnálják! Mintha nem lenne ez való-
ságos segítség. Viszont azt érzem, hogy van ebben az igében 
valami plusz, amit még nem fedeztem fel, ami még kiakná-
zásra vár. Jézus nemcsak sajnálkozik felettem, hanem elindul, 
áthatol az egeken, szenved, „hajléktalanná válik a hajléktalan 
számára”. Egy másik dimenzióból jön, ahová mi nem látunk 
át, ezért bizalom hozzáfordulni. És szükséges, különben ben-
nünk reked a rossz. Hozzá kell fordulni, mielőtt elemészt a bűn.

Végül melyik hitvalláshoz ragaszkodjunk? Az őskeresz-
tényekéhez? Az apostolihoz, a niceaihoz? Az evangélikus 
hitvallásokhoz? Ez a kérdés adja a szöveg keretét.

Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere)

f ApCsel 20,17–24

Igehirdetési előkészítő

A vasárnap jellege

Jánossy Lajos Az egyházi év útmutatása című munkája sze-
rint böjt 2. vasárnapja a harcról szól: „Még a legnagyobb 
kísértéssel szemben sem szabad feladnunk a harcot. Ezt a 
küzdelmet az önmagát feláldozva diadalmaskodó Úr igazi 
győzelemre viszi… Krisztus szenvedése engedelmességre 
tanít, áldozata engedelmességet kíván alázatban, önmeg-
tagadásban és kereszthordozásban a nyomdokán haladó 
övéitől.” (26. o.) Ezt erősíti a vasárnap bevezető igéje, és ezt 
kérjük az Agenda kollektaimádságában is. Ebbe illeszkedik 
bele az igehirdetési alapige, Pál apostolnak az efezusi vének 
előtt elmondott búcsúbeszédének részlete, amely azonban 
nem szakítható ki a teljes beszédből.

Exegézis

17. vers: Milétosz kikötője közel volt Efezushoz: szárazföldi 
úton 60 km-re délre. A vének () többes szá-
mú kifejezés valószínűleg a házi gyülekezetek vezetőire 
utal (ApCsel 14,23).

18–19. vers: Pál élete és beszéde alátámasztotta Krisz-
tussal való kapcsolatát. Az a tény, hogy az apostol ezt ilyen 
erőteljesen jelenti ki, arra mutat, hogy sokan kritizálták őt. 
Az alázatosság () egyedülállóan keresz-
tény erény, amely nem szerepelt a sztoikusok erénylistá-
ján. Pál számos alkalommal említi (Ef 4,2; Fil 2,3; Kol 3,12).

20. vers: „Semmit sem hallgattam el abból” – más fordí-
tás: nem vonogattam magamat, nem hátráltam meg. Ez egy 
hajózási kifejezés, ami a vitorlák leeresztésére utal, amikor 
a hajó megközelíti a kikötőt.

21. vers: Zsidóknak és görögöknek is ugyanaz az üze-
net szól: a megtérés és a Krisztusban való hit szükséges az 
üdvösséghez.

22–23. vers: „A Lélektől kényszerítve”, azaz a Lélek fog-
lyaként, a Léleknek engedelmeskedve. Az isteni vezetés 
Pál életében az engedelmességgel párosult. Más értelme-
zés szerint a  határozó az emberi lelket jelenti, 
vagyis Pál szorongó lélekkel gondolt a jeruzsálemi útra.

24. vers: Pál hitte, hogy Istennek van egy bizonyos meg-
határozott akarata az életével, amelyre az elhívását a da-
maszkuszi úton az Úr Jézustól kapta. Saját élete árán is Is-
ten kegyelmének evangéliumát kell hirdetnie, amely az em-
ber egyetlen reménye.

25. vers: Pál azt tervezte, hogy elmegy Hispániába, de 
lehetséges, hogy a Jeruzsálemben való közelgő bebörtön-
zésére és valószínű halálára utalt. Hit által, Isten vezetése 
alatt élt, nem tudta pontosan, mit hoz a jövő.

26. vers: „Mindenki vérétől tiszta vagyok” – ez egy zsidó 
idióma (vö. ApCsel 18,6). Pál hűségesen hirdette az evangé-
liumot. Azok, akik hallgatnak erre, és azok is, akik eluta-
sítják, saját döntésük súlyát hordozzák (vö. 2Kor 2,15–16).

27. vers: Isten teljes akarata az – ami a teremtés állapota 
volt –, hogy helyreálljon az embernek a vele való kapcsolata.

A textusról

Pál apostolnak az efezusi vének előtt elmondott búcsúbe-
szédére Milétoszban került sor. Ennek oka a textust meg-
előző versből derül ki (ApCsel 20,16). Viszont az egész ázsiai 
részen lévő gyülekezetek vezető testületétől el akart búcsúz-
ni, és a gyülekezeteknek még szeretett volna néhány dolgot 
a lelkükre kötni. Ez az egyetlen beszéde Pálnak, amelyet 
Lukács leírt a keresztények előtt tartott igehirdetéseiből, 
bár máshol is említést tett ilyenről (ApCsel 14,27). Pál be-
szédei éppen abban sajátosan páli beszédek, hogy mindig 
az adott helyzetre, hallgatóira vannak tekintettel. Sokféle 
szituációban mindig azzal a hangvétellel szól, amellyel az 
adott esetben szólnia kell. Itt a hívők közül kifejezetten csak 
a férfi akhoz, a gyülekezet szűk köréhez szól.

Pál efezusi munkássága nem volt mentes a küzdelmek-
től, sőt leveleiből tudjuk, hogy élete is kockán forgott. Konk-
rét dolgokat nem említ, de akikhez szól, azok tudnak a tör-
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téntekről, ezért elég, ha csak általánosságban utal a mö-
göttük lévő eseményekre. Az apostol a rendkívül nehéz 
körülmények ellenére is teljes energiával vett részt a szol-
gálatban, és a teljes evangéliumot hirdette. Jézus Krisz-
tus számára a szolgálat modellje, az ő útmutatását követ-
ve szolgálatát teljes alázattal végezte, az érte való szenve-
dést reménységgel vállalta. Azt adta tovább, amit kapott: 
nyilvánosan és házanként, a zsinagógában és családi kör-
ben hirdette az evangéliumot és tanított.

Pál a Lélek kényszerítésére megy Jeruzsálembe, nem 
tehet másként. Egészen Isten szolgája, ezért vállalja és tel-
jesíti a megbízatást, de egészen ember, így szorongással is 
gondol a rá váró szenvedésre. Ám ahogyan Mestere sem 
az előtte álló nyomorúságokra tekintett, hanem élete cél-
jára és értelmére, úgy most Pál is ezt teszi. Az apostol szí-
vesen használja és alkalmazza a sport területéről kölcsön-
zött képet. Úgy tekinti magát, mint egy ország hírnökét, 
aki meghirdette a rábízott hírt, átadta az üzenetet, teljesí-
tette kötelességét. Hirdette Isten üdvözítő akaratát, amely 
szerint Jézusban az üdvösség minden ember számára ké-
szen van. Ennek felismerésére és elfogadására szólít az Is-
ten kegyelmének evangéliuma.

Meditáció

Életünk vége felé vagy egy súlyos betegség, tragédia kap-
csán végrendeletet szoktunk írni, amelyben az általunk 
legfontosabbnak tartott dolgokról, de főleg egy életen át 
felhalmozott anyagi javainkról döntünk szeretteink javá-
ra. Valóban csak ennyinek kell lennie egy végrendeletnek? 
Csupán tételes felsorolása annak, amivel kézzelfoghatóan 
rendelkeztünk, amit kemény munkával vagy kis szeren-
csével összekuporgattunk?

Nem lenne-e sokkal többet mondó és adó, ha legalább 
mi, keresztények mintegy szellemi, lelki végrendeletben 
összegeznénk utódaink számára azt, ami számunkra leg-
fontosabb volt a lelki élet területén, ami a legtöbb áldást 
jelentette Istennel való kapcsolatunkban, ami feltétlen to-
vábbadásra méltó, mert biztosítja fi ainknak, unokáinknak 
az élet lehetőségét?

Mert bár nem elhanyagolható a nagy értékű ingatlan, 
a vaskos bankbetét, a jól fi zető életbiztosítás, de az iga-
zi életet nem ezek biztosítják. Az egyetlen igazi életbizto-
sítás abban van, amit Pál apostol mond az efezusi vének-
nek: „Az Istennek és kegyelme igéjének ajánllak titeket, aki 
felépíthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek 
között.” (ApCsel 20,32)

Az igeszakasz részlet Pál apostol szellemi végrendele-
téből, amikor az apostol Jeruzsálembe készült annak tu-
datában, hogy ott elfogják majd, és a fogság vagy a már-
tírhalál véget vethet missziói és gyülekezetépítő munká-
jának. Pál olyan élethelyzetbe került, amikor feltétlenül 

szükségét látta annak, hogy egy utolsó prédikációban szel-
lemi végrendelettel búcsúzzon el szeretett gyülekezete ve-
zetőitől. A legfontosabbra intette őket: az Úrral való szoros 
kapcsolatból fakadó evangéliumhirdetésre és a gyülekezet 
tiszta szívből való szolgálatára. Végrendelete összefoglal-
ható ebben: munkálkodjatok a gyülekezetben az ige hir-
detésével, a rászorulók pásztorolásával és az erőtlenekről 
való gondoskodással.

Pál apostol végrendeletének aranyfedezete az, hogy sze-
mélyes életpéldája áll mögötte. Nem elméleti igazságokat 
nyilatkoztat ki és fejteget arról, hogy mit miért és hogyan 
kellene csinálni, hanem jó lelkiismerettel hivatkozik arra: 
ti ismeritek az én munkálkodásomat, láttátok, hogy én ho-
gyan végeztem közöttetek az evangéliumhirdetés és a pász-
torolás szolgálatát. Így tegyétek távozásom után ti is! Ha 
Pál apostol bármiben is elmarasztalható lett volna, hitel-
telen lenne szájából ez a végrendelet. Ő azonban azon ke-
vesek közé tartozott, akik merhetnek hivatkozni arra: le-
gyen előttetek mindig az én példám, az én életem!

Vajon mi, akikre valamilyen szinten ugyanez bízatott, 
mint az apostolra, csak talán nem egyforma mértékben, 
mernénk-e ugyanezt elmondani? Lelkészek, presbiterek, 
gyülekezeti tagok – akiknek Istentől kapott megbízatása 
ugyanarra szól: az evangélium szóval és tettel való hirde-
tésére és mindannak megélésére, ami ebből fakad – szelle-
mi végrendeletünkben el mernénk-e mondani az utánunk 
jövőknek: úgy szolgáljátok Krisztust, ahogyan én tettem, 
és úgy munkálkodjatok az evangélium szóval és cseleke-
dettel való továbbadásában, ahogyan azt láttátok tőlem?

Én a magam nevében elmondhatom, hogy sajnos nem 
mindig, és ezért szól nekem is az ige egyrészt feddésül, 
másrészt biztatásul. Feddésül, hogy még jobban igyekez-
zem munkálkodni Isten országáért, és biztatásul, hogy Pál 
apostol nemcsak az efezusi vénekre, hanem máig szólóan 
rám vonatkoztatva mondta: „Az Istennek és kegyelme igé-
jének ajánllak titeket”, téged. Tehát jó kezekben vagyok ah-
hoz, hogy a legfontosabbat tegyem: Isten akarata szerint, 
alázatban és önmegtagadásban az ő evangéliumát tovább-
adjam, ez töltse be az életem. És végül szellemi végrende-
letként én is átadhassam szeretteimnek azt, ami nekem is 
az Életet jelentette.

g  T A M Á S Y  T A M Á S

Tallózó

„A szolgálatát akadályozó tevékenységek, cselszövések, 
kísértések miatt a gyülekezet nem rövidült meg. Szemé-
lyes élete küzdelmeinek a gyülekezet nem látta kárát. (…) 
A diamartyromai: »nyomatékosan megmagyarázni«; a ha-
tározott és alapos írásmagyarázat. (…) Az igehirdetés és 
tanítás egyformán fontos és hasznos. A gyülekezeti tagok 
hitbeli növekedésének feltétele az, hogy az igehirdetésben 
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és a tanításban rendszeresen részesüljenek. (…) Belső harc 
előzi meg Isten útjának vállalását, emlékeztet Krisztus bel-
ső vívódására. Isten útját azonnal készségesen vállalja, ez 
azonban nem zárja ki azt, hogy van az útnak olyan pont-
ja, amely ellen minden idegszálával tiltakozik. Vállalja a 
halált, de megvívja a haláltusát.” (Jubileumi kommentár. 
BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„Az elabon = »átvettem« kifejezés a katonai szóhaszná-
latban egy kemény és szoros »átadás-átvétel« értelmet ka-
pott, (…) vagyis amit átvettem, azt adom tovább, nem vál-
toztatok, alakítok rajta tetszésem szerint. Nem »korszerű-
sítem« a tartalmát. (…) Sátán – Jób könyve szerint – azzal 
intéz el minket, hogy »az ember mindent megad az életé-
ért« (Jób 2,4b). Pál pedig itt azt vallja, hogy »még az életem 
sem drága nékem, csak elvégezhessem futásomat« (ApCsel 
20,24a).” (Id. Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„…misszióinak végét jelenti be, (…) és bebörtönzése-
inek kezdetét (22–24. v.), s ezáltal összekötő kapocsként 
szolgál (…) a missió és a passió között, melyekben Pál pá-
lyája párhuzamos az Úréval.” (Jeromos-bibliakommentár. 
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat)

„»Semmit abból, ami hasznos, el nem hallgattam, ha-
nem inkább nyilvánosan és házanként hirdettem és taní-
tottam azt nektek« (20). (…) Van az igeszolgálatban hús-
testi békeszeretetből fakadó gyáva elhallgatás is. (…) Nem 
volt ebben felemásság, hanem csak vagy-vagy. Aki való-
ban meghallotta, az kegyelmet kapott, a többiek ellensé-
gessé váltak és megkeményedtek. Ezért volt Pálnak annyi 
barátja, aki tűzbe ment volna érte, és sok ellensége, aki ha-
lálosan gyűlölte.” (Heinrich Langenberg: Apostolok csele-
kedetei. Evangéliumi Kiadó)

Illusztrációk

GONDOLAT

„A boldogságot nem lehet ajándékba kapni. Egyetlen titka: 
adni, mindig csak adni, jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet 
és sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet.” 

Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) 
német író, költő 

TÖRTÉNET

Amikor Morice megtudta, hogy Gauguin élete végéig távoli 
szigeteken akar élni, Mallarmé gyönyörű sorait idézve jut-
tatta kifejezésre, hogy mennyire megérti és helyesli a me-
rész elhatározást: „El, innen el! Tudom, a madár mámoros 
fent / Élve ismeretlen hab és az ég között! / Semmi, se régi 
kert, szemekben tükrözött, / Nem tartja vissza e szívet s 
hull tengermélybe…” Maga Gauguin sokkal gyakorlatia-
sabb és tárgyilagosabb volt: a lelkendező Morice-szal tüs-

tént közölte, hogy álmainak megvalósítása mennyibe ke-
rül, márpedig neki egyelőre még élelem vásárlására sincs 
elég pénze. De hozzátette: szerencsére eszébe jutott valami, 
amivel könnyen össze tudja szedni az útiköltséget. Ugyanis 
az az ötlete támadt, hogy eladatlan műveinek legjobb da-
rabjait árverésre bocsátja… 7500 frank volt a tiszta bevé-
tel. Bizton remélte, hogy most már megvalósul leghőbb vá-
gya: magához veheti feleségét, akivel három éve találkozott 
utoljára, és öt gyermekét, akiket már hat éve nem látott. 
Feleségéhez írt levelében ez áll: „…Tudom, milyen súlyos 
terheket cipelsz, de mindig a jövő felé kell tekinteni, és én 
hiszem, hogy egy nap majd felszabadíthatlak minden te-
hertől. Biztosan eljön a nap, amikor a te gyermekeid bárki 
előtt és bárhol megjelenhetnek, mert apjuk neve tisztele-
tet és védelmet fog jelenteni számukra.” Mette, a feleség 
válaszában azt írta, hogy attól tart, hogy érzelmeik úrrá 
lesznek rajtuk, és még valami ostobaságot csinálnak. Gau-
guin sértődötten azt válaszolta, hogy Mette nyugodt lehet: 
szállodában fog megszállni. Erre az asszony megírta, hogy 
örömmel fogadja, és a béke jeléül egy párizsi fűzőt kért tő-
le… Egyhetes együttlétük után Mette hajlandónak mutat-
kozott házaséletük folytatására, ellenben semmi szín alatt 
nem akart belemenni a déltengeri kalandos vállalkozásba. 
Gauguin ezért megígérte, hogy mihelyt elegendő számú 
képet festett odakint, visszatér Európába.

Bengt Danielsson (1921–1997) svéd 
antropológus: Gauguin élete tahitin

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Pál harmadik missziós útjáról igyekszik haza, de még sor-
ban végiglátogatja a kis-ázsiai városokat, ahol gyülekezetek 
várják. Így érkezik Milétoszba, ahol elbúcsúzik az efezusi 
vénektől. A búcsú kapcsán eszünkbe juthat, hogy Pál is el-
megy, „futását lassan elvégzi”, de maga mögött hagy tucat-
nyi önálló és virágzó gyülekezetet. Visszatér Jeruzsálem-
be, noha ez nem könnyű, mert a zsidók cselszövései miatt 
számos megpróbáltatás éri. Ő azonban hősiesen és bátran, 
akár egyedül is vállalja küldetését. 

Manapság is az az egyik első kérdés a gyülekezetek kap-
csán: hányan vagytok, mennyien járnak? Ám ami ennél is 
fontosabb: van-e egy akármilyen kicsi, de hiteles mag? Így 
ez akár gyülekezeteink számára is üzenet értékű lehet 2012 
böjtjén, amikor szintén a kisebb fontosabb a nagyobbnál. 
Evangélikus egyházunk sosem a tömeg hatalmával, ha-
nem az evangélium és a szellem erejével és minőségével 
tudott talpon maradni.

Pált óvták a jeruzsálemi zsidóktól, de hajthatatlannak 
bizonyult. Sorsa meg volt írva, hiszen elhatározták, amint 
Jézus esetében is történt: bevádolják és elfogják. Ez volt az 
érdeke a felettes hatalomnak a földön. Ez még inkább hi-
telessé teszi szolgálatát. Előttük áll, és arról beszél, amit ő 
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is átélt. Ez nem a szószék magassága. Aki nem közöttünk 
él és szolgál, az azt mond, amit akar. Úgysem hiszünk ne-
ki, és ez így van ma is jól. 

Ám ez a szolgálat most véget ér, és nem tudnak elle-
ne mit tenni. Ki áll az ő helyébe? Kik állnak az elköszönő 
presbiterek helyébe? Van-e még közöttünk élő hiteles test-
vér az egyre fogyó gyülekezetekben és a társadalomban? 
Van-e olyan bölcs vezető, akire fel tudnánk nézni, de egy-
ben a közelünkben is van? Még mindig az idősek (pres-
biterek) tartják a „lelket” a gyülekezetekben. Az idősek 
ugyanis „csak” akkor épülnek le, amikor már nem tud-
nak szolgálni. Ők nem ismerik a semmittevést és a felesle-
gest. A szolgálat ereje vitte tovább a betegséggel küszködő 
Pált is. Amint Wallenberg is gyenge fi zikumú, szelíd em-
ber volt, de amikor segíteni kellett, ő maga is csodálko-
zott önmagán, bátran kiállt. Fentről kapott erőt. „Amikor 
gyenge vagyok, akkor vagyok erős.” Akit Isten használni 
akar, annak megadja az emberfeletti erőt. Ez pedig az Úr 
Jézustól jön. Ő legyen a mi vezetőnk, kire tekinthetünk, és 
ő legyen életünk és szolgálatunk ereje, aki közöttünk él!

Böjt 3. vasárnapja (Oculi)

f Jel 5,1–9

Igehirdetési előkészítő

A vasárnap jellege

Két szó: szemek és Bárány. És a kettő együtt: szemeinket 
a Bárányra emeljük. Nemcsak nézzük, hanem látjuk őt, 
mint akit Isten értünk feláldozott. Nagy íve van ennek 
a látásnak: Ézs 53-tól az apokalipszisben a Bárány fénylő 
trónusáig. Ábel báránya, a fekete bárány, a páskabárány, a 
győztes húsvéti Bárány mind hatalmas jelképpé nőttek, és 
eluralnak egy-egy teológiai látásmódot. Ezen a vasárnapon 
a Keresztelő János-i értelemben használt „Isten Báránya” 
áll az értelmezés középpontjában. Maga Isten „használja” 
Fiát, Jézust áldozati bárányként, azzal a hosszú távú cél-
lal, hogy ugyanaz a Bárány, aki a kereszten függ, kapjon 
meg minden hatalmat mennyen és földön, tartson ítéle-
tet, és teremtsen újjá mindent. Istené a Bárány, de Jézus 
személyében önként vállalja az áldozati szerepet, minden 
értelmet meghaladó szeretetéből. Ennek a meglátásához a 
hit szemei szükségesek; megmagyarázni pusztán rációval, 
emócióval vagy empirikusan nem lehetséges. 

Az óegyházi evangéliumban a Bárány meglátására vak 
emberek önigazságával küszködik Jézus, az epistolában a 
Bárány meglátására vak gyülekezeti tagok korszellemhez 
igazodó értékrendjével küszködik Pál. 

Aki Jézusban meglátja az Isten Bárányát, az meglátja a 

saját életében Isten teremtését, saját elveszettségét, de meg-
mentését is, valamint a végső értelmét és célját mindennek.

Exegetikai megjegyzések

A Jelenések könyve 4. és 5. fejezete egy, a mennyben éppen 
elkezdődő hatalmas istentisztelet leírása. János egy nyitott 
ajtót lát, amelyen keresztül egy csodálatos trónterembe lép. 
A 4. fejezet eleje bemutatja a helyszínt és a szereplőket: ki-
rályi trónterem, 24 trón, 24 vén, üvegtenger, 7 lámpás, 4 
élőlény. 4,8-tól elkezdődik a mennyei „liturgia”: először a 
4 élőlény, utána a 24 vén dicsőíti az Istent. Majd elhangzik 
egy kérdés: „Ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet?” Ek-
kor jelenik meg a Bárány. A liturgia további részében már 
hozzá száll a dicsőítés, először a 24 véntől, azután az an-
gyalok tízezerszer tízezres seregétől. Végül a teljes terem-
tettség összkara dicsőíti a királyi széken ülőt és a Bárányt. 

1. vers: Nyilván tekercsről van szó, amelynek a hátolda-
lára is írtak. A hét pecsét szimbolikusan a könyv jelentősé-
gére, valamint a pecsétek feltörésekor bekövetkező esemé-
nyek szakaszolására vonatkozik. Tehát minden pecsét fel-
törésekor újabb és újabb szakasza lesz látható a könyvnek 
és egyben Isten tervének, amely a világ végére vonatkozik. 

2–3. vers: Az itt elhangzó kérdés: „Ki méltó…?” – egy-
részt költői, másrészt mindenkit, Jánost is elgondolkod-
tat azon, hogy a választ legalább magában megadja: „Nem 
vagyok méltó.” Nincs olyan teremtmény, aki képes lenne 
az Istennek a világtörténelemre vonatkozó tervét vagy ép-
pen üdvtervét megérteni vagy éppenséggel végrehajtani. 

4. vers: Péter sírására emlékeztet, aki saját bűnén hirtelen 
megdöbbenve teljesen összeomlik. A pecsétek feltörésén az 
egész emberiség sorsa múlik, hiszen Isten akaratának érvé-
nyesülése nélkül káoszba fut a világ. Ebben a sírásban a bűn-
bánat, de ugyanakkor a kilátástalanság, reménytelenség is 
benne van. Ha nem lépne elő a Bárány, mint aki egyedül mél-
tó erre, akkor siralmas sorsa lenne az egész emberiségnek.

5. vers: Valaki, aki tudja, hogy mi ennek a szomorú hely-
zetnek a megoldása, személyesen vigasztalja meg Jánost. 
Ószövetségi képet használ a Júda törzséből való oroszlánról, 
aki győz. Tehát nem Jézust nevezi nevén, még csak nem is 
a Messiást, hanem egy, a zsidóság számára is érthető régi 
szimbólumot villant fel. Még inkább felcsigázza az érdek-
lődést ez a válasz, hiszen sokat sejtet, de nem nevezi ne-
vén az egyetlen „méltót”. 

6. vers: „És ekkor megláttam egy Bárányt!” Ő lesz a kul-
csa a könyv további részének. Utalást tesz János a pás ka bá-
rányi áldozatra: „mint akit megöltek”. Mégsem halott, mert 
él, tehát feltámadt. Látszanak rajta a megöletés jegyei, de a 
feltámadás jegyei is: elsősorban a hét szarv, amely az erő 
szimbóluma, valamint a hét szem, amely Isten lelkének a 
teljes földön való kiáramlását jelképezi. Ettől kezdve a Jele-
nések könyve főszereplője a Bárány-Krisztus, tehát aki meg-
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öletett, de feltámasztatott, aki halott volt, de feltámadott, él 
és uralkodik. Itt érkezünk Jézus küldetésének a lényegéhez.

7–8. vers: A könyv átvételekor mindenki számára egyér-
telművé válik, hogy ki méltó az átvételre és a benne foglal-
tak megvalósítására. A füstölőáldozat és az imádság itt tel-
jesen ószövetségi értelemben kapcsolódik össze. Nemcsak 
a 24 vén van itt jelen, hanem imádság formájában minden 
hívő hite is megjelenik a helyszínen, hogy kivegye a részét 
a Bárány imádásában.

9. vers: A Bárány megjelenése után már más a dicsőítő 
énekek tartalma. Addig „csak” a teremtő Istent dicsőítették, 
a Bárány megjelenése viszont „új éneket” inspirál bennük, 
amelynek már Krisztust dicsérő tartalma van. Azért méltó 
a Bárány mindezekre, „mert megölettél, és véreddel vásárol-
tad meg őket”, tehát Jézust a kereszthalála teszi méltóvá arra, 
hogy Isten üdvtervét végbevigye. Sőt maga Jézus áldozata, 
a kereszthalál az Isten üdvterve. Jézus a vérével és kereszt-
halálával „vásárolja ki” a megváltottakat az Isten számára.

Összefoglalva: a földön is és a mennyben is istentisz-
telet zajlik. A Bárány-Krisztus meglátása nélkül az ember 
istendicsőítése megakad, viszont a Bárány megjelenésével, 
vagyis Jézus kereszthalálával jut teljességre Isten dicsősége. 

A prédikáció felé

Gyakran feltett kérdések: milyen lenne az élet zene nélkül? 
Milyen lenne az élet játék nélkül? Milyen lenne jó ételek, 
italok nélkül? Utazás nélkül, könyvek nélkül? Család nél-
kül, férj, feleség, gyermekek nélkül? A válasz mindig ugyan-
az; lehet ezek nélkül is élni, csak nem érdemes. Múltkor 
konfi rmandusokkal beszélgettünk: milyen lehetett az élet 
áram nélkül? Miután percekig sorolták az eszközöket, ame-
lyek körülveszik az életünket, és árammal működnek, el-
mondtam, hogy hatvan éve még nem volt áram a falunkban. 
Képzeljétek el, hogy milyen lehetett az élet ezek nélkül az esz-
közök nélkül. Az nem is volt élet! – mondta az egyik gyerek…

Milyen az élet egy Jézus nélküli világban? Milyen lehe-
tett egy Jézus előtti világban? A posztmodern ember már 
mindenen túl van. Túl van minden hagyományos értéken. 
Túl szerelmen, családon, házasságon, gyermekvállaláson, 
túl kétkezi munkán, túl becsületen, túl bocsánatkérésen, 
túl a jó és a rossz megülönböztetésén. Túl tekintélytiszte-
leten, túl alázaton, túl szelídségen. És túl van valláson, ke-
reszténységen, túl Jézuson. Milyen lehet egy Jézuson túli 
világban? Még rosszabb, mint egy Jézus előttiben, mert ak-
kor még volt miben reménykedni. 

Ki méltó arra, hogy jónak neveztessen? Ki méltó arra, hogy 
embernek neveztessen? Ki méltó arra, hogy olyannak nevez-
tessen, aki annyira szereti a felebarátját, mint önmagát? És na-
gyon rossz kedvem lett, mert nem volt rá senki méltó, én sem.

Nekünk már csak egy esélyünk van arra, hogy ne olvad-
junk be a tömegvonzás következtében a vesztükbe rohanók 

közé. Akkor, ha nem Jézus előtti és Jézuson túli, hanem Jé-
zussal együtt való életre indulunk. Csak egy esélyünk van, 
mert csak egy életünk van. Persze Jézuson, a Megfeszítet-
ten kívül is van élet, látjuk ezt a körülöttünk levő világban 
és néha magunkban is, de ennek napról napra szomorúbb 
következményei vannak. Csak ővele, aki méltó arra, hogy 
beteljesítse Isten világméretű tervét, érdemes együtt halad-
ni. Csak ővele, mert a tervben én is benne vagyok. Ahogy 
Paul Gerhardt zseniális szövege mondja: „Te megszülettél 
énnekem, / Még akkor nem is éltem, / Kiválasztottál en-
gemet / És földre jöttél értem.” 

A mennyben nyitva van egy ajtó, és az Isten most Jánoson 
keresztül megengedi, hogy néhány percre bepillanthassunk 
az ő végső tervének kiteljesedésébe. Ha csak annyit megér-
tünk és komolyan veszünk belőle, hogy a középpontban a 
Bárány áll, már nem hiába pillantottunk be. „Mert (…) nem 
tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint 
a megfeszítettről” (1Kor 2,2) – azaz a Bárányról, mondja Pál. 
A mennyben zajló istentiszteletnek talán csak töredékes má-
sa a mi itteni, földi istentiszteletünk, de valamiben ugyanaz. 
Ugyanaz a méltatlanság átérzése, ugyanaz a reménytelen sí-
rásunk, de ugyanaz a válasz is: a Bárány előrejön, átveszi a 
Könyvet, és megvalósítja velünk Isten szeretetből jövő tervét.

g  M E K I S  Á D Á M

Tallózó

„Amire a gyülekezetnek elengedhetetlenül szüksége van, 
(…) az nem tárulhat fel előtte, mert senki sincs, aki a pe-
cséteket feltörje és a könyvet megnyissa. S nemcsak esélye 
nincs! Mentsége sincs! A fejsze a fák gyökerét szaggatja, 
de senki sincs, aki visszafogná a csapások lendületét, vagy 
eltérítené a csapások irányát. A patmoszi látomás ugyan-
olyan lesújtó, mint a Jordán partján elhangzott megtérési 
prédikáció fenyegetése. (…) a (…) sírás az egyetlen lehetsé-
ges emberi reakció (…) A (…) kétségbeesést csak a Megváltó 
szünteti meg és oldja fel. (…) Ő nemcsak győzött, hanem 
győzelme gyümölcséből részelteti népét is. Egyedül ez a 
győzelem vet véget a keserves sírásnak. (…) Ő a mindenha-
tó, de magatehetetlen is volt. Jézus így volt és ma is csak így 
van együtt népével. Sokszor együtt haladva vele, sokszor 
szembeszállva vele, míg népe meg nem tanul igazodni a 
kereszthez. Mert akkor engedelmes a gyülekezet, ha a győ-
zelmeket azon az úton keresi, melyen a Bárány járt és győ-
zött (…).” (Id. Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Mivel Istennek ez az akarata, dekrétuma nem pillanat-
nyi ötlet, hanem az egész teremtést és megváltást, a Kez-
detet és Véget magába foglaló tanácsvégzés, a testamen-
tum végrehajtására csak olyan valaki vállalkozhatik, aki 
Istennel egyenlő. (…) az égi lakók, az angyalok nem tud-
ják, mi a bűn; az alvilágiak nem tudják, mi a kegyelem, és 
az emberek nem ismerik a kettő ellentétének mélységeit. 
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(…) A lét nagy titkát, azt, hogy mi lesz holnap, miért élünk, 
és hová visz egzisztenciánk, senki sem tudja megmonda-
ni, csak egyetlenegy Valaki.” (Ravasz László: Az Ó/Újszö-
vetség magyarázata. Kálvin Kiadó)

„Közvetlen ószövetségi előzmény a két kőtábla, Isten írá-
sával mindkét oldalán. Miután Mózes összetörte őket, majd 
új táblákra írta a tíz igét, az oldalakra nincs külön utalás.” 
(Szabó Andor: Lábam előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„Krisztus nem hatalmának erejével (oroszlán), hanem 
váltsághalála által (feláldozott Bárányként) nyithatja ki a 
könyvtekercset.” (Pat és David Alexander [szerk.]: Kézi-
könyv a Bibliához. Scolar Kiadó)

Illusztráció

VERS

Pilinszky János: Introitusz

Ki nyitja meg a betett könyvet?
Ki szegi meg a töretlen időt?
Lapozza fel hajnaltól-hajnalig
emelve és ledöntve lapjait?

Az ismeretlen tűzvészébe nyúlni
ki merészel közülünk? S ki merészel
a csukott könyv leveles sürüjében,
ki mer kutatni? S hogy mer puszta kézzel?

És ki nem fél közülünk? Ki ne félne,
midőn szemét az Isten is lehúnyja,
és leborúlnak minden angyalok,
és elsötétűl minden kreatúra?

A bárány az, ki nem fél közülünk,
egyedül ő, a bárány, kit megöltek.
Végigkocog az üvegtengeren
és trónra száll. És megnyitja a könyvet. 

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Első hallásra nem nagyon érthető a textusból semmi sem, 
kivéve a vizuális típusú emberek számára fellépő ijedt ség, 
ahogyan „ott áll a Bárány: olyan volt, mint akit megöltek; 
hét szarva volt és hét szeme”. Második hallásra, koncent-
rálva, azonban már történetként egészen jól követhető volt.

Jó lett volna ismerni az előzményeket, valamint János 
nevét hallani a textus elején, mert úgy kezdődik, hogy „És 
láttam”, aztán ez a valaki nagyon sírt is.

Nem irigylem a lelkészeket ennél az igénél. Amikor 
ilyen igét hallunk, akkor vagy eleve oda sem fi gyelünk már 

az igehirdetésre, vagy éppen hogy nagyon fi gyel ünk, hogy 
„vajon ebből mit lehet kihozni”.

Jó hallani, hogy Isten segítséget küldött akkor, amikor az 
emberek nem tudtak megbirkózni valamivel. Azonban job-
ban belegondolva, eléggé kétségbeejtő lehet, hogy akármit csi-
nálok a földön, nem lehetek méltó semmire sem. Az azonban 
feloldás lehet, hogy úgy értelmezem, hogy azért nem nyitha-
tom fel a könyvet, mert abban a személyemet érintő ítélet van.

A türelemre intés és a megoldás felvezetése egy tapasz-
talt véntől származik. Ez általában így szokott lenni. A hu-
szonnégy vén viszont miért huszonnégy?

Ami egyértelmű: a Bárány Jézust, a trónon ülő pedig Is-
tent j elenti, valamint hogy innen származik a hétpecsétes 
titok kifejezés. Ami viszont nem egyértelmű: az oroszlán 
képe; „a szentek imádságai ezek”; a hatodik vers pedig „tel-
jes homály” a hét szarvval és a hét szemmel, a „mint akit 
megöltek”-kel; az Isten hét (kisbetűs) lelkével és a négy élő-
lénnyel. „A gyerekeim ezt kérdeznék: »János drogos volt?«”

Mivel böjtben hangzik el majd az ige, az önvizsgálat fe-
lé tudnék elindulni gondolatban. Isten ismeri minden cse-
lekedetemet, és egyszer majd számot kell adnom róluk. El-
fogadom-e, hogy Krisztus, az ártatlan Bárány meghalt ér-
tem, hogy viselvén bűneimet, megváltson vére által?

Böjt 4. vasárnapja (Laetare)

f Róm 5,12–17

Igehirdetési előkészítő

Az egy ereje

„A szolgálatban álló angyal így szólt a Szenthez: Világ Ura! 
A halált mint büntetést miért tetted az ember nyakába? Ő 
így felelt: csak egyetlen könnyű parancsot adtam neki, de 
azt sem tudta megtartani.” (Mayer 1963, 82. o.) 

Az első  ember. Az első törvény: ne érintsd, ami csak a jó 
és rossz tudásának fáját tiltja el az embertől. Aztán az első 
törvényszegés. Az első kapu, amely bezárult az emberpár 
mögött. A hontalanság születő érzése, az első gyilkosság, 
az özönvíz és még sok más esemény. És mindezt egyetlen 
ember cselekedete indította el. Csak egy porszemnyi em-
ber: Ádám. De a tette mint valami lavina gyűr maga alá so-
kakat. Egy porszemnyi ember, mégis micsoda erőket hoz 
mozgásba, micsoda változásokat hív elő! Egy ember, aki a 
babilóniai Talmud szavaival szólva az Úr egyetlen könnyű 
parancsát sem tudja megtartani. Elengedi a füle mellett az 
intő szót: „…ha eszel róla, meg kell halnod.” (1Móz 2,17) És 
az első ember, az az egy ember kinyújtott keze érintésével, 
szeme kívánságával kifordítja sarkából a világot.

„…egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által 
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a halál.” (Róm 5,12) És a halál – Ádám vétkéből kifolyólag 
– átvette a hatalmat a világban, és mindenkit uralma alá 
hajtott (vö. Farkasfalvy 1983, 58. o.). 

Elvéteni az isteni célt

A klasszikus görög gondolkodás nem ismeri a bűnt mint az Is-
tennel való ellenségeskedés morális vétkét. A görög  
szó gyökere arra utal, hogy valaki elhibázza a célt, elvéti azt az 
utat, amelyen az isteni bölcsesség vezetése szerint járnia kel-
lett volna, így viselnie kell hibás tettének következményeit (vö. 
THWNT 1: 267–339. o.). A héber bűn () szó is pontosan ezt 
jelenti. Ádám hibázott. Mást gondolt saját sorsa céljának, mint 
ami az eredeti, Istentől rendelt cél volt. Ádám a cél elvétésével te-
hát letért az isteni útról. Isten törvénye alapján azonban minden 
egyes tettnek következménye van, amelyet az embernek szük-
ségszerűen meg kell tapasztalnia, át kell élnie. Ádám vétke sú-
lyos volt: halandóvá vált, és halandóvá tette leszármazottait is.

A halál mint Isten védőszárnya

Az Úr a halált adta az ember nyakába. A talmudi törté-
net azonban rávilágít arra, hogy a halál nem csupán Isten 
büntetése rajtunk, hanem egyben kegyelmének és jóindu-
latának megnyilvánulása, amellyel az ön- és közveszélyes 
embert óvni akarja. Hisz még egy aprócska törvényt sem 
képes betartani, hogyne kellene akkor saját magától is meg-
védeni?! A talmudi történet szerint ezért veszi le az Úr az 
öröklét terhét az emberről. Ha már a könnyű parancsban is 
elbotlik, hát ne hordozza örökké hibája terhét. Ezáltal nem-
csak a földi élet lett véges, hanem vele együtt határok közé 
került a bűn is. Amit nem sikerül Ádámnak haláláig meg-
oldania, azt majd a következő generáció, az utóda magára 
veszi, és a megoldás keresését tovább folytatja. Így szülte 
és nemesítette a halált segítővé, védőszárnnyá Isten gon-
doskodása. A bűn és vele a halál így lett örökséggé minden 
ember számára. Egy porszemnyi ember, és micsoda örök-
séget hagyott a világra, micsoda erőket hozott mozgásba! 

Ez a „kis” törvényszegés a kertben Rónay György szerint 
azt idézte elő, hogy Ádám nem tudta többé, hol az Úr. Talán 
ezért is szükséges volt, hogy az Úr az embert a halállal – a 
fenti értelemben – megszánja. Íme a vers továbbgondolásra:

Kiűzetés a paradicsomból

Hol vagy, Ádám? – kérdezte az Úr.
Nem mintha nem tudta volna, hogy hol van Ádám.
Az Úr nagyon jól tudta, hol van Ádám.
Ellenkezőleg:
Ádám volt az, aki nem tudta, hol az Úr,
s ezért hallotta szüntelen magában
a kérdést: – Hol vagy, Ádám?

Elbújt a lomb alá,
és azt felelte: – Nem vagyok sehol.
De hangja azt mondta helyette:
– Itt lapulok a lomb alatt.
Akkor az Úr
elfordult tőle szánalommal – 
s előlépett az Angyal
lángoló pallosával.

Az Egy ereje

A kijelölt igeszakasz Ádám és Krisztus üdvtörténeti szere-
pét állítja egymás mellé. Ádám hozta be bűnével a halált a 
világba. Őt a földön királlyá, hatalommá koronázta. De az 
uralom nem maradt pusztán a halál markában, mert a 21. 
vers szerint „…amiképpen úrrá lett a bűn, úgy uralkodik a 
kegyelem is a Krisztus által”. Kettős az uralom rajtunk, a 
halál és a kegyelem együtt uralkodnak. Isten Fia porszem-
nyi emberré lett, és Ádámhoz hasonlóan hatalmas erőket, 
változásokat hozott mozgásba. Krisztus művét Ézsaiás így 
írja le: „Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki 
a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűné-
ért.” (Ézs 53,6) Az Istentől eltávolodó embernek, aki biztos 
tájékozódási pont nélkül éli az életét, így adott esélyt Isten 
a Krisztusban, hogy visszataláljon hozzá. Őt sújtotta min-
denki vétkéért. A héber „sújtotta” () azt jelenti, valaki-
hez úgy odakötni valamit, hogy az illető egyé válik a hozzá 
kötött dologgal. Tehát az Atya szívünk minden bűnös in-
dulatát odakötözte Jézushoz, hogy többé ne távolodjunk, 
ne bolyongjunk el tőle. Egy hozta a halált, egy a kegyel-
met, a megváltást a világba. Ilyen hatalmas az Egy ereje. S 
bár betakarhat már itt a kegyelem, de a bűnt, az eredendőt 
végleg letenni akkor fogom, ha én is átmentem a halálon. 

Az adhat örömöt Laetare vasárnapján böjtben, hogy az 
Egy ereje hordoz engem is: életen át, túl a halálon. 

„Jochanan rabbi ezt mondta: akár egyetlen igaz mi-
att is megtartatik a világ. Ahogy Péld 10,25 írja: »Egy Igaz 
a világ alapja.«” (Mayer  1963, 80. o.) A magyar fordítás-
ban ez kicsit máshogy hangzik: „De az igaz örökké tartó 
alapon áll.” A két fordítás összekapcsolható. Az egy Krisz-
tus miatt bocsánatot nyer a világ, mert ő örökké tartó ala-
pon áll. Pontosabban ő maga ez a mindent megtartó alap. 
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Tallózó

„…az ember személyisége nem egyéni, hanem közösségi meg-
határozottságú. Ezért lehetséges az, hogy egyetlen ember ti-
pikusan ábrázoljon egy egész csoportot, ebben az esetben az 
egész emberiséget. (…) az ember közösségi meghatározottsá-
ga soha sem veszi le róla a tetteiért való felelősséget.” (Jubileu-
mi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„A mérlegnek két serpenyője van, nem egy. Ebbe a két 
serpenyőbe nem az emberi jócselekedetek és a bűnök ke-
rülnek bele, mint azt általában gondolni szokás, hanem az 
»Ádám (és a mindeneket megrontó Gonosz) műve« egy-
felől, a »Krisztus műve« másfelől.” (Id. Magassy Sándor: 
Perikópák. Magánkiadás)

„A bűnt és halált nem úgy állítja kapcsolatba, mintha 
a bűn bírói megállapítása után ítélettel kiszabott büntetés, 
következmény volna a halál, hanem úgy, ami egy dolog: a 
bűn maga a halál.” (Ravasz László: Az Ó/Újszövetség ma-
gyarázata. Kálvin Kiadó)

„A teológusok kétféleképpen magyarázzák az emberi 
nem Ádám bűnében való részesülését. A kétféle értelme-
zés Ádám szerepére vonatkozik: Ádám mint az emberi-
ség képviselője vagy Ádám mint az emberiség megtestesí-
tője. (…) Ádámot azért tartják az emberiség képviselőjé-
nek, mert tőle származott minden ember. (…) így Ádám 
halálbüntetését törvényesen minden emberre kiterjesztette.

A másik szemlélet (…) arra helyezi a hangsúlyt, hogy az 
egész emberiség testileg jelen volt Ádámban, az első ember-
ben. Ezért Isten minden embert részesnek tart Ádám bűné-
ben és következésképpen a büntetésben is.” (A Biblia ismerete 
kommentársorozat. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

„Krisztusban Ádám utódai több áldással dicsekedhet-
nek, mint amennyit atyjuk elvesztett.” (William MacDo-
nald: Újszövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„A 12. vers utolsó tagmondata tehát azt fejezi ki, hogy az 
emberek tényleges bűnei másodlagos okozói annak, hogy »ha-
lálra« vannak ítélve. (…) Ádám bűne az egyetemes ok.” (Jero-
mos-bibliakommentár. Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat)

„És milyen veszélyes az, ha az első Ádámot csak tan-
mesének tekintjük, és így prédikálunk róla! Éppolyan való-
ság – s nem egyszerűen egy puszta erkölcsi leckét vagy pél-
dát közvetítő műfaj –, mint amennyire valóság az, hogy az 
utolsó Ádám, Krisztus által megigazulunk.” (Cornelis van 
der Waal: Kutassátok az Írásokat! Iránytű Kiadó)

Illusztráció

VERS

(De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi 
ajándék is. Mert ha annak az egynek a vétke miatt sokan 
haltak meg, az Isten kegyelme és ajándéka még bőségeseb-

ben kiárad az egy ember, a Jézus Krisztus kegyelme által 
sokakra.)

Somlyó Zoltán: Hajnali imádság

A szűk Könyö k uccán hazamegyek,
most hajnali három óra.
Istenem, vezess a jóra!

Békevirágok e szürke kövek
és béke e hajnali ég.
Istenem, szeretsz-e még?

Züllenem, hullanom rendeltetett
és lehull, aki arravaló.
Légy velem, Mindenható!

Hajnali percek szemeznek alá
s a harang a szívükbe sikolt.
Istenem, sok bánatom volt!

Keresztények űztek, csúfoltak zsidók.
És a nők se szereztek nekem semmi jót.
Eldobtak, mint az odvas diót.

Húsz évvel szerettem, húsz évvel vakon,
ma sápadt és zord halovány alakom:
istenem, a szívedbe lakom.

Nincs éjjelem, nincs és nappalom sincs,
csak e hajnali ég, csak e kék…
Istenem, szeretsz-e,
istenem, vezetsz-e,
istenem, megversz-e még?

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

A bűn és a kegyelem áradása vesz körül minket.
Pál levelének a nyelvezete első olvasásra, első hallásra ne-
hézkesen érthető.

De tapasztaljuk Ádámnak, az embernek az átkozott és 
Krisztusnak, az Emberfi ának az áldott hatását a földön.

Ha bárki bármilyen bűnt követ el ellenünk, akkor gyak-
ran kívánjuk, hogy emiatt valamilyen büntetésben legyen 
része. Azt azonban nehezen viseljük, ha mi részesülünk 
büntetésben. Isten joggal bünteti az embert, hiszen elfor-
dult tőle, és attól kezdve ezerféle bűnt követett el ellene, és 
követünk el ma is.

A kérdés az, hogy méltó büntetés-e a halál bűneinkért. 
Egy igazán rettenetes bűnt elkövető emberrel kapcsolat-
ban sokan azt mondják, hogy a halál neki nem méltó, an-
nál sokkal rosszabbat érdemelne, szenvedjen és sínylődjön! 
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Tulajdonképpen Jézus szaván kívül nem is tudjuk, hogy mi 
fog velünk történni a halál után.

Más esetben, amikor egy hosszú ideje súlyos betegség-
ben szenvedő ember eltávozik ismerőseink közül, gyakran 
mondják, hogy számára megváltás volt a halál, mert már 
rengeteget szenvedett. Ha valaki egy balesetben megnyo-
morodik, akkor meg azt mondják, hogy bárcsak inkább 
meghalt volna!

Van, hogy mégsem büntetés a halál?
Lehet, hogy kívánjuk is Isten büntetését?
Arányban van-e mindig a bűn és a büntetés, a vétek 

és a kegyelem?
Működik-e biblikusan: egy mindenkiért, mindenki 

egyért?
Miért halt meg egy igaz ember, aki Isten üzenetét hozta?
Bűnös-e mindenki, és bűnbocsánatot nyer-e minden 

ember?
Káröröm helyett járjunk a kegyelem örömében!

Böjt 5. vasárnapja (Judica)

f Zsid 7,24–27

Igehirdetési előkészítő

Az új főpapi szolgálat 

Egyértelmű dogmatikai igazság áll a textus középpontjában 
(lásd Lelkipásztor, 1981/1. 59. o.). Minden különösebb ma-
gyarázkodás nélkül döntő kijelentés szólal meg itt Krisztus 
„teljes” és „örök” papságáról. Ehhez illően a legtöbb exe-
gézis vagy akár a magyarázatos Biblia is kátéba illő, egy-
értelmű mondattal értelmezi ezt a szakaszt: „Jézust két 
alapvető dolog különbözteti meg a lévita főpapoktól: az ő 
papságának sohasem szakad vége, mert ő mindenkor él, és 
nem kell újra meg újra áldozatot bemutatnia, mivel önma-
ga feláldozása egyszer és mindenkorra érvényes.” (Biblia 
magyarázó jegyzetekkel, 1469. o.) 

Az „új főpapság” helyes megértése miatt szükséges is-
mertetni az igehallgatókkal a textust megelőző (23. vers, 
kulcsszó: „többen”) és az azt követő (28. vers, kulcsszó: 
„örökre”) verseket. A több, egymást váltó főpappal szem-
ben most az egyetlen és az örök jelenik meg. A régi helyét 
egy teljesen új és minden időre érvényes veszi át. Az új és 
igazi főpapságnak a kérdését ebben az összefüggésben rész-
letesebben tárgyalja Baranyay Csaba előkészítője (lásd Lel-
kipásztor, 1995/2. 72. o.) 

Ugyancsak ő idézi Goppelt fontos megállapítását, amely 
szerint ez a levél az elkeseredéshez közeli lelkiállapotban 
élő gyülekezethez szól, akik között a csüggedtség és a két-
ségbeesés egyaránt erősen jelen van. Amikor a külső jelek 

nem biztatóak, és a gyülekezet környezete sem barátságos. 
Ebben a helyzetben nagyon fontos tudni azt, hogy a keresz-
tény gyülekezetnek a támasza, vigasztalója egyedül Jézus, 
az új értelemben vett és tökéletes főpap. 

Fontos mondanivaló az is, hogy addig életerős és élő 
egy közösség, ameddig tudatában van annak, hogy állan-
dóan jelen lévő és élő támasza van. A végső ítéletre is csak 
akkor tudunk Krisztust követő módon gondolni, ha az ő 
minden időre és helyzetre kiterjedő teljes mellénk állásá-
ban hiszünk, és ebben kapaszkodunk meg ma is. 

Amikor böjtben lépésről lépésre keressük a közeledést 
Istenhez, akkor a virágvasárnapi nyitány előtti utolsó ál-
lomásnál különösen is jó ezt a koncentrált látást meg-
tapasztalnunk. A tanító jellegű textus abban mélyít el 
minket, hogy valóban csak Krisztusra néző és a mosta-
ni élethelyzetünkben a mi számunkra is „mindenkor új-
ként” jelentkező „főpapi szolgálatot” igénybe vevő, sőt 
erre bátran ráhagyatkozó életforma ad perspektívát. A 
változó élethelyzetekben az örök új, a mindenkori új egye-
dül Krisztus lehet. Ez a Judica vasárnap lelki és medita-
tív iránya az igehirdetésen túl az énekekben (például EÉ 
374 és 390) és az imádságokban egyaránt. Le is zár egy 
szakaszt, de már elő is készít a nagy változást majd meg-
hirdető ünnepekre. 

Részletes és nagyon alapos szóexegézist nyújt a szöveg 
feldolgozásában Karlné Csepregi Erzsébet (Lelkipásztor, 
1988/12. 654–655. o.). A korábbi feldolgozások: Lelkipásztor, 
1970, 58–61. o.; 1981, 59–62. o.; 1988, 654–656. o.; 1995, 75. o.

Az igehirdetés irányvétele: van hűséges hordozója 
az életünknek

A legtöbbször akkor esünk kétségbe, amikor valami na-
gyon hiányzik az életünkből. Le tudunk ereszteni azon-
ban olyan időszakokban is, amikor szerencsétől, előnytől 
vagy látványos eredménytől kerülünk távolra. Jogtalanul 
megfosztottnak érezzük magunkat ilyenkor, és sokszor 
se eleje, se vége az önsajnálatunknak és a panaszkodá-
sunknak. Ez a divatos méltánytalanságérzet rendkívül 
csalfa része az emberi életnek. Már ebben a helyzetben 
is mennyire fontos kérdésünkké kell válnia annak, hogy 
merre nézzek, és honnan kaphatok megújító lendületet! 
Hol és kinél találok igazi segítséget? Kinek fontos az éle-
tem igazán?

Sokszor indokolatlanul bele is merülünk azokba a 
gondolatokba, amelyek kivétel nélkül arról szólnak, hogy 
mi nem sikerült, és mi maradt ki a mi személyes sorsunk-
ból igazságtalanul. Az önmagával sokat foglalkozó em-
ber hihetetlenül gyorsan megérkezik oda, hogy a negatí-
vumokat felnagyítva, a pozitívumokat pedig lekicsinyít-
ve kezelje az életében. Különösen is könnyen kerülhetünk 
ebbe a helyzetbe, ha mindig mi magunk akarjuk maka-
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csul megfogalmazni azt, hogy mire van szükségünk és 
mi fontos igazán nekünk. Egy nagyon szűk körön belül 
tájékozódunk csupán, és semmivel sem próbáljuk meg 
tágítani a mozgásunkat. Önmagunk körül forgunk. Ha 
azután az elképzeléseink nem jönnek be, vagy valami-
lyen okból nem sikerülnek, akkor nagyon csalódottak 
leszünk. Ettől kezdve nem is foglalkozunk mással, mint 
azzal, hogy előbb-utóbb megállapítjuk, mennyi igazság-
talanság ér bennünket, és méltánytalannak ítéljük meg 
az egész sorsunkat.

Judica vasárnapja ebben a gondolkodásban szeretne 
megállítani minket, és új irányba mozdítani. Valószínű-
síthető, hogy Krisztus új főpapságának ez a himnikus tö-
kéletességű megszólaltatása egy, az imént felvázolt lelki-
állapotú, csüggedt gyülekezeti közösség számára íródott. 
Ennek az erőtlenné váló gyülekezeti közösségnek akar-
ja a levél szerzője felmutatni azt az értéket, amely minde-
nek feletti: „…magasabbra jutott az egeknél” (26. vers), és 
az újabb csalódástól tökéletesen és teljesen megvédi őket, 
mert tette egyedi és megismételhetetlen: „…egyszer s min-
denkorra megcselekedte” (27. vers). Istennek a mi életünk-
ben is vannak ilyen közeledései, amikor mi már nem lá-
tunk kiutat, ő pedig elénk adja az újabb, a korábbiaknál 
sokkal fontosabb kivezető segítséget. Éppen a legaktuáli-
sabb és személyre szabott formában. Ugyanez megtörté-
nik a közösség összefüggésében is.

A Zsidókhoz írt levélnek ez a textusa nem az önelem-
zés fárasztó útján szeretne elindítani bennünket, hanem 
teljesen az ellenkező irányban!

Erre utal a szövegünkben önmagában nehezen értel-
mezhető, de az összefüggésben mégiscsak kulcsfontossá-
gú kifejezés: „Ő viszont…” (24. vers) Krisztus cselekvése 
mindenestül újat jelent. Tudunk-e mi ma még hinni a tel-
jesen új erejében? Van-e bátorságunk és fogékonyságunk 
az előretekintéshez?

A keresztény életújulás alapjaiban erről szólt akkor, és 
erről szól ma is. Valódi kezdet. Pontosan a ránk neheze-
dő önvád vagy az önmagukat jogos ítélkezőnek kikiáltó, 
a nagy igazságot kimondó embertársaink által terjesztett 
rossz légkörből szeretne kiemelni ez az ige. Meg szeretne 
tanítani arra, mennyire fontos, hogy hitünkben a leglé-
nyegesebb értékre koncentráljunk. Ne engedjük azt, hogy 
minden lényegtelen és mellékes, de az életünket jól felfor-
gatni képes álságos információ, ismeret vagy élmény be-
furakodjon az életünkbe. 

Böjtben, az ítélet vasárnapján ne csupán önmagunkra 
fi gyeljünk a megszokott módszereink alapján, vagy az oly-
annyira divatos lelki élménykeresés „visszavonulásában” 
erőltessük az újulást, hanem ténylegesen fedezzük fel azt, 
aki a kiutat és a teljes megújulást adja számunkra. 

A jogos szuperlatívuszok igéje áll most előttünk. Itt 
nem lehet és nem is szabad spórolni a jelzőkkel és az el-
ismerő szavakkal. Az érzéseink is jogosan mozognak a 

fellegekben. Amit meg lehet hallanunk és amit el kell 
mondanunk most, az ennyi: sohasem maradunk telje-
sen egyedül. Szerepek és szereplők cserélődnek gyorsan. 
Népszerű emberek hamar válhatnak kegyvesztetté. Ünne-
pelt és győztes hírességek hamar süllyedhetnek a feledés 
homályába. Az „átruházható főpapság” is hol ilyen, hol 
olyan személyek életében testesül meg, de csak egy meg-
határozott időre szólnak ezek a felhatalmazások. Egye-
dül Krisztus az, akinél el lehet felejteni minden korlátot, 
gátat vagy akadályt. Az ő megmaradása és jelenléte nem 
kérdéses többé, hanem ez „egyszer s mindenkorra meg-
cselekedett” valóság. A kérdés igazán az, hogy hogyan 
kötődhetünk hozzá.

Hogyan leszünk képesek arra, hogy valóban úgy éljünk, 
mint akiknek ez a legmélyebb és legerősebb meghatározott-
ságuk? Lehet-e még az embernek olyan erős hite és ragasz-
kodása, hogy át tudja élni ezt a páratlan ajándékot ma is? 

A stabilitást nélkülöző ember meghallhatja most a 
Krisztusban elérkezett állandóság himnuszát. A nyugta-
lanságtól ingerült és zaklatott ember rátalálhat itt egy tel-
jes békességet és elrendezést hirdető szózatra. A gyanak-
vóan élő, sokakban és sok mindenben csak az ellenséget 
látó és ettől kimerült egzisztencia itt belekóstolhat az időt-
len bizalomba. Az ítélet felé vezető utunkon is az segít min-
ket, hogy tudhatunk Krisztus meg nem szűnő aktivitásá-
ról érettünk. Ahogyan ezt itt így találjuk meg: „…mert ő 
mindenkor él, hogy esedezzék érettünk.” (25. vers) Az elke-
seredésre és csüggedésre hajlamos ember számára ez olyan 
erőforrás, amely mindig felsegít és továbblépésre indít.

Ezen a vasárnapon érdemes tematikusan is szólnunk az 
ítélet és ítélkezés kérdésében. Soha nem felejthető üzenet az, 
hogy ahogyan Isten ítéletét érezzük, hisszük és valljuk, úgy 
tudunk felülkerekedni a körülöttünk élő emberek irányá-
ban bennünk lévő indulatokon és végletes értékeléseken, 
s természetesen az ebből kinövő haragon és gyűlöleten is.

Gyakorlati lépések

Gyakorlati konzekvenciaként a dogmatikai hangszínű ige-
szakasz néhány nagyon mindennapi kérdés felé is útmuta-
tást ad. Ne feledjünk el néhány alaptételt. Ezek talán váz-
latként is szolgálhatnak a prédikációnkhoz.

– Nem mi fogalmazzuk meg az igazi kritériumokat az 
élettel kapcsolatban, hanem Isten. Jézusban elénk adta a 
neki teljesen megfelelő, életet őrző és megújító főpapot, és 
egyben ő a valóban hozzánk illő.

– Ne mi véleményezzünk, ítéljünk meg életeket másod-
percek alatt, hanem gondoljunk mindenekelőtt az egyedül 
és jogosan, valóban tisztán ítélő Istenre. Jézus szavai ezt ta-
nítják szüntelenül, és mindig türelmesen újra meg is hir-
detik ezt nekünk.

– Az igazi életcélt és távlatot nem mi adjuk meg, hanem 
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Isten mutatta meg számunkra. Az általunk megfogalma-
zott részcélok és résztávlatok ennek a nagy egésznek igen 
elenyésző, parányi részei. Ebből következően részünkről 
az alázatos hozzáállás lehet csak egészséges. 

– Nem önmagunk igazságának ünneplése a böjti út cél-
ja, hanem az ő igazságának a meglátása, az erre építő új 
életforma próbálgatása. A böjti idő értelme a felettünk majd 
kimondásra kerülő ítélet és az általunk olyan kegyetlenül 
gyakorolt ítélkezés egymáshoz való viszonyának újragon-
dolása is évenként. Ma erre nyílt lehetőségünk.

A virágvasárnapi nagy hangzavar és ütemes mozgás 
előtt még jól jöhet egy pillanatnyi megállás és elmélyülés a 
névadó zsoltár segítségével is: „Ítélj meg, Istenem, és ments 
meg engem, mert te vagy oltalmazó Istenem.” (Zsolt 43,1) 
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Tallózó

„…megkérdőjelezi az ótestámentomi kultusz egészét. Er-
re utal különben Jézus, a Melkisédek rendje szerinti új fő-
pap fellépése is. Mert mi szükség lenne az újra, ha a régi 
eredményes és célhoz vezető lett volna. A lévita papi kul-
tusz csődje megrendítette vagy éppen megdöntötte azt a 
jogalapot is, amelyre az épült: a törvény egész rendszerét. 
Jézus főpapságával egy új jogrendnek veti meg alapját, s 
vele egy »új törvény« érvényesül.” (Jubileumi kommentár. 
BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„Minthogy örökké él, mindenképpen üdvözítheti is azo-
kat, akik őáltala járulnak Istenhez. Általában úgy gondol-
juk, hogy ez arra a munkájára vonatkozik, amelyben meg-
menti a bűnösöket a bűn büntetésétől, de valójában az író 

Krisztusnak arról a munkájáról beszél, amelyben megmen-
ti a szenteket a bűn hatalmából. Ez nem annyira a Megvál-
tó szerepe, mint a Főpapé.” (William MacDonald: Újszö-
vetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„Mégsem gondolhatjuk úgy, hogy Jézus áldozata csu-
pán a halálára korlátozódott. (…) Jézus áldozatára nem te-
kinthetünk múltbeli eseményként, hiszen az a csúcspont-
ját éppen a mennyei szentélyben érte el, amelyre viszont a 
földi időszámítás nem vonatkoztatható. (…) a kései juda-
izmusban az engesztelő áldozatokat közbenjárásnak tekin-
tették (…) amennyiben ez a vers is ezt a felfogást tükrözi, 
úgy a Felmagasztalt közbenjárására nem mint az áldozatá-
nak következményére, hanem mint örökös mennyei jelen-
létére kell tekintenünk.” (Jeromos-bibliakommentár. Szent 
Jeromos Katolikus Bibliatársulat)

„Nincsen egy közvetítő, aki közöttünk állhatna. Nincs 
is köztünk döntőbíró, aki mindkettőnkre rátehetné kezét 
– így kiált Jób. És mintha csak Jóbnak kívánna válaszol-
ni, Pál az I. Timóteus 2,5-ben (…): Mert egy az Isten, egy a 
közbenjáró is Isten és emberek között. Az ember Krisztus 
Jézus. (…) Ő az, aki közvetítőként ott áll: (…) egyik kezé-
vel megérinti Istent, mert ő egy Istennel; a másik kezével 
azonban az embert érinti meg, hiszen ő is emberré lett, és 
ugyanúgy kísértéseket szenvedett, ahogy más emberek.” 
(Chuck Smith: A Biblia lépésről lépésre. Th e Word for Today)

Illusztrációk

VERS

(üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Is-
tenhez)
Ady Endre: Pap vagyok én

Igéim bővek, zengők, nagyok:
Papoknak ivadéka vagyok. 

Kálvin szirt-lelke játszott velem
S a szép hazugság lett kenyerem. 

Korcs hegyi-beszéd minden dalom
S a hitem: egy pogány hatalom. 

Jószágom, pénzem nincsen nekem
S mégis a Pénzt, a Pénzt hirdetem. 

S egyszer, életem csúnya fokán,
Pap akartam lenni Kalocsán. 

Rómához állott, kicsi híja,
Prédikátorék pogány fi a. 
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Óh, hazugságnak örök tora:
Pap vagyok én, léha cimbora. 

Pogány rímek, muzsikák között
Szomjazok valami örököt. 

Pokollal lelkem alig rokon,
Mennyet várok nagy mámorokon. 
Álmom az Ige, az Üdv, az Út:
Be hazug élet, óh, be hazug.

Mécs László: Megváltóm (részlet)

S túl minden földi messiáson
minden szép ember-virtuson:
Te váltottál meg legnagyobbtól,
a lelki kíntól, Jézusom,
s emberszabású istenektől
a majom – víg Olimpuson.
Tőled tanultam a keresztfán
világ-ölelő gesztusom.

És rámszeretted mágnesképpen
a mennyországot! Rám mered
útvesztők száma, egymás által
megcáfolt bölcsész-rendszerek.
Te függsz kitárt karoddal úti
rendőrként, szíveddel éjjelem
bevilágítja s lábom bizton
megy át a halál-dzsungelen.

(ezt egyszer s mindenkorra megcselekedte, amikor önma-
gát adta áldozatul)
Mécs László: Az én családfám (részlet)

Nagy tenger… könnytől keserű, 
de benne oldott gyöngy-anyag: 
elosztva, édesség, derű, 
mit gyönggyé gyűjtött égi kagyló: 
fi at fogant a Szűz Anya 
és megszületett Jézusunk… 
A tenger így csinált csodát! 
Ő benne Istent szült a Nép! 
Szelídek, önként-ostobák 
hulláma volt az Isten-ember: 
mely fölcsapott és égig ért 
s a föld felett megnyílt az ég… 
Megölték őt a gazdagok. 
De a keresztfa égbe nőtt 
s leverte a hamis Napot… 
Azóta a családfán csüngő 

Krisztus-szív lett a földi Nap 
s ránéznek minden szenvedők… 
… Az én családfám: a Kereszt. 
A Jóság és a Szenvedés, 
mint misztikus szőlőgerezd 
csüng rajta… Ebből sajtolódik 
az élet mámoros bora 
s minden teremtés, magvetés… 

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Kizárólagosan Jézus a „menő”. Munkássága teljes volt, 
nincs szükség másra, helyettesre, pótlásra, ő az igazi. Ér-
telmet ad a megváltásnak, a kegyelemnek. Ő egyedül ké-
pes megtenni azt, amire az egész emberiség képtelen len-
ne, még ha összefogna is. Mégis mindent ezért az ügyetlen 
emberiségért tesz meg.

„Az örök üdvösségre”: szerintem nincs más üdvösség, 
csakis olyan, amely örökké tart, amely szerint az Istenhez 
jutunk, vele közösségre léphetünk.

„Egyszer s mindenkorra”: végérvényesen és eltörölhe-
tetlenül. Jézus által járulni az Istenhez jelenti a nagybetűs 
Üdvösséget. Mi a főpap feladata: csak a közbenjárás és ese-
dezés, az áldozat bemutatása?

„Mindenkor él.” Milyen lenne az élet, ha a megváltás 
más módon történt volna: Jézus nem halt volna meg, ha-
nem mondjuk még mindig élne, látható lenne, szemébe 
nézve mondaná az embernek a besorolását?

Mennyire fontos, hogy előbb magát tisztára mosva vi-
gye mások bűnét az Isten elé?

Jézus nemcsak a főpapi címet viselheti, hiszen annyi 
neve van, azokról sem szabad elfeledkezni, és meg kellene 
említeni, nem csak egyoldalúan ezt hangsúlyozni.

Átruházhatatlanul: Jézusnak nem volt szüksége sem-
milyen liturgikus öltözetre, sem Luther-kabátra, sem stó-
lára. Az eredeti tulajdonost jelöli a kifejezés, nem másod-
lagos örököst vagy egyéb jogcímet visel.

„A bűnösöktől elkülönített”: ő maga inkább felvállal-
ta a bűnösökkel a közvetlen kapcsolatot, nem akarta, 
hogy elkülönítsék. Nem az „érinthetetlenek” csoport-
jába tartozó.

Jézus tulajdonságainak felsorolása a tisztaságára, a 
szentségére utal.

„Akik általa járulnak Istenhez”: és mi van azokkal, akik 
nem Jézuson keresztül találnak az Istenre? Azoknak nem 
lehet teljes képük sem Istenről, sem a megváltásról, sem 
az üdvösségről.

„Magasabbra jutott”: ez a karrierépítés netovábbja. 
Ellentétpárok: szent – bűnös, tisztátalan, szentségte-

len, elbukott; ártatlan – bűnös, hibás, elítélt, megvádolt.
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Böjt 6. vasárnapja (Palmarum)

f Zak 9,9–12

Igehirdetési előkészítő

Zakariás könyve kiemelten fontos Jézus működésének meg-
értéséhez. Zakariás talán a legkaotikusabb korban író pró-
féta: Zerubbábel és Jósua versengése, a világi és vallási ve-
zetők konfl iktusa a hazatelepülő nép útkeresését, új iden-
titásra találását még inkább nehezítette. Zakariás Jósua 
melletti pozitív – bár nem minden kritikától mentes – ki-
állása egyértelmű a könyv üzenetéből. De az a tény, hogy a 
reálpolitika – a két párt közötti őrlődés és az ebben a konf-
liktusban játszott szerepe – ellenére Zakariás mégis képes 
volt egy olyan próféciát megfogalmazni, amely túlmutat az 
akkori kor viszonyainak szövevényén, azt jelzi, hogy ilyen 
ambivalenciában kell az Isten Szentlelkének minket meg-
érintő szándékát kitapintanunk.

A szöveg helyes értése felé

9a: „Örülj nagyon, Sion leánya, örvendezz, Jeruzsálem le-
ánya!”

Kétszeres felszólítás hangzik az örvendezésre. Liturgi-
kus szavakról van szó, amelyek jelentése: 

gíl: felugrani az örömtől, örvendezni, ujjongva felki-
áltani.

rúa’ (hifi lben): hangos zajt ütni; lármázni, hangos szó-
val kiáltani, kiáltani az örömtől, hangos kiáltásban törni 
ki, diadalkiáltásra ragadtatni. 

A kifejezések arra mutatnak, hogy egyre erőteljesebb 
az üdv, beköszönt egy új üdvkorszak.

9b: „Íme, jön hozzád a te királyod…”
Ez a részlet egy jellegzetes formula, amellyel találko-

zunk még a trónralépési zsoltárokban és a teofániákban. 
(Zsolt 96,11–13; Zsolt 98,7–9; Hab 3,3) „…A hinné jábó’ for-
mula számos esetben arra szolgál, hogy egy király vagy Jah-
ve mint király közvetlen érkezését jelentse be, aki azért jön, 
hogy diadalt arasson ellenségei felett, és megmentse népét. 
Ez az eszme van jelen Zak 9,9-ben is.”

A héber lák nemcsak azt jelenti, hogy a te számodra, 
hanem azt is, hogy a te javadra, üdvösségedre. 

9c: „…igaz és szabadító ő…”
A caddiq igazságosságot, erkölcsi feddhetetlenséget je-

lent. Legfőbb erényként kívántatik meg ez bármely király-
tól, de különösképpen a messiás királytól, több egybehang-
zó messiási prófécia tanúsága szerint. 

A második jelző – a szabadító – a héber nószá’ kifeje-
zés fordítása. Ennek a kifejezésnek a lefordíthatatlansága – 
mint probléma – végigkíséri több évezred biblikus teológi-
áját. A LXX sózónnak fordítja, Jeromos salvatornak. Csak-

hogy a héber násá’ szó nifal participiuma található ezen 
a helyen, amelynek így passzív vagy visszaható a jelenté-
se. A LXX fordítása – amely a legtöbb nemzeti nyelvű bib-
liafordítás irányát is meghatározta – a nifal participiumot 
egyszerűen aktív participiumnak tekinti.

9d: „…szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény sza-
márnak vemhén…”

A szegénynek fordított kifejezés az eredeti héber szöveg-
ben: ’áni. A szó jelentése: szegény, elnyomott, nyomorult. 

Ez az ellentét hordozza a prófécia legfontosabb – Mes-
siásra vonatkoztatható – karakterét. 

A bevonuló király, bár igaz, igazságos és szabadító, iste-
ni hatalommal felruházott, legitim – ugyanakkor alacsony 
sorú, elnyomott, szegény. Pontosan ebben a kettősségben 
rejlik a kereszténység felismerésének a titka: ez a megnyo-
morított ember a messiás is egyben. Ézsaiás 53. fejezete en-
nek logikus folytatása. Ez a kettősség Pálnál is megfi gyel-
hető: „Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéte-
ményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti 
az ő szegénysége által meggazdagodjatok.” (2Kor 8,9) 

A hamór általános értelemben jelent szamarat, az ’ajir 
jelentése csikó, szamárcsikó, alkalmazható lovaglásra szol-
gáló állatra (Bír 12,14) és teherhordó vagy szántásra használt 
állatra egyaránt. Az ’atón jelentése: nőstény szamár. Nagy 
jelentősége van annak, hogy Zakariás így fogalmaz: „sza-
márháton ül, mégpedig szamárcsikón, nőstény szamárnak 
fi án” (verókéb ’al hamór, ve’al ’ajir ben ’atónót). A szöveg úgy 
is érthető, hogy ténylegesen csak egy szamárról van szó. 

Az újszövetségi szerzők viszont egy csikóról és az any-
járól írnak. Máté evangélista úgy írja le Jézus Jeruzsálembe 
való bevonulásának a történetét, hogy Jézus úgy rendelke-
zett, hogy egy csikót az anyjával együtt vigyenek oda hoz-
zá tanítványai (Mt 21,1–6). Márk evangélistánál még egy 
fi gyelemre méltó megjegyzést találunk: „És mondta nékik: 
Eredjetek abba a faluba, amely előttetek van; és amikor ab-
ba bejuttok, azonnal találtok egy megkötött vemhet, ame-
lyen ember nem ült még soha; azt oldjátok el, és hozzátok 
ide.” (Mk 11,2) Eszerint egy még betöretlen csikó felől ren-
delkezett Jézus, „amelyen ember még soha nem ült”. Az 
ilyen állattal könnyebb bánni, ha az anyja is vele van. Kü-
lönleges jelenetre utal tehát az evangélisták leírása: Jézus 
egy fi atal, még betöretlen szamárcsikóra ült, mellette pe-
dig ott ballagott az anyja, egy egyszerű teherhordó szamár. 

Zakariás jövendölése összefügg egy másik messiási pró-
féciával: Jákób Júdára mondott áldásával: „Nem múlik el Jú-
dától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálca térdei közül, míg-
nem eljön Siló, és a népek néki engednek. Szőlőtőhöz köti 
szamarát, és nemes venyigéhez szamara vemhét…” (1Móz 
49,10–11) Ezeket az igéket messiási jövendölésnek tekin-
tették zsidó magyarázók (Onkelosz, Targum, Jerusalmi 
Száádja, Rasi és mások) A kifejezésmód a héber szöveg sze-
rint ugyanaz, mint Zak 9,9-ben: az ’ajír és a ben ’atón ’ajir 
szavak szerepelnek itt is.
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10a: „Kivesztem a szekeret Efraimból és a lovat Jeruzsá-
lemből, kivesztem a harci kézívet is…”

Másutt is találkozunk azzal a reménnyel, hogy a messi-
ási korban eltűnnek a fegyverek. A legfontosabbak: Ézs 2,2–
4, amely csaknem szó szerint megegyezik Mik 5,10-zel: „És 
azon a napon, mondja az Úr, kivágom (ugyanez a krt ige ta-
lálható itt, ugyanabban az igealakban [hikeratti], mint Zak 
9,10-ben) lovaidat közüled, és elvesztem hadi szekereidet.”

Ez a prófécia teljességgel kizárja azt az eszmét, hogy a 
messiás király fegyveres harcot indítson a szabadság és füg-
getlenség jegyében, vagy akár az ország határainak kiter-
jesztéséért. A késői zsidóság nem fogadta el ezt az eszmét. 

10b: „Békességet hirdet a pogányoknak, és uralkodik ten-
gertől tengerig és a föld határáig…” 

Ez a kijelentés túltesz az erőszakmentességen. Nem egy 
háború utáni békekötés eredményeként meghirdetett béke, 
hanem egy magasabb értelemben vett békesség. 

De felmerül a kérdés: hogyan fog uralkodni a Messi-
ás az egész föld felett, amikor szegény, alacsony rendű és 
megvetett? Mivel fogja fenntartani hatalmát, ha előzetesen 
kiveszti a fegyvereket Júdából és Efraimból, a pogányokat 
pedig nem meghódoltatja, hanem békességet hirdet nékik? 
A választ 1Móz 49,10–11-ben találjuk meg: „a népek neki en-
gednek”. A messiás király abban egyedülálló és kivételes, 
hogy képes arra, hogy kizárólag a lelki hatalmával, egyik 
embertől a másikig, úgymond fejtől fejig hódítsa meg a né-
peket „a föld végső határáig”.

„A veled kötött szövetség véréért szabadon bocsátom fog-
lyaidat a kútból, amelyben nincs víz. Térjetek vissza a fel-
legvárba, reménykedő foglyok! Még ma kijelentem: Kétsze-
res kárpótlást adok neked!” (9,11–12) 

A kijelölt szakaszunk végén található reménység fog-
lyai kifejezés igen izgalmas szójátékot alkot az előző vers-
ben szereplő másik képpel: verem foglyai. Az ’ászír szó 
szerepel ugyanis mindkét versben. Akiket a verem – vagy 
ciszterna – tart fogságban, azokat kiszabadítja. Itt József 
szabadítására is szabad gondolni, hiszen Efraim, az egyik 
törzs névadója József fi a volt. Józsefet pedig a testvérei cisz-
ternába dobták.

Az a biztatás pedig, hogy „kétszeresen megfi zetek nek-
tek” vagy kárpótlást adok nektek, mintha Ézs 40,2-vel áll-
na kapcsolatban: miután az Úr keze kétszeresen büntette 
népét, a bűnbocsánat elnyerése, a fogságból való kiszaba-
dítás után kétszeresen megfi zet. 

Összegzés

Lassan öszeáll a kép: Jézus miért ezt a próféciát választotta 
arra, hogy egyértelmű színvallást tegyen az egész nép előtt 
a kilétéről. Célja az volt, hogy a messiás királlyal kapcso-
latos, téves emberi elképzeléseket ne kapcsolják össze az ő 
személyével, és egyben visszanyúlt a messiási próféciák kö-
zül azokhoz, amelyek ezt az ambivalens módon – szegény 
és támogatott – eljövő messiást hirdették meg.

Az igehirdetés vázlata

Palmarum – virágvasárnap? 

Böjt hatodik vasárnapja, hagyományos latin néven: Pal-
marum. Hogy miért lett a palmarumból „virágvasárnap”? 
A pálmának a jelentése annak idején éppen annyira elsza-
kadt annak virág voltától, mint a középkorban a liliom, 
amely az Anjou-liliomnak köszönhetően a nemesi státusz 
jelzésére szolgált, vagy a fehér és vörös rózsa az angol törté-
nelemben. De éppen említhetnénk saját történelmünk őszi-
rózsáját vagy a közelmúlt vörös szegfűjét vagy tulipánját. 
A pálma a zsidóság jelképe volt Jézus korában. Pálmaágak 
lengetése olyanfajta demonstrációt jelentett, mint 1848-ban 
a nemzeti színű kokárdák kitűzése. 

Hozsánna mint Nemzeti dal? 

Hogy közelebbivé tegyük, fel kell ismernünk a párhuzamot. 
A várakozással teljes, feszült és függetlenségi törekvéseikért 
bármikor személyes áldozatvállalásra kész hazafi ak várják 
a dávidi utódot, a leendő királyt: „Gyere, légy a királyunk! 
Hozsánna neked! Benned minden reményünk, követünk, 
bárhová mégy. Ujjongjatok, örvendjetek, mert királyotok 
érkezik hozzátok! Eljött szabadulásunk pillanata. Lenges-
sük nemzeti jelvényeinket, posztóinkat. Ordítsuk, ahogy 
a torkunkon kifér, hogy övé a dicsőség, a hozsánna. Jézus, 
ugye te majd összetöröd elnyomóinkat vasvesszővel, szét-
zúzod őket, mint cserépedényt, igaz?! De miért szamáron 
jössz? Erős, tüzes mén illene hozzád. Ilyen állaton kellene 
bevonulnod! Szerezzünk neki; szilajt, tüzeset. Aztán pán-
célt rá, fegyvert a kezébe a pálmaág mellé…”

Jézus pálmaág nélkül – kokárda nélkül? 

Hol van Jézus pálmaága? Hol a nemzeti jelvény? Mindkét 
keze üres. A nemzetiszínű szignum csak mások kezében vi-
rít. Jézus szegény: talán ebben az értelemben nem volt neki 
szép alakja, sem ékessége, amelyben gyönyörködhettünk 
volna (Ézs 53)? És talán ezért nem volt ábrázata kívánatos, 
és lett megvetett és emberektől elhagyott? Ez a „szikkadt 
földből kiálló gyökér”. Ez a pacifi sta. Megalkuvás nélküli 
ez a dísztelenség, ez a csupaszság, vagyis – Zakariás sza-
vával: „szegénység”. 

Jézus mint a manipuláció eszköze

Minden történeti korban megpróbálták az emberek a Názá-
retit használni a maguk szándéka szerint. Olyan érzelmek, 
indulatok feltüzelésére, amelyekről az utókor világosan 
látja, hogy Krisztus szellemével, lelkületével összeegyez-
tethetetlenek voltak, mert az erőszakos megoldásban hit-
tek. Igaza van G. B. Shaw-nak, amikor azt mondja: Bara-
bás ellopta Krisztus nevét, és keresztjét lobogóként, zász-
lóként használta. Pedig az evangéliumok tanúsága szerint 
a Jeruzsálembe való bevonulás napján Jézus kezében nem 
volt semmi. 
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Böjt 6. vasárnapja (Palmarum) a

A legfélreértettebb evangéliumi történet 

Vannak az evangéliumi történetnek olyan eseményei, ame-
lyek egy-egy tablóképben megragadhatóak. Az egyház li-
turgiája, illusztrációs kincsestára ezeket ki is aknázta. Fest-
mények sokasága erre a bizonyság: jászolbölcső, templom-
tisztítás, a megdicsőülés hegye, bevonulás Jeruzsálembe, 
utolsó vacsora, Gecsemáné-kert, Krisztus töviskoronával 
és végül a kereszt. Mindegyik viszonylag torzítatlan formá-
ban hagyományozódott tovább, kivéve egyet: Krisztus sza-
márháton történt bevonulását. Miért a pálmáról nevezték 
el ezt a vasárnapot? Pontosan azt tették meg tájékozódási 
pontnak, ami Krisztus által elutasítást nyert. A Názáreti 
nem lobogtatott pálmaágat. De minden dísztelensége el-
lenére azért egyetlen szignumot, egy jelet adott: ez a sza-
már. Ezt a vasárnapot nem a pálmáról kellene elnevezni, 
hanem a szamárról. Ha Krisztus nem ült volna szamárra, 
homályban tartotta volna messiási programját. De felült 
rá, és így minden messiási próféciákat jól ismerő számára 
egyértelművé tette: ő az a király, akiről Zakariás próféta 
jövendölt. És ő pontosan azt akarja beteljesíteni, ami eb-
ben a próféciában szerepel.

g  R É Z - N A G Y  Z O L T Á N

Illusztrációk

VERS

Erdélyi József: Bevonulás

A Szabadító csacsin lovagolt.
Könnyű volt néki: az ács fi a volt.
Könnyű volt néki: isten fi a volt,
nem eshetett őrajta semmi folt.
Az volt, aki volt, királyi dicső,
alázatosan, szamáron is ő;
s az út alatta: virágos mező, –
ember, ünneplő díszbe öltöző.

De nehéz volt a püspöknek, a grófnak,
kit súlyos díszben díszes lovak vontak,
nagy díszhintóban, míg harangok kongtak
s az emberek az útfélen tolongtak.
Nehéz volt néki, meg egy kis gyereknek. –
Szülője mellett állt a kis eretnek
és érthetetlen könnyei eredtek,
láttán a pompás püspöki menetnek…

Ő még nem tudta, hogy mi az a püspök,
a kis csacsi, és napok óta küzdött,
fűtve fejét, mint valami kis üstöt,

azzal, hogy jön, jön, a püspök, a püspök;
és várt valami különös csudát,
a mesékből, – egy nagy fehér kutyát,
amilyen nincs, vagy táltosparipát,
tündért, vagy aranyszőrű barikát,

két szarva közt a nappal meg a holddal, –
nem ilyen juhászt ilyen görbe bottal, –
gyászhintót, ülő, maskurás halottal, –
hitessék el, hogy püspök, a bolonddal,
ne ővele!… Ő kiabálni nem mer,
hogy így becsapták, csak áll könnyes szemmel,
fordul anyjához fakadó keservvel,
s mondja csalódva: hisz ez csak ember…

Szamáron, Jézus, ha te jöttél volna:
téged megismer az a kisded szolga,
egy szál ingét is levetette volna,
elédterítni mind sárba mind porba, –
s te lehajoltál volna felemelni,
elédültetni őt és ünnepelni,
nem győztél volna lelkével betelni,
arcára áldó csókokat lehelni…

(Térjetek vissza a fellegvárba, reménykedő foglyok!)
Juhász Gyula: De profundis

A mélyből jöttem. Vár rám a magas,
A diadalmas, a tűzsugaras. 

A mélyből jöttem, az égbe török,
Vár rám az élet, a boldog, örök. 

A mélyből jöttem. Ott minden sötét,
Ott örököltem gyászok örökét. 

A mélyből jöttem. Ott fojtó a lég,
Mindig sötéten, egyedül valék. 

A mélyből jöttem árván, szomorún,
Hogy átvergődjem az örök borún. 

Hogy születésem gyászán győzve én,
Meghalni tudjak az élet hegyén! 

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

(A textus felolvasása után érezhető volt a bibliakör tagja-
inak tanácstalansága. A 9. vers ismerősen csengett fülük-
ben, azonnal Jézus Krisztus virágvasárnapi, jeruzsálemi 
bevonulása jutott eszükbe. Ám a folytatás rengeteg kér-
dést vetett fel:



d  1 1 2

b AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE

Kik a foglyok? Mi ez a kút? Kicsoda Sion leánya? Mi-
ért ad neki Isten kétszeres kárpótlást? Hogy kerül ide Ef-
raim? Milyen szövetségről van szó? 

A szimbólumok, utalások tisztázása után tudtunk csak 
érdemben együtt gondolkodni.)

Gondolatok, asszociációk

– Jeremiás prófétánál is olvasunk repedt falú kútról. A sa-
máriai asszony is kúthoz megy vizet meríteni. Talán a re-
ménytelenséget, a száraz lelket jelentheti a „víz nélküli kút”.

– Újszövetségi áthallása van az „áldozat vérének”, Jé-
zus Krisztus kereszthalála sejlik fel a képben. A textusban 
is, Krisztusban is annak örülünk, hogy Isten kegyelme na-
gyobb az ítéletnél, a büntetésnél.

– Jézus Krisztusban nemcsak „kétszeres kárpótlást”, 
hanem sokkal többet fi zetett értünk Isten, hogy megsza-
badítson bennünket!

– Jézus Krisztus alázatosan, békés szándékkal jött el 
hozzánk. Bátorítást, reménységet, vigasztalást ad ez szá-
munkra, akik sebzetten, lelki fáradtságban élünk (friss 
gyászt hordozó).

– Jézus bevonulásakor arra is gondolunk, hogy másod-
szor el is fog jönni, dicsőségben, és mi ezt az eljövetelét is 
várjuk (megjegyzés: a textust adventben dolgoztuk fel).

– Izrael életét átszőtte a messiásvárás. Ez a kispróféták 
idején még elevenebb lehetett. Izrael nem fogadta el a Mes-
siást, ám ma is vannak Messiás-hívő, Krisztus-hívő zsidók.

Kérdések

– A foglyok minden esetben reménykednek? Azok is átélik 
a szabadulást, akik nem reménykednek?

– Vallom, hogy Jézus békességet hozott, hatalmas és 
uralkodik. Mégis kínzó, hogy nem vagy csak kevéssé lá-
tom ennek jeleit a világban. Valóban megvalósultak volna 
ezek az ígéretek őbenne?

Nagycsütörtök

f Jer 31,31–34

Igehirdetési előkészítő

Kontextus, háttér, téma

A „Vigasztaló könyvecske” (Jer 30–31) Jeremiás könyvén 
belül önálló szövegegységet alkot: a könyvben hangsúlyt 
kapó ítéletpróféciák mellett egy meglepő, merőben más 
hangszínt szólaltat meg. Eredetileg Izraelnek, az északi or-
szágrésznek szóló üdvígéretek gyűjteménye lehetett. A vég-
ső szövegforma Júda, a déli országrész összeomlása körül, 
esetleg néhány évvel ezután jöhetett létre, az átélt esemé-

nyek (deportálás, templom lerombolása) tapasztalatának 
hátterén, így az ígéreteket már az egész népre és országra 
vonatkoztatták.

A textus ezen a két fejezeten belül is kerek szövegegység, 
önálló üdvprófécia. Nem kapcsolódik közvetlenül a megelőző 
és utána következő versek gondolatához. Valószínűleg nem 
beszélhetünk autentikus jeremiási hagyományról: a szöveg 
átdolgozás, továbbgondolás jegyeit viseli magán. A megfo-
galmazásban egyértelműen a Deuteronomium szókincse 
köszön vissza: például törvény, szövetség, ismeret, tanítás.

A szövetségtéma a fogság előtti prófétáknál alapvetően 
hiányzik, csak a Kr. e. 6. században kerül elő újra. Érdekes 
módon az ószövetségi hagyományból az derül ki, hogy ere-
deti értelme szerint a szövetséget kötik, és nem ígérik. Ez a 
textus azért is különleges, mert itt egy ígéret perspektívá-
jába épül bele a szövetségkötés; ezzel távlatot kap és a jövő 
felé nyitottá válik az üzenet. Az új szövetség ígérete azt je-
lenti, hogy JHVH-nak joga van újragondolni, új alapra he-
lyezni népével való viszonyát.

A szövetség kölcsönösségen alapul: Izrael JHVH elköte-
lezettje, mert JHVH már korábban elkötelezte magát Izrael 
mellett. Isten a kezdeményező fél, a kapcsolat tehát aszim-
metrikus. A kölcsönösséget az jelenti, hogy Izrael magára 
nézve kötelező érvényűnek, elkötelező erejűnek fogadja el 
Istene kezdeményező lépéseit. Ezzel Isten tette Izrael vá-
laszát: engedelmessége tetteit váltja ki.

Magyarázat

31. vers: „Jönnek olyan napok”: a jövő távlata a múlt és a je-
len tapasztalatán ábrázolódik ki. A megfogalmazás mel-
lőzi a konkrétumokat, ez a prófétai iratok sajátossága. Ép-
pen ezért az ige üzenete minden egyes korban újra és újra 
aktuálissá válik.

Egyedülálló, párhuzam nélküli gondolat az Ószövet-
ségben az új szövetség ígérete, kizárólag itt, Jer 31,31-ben 
fordul elő. Az új kezdet, új szövetség gondolatát ugyanak-
kor több ószövetségi ige készíti elő, illetve tartja napiren-
den: többek között Hós 2,16–25, Ez 11,14–25; 18,21–32.36; 
Ézs 42,1–9; 48,17–19.

Az új elérkezésével minőségi változás áll be: ez az „új” 
átformálja a világ arculatát, új alapra helyezi Isten és népe 
kapcsolatát. Isten új tette új helyzetet teremt – nem pusz-
tán kiegészíti, módosítja a régit. A szövetség újszerűsége 
abban áll, hogy Isten újat cselekszik; minden más ebből 
következik majd.

Az új szövetség Izrael és Júda számára jön el – itt a szer-
kesztő kiegészítésével találkozunk: az „összizraeli” pers-
pektíva a fogság és az azt követő időszak jellegzetessége.

Két alapvető kérdés vetődik föl: miben új ez a szövet-
ség? Vajon a mózesi szövetség érvényben marad-e? A vá-
lasz a következő versekből derülhet ki.
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32. vers: A szövetség tekintetében diszkontinuitást lá-
tunk a múlttal. Izrael engedetlensége büntetést érdemelt: ez 
a gondolat jellemzően deuteronomista szemléletet tükröz. 
A mózesi szövetség nem elavult, hanem megrendült, meg-
tört. Elveszítette korábbi hitelét, súlyát. Izrael nem volt mél-
tó többé JHVH hűségére, ezért következett be a tragédia.

A régi szövetség Isten szabadító tettére alapozódott: 
JHVH Egyiptomból, a szolgaság házából vezette ki népét. 
Ez az ő kegyelmes tette. Kézen fogva vezette ki választot-
tait, az ősatyákat: ez a megfogalmazás a szoros, bensősé-
ges viszonyra utal. (Atya és fi a, akiknek van közük egy-
máshoz, lásd Hós 11,1kk.)

JHVH keze szintén a deuteronomista teológia egyik me-
taforikus szókapcsolata: az „erős kéz, kinyújtott kar” Isten 
hatalmára, erejére utal, a benne és általa kapott biztonsá-
got fejezi ki. Itt, ebben a textusban a közösségvállalás, Is-
ten Izrael iránti elkötelezettségének jele. Ezt a bensőséges 
viszonyt mondta föl a nép, ezt a szövetséget szegte meg – 
a kapcsolat biztonsága ellenére.

Pedig „urukká lettem” ( – ba’alti) – ez a kifejezés 
birtokost, tulajdonost jelöl az Ószövetségben. A szó bur-
koltan utal a Baál-kultuszra is: a nép JHVH helyett más is-
tent választott magának. Izrael egész eddigi történetén ke-
resztül mindig ez a folyamatos hűtlenség tapasztalható: így 
törik meg, omlik össze a mózesi szövetség.

A próféták, előre érezve, látva a súlyos következménye-
ket, folyamatosan megtérésre, visszafordulásra hívtak: ez 
az Istenhez való visszatérés egyben a szövetség megújítá-
sát is jelentette. 

33. vers: Ez a vers egy lépéssel továbbmegy: az új szö-
vetség mibenlétét mutatja meg. A jövendő távlatába he-
lyezi ennek az újnak a megvalósulását: „ha eljön majd az 
idő”. (Másodszor találkozunk ezzel a megfogalmazással, 
nyomatékosításképpen.) Az ígéret itt is nyitva van, konk-
rétumok nélkül.

A régi szövetség politikai jellegű volt, külső, társadal-
mi karaktere volt elsődleges. Itt most a néppé – Isten népé-
vé – válás sokkal mélyebb folyamatával találkozunk. Az új 
szövetség emberszívbe írt Tóra – vagyis tanítás (Weisung), 
útmutatás, életszabály. Így végre azzá lesz, ami valójában 
– JHVH szándéka szerint. Bensővé lesz, átjárja az ember 
teljes valóját. (Ezékiel próféta hússzívről, a szív hústáblái-
ról beszél könyve 36. fejezetében.)

A szív ószövetségi értelemben az emberi egzisztencia 
centruma. Minden változás, újulás innen indul ki, amint 
az élet maga is. Azzal, hogy Isten szándéka meggyökere-
zik az ember bensőjében, az ő akaratának való engedel-
messég magától értetődővé lesz. Nem kell külső kénysze-
rítő erő ahhoz, hogy bárki is belátásra jusson. A törvény 
(tanítás) szabaddá tesz: ez lesz az új exodus, a belső sza-
badság megtapasztalása.

Isten akaratának kinyilatkoztatása nem a Sínai-hegyen, 
hanem a szív mélyén történik majd: azonban elsősorban 

nem konkrét rendelkezésekre, törvényekre kell gondol-
nunk. A Tóra többé már nem külső törvény; olyan rendel-
kezés, amelyet egy közösség előtt nyilvánosan kihirdetnek: 
ez a Tóra alapjaiban változik meg: az ember egész életfoly-
tatását tereli jó mederbe.

A szövetségformula – „én Istenükké leszek, ők pedig né-
pem lesznek” – biztosítja a kontinuitást a régi és az új kö-
zött. Isten elhatározása, elköteleződése nem változik.

34. vers: Az új szövetség ígérete és majdani megvalósu-
lása Isten kegyelmes tette – hasonlóan az Izraellel való ko-
rábbi szövetségre lépéséhez. Ez a kegyelem azonban most 
már nem történelmi tettekben, politikai változásban, ha-
nem a megbocsátás ajándékában ölt testet. 

Isten bűnbocsátó irgalmassága az igazi felszabadítás 
és exodus – kivonulás a szolgaságból. Ez az új szövetség 
nem elsősorban állapot, hanem aktus: Isten szabadító, újat 
munkáló tette.

A régi szövetségteológiában nem kerül elő hangsúlyo-
san a bűnbocsánat témája, ott sokkal inkább a megérde-
melt, jogos büntetésről van szó (lásd Deut; Józs 24).

Az ismeret, a tudás az Ószövetség embere számára nagy 
jelentőséggel bír. A deuteronomiumi tanítás (Deut 6) köz-
vetlenül Izrael hitvallásához kapcsolja a tanítás, tanulás fel-
adatát. A jövőben, az új szövetség megvalósulásával azon-
ban érvényét veszti, már nem lesz rá szükség: akkor majd 
Isten lesz minden mindenekben. A tudás és ismeret belül-
ről fakad, az ember alapállapotává lesz. Itt már nem kell az 
imperatívusz: a tanulásra, Isten ismeretének elsajátításá-
ra való felszólítás. Ez az új, forradalmi katechetika… A ta-
nulás új útja lényegében annak felismerése, amit az ember 
mindig is tudott már. A tanítás pedig, hogy másokat is em-
lékeztetünk arra: ők is tudják ugyanolyan jól…

Isten ismerete, vagyis az ő lényegének felismerése, a ve-
le való szoros egység teljessé lesz egykor. Ez a messiási kor 
valósága: „Tele lesz a föld Isten ismeretével, ahogyan a ten-
gert víz borítja.” (Ézs 11,9)

A régi szövetség elemei beépülnek az újba: az átalaku-
lás, a változás túlmutat már Izrael történeti valóságán. Egy 
megváltozott nép kezd újat Isten megbocsátása jegyében. 
A fogság utáni jövőképet tehát a hit és a gondolkodás meg-
újulása, átformálódása határozza meg. 

Az igehirdetés felé vezető gondolatok

Az „új szövetség” az Újszövetségben egyértelműen krisz-
to lógiai hangsúlyt kap. Az első keresztények felismerték, 
hogy Jézus Krisztus életével, halálával és feltámadásával 
beköszöntött ez az új: a minőségi változás, az átformálódás 
ideje. Az Ószövetségben Isten emberi módon mutatkozik 
meg, az Újszövetségben emberként.

A bűnbocsánat ajándéka a kereszt jelében válik egészen 
konkréttá: Isten egy halálraítélt ember szenvedése által mu-
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tatja meg, hogy az ember megszabadulhat a bűn rabságá-
ból, és új életet kap.

Hagyományosan JHVH bűnbocsánatát újra és újra 
a bemutatott áldozat eszközli ki Izrael népe számára. 
Az Újszövetség azt hangsúlyozza, hogy Isten bocsána-
ta nem következmény, nem két fél „üzletének” egy ele-
me. Ez a bűnbocsánat megelőz minden emberi (áldoza-
ti) cselekményt.

Az új szövetség gondolata az úrvacsora tanításában ke-
rül elénk (Mt 26,28; Lk 22,20; 1Kor 11,25). Lukácsnál szere-
pel az „új” jelző, viszont Máténál olvassuk a bűnbocsánat 
gondolatát. Az Úr vacsorájának felidézése egyben jelen-
valóvá tétel: Krisztus jelen van testének és vérének aján-
dékában a kenyér és bor színében. Az utolsó vacsorán Is-
ten új népének megalapítása történt meg. Ennek az újnak 
eszkatológiai perspektívája van: a beteljesedés még várat 
magára, csupán részben valósult meg Isten országa, az ő 
ismerete a földön. Isten népe úton van – a Lélek megele-
venítő ereje által – az új jövendő felé az új szövetség szol-
gáiként (2Kor 3,6).

Az „Újszövetség” elnevezést a keresztény kánon máso-
dik egységére először szárdeszi Melitónál találjuk. Eu se-
bi us egyháztörténetében közli Melito levelét, amely sze-
rint Melito Palesztinába utazott, hogy megtudakolja a zsi-
dók kánonába tartozó könyveket. Kelemen és Tertullianus 
már magától értődőnek tartja és használja ezt a kifejezést 
az evangéliumok, levelek, az Apostolok cselekedetei és a 
Jelenések könyve gyűjteményére. A Biblia: két testamen-
tumban megvallott hit Isten szándékairól, minden em-
bert üdvözíteni akaró kegyelméről. Az Újtestamentum a 
régi örökségéből merít.

Nagycsütörtökön az „új szövetség” az asztalközösség 
gyönyörű képében jön közel hozzánk. A Názáreti meg-
ismerteti magát, népévé fogad, megosztja létét velünk, és 
a bűnbocsánat örömében részesít. Együtt vagyunk, a he-
lyünkön vagyunk – a nagy asztal körül.

g  V A R G A  G Y Ö N G Y I

Illusztrációk

VERS

(Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Is-
tenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja töb-
bé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy 
ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem…)
Ady Endre: Az Isten balján

Az Isten van valamiként:
Minden Gondolatnak alján.
Mindig neki harangozunk
S óh, jaj, én ott ülök a balján. 

Az Isten könyörületes,
Sokáig látatlan és néma,
Csak a szivünkbe ver bele
Mázsás harangnyelvekkel néha. 

Az Isten nem jön ám felénk,
Hogy bajainkban segítsen:
Az Isten: az Én és a kín,
A terv s a csók, minden az Isten. 

Az Isten hatalmas nagy úr,
Sötétség és világosság,
Rettenetes, zsarnok lakó:
Lelkünkbe ezredévek hozták. 

Az Isten az egyszerüség,
Unja a túlságos jókat,
Unja a nyugtalanokat
S a sokszerű, nagy álmodókat. 

Az Isten engem nem szeret,
Mert én sokáig kerestem,
Még meg se leltem s akkor is
Kötődtem vele s versenyeztem. 

Az Isten van valamiként:
Minden Gondolatnak alján.
Mindig neki harangozunk
S óh, jaj, én ott ülök a balján.

Juhász Ferenc: Akinek szívére fújt az Isten

Jaj, az Isten ráfújt a szívemre! 
Aranyat fújt az Isten szívemre! 
Füstöt, aranyport, kövér ködöt. 
Gödreibe tűzkását köpött. 

S így virágzok én az Őshalálban, 
így virágzunk Egymás Mosolyában, 
így virágzik a Mindenség bennem: 
aranylángpont-haláltűzözönben.

(mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vét-
keikre)
Szabó Lőrinc: Harc az ünnepért

Vak voltam már és dermedt zűrzavar, 
s falba léptem, – s ajtót nyitott a fal! 
S láttam, történnek néha jó csodák, 
amikért élni érdemes, tovább 
botladozni máson s magamon át, 
egyszerre sírva s egyszerre kacagva, 
emberi sorsom hálásan fogadva, 
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mint égi kedvest, aki ha kiválaszt, 
akkor szeret igazán, ha kifáraszt, 
Vak voltam már, hitetlen zűrzavar, 
s falba léptem s ajtót nyitott a fal, 
nyílt az ajtó és nyíltak jó csodák 
s én boldogan botladoztam tovább 
idegen romokon s magamon át 
s nem félek már, hogy újból elveszítsen: 
két kezével egyszerre tart az isten 
s ha azt hiszem, hogy rosszabb keze büntet, 
jobbja emel, és fölragyog az ünnep.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Rengeteg ígérettel vagyunk elhalmozva nap mint nap, 
amelyeknek csupán töredéke teljesül. A beteljesülés szem-
szögéből sajnos mindegy, hogy ezek az ígéretek családon 
belülről vagy kívülről érkeznek, így szinte kódolt a csaló-
dás. Természetesen szerepet játszik mindebben az ember 
esetlegessége, esendősége, azaz lényében hordozza a ki-
számíthatatlanságot. A prófécia sem más, mint egy ígéret, 
amelyben viszont az egyetlen Úr szavát hallhatjuk, ezért 
ennek az ígéretnek a beteljesülése felől nem lehet kétsé-
günk. Egy új szövetség, amelyben minden és mindenki 
megváltozik.

Ennek a szövetségnek az alapja már nem egy kőtáblá-
ra írt törvény lesz, hanem a szívbe írt rendelkezés. A hit, a 
vallás, az Úr követése nem külső forma lesz, hanem alapin-
dulatává válik az embernek, lényévé válik. Olyan ez, mint 
amikor gyermekkorunkban megmondták a szüleink, mi-
kor kell hazaérni. Ekkor egy elvárásnak feleltünk meg, 
majd később megláttuk az értelmét is.

Nem először újítja meg a Mindenható az emberrel 
kötött szövetségét, ebből is látható, hogy Isten velünk 
van, vezet utunkon egész életünkben. Ebben pedig nem 
egyszerűen reménykedhetünk, hanem igaz reménysé-
günk lehet, a keresztény reménység pedig nem óhajtás 
és vágy megfogalmazása, hanem bizonyosság, meggyő-
ződés, valós élet.

Erre az új szövetségre utal vissza Jézus az utolsó vacso-
rán, amikor kezébe veszi a poharat, s erre utalunk vissza 
minden egyes úrvacsoránál, amikor elhangzanak a szerez-
tetési igék. Ez a szövetség tehát nem egy lezárt folyamat, 
hanem minden egyes alkalommal, amikor élünk a szent-
séggel, megújul rajtunk-bennünk.

Kérdések

Beteljesedett már mindez, vagy Krisztus visszatérésére vo-
natkozik az ígéret?

Mikor lesz az, hogy olyan fokú lesz az Isten ismerete, 
hogy nem lesz kérdés senki számára?

Nagypéntek

f 4Móz 21,4–9

Igehirdetési előkészítő

Exegézis

A vizsgált szakasz eleje (4a) az Áron haláláról szóló rész 
(20,22–29) lezárása, kapcsolódik 20,22-höz (a nép megér-
kezik a Hór-hegyhez), ugyanígy 14,25-höz, amely szerint 
Izraelnek a Vörös-tenger irányába kell folytatnia a ván-
dorlást, hogy megkerülje Edómot. 

A 4Móz 11,1-től 21,9-ig tartó egységben hét (!) olyan el-
beszélés olvasható, amelyben a nép vagy egyes izraeliták 
fellázadnak az őket vezető Mózes, még inkább a róluk gon-
dot viselő Isten ellen. 11,1–3: a nép siránkozása miatt az Úr 
tüzet bocsát a táborra; 11,4kk: a nép húst kíván; 12: zúgoló-
dás Mózes különleges helyzete miatt; 13–14: kémek kikül-
dése; 16–17: zúgolódás Mózes (és Áron) különleges helyze-
te miatt; 20,1–13: Mózes vizet fakaszt a sziklából; 21,4–9: a 
nép türelmetlensége. A rézkígyó története a hetedik ebben 
a sorban. Mintha az előző hat elbeszélésben az összes pa-
nasz, sirám, zúgolódás már elhangzott volna, nem vélet-
len, hogy bevezetésként csak ennyit olvasunk: „útközben 
elfogyott a nép türelme”. Mintha a régóta, sok megpróbál-
tatás közt vándorló népnek elege lenne, mintha betelt vol-
na a pohár, és felindulásában olyat tesz, amit az előző hat 
„lázadástörténet” során egyszer sem: már nem csupán Mó-
zest vádolja, nem csupán ellene szól, hanem itt először Is-
ten ellen is szót emel (a nép felháborodása szülte bátorsá-
gában többes számban fogalmaz). 

Az 5. vers összefoglalja a zúgolódás különböző oka-
it, mind olyanokat, amelyektől a többi hat elbeszélés-
ben már szenvedett a nép: éhínség (lásd még 2Móz 16,3), 
vízhiány (lásd még 2Móz 17,1; 2Móz 15,23) és a „hitvány 
eledel”, a manna (a „mi ez?”) egyhangúsága (lásd még 
4Móz 11,6). Ezt a zúgolódást bünteti az Úr mérges kí-
gyókkal (6. vers). 

A 7. versben következik a bűnbánat. A forgatókönyv 
jól ismert, a felépítés itt is szoros rokonságot mutat a töb-
bi „lázadástörténettel”: a nép békétlensége, elégedetlensé-
ge – Isten büntetése – a nép Mózeshez fordul segítségért – 
Mózes közbenjárása – megmenekülés. 

A menekülést ez esetben egy kígyó hozza. A 9. vers sze-
rint Mózes készített egy rézkígyót ( ), azonban a 
8. versben az Úr azt parancsolta neki, hogy csináljon egy 
kígyót (), azt azonban nem közölte, milyen anyagból 
legyen a kígyó. A szövegben egyetlen helyen, a 8. versben 
találjuk a  szót, a többi helyen, a 7. versben és a 9. vers-
ben többször a kígyó említésénél a  kifejezés olvasható. 
Ézs 14,29 és 30,6 a -ot (szeráf) szárnyas kígyóként (sár-
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kányként) ábrázolja. A  főnév valószínűleg az égni, el-
égni () igéből származik. A 6. vers és 5Móz 8,15 hason-
lóságot mutat egymással, hiszen mindkét esetben a  a 
kígyó mintegy jelzőjeként értendő (, magyar-
ra a mérges kígyó kifejezéssel fordítva). Az utóbbi helyen 
a nagy és félelmetes puszta, a mérges kígyók és skorpiók 
okozta veszély még inkább kiemeli az Úr megtartó erejét. 
Míg a 6. versben ugyanez a kép, a mérges kígyó fenyegetése 
az Úr haragjának kifejezése a zúgolódó Izraellel szemben.

„Mózes tehát csinált egy rézkígyót, és föltűzte egy póz-
nára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a 
rézkígyóra, életben maradt.” A 9. versben leírtak két kü-
lönböző elképzelés kombinációi. Az egyik szerint valamely 
veszélyes lény fenyegetése ellen egy tárgy képes védelmet 
nyújtani. Itt azonban a feltűzött rézkígyó nem a kígyóma-
rástól véd meg, éppen ezért az elbeszélésben a másik el-
képzelés a hangsúlyos, miszerint a kígyó az isteni gyógyí-
tó erő szimbóluma. A rézkígyó a hit próbájává válik a ván-
dorló nép számára. Akik kételkednek Isten vezetésében és 
gondviselésében, azokat Isten büntetése sújtja, ez esetben 
a kígyómarás. Ám ha újra bízni kezdenek, és ezzel a biza-
lommal, hittel tudnak a rézkígyóra tekinteni, újra élhet-
nek – az Úrral szövetségben. A rézkígyó tehát nem mági-
kus varázseszköz, hanem a rápillantót emlékezteti arra, 
hogy az Isten elleni lázadást büntetés követi, az Isten felé 
forduló azonban bocsánatot nyer. 

A rézkígyót 2Kir 4 említi még, amely szakasz szerint 
Ezékiás azt tette, amit jónak lát az Úr, amikor megszüntette 
az áldozóhalmokat, összezúzta a szent oszlopokat, kivágatta 
a szent fákat, és darabokra törette a rézkígyót, ugyanis arra 
mint pogány termékenységi szimbólumra tekintett a nép. 

Gondolatok az igehirdetés felé 

Ismerős a „lázadástörténet” forgatókönyve, szinte az una-
lomig ismételt. Ismerős a Bibliából, valamint a saját él-
tünkből.

Elégedetlenség – „útközben elfogyott a nép türelme”

A felgyorsult világban, a minket érő számtalan inger és 
hatás között nehéz kivárni Isten malmainak lassú őrlését. 
Néhány másodpercnyi várakozás is bosszantóan hosszú 
idő, a bizonytalanságot nem szeretjük percekre, napokra 
sem, negyven évre pedig főleg nem. 

Másra, többre vágyik a teremtmény, nehezen emészt-
hető eledelt kíván, nem elégszik meg az életet adó min-
dennapi isteni csoda egyenízével. Mert lehetne több, le-
hetne nagyobb, lehetne jobb! Mindig! Az Isten pedig lehet-
ne „istenebb”. Mert a világ hozzászoktatott minket ahhoz, 
hogy minden testreszabott, hozzánk igazodik. Már-már 
természetesnek, nekünk járónak érezzük, hogy Isten is al-
kalmazkodjon jobban a mi igényeinkhez. 

Büntetés – „nagy és félelmetes pusztában mérges kígyók 

és skorpiók között”

Megmart minket a kígyó. Ősidők óta bennünk van a méreg, 
eredendően. A marásba nem halunk bele azonnal, a méreg 
lassan fejti ki hatását, lassan öl. Magunkon hordozzuk a kí-
gyómarás nyomát, testünkben (vagy még inkább lelkünk-
ben) a mérget. Nem is vesszük észre, ahogy beleivódik lel-
künk legbelsejébe, és megmérgezi legszebb pillanatainkat, 
keserűvé teszi a legédesebb ízeket, élvezhetetlenné teszi a 
legvágyottabbakat, és többet, egyre többet akarni kényszerít 
minket. Bénító méreg ez, megkötözi a kezet, amikor emel-
kedne, hogy tegyen, hogy megtegye a legkisebbekkel, amiről 
tudja, hogy tennie kellene. Megkeseríti a szívet, amikor úgy 
próbálná szeretni a felebarátot, mint önmagát. Megbénítja a 
nyelvet, amikor szólná az örömhírt az arra szomjazóknak. 
Alattomos méreg ez, amely beszivárog kapcsolatainkba is, 
megkeseríti őket, lassú cseppekkel mossa alá azt, ami ne-
hezen épült fel, tekintetünket lefelé kényszeríti, közvetlenül 
a lábunk elé, hogy nem is látjuk már magunk előtt az utat. 
Elhiteti, hogy hatalmunk van tervezni és végezni, rendelkez-
ni élet és halál fölött, kezünkbe venni sorsunkat. A csendes 
percekben pedig, amikor nem hallja más, amikor a létezés 
örömébe süppednénk, suttogni kezdi elhallgattathatatlanul: 
hiába minden, meg fogsz halni.

Esedezés

„A Golgota-lépcsőn állok, kereszt nyomja vállam,
Hallgass, Uram, kérő szómra, bár nincs gyarlóbb nálam. 
Ne fordulj el, Uram, tőlem, bár nincs gyarlóbb nálam. 
Kérlek, Uram, ne utálj meg, bár nincs gyarlóbb nálam.”

Rónay György: Nagypéntek (a költő utolsó verse)

Közbenjárás – Isten báránya

„Én őértük könyörgök, akiket nekem adtál, mert a tieid… 
Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy 
őrizd meg őket a gonosztól… Te küldtél el engem, és úgy 
szeretted őket, ahogyan engem szerettél… Én őértük oda-
szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igaz-
sággal. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, de 
ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied.” 

„Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy 
kell az Emberfi ának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak 
örök élete legyen őbenne.”

Megmenekülés – aki föltekint…

 – célhoz ért. Befejeződött a munka, elvégez-
tetett az isteni terv. A kör bezárult, pont került a mondat 
végére. A lélek hazatalál, megtér teremtőjéhez. Én is része 
vagyok a teremtett világnak, az övé vagyok, én is megme-
nekülök, ha megfordulok, és felé haladok, ha erről a világ-
ról és főleg magamról le tudom venni a szemem, és fölfelé 
tudok tekinteni, ha rá tudom irányítani a tekintetemet. És 
bizalommal hiszem, hogy a kígyómarás gyógyítható, hogy 
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a bénító, pusztító méreg semlegesíthető. Ha elhiszem azt, 
hogy a legistenibb tett, hogy a rossz jóra fordítható. Van 
halál, de annak, aki föltekint – a keresztre –, van élete is.
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Illusztrációk

TÖRTÉNET

„– Most jóváteheted a bűnödet – mondotta rábeszélően 
az egér.

Ettől újra megvadult a Rézkígyó.
‒ Az én bűnöm? Én itt ülök a falban, és semmit sem csi-

nálok! De nézzétek meg, mi van a falon túl! Azt mind az 
ember csinálja! Az embert szidjátok, ne engem!”

Wass Albert (1908–1998) író, költő: Rézkígyó (részlet)

VERS

Ady Endre: Krisztus-kereszt az erdőn

Havas Krisztus-kereszt az erdőn
Holdas, nagy, téli éjszakában:
Régi emlék. Csörgős szánkóval
Valamikor én arra jártam
Holdas, nagy, téli éjszakában. 

Az apám még vidám legény volt,
Dalolt, hogyha keresztre nézett,
Én meg az apám fi a voltam,
Ki unta a faragott képet
S dalolt, hogyha keresztre nézett. 

Két nyakas, magyar kálvinista,
Miként az Idő, úgy röpültünk,
Apa, fi ú: egy Igen s egy Nem,
Egymás mellett dalolva ültünk
S miként az Idő, úgy röpültünk. 

Húsz éve elmult s gondolatban
Ott röpül a szánom az éjben
S amit akkor elmulasztottam,

Megemelem kalapom mélyen.
Ott röpül a szánom az éjben.

(Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta: Vétkez-
tünk, mert az Úr ellen és ellened szóltunk. Imádkozz az 
Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat! És imádkozott 
Mózes a népért.)
Reményik Sándor: Gondolatok az imádkozásról

Ma oly sok kérdés tépett, szaggatott.
És egyre sem jött mentő felelet.
Testvér, Te hogy gondolod ezeket?

Miért imádkozol?…

Hogy kiért, tudom: gyermekeidért,
És apjokért, a Te jó uradért,
Minden testvéredért,
És magadért legutolsó sorban.

De miért, de miért?

Hiszed, hogy aki ott fenn sátoroz,
S a világokat tengelyük körül
Forgatja örök-egy forgással,
Akihez a Te imádságod szárnyal:
Mi kicsiny dolgainkat számon tartja?
Mit tudod Te, mit tudom én,
Mit tudjuk mi, mi az Ő akaratja!…
Amit elvégzett, meg kell hogy legyen,
Változtat-e azon ima, fohász,
Imádkozzál bár völgyben, vagy hegyen,
Vagy tenger fenekén?…

Ó, de úgy-e a remény, a remény?

Vagy talán Te is úgy imádkozol,
Mint én, mint én?
Hitetlenül, süketen és vakon,
Csak, mert valamit még próbálni kell,
S mert mást nem tudok, hát imádkozom,
Mert különben a szívem megszakad.

Ó, tudom, Te nem így imádkozol
Az érzéketlen csillagok alatt.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

A hosszantartó pusztai tartózkodás megtizedelte Izrael 
népét, így elvesztette türelmét.

A nép fellépett az Úr és Mózes ellen. Ezért Isten meg-
büntette Izrael népét. Majd Izraelre nézve megbánja tet-
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tét, és megváltoztatja határozatát. Megmenti népét. Tehát 
a kegyelmes Isten megbüntet, de meg is segít.

Bíznunk kell Urunkban, és ő megment bennünket a 
gonosz hatalmától.

Sajnos a jó és gondtalan életünkben könnyen megfe-
ledkezünk az Úr Jézus Krisztusról, de ő állandóan fi gyel 
ránk, és jócselekedetünkért megjutalmaz. Viszont a rosz-
szért büntet, úgy, ahogy ebben az igében is olvassuk. Az 
elégedetlen népet halálos kígyómarással büntette, de akik 
megbánták bűneiket, és imádkoztak, könyörögtek hozzá, 
azoknak megváltást adott. Akik a Mózes által készített réz-
kígyóra tekintettek, megmenekültek a haláltól.

A hit útján veszélyes buktató a megkeseredés, megfá-
radás, elégedetlenség, hitetlenség. Pedig legtöbbünk, mint 
ahogy a zsidók is a pusztában, rengeteg megtapasztalással 
rendelkezünk Isten végtelen hatalmát illetően. Mindenki-
nek vannak, voltak olyan élethelyzetei, amikor emberi ész-
szel nem volt megoldás, Isten viszont az ő bölcsességével 
kihozott abból a bizonyos nehéz helyzetből.

Isten a rézkígyó szimbólumát használja arra, hogy hit-
ből maradjanak meg, és ne a saját bölcsességükből. Ez, mint 
mi már tudjuk, a kereszt előképe, ez már bennünket erősí-
tene erre az egyszerű, sokszor mégis olyan nehéz feladat-
ra, hogy elég csak hinnünk Jézusban, és ő megoldása éle-
tünk legnagyobb problémájának, a bűnnel együtt járó ha-
lálnak. Hiszen a kígyó mindenkit megmar. A bűnben élő 
ember elégedetlen, türelmetlen Istennel szemben, és nem 
becsüli azt, amit kegyelemből ajándékoz neki az Isten, ezért 
halált érdemel. A póznára feltűzött rézkígyó előképe Jé-
zus keresztjének. Ha a bűneiben vergődő ember Jézus ke-
resztjére néz, és megtér bűneiből, megmenekül a haláltól, 
az örök haláltól. Itt a fantasztikus isteni kegyelem kifeje-
zésével van dolgunk.

Nagyszombat

f Ézs 25,8–9

Igehirdetési előkészítő

Exegetikai megközelítés

Az Ószövetség egyik csúcspontja ez a két mondat, mint 
hegymászóknak a világ 8000 méternél magasabb hegyei, 
amelyek szinte az égbe nyúlnak. Ezek a mondatok pedig 
közvetlenül az Újszövetségre utalnak. 1Kor 15,26.54 jut 
eszünkbe. A halál megszűnésének gondolata egyedülál-
ló az Ószövetségben. Ez a két vers az Ézsaiás-apokalipszis 
legkiemelkedőbb része. 

8. vers: Ha Jahve mint király jelenik meg a Sionon, ak-
kor hatalma nem ismer korlátokat. Akkor a halál hatalma 

is véget ér. A héber mót (halál) szó sokkal árnyaltabb és 
dinamikusabb jelentéssel bír, mint a magyar halál. A halál 
magában foglalja mindazt, ami az életet valamilyen módon 
károsan befolyásolja. Ez a vers az a ritka hely, ahol megje-
lenik a halál feletti győzelem bizonyossága.

9. vers: A 10a-val együtt hálaének, mert azon a napon 
Jahve megkezdi végső uralmát, és megvendégeli a népe-
ket. A hinnéh kötőszóval most nem ítélethirdetés követ-
kezik, mint a prófétai igehirdetésben általában megszo-
kott, hanem az elkövetkező üdvösség ígérete és reménysé-
ge szólal meg biztosan és gyönyörűen. A versben szereplő 
jása (megment, megszabadít) a mória üdvözítő Jésua – 
Jehósua (Jahve a szabadítás) név gyöke, amely utóbbi gö-
rög megfelelője Jézus.

Két rövid mondatban összefoglalható a textus:
8. vers: A cselekvő Isten véget vet a halálnak, ami ke-

gyetlen.
9. vers: Az ember válaszol örömmel Isten szabadítására.

Meditáció

A megelőző, 6. versben lakoma van. A megkötött szövetsé-
get közös étkezéssel erősítették meg (1Móz 26,30; Józs 9,14). 
A Sion-hegyi étkezés mélyebb jelentést nyer: Isten ezzel a 
lakomával, amelyet majd ő készít, az egész világgal új tör-
ténetet kezd, eltörli a halált. A közös étkezés gondolatától 
eljuthatunk az úrvacsorai közösségig. A nagy lakomákról 
Jézus is beszél (Mt 22,1–14; Lk 14,15–24). 

A halál mint utolsó ellenség rémületet és félelmet kelt. 
Tudjuk ezt tapasztalatból, olvasmányainkból, fi lmekből. 
(Az Angyalok városa című fi lmben még sokadszorra is át-
járja az embert a félelem, amikor a boldog nő biciklivel 
közeledik a halálát okozó kamion felé.) A halál az élet el-
lentéte. Isten lényével szemben áll, mert aki meghal, már 
nem gondol Jahve csodáira (Zsolt 6,6; Zsolt 88,13). A ha-
lott nem dicséri Istent jóságáért, hűségéért (Zsolt 30,10). 
Az Ószövetség vallásos embere számára a halál olyan 
rettenet, amit csak a magas kor enyhít, ami Isten jósá-
gát, hűségét bizonyította. Az Újszövetség továbbviszi ezt, 
de többet lát a földi élet befejezésénél. Úgy érezni, a ha-
lállal kimerítjük az utolsó lehetőséget, ez az ember utol-
só akciója. (A Ha eljön Joe Black című fi lmben jól látha-
tó a küzdelmes beszélgetés, a rettegés, a félelem, végül a 
beletörődés, mert ami a halál után jön, az más.) Szület-
ni, felnőni, éretté lenni és megöregedni annyi, mint elé-
be menni annak a pillanatnak, ahol pontot tesznek éle-
tünkre. Erről az oldalról nézve a halál olyan alkotórésze 
az életnek, amelyre nem szívesen gondolunk, amíg nem 
ismerjük Isten ígéreteit.

A halálról néhány elgondolkodtató mondat:
– Istentől elszakadt létezés, ami a földön kezdődik és 

folytatódik. 
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– A bűn büntetése, elkerülhetetlen sorsunk. 
– Halálkényszerben élünk, ez az ember tartozéka. 
– Csak Isten volt képes felülről áttörni, Jézusban új éle-

tet ad a halálból, vele kezdődik a feltámadás folyamata, 
folytatódik és megy végbe azokkal is, akik Krisztushoz 
tartoznak.

– Kegyetlen a halál, de kegyelmes az Isten! 
A feltámadás és az eukharisztia nem vallásos kirucca-

nás a mennybe, hanem a történelem közepén van, és egye-
düli módon összeköti a múltat és a jövőt, az emlékezést és 
a reménységet. Jézus múltban történő feltámadását kell a 
gyülekezetnek a jelenben ünnepelni. 

Sokakban halál esetén hal meg az Isten. A halál halá-
losan komoly! A számítógépes játékokban több élet is van, 
akár három is, így komolytalanná válik az élet ellensége. 
Az egyiptomi piramisok és a mai, milliós sírkövek is hir-
detik: nem élek – de itt vagyok eltemetve!

Mindannyiunk életében van egy torokszorítóan ful-
lasztó nap. Amikor minden elsötétedni látszik, amikor 
úrrá lesz rajtunk a rettegéssel teli félelem, mert akit 
szerettünk, annak arcára fagyott az élet. Legtöbben ki-
kerülik nagy ívben ezt a gondolatot, nem szívesen fog-
lalkoznak vele. Fájdalmas, megoldhatatlannak tűnik, 
egészen addig, amíg meg nem halljuk a biztató mon-
datot az Úrtól.

Az igehirdetés felé

1. „Véget vet a halálnak örökre!” – Isten eloszlatja félelmeinket

Nagyszombaton halljuk ezt a mondatot, amikor Jézus is 
holtan fekszik a sziklasírban, és nem lehet tudni, tudták-e, 
várták-e az asszonyok az Ószövetség egyik legfontosabb 
mondatának megvalósulását. Összeszedegették dolgaikat, 
készültek a temetőbe, s a döbbenettől szótlanok lehettek, 
egészen addig, míg oda nem értek. Az angyal szava érin-
tette meg szívüket, és a nagyszombati csendet megtöri 
körülöttünk is a két évezredes ígéret. Az Úr véget vet a 
halálnak örökre. Ő erősebb a halálnál, és ezt a hatalmát 
az ember megsegítésére használja fel. Nemcsak egyesek 
számára nincs halál, mint például Énók vagy Illés, ha-
nem eltörli egyszer s mindenkorra. Föltűnő, hogy itt nem 
olvasunk a feltámadásról, mégis tudhatjuk, a feltámadás 
angyalai már úton vannak! Nagyszombathoz órákra van 
a feltámadás! 

2. „Az én uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról” – Az enyémről is!

A gyászoló Máriáról sok festmény és szobor készült. Előt-
tem most a vatikáni, carrarai márványból készült Miche-
langelo-szobor van, a Pietà, amelyen fehérsége ellenére jól 
látható a kisírt, fájdalmasan dagadt szemű Mária, amint 
kezében tartja a halott Jézust. Mintha a halál rettentő pil-
lanata jégbe fagyott volna. Jó néhány festményt is ismer-

hetünk, amelyeken a gyászoló édesanya szinte kékre sír-
ta a szemét. Jó hallani, hogy a halál felett győzött az élet 
Ura, hogy csak egy ideig tart a síri álom, mert az Úr letörli 
a szemekről a könnyet, ahogyan a szerető szülő gyerme-
ke könnytől ázott arcát végigsimítja. Csodálhatjuk, hogy 
ennyire szereti a megtört, szenvedő, síró embert. Hango-
lódjunk rá az őszinte, bensőséges, „négyszemközti”, imád-
ságos kapcsolatra!

3. „Leveszi a népéről a gyalázatot az egész földön” – Megbocsát 

Jézusért

Istennek ez a kegyelmes mozdulata nem csak a választott 
népre vonatkozik. Nemcsak Jézus kortársaira, hanem kö-
vetőinek mai nemzedékére is. A legnagyobb szégyen az, 
hogy hirdetjük, ismerjük Isten akaratát, de nem tesszük. 
Eljövendő országában az övéire, ránk felhőtlen öröm vár. S 
ez feledteti halálfélelmünket, rettegésünket, mert megbo-
csátja mulasztásainkat, gyalázatos dolgainkat Jézus érde-
méért. Mi is népéhez tartozunk. Mi is sokszor és sokféle-
képpen gyalázatosan elfordultunk tőle, nem bíztunk benne, 
és nem cselekedtük akaratát. Modern egyházon kívüliek 
mondták őszinte beszélgetésben nekem néhány hónapja, 
hogy az egyház hányszor lejáratta magát a középkortól má-
ig! Azt is megfogalmazták, milyen jó színészek a lelkészek 
például a sírok mellett! Talán vizet prédikálunk, és bort 
iszunk? Hirdetjük a jó hírt, de nem tesszük őszintén? Ez a 
gyalázat, de ha Kriztushoz térünk, leveszi rólunk a gyalá-
zatot, és hitelessé teheti tanítványságunkat.

4. „Azon a napon…” – A feltámadás és új élet napján

Az eljövendőről, a távoli, reményteli jövőről beszél, mégis 
a mát alakítja át. Így akar bennünket is meggyőzni ar-
ról, hogy kegyetlen a halál látványa, átélése, könyörte-
lensége, de kegyelmes, megbocsátó és új életet adó a mi 
Istenünk, aki Jézust elsőnek hozta ki a halálból, hogy 
vigasztaljon, bátorítson, felvértezzen, előkészítsen min-
ket „arra a napra”. Nekünk, a halál miatt bénultaknak, 
bizonytalanoknak és hitet vesztetteknek szól: eljön az 
idő, amikor bebizonyosodik, nem voltunk hiszékenyek, 
csak „rászedett minket az Úr, és mi hagytuk, hogy rá-
szedjen”. Láttuk a halált, sötétség volt, de mi elindultunk 
Jézus üres sírjához, hogy lássunk és higgyünk! Nem csa-
lódunk, nem égünk le, nem járat le az Úr, hanem inkább 
vezet az örök élet útján.

Nagyszombat két nagy ünnep között húzódik meg sze-
líden, nagypéntek árnyékában és húsvét fényében. A leg-
gyászosabb napon hangzik a legfényesebb vigasztalás, mert 
itt nincs diadal, nincs győzelem, hideg, csöndes halál van 
csak. Jó abban a tudatban ünnepelni, reménnyel örülni, 
hogy minden nappal, nagyszombattal is, minden órával 
egyre mélyebben és egyre komolyabban a „nagy nap” felé 
haladunk. Készüljünk a találkozásra!

g  S M I D É L I U S Z N É  D R O B I N A  E R Z S É B E T
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Illusztrációk

VERS

(letörli a könnyet minden arcról)
Rákos Sándor: Szegények vonulása

Az idő, mint a dördülő hegyomlás, sziklákkal betemet népe-
ket, városokat,

lávája kihűlt gyűrődéseiben múmiaként zár el őrzőket és ra-
bokat,

nemzés virága nyílik-csukódik, az eleven húst halál tapossa 
szüntelenül –

iszonyú kád ez, moccan az élő, bujnék, de végül alulkerül.
Elzuhanó lét tanúja, te lélek, ki most belőlem vetsz a mulandó-

ra szemet,
vallj, mielőtt a mindig-mindenkinek-rövid élet átrobog rajtad 

és eltemet:
valljad, lelkem, hogy a kezdete- s végeláthatatlan vonulás ár-

nyékképein át
milyen vonzások árama hat reád, részvétté delejezve zord fi -

lozófi ád?
Ők, a szegények, kiknek nyomoráról már az ótestamentum vij-

jogó igéje szól,
ők merülnek föl – mint egyazon úszó – századok torlódó-por-

ló habjaiból,
a hiány rabjai, a csontig födetlenek, kik sír-üregükben is dide-

regnek,
mert mezítelenül rakták földbe, dísz- s ékszer nélkül, megsza-

badult testeiket,
kiknek az élet is temető-hely, útvesztője derék szívüknek
„mindenért semmit” kegyetlen alkuja, melyből az eljátszott Éden 

kígyója sziszeg.
Komor processzió porfátylas őszi úton, torlódó ég alatt, bogos 

cserjék között,
hosszan vonul a had, elnyujtott énekszóval – a kifosztott mezőn 

nyomába lép a köd.
Lobogóként úsznak gyönyörű sápadt orcák, élükön a szellem 

csillagsugára ég:
ha elhanyatlik egy, a társ utána fordul – és az emlék fölött át-

lép a maradék.
Szegénység! Remegő, meztelen életérzés, térben és időben so-

hasem változó!
Világvallás, melyet százmilliók követnek! Harc, melyben elhull 

a bátor hadakozó!
Az önkínzó nyomor mennyi változatával nehezedett szívem, 

mikorra ideért!
Hányféle kényszer hajt, hogy újból összetűzzem szertefoszlott 

sorsok kallódó szövetét!
Bárcsak volna erőm időtálló anyagba örökíteni azt, ami egy-

szer volt!
Bár tudnám végzetes szavakkal megidézni e málló képekkel 

múló emberi kort!
Ha számolnom kell majd életemmel, védőm és vádolóm, azok 

felől kérdezz,
akiknek ügyében hasztalanul kiáltok századok homokkal be-

tömött füléhez!

(Itt van az Úr, benne reménykedtünk, vigadjunk és örüljünk 
szabadításának!)
Túrmezei Erzsébet: Új éneket!

Új éneket, újat!
minden reggel újat!
Új hajnal hasadtán
új titkok tárulnak.
Új virágok nyílnak,
ha régiek hullnak,
új öröm, új hála
ha sebek gyógyulnak.
Énekek ébrednek:
új ének az Úrnak!

Új éneket, újat:
új szívvel, élettel!
Üdét, mint a harmat!
frisset, mint a reggel!
Új kegyelem árad,
új hittel előre
csodáról-csodára,
erőről-erőre.
Remények csendülnek,
életek újulnak,
Énekek zendülnek,
új ének az Úrnak.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Az ószövetségi textust megérteni sokkal nehezebb, bár Mó-
zes történeteit elég jól ismerjük. Ézsaiás könyvét is szere-
tem, az Útmutatóban van sok ige, amit szeretek. Bár újszö-
vetségi igeszakasszal sokkal egyszerűbb kezdeni valamit.

Tény, hogy „kicsomagolás” után könnyebb megérte-
ni az igeszakaszt. (Miután a lelkész közelebb hozza a tar-
talmat.) A próféta korába nehéz beleélni magunkat. Sokat 
segít, hogy nemrég vettem egy magyarázatos Bibliát, ahol 
sok eligazító információt találok. A könyvek elején is, meg 
az igeszakaszokhoz hozzáfűzve is.

Mit mond a textus? Azt, hogy örökké élni fogok. A sa-
ját halálunkkal kapcsolatosan reményt ad: a halál az élet 
rendje. A férjem (jóval idősebb, mint én) mindig mondja: 
ha majd meghalok, nehogy összetörj! Megy tovább min-
den a maga rendje szerint.

A halál utáni életről szól az igeszakasz, arról, hogy a lélek 
tovább él. Megszabadulva a nehézségektől, a földi nehézségek-
től, felszabadulva, megtisztulva, kitisztulva élhetünk majd.

Vigasztal. Mert vigasztalni nehéz. Kevesen maradnak 
azok, akik valóban vigasztalnak a nagy bajok után. Akik 
kimentenek a szakadékból. De Isten igéje ilyen. Mert az 
imádságnak hatalmas ereje van. Gyógyító ereje.
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