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Evangélium a samáriai asszony szerint
g  K O R Á N Y I  A N D R Á S

Rossz napja volt, mint általában. Persze éppen csak annyira, 
hogy már fel sem tűnt. A szokásos rutinnal tett-vett a ház kö-
rül, miután az embere elment otthonról – viszonylag álmos 
hangulatban, mert már rég nem volt semmi különös témájuk 
egy reggeli beszélgetésre. Tulajdonképpen a kis csípéseken 
túl már veszekedni sem szoktak annyit, mint régebben, mert 
megszokták egymást. És ez nem is olyan rossz, hisz azért volt 
már egypár keményebb jelenet régebben, másokkal.

Előtte volt egy megszokott, álmosítóan forró samáriai 
hétköznap. Az ünnepnapokon kicsit más szokott lenni, 
mert akkor kimennek az emberek közé, nagyobb a forga-
tag, lehet hallani ezt-azt. Szerette az ünnepnapokat, mert 
akkor emberek vették körül. A barátai már rég felszívód-
tak, a legtöbbjük nem tudott mit kezdeni az állandóan vál-
tozó partnereivel. A templomos napokban legalább még azt 
érezte, hogy tartozik valahova…

Már majdnem dél volt, mire odáig jutott, hogy elindul-
jon vízért. A kút közelében ilyenkor nemigen volt senki, ké-
nyelmesen lehetett meríteni az edénnyel, nem kellett kap-
kodni, a vize pedig elég tűrhető volt. Jákób kútja – persze 
akkor még friss forrásvíz táplálta ezt a helyet, úgy mondják.

Most egy férfi  ült a kút mellett. Régen túl volt már azon, 
hogy ez feszélyezze vagy felkeltse az érdeklődését. Az biz-
tos, hogy idegen, mert még nem látta erre, de hát itt vezet 
át az országút, a víz pedig gyakran állítja meg a szomjas 
utazókat. Szerencsére nincs nála edény a merítéshez, úgy-
hogy nem kell miatta várakoznia.

Alig merített a mélybe, amikor az idegen vizet kért tő-
le. Persze szomjas lehetett abban a rekkenő hőségben, meg 
aztán egyedül is időzött ott, a kút közelében, edény nélkül. 
Ha nem akart szárazra aszalódni, megkívánhatta a hűsítő 
vizet, akárcsak az ő útközben kiszáradt torka.

Mégis váratlanul érte a megszólítás. A férfi  valóban ide-
gen volt, első ránézésre is zsidó ember, akivel nem sok kö-
zös ügye lehet egy magafajta samáriainak. Ritkán szokott 
ugyan messzebbre menni vallási témákban, de egy zsidót 
mégiscsak élvezet emlékeztetni arra, hogy mennyire külön-
böznek is egymástól! Hogy elválasztja őket az ősök hite és 

öröksége, amellyel mindannyian közelebb tudták magukat 
Adonájhoz, és egyre messzebb a másikhoz, az itt-ott kevere-
dett-hemperedett, hitmásító népséghez képest. Hogy meg-
bocsátatlan bűnök és megbocsáthatatlan igazságok állítot-
ták szembe őket már a születésük pillanatában is, amit nem 
szokás egy merítő edényre való vízzel csak úgy összemos-
ni! Hogyan képes így túltenni magát azon, amit nem illik?!

Nem mintha nem tudná megmondani a férfi aknak. 
Még élvezi is egy kicsit mindig, amikor nő létére odaszól 
nekik – gyakran látta már a bosszúságot ilyenkor az arcu-
kon. Valahogy nincsenek felkészülve arra, hogy egy nőnek 
is lehet nyelve. Azt hiszik, hogy csak úgy megmondhatnak 
mindent! Vajon ez a férfi  mit szól majd ahhoz, ha nő létére 
elkezdi ezt az egészet megvitatni vele?

Persze a helyi nagyokosok ilyenkor egy ferde célzással 
szokták megdöfni… Mintha az ő élete olyan könnyű lenne! 
Maga se egy ilyen életről álmodott régen! Hányszor próbálta 
meg újrakezdeni valaki mással, aztán megint kisiklott min-
den. Ha elhibázott is valamit, most már akkor sem kezdhetné 
újra, s ha újrakezdhetné is, akkor sem hívnák most már más-
ként a háta mögött. Sokáig ette emiatt a szégyen, de már régen 
megtanult kitérni az olyan helyzetek elöl, ahol ezt az arcába 
vághatják. Azóta bölcsen nem beszél erről senkivel sem, mert 
akárhány embere volt is, sohase vették igazán emberszámba.

De ezt az idegent mintha más fából faragták volna! Arról 
beszél, hogy ő edény nélkül is tud mélyre meríteni, és amit ő 
merít, az frissebb nemcsak a kút vizénél, de még Jákób for-
rásánál is! Nem a kopott klisékben beszél, nem született faj-
gyűlölőnek, oda tud fi gyelni még egy magányos nőre is. Ad-
ni akar, nemcsak kérni, elvenni, elvitatni, megbélyegezni. Jót 
akar olyan szavakkal és olyan tekintettel, hogy nem bántó és 
nem megszégyenítő, amit mond. Mert neki nem az a fontos, 
hogy idegen vagy félrecsúszott vagy hitetlen vagyok. Ezért ta-
lán nem is vagyok többé idegen vagy félrecsúszott vagy hitet-
len. A mélybe merítve azt hozta felszínre, amit már magam is 
elfeledtem: hogy a sok kifogás és lavírozás és megkeményedett 
réteg alatt még él bennem valaki a mélyben – Isten gyermeke.

Ő az első, aki valóban megmondott nekem mindent.

M É C S E S  A  T E  I G É D e
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Vajon az örök pokol lehetőségével való számolás elenged-
hetetlen módon hozzátartozik-e a Krisztus-követő hithez? 
Vagy ez éppen hogy annak középpontja felől nézve válik 
problematikussá? Az erlangeni rendszeres professzor, Wer-
ner Th iede az egyetemes kiengesztelődésre1 vonatkozólag 
egy teológiailag megalapozott „igen” mellett tör lándzsát.

Az idea Spektrum és a CA (Confessio Augustana) című 
folyóiratok az utóbbi időkben olyan vezértanulmányokat 

 * Thiede, Werner: Die Hölle ist ausgelöscht. Warum die Hoff nung auf 
Allversöhnung theologisch legitim ist? Zeitzeichen, 11 (2010/10) 15–17. o.
 1 Die Allversöhnung. Az apokatasztaszisz pantón (mindenek hely-
reállítása) első jeles képviselője Órigenész volt, aki nézeteit De princi-
piis (Az alapkövekről) című művében fejtette ki. Szerinte a dualizmus 
fatális tévedés, annak minden formáját elveti (pl. gnoszticizmus).

közöltek, melyek a pokolnak mint „örök távolságnak”2 a 
teológiai feltételezése mellett érvelnek. Ezzel nyilvánvaló-
an azzal a „végső dolgok” területéhez tartozó, széles körű 
bizonytalansággal akarnak szembeszállni, amely a Chris-
tian Gottlieb Barthnak tulajdonított mondáson tájékozó-
dik: „Aki nem hisz az egyetemes kiengesztelődésben, az 
ökör, aki azonban tanítja, az szamár.” 

Találó az ilyen határozatlan kijelentéssel szembeállí-
tani a Jelenések könyvének igéjét: „mivel langyos vagy, és 
sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból.” (Jel 3,16) 
Ez a kijelentés valóban bátorít a teológiai refl exióra, vagy az 
örök pokol gondolata mellett, vagy ellene, miközben ennek 
a nem éppen lényegtelen kérdésnek a bizonytalan nyitva 

 2 Vö. Lk 16,26. 

Pokoli kérdések
Pokol vagy egyetemes kiengesztelődés?

b Az ősz folyamán egy igazán érdekes és elgondolkodtató tanulmányra bukkantam a Zeitzeichen című német evan-
gélikus teológiai szaklapban. A magyar fordítást elkészítve s kapcsolódva az egyházi esztendő záró időszakához a 
fent megadott címen, háromrészes asztali beszélgetést szerveztünk kelenföldi gyülekezetünkben, amelyet az iz-
galmas témára való tekintettel – és az érdeklődők életkora szempontjából is – igen széles körű érdeklődés övezett.

A téma kényessége ellenére jó volt átélni, hogy miként tudnak a különböző kegyességhez tartozó gyülekezeti 
tagok érett és intelligens módon olykor vitába szállni egy-egy kijelentéssel, máskor pedig továbbgondolni a tanul-
mányban elhangzottakat. Biztos vagyok, hogy a cikk fogadtatása hasonlóan vegyes lesz a lelkésztársak és a magyar 
olvasók körében is. Könnyen megeshet, hogy az egyik testvérünkhöz hasonlóan valaki ekképpen fogja értékelni 
Th iede professzor téziseit: íme, korunk egyik „bulvárteológusa”. Magam a fordítás közreadásával nem feltétlenül 
vitára szeretnék felhívni, sokkal inkább jelezni, hogy az eszkatológia tárgykörét illetően, ha nem is vadonatúj, de 
más szelek is kezdenek fújni… A fordításnál igyekeztem szöveghű maradni. Az eredeti tanulmány nem tartal-
maz semmilyen jegyzetet, ezért azt csak az érthetőséget segítendő láttam el néhány lábjegyzettel. – Blázy Árpád

A pokol eltöröltetett
Miért legitim teológiailag az egyetemes kiengesztelődés reménysége?*

g  W E R N E R  T H I E D E
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A pokol eltöröltetett a

hagyása csak látszólag tanúskodik bölcsességről. Természe-
tesen, amikor az ember erre válaszol, akkor mindenesetre 
– a rendszeres gondolkodás számára egyértelmű következ-
ményekkel járó – teológiai döntések dőlnek meg. Ám va-
jon mennyire ütésbiztosak és kikezdhetetlenek az érvek? 
A lényeget hét pontba sűrítve foglaljuk össze.

Isten akarata

1. A bibliai ténymegállapítás ebben a kérdésben nem tel-
jesen egyértelmű; az Írás minden elképzelhető helyzetben 
relatíve könnyűvé teszi, hogy igazoló verseket idézzünk. 
Joggal állapította meg Emil Brunner Dogmatikájában, hogy 
a Biblia erre nézve nem hagyott egyértelmű választ, s ezért 
rendszeres teológiailag mind az örök pokol, mind az egye-
temes kiengesztelődés feltételezése elfogadható.3 A részle-
tekbe bocsátkozás messzire vezetne; mindössze csak Jens 
Adam Pál és a mindenek kiengesztelődése – Tanulmány a 
páli üdvuniverzalizmusról (2008)4 című díjazott disszer-
tációjára hadd utaljunk, amely pozitív fogadtatásra talált.

Legkevesebb három olyan helyet kell idéznem, melyek 
a maguk elvi, univerzális jövőképükkel meggondolandóvá 
teszik az örök pokol mellett szóló kijelentéseket.

Pál utolsó levelében egy himnuszból idéz, ami a kö-
vetkező szavakkal zárul: a végén „minden nyelv vallja, 
hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére” (Fil 2,11). 
A Kolossé-himnuszban ez áll: minden Krisztusban terem-
tetett, hogy „általa békéltessen meg önmagával mindent, a 
földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a ke-
resztfán kiontott vére által…” (Kol 1,20). És az Első korin-
thusi levél feltámadásról szóló fejezetében azt írja az apos-
tol, hogy minden dolgok végén „Isten legyen minden minde-
nekben” (1Kor 15,28). Itt pokolspekulációknak nincs helyük. 
Karl Barthtal egyetemben elmondhatjuk: létezik ugyan a 
pokol, Jézus akaratából azonban üresen áll.

2. A örök pokol feltételezésével kapcsolatos szokásos fő-
érv az ember szabad akaratára való utalásban rejlik. Mint-
ha maguk az elkárhozottak se akartak volna mást, mint 
kockára tenni az ítéletet, csakhogy főhessenek örökké a 
gyötrő tűzben; s végül az ítélő Isten (is) csak akaratuk sze-
rint cselekszik velük. Netán ebben az értelemben idézték 
C. S. Lewist5 az idea Spectrumban (36. szám), aki szerint 
a poklot az emberi szabadság legnagyobb emlékművének 
kell tartani. Igazolásul szívesen idézik Fil 2,12-t: „félelem-
mel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket!” Holott rög-
tön a következő versben ez áll: „Isten az, aki munkálja ben-

 3 Vö. pro: Mt 13,42.49–50; 18,8; 25,41.46; 1Th essz 1,7b–9, Jel 14,9–11.21; 
20,10b; 21,8; ill. kontra: Jn 12, 31–32; ApCsel 3,21; Ef 1,22–23; Fil 3, 20–21; Jel 21,5.
 4 Paulus und die Versöhnung aller. Eine Studie zum paulinischen 
Heilsuniversalismus.
 5 Író, irodalomtörténész, teológiai művek szerzője (1898–1963).

netek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének 
megfelelően.” Ebből az derül ki, hogy az üdvösséget illető-
en éppen hogy nem az emberi autonómia a döntő, végső 
faktor, hanem Isten akarata, amely végül dönt a mi aka-
ratunk felől. És ez az akarat egyértelmű: Isten „azt akar-
ja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság 
megismerésére” (1Tim 2,4).

3. Ha az örök pokol nem az ember akaratából, akkor 
vajon Isten örökkévaló akaratából lett alapítva? A refor-
mátorok a következő módon érvelnek: az emberi szabad 
akarat képzete nem más, mint a hübrisz,6 mivel vagy Is-
ten irányítja az embert s így az akaratát is – vagy az ör-
dög teszi ugyanezt.

Isten a végkifejletet már minden idő előtt, azaz min-
den emberi döntés előtt is eleve elrendelte. A reformátorok 
által hangsúlyozott kiválasztottságtana7 indirekt támadás 
volt az emberi akaratszabadság nagyra becsülésének min-
den képviselőjével szemben, és kimondta: nem az ember, 
hanem Isten dönt az örökkévalóság felől. Amennyiben ez 
másképpen lenne, az az emberre nézve szörnyű veszélyt je-
lentene, s ráadásul Isten dicsősége is megkérdőjeleződne.

Ebből kifolyólag néha maga Luther Márton is komolyan 
fontolóra veszi az egyetemes kiengesztelődés gondolatának 
konzekvenciáit. Csak a nem egyértelmű bibliai megállapí-
tások miatt tartotta magát vissza, és hangsúlyozta inkább 
mégis a kétirányú végkifejletet. Bizonyos volt számára, 
hogy annak gondolatát, mely szerint a teremtés egy része 
az isteni eleve elrendelés által örök gyötrelemre rendelte-
tett volna, különösen nehéz felfogni.

Kálvin, aki mégis megpróbálta a kétirányú végkifej-
letet végiggondolni, a maga részéről nem tehetett mást, 
mint hogy decretum horribiléről8 beszélt. Ám Luthernek 
Jézus Krisztusra tekintve mégiscsak világossá vált: „A po-
kol eltöröltetett.”9

Az emberi akarat komolyan vétele

4. Az egyetemes kiengesztelődés gondolata vajon nem azért 
van kizárva, mert az emberi akaratot végső lényegében 
mégiscsak komolyan kell venni, azaz nem szabad az em-
bert géppé degradálni. S vajon a halállal nem jár le végér-
vényesen az ilyen akarat általi döntésnek az ideje?

Ez utóbbi kérdés semmi esetre sem állja meg a he-
lyét, mi több, Péter első levele szerint az evangélium-
mal még a holtak birodalmában is találkozhatunk (vö. 
1Pt 3,19k; ill. 4,6).10 És ha éppenséggel a földi élet túl-

 6 Az ős- vagy eredendő bűn.
 7 Die Erwählungslehre.
 8 Szörnyű, félelmetes rendelkezés (határozat).
 9 Egész pontosan: „Gottes Zorn und die Hölle sind ausgelöscht.” WA 
36, 581. o.
 10 „Így ment el [Krisztus] a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált 
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egyetemes kiengesztelődés gondolatának, aki ne kapcsolta 
volna azt össze az ítélet gondolatával.

Mindössze arról a kérdésről van szó, hogy vajon a cse-
lekedetek szerinti ítéletet feltétlenül össze kell-e kötni a 
vég nélküli pokol ideájával? Éppen hogy nem. A korláto-
zott13 teremtményt korlátozott büntetés illeti meg. A Bib-
liának az ítéletre vonatkozó kijelentéseit mindenesetre 
össze kell és szabad kapcsolni annak belátásával, hogy az 
istentagadók is kegyelemteljesen megigazulnak. Ebben az 
értelemben kell és szabad hitvallás-hermeneutikusan14 
újraértelmezni a CA Krisztus visszajövetele ítéletre című, 
XVII. hitcikkelyét: semmi esetre sem az ítélet tagadásá-
ig eljutva, sokkal inkább annak a feltételezésnek a vita-
tásáig, hogy az emberiség egy része – akikért Krisztus 
ugyancsak eljött, megfeszíttetett és feltámadt – Istentől 
eleve arra rendeltetett, hogy vég nélkül gyötrődjön („si-
ne fi ne crucientur”).15 

A dicsőséget Istennek adni 

7. Befejezésül térjünk vissza még egyszer az „ökör- vagy 
szamármondáshoz”: vajon nem azért szamár-e az, aki az 
egyetemes kiengesztelődést pártfogolja, mert előre elárulja 
Isten utolsó ítéletének alapelvét?

Tévedés, hogy akkor az ilyen esküdtek ítélete először is 
a pokoltan képviselőin jutna érvényre – így valóban mind-
nyájan ökrök lennének. Másodjára hadd hivatkozzunk tá-
gabb értelemben újra az eldönthetetlenre is: nevezetesen 
arra, hogy a maguk részéről – üdvtörténetileg érvelve – 
éppen hogy ők16 nem veszik komolyan Isten végső ítéle-
tét, holott ez Jézus Krisztus személyében és művében már 
réges-régen megtörtént. Ezért dicsőséget adni a Szenthá-
romság Istennek azt jelenti, hogy az ő szeretetének eljö-
vendő győzelmét feltételezzük minden általa teremtett-
nek és ezt hirdetjük!

Az evangélium tanúságtétele teológiailag hasznos an-
nak a félelmetes gyanúnak az elterelésére, hogy Isten ter-
mészetével összeegyeztethető lenne egyfajta örök koncent-
rációs tábor létrehozása. Hogy milyen kimondhatatlan 
következményekkel jár egy örök poklot feltételező ko-
mor kegyesség(történet), azt meggyőzően bizonyította J. 
Christine Janowski a Teljes megoldás – Kísérletek egy du-

 13 Korlátozott képességekkel rendelkező.
 14 Bekenntnishermeneutisch.
 15 Vö. „Tanítják továbbá: Krisztus a világ végén megjelenik majd, 
hogy ítéletet tartson. A halottakat mind feltámasztja. Az istenfélőknek 
és választottaknak örök életet és soha el nem múló boldogságot ád. Az 
istenteleneket és az ördögöket pedig arra kárhoztatja, hogy vég nélkül 
gyötrődjenek.” Konkordia könyv. Az evangélikus egyház hitvallás iratai. 
1–2. köt. Evangélikus Sajtóosztály, Budapest, 1957. 1: 29. o.
 16 Ti. a pokoltan képviselői.

só oldalán jobb megismerési feltételek fognak uralkod-
ni, amikor végre az emberi akarat is Isten lelkétől meg-
világosíttatva lesz képes „választani”, akkor ebből kiin-
dulva senki sem lesz annyira őrült, hogy megtagadja a 
mennyei fényt s az isteni szeretetet, és inkább válassza 
a mélységesen mély sötétséget.

Aki egyébként azt gondolja, hogy ezzel a reménység-
gel a Krisztus-követő missziós gondolat érvényét veszti, 
az óriásit csalódik. Éppen hogy az Isten szeretetének vég-
ső győzelméről való komoly meggyőződés motivál arra, 
hogy már most képviseljük ezt az örömhírt a világban. 
Ahol ellenben az örök pokoltól való félelem a misszionálás 
és a térítés mozgatórugója, ott Jézus Krisztus örömhí-
re egy homályos istenfelfogás ijesztő horizontja felé vet-
te az irányt.

Hinni az ördögben?

5. Az ördögre való tekintettel vajon nem helyénvaló-e az 
akaratszabadság hangsúlyozása? Az úgynevezett angyal-
bukás egy egészen sajátos, mennyeien világos öntudatké-
pességet feltételez az érintett szellemlényekben: sőt az ösz-
szes angyal közül a sátánnak kellett a legintelligensebbnek 
lennie. Azaz e feltételezés kiváltó okai között teológiailag 
aligha lehet szó Isten eleve elrendeléséről vagy egy olyan 
angyal megmentéséről, aki ismeretei teljes tudatában mon-
dott volna nemet az Istennek. 

Tüzetesebben vizsgálódva kiderül, hogy az „ősi” an-
gyalbukás feltételezésének még bibliai alapja sincs,11 ha-
nem mitológiai gyökereket hordoz. Manapság erre (a fel-
tételezésre) sem világnézetileg, sem teológiailag nincs 
szükség. Köztudott az is, hogy az Apostoli hitvallás (Cre-
do) egy szóval sem említi az ördögöt. A Krisztus-köve-
tő megváltásüzenet kétségtelenül kiterjed a bűnre, a ha-
lálra és az örök halálra – ide sorolhatja még az ördögöt, 
aki akarja –, hinni azonban nem feltétlenül kell benne. 
Így tehát a Lucifer-gondolat semmilyen meggyőző ellen-
érvet nem képez arra a reménységre nézve, hogy nem 
lesz örök pokol. 

6. Nem beszél-e számtalan helyen a Szentírás a végíté-
letről,12 és ezért nem alapvetően hiábavalóság-e egy egye-
temes kiengesztelődés kilátásba helyezése?

Szó sincs róla! Az utolsó ítélet az egyetemes kiengesz-
telődés tanával ugyanis semmiképpen sincs megkérdője-
lezve. Éppen ellenkezőleg! Aligha volt olyan képviselője az 

azoknak, akik egykor engedetlenek voltak…” (1Pt 3,19) „a holtaknak is 
azért hirdettetett az evangélium, hogy testben, emberi mértékek szerint 
ítéltessenek meg, de éljenek Isten szerint lélekben.” (1Pt 4,6)
 11 Hacsak nem: 1Móz 6,1–4; Mt 12,4; 1Kor 12,7; 2Pt 2,4; Jud 6; Jel 12,7–10.
 12 Vö. pl. Mt 13,24–30.36-43.47–50; 25,1–13.31–46; 2Kor 5,10; Ef 1,10; 
Zsid 12,22–27; Jud 1,14–15.
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Iskolai hitoktatás? a

Lesz hittan jövőre? 
Milyen lesz a hitoktatás jövője?

g  K O D Á C S Y - S I M O N  E S Z T E R

b Kis túlzással azt mondhatjuk, egyházunk közéletét az elmúlt néhány hónapban az új köznevelési törvény által 
létrejött lehetséges új helyzet tematizálta. Kötelező erkölcstan-, illetve hit- és erkölcstanórák. Olyan kétségtele-
nül pozitív kezdeményezés, amely az emberi élet számos megkerülhetetlen, fontos kérdésében végre szervezet-
ten is gondolkodni tanítja a fi atal generációt. Hittanórák közelébe hozhat esetleg olyan diákokat is, akik egyéb-
ként távol maradtak volna templomtól és egyháztól. Ugyanakkor szinte megoldhatatlan mennyiségű kérdést 
hoz magával, elsősorban szervezési, személyi és fi nanciális problémákat.

Egyházunk időben kezdett foglalkozni a feladattal. Eljutottunk bizonyos eredményekig, vannak viszont meg-
válaszolandó kérdések, amelyekkel azért nem tudunk érdemben foglalkozni, mert még nem születtek meg a 
törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések. Annyi a megoldandó kérdés, hogy amikor ezt a lapszámot 
szerkesztjük, még nem tudjuk, valóban bevezetésre kerül-e az új tantárgy 2013 szeptemberében, vagy esetleg 
módosítják a határidőt. Mindenesetre szívesen tárjuk az Olvasók elé az alábbi cikksorozatot: egy összefogla-
ló tanulmányt és a különféle helyzetből, szemszögből megszólaló problémafelvető és bátorító sorokat. A szer-
kesztő pedig szívesen felhívja az Olvasók fi gyelmét arra a minden problémalátáson átsugárzó reménységre és 
elkötelezettségre, amellyel a legkülönfélébb helyzetből szólalnak meg a lelkészek a hitoktatásról és a fi atal ge-
nerációval való foglalkozásról.

Iskolai hitoktatás?
Szembenézés egy lehetséges új helyzettel

alisztikamenetes eszkatológiára (2000)17 című kétkötetes 
munkájában. A pokolbéli örök gyötrelmek összeegyeztet-
hetetlensége a Jézus Krisztus Atyjában való hittel manap-

 17 Allerlösung. Annäherungen an eine entdualisierte Eschatologie. 
Neukirchener, Neukirchen-Vluyn, 2000. A szerző a berni teológiai 
fakultás rendszeres professzora.

ság már olyannyira nyilvánvaló, hogy a mindenség végső 
kiengesztelődése Isten által és Istennel nemcsak minden 
kétséget kizáróan hihető, hanem teológiai értelemben ér-
vényes parancsként oktatható is. Mivel Isten „mindenkit 
egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenkin megkönyö-
rüljön” (Róm 11,32).

Fordította Blázy Árpád

Kedd délután, hittanóra az iskolában. Összegyűlik néhány 
alsós, később pedig néhány felsős gyerek. A legtöbben evan-
gélikusok, vasárnap templomba is jönnek a családjukkal. 
Van, aki lelkesen jár hittanórára, mert jókat szoktunk be-
szélgetni, és van, aki csak azért jön, mert a szülei küldték. 
Ma tovább kellene vennünk Ábrahám történetét. Vagy be-
szélgessünk inkább a barátságról és az osztályukban fellé-
pő konfl iktusokról? Mi a jobb megoldás? 

A következő tanévtől sok változás jelenik meg a hit-
oktatás gyakorlatában. Akkor mi lesz a jobb megoldás – 
számunkra és az iskolai hitoktatásban részt vevő diákok 
számára?

Új törvény, új helyzet 

2011 decemberében az Országgyűlés elfogadta az új, nem-
zeti köznevelésről szóló törvényt, amely szerint „az álla-
mi általános iskolában az erkölcstanóra vagy az e helyett 
választható, az egyházi jogi személy által szervezett hit- és 
erkölcstanóra a kötelező tanórai foglalkozások része”1 lesz 
heti egy órában. 

Az óvodában, a középfokú oktatásban és a kollégium-
ban folyó hitoktatás eddigi gyakorlatán nem változtat a tör-

 1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011/CXC. törvény 35. § (1).
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vény. Előírja viszont a nevelési-oktatási intézményeknek, 
hogy kötelesek együttműködni a hit- és erkölcstanoktatás-
sal kapcsolatos feladatokat ellátó egyházi jogi személlyel, 
és kötelesek biztosítani az oktatáshoz szükséges tárgyi fel-
tételeket, valamint a jelentkezés és a működés feltételeit.2 
Vagyis az iskola köteles a rendelkezésére álló eszközökből 
helyiséget biztosítani a hittanórához,3 továbbá megadni a 
jelentkezéshez szükséges tájékoztatás lehetőségét. 

A hittanórák tartalmába továbbra sem szólhat bele sem 
az iskola, sem az állam, azt kizárólag a hitoktatást végző 
egyházi jogi személy határozhatja meg „az adott egyház 
iránymutatása szerint”.4 Az adott egyház felelős továbbá 
a hitoktatás foglalkozásainak és a hitoktató munkájának 
az ellenőrzéséért, valamint a hitoktatásra történő jelent-
kezés megszervezéséért is minden egyes általános iskolá-
ban. A köznevelési törvény a hitoktató személyére nézve 
azt írja elő, hogy a hitoktatást végző személynek valami-
lyen hitéleti felsőfokú képesítéssel és az illetékes egyház 
megbízásával kell rendelkeznie.

A főbb változások

A 2013 szeptemberétől az állami általános iskolákban meg-
valósuló hitoktatás alapvetően tehát három tulajdonsága 
miatt fog különbözni az eddigi hitoktatástól: jellege, idő-
pontja és helyszíne miatt. 

A legnagyobb átalakulást a jellegében megvalósuló vál-
tozások fogják előidézni. Míg korábban fakultatív hittanra 
azok jelentkeztek, akik szívesen maradtak bent az iskolá-
ban valamely hétköznap délután azért, hogy részt vegye-
nek az evangélikus hittanórán, most ehhez képest a leg-
nagyobb különbség abban fog állni, hogy mindenkinek 
hoznia kell egy döntést valamely óra mellett. Sokszor hal-
lani a törvény téves értelmezését – még oktatási szakem-
berektől is –, amikor kötelező hittanról vagy kötelező er-
kölcstanról beszélnek. Mindkét változat tévedés. Az igaz-
ság nem az, hogy valamely tanóra lesz kötelező, hanem a 
két tanóra közötti választás lesz kötelező. Míg korábban a 
szülő semmilyen választás kényszere előtt nem állt, vagy-
is nem volt köteles gyermekét beíratni valamilyen erkölcs-
tan- vagy hittanoktatásra, addig most nem lehet elkerülni 
ezt a döntéshelyzetet. Míg korábban többnyire csak azok a 
szülők íratták be gyermeküket a hittanórára, akiknek ha-
tározott szándékuk volt valamilyen formában hittanórá-
ra járatni a gyermeket, addig most mindenkinek válasz-
tania kell valamit. 

 2 A nemzeti köznevelésről szóló 2011/CXC. törvény 35. § (2)-(4).
 3 A köznevelési törvény hit- és erkölcstanórának nevezi az egyházak 
által meghirdetett, korábban röviden hittanórának nevezett tanórát. 
Az egyszerűség kedvéért jelen írás a hit- és erkölcstanórát rövidítve, 
hittanóraként is megnevezi.
 4 A nemzeti köznevelésről szóló 2011/CXC. törvény 35. § (3).

A második legnagyobb különbség az időpontból fog 
adódni. Míg korábban iskolai tanítási időn kívül – példá-
ul kedd délután – került sor a fakultatív hittanórára, addig 
szeptembertől ez elsősorban az órarendbe illesztett foglal-
kozások részéve válik. Nem az lesz tehát a kérdés a gyer-
mek és a szülő számára, hogy a gyermek hazamenjen-e 
kedd délután vagy maradjon az iskolában hittanórán, ha-
nem hogy az órarendben az erre a foglalkozásra kijelölt 
időpontban mely órán vegyen részt: erkölcstanórán vagy 
valamely egyház hittanóráján.

A harmadik lényegi változás a helyszín miatt követke-
zik be: mivel a hittanóra az iskolai foglalkozás része lesz, 
ezért azt elsősorban az iskolában kell megtartani. Egy ki-
vétel lehetséges: előfordulhat, hogy a lelkész vagy a hittan-
tanár nem tudja az erkölcstanórával egyidejűleg megtarta-
ni a hittanórát. Ebben az esetben az érintett diákok szülei-
nek írásbeli egyetértő nyilatkozata alapján az igazgató és a 
lelkész vagy hittantanár megállapodhat arról, hogy a hit- 
és erkölcstanórák megtartására más időpontban az isko-
lában vagy más időpontban az iskola épületén kívül kerül 
sor. Ennek gyakorlati megvalósulásához azonban minden 
résztvevő beleegyezése mellett arra van szükség, hogy az 
órarend ezt lehetővé tegye, vagyis a hit- és erkölcstanórák 
a tanítási nap utolsó órájára kerüljenek.

A főbb kérdések

Az új helyzet számos olyan kihívással és dilemmával állítja 
szembe a lelkészt, a hittanárt és az egész egyházat, ame-
lyekre választ adni nem lehet – különösen olyat nem, amely 
minden helyzetben mindig helyénvaló lehet. Ezért jelen 
írásban is csak azt a célt tarthatjuk szemünk előtt, hogy 
minél inkább célravezető kérdéseket tegyünk fel, amelyekre 
a saját körülményei között mindenki minél jobban hasz-
nálható választ tud adni. 

A hitoktatás jellegében bekövetkező változásból adódó 
legfontosabb kérdések a következők: Mit fog jelenteni mind-
ez az egyházak számára? Mit fog jelenteni ez a változás az 
evangélikus hitoktatás számára? Vajon a választás kénysze-
re miatt több szülő fog úgy dönteni, hogy a gyermekét hit-
tanórára járatja? Vajon a választásból adódó többféle lehe-
tőség kapcsán el fognak-e gondolkodni a szülők azon, hogy 
épp evangélikus hittanórára írassák be gyermeküket? A kér-
désekre adható válaszok annyira kiszámíthatatlanok, hogy 
azoknak még a körvonalazására sem mer senki vállalkozni. 
Azt valószínűsíthetjük, hogy az a szülő, aki eddig is beírat-
ta gyermekét fakultatív hittanórára, most a kötelezően vá-
lasztható hittanórát fogja előnyben részesíteni. Azt is sejt-
hetjük, hogy sok olyan szülő lesz, aki semmilyen körülmé-
nyek között nem választaná gyermekének egyik hittanórát 
sem, és biztos az erkölcstanóra melletti döntésében. S el-
képzelhetjük azt is, hogy a leendő elsős és ötödikes szülők 
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között van egy olyan réteg, aki még nem biztos a döntésé-
ben. Vajon ők milyen szempontok alapján fognak dönteni? 
Milyen mértékben fogja befolyásolni választásukat a helyi 
lelkész vagy hittanár iránti szimpátia, az egyházról hallott 
vagy olvasott információk összessége, az evangélikus múlt 
és jelen, a hitoktatás tananyaga vagy a hitoktatásban hasz-
nált eszközök? Mennyiben fogják meghatározni a döntést 
olyan praktikus szempontok, mint valamely órán teljesí-
tendő kisebb követelményszint vagy például a kedvelt osz-
tálytárs korábban már meghozott döntése?

Példa lehet a szubjektív döntési tényezőre az, amit az 
egyházi iskolákban tanító hittanárok és lelkészek már rég-
óta tapasztalnak, s ami az állami iskolákban zajló hitokta-
tás folyamatában új probléma lesz. A délutáni, fakultatív 
hittanórának eddig nem volt tantárgyi riválisa. Volt ugyan 
más, sokkal csábítóbb program: például focizni, „plázázni”, 
a haverokkal lógni vagy egyszerűen csak hamarabb haza-
érni. De adott esetben olyan gyermek is akadt, aki jobb dél-
utáni elfoglaltságot nem tudván (vagy mert „jó fej” volt ez a 
lelkész is), hetente két-három hittanórán is részt vett, még-
pedig különböző felekezetek óráin. Az új rendszerben ez 
nemcsak lehetetlenné válik, hanem akaratlanul is versen-
géssé válhat. Az erkölcstanóra és a különböző hittanórák 
ugyanis ugyanazon osztály (vagy osztályok) számára egy 
időpontban lesznek megtartva, így nehéz lesz bármilyen 
tananyaggal is versenyre kelni a diákok előtt akkor, ami-
kor a másik tanár az osztály másik részével például min-
den órán fi lmet néz, vagy éppen az udvaron játszik. 

Egy választásban szereplő döntési lehetőségek mindig 
versenyhelyzetet teremtenek. Elkerülhetetlen kimonda-
ni, hogy az itt előálló szituációban versenybe kerül egy-
mással az erkölcstan és a hittan, de versenybe kerülnek 
egymással a különböző egyházak által meghirdetett hit-
tanórák is. Létezhet-e egészséges versenyhelyzet? Lehet-e 
úgy gondolni erre a szituációra, mint amely a külső kihí-
vások által belső önvizsgálatra hív – például a hitoktatás 
terén –, s amely megújulásra késztet? Sokszor minden-
ki hibáján kívül kerülhet versenyhelyzetbe két hittanóra. 
Például milyen hittanórára írassa be az a szülőpár a gyer-
mekét, akik két különböző felekezethez tartoznak? Vagy 
még ha a legjobb szándékot is feltételezzük, akkor is elő-
fordulhat, hogy – például az órarendi kötöttségek miatt 
– két különböző felekezetű hittanóra egymás alternatí-
vájaként jelenik meg. El lehet-e kerülni így a konfl iktu-
sokat, a rossz érzéseket? 

A versenyhelyzet felismerése során az első gondolat 
sokszor az, hogy nem jó dolog részt venni egy verseny-
ben, különösen, ha azt nem is önként választottuk. De jó 
megoldás-e az, ha kimaradunk a versenyből? Jobb megol-
dás-e kimaradni egy versenyhelyzetből, mint részt venni 
abban? Ki lehet-e maradni ebből a választási szituációból?

A jelenlegi versenyhelyzetre sokféleképpen tekinthe-
tünk. Ha embertelen emberhalászatra gondolunk, akkor 

nincs az a lelkész vagy hittanár, aki szívesen részt ven-
ne benne. Ha saját teljesítményeket fi togtató versengésre 
gondolunk, akkor is negatív és destruktív jelenséggel ál-
lunk szemben.

De gondolhatunk másként is a kialakuló helyzetre. Egy 
jó verseny során nem szükségszerű a versenytárs földbe 
döngölése. Egy jó versenyben mi dönthetjük el, hogy med-
dig érdemes a célokért küzdeni. Igaz, hogy a törvény által 
meghatározott feltételeket nem mi szabtuk meg, de még-
sem kell az örök vesztesek, a versenyt tagadók vagy azt ele-
ve feladók csoportjába tartoznunk. A helyzetet tehetjük jó 
versennyé is, ha nem úgy tekintünk arra, mint amelyben 
a legmagasabb létszámot elérő csoport a nyertes, hanem 
mint amelyben a jelenlét a fontos. S nem csak azért, hogy 
elmondhassuk, hogy „mi is indultunk”. Sokkal inkább a 
valódi jelenlét miatt.

Az adott helyzetben talán egyetlen rossz választás lé-
tezik: ha nem vagyunk jelen. Előfordulhat ugyanis, hogy 
egy család, amelynek tagjai egyébként nem evangéliku-
sok – vagy evangélikus gyökerei vannak, de nem találko-
zott még a helyi hitoktatóval vagy lelkésszel –, épp az is-
kolai jelentkezés során szeretné evangélikus hittanórára 
íratni gyermekeit. Talán azért, mert ez a legszimpatiku-
sabb megoldás számukra. Vagy akár azért, mert megtet-
szett nekik egy karácsonyi ének. Vagy csak azért, mert ez 
tűnik számukra a legkevésbé rossz döntésnek. A jelenlét 
azért fontos, hogy ezek az érdeklődő, kereső, nyitottsá-
got mutató emberek megtalálhassanak minket. Ha majd 
nem is indul abban az iskolában evangélikus hittanóra 
– akár létszámhiány miatt, akár például órarendi korlá-
tok miatt –, egy beszélgetés, egy ismerkedés erejéig így is 
megkerestek minket. A helyzet nehézsége ellenére talán 
az egyetlen rossz választás az, ha nem jelenünk meg a vá-
lasztható lehetőségek között.

Nehézségek és kihívások 

Megjelenni és jelen lenni azonban nem lesz egyszerű. Az 
órarendi keretek között megtartott, kötelezően választható 
hittanóra ugyanis számos gyakorlati kérdést felvet. Hogyan 
fogja egy lelkész ellátni a nagyváros vagy az 50 kilométe-
res szórványkörzet több tucat iskolájában a hitoktatást? 
Ráadásul ha az órarend épp nem teszi lehetővé az osztá-
lyok vagy évfolyamok szerinti összevonást, akkor hogyan 
fogja ezt megtenni minden iskolában több évfolyamon és 
osztályban? Mindezt az órarend különböző időpontjaiban? 
Nemcsak a feladatok ellátásához, de már a lehetőségek fel-
méréséhez is kevés a munkába állítható hittanár, és kevés 
az egyébként is sokszor túlterhelt lelkészek ideje. 

A gyakorlati megvalósítás számos kérdést felvet, ame-
lyet csak tovább bonyolítanak az egyelőre még tisztázat-
lan fi nanszírozási kérdések. Noha arról még folynak a 
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tárgyalások, hogy milyen létszámú csoportot milyen ke-
retből lehet majd fi nanszírozni, annyi bizonyos, hogy 
csoportot indítani akár egy jelentkezővel is lehet. De mit 
tegyen a lelkész vagy a hittanár, ha például a fi zikai tá-
volságok miatt nem tud elmenni az adott iskolába meg-
tartani a hittanórát? Mit tanácsoljon az egyébként hozzá 
jelentkező diákoknak: válasszák az erkölcstant, vagy jár-
janak valamely más felekezet hittanórájára? Bármelyiket 
választja is a diák, fel kell tenni a kérdést, hogy – külö-
nösen az egész napos iskola mellett – lesz-e a gyereknek 
annyi ideje, energiája és kedve, hogy az órarendi kere-
tek között igénybe vett hittanórán túl délutáni program-
jai közé még egy – evangélikus – hittanórát beiktasson. 
Vagy akkor elég lesz számára az, ha egy másik felekezet-
hez jár hittanórára? Nem távolodnak-e így el az evangé-
likus gyerekek az egyházunktól?

„Eddig sem kellett minden iskolában evangélikus 
hittanórát tartani, mégsem lett belőle semmi gond” – 
gondolhatjuk most. Való igaz, ahogyan az eddigi fakul-
tatív hittant sem volt kötelező minden általános iskolá-
ban megtartani, úgy most a kötelezően választható hit-
tanórát sem lesz kötelező minden iskolában elindítani. 
Azonban míg eddig évről évre sejthető volt, hogy mely 
iskolákban kell jelen lenni a fakultatív hitoktatással, ad-
dig a helyzet eltérő jellege miatt most érdemes lesz új-
ra felmérni az igényeket, hogy melyek azok az iskolák, 
ahol nagyobb igény van evangélikus hitoktatásra. Elő-
fordulhat, hogy a változó körülmények átrendezik a he-
lyi hitoktatási térképet. 

A szabályrendelet és a további kérdések 

A törvény bevezetése félfelmenő rendszerben történik, 
vagyis a tervek szerint 2013. szeptember 1-jétől az első és 
ötödik osztályosokra vonatkozik, s innen három év alatt 
felmenő rendszerben épül ki a kötelezően választható er-
kölcstan- és hit- és erkölcstanórák rendszere. Az átmeneti 
három évben pedig a kimenő évfolyamokon a fakultatív 
hittanóra lehetősége marad meg, így a lelkésznek ez idő 
alatt egy általános iskolában többféle hittanórát is tar-
tania kellene.

A törvényhez kapcsolódó szabályrendelet olyan továb-
bi kérdések rendezésével foglalkozik, mint a hittanórákra 
történő jelentkeztetés menete, a csoportok összevonásának 
kérdése, a hittanórák szervezési feladatai, az esetleges átje-
lentkezések szabályozása vagy például az értékelés. Ezek-
ben a részletkérdésekben a szabályrendelet törekszik arra, 
hogy a két tanóra azonos módon jelenjen meg: így példá-
ul azonos típusú értékeléssel kell zárni a két tárgyat, a fő-
szabály szerint osztályozással, vagy például mindkét tárgy 
esetében tanév végén lehet átjelentkezni, amennyiben a ta-
nuló teljesíti az átjelentkezés feltételeit. 

Mi lesz az evangélikus hitoktatással?

Ez az új helyzet az egyik legkisebb létszámú történelmi egy-
ház számára rendkívül sok és nagy kihívást jelent. Hány 
iskolában tudunk majd jelen lenni? Lehet-e, szabad-e ezt 
az elénk rakott helyzetet a gyülekezetépítés eszközének te-
kinteni? Ha igen, akkor hogyan végzi el a lelkész a számos 
egyéb munkája mellett a hittanórák napi többórás felada-
tát, vagy hol talál munkába állítható hitoktatót a közelben? 
Ha viszont a kötelezően választható hittant nem tekintjük 
a gyülekezetépítés részének, akkor milyen lesz a gyülekezet 
jövője azok nélkül a fi atalok nélkül, akik nem találtak meg 
minket az iskolai hittanóra keretei között? S mi legyen ennek 
következtében a fi atalok közötti gyülekezetépítés tartalma 
és sajátossága, hogy az ezután is vonzó legyen a számukra?

Ebben a kihívásokkal teli helyzetben naivitás lenne azt 
gondolnunk, hogy minden rajtunk múlik, vagy hogy min-
dent és mindenkit el tudunk érni; de épp ugyanennyire len-
ne felelőtlenség azt hinnünk, hogy nem tehetünk semmit. 
Nem tudjuk, hogy mi lehet a jó megoldás, mi lehet a leg-
jobb stratégia egyházunk és gyülekezeteink számára a ki-
alakuló új helyzetben. Megtenni mindent a lehető legtöbb 
– s természetesen a lehető legjobb minőségű – hittanórá-
kért, vagy nem törődni az új rendszerrel s csak az eddig is 
elvégzett gyülekezeti munkára koncentrálni? Nem ismer-
jük a jelenleg kialakuló rendszernek sem a rövid távú, sem 
a hosszú távú hatásait – sem az ifj úsági munkára, sem a 
gyülekezet életére nézve. Elképzeléseink vannak, vélemé-
nyek mindenfelől elhangzanak, pozitív és negatív hozzáál-
lások egyaránt ismertek. Tettrekész lelkészek már hetek óta 
iskolaigazgatókkal leveleznek, mások várnak, amíg a felté-
telek egyértelművé válnak. A felmerülő kérdések és prob-
lémák s a menet közben összegyűjtött tapasztalatok meg-
vitatása és értékelése sokat segíthet majd abban, hogy tisz-
tább képet lássunk akár már fél év múlva vagy a következő 
tanév beiratkozási időszakában. A tapasztalatok, ötletek, 
jól működő kezdeményezések megosztása fontos feladat 
lesz a lelkészi és hittanári közösségekben, és sokat segíthet 
majd egymás munkájának támogatásában. Ahhoz viszont 
addig is az egyetlen „vesztes” stratégiájú problémakezelési 
módszert próbáljuk meg elkerülni: azt, amikor kivonulunk 
a szituációból, és feladjuk a kezdeti jelenlét lehetőségét is.

Az új hittantantervek 

Az új köznevelési törvény alapvető változásokat hoz a hitok-
tatás terén. A tartalmi újítást mégsem a törvény által előírt 
korlátozások vagy épp lehetőségek fogják adni. Éppen egy 
évvel ezelőtt az Evangélikus Hittudományi Egyetemen tar-
tott dies academicus egyik délutáni munkacsoportjának 
beszélgetése afelé terelődött, hogy a jelenlegi hittan tan-
terveket és tankönyveket érdemes lenne felülvizsgálni és 
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újragondolni. Ezen a megbeszélésen több mint ötven lel-
kész és hittantanár értett egyet abban, hogy a húsz éven át 
használt tantervek sok szempontból még mindig jók, de két 
évtized elég hosszú idő ahhoz, hogy felülvizsgáljuk és új-
ragondoljuk a tantervekben megjelenő témák aktualitását, 
rendszerezését, szemléletét. A korábbi tantervekből például 
számos olyan téma hiányzik, amely alapvető bibliai taní-
tás vagy a diákot érdeklő életkérdés – s bár a hittant tanító 
személy ezeket legtöbbször tárgyalja hittanórán, mégis jó 
lenne, ha erre a tantervek is lehetőséget és motivációt biz-
tosítanának. Az eddig használt tantervekben továbbá több 
olyan téma is található, amely nehezen tanítható vagy – már 
– nem az életkori sajátosságoknak megfelelő. Húsz év egy 
tanterv életében sok idő. Anélkül, hogy szentimentálisak 
lennénk, kimondhatjuk, hogy két évtized alatt változnak a 
kérdések, változik a társadalom (s vele együtt a gyülekezeti 
közösségek), változik a diákok szemlélete, változnak a ko-
rok. A tanterveknek és a hozzá kapcsolódó tankönyveknek 
új kihívásokkal kell szembenézniük, s ezeknek megfelelően 
kell az evangélium örök tanítását továbbadniuk.

Az új köznevelési törvény nem szól – és nem is szólhat 
– bele a hitoktatás tartalmi kérdéseibe. A kialakult helyzet-
ben a törvényi változások legfeljebb külső aktualitást ad-
nak a tartalmi újításra irányuló belső motivációnak. A hit-
oktatás külső, főleg szervezési körülményeit meghatározó 
szabályozás összesen kétféle módon van ok-okozati kap-
csolatban a hitoktatás belső, tartalmi kérdéseivel. Egyrészt 
konkrét – de kizárólag saját döntésünk által felvállalt – ha-
táridőt ad annak a munkának, amelynek célja, hogy a hit-
oktatást közelebb hozza a diákok életéhez. Másrészt pedig 
arra késztet, hogy feltegyük magunknak a kérdéseket: Ho-
gyan, mivel jelenik meg az egyház ebben az új kihívások-
kal teli helyzetben? Milyen tájékoztatóval és ismertetővel 
s legfőképpen milyen tantervekkel, tankönyvekkel, tarta-
lommal mutatjuk be mindazt, amiben hiszünk?

Kapcsolatot kialakító szemlélet 

A katechetikai munkacsoport által kidolgozott tantervekben 
az alapvető változás az, hogy a teológia 19. századból szárma-
zó hagyományos felosztására épülő tematikus évek helyett 
témacentrikus, az életkérdések szerint tematizált megközelí-
tést követnek. Szemléletük minden egyes téma kidolgozásá-
nál két pillérre épül: egyrészt a diákok élethelyzetét és életkér-
déseit, másrészt a Biblia tanítását és útmutatását tartják szem 
előtt. A cél az, hogy a bibliai üzenet és a diákok élethelyzete 
úgy kapcsolódjon össze, hogy egyik se veszítsen érvényéből, 
mégis valódi kapcsolódás jöjjön létre közöttük. Az egyes té-
mák vagy a tanórák és a diákok konkrét élethelyzeteiből és 
kérdéseiből indulnak ki, s erre a Biblia válaszát adják, vagy 
épp fordítva: a bibliai történetekből és tanításokból indulva 
jutnak el a mai kérdésekig és dilemmákig. Így a hittanórák 

szemléletét hasonlíthatnánk egy vasárnapi igehirdetéséhez. 
Ahogyan a szószéken sem a teológiai diszciplínák alapján 
felosztva hangzik el az igehirdetés – egyik vasárnap bibli-
ai, következő vasárnap egyháztörténeti, majd dogmatikai 
fogalmak és etikai következtetések szerint –, úgy a hittan-
órán sem kellene külön tanévben tanítani a bibliai tanítást 
és az etikai kérdéseket, a dogmatikai fogalmakat vagy épp az 
egyháztörténet által közvetített istentapasztalatot. Mondhat-
juk, hogy egy lelkiismeretes hittanár vagy lelkész eddig sem 
választotta el ezeket egymástól, s a tankönyvekben is jelen 
voltak az ilyen irányú törekvések. Azonban fontos, hogy erre 
az összekapcsolásra maguk a tantervek is késztessék a tanárt 
és a diákot is, hiszen mind az életszerűség, mind a teológia 
természetszerűleg ebbe az irányba mutat. 

Szép, de komoly célok

A kerettantervek – és a hozzájuk kapcsolódó tankönyvek – 
számos célt tűztek ki maguk elé. Míg korábban a hitoktatás 
terén is előtérben állt az értelmi intelligenciára épülő kész-
ségek fejlesztése, addig most ugyanolyan súllyal jelennek 
majd meg az érzelmi intelligencia készségei is, valamint a 
lelki élethez szükséges kompetenciák fejlesztése. Például az 
elhívásról és követésről szóló hittanóra nem szólhat elsősor-
ban arról, hogy megtanuljuk Jézus tizenkét tanítványának 
a nevét (esetleg több szövegváltozat szerint). Ennél sokkal 
fontosabb, hogy megértsük, mit jelentett a vámszedő vagy 
a halász számára Jézus hívó szava, mit jelent ez nekünk ma, 
hogyan halljuk meg Jézus szavát mai világunkban, s mit 
kell tennünk a követéséért. A történetek puszta ismeretén 
túl alapvető, hogy olyan kérdéseket tárgyaljunk meg, mint: 
„Beszélhetünk-e ma irgalmas romáról, ökológiai sáfárság-
ról vagy a virtuális világ bábeli zűrzavaráról?”

A lexikális ismeretátadás mellett legalább akkora súlyt 
kapnak az észlelés és érzékelés útjai, valamint az önálló 
gondolkodtatás. Fontos továbbá a tanuló személyiségfej-
lesztése mind értelmi, érzelmi és lelki téren, ahogyan az 
erkölcsi érzékkel, a lelkiismerettel való foglalkozás is ki-
emelt szerepet játszik az oktatási-nevelési folyamat során. 
A gazdag és sokszínű pedagógiai módszertan remélhetőleg 
lehetővé teszi azt, hogy ne csak passzív befogadás történ-
jen egy-egy hittanórán, hanem aktív részvétel jellemezze 
mind a tanulás, mind a számonkérés folyamatát. Mindezek 
során külön hangsúly kerül arra is, hogy a hittan közössé-
gi mű: a feldolgozás és felfedezés élménye csapatban törté-
nik. A tantervi változások egyik legfontosabb célja pedig a 
tanítványi élet elhívására történő koncentrálás és a tanít-
ványi lét megélésére való bátorítás. 

A felsorolt szempontok amellett, hogy nemes és szép 
célok, a katechetikai munkacsoport által valóban komo-
lyan átgondoltak is. Mindezeket elmondani és leírni per-
sze könnyebb, mint megvalósítani, ám ez utóbbi sem le-
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hetetlen. A célok teljesüléséhez a biztosítékot egyházunk 
lelkészeinek és hittanárainak közössége adhatja a munka-
folyamat és a könyvek tesztelése alatti folyamatos visszajel-
zés és őszinte, építő véleménynyilvánítás útján. 

Egyre mélyebbre és egyre magasabbra

A kerettantervek a témaközpontú megközelítést spirális 
szerkezettel valósítják meg. Minden évfolyamon hét nagy 
téma köré csoportosítva jelenik meg a Biblia tanítása és az 
életkérdések sora, s így minden évben más mélységben, 
más tartalmi hangsúllyal, más bibliai részek alapján ke-
rül elő egy-egy témakör. A tervek szerint a tananyag egyre 
nagyobb összefüggésekben láttatja az adott kérdést, a diák 
pedig egyre jobban elmélyül egy adott téma megismerésé-
ben és megértésében, és egyre közelebb érezheti magához 
a Biblia tanítását és használatát.

A hét fő témakör – néhány jellemző fogalommal és té-
mával – a következő: 

• „Isten–én” kapcsolat. Istennel való személyes kap-
csolat és kommunikáció, az istenhit fejlődése. Éle-
tünk Istené.

• Az „én” kérdése. Keresztény tanítás alapján értelme-
zett önismeret: képességek, tehetségek, korlátok, élet-
cél, értékrend és elköteleződés. 

• Emberi kapcsolataim. Osztály, iskola, munkahely, ba-
rátság, család, párkapcsolat. 

• Társadalom. Kapcsolat a különböző társadalmi réte-
gekkel. Az emberi méltóság fogalmára és az aranysza-
bályra építve a társadalom különböző csoportjaival va-
ló együttélésre és felelős társadalmi részvételre nevelés.

• Egyház és egyházi közösségek. Az egyház hétköznap-
jai és ünnepei, élete és története. Helyem az egyház-
ban és a gyülekezetben. 

• Teremtett világ és tárgyi környezet. Az emberen kí-
vüli világ az Isten – ember – teremtett világ kapcso-
latrendszerben. A világ kezdete és vége, gondviselés 
és eszkatológia. Felelős keresztény élet a technológi-
ai társadalomban. 

• Világvallások és vallási irányzatok. A keresztény 
(evangélikus) hit számára a világvallások, más ke-
resztény felekezetek és a vallási jelenségek által fel-
vetett kérdések.

Hittan: az élet része

A fentebb leírtak alapján a tantervek – különösen az első, 
ötödik és kilencedik osztályban – külön fi gyelmet fordíta-
nak arra, hogy a nem egyházi háttérből jövő gyermekek is 
megértsék a hittanórai tananyagot. Kapcsolódnak továb-
bá más tantárgyakhoz és a diákok egyéb ismereteihez, így 
remélhetőleg a hittan nem elszigetelt tudásként él majd 
tovább a fi atalokban, hanem az élet minden területéhez 
kapcsolódó életszerű ismeretként. 

Az iskolai hittanóra nem helyettesítheti a gyülekezeti 
hitoktatást. A tantervek és a tankönyvek szemléletük sze-
rint ezért nem szeretnének a gyülekezeti alkalmak helyé-
be lépni, épp ellenkezőleg: a diákokat a gyülekezetbe hív-
ják, a gyülekezet felé terelik. Szerencsés esetben a kettő 
között megvalósuló kapcsolatot a tankönyvek elősegíthe-
tik, amennyiben az iskolában azokból tanulnak a diákok, 
a gyülekezeti alkalmakon pedig a hozzájuk igazodó egyéb 
segédanyagokból válogat a lelkész. 

Amint számos lelkészi és tanári találkozón, megbeszé-
lésen kifejezésre került, az új kerettantervek tartalmi válto-
zására igény van, de mindezek a változások az állami sza-
bályozásoktól függetlenül történnek. Cél az, hogy az iskolai 
és gyülekezeti hitoktatáshoz olyan tantervek és segédanya-
gok készüljenek, amelyek fi gyelembe veszik a mai életko-
ri sajátosságokat és életkérdéseket, s amelyek meg tudják 
szólítani a diákokat a bibliai üzenettel. 

A kerettantervekhez készülő tankönyvsorozatnak ne-
héz lesz minden igényt kielégítenie, hiszen másra van 
szükség egy evangélikus szempontból szórványhelyze-
tű iskola összevont alsós évfolyamain, mint egy egyházi 
iskola többségi evangélikus oktatásában, vagy másra az 
órarendi keretek között megtartott kötelezően választ-
ható hit- és erkölcstanórán, mint a gyülekezeti hitokta-
tásban. A terv az, hogy a különböző szempontok a rea-
litás keretein belül egyszerre érvényesüljenek mind a ti-
zenkét évfolyam hittanóráit segítő tankönyvekben. Ezen 
túl pedig a rendelkezésre álló technikai eszközökkel él-
ve minél sokszínűbb, minél több igényt kielégítő segéd-
anyagokkal könnyítsük meg a hittanórára készülő taná-
rok és lelkészek munkáját, s tegyük vonzóbbá és életsze-
rűbbé a diákok számára az éveken át tartó hittanórákat 
– legyen az akár órarendi keretek közé iktatott, akár gyü-
lekezeti délutáni alkalom. 
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Sajátos szemszögből a

Sajátos szemszögből
A csömöri tapasztalatok

g  J O H A N N  G Y U L A

A csömöri általános iskolában a rendszerváltáskor elhatá-
rozták, hogy az etika és a hittan tantárgyat órarendbe ik-
tatva tanítják, kihasználva a történelmi lehetőséget. Azóta 
– több mint húsz éve – ebben a rendben tanítunk. A kato-
likus, református, evangélikus gyerekek felekezeti hittanra 
mennek, a többiek pedig etikára. Voltak, akik nagyon örül-
tek a változásnak, és voltak, akik nyíltan vagy a háttérben 
maradva kritizálták. Mégis az évek során beállt, megszilár-
dult a bevezetett új oktatási mód sokak közös akaratából.

A tapasztalataink sokrétűek. A lehetőségeink az isko-
la által biztosított keretekhez mértek, mégis teljesen más 
első, második, harmadik, negyedik órában hittant taníta-
ni, mint a tanítás előtt vagy éppen hetedik-nyolcadik órá-
ban. Már a rendszerbe lépéskor, az első osztály első szer-
vező alkalmán ott vannak a hitoktatóink, és a szülőkkel 
találkozva egyeztetik, hogy a gyerekek valamelyik feleke-
zeti hittant, illetve az etikát választják-e. A hittancsopor-
tokban az általános iskolai tanulmányaik végéig kísérjük 
őket. A gyerekeknek lehetőségük van arra is, hogy az el-
ső egy-két évben váltsanak az etika és a hittan között. Ezt 
a szülők kérésére, az osztályfőnök és a hitoktatók közötti 
megbeszélés alapján rugalmasan kezeljük.

A hittanos osztályainkba járó gyerekek 20-25 százaléka 
nincs megkeresztelve. Úgy látjuk, hogy a Csömörre betele-
pülő, az egyházaktól eltávolodott családok egyik első lépé-
se a gyülekezet felé az, hogy a gyerekeiket beíratják a hit-
tanra. Feladatunknak érezzük, hogy ezeket a családokat a 
gyerekek kísérésén keresztül hozzuk közelebb az egyház-
községhez. Persze itt vannak örömteli és szomorú élménye-
ink is. Az egyházi háttérrel nem rendelkező hittanosaink 
közül nem könnyű a konfi rmációra megnyerni a gyereke-
ket. Nem lehet elvárni, hogy ők ezentúl a gyülekezeti élet-
ben is úgy részt vegyenek, mint azok, akik az evangélikus 
közösségben nőttek fel. Nem is cél ez, ezek felé a családok 

felé mégis élhetünk a folyamatos meghívás lehetőségeivel. 
Hívjuk a gyerekeket a hittantáborokba, a templomi évnyi-
tóra vagy éppen az ökumenikus tanévzáróra. Hívjuk – és 
ők hívják egymást – a vasárnapi iskolánk korosztályos cso-
portjaiba, ahol tematikusan tervezett éves rendben taní-
tunk, már a gyülekezet keretein belül. Hívjuk őket a gyüle-
kezeti nagy megmozdulásokra, megkapják az értesítő kiad-
ványainkat, újságjainkat. Egyszóval kialakul egy rálátásuk 
az életünkre. Talán ennek is köszönhető, hogy a települé-
si arányainkat meghaladó hittanlétszámmal taníthatunk. 

A meghívás, befogadás lehetősége persze nemcsak szá-
mukra fontos, hanem a gyülekezetünknek is. A nyitásra 
tanítja tradicionális közösségünket ez a kihívás. Találkoz-
va olyanokkal, akik végig tanultak a nyolcéves hittanok-
tatásunkon, és mégsem csatlakoztak a gyülekezethez, azt 
látom, hogy reménység szerint kaptak egy pozitív képet az 
elhivatott hittantanárról, lelkészről, egyházról. Hiszen a 
ma társadalmában számolnunk kell azzal, hogy amit tud-
nak rólunk, ahogy látnak minket, azt nem mi tanítottuk, 
nem mi láttattuk magunkról. Küzdünk időnként ezzel a 
torz egyházképpel, néha lehetetlen elvárásokkal fordul-
va egyházunk vagy önmagunk felé. Úgy látom, ha élhe-
tünk a – persze ésszerű keretek között – kapott lehetősé-
geinkkel, akkor annak identitáserősítő hatása van. Ha pe-
dig ezekben a gyerekekben életük egy-egy fordulópontján 
csak egy kicsi is előjön, életre kel abból, amit az évek alatt 
tanultak, akkor ezzel is életeket menthetünk. Gyülekeze-
tünk számára pedig fontos a tudat, hogy ilyen módon is 
jelen vagyunk településünk életében, sok olyan kapcsola-
tot tartunk fenn és hordozunk, amely éppen ennek a le-
hetőségnek köszönhető, mind faluközösségi, mind öku-
menikus szinten. 

Adja Isten, hogy a kapott lehetőségeinkkel bölcsen, 
megfontolva élhessünk!
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Kötelező hitoktatás versus szórványhelyzet
g  A R A D I  A N D R Á S

Előre is szeretném leszögezni, hogy nem a hitoktatás kötele-
ző bevezetése az, ami aggaszt, hiszen alapvetően örülnünk 
kell az új lehetőségnek, és amennyire tudjuk, kihasználni 
a benne rejlő lehetőségeket.

Mielőtt leírnám kérdéseimet, kételyeimet, szeretném 
röviden vázolni, hogy az eddigi fakultatív hitoktatás ho-
gyan biztosította a szórványhelyzetben lévő gyülekezetek 
hitoktatásának megszervezését.

Magyarországon vannak egyházi iskolák, ahol kötelező 
jelleggel, reménység szerint évfolyamonként elegendő számú 
evangélikus hittanossal folyik a hitoktatás, illetve azokon a 
településeken, ahol kevés számú állami iskolában nagy szá-

zalékos arányban van jelen az evangélikusság, értelemsze-
rűen évfolyamonként meg lehetett szervezni a hitoktatást. 
Ez egyházunk viszonylag jelentős részére azonban nem igaz. 
Több olyan egyházmegye van (ide tartozik a tolna-baranyai 
is), ahol egy gyülekezethez több település tartozik (egykori 
anyagyülekezetek szórványaikkal), és ma már egy gyüleke-
zetet alkotnak. Ez azt jelenti, hogy egy gyülekezet területén 
tíz-tizenöt falu, lakott település, város is lehetséges, mindez 
akár ugyanennyi iskolával (kisiskolák!). A fakultatív hitok-
tatás lehetővé tette, hogy ilyen terepen 1–4. osztályig, illetve 
5–8. osztályig, akár több településről is összevontan végezzük 
a csoportok kialakítását, oktatását. Ez természetesen azt je-

A megújuló hitoktatás kérdéséhez
A nagy gyülekezet szemszögéből

g  P Á N G Y Á N S Z K Y  Á G N E S

Pilisen a hittanórák szervezése minden év elején óriási fel-
adat. Az utolsó órák utáni sávban kell elhelyezni igen nagy 
mennyiségű hittanórát, és egyeztetni kell a többi felekezettel 
is a terembeosztást illetően. Sokunkat tölt el kérdésekkel és 
aggodalommal, hogyan fogjuk tudni megszervezni az óra-
rendbe illeszkedő hitoktatást. Az előkészületek során azon-
ban egyre nagyobb lehetőséget látunk ebben a változásban.

Az órarendbe illeszkedve jobb időkihasználással tud-
juk majd a hittanórákat szervezni és megtartani. Termé-
szetesen ehhez szükséges, hogy az iskolákkal már jó előre 
egyeztessünk – ökumenikus szinten is –, hogy mindenki 
számára biztosított legyen a megfelelő órarend és idő. Bí-
zunk abban, hogy kevésbé fáradt hittanosok lesznek így 
az óráinkon. Ha az órarend miatt szükséges, a gyüleke-
zeti terembe is át tudjuk vinni a hittanórát. Megoldandó 
kérdés lesz a nem helyben tartott hittanórák logisztikája.

Hittanóráink többsége megfelelő létszámú egy hittan-
órához is, azonban egy-két osztály szükséges összevonása 
nem elképzelhetetlen. Itt is előre látnunk kell majd a hely-
zetet, és időben kommunikálni az összevonás szükséges-
ségét az iskola felé.

Reménységünk, hogy az eddig is szolgálatot végző hit-
oktatók az új rendszerben is tudják majd vállalni a hitokta-
tást. A végzettséghez kötődő hitoktatás egyelőre még meg-

oldandó kérdéseket vet fel, erre nézve szükséges lesz egy 
egyházi szintű egyeztetés a hitoktatók képzési és fi nanszí-
rozási kérdéseiről.

Még nagy gyülekezetben is felmerül a kérdés, hogy va-
jon mit fog jelenteni az erkölcstan és a hittan közötti vá-
lasztási lehetőség a szülők és a gyerekek számára. Bízunk 
abban, hogy az elmúlt évtizedekben végzett hitoktatás ele-
gendő alap lesz arra, hogy akik eddig a hittant választották, 
ezután is ezt válasszák. A választást azonban jó értelemben 
elő is lehet készíteni. Gyülekezeti szinten, presbitériumban, 
családos alkalmakon és gyerekeknek szervezett alkalma-
kon szükséges beszélni a kérdésről és jelezni a családok fe-
lé, hogy változatlan lesz a hittanhoz való hozzáállásunk és 
elkötelezettségünk, csupán az új keretekhez alkalmazko-
dunk. Gyülekezetünkben több programot és találkozási le-
hetőséget szervezünk erre a félévre, és igyekszünk a gyüle-
kezettől távolabbi hittanos gyerekek családjait is felkeresni.

Reménység szerint minél kevesebb helyen fog előfor-
dulni az, hogy az iskola vagy a pedagógusok részéről ellen-
érzést kelt a hittanórák tanrendbe való illeszkedése. Ezt a 
kérdést nagy türelemmel és empátiával kell kezelni, bízva 
abban, hogy az átállás időszaka után mindenki hozzászo-
kik az új rendhez, és a hittanórák az iskolai tanrendben is 
megbecsült helyen szerepelnek majd.
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lentette, hogy a négy évfolyamban együtt próbáltuk átvenni 
az első négy év anyagát, saját tanmenettel, igazodva az első-
sök és negyedikesek életkorához is. Tanmenet, amelyből ösz-
szeállíthattuk az oktatást, természetesen van, de a különböző 
életkorra kidolgozott feladatok már nincsenek. Többször föl-
vetettük LMK-n, hitoktatásról szóló megbeszéléseken, hogy 
ilyen rugalmas, azonos témakörökhöz kapcsolódó, de elté-
rő életkorúakra kidolgozott feladatok hiányoznak hitoktatá-
si eszköztárunkból. Jobb híján vagy az elsősök is dolgoznak 
negyedikes tankönyvből, valamint negyedikesek másodikos 
tankönyvből, vagy magunk állítottunk össze valamilyen át-
hidaló megoldást, vagy elfelejthettük a feladatmegoldásokat, 
maradt a passzív történetfeldolgozás. Mindenesetre az össze-
vont csoport lehetőségével távolabbi településekre is eljuthat-
tunk, ahol sokszor csak egy-két evangélikus család, gyerek 
él. Biztosítva volt számukra is a hitoktatás elérésének lehe-
tősége. Az, hogy a fakultatív hitoktatás ráadásul nem feltét-
lenül iskolában történt, olyan települések evangélikus gye-
rekeinek összefogását is lehetővé tette, ahol nincs helyben 
iskola, a gyerekek különböző településekre járnak iskolába, 
de egy családnál megoldható a közös hittan.

A bevezetendő kötelező hitoktatás sok kérdést hoz elő az 
eddigi megszokott rendszer újragondolását illetően. A Bony-
hád és környéki gyülekezetek (Hidas, Kismányok, Bátaapáti, 
Alsónána – ezek egykor anyagyülekezetek voltak a háború 
előtt) területén hét érintett általános iskola van. (Ebbe nem 
számolom bele azokat az iskolákat, amelyek más gyülekeze-
tek területén vannak, de gyülekezetünk gyermekei járnak 
oda.) A gyülekezet hittanosai közül legtöbben a helyi két is-
kolába járnak Bonyhádon. A többi iskolába jelenleg egytől 
öt főig járnak iskolánként. Nem tudom, hogy az új helyzet-
ben ezeket a gyerekeket hogyan tudjuk majd hitoktatásban 

részesíteni, hiszen az eddigi három-négyfős összevont cso-
portok több településről, délutáni foglalkozásban ellátható-
ak voltak. Ha ezt helyben, az iskolában kell megtenni, ak-
kor több helyre kell eljutni egy-két főért, illetve az iskolá-
nak helyet kell biztosítania ugyanezért az egy-két főért. Egy 
kisiskola igazgatója elmondta, hogy ők is ugyanilyen gond-
ban vannak, hiszen a nyolc évfolyam tizenegy-húsz fős osz-
tályokkal működik. Ha egy tizenöt fős osztályban két evan-
gélikus, öt református, öt katolikus és három etikát válasz-
tó gyerek van, patthelyzet alakul ki, hiszen egyik sem éri el 
a hétfős csoportot, és egy időben ennyi terem sem áll ren-
delkezésre (még akkor sem, ha a jól megszokott könyvtár-
helyiséget is belevesszük).

Mi a megoldás? Ki kell mondanunk, hogy ebben a hely-
zetben valakinek (és ez rendszerint a kisebb) a következő 
irányba kell lépnie: 

• a gyerek délelőtt vagy etikára megy, és délután eljön 
a fakultatív módon megszervezett (valószínűleg nem 
fi nanszírozott) evangélikus hittanra; 

• vagy becsatlakozik egy másik hittancsoportba (el-
sősorban protestáns, ha van, de legtöbb esetben ka-
tolikus), megbeszélve a hitoktató kollégával, és ma-
rad evangélikus;

• vagy idővel a szórványhelyzetben élő gyerekek csa-
ládjaikkal csatlakoznak a helyi, többségi felekezethez.

Nem látok tisztán – nyilván a megjelenő szabályrende-
let ezt fi nomítani fogja –, de az az érzésem, hogy az eddig 
fakultatívan megszervezett hittannal ellátott szórványa-
inkban idővel nem fogjuk tudni biztosítani az evangélikus 
hitoktatást. Ez érinti a szórványhelyzet átgondolását is egy-
házunkban. Én magam is várom, hogy valaki segítsen ezek-
ben a folyamatokban tisztán látni vagy megoldást keresni.

Hangos töprengés „törvényről és evangéliumról”
g  Ó C S A I  Z O L T Á N

Furcsa azzal szembesülni, hogy egy adódó lehetőségre úgy 
reagálunk, hogy azonnal a problémákat és a nehézségeket 
látjuk, amelyek kétségkívül vannak. Nem gondolom, hogy 
egy szórványhelyzetben lévő egyház tömegeket fog elérni 
a kötelező hittannal, de talán nem is ez a cél. 

Most ne azzal foglalkozzunk, hogy vajon mi vezette az 
oktatáspolitikát ilyen intézkedésre, de lehet, hogy egy ki-
csit az is benne van, hogy szükség van arra, amit képvise-
lünk. Arra is számítani lehet, hogy kiderül, nem lehetsé-
ges, amit elterveztek, és visszavonják ezt a törvényterveze-
tet, vagy egyszerűen csak kimarad belőle a hittan. De talán 
addig inkább örüljünk neki. 

Elérhetünk olyanokat, akiket a hagyományos gyüleke-
zeti alkalmakon nem találunk, semmilyen formában nem 
szólíthatunk meg. Talán még segítséget is kapunk az isko-
lától, és nem csak a gondot látják bennünk. Nem beszélve 
arról, hogy hátha sikerül néhány jó órát megtartani, és a 
gyerekeken keresztül elérhetjük az egész családot. 

Tegyük fel, hogy a társadalom vagy a társadalomban 
néhányan felismerték: nem nélkülözhető az ember életéből 
az istenhit. Tegyük fel, néhány ember úgy gondolja, hogy 
jót tenne a nevelésnek, ha nemcsak az információ meny-
nyiségét növelnék, hanem beszélnének az ember és Isten 
kapcsolatáról, bocsánatról, szeretetről is. Felkérik az ille-
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A hitoktatás kérdései nógrádi nézőpontból
g  Z S U G Y E L - K L E N O V I C S  K A T A L I N

A Nógrádi Egyházmegyét hitoktatás szempontjából a szór-
ványlét jellemzi: egy-egy nagyobb gyülekezet kivételével az 
iskolai hittancsoportok igen kis létszámmal – nemritkán 
egy-két hittanossal – működnek. Egyházmegyénkben a 
szeptembertől induló kötelező erkölcstan- és hittanoktatás-
sal kapcsolatban felmerülő problémák első csoportja tehát 
a hittancsoportok létszámához kapcsolódik. Ha a csopor-
tok elindulásának lesz egy létszámminimuma, félő, hogy 
az az evangélikus hittanórákat hátrányosan fogja érinteni.

Ha létszámbeli problémák miatt nem tudunk iskolai 
csoportokat indítani, akkor gyülekezeti hittanórák kere-
tében oktatjuk a hittant, amire viszont – az eddigi gyakor-
lattól eltérően – nem jár az állami „hittanpénz”. Termé-
szetesen ez nem azért probléma, mintha lelkészként nem 
éreznénk a gyülekezeti szolgálathoz szorosan hozzátarto-
zó kötelességünknek és elhívásunknak a hittan oktatását, 
de a realitás az, hogy nagyon sok kis gyülekezetben szol-
gáló lelkésznek a jövedelme komoly részét képezi a hitokta-
tói óradíj, amitől így pont ezeket a kicsi, anyagilag erőtlen 
helyzetben levő gyülekezeteket és azok lelkészeit fosztják 
meg. A hittanóradíj kiesése ott is probléma, ahol eddig a 
gyülekezeti hittant hitoktató végezte, hiszen így az ő mun-
káját sem tudjuk fi nanszírozni. 

A délutáni gyülekezeti hittan ugyanakkor azt a kér-
dést is felveti, hogy azok a diákok, akik a hittan helyett er-
kölcstanra járnak az iskolában, nem fognak-e emiatt lemor-
zsolódni – elsősorban a felső tagozatban –, és vállalják-e 
pluszban a hittanórán való részvételt. Felvetődött, hogy 
– ezt kiküszöbölendő – ha nem is indulhat „hivatalosan” 
hittancsoport az egy-egy hittanosunknak, bemennénk az 
erkölcstan idejében hittanórát tartani számukra, így nem 
az erkölcstan melletti plusz elfoglaltság lenne számukra a 
hittan. Illetve felvetődött az ötlet, hogy lelkészek számára 
is jó lenne, ha el lehetne végezni olyan tanfolyamot, amely 
az iskolai erkölcstan oktatására jogosít, így legalább a gye-
rekekkel való kapcsolattartás megoldódna. 

A kis létszámú osztályok miatt jellemzőek egyházme-
gyénkre az összevont hittancsoportok, de sok helyen még 

egy egész alsó tagozatos csoport is csupán négy-öt gyer-
mekből áll, és ha a továbbiakban is összevont csoporto-
kat szeretnénk oktatni, az komoly együttműködést kíván 
az intézménytől, hiszen akkor több osztálynak az erkölcs-
tan- vagy hittanóráját kellene az órarendben egy időpont-
ra igazítani. Az még esetleg lehetséges, hogy a napközi ide-
je alatt oktassunk az iskolában hittant összevont csopor-
tok számára, ugyanakkor ez is rugalmasságot követel az 
adott intézménytől.

Ami felmerült ötletként a lelkészi munkaközösségben, 
hogy esetleg több, egymáshoz közeli gyülekezet alkalmaz-
hatna egy főállású hitoktatót, aki több különböző iskolá-
ba is kijár, azonban ez is sokféle gyakorlati kérdést vet fel: 
például hogy ebben az esetben az iskoláknak egymás kö-
zött is össze kellene hangolni az erkölcstan-, illetve hittan-
órák idejét, ami – látva az iskolák amúgy is sok egyezte-
téssel kialakuló órarendjét – szintén nehéz feladat lenne. 
De ugyanez a probléma akkor is felmerül, ha egy lelkész 
több különböző iskolában oktat hittant. A létszámkérdé-
sek mellett tehát a második kérdéscsokor az időbeosztás 
körül alakult ki, ami a több iskola hittanóráinak összehan-
golása mellett még azt a kérdést is felveti, hogy akár a lel-
készi szabadnap, akár az LMK-nak szabadon hagyott he-
ti egy nap – amelynek délelőttjére lehetőség szerint nem 
terveztünk eddig hittanórákat – tartható-e a jövőben is.

Gyakorlati problémaként merült fel, hogy azokban az 
iskolákban, amelyek helyhiánnyal küzdenek, lesz-e elég 
tanterem a párhuzamosan futó órák megtartására.

Látható ezekből a felvetődött kérdésekből, problémák-
ból, ötletekből, hogy sok minden bizonytalan még a szep-
tem berben induló kötelező erkölcstan- és hittanoktatás-
sal kapcsolatban, bizonytalan, hogy mit hoz a jövő év és 
az az után következők, hogy hogyan fog a gyakorlatban 
megoldódni a hittanosaink oktatása. De bizonyosak va-
gyunk abban, hogy találunk válaszokat, és bizonyosak 
vagyunk abban is, hogy ahogyan eddig, úgy ezután is 
lesz gyülekezeteinkben hitoktatás, legfeljebb más körül-
mények között.

tékeseket – vagy jobb híján illetékeseket –, az egyházakat, 
azok pedig sok feladatukra hivatkozva sóhajtoznak, nyög-
nek, panaszkodnak, hátsó szándékot gyanítanak, majd ma-

gyarázkodnak. Alig van olyan területe a lelkészi munká-
nak, ahol ennyi kudarc éri az embert, mint a hitoktatás-
ban, de legalább ennyi öröm is van benne.
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Helyzetjelentés

A Szentendrei Evangélikus Egyházközséghez tizenhárom 
szórványtelepülés tartozik, ahol a 2001-es népszámlálási 
adatok szerint megközelítőleg 1250 evangélikus él, ebből 
gyülekezetünknek száznegyven-százhatvan családdal van 
kapcsolata. Évente huszonöt-harmincöt keresztelőnk van, 
a családok zömmel öt településről érkeznek. Évek óta heti 
tíz hittanórám van négy településen, négy iskolában, két 
óvodában és egy a gyülekezeti teremben. Jelenleg egyedül 
végzem a szolgálatot. 

Gyülekezetünk területén huszonhat általános iskola 
van, legtöbb helyen évfolyamonként legalább két osztály-
lyal. Ha mindenütt lenne osztályonként egy evangélikus 
hittanos, ez csak 2013 szeptemberétől heti száznégy hit-
tanórát jelentene, ami több, mint négy főállás. 

Stratégia

A fentiekbők következik, hogy a hitoktatás megszervezését 
racionalizálni kell, amelynek természetéből fakadóan vesz-
teségeink is lesznek. Az egyik célom ennek minimalizálása.

A start előtt fél évvel három lépést elengedhetetlen-
nek tartok.

Egyrészt szórványhelyzetünkből adódóan nem min-
den iskolaigazgató ismeri a gyülekezetet és a lelkészt, ezért 
egy tájékoztató jellegű, nem hivalkodó, de informatív le-
vélben bemutatkoztunk. Ez a bejelentkezés sok esetben az 
első kapcsolatfelvétel, amely egyben a szülők felé megfo-
galmazott hívogató alapja is. Bár az intézmények hivatal-
ból meg fognak keresni bennünket, a jó együttműködés 
érdekében mégis lényegesnek tartom a jelzést: Szentend-
rén van egy új evangélikus templom, egy fi atal gyülekezet, 
amely a hitoktatásban illetékes.  

Másrészt az Ébredés című gyülekezeti újságunknak – a 
Lelkipásztorhoz hasonlóan – egy teljes számát arra szánjuk, 
hogy a címlistánkban szereplő minden evangélikus csalá-
dot biztassunk a hitoktatás igényének felkeltésére azzal az 
óvatossággal, hogy kis létszámú csoport esetében nem tu-
dunk evangélikus hittant tartani.

Harmadik lépésként a szórványtelepüléseken illeté-
kes református és baptista lelkésztársaimmal tavasszal 
asztalhoz ülünk, hogy végiggondoljuk a protestáns hit-

tanórák lehetőségét. Ez a kezdeményezés tőlük érkezett. 
Az már most látszik, hogy ez csak esetenként valósulhat 
meg. A hosszú távú együttműködés eredményessége ki-
számíthatatlan.

A stratégiánk része, hogy a fi atal presbitériumunk 
(átlagéletkor 40 év) bevonásával mérjük fel helyzetün-
ket. A tervünk az, hogy ahová én nem jutok el, oda ők 
menjenek el az iskolai tájékoztatóra, szülői értekezletek-
re, így saját lakhelyük szerint fél évre ők legyenek a terü-
letileg illetékes evangélikus hitoktatásért felelős tanfe-
lügyelők. Ehhez tartozik, hogy néhány hete egy család-
látogatás alkalmával tudtam meg, hogy gyülekezetünk 
területén él egy evangélikus hitoktató, aki édesanyai hi-
vatása mellett szeptembertől már be tud segíteni a hit-
oktatásba. Érzésem szerint több hasonló helyzet lehet 
gyülekezeteinkben.

Szerényen, de győztesen

Nincsenek illúzióim. Nincs négy, öt, hat hitoktatónk, talán 
elegendő létszámban nincsenek is gyermekeink, magam 
részéről saját feladatvállalásom határán vagyok. 

Mégis az intézményekbe történő bejutásunk jóvoltából 
az eddig látens evangélikus családok valamilyen mértékben 
láthatóak lesznek. Esélyt látok arra, hogy az előkerülő csa-
ládok száma szolgálati helyeim súlypontjait megváltoztat-
ja. A legnagyobb létszámú hittancsoportokat felvállaljuk, 
elkezdjük a munkát, ezzel sok új hittanost és hozzátarto-
zóit közösségünk felé irányíthatjuk, ahogyan ezt az előző 
években áldásként már megéltük. Mindemellett az egy-
házunkról frissen alakuló kép nem a visszahúzódó és le-
mondó, kicsinyke és lustácska egyház képét mutatja majd, 
hanem a lehetőségeihez mérten legtöbbet megtevő és lel-
kiismeretesen gondolkodó egyház képét, mint ami nem 
az államnak, hanem egyedül Istennek tartozik felelősség-
gel a rá bízottakért. Lelkészként ezt javarészt rajtam lehet 
majd számon kérni. 

Eredményünk lehet, hogy szerény lesz, és az iskolán-
ként néhány evangélikus gyermeket magához öleli a többi 
felekezet valamelyike, de az utánajárásban, szervezésben, 
számolgatásban és mérlegelésben jól elfáradva mégiscsak 
jobban alszom majd. Ez számomra a győzelem pesszimiz-
musom felett. 
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Cserháti Sándor: Az Újszövetség teológiája. Luther Ki-
adó, Budapest, 2012. 

Tartalom és hangsúlyok

Ha a könyv tartalomjegyzékét és az ebből kirajzolódó hang-
súlyokat vesszük szemügyre, látható, hogy a kutatástörténet 
mintegy 45 oldalt, az újszövetségi teológia feladatáról és mód-
szeréről írt fejezet 13 oldalt, a „klasszikus” bibliai teológiai 
anyag (az egyes könyvcsoportok és szerzők teológiájának is-
mertetése) 152 oldalt, Jézus életének és művének értékelése 
32 oldalt, a záró fejezet, az Újszövetség „egységes teológiájá-
nak” kifejtéséről írottak pedig mintegy 20 oldalt tesznek ki. 

A szerző teológiai véleményalkotása

A kutatástörténet részletessége és problémaérzékenysége 
leginkább Goppelt teológiájára emlékeztet, persze annál 
sokkal naprakészebb. Nagyon kiegyensúlyozott ismertetést 
olvashatunk, a szerző nem mond negatív értékítéletet senki-
ről, még a saját nézeteitől homlokegyenest eltérő szemléletű 
tudósok törekvéseit is megértéssel és jóindulattal szemléli. 
Mintha megfogadná Luther intését, hogy minden felebará-
tunk cselekedetét (értsd: még az újszövetségi teológiáról al-
kotott véleményét is) igyekezzünk annak javára magyaráz-
ni, hacsak az ellenkezőjéről meg nem győződünk. Nyomát 
sem találjuk a felvilágosodás ősbűne feletti siránkozásnak 
(a bibliai teológia egyházi elkötelezettségű kutatóinak vesz-
szőparipája). Cserháti Sándor teljes természetességgel kezeli 
a tényt, hogy a felvilágosodás óta minden bibliai teológia 
(ahogyan persze a rendszeres teológia is) magán hordozza 
az adott kor és az adott korszellem lenyomatát.

A szerző nem azonosítja magát teológiai szekértábo-
rokkal. Amikor a történetkritikai módszer problémáit, hi-
ányosságait tárgyalja, vagy azt, hogy egyesek már idejét-
múltnak vagy alapjaiban célt tévesztettnek érzik azt, ott 
sem triumfál, csupán józanul számba veszi, melyek azok a 
témák, feladatok a teológiai, írásmagyarázati kutatásban, 
ahol a történetkritikai eszközök és eljárások továbbra is 
nélkülözhetetlenek maradnak. Sőt a posztmodern irodal-

mi megközelítések tárgyalásakor sem válik kritikátlanul 
„hurráoptimistává”, inkább felhívja a fi gyelmet azokra a 
hiányosságokra, amelyekkel például az olvasóközpontú 
megközelítésnek szembe kell néznie, ha a hívő közösség 
hermeneutikai igényeinek is meg akar felelni. 

A szerző teológiai karaktere

Ha jellemezni kellene Cserháti Sándor bibliai teológiáját, 
akkor én mérsékelten kritikusnak és egyházközpontúnak 
nevezném. Napjainkban egyre ritkább ez a megközelítés, 
és nem véletlenül. Az ilyen beállítottságú tudós ugyanis 
nem érzi szükségét annak, hogy újra és újra valamilyen 
szenzációsnak tűnő kritikai felfedezéssel rukkoljon elő, 
ugyanakkor annak sem érzi szükségét, hogy minden jó-
zan tudományos érv ellenében a konzervatív egyházi tra-
díció nézeteit ismételgesse. Ez persze azzal is jár, hogy az 
ilyen tudós többnyire sem az akadémiai köröknek nem 
elég nyitott gondolkozású, sem az egyházi köröknek nem 
elég konzervatív. Mégis úgy tűnik, hogy Cserháti Sándor 
felvállalja ezt a konfl iktust, és ezt nagyon tudatosan teszi: 
a könyvben többször is elhangzik annak a küzdelemnek a 
dicsérete, amit ez a „keskeny út” jelent a felelősen gondol-
kodó teológus számára. 

Tankönyv és monográfi a

A szerző sok megállapítása a tudományos konszenzus (ke-
vés ilyen van az újszövetségi teológiában!) megbízható tol-
mácsolása, ami jól használható tankönyvvé teszi a kiad-
ványt, ugyanakkor számtalan új meglátásnak is hangot ad, 
ami a valódi monográfi ák jellemvonása. Számomra ilyen 
új hang volt Heinz Schürmann erfurti újszövetséges tudós 
„újrafelfedezése” (számomra inkább felfedezése) a könyv-
ben. Az ő szerepét Cserháti Sándor többek között abban 
látja kiemelkedőnek, hogy megkísérelte áthidalni a klasszi-
kusan Bultmann által megfogalmazott, de már a felvilágo-
sodás óta létező ellentmondást a történeti Jézus és a hirde-
tett Krisztus, az őskeresztyén kérügma „tartalma” között. 

Új volt számomra az a hangsúly is, amelyet Pál apostol 
teológiájában az evangélium fogalmára helyezett, s amely-
ből kiindulva gyakorlatilag fel tudta fűzni a páli teológia 
legfontosabb motívumait, kezdve Pál teo cent ri kus sá gá tól 

 * Elhangzott Cserháti Sándor Az Újszövetség teológiája című köte-
tének könyvbemutatóján, 2012. december 5-én.

*
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(istenközpontúságától) és következetes monoteizmusától 
(egyistenhitétől) az ehhez kapcsolódó krisz to cent ri kus sá-
gán (Krisztus-központúságán) át a hit általi megigazulá-
sig. Pál apostol teológiájának tárgyalása a könyv közép-
ső, klasszikusan leíró bibliai teológiai részében közpon-
ti helyet foglal el már terjedelmében is (ebben klasszikus 
protestáns, sőt evangélikus bibliai teológia ez: a katoli-
kusoknál például ugyanezt a kiemelt szerepet János teo-
lógiája tölti be).

Újszerűnek éreztem azt is, hogy a szerző ellenáll a tel-
jesség igénye által támasztott kísértésnek, és az anyagot a 
maga sajtos szimpátiája és preferenciái szerint rendezi el. 
A fi gyelmes olvasó egyáltalán nem érzi hiányát mondjuk 
Márk evangéliuma, Lukács és az Apostolok cselekedetei 
vagy a katolikus levelek és a Jelenések könyve részletes te-
ológiai elemzésének (amit egyébként egy felületes olvasó 
hiányként nevezne meg), mert ezek kétségtelenül kívül 
esnek azon a fő csapásirányon, amelynek mentén Cser-
háti Sándor rekonstruálni szeretné az első keresztények 
Jézus Krisztusról szóló hitvallását. Tulajdonképpen ezek 
sem maradnak ki a könyvből, csak nem mechanikusan 
illeszti be őket a szerző a kronológiailag elvárt helyük-
re, hanem egy-egy, a fő teológiai csapásirányhoz tarto-
zó téma mentén beszél róluk. Így például Jakabról első-
sorban a páli megigazulástannal kapcsolatban esik szó, 
Lukács teológiájáról pedig az ősgyülekezet(ek) életének 
rekonstruálásánál.

Bevallom, nekem teljesen új volt Cserháti Sándornak 
az „emberfi a” jézusi méltóságjelzőről tett egyik megjegy-
zése: egy barátja/kollégája hívta fel a fi gyelmét az 1–2. 
századi targumokban előforduló arámi „emberfi a” kife-
jezésre, amelynek jelentése ott az a személy, akinek mél-
tósága és kivételes tekintélye mindenki számára nyilván-
való, de kimondani, beszélni róla senkinek sem illik. Ez 
a szinte mellékes megjegyzése a szerzőnek hatalmas se-
gítséget jelent napjaink „emberfi ával” kapcsolatos, sok-
szor egymásnak homlokegyenest ellentmondó vélemé-
nyeinek dzsungelében.

Vitás kérdések

Vannak a könyvben olyan kijelentések is, amelyekkel nem 
mindenki fog egyetérteni, mint ahogyan nekem sem ugyanaz 
a véleményem például Gerd Th eissen és az általa rekonstruált 
vándorradikalizmus megítéléséről, mint a szerzőnek (111–112. 
o.). Másrészt én biztosan nem kötném a Pálnál olvasható és Jé-
zusra utaló etikai rendelkezéseket a Q- vagy Logion-forráshoz 
(113. o.), sokkal inkább az újszövetségi prófétaság jelenségé-
hez (a feltámadott Úr kijelentései). De ezek a vitásnak vagy 
vitathatónak tűnő kijelentések is mind szükséges velejárói a 
jó bibliai teológiai műveknek, amelyek „provokálják” az ol-
vasót, hogy mindazt, amit a szerző állít egy-egy bibliai hely 
alapján, vessék össze a saját bibliaismeretükkel, és ítéljék meg 
annak az igazságát. Ez a reformátori „jobbra taníttatás” elvé-
nek alapvető igénye is: ugyanis egyikünk bibliaismerete sem 
tévedhetetlen, és szüntelenül készen kell állnunk arra, hogy 
ha valaki helyesebb bibliaértelmezést mutat, azt elfogadjuk.

A bibliafordító teológiája

Bibliafordításokkal is foglalkozó teológusként nagy öröm 
volt olvasnom Cserháti Sándornak azokat a megjegyzéseit, 
amelyeket csak olyan ember írhatott le, aki a gyakorlatban 
is tudja, mit jelent küzdeni az Újszövetség görög szövegének 
lefordításával. Azok a jegyzetek és szövegjavaslatok, ame-
lyeket Cserháti Sándor régi – az 1975-ös új fordítás 1990-es 
revíziójára vonatkozó – kéziratában nap mint nap látunk 
munkatársaimmal az új fordítású Biblia szöveggondozó 
munkája során, itt, a bibliai teológia summázó és kivonato-
ló megjegyzéseiben új életre kelnek és új értelmet nyernek.

Meg kell még említenem a Luther Kiadó munkatársainak 
kiváló munkáját, különösen is Petri Gábor olvasószerkesztő-
ét, akinek feltehetően oroszlánrésze volt abban, hogy a könyv 
ennyire esztétikus, szellős tördelésű, ezért jól olvasható lett, és 
ilyen kevés szerkesztési és nyomdahibát tartalmaz. Ez a mai 
könyvkiadás helyzetét és színvonalát tekintve nem kis dicséret.

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem

felvételt hirdet a 2013/2014-es tanévre 
nappali tagozaton 3 éves doktori (PhD) képzésre

egyetemi hittudományi végzettséggel, illetve teológiai vagy vallástudományi 
mesterfokozattal (MA) rendelkezők részére.

A jelentkezési lap az EHE rektori hivatalában (1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3, tel.: 469 1051; 20/824 9263) 
szerezhető be, vagy letölthető az EHE honlapjáról: http://teol.lutheran.hu (ETN→Irattár →Felvételizőknek).

Jelentkezési határidő: 2013. április 30.
A felvételi konzultáció időpontja: 2013. május 31.
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Nem először – és reménység szerint nem utoljára – lehe-
tek egy olyan tudományos ünnep részese, amelynek ke-
retében Cserháti Sándor aktuális könyvét mutathatjuk 
be. Jól van ez így. A fi atalabb kolléga jól teszi, ha meg-
ismeri és másokkal is megismerteti a kitűnő kutató (és 
professzor előd) egy-egy könyvét. Ha pedig a recenzens/
laudáló még püspök is, akkor bizony jó adag irigység is 
van az ő szívében, hogy az idősebb kolléga könyvek meg-
írásával foglalkozhat. 

Cserháti Sándor többször – e műve előszavában is – 
megfogalmazta már azt a tézisét, hogy a bibliakutatás 
módszertanának megvannak az egymással 
fel nem cserélhető szakaszai. A görög nyelv 
ismerete az alap, a szöveg magyarázata, az 
exegézis jelenti a falak felhúzását, az így ké-
szülő épületet pedig az újszövetségi teológia 
fedi be mint tető (11. o.). Ha tehát azt állítom, 
hogy Cserháti professzor úr életművének be-
tetőzését jelenti ez a munka, akkor nem egy-
szerűen retorikai fordulattal élek, hanem a 
sajátos újszövetségi oikosz, ház megépülé-
sére is utalok. Most már „ha esik, ha fúj”, 
tető került e több évtizede épülő életműre. 

Köszönet érte a szerzőnek, a tanítványok-
nak, akik újra és újra jelzik, hogy várják „Sankó bácsi” elő-
adásait, és persze köszönet a Luther Kiadónak, különösen a 
szöveget minden szempontból alaposan és hűségesen gon-
dozó Petri Gábornak.

A továbbiakban öt csomópont köré szervezve ismer-
tetem a könyvet.

Az újszövetségi teológia és a rendszeres teológia 

kapcsolata 

Könyve első nagyobb egységében Cserháti Sándor fontos-
nak érzi az újszövetségi teológiának a szisztematikával 
szembeni pozicionálását, hogy tudniillik az Újszövetség-
kutatás nem lehet a rendszeres teológia szolgálóleánya. Eb-
ben a (19. és 72. oldalak közötti) szakaszban a szerző rész-
letesen ismerteti nemcsak az újszövetségi teológia történeti 
alakulását egészen napjainkig, hanem ezzel egybeszőve a 
diszciplína főbb kérdéseit, problémáit, megoldási kísérle-
teit is a módszertani fejlődés bemutatásával egyetemben.

A 18–19. századig nem létezett önálló újszövetségi teoló-
gia, hanem a rendszeres teológia része volt. Ez a sajátos tu-
dományág majd csak a történetkritikai kutatás kezdetével 
vált külön, és azóta nem a rendszeres teológia függvényé-
ben, a rendszeres teológia által rögzített tételeknek a jegyé-
ben, hanem írásmagyarázati elvek alapján épül fel. A her-
meneutikai megközelítési módok sokszínűsége a történet-
kritikai, irodalomkritikai, hatástörténeti és ma divatos 
olvasóközpontú irányzatokat is magában foglalja. Mind-
azonáltal a szerző leszögezi, hogy „az irodalom és történet-
kritikai kutatás még ma sem vált túlhaladottá vagy feles-

legessé” (56. o.). Ez akkor is így van, ha ku-
tatásaink során gyakran ellentmondásokba 
ütközünk. Azonban „baj volna, ha szükség-
ből kovácsolnánk erényt, vagyis belefáradva 
az ellentmondásokba, feladnánk az igazság 
keresését, és megelégednénk a saját elgondo-
lásunkkal” (57–58. o.). Valóban, aki ismeri és 
személyesen hallgatta már Sándor bácsit, az 
gyakran hallhatta tőle a legalapvetőbb kér-
dést: „Mi van a szövegben? Mindig azt kell 
megnézni, hogy mi van a szövegben!” Szer-
zőnk munkásságát ennek jegyében mindig 
is a legalaposabb fi lológiai precizitás és mód-

szeres exegetikai vizsgálódás jellemezte.
A Biblia eredeti szövegének alapos ismerete és szeretete 

azonban sohasem vezette őt egyfajta helytelen szövegimá-
datba. A fundamentalizmus egyértelműen tévút: „nem az 
Írás tévedhetetlensége miatt hiszünk benne [Istenben], ha-
nem azért, mert azokon keresztül ő szólít meg minket. Így 
hát egészen ki vagyunk neki, Lelke munkájának szolgáltatva. 
Az Írás betűjét felhasználja, de nem az Írásban, hanem ben-
ne hiszünk (lásd Jn 5,39). A Szentírás ismeretének és haszon-
nal való forgatásának terén is kegyelméből élünk.” (58. o.)

Pál és Jézus 

Cserháti Sándor amellett, hogy kiváló exegéta, ízig-vé-
rig lutheránus teológus is egyben. Pál apostol teológiá-
ját illetően – Lutherhez hasonlóan – ő maga is a kereszt 
teológiáját határozza meg központi üzenetként. A ke-
reszt beszéde – ahogy Cserháti professzor 1Kor 1,18-ban a 
-t inkább genitivus subiectivusként 
értelmezi – szó szerint értendő: „maga a kereszt válik igé-
vé, az üzenet megtestesítőjévé: a kereszt eseménye mondja 
ki Isten véleményét az emberről.” (138. o.) Tehát a kereszt 

Betetőzés
g  F A B I N Y  T A M Á S

 * Elhangzott Cserháti Sándor Az Újszövetség teológiája című köte-
tének könyvbemutatóján, 2012. december 5-én.

*
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Betetőzés a

igéje a tömör foglalata Pál missziói igehirdetésének, és te-
ológiai vitáiban is ezt tekinti a meghamisított evangéliu-
mot az Isten evangéliumától megkülönböztető értéknek. 
„A keresztről szóló beszéd szabja meg tehát a páli hitfoga-
lom tartalmát, s ez a magyarázata annak, hogy az apostol 
olyan következetesen képviseli az egyedül kegyelemből, 
hit által történő megigazulás tanítását.” (142. o.) Legalább 
ilyen izgalmas, ahogy a páli megigazulástant is a theologia 
crucisból vezeti le: „A páli megigazulástan véleményem sze-
rint a kereszt teológiájának egyik aktuális megfogalmazá-
sa, egy sajátos helyzetben való alkalmazása, és éppen ezért 
a kereszt igéjéről mondottak felől kell megközelítenünk és 
értelmeznünk.” (142. o.)

Jézus élete és műve 

Fontos erénye Cserháti Sándor művének, ahogyan a hit 
Krisztusa (a kérügmatikus Krisztus) és az úgynevezett 
történeti Jézus alakja közötti feszültség problematikáját 
kezeli. A tömör, lényegre törő kutatás- és teológiatörténe-
ti áttekintésben jól vázolja az egyes álláspontokat. Rudolf 
Bultmann 1953-as, máig hatóan korszakalkotó művében, 
Az Újszövetség teológiájában ugyanis „a formatörténeti 
kutatás eredményei alapján lehetetlennek tartja, hogy a 
húsvét előtti Jézusról történetileg megbízható képet nyer-
jünk, mert a róla szóló hagyományt az egyház hite formál-
ta” (50. o.). Részben ebből is kifolyólag a húsvét előtti Jézus 
működését nem tekinti a kérügma (a keresztény üzenet) 
meghatározó elemének. Cserháti Sándor e tekintetben jó 
értelemben véve konzervatív, amikor vitatja a bultmanni 
álláspontot. Egyebek mellett – ha szabad így mondani – 
közös mesterünkre, Jürgen Roloff ra hivatkozik, amikor így 
fogalmaz: „akik Jézus húsvétot megelőző működésének 
jelentőségét a húsvét utáni igehirdetés számára nemhogy 
kétségbe vonták volna, hanem rámutattak arra, hogy töb-
bek között az őskeresztyénség szolgálatról vallott felfogá-
sát egyenesen Jézusnak itt, e földön tanúsított magatartása 
határozza meg.” (53. o.) Cserháti Sándor tehát határozot-
tan vallja, hogy a húsvét utáni igehirdetésben jelentkező 
„kérügmatikus Krisztus” tartalmatlanná és erőtlenné válik 
a húsvét előtti Jézus ismerete nélkül. Csak akkor ismerjük 
fel, hogy az igehirdetés révén kivel van dolgunk, ha az egy-
kor közöttünk lakozott „testté lett Igében” (Jn 1,14) puha-
toljuk ki lényének életfontosságú vonásait (250. o.).

Az Ó- és Újszövetség kapcsolata 

Cserháti Sándor az Ó- és az Újszövetség kapcsolatának is 
szentel egy rövid, ám annál fontosabb fejezetet. Ezt azért 
érzem igazán aktuálisnak, mert ahogy már a Kr. u. 2. 
században a szinopei Markión tanítása nyomán, ugyan-

úgy ma is vannak tendenciák, amelyek elválasztanák a 
két szövetséget egymástól, szembeállítva a két szövetség 
istenképét egymással. Az újszövetségi szerzők azonban 
lépten-nyomon használják, alkalmazzák és értelmezik 
az Ószövetséget, akár a zsidó midrás és pesher írásma-
gyarázati módszereivel, akár a tipológia hermeneutikai 
eszközével. A legmarkánsabb példa erre a Zsidókhoz írt 
levél tipológiája az ószövetségi áldozat és Krisztus áldoza-
tának analógiába állítása kapcsán. Fontos tehát látnunk, 
hogy az Ószövetség és az Újszövetség között egyszerre áll 
fönn egyfajta sajátos kontinuitás és diszkontinuitás. „Az 
újszövetségi iratok szerzői egyszerre vallják Istennek Izra-
el életében, majd pedig Jézus Krisztus által végbevitt sza-
badító cselekvésének folyamatosságát – lásd: 1Kor 15,2–4 
szerint a „Krisztus-esemény” az írások szerint ment végbe 
– és ugyanakkor másságát – lásd Pál fejtegetését a csak az 
Ószövetségen tájékozódó bibliaolvasó szívét elhomályosí-
tó lepelről 2Kor 3,15-ben.” (265. o.) Cserháti Sándor a nagy 
Ószövetség-kutatót, Gerhard von Radot idézi, aki szerint 
„Krisztus megértéséhez szükségünk van az Ószövetségre” 
(266. o.). Ugyanakkor Cserháti Sándor újra és újra nyo-
matékosítja, hogy az Ószövetség önmagában nem vezet el 
Krisztushoz, hanem ehhez az Ószövetséget Krisztus felől 
kell interpretálnunk és megértenünk. 

Az egyház kérdése 

Az egyházzal kapcsolatban a szerző leszögezi, hogy bár 
emberi közösségről van szó, annak minden teológiai és 
szociológiai következményével, mégsem emberi elhatáro-
zásból és ügybuzgóságból jön létre. „Felülről” épül, ezért 
, vagyis az élő Istenhez hívottak gyülekezete, 
Jézus Krisztus teste, mert az ő Lelke teszi hatékonnyá az 
evangéliumot, és élteti ajándékaival.  

Engedtessék meg nekem, hogy a szerző iránti minden 
tiszteletem és a kötet komoly erényeinek elismerése mel-
lett most némi hiányérzetemnek is hangot adjak. Az új-
szövetségi ekkléziológia tárgyalása a kötetben mindösz-
sze két és fél oldalt tesz ki, tehát igen sovány lett. Cserháti 
Sándor professzor, aki több évtizeden át volt gyakorló lel-
kész, és tudvalevőleg azóta is szívügyének tekinti a gyü-
lekezetek ügyét, talán többet adhatott volna ezen a téren 
nekünk, olvasóknak.

Ezért nem marad más hátra, kedves Sándor bátyám, 
mint hogy még mindig nem teszed le a tollat. Hadd kér-
jelek illő tisztelettel arra, hogy a mindenkori egyház-
ra nézve adj nekünk még szellemi-lelki muníciót az Új-
szövetség tanúságtételéből. Szívesen vállalom, hogy azt 
a művedet is bemutatom majd. Addig is legyen áldás – 
szeretteid és tanítványaid körében – életeden és mun-
kádon, most különösen is Az Újszövetség teológiája cí-
mű szép köteten.
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Emlékezés Tarjáni Gyula (1922–2012) evangélikus 

lelkész szolgálatára
g  S Z E B I K  I M R E
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Hosszú élettel megajándékozott, kísértésekkel és szenve-
désekkel teli, mégis gazdag élet ért véget 2012. november 
19-én. Krisztus öreg szolgája hazatért Urához. Tudta és val-
lotta, kegyelemre szoruló bűnös ember, Isten mégis szol-
gálatába állította, és az evangéliumot sokaknak hirdette.

Patriarchai kort megélt életéből három kép rajzolódik 
ki szemem előtt.

Az első kép: négyéves korától édesanyja kézen fog-
va vezette a béri (Nógrád megye) templomba minden 
vasárnap és a hétközi szerdai napon. Ha betegség vagy 
más elháríthatatlan ok miatt nem tudtak szerdán eljut-
ni a templomba, az istentisztelet elmaradt. Ezt a feledhe-
tetlen tényt ő maga beszélte el, mint azt is, hogy később 
a gyülekezetben szolgáló diakonissza gyűjtötte össze a 
fi atalokat s nevelgette őket bibliás keresztényekké, vála-
szolva a serdülő és ifj ú fi atalok sok-sok kérdésére. Csak 
remélni tudjuk, hogy Nógrád kies vidékein s országunk-
ban másutt is édesanyák gyermekük kezét fogva vezetik 
őket Jézus közelébe.

A másik kép: miskolci lelkészségem idején Tarjáni Gyu-
la diósgyőri lelkészként minden hétfőn eljött hozzánk, hogy 
a vasárnapi gyülekezeti tapasztalatainkat megosszuk egy-
mással. Igehirdetésünkről, nehéz lelkipásztori esetekről 
váltottunk szót, gyakran készülve a következő vasárnapi 
szolgálatra. Az idősebb szolgatárstól magam is sokat tanul-
hattam. Élmény volt vele beszélgetni fi lmről, könyvről, mu-
zsikáról, s különösen teológiáról. Jó teológus volt, fi atal lel-
kész korában teológiai hallgatók keresték fel Szirákon, ahol 
hét évig volt a gyülekezet lelkésze, hogy tanácsot kérjenek 
tőle, mire van igazán szüksége a lelkésznek a mindenna-
pi munkájában. Tarjáni Gyula, aki minden szintű vizsgá-
ját kitüntetéssel abszolválta, jól tudott görögül és néme-
tül, igényes válaszokkal indította útba jövendő kollégáit.

Kitűnő lelkigondozó volt, és szorgalmasan látogatta a 
rá bízott családokat. Ahol szolgált, egy év után mindenkit 
ismert az evangélikus gyülekezetben. Egy-egy beszélgetése 
gyakran magángyónással végződött. Hívei között élt, ezért 

tudott életközelien prédikálni. Az ébredési mozgalomból 
indult, de vallotta, minden prédikációnak aktuálisan kell 
megszólítania a hallgatót a maga élethelyzetében és indít-
tatást adni a keresztény életúton járásra.

Személyes és családi gondjait éppúgy feltárta, mint 
ahogy olykor keserűségét is szinte meggyónta. Vallotta, 
hogy „első a szolgálat” a lelkész életében, s ez akkor is igaz, 
ha életét kudarcok nehezítik.

A Borsod-Hevesi Egyházmegye szinte valamennyi 
gyü lekezetében prédikált vagy helyettesített megválasz-
tott gyülekezeti lelkészként vagy kisegítő nyugdíjasként. 
Egész életében szórványlelkész volt. Sokat emlegetett Zapo-
ro zse ce és Trabantja vitte őt úttalan utakon. Emiatt soha 
nem panaszkodott. Opelje már nem volt, mivel 1989-ben 
nyugdíjba vonult.

A harmadik kép: utolsó látogatásom 2012. október 25-
én otthonában. Túl a kilencvenedik életévén, betegségtől 
megtörten, de világos elmével szólt elmeneteléről, arról, 
hogy Isten felkészítette. Ő is mindent elrendezett, köny-
veit a hittudományi egyetem könyvtárának adományozta. 
Temetésének rendjét, énekeit elsorolta. Hitvesének köszö-
netet mondott a hűséges ápolásért. Megbékélt szívvel vál-
tunk el egymástól. Mindegyikünk tudta, ez volt az utol-
só baráti ölelés.

A diósgyőr-vasgyári templom népes gyülekezete vett 
tőle búcsút istentisztelet keretében, ahol e sorok írója pré-
dikált, a liturgiát pedig Sándor Frigyes miskolci és Molnár 
József diósgyőri lelkész végezte. Az egyházmegye lelkészei 
egy-egy bibliai igével mondtak áldást életéért urnája felett. 
Hitvese, Vass Ilona pszichológus, három fi a, Péter, Gábor, 
László és négy unokája kísérte utolsó útjára. Kérése sze-
rint kedves igéje volt az igehirdetés textusa: „Mert nekem 
az élet Krisztus, és a meghalás nyereség!” (Fil 1,21)

Legyen áldott az egyház Ura elvégzett, a kevésen is hű-
séges, odaadó szolgálatáért, s ölelje magához a Krisztusért, 
aki érte is adta életét, s szerzett számára örök életet! Őt hir-
dette hosszú élete során. Hitünk szerint hozzá érkezett.
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Nagycsütörtök

f Lk 22,14–30

Igehirdetési előkészítő

Nagycsütörtök ünnepe – bár az istentiszteleti életben kissé 
háttérbe szorul – fontos része a húsvéti felkészülésünknek. 
Széles tematikát vonultat fel előttünk ez a nap, a nagyheti 
eseményeknek különös részletességgel lehetünk tanúi, ami-
ben Jézus hároméves működése összpontosul. 

Amit nagycsütörtök estéjén Jézus életéből láthatunk, ke-
reszténységünk kérdéseiben komoly segítségünkké lehet. Az 
úrvacsora szereztetése – az ószövetségi szimbólumok újra-
gondolása által – hitünk lényegének, közepének a megjele-
nítése. Mindehhez szorosan kapcsolódik ennek gyakorlati 
vetülete, mintegy illusztrációja: a közösségi létben való élet 
szabálya. A kijelölt textus ugyan nem érinti, de az este to-
vábbi eseményei a Gecsemáné-kerti vergődésen1 keresztül a 
barátoktól való elhagyattatás, elárultatás kínjának átéléséig 
nagyon közel hozzák hozzánk Jézust, az Emberfi át. Aki bár 
megtehette volna, hogy az emberi szenvedésben nem vállal 
részt, azt mégis végigélte – és ebben testvérünkké lett, akit 
segítségül hívhatunk életünk hasonló nehézségei között.

A textusról

A páskavacsora előírt rendje máig élő gyakorlat: egy mai 
széderestén valószínűleg ugyanaz történik, mint ami Jézus 

 1 „Tompa borzalom fogott el, mély állati félelem. / Körülnéztem. 
Szerettem volna / néhány szót váltani jó, meghitt emberekkel, / de 
nyirkos éj volt, és hideg sötét volt... / Péter aludt, János aludt, Jakab 
aludt, / Máté aludt, és mind aludtak…” Dsida Jenő: Nagycsütörtök

korában. Ennek része a kovásztalan kenyér megtörése és 
szétosztása, elfogyasztása, illetve a többszöri borfogyasz-
tás. Amikor Jézus az eredeti jelentést kiegészíti különös 
szavaival: „ez az én testem/vérem”, „[n]yilvánvaló, hogy 
olyasfajta szimbolikus cselekedetet hajt végre, amilyene-
ket az Ószövetség prófétái is végeztek. A szimbólum nyelvi 
forma, amelyet az ember a magyarázandó cselekedetek és 
szavak mellett és azokkal együtt használ. A kenyértöredé-
ket, amelyet Jézus felmutat és átad az apostoloknak, nem 
egyszerűen testével hozza kapcsolatba, hanem »értük meg-
tört testével«. Egyrészt ott van a megtört és az asztaltár-
saknak szétosztott kenyér, másrészt jelen van egy test, egy 
másokért áldozott élet. […] Nem az a fontos, amit Jézus az 
asztalnál tesz, hanem azok a cselekedetek, amelyekkel éle-
tében másokért áldozatot hozott, másoknak adott, és ame-
lyeket rövidesen a kereszten is igazolni fog. E cselekedetek 
nélkül a rítus csekély értékű […] volna.” (Spinetoli 2001)

Textusunk második részének központi gondolata a szol-
gálat szó körül összpontosul.2 Különösen érdekes mindez a 
mögöttünk levő század központi ideológiáját át- és végig-
élő igehallgatók között. Az uralkodó egyház helyett a szol-
gáló (diakóniai) egyház megjelenítése nagyon szép alapelv. 
A későn születettek kegyelmi helyzetében, a korszakot nem 
átélő, arról csupán családi történetek és történelmi jegy-
zetek által tájékozódó emberként erős hasonlóságot látok 
az elmúlt század második felének központi politikai gon-
dolata és annak gyakorlati kivitelezése, valamint az előbbi 
elv megfogalmazása és gyakorlatba ültetése között. Mind-

 2 „A latin »miniszter« szó azt jelenti: szolga. Eredetileg természetesen a 
király szolgáiról van szó, de egy demokráciában őket a nép szolgáinak lehet 
érteni, akik a társadalom legmagasabb pozícióiban azt a feladatot kapták – 
ha az evangélium szerint értelmezzük a feladatokat –, hogy a kicsinyeket és a 
kiszolgáltatott helyzetben lévőket szolgálják. Ismerjük a kifejezést, miszerint 
egy rendőr vagy egy katona „szolgálatot teljesít”. Ezek a szavak megmutatják, 
hogy egy feladatnak a lényege a közösség szolgálata.” Christiansen 2008.
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ez arra vezethet bennünket, hogy újragondoljuk a magunk 
számára: hogyan kell szolgálni, szolgálva vezetővé lenni. 
Hiszen éppen ennek a fogalomnak a radikalizmusa őrizhet 
meg bennünket attól, hogy saját akaratunk másokra eről-
tetése közben önmagunkat jónak tarthassuk. 

A szolgálat ugyanis azt jelenti, hogy a másik érdekét, 
javát, boldogulását előbbre tartom, mint a magamét. Ne-
héz a lukácsi szakaszt a jánosi lábmosás megrázó példá-
ja, illusztrációja nélkül tárgyalni, és talán nem is szüksé-
ges.3 Jézus megdöbbentő és első pillanatban felháborító 
gondolata a szolgáló vezetésről minden olyan embernek, 
akire bármilyen szintű vezetés van bízva – a családfőtől 
kezdve egészen a magasan kiemelt és milliók sorsáért fe-
lelős ember pozíciójáig – feladatainak állandó újradefi ni-
álását jelentheti. Hiszen „[a] hívők hivatottak arra, hogy 
életet adjanak Krisztusnak, hogy »megjelenítsék« őt a kö-
zösségben és a történelemben olyan mértékben, amilyen 
mértékben magukévá teszik és megvalósítják eszménye-
it” (Christiansen 2008).

Nagycsütörtök fájdalmasan szembesít. Még nem a fi zi-
kai szenvedés mélységeiben, nem véresen és nem brutáli-
san – de mélyen és alaposan előkészíthet bennünket nagy-
péntek történéseinek megértésére. 

Az igehirdetés felé

Látszólag két egészen különböző téma, ami a mai textu-
sunkban mégis egymás mellé kerül. A szereztetési mon-
datok az úrvacsora mély szimbólumrendszerének meg-
értéséhez adnak támpontokat nekünk. Azáltal, hogy fel-
idézzük, milyen környezetben mondta el Jézus ezeket a 
szavakat, elindulhatunk az egyiptomi páskabárány népet 
megmentő, másokért életét adó szimbóluma mentén. Jézus 
tanítványai, akik a zsidó vallási ünnepeket mélyen átélték, 
a páskabárány helyén láthatták Mesterüket. És nyilvánva-
lóan nem értették ezt azon a bizonyos estén. Hiszen Jézus 
életének számos eseménye, önfeláldozó halála csupán fel-
támadása után vált nyilvánvalóvá. A pillanatnyi helyzet 
kihívásában egyáltalán nem lehetett egyértelmű, mi miért 
történik. Jézus nem menti meg tanítványait az elveszettség 
és a történések miértjeinek fájdalmától – bár mond olyan 
mondatokat, amelyek tanítványait hivatottak felkészíte-
ni. A szenvedés kikerülése egyáltalán nem célja. Mi pedig 
rögtön feltehetjük a kérdést magunknak: vajon mi miért 
akarjuk megspórolni magunknak a tanulási folyamatok 
nehézségeit? Miért akarunk mindig a könnyebb úton járni?

Látszólag kettő, tartalmilag különböző gondolat ke-
rül elénk a mai textusban. A szinte liturgikus formában 

 3 Nagycsütörtök elnevezése néhány nyelvben a mandatum novum, 
’új parancs’ latin szóösszetételből eredeztethető (például angolul 
Maundy Th ursday).

(a maga megszokott rendje szerint) történő páskavacsora 
és a vacsorát követő, hirtelen induló diskurzus az ambici-
ózus tanítványok között mégis ugyanarról szól. Az ünne-
pi formában elhangzó jézusi mondatok a szabad beszél-
getésben válnak valósággá. A páskabárány másokért való 
áldozatának morális magassága a tanítványok konfl iktu-
sában azonnali, gyakorlati példát talál: abban töröm meg 
testem kenyerét, hogy nektek szolgálok. Ehhez tegyük hoz-
zá a magunk kérdését: vajon az úrvacsorában megélt iste-
ni jelenlét vigasztaló erejét hogyan fordítom a körülöttem 
élő emberek közötti interakciók alakítójává?

Jézusra emlékezve magunkhoz vesszük értünk megtört 
testét. Önmagát osztja szét, hogy általa növekedhessünk. 
Jézus adja önmagát nekünk és értünk, hogy mi is képesek 
legyünk magunkat – a saját magunkra fordítható lehető-
ségeinket, időnket – megosztani másokkal.

Az ünnepben feltöltődünk a Szentlélek jelenléte által. 
Az úrvacsorában titokzatos közösséget élünk át Isten és 
ember között. Azért, hogy aztán mindez gyakorlattá vál-
hasson a hétköznapokban, ahol Isten ereje gyógyít, vigasz-
tal, erősít és örömet ad – talán éppen rajtunk keresztül.
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Tallózó

„A régi szövetségben az Isten és népe közötti közösséget 
egy állat vérének széthintése jelképezte (Kiv 24,5–8); most 
a szövetséget olyan valakinek a vérével kötik, aki Isten és 
ember. (…) Lukács elrendezése élesen szembeállítja Jézus 
szövetségkötő cselekedetét a vele egy asztalnál ülő áruló 
tettével. Lukács ezzel azt mondja olvasóinak, hogy még az 
Úr asztalánál való jelenlét sem garantálja a Jézushoz való 
hűséget. Az árulás Isten terve szerint történik, de mégis 
személyes felelősség terheli azt, aki végrehajtja.” (Szegedi 
bibliakommentár – Újszövetség. Korda-Bencés)

„Noha Júdás egyike volt a tizenkettőnek, nem volt iga-
zi hívő ember.” (William MacDonald: Ó/Újszövetségi kom-
mentár. Evangéliumi Kiadó)

„Az óra eljötte a páskavacsora időpontja. (…) Az »óra« 
átvitt értelmű is; az Istentől rendelt időpont (…) nem csu-
pán a páskavacsora szokásos időpontja lebeg az evangélista 
szeme előtt, hanem az egész jézusi váltságmű (…). A sákra-
mentummal élő közösség nem a tiszták és a gáncsnélküliek 
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találkozója. Erre int a rendkívüli páskavacsora és immár 
úrvacsora egyik résztvevőjének, Júdásnak az ottléte. Tövis 
ez mindenkor az úrvacsorázóknak, akik pedig hajlamosak 
volnának magukat a tökéletesek társaságának tekinteni.” 
(Szabó Andor: Lábam előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„A próféciák arról szólnak, hogy az Emberfi a eljön dicső-
ségben, Jézus arról szól, hogy az Emberfi a elmegy (…) el van 
rendelve (…) a keresztyén hitnek az a meggyőződése, hogy Is-
ten a feltétlen Ura minden történésnek, ugyanakkor felelős-
ségre von mindenkit, aki a gonoszság eszközévé válik. Ez az 
értelem számára feloldhatatlan ellentét jellemzője az Istenbe 
vetett hitnek. (…) Így kapja meg a sátán Jézus tanítványait. 
Szemléletes kép: megrostálja, mint a búzát. Jézus szavaiból 
kitűnik, hogy átesnek rajta mind. Még Péter is! De Isten előtt 
nemcsak a sátán könyörög, hanem Jézus is, és visszakönyör-
gi híveit. Könyörög külön Péter hitéért, hogy ne fogyjon el. Ő 
is el fog esni, de nem fogja elveszteni Jézusba vetett hitét. Ez 
hordozza magában megtérésének lehetőségét.” (Prőhle Ká-
roly: Lukács evangéliuma. Evangélikus Sajtóosztály)

Illusztrációk

VERS

Pilinszky János: Parafrázis (részlet)

Mindenki táplálékaként,
ahogy már írva van,
adom, mint élő eledelt,
a világnak magam.
Mert minden élő egyedűl
az elevenre éhes,
lehet a legjobb szeretőd,
végül is összevérez.

Csak hányódom hát ágyamon
és beléreszketek,
hogy kikkel is zabáltatom
a szívverésemet!

Juhász Gyula: Az utolsó vacsora

János a Mester nagy szivén pihen,
E tiszta sziven, e csöndes sziven
pihen, de lelke a holnapra gondol,
S fi atal arca felhős lesz a gondtól.

Mély hallgatás virraszt az asztalon.
Az olajfák felől a fuvalom
Hűsen, szomorún a szobába téved,
Be fáj ma a szél, az éj és az élet!

Tamás révedve néz a mécsvilágra,
Péter zokog, és árvább, mint az árva,
Júdás se szól, csak apró szeme villan,
Remegve érzi: az ő órája itt van!

Csak egy nyugodt. Nagy, sötétkék szemében
Mély tengerek derűs békéje él benn.
Az ajka asztali áldást rebeg,
S megszegi az utolsó kenyeret!

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Az utolsó vacsora történetének talán legmegragadóbb ké-
pe Jézus szelíd engedelmessége. Már-már érthetetlen az az 
alázat, amellyel a Mester – a tudott és várt szörnyű emberi 
vég ellenére is – gondoskodott övéiről. Gondoskodása és 
féltő szeretete nemcsak a lelkiekre, hanem a testiekre is, 
nemcsak a tanítványokra, nemcsak kortársaira, hanem a 
későbbi korok tanítványaira is vonatkozott. 

Kérdésként merült fel az örökké aktuális teológiai té-
ma, az úrvacsora tanának értelmezése. A lutheránus hit-
ben felnőtt, „templomos” és „bibilaórás” gyülekezeti tag-
jaink szerint – első, második és többedik hallásra is – a re-
formátusok malmára hajtja a vizet Jézus kijelentése: „ezt 
cselekedjétek az én emlékezetemre.”

Júdás személye és az üdvösségtörténetben betöltött sze-
repe is megosztotta a beszélgetőkör tagjait. Kapott-e egy-
általán az áruló a kovásztalan kenyérből és a borból? Sza-
bad akaratából döntött az árulás mellett, vagy „eleve el-
rendelt” szerepe volt? Ugyanakkor a többi tanítvány sem 
volt egészen „tiszta”. A lelkiismeretük bizonyosan nem, hi-
szen nem bíztak magukban: „kérdezgetni kezdték egymás-
tól, hogy ki lehet közülük, aki ezt meg fogja tenni.” Mind-
amellett ellentmondásos a tanítványok belső bizonytalan-
sága és túlzott önhittsége is. 

Minden bizonnyal elképzelhetetlen számunkra az a 
légkör, amely az utolsó vacsorát „belengi”. Ott van ben-
ne Jézus szelíd engedelmessége és alázata, ott van ben-
ne Júdás álságos tekintete, ott van benne a tanítványok 
bizonytalankodása, ott van benne a búcsúzás szomorú-
sága, és ott van benne a „most mi következik” feszítő 
érzése is. Amikor ennyi (ha nem is ilyen minőségű) fe-
szültség van a levegőben – legyen az családban, gyüle-
kezetben vagy bármilyen közösségben –, akkor ott idő-
vel mindig felszínre törnek az érzések és az indulatok. 
Nagyon nagy dolog volt készülőben ezen a feszültséggel 
teli estén Jeruzsálemben.

A nagyheti történet drámai feszültsége azonban még 
tovább fokozódik nagypénteken, hogy húsvétkor megtör-
ténhessen „a mindenség legcsendesebb s leghatalmasabb 
detonációja (…), vele az egész teremtett világ dicsősége és 
megújulása” (Pilinszky János).
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Nagypéntek

f Lk 23(24–32)33–49

Igehirdetési előkészítő

„Ezt tette értünk Jézus!”

Nikolaus Ludwig von Zinzendorf grófot egy düsseldorfi  
múzeumban mélyen megrázta a töviskoszorús Krisztust 
ábrázoló festmény alatti felirat: „Én ezt tettem érted – te 
mit tettél énértem?” Csatlakozzunk nagypéntek napján Jé-
zus ismerőseihez és a galileai asszonyokhoz, akik „távolabb 
állva szemlélték mindezt” (), csak esetleg 
mi – lélekben – merészkedjünk közelebb a kereszthez. Ezt 
tette értünk Jézus! 

A zárójelben lévő versek valóban elhagyhatóak, de 
fel is olvashatóak, és/vagy az igehirdetés elején beveze-
tésként összefoglalható a szakasz. Ezt javasoljuk annak 
érdekében, hogy a nagypénteki gyülekezet könnyebben 
ráhangolódjon a passióeseményre. Homiletikai kérés: 
nagypéntek napján ne engedjük elcsábulni fi gyelmünket 
az általános érvényű igazságok fejtegetésre, hanem kon-
centráljunk arra, ami történt, azt narratív módon igye-
kezzünk átadni, s abba csomagoljuk a létünket tágító üze-
netet, aminek legelső szempontja az, hogy miattunk, éret-
tünk történt mindez. 

Elegendő itt egy frappáns utalás: sokatmondó, hogy a 
nagyhatalmú politikus – Pilátus – csak tehetetlen eszköz 
az események sodrában. Nem azt engedi szabadon, akit 
szeretne (Jézust), hanem akit nem szeretne (egy bűnözőt), 
mert ez a demokrácia. Pilátus, a nagy demokrata. 

Cirénéből egy „bizonyos” Simon váratlanul bukkan fel 
hazafelé menet a munkából, és máris a vállán a keresztge-
renda. És vitte engedelmesen a keresztet Jézus után. 

Íme, a sokaság és a siratóasszonyok: egy picinyke em-
berség a tomboló embertelenségben. Jézus a siratóasszo-
nyok részvétére intő szóval felel: ne engem sirassatok, ha-
nem magatokat, és próféciaként hangzik, hogy a sötét jö-
vő titokzatos méhében keserves idők születnek (Josephus 
Flavius). A templom pusztulása azt jelenti, hogy többé nincs 
helye a klasszikus ószövetségi áldozati kultusznak, mert 
ahhoz feltétlenül kellene a templom. De Isten a rómaiak 
által elveszi az áldozat bemutatásának egyedül jogos hely-
színét. Egyetlen áldozat számít, az egyszer s mindenkor 
érvényes golgotai áldozat. A templomból csak a siratófal 
marad meg. A megismételhetetlen (újszövetségi) áldozat 
helyszíne a Golgota. 

A prófétai szó elszáll, megváltásunk története a két go-
nosztevő között folytatódik. Mert meg kell érkezni a ki-
végzőhelyre. 

A kijelölt igeszakasz rövid exegézise 

Elsősorban történeti eseményekről van szó, ezért kevés a 
rejtélyes teológiai fogalom, a cél az, hogy beleéljük magun-
kat a történetbe, annak fontos mélységeibe. A 33. versben az 
ismert, bár vitatott Golgota (itt  = koponya) névvel 
találkozunk. Egy biztos, vesztőhely volt. A kivégzés bru-
tális fi zikai folyamatát nem kell látnunk, de azt igen, hogy 
a legszentebbet, Isten Fiát két gonosztevő () 
közé állítják. Ez mindennél kifejezőbb kép! Különösen az, 
hogy Jézus van középen: őt tekintették a legveszedelme-
sebbnek (Ézs 53,12; Grundmann).

A közbenjáró 

A kivégzéskor (34. vers) váratlan hang szólal meg a kereszt-
ről! Jézus szava (), ami egy tudatos közben-
járás: „Bocsáss meg nekik!” (), az ellensé-
geinek, akik halálra ítélték és kivégzik őt. A kérés tömör 
indoklása: tudatlanság az oka, nem ismerték fel őt. A tu-
dás, ismeret, a látás () hiánya. Jézus szava annyi-
ra meghökkentő és emberi szinten elképzelhetetlen, hogy 
vitatták is az igevers létjogosultságát, mert ez a 34. vers a 
régi kéziratok egy részéből hiányzik. De ez a jelenet „csak” 
Jézus hűségét fejezi ki, aki földi élete utolsó pillanatáig hű-
séges marad a bűnösökért közbenjáró küldetéséhez. 

A csúfolódók

A 35. vers érdekessége: a görög szövegben Lukács nem mond-
ja egyértelműen, hogy „a nép” is csatlakozott volna a főem-
berek csúfolódásához (Rienecker). (Csak ha a  jelentése itt 
’is’). A szakértő főemberek messiásprovokátorok: ha ő a mes-
siás, segítsen magán (), szabadítsa meg magát (a szó 
az üdvösséget is jelenti). Hasonlóképpen (36–37). viselked-
tek a katonák, lemásolták a főemberek viselkedését. Ők nem 
ismerték a  szót, csak a  szót, a királyét. 

A bűnbánat gyümölcse

A 39–43. vers különös epizódot ír le, csak Lukács említi meg: 
a két gonosztevő közül az egyik bűnbánatot tart, és Jézust 
kéri, hogy részese lehessen a királyságának, ha majd bemegy 
abba. Jézus a válaszát az „ámen” szóval kezdi, és megszólal a 
hatalmas örömhír a halál torkában! „Még ma velem leszel” 
– nem egy ködös, távoli jövőről van szó, hanem mostantól 
fogva számíthatsz rám. „A Jézussal való közösség a halál 
óráját az üdvösség pillanatává teszi” (Grundmann).

A haldokló bizalma, avagy „minden végben kezdet rejtezik” 

A perikópa utolsó előtti jelenete: Jézus a kereszten (44–46. 
vers). Jézus halálakor a természet három óráig tartó sötét-
séggel reagál az egész földön, mert az egész föld (mindenki) 
érintett. A templom kárpitja is kettéhasad középen, vagyis 
bejárat keletkezik a legszentebbhez! Jézus kijelentése tényt 
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tartalmaz, nem kérés, hanem tudatos, határozott cseleke-
det: én atyám (abbá), a te kezedre bízom () 
az én lelkemet. Beleveti magát a keresztről az atya kezébe. 
Mert minden végben kezdet rejtezik (Moltmann). 

Jézus halálának hatása van 

Az utolsó jelenet Jézus halálának hatása ott és akkor (47–
49. vers). Első a római százados bizonyságtétele, aki „csak” 
annyit tud, hogy ez „valóban” igaz () ember volt. 
Második a bámészkodó sokaságra tett hatás: mellüket verve 
(bűnbánat, de még nem megtérés) térnek haza. Harmadik 
hatás: Jézus ismerősei a távolban (), csak óvato-
san, messziről nézik az eseményeket. De itt vannak újra a 
Lk 8,2kk-ben említett asszonyok, akik a hűség példaképei. 
Az „ismerősök” és az asszonyok egyelőre csak szemlélték 
(  ) a történteket. Majd elérkezik a fel-
ismerés szent pillanata is. Harmadnaptól kezdve! 

Javaslatok az igehirdetési vázlathoz 

Meghalljuk-e Jézus szavát a kereszten?

1. A kivégzés felé haladó, meggyötört Jézus megvilágosí-
tó próféciát mond az őt sirató asszonyoknak. „Ne en-
gem sirassatok” – a gyász, szomorúság érzete lakik a 
lelkünkben, és nem baj, ha mindez meghat minket, de 
értsük meg, hogy Jézust nem siratnunk kell ma, hanem 
rá hallgatnunk. A prófécia kiterjeszthető ránk is: ha nem 
ismerjük fel vagy elutasítjuk Jézust, nem sok jó vár ránk. 

2. Közbenjáró imádságát már megfeszítve mondja: az 
ellenségeiért is imádkozik! A bűnbocsátás teljes ki-
terjesztése ez. Ő Isten Fia és emberfi a, a mi közben-
járónk is Istennél. Nem vagyunk Jézus ellenségei, te-
hát mennyivel inkább értünk mondott imádság is ez!

3. Az előbbit még tovább tágítja a válasz a kereszten füg-
gő bűn- és hitvallónak, aki teljes bizodalommal kéri 
Jézust, hogy fogadja be őt királyságába. Jézus válasza 
az, hogy még „ma” beteljesedik a kérése. Itt és most, 
hogy halljuk az igét, ma nekünk szól az üzenet. Van 
helyünk Jézus országában! 

4. Meghalni tudni, ahogy Jézus mutatta: Atyám, a te ke-
zedre bízom a lelkemet, teljes életemet. Jézust követ-
ve ez a halál. Ezt Jézus mutatta meg nekünk. Szem-
léljük hát, amint tették Jézus ismerősei és a galile-
ai asszonyok.

Megváltásunk története a látszatok mentén

5. Történeti vázlat: a két „látszólag”! Az egyik Pilátus: 
látszólag a hatalom birtoklója, de tehetetlen a népaka-
rattal szemben. A másik Jézus: látszólag kiszolgálta-
tott, de az ő akarata van az események hátterében, 
hogy nekünk Megváltónk legyen (Fil 2,6kk).

6. A látszat, hogy Jézust kellene sajnálni, siratni, pedig a 

valóság az, hogy nekünk kell sírnunk a bűneink mi-
att, mert sokkal inkább mi, emberek vagyunk végzetes 
bajban mindaddig, amíg fel nem ismertük a Megvál-
tónkat. Magunkat kellene siratnunk Megváltó nélkül. 

7. A rettenetes helyzetben Jézus négyszer is teremtő mó-
don szólal meg a kereszten! A látszat az, hogy minden-
nek vége, és a valóság Jézus igéje. Lényege: Jézus meg-
váltó szeretetének a ragyogása az emberi sötétségben. 
Csak fájdalmas látszat, hogy a szögekkel legyőzték, is-
teni Lelke prófétál, bűnbocsánatot gyakorol, és a ha-
lálban az Atya kezére bízza az életét – minden tes-
ti fájdalom ellenére is. Ezt nagyon kellene látnunk, 
szemlélnünk nekünk is, hogy hitünk minőségi vál-
tozáson mehessen át. 

8. Jézus meghal, valóságosan, de halála csak átmenet! Az 
ő halála a mi reménységünk: mégsem meghal, hanem 
az Atya kezébe teszi le a lelkét. Valóságos fi zikai halá-
la kétségtelen, mégis látszattá minősül, mert a feltá-
madás győzelme ragyog vissza a kereszt eseményére. 
Így hasson ránk Jézus kereszthalála!

Végül igehirdetésünk koronája lehetne az indítás ar-
ra, hogy ne kapkodó, türelmetlen, hanem szemlélődő ige-
hallgatók legyünk, akik Zinzendorf gróf élményét olvasva, 
megkérdezzük magunkat: hatott-e ránk mindaz, ami Jézus 
keresztjén történt? Mert értünk történt! Mi a válaszunk?

g  R I B Á R  J Á N O S

Tallózó

„Pilátus bűne itt válik nyilvánvalóvá: enged a tömeg nyo-
másának, a legkisebb kockázatot sem vállalja az általa felis-
mert és többször nyomatékosan hangoztatott, jogi tényként 
kihirdetett igazságért. (…) Izráel fi ainak esti imádságával 
válik meg az élettől, jelezvén azt, hogy aki az Istennel való 
közösségbe megy át a halállal, az olyan, mint aki fárasztó 
napja után álomra hajtja fejét. A római centurio bizonyság-
tétele az utolsó Jézust dicsőítő szó a passióban.” (Jubileumi 
kommentár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„…a kereszt »kísértésepizódjában« nem csupán az a 
mondanivaló rejlik, mely szerint Krisztus a végső harcot is 
diadalmasan zárja, hanem az is, hogy a messiási titok iga-
zán és először a kereszten tárul fel, a kereszten válik »lát-
hatóvá«. (…) Ez mint jel, a szentek szentje kitárulásának, a 
bűnbocsánat kieszközlésének megtörténtét jelzi. Tehát ke-
gyelmi jel (Zsid 10,19). Fendt szerint »láthatóvá lesz, hogy 
Isten nem a szentek szentjében van, ahol a nép sejtette. Itt 
van a kereszten. (…) a lator képviselte az egyházat; ahol vé-
get ért Péter hite, ott kezdetét vette a megtérő lator hite.«” 
(Id. Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„A haldokló gonosztevő elhitte, hogy Jézus fel fog tá-
madni a halálból, és végül uralkodik a világ felett.” (William 
MacDonald: Ó/Újszövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)
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„az őt Galileától fogva követő asszonyok: Ez nemcsak 
földrajzi követést, hanem a tanítványságot jelenti.” (Jeromos-
bibliakommentár. Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat)

„A hitetlenségében elzárkózó, meg nem tért és kemény 
szívű világ olyannak képzeli a Messiást, aki megmenti ma-
gát és az embereket is az e világi nehézségektől (vö. 35b és 
37). Ez istenkáromlás (…) A másik keresztre feszített ezzel 
szemben istenfélelmet, gonoszsága beismerését és a megér-
demelt büntetés elfogadását mutatja. Sőt meglepően mély 
hittel fordul oda Jézushoz.” (Biblia magyarázó jegyzetek-
kel. Magyar Bibliatársulat – Kálvin Kiadó)

„Mártírtörténetek, részben még ókeresztyén mártíro-
ké is, tudnak arról, hogy a mártír, kínjában szidja, vissza-
fogottabban: feddi bíráit és hóhérait. Jézus ellenben imád-
kozik értük.” (Szabó Andor: Lábam előtt mécses a Te igéd. 
Kálvin Kiadó)

Illusztrációk

GONDOLATOK

„Nem válhat soha életem értelmetlenebbé, mint Krisz-
tus leesett, értelem nélküli álla a kereszten. Nem lehet 
soha sivárabb lelkem, mint a keresztről a semmibe me-
redő fénytelen szempár. Nem lehetek soha akaratlanabb, 
közömbösebb, mint a kereszten függõ mozdulatlan test. 
Amikor érzem, hogy ujjaim közt esik szét akaratom; ami-
kor az utak bezárulnak körülöttem; amikor belém lopa-
kodik a kétségbeesés: hát még az egymásnak rendeltek 
találkozója is elmaradhat? Földereng akkor előttem a 
szegzett kéz, a szavak nélküli tátott száj, a megkövese-
dett szem, a megőszült szakáll. Egyszerre magasba len-
dül céltalanul csüngő kezem. A megértett nagypéntek 
után hozsannát kiált.”

Herjeczki Géza baptista lelkész

,,Az ember itt a földön nem is annyira lépésről lépésre ván-
dorol, mint inkább keresztről keresztre száll. Már geomet-
riai formáját tekintve is a kereszt: találkozás és ellentét. 
Tragikum és reménység egyszerre. A teljes kiszolgálta-
tottságnak és elhagyatottságnak ama metszéspontja, ahol 
a lélek egyedül képes önmagát végül is egészében és vég-
legesen Isten kezére adni.

[…] Az első kereszt a gyermekkor keresztje. Félelem-
ből és bizalomból ácsolták. A második kereszt a kamasz-
koré. Egyik ágának fölismerés, másik ágának tévelygés a 
neve. A harmadik a felnőttkor keresztje, minden kereszt 
közül talán a legmeredekebb. Most kell beilleszkednünk 
a világba s ugyanakkor megtanulnunk lemondani róla. 
Most kell leginkább ellenállni a föld vonzásának, a sze-
retet és igazság vér szerinti értelmezésének. Az utolsó ke-
reszt az öregkoré. Olajfák kertje, agónia a neve. Három 

fajtáját ismerjük. Az egyik Jézusé. A másik a jobb, a har-
madik a bal latoré. Jézus barátságába fogadja a jobb la-
tort, de egyetlen ítélkező szava sem volt a bal latorhoz. 
Kihűlő és elnémuló ajka egyetlen nagy imádság volt – 
valamennyiünkért. 

A kereszt az egyedül lehetséges haza jóhíre.”
Pilinszky János (1921–1981) József Attlia-díjas költő

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Nagypéntek eseménye, a keresztre feszítés vizuálisan mind-
nyájunk előtt megjelenő esemény, amelyet sokan sok féle-
kép pen ábrázoltak már. De ha jól végiggondoljuk, a legtöbb 
esetben olyan romantikus oltárkép-ábrázolások, fi lmrészle-
tek jelennek meg előttünk, amelyek korántsem adják vissza 
a nagypénteki élethelyzetet, tragédiát. Hiszen legtöbbször 
olyan oltárképeket láttunk, ahol Jézus nyugodt, gyermeki 
arccal fogadja az ítéletet, sőt a keresztre feszítést a világ leg-
természetesebb dolgának tartja, vagy épp egykedvűen és 
sajnálkozva nézi az őt körülvevő tömeget.

Ezzel szemben a nagypénteki történet a Lukács sze-
rinti evangéliumban végig azt az érzést lebegteti az ol-
vasó előtt, hogy az elbeszélésbe a szereplők „véletlenül” 
vagy akaratukon kívül kerültek be. Mint Pilátus a Cre-
dóba. A váratlanság és az éles fordulatok, sőt az abszurd 
humor jellemzi a történetet: a lázadó gyilkos visszanye-
ri szabadságát, míg az ártatlan Jézus bűnösként áll előt-
tünk; a munkából hazafelé tartó cirénei Simon egyik pil-
lanatról a másikra a keresztre feszítés közepén találja ma-
gát; a két lator közül az egyik mindent feltesz egy lapra, 
és nyer; a kivégzésekben jártas pogány százados megtér. 
Lukács fantasztikusan, mint egy fi lmrendező mutatja be 
az eseményeket. Jézus mozdulatlanul áll, és körülötte a 
tömeg mozog, a szereplők váltakoznak. A lukácsi leírás-
ban a távoliakból közeliek, a közeliekből távoliak lesz-
nek, a perspektíva változik, míg elérünk oda, hogy „őt 
Galileától fogva követő asszonyok távolabb állva szem-
lélték mindezt”.

A „kötelességüket teljesítő” siratóasszonyokat Jézus na-
gyon kemény hangon ítéli el. Vajon ez a próféta szava vagy 
a megkeseredett emberé, a Messiásé vagy a sodródó embe-
ré? Vajon mennyiben hiteles és elfogadható az utolsó pil-
lanatban Jézushoz forduló lator magatartása? Vagy épp a 
pogány, harcedzett, véres kezű százados megtérése? Vajon 
a közösségeink felkészültek-e arra, hogy befogadjanak, el-
hordozzanak olyanokat, akik ilyen emberi mélységekből 
csatlakoznának hozzánk? 

A lukácsi közösség és gyülekezet ilyen lehetett, ahol lat-
rok, bűnözők, kétkezi munkások, asszonyok, pogányok is 
megtalálták a helyüket. Mai szemmel nem elit társaság, 
nem értelmiségi közeg. Vajon a mi gyülekezetünk hol áll 
e téren?
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f Mt 22,31–32

Igehirdetési előkészítő

Az ünnepről

Gyülekezetünkben nagyszombaton nincs istentisztelet. 
A város központja délelőtt az ünnep előtti nyüzsgéstől zsú-
folt. Kora délutántól a római katolikus püspöki város székes-
egyháza és katolikus templomai már a feltámadásünnepi 
misékre és körmenetekre nyílnak meg az ünneplő hívek 
tömege előtt. Harangzúgás köszönti a feltámadást. 

Egyszer dr. Beer Miklós váci megyéspüspökkel beszél-
gettünk erről. Tőle tudtam meg, hogy a római katolikus 
testvéreink miért sietnek annyira a húsvét vigíliáján tartott 
ünnepi misék megtartásával. Kádár országában a kommu-
nista állambiztonsági szervek csak azzal a feltétellel enge-
délyezték a misék és körmenetek megrendezését, ha azok 
még sötétedés előtt befejeződnek, és a hívők időben, rend-
bontás nélkül hazaérnek. 

Néhány éve a megyéspüspök pásztorlevélben rendelte 
el, hogy az egyházmegyéje területén a húsvéti misék csak 
napnyugta után kezdődhetnek. A kérés óriási felzúdulást 
okozott. A hívek közül sokan úgy érezték, hogy a „nagy-
szombati húsvéti feltámadásmise” napnyugta utáni idő-
pontra kerülése megfosztja őket a hagyományaiktól. Zú-
golódtak. Voltak települések, ahol talán még aláírásokat is 
gyűjtöttek, hogy a püspöki újítástól megvédjék az „ősi ren-
det”, ami valójában a letűnt rezsim egyházromboló hagya-
tékaként beégett a hívek biológiai órájába.

Sajnos ez a múlt rendszer okozta torzulás is közreját-
szott abban, hogy gyülekezetünkben megszűnt a nagy-
szombati istentisztelet. Elődöm, aki bizonyára tökélete-
sen tisztában volt a kommunista hatalom által erőltetett 
helyzettel, következetesen ragaszkodott a nagyszombati 
esti istentisztelethez, amely a nagyheti sorozat része volt. 
Az igéhez leghűségesebb tíz-tizenöt evangélikus együtt 
jött a misékre tóduló római katolikus hívekkel. Előbbiek 
még nagyszombatnál tartottak, böjttel és gyásszal érkez-
tek, azok pedig örömmel és a feltámadás lendületével men-
tek, hogy elsőként köszöntsék a feltámadott Krisztust. Sa-
játos kontraszt alakult ki. A római katolikusok az élenjá-
rók. Az evangélikusok a lemaradtak. Tipikus és szomorú 
példája annak, hogy az ateista hatalom, az elvilágiasodás 
miként tolakszik be az egyházi esztendő ritmusába és sze-
gényíti meg a lelkiséget, a liturgiát, a kegyességet, a méltó-
sággal megélt ünneplést. Nagyszombat kevés evangélikus 
gyülekezetünktől eltekintve – amelyek utolsó bástyaként 
még állnak – olyan jelentéktelen állomássá lett a húsvéti 
ünnepkörben, ahol a magyar keresztény felekezetek és hí-
vek – tisztelet a kivételnek – lassítás és megállás, átélés és 

körülnézés nélkül, mint gyorsvonat a falusi peronon, len-
dületből átrohannak.

Pedig már a 2. században megemlékeztek a napról, ami-
kor Jézus a sírban nyugszik. Ezen a napon böjtöt tartottak 
(Hafenscher 2010, 359. o.). Az óegyházi evangélium (Mt 
27,57–66) a halott Jézus eltemetésének, a sziklasír lepecsé-
telésének és őrzésének története. Az óegyházi epistola (1Pt 
3,18–22) a „börtönben levő lelkekhez” elmenő és evangéliu-
mot hirdető Jézusról szól, aki a pokolban, az alvilág tömlö-
cében lévők megváltója is. „…Jézus nevére minden térd meg-
hajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké.” (Fil 2,10)

Jézus sírban pihenése nem ártalmatlan szendergés, ha-
nem pokoljárás. Jézus pokolra szállása a halál hatalma fe-
lett aratott győzelmét jelenti (uo. 359. o.). Ezzel együtt nagy-
szombat a sír csendjét is hordozza. Nem véletlenül neve-
zik „csendes szombatnak”. Jézus ezen az egyetlen napon 
nem prédikált a földön élő embereknek. Bárcsak az evan-
gélium csendje és hiánya ráébresztene bennünket a drága 
evangélium értékének megbecsülésére!

Nagyszombat helye az evangélikus keresztény 
dogmatikában

Jézus szolgálatában két állapotot (status) tartunk számon. Az 
alázatosság, illetve lealacsonyodás állapotát (status exi na ni ti o-
nis) és a felmagasztaltatás állapotát (status exaltationis). Előb bi-
hez soroljuk a fogantatás, a születés, a körülmetélés, a ne vel tetés, 
a társalgás, a szenvedés, a halál és az eltemettetés moz za natait. 
A felmagasztalás állapotába a pokolra alászállás, a feltámadás, 
a mennybemenetel és az Isten jobbjára ülés tartozik.

A pokolra szállás valóságos, igaz és természetfeletti tény-
kedés. Krisztus a halál kötelékeit széttépte és megelevenedett. 
Elment a gyötrelmek helyére, hogy az örök halálon és az ör-
dögön vett győzelmét az elkárhozott lelkeknek megmutas-
sa, az élők és holtak feletti teljes hatalmát és úr voltát min-
denkinek tudtára adja (Masznyik 1888, 128. o.).

Ugyancsak Masznyik Endre írja a lábjegyzetben, hogy 
egyházunk Krisztus teljes személyének pokolra szállását ta-
nítja. Ennek az alászállásnak a célja, hogy Jézus a sötétség 
hatalmán aratott teljes diadalát kinyilvánítsa. Kezdetben 
Krisztus alvilági prédikációját nem üdvözítő, hanem tör-
vényes és elítélő jellegűnek értelmezték, de később elsősor-
ban Melanchthon nézetéhez csatlakozva – 1Pt 4,6 alapján 
– általánosan elfogadott tanítássá vált, hogy a váltságmű 
nem a halállal, hanem az alvilági úttal fejeződik be (uo.).

A nagyszombati textus

Máté evangélista a feltámadást tagadó szadduceusok kísér-
téséről tudósít, akik meglehetősen mondvacsinált és még-
is életszerű történettel állítottak csapdát Jézus elé. A Tórát 
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használták alapvetésként (5Móz 25,6–7). Egy szerencsétlen 
asszony hét testvér mindegyikének felesége volt, és mindegyi-
ket túlélte. Kérdés: a feltámadáskor melyiknek lesz a felesége?

Jézus pedig válaszolt: „Tévelyegtek, mivel nem ismeri-
tek sem az Írásokat, sem az Isten hatalmát! Mert a feltá-
madáskor nem nősülnek, férjhez sem mennek, hanem olya-
nok lesznek, mint az angyalok a mennyben.” (Mt 22,29–30) 

Az előítélet és a felületesség megmérgezi a teológiát, a 
hitet, a keresztény kegyességet. 

Nagyszombat olyan „csendes nap”, amikor kihagy-
hatatlan lehetőségünk adódik a hitünk felülvizsgálatára! 
Elég jól ismerjük-e az Írásokat és az Isten hatalmát? Nem 
akarjuk-e túlkiabálni, esetleg túlokoskodni az Istent? Az 
egykori szadduceusok „írástudóknak” tartották magu-
kat. Írástudóként és nem tudatlan senkikként vetették el 
a feltámadást. Jézus pedig, miközben arra készül, hogy az 
evangéliummal alászáll a poklokra, hogy az élet szerzője, 
a győztes Vezér megérkezésének örömhírét megszólaltas-
sa az alvilágba süppedt elveszetteknek is, döbbenten szem-
besül az írástudó csoport tájékozatlanságával. Az Írásokra 
hivatkozva tagadják a feltámadást.

Jézus pedig mer ítéletet mondani a teológiájuk felett. 
Nem azt mondja, hogy ti így értelmezitek az Írást. Ki mer-
te mondani: Tévelyegtek! Nem ismeritek sem az Írásokat, 
sem pedig az Isten hatalmát!

Nem olvastátok, amit Isten mondott nektek? 
„Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Iste-

ne!” (Vö. 2Móz 3,6) Ábrahám, Izsák és Jákób már régen a 
sírban vannak. Isten azonban él! Isten az élet! Amikor tehát 
Ábrahám Istenéről, Izsák Istenéről, Jákób Istenéről van szó, 
és így emlegetik a szadduceusok is, valójában az élő Isten-
ről és a feltámadásról tesznek vallomást. Ugyanis Ábrahám 
Istene azt jelenti, hogy Isten él, és Ábrahámnak nem mint 
halottnak, hanem mint élőnek van köze hozzá. Ugyanígy 
van Izsákkal és Jákóbbal is. Isten az élők Istene. Tehát a fel-
támadás átjárja az egész Írást, és része az Isten hatalmának.

Az igehirdetés felé

Nagyszombatra nagypéntek árnyéka és gyásza vetül, de 
már a távolban dereng húsvét világossága.

Nagyszombat „csendes nap”. Az ünnepre készülő hívő-
nek „aktív munkanap”.

Nagyszombat az élő Istenben tisztulás, töltődés, a teoló-
giánk tisztulásának csendes napja. Tudatosan megragadni és 
kivetni a szadduceusok kovászát. Isten él. A sír nem az örök la-
kásunk. Temetőink nem a szadduceuslelkületről árulkodnak? 
Kiírjuk a feltámadást a kapuk fölé, de mit üzennek a kövek, az 
életünk, a helyzetünk, a temetési beszédek és igehirdetések?

Isten az élők Istene. Aki elhagyja Istent, annak igenis 
van félnivalója, mert magában nemcsak a halál fi a és leá-
nya, hanem már a halál ölelésében van.

Nagyszombat „csendes nap”, amiből megtérés, új élet-
odaszánás, Isten előtt bátran megnyitott élet következhet.

Nagyszombat „csendes szombat”, amelyben a szent iz-
gatottság fokozódik, hogy végre eljöjjön a húsvét, a hét első 
napja, és együtt ünnepelhessünk a gyülekezetben az élők-
kel, a testvérekkel.

A jó húsvéti igehirdetéseket és szolgálatokat is megelő-
zi a nagyszombat mint a lelkész személyesen megélt „ak-
tív, csendes szombatja”!

Hivatkozott művek
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(Textusnak a szadduceusok kérdésének teljes történetét te-
kintem.)

„Csak a feltámadás helytelen hite ellenkezik a Tórával, 
és a szadduceusok hibája az, hogy sem az Írást, sem Isten 
hatalmát nem veszik komolyan.” (Jubileumi kommentár. 
BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„A régebbi zsidó szent irodalomban nincs konkrét ta-
nítás a feltámadásról. (…) Mivel az írástudók nem vették 
észre, hogy a Tóra miként tanít a feltámadásról, nem az ősi 
kijelentés gondolatait értelmezték, hanem a perzsa-babiló-
niai tanításokat vették át és judaizálták. (…) Jézus először 
a farizeusok felé határolja el magát. A feltámadásban sem 
nem házasodnak, sem férjhez nem mennek. (…) Azután 
a szadduceusokat szégyeníti meg, hogy nem ismerik a Tó-
rát, pedig kizárólag a Tórára építenek.” (Ravasz László: Az 
Ó/Újszövetség magyarázata. Kálvin Kiadó)

„…nem ismerik sem az Írásokat, sem az Isten hatal-
mát. Ez meglehetősen erős vád volt a vallásos vezetőkre 
nézve, mert az egész nép közül nekik kellett volna legjob-
ban ismerniük Isten igéjét és az ő hatalmát. Isten igéje ta-
nítja a feltámadást, és az ő ereje életre tudja kelteni az em-
bereket.” (A Biblia ismerete kommentársorozat. Keresztyén 
Ismeretterjesztő Alapítvány)

„…a szadduceusok nem fogadták el a halál utáni élettel kap-
csolatban se a görögök értelmezését, azaz a lélek halhatatlan-
ságát, se a farizeusi szemléletet, azaz a test feltámadását. (…) 
sem az Írásokat, sem Isten hatalmát: a könyvből szerzett isme-
ret nem elegendő, hinned kell egy cselekvő Istenben.” (Jero-
mos-bibliakommentár. Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat)

„…nem elegendő csak úgy ismerni az Írást, mint szent 
betűk sorát, ha belőle nem ismerem fel az élő Isten hatal-
mát. (…) Ha pedig Isten él, akkor akik Istenének vallja ő 
magát, azok is élnek vele együtt. A nevük kimondása Isten 
ajkán biztosíték arról, hogy élnek ővele együtt.” (Szabó An-
dor: Lábam előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)
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„Jézus válasza a szadduceusok kérdésére a racionalis-
ta ember három gyengeségét adja meg: (1) önámítás (Róm 
1,21–22); (2) az Írás szellemi tartalmának nem ismerése 
(Csel 13,27); és (3) hitetlenség az isteni hatalom beavatko-
zásában (2Pt 3,4–9).” (C. I. Scofi eld D. D.: Magyarázó jegy-
zetek a Bibliához. Evangéliumi Kiadó)

„Ne feledjük tehát, hogy új testet kapunk Istentől a fel-
támadáskor.” (Chuck Smith: A Biblia lépésről lépésre. Th e 
Word for Today)

Illusztrációk

VERS

Túrmezei Erzsébet: Nagyszombat reggel

Nagypéntek este az ég feketére 
vált, s hullt a könnye , mint a zápor. 
Mosta a kormot, szennyet, port a fákról, 
mint szivünkről a vétket Krisztus vére. 

Ma reggelre már kicsi ablakok 
nyíltak rajta, egyre több kéklő ablak. 
Sugarak törtek át, és simogattak 
rügyet, bimbót és új akaratot. 

Minden azt hirdeti: húsvét lesz holnap. 
A madarak új himnuszt gyakorolnak, 
és a világ könnyben tisztulva várja, 
hogy legyen átoknak , halálnak vége, 
hogy felragyogjon Krisztus dicsősége, 
felzendüljön húsvét hallelujája.

Ady Endre: Köszönet az életért (részlet)

Aki él, az mind, mind örüljön, 
Mert az Élet mindenkinek
Kivételes, szent örömül jön.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Egyszerűnek hangzik első hallásra az ige, de aztán kiderül, 
hogy a legalapvetőbb nyelvtani adatok hiányoznak. Ki kér-
dezi azt, hogy nem olvastatok-e a halottak feltámadásáról? 
Ki az a „nektek”, akinek Isten mondta, hogy én vagyok Áb-
rahám Istene? Ezt talán jó volna az elején tisztázni. Persze 
azt sem értenénk jobban, ha azt mondanák előtte: „Jézus 
mondja a szadduceusoknak.” Inkább azt: „Jézus mondja 
kortársainak vagy a sokaságnak.”

Első olvasásra valóban olyan, mintha a halottak Istené-
ről lenne szó. Hiszen a felsorolt neves személyek már nem 

élnek. Később világosodik ki a kép, hogy a feltámadás után 
Isten az élők Istene.

Számomra ennek az igeszakasznak a mondanivalója 
az, hogy a holtak Istene ugyanaz, mint az élőké. Amit mi 
életnek vagy halálnak gondolunk, az csupán az örökkéva-
lóság két pólusa, a biológiai halál után fog az isteni terem-
tés kiteljesedni.

Gyermekkoromban temetőben sétálva a következő sír-
feliraton akadtam fenn: „Csak azok halnak meg, akiket el-
felejtettek.” 

Hogy írhatja ezt valaki szerettei sírjára? – gondoltam 
akkor, gyerekként. Hiszen így még hirdeti is, hogy ő bi-
zony elfelejtette hozzátartozóját. Vagyis azt az illetőt már 
elfelejtették, mert meghalt. Ha nem felejtették volna el, 
még most is élne.

Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké. Vagyis akik 
meghaltak, azoknak már nem? Vagy csak a magyar fordí-
tás engedi meg ezt a gyermeki megközelítést? 

De az előtte lévő versek világossá teszik: Ábrahám, 
Izsák és a többiek már rég meghaltak, Isten mégis kijelen-
ti, hogy az ő Istenük. Akkor ők halálukban is élnek. Az ’él-
ni’ tehát nem a földi életet jelenti. Halottaink – ha emlékü-
ket őrizzük – élnek számunkra. Ami ennél is lényegesebb: 
ha Istenünk az Úr, élünk.

Egy, ami megütötte a fülemet elsőre: nem a holtak is-
tene. Akkor a holtaknak ki az istene? Vagy azoknak, akik 
már annyira elveszettek, hogy szinte holtak, de semmiképp 
sem élők? Pont nekik még nagyobb szükségük volna rá.

A másik, ami eszembe ötlött: mintha egyszer valaki – 
fogalmam sincs, ki, és azt sem tudom, igaza volt-e – olyat 
mondott volna, hogy az Istent nem lehet kisajátítani. Ezért 
például nincs olyan, hogy a „magyarok Istene”. Ez csak a 
felsorolásról jutott eszembe, hogy Ábrahám Istene, Izsák 
Istene… Bár megeshet, hogy ez a felsorolás inkább azt je-
lenti, hogy ő mindenki Istene. (Akkor tán a holtaké is?)

A mi bűneinkért halt meg az Úr Jézus. Ő volt az első, 
aki feltámadott. Ő továbbra is értünk él, ő az élők Istene, 
aki értünk el fog jönni.

Amikor ezt az igét hallottam, édesanyámra és férjem-
re gondoltam: fogunk mi találkozni? Mert szeretnék ve-
lük találkozni. 

Húsvét ünnepe

f 1Kor 15,12–20

Igehirdetési előkészítő

A korinthusiakhoz írt első levélnek a szóban forgó egész 
fejezete tulajdonképpen egyetlen kérdésre igyekszik választ 
adni: mire számíthatunk a halálunk után, vagy inkább: mi 
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Isten szándéka velünk, amikor majd elszólít minket ebből 
a világból? Mivelhogy olyanok is akadnak nemcsak a hit 
dolgaitól távol állók, hanem még a korinthusi keresztények 
között is, akik azt állítják, hogy „nincs halottak feltáma-
dása” (12. vers). A levélrészlet magyarázói között távolról 
sincs egyetértés abban, hogy a halottak feltámadását taga-
dók milyen meggondolásból juthattak erre az álláspontra. 
A legtöbben a korai gnoszticizmus követőit látják bennük, 
akiket Pál 4,8-ban így jellemez: „Már jóllakottak vagytok, 
már meggazdagodtatok, nélkülünk királyi uralomra kerül-
tetek.” Majd így határolja el magát az apostol ettől a magát 
tökéletességgel ámító perfekcionista felfogástól: „Bárcsak 
valóban királyi uralomhoz jutottatok volna, hogy mi is 
veletek együtt uralkodhatnánk!” Mintha Hümenaiosz és 
Filétosz tévelygése, amely szerint a feltámadás valamikor 
korábban – feltehetően hitre jutásuk alkalmával – meg-
történt, már ebben a korai időszakban jelentkezett volna 
Korinthusban.

Ha viszont az egész, meglehetősen terjedelmes fejeze-
tet vesszük fi gyelembe, kiderül, hogy az apostol az előbb 
említetten kívül még egyéb vitatható felfogásokkal is szá-
mol. Nem veszíti szem elől a földi viszonyok továbbélésére 
vonatkozó zsidós várakozásokat (44–49), az epikureusok 
pillanatnak élő földhözragadtságát (29–34), a testi létezés 
platonikus megvetését (42–44) sem. Álszerénység nélkül 
hadd biztassam a húsvéti üzenet megszólaltatására készü-
lőket a nemrég megjelent kommentárom erre vonatkozó 
részeinek megtekintésére (Cserháti 2008, 698–760. o.). 
Bízvást feltételezhetjük, hogy a korinthusi keresztények-
re hatással voltak környezetük, kortársaik nézetei. Hasz-
nos lenne Peres Imre debreceni professzor monográfi áját 
(2003) is tanulmányoznunk, aki az ókori sírköveken fel-
lelhető feliratokat gyűjtötte össze és értelmezte. Nem egy 
feliratot egy-két korinthusi keresztény is sírkövére véset-
hetett volna, ha őszinte akart lenni. Nem szabad naivnak 
lennünk. A szószékünk alatt ülők szívében is a halál utáni 
létről vallott nézetek tarka kavalkádját fedezhetnénk fel, 
ha beléjük láthatnánk.

Ám honnan tudhatnánk valami bizonyosat a halál 
utáni lét viszonyairól? Manapság gyakran esik szó a ha-
lálból visszatértek élményeiről. Noha nem lehet minden 
esetben kétségbe vonni a tanú tisztességét, beszámolóik 
mégis kevés ember számára tűnnek hitelesnek és meggyő-
zőnek. A halandók java része Shakespeare-rel ért egyet, 
aki szerint rettegésünk oka a halál utáni valamitől „a nem 
ismert tartomány, melyből nem tér meg utazó” (Hamlet 
III,1). Pedig Krisztus feltámadása arról ad hírt, hogy egy-
valaki mégiscsak volt, aki visszatért. Pál, de vele együtt 
az első kereszténység, mint mindenben, a halál utáni élet 
kérdésében is Krisztuson, mégpedig a feltámadotton tá-
jékozódott. 

Mivel pedig a feltámadott Úr nem magányos hős 
volt, hanem mint mindent, feltámadását is értünk vál-

lalta, az elmúlás konok falát is azért törte át, hogy mi 
is utat találjunk odaátra. Vagy ahogy a 20. versben egy 
szép természeti képpel Pál kifejezi: „Mármost viszont 
Krisztus, mint az elhunytak első hajtása, feltámadott a 
halottak közül.” Amiképpen a fa első hajtása, a „zsen-
géje” reménységet nyújt arra is, hogy az emberiség sok 
ágat hordozó törzsében a halált legyőző örök élet dol-
gozik. Krisztus tehát nem az egyetlen, aki feltámadt, 
hanem az első.

Sőt! Olyannyira szervesen hozzátartozik a mi feltáma-
dásunk és örök életünk Krisztus feltámadásához, hogy 
Pál veszi magának a bátorságot, és tesz egy gondolatkí-
sérletet: végiggondolja a mi feltámadásunk tagadásának 
logikus következményeit. Különös, de a sorok közül kiol-
vasható, hogy a korinthusi keresztények között többen is 
lehettek, akik Jézus feltámadásának örömhírét nem uta-
sították el, csak a maguk halál utáni jövőjében bizony-
talanodtak el. 

Mi történne, ha igazuk lenne? Akkor Krisztus sem tá-
madt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, alaptalan az 
apostoli igehirdetés, és alapját veszti a hívőnek Krisztus-
ba vetett hite is. Ha Isten ellenére tennénk tanúságot ar-
ról, hogy feltámasztotta Krisztust, holott nem tette meg, 
és a halál hatalmában maradt, aminthogy mi sem győz-
hetünk felette, hazugságba keverjük magát Istent is. Ha 
Krisztus velünk együtt a halál martaléka, akkor Krisztus 
kereszthalála a végső szava Istennek, s „mi még bűneink-
ben vagyunk” (17). Akkor elhunyt szeretteinket is örökre 
elvesztettük, sohasem fognak halálos álmukból felébred-
ni (18). Van az apostolnak még egy igazán mellbevágó kö-
vetkeztetése. „Ha csupán ebben az életben reménykedünk 
Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak va-
gyunk.” (19) Hajlamosak vagyunk ezt az állítást túlzásnak 
tekinteni, hiszen mégiscsak jobb Istennel közösségben vé-
gigjárnunk életünk rögös útját, mint hitetlenül. Mégis igaz: 
valóban jobb soha bele sem kóstolni egy boldogabb élet jó 
ízébe, mint elveszíteni azt.1

Az ötvennyolc verset magában foglaló kiadós fejezet 
jókora részét (35–49) az apostol annak a kérdésnek szen-
teli: „Mi módon támadnak fel a halottak? Méghozzá mi-
lyen testben jönnek elő?” (35) Ennek a részletkérdésnek a 
tisztázását ugyanis nem kerülheti ki, de nemcsak Pál, ha-
nem a mai igehirdető sem. Mert a feltámadás reménysége 
körüli bizonytalanság nagyrészt abból fakad, hogy a föl-
di élet viszonyaihoz szokott ember nem tud mit kezdeni 
egy másfajta létformával. Sokan nem tudják elképzelni 
másként az eljövendő életet, csak „földi testünk sátrában” 
(2Kor 5,1). Nem csoda, ha idegenkednek a hamvasztásos 
temetéstől, holott a sírba temetett „földi sátorházunk is 
előbb-utóbb elbomlik”, s nem számíthat folytatásra. Má-

 1 Tanulságos Voigtnak erről az igeszakaszról olvasható meditációja 
(1965, 151. o.).
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sok viszont a maguk feltámadott életét valami megfogha-
tatlan szellemi létezés formájában fogják fel, legyen az a 
lélek valahol a csillagok világában vagy a sápadt árnyék-
életet nyújtó alvilág szomorú terein, ahogyan ezt főként 
a görög idealizmus sugallta. 

Pál apostol a halál utáni élet előbb említett természe-
téről alkotott elképzelések egyik irányába sem tud elin-
dulni. Józanul szemléli a földi valóságot, és tudja, hogy – 
Murphy ismert törvényével megfogalmazva – ami rom-
landó, az előbb-utóbb meg is fog romlani (42–43). De 
Istennek teremtő gazdagságát vonná kétségbe másfelől, 
ha az örökkévaló élettel felruházott embert egyéni jel-
legzetességétől megfosztaná, hiszen akkor az új létforma 
szegényesebb volna a földi létformánál, amint ezt Kosz-
tolányi Dezső utolérhetetlenül megfogalmazta: „Ilyen az 
ember. Egyedüli példány. / Nem élt belőle több, és most 
sem él, / s mint fán se nő egyforma két levél, / a nagy időn 
se lesz hozzá hasonló.” (Halotti beszéd) Az apostol éppen 
ezért zsidó kortársaihoz hasonlóan vallja a test feltáma-
dását, de nem a földi test életre kelését, hanem „az Isten 
Lelkétől áthatott testét” (44), amelyben felismerhetők le-
szünk Isten és ember számára egyaránt. Bizonyára ebben 
az értelemben vállalhatjuk a testi feltámadás reménysé-
gét mi is az Apostoli hitvallás szavaival. 

Mi módon támadnak fel tehát a halottak? Pál bizo-
nyára azért tud megmaradni a velük kapcsolatos remény-
ség keskeny útján, mert az igazságot e tekintetben is a 
feltámadott Krisztusról olvassa le. Minden későbbi haj-
tás az „első zsengét” formázza. Aki feltámadása után 
találkozott az Úrral, beleértve Pál apostolt is, felismer-
te őt, tudta, hogy kivel van dolga, ugyanakkor a Feltá-
madott tér és idő korlátait átlépő mennyei életformájá-
hoz igazodhatott.

„Krisztus tegnap, és ma és mindörökké azonos önmagá-
val.” (Zsid 13,8; Cs. S. ford.) Másképpen: „Ő hű marad, mert 
magát nem képes megtagadni.” Amit tett, amit tesz és amit 
tenni fog, az mind miértünk történik. Ha pedig megismer-
tük őt mint minket kereső és utánunk jövő jó pásztorun-
kat, akkor bízvást reménykedhetünk abban, hogy utoljá-
ra porunk felett is megáll, vállára vesz minket, és hazavisz 
örökkévaló hazánkba.
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„…visszafelé halad a vitatott kérdésekből kiindulva az el-
fogadott közös meggyőződés felé, és bebizonyítja, hogy ha 
a következményt tagadjuk, akkor nincs jogunk vallani a 
kiváltó okot sem.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-
ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„Vannak, akik sajátos »látótérszűkületben« szenved-
nek: azt hiszik, hogy a halál mindent végérvényesen le-
zár. Pál azt mondja, hogy amennyiben ez a nézet igaz, 
úgy Krisztus sem támadt fel (…) »Ámde…!« – kiáltja oda 
a csőlátásban szenvedőknek boldogan és meggyőzően. 
(…) nemcsak az derül ki, hogy mi lenne Isten népével 
Krisztus feltámadása nélkül, hanem az is, hogy mi tör-
ténik Isten népével Krisztus feltámadása következtében. 
(…) A feltámadástagadók csak látszólag tekintenek hit-
tel a húsvéti üres sírba. (…) Krisztus bűnbocsátó hatal-
ma a gyógyító, megújító és feltámasztó hatalmát is ma-
gába foglalja. (…) Szabó József (…) exegéziséből a »kenos 
= üres« szómagyarázat emelkedik ki, mivel a magyar for-
dítás (»hiábavaló«) pontosabb értelmezésére ad lehetősé-
get. (…) a feltámadás hirdetése nélkül »üres« a keresztyén 
bizonyságtétel. (…) Chrysostomus az első, aki a korin-
thusi álláspont pozitív megfogalmazását a 2Tim 2,18-ban 
is megtalálható gnosztikus mondatban látja: A feltáma-
dás már megtörtént. (…) Pál az egész Krisztus-eseményt 
(halál, sír, feltámadás) az eszkatológia, az ítélet felől nézi 
(Schniewind), amely még hátra van. (…) a gnosztikusok 
számára a Krisztussal való kapcsolatnak nincs jövőbeli 
távlata, csak jelene. Az időtlen eszkatológia illúziójának 
azonban véget vet a halál. Micsoda kontraszt! Krisztus-
sal élni a jövendő világ reménysége nélkül! (…) A textus 
tartalma: teljes a csőd a húsvéti hit nélkül.” (Id. Magassy 
Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Nemcsak arról lenne szó, hogy az apostolok hamis 
üzenetet hirdettek. Ez lényegében azt jelentené, hogy Is-
ten ellen tanúskodtak. (…) »elvesztek« (…) nem a létezés el-
vesztése, hanem inkább a jóllét elveszítése.” (William Mac-
Donald: Ó/Újszövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

Illusztrációk

VERS

Zelk Zoltán: Déry, Hajnal, Kormos

Tömérdek kincsünk, gazdagságunk – 
jár is rabolni hozzánk a halál:

Kidőlt fák terebélyesednek!
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Jókai Anna: A fáraó utolsó imája

Ó, Egy – Aton!
mi a nagyobb vétek

Amenhotepből Ehnaton –
elfáradtam nagyon
Csak a Napra néztem – nem a Napba
A fényruhában a fénytestet nem vettem észre
Megölt a fél-tudás.

(Mégis, mégis megérte.)

(Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, 
minden embernél nyomorultabbak vagyunk)

A halál csak egy kapu
Egy II. világháborúban meghalt angol katona imája (részlet)

Légy velem, Istenem! Nagyon sötét az éj.
Hideg az éjszaka, s erőm csak egyre fogy,
szikrája is kihuny. Nagyon hosszú az éj.
Maradj itt, Istenem, és bátorítsd szívem.

Szeretek játszani, szeretek küzdeni,
gyűlölöm a homályt, a fényt szeretem én!
A családomat és enyéim szeretem,
s nem vagyok gyáva sem, én élni akarok:
Bár jól tudom, csak egy kapu lesz a halál.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Egy tényről kapunk híradást: Krisztus feltámadása azt je-
lenti, hogy ma is él, még ha nem is látjuk. Ez jó hír, amely 
azt is hirdeti: mi is feltámadunk – ítéletre –, és Isten sze-
rint ez jó! 

Felhívásokat is kapunk egyénként és közösségként is:
– Mindannyian kegyelemre szoruló emberek va-

gyunk, akár elfogadjuk, akár nem. Ezért kell hinnünk. 
Bűnben vagyunk, törvény alatt is élünk, hiszen a Tíz-
parancsolat is él. Mi sokszor elbukunk Isten akaratának 
a teljesítésében, de ő reménységet ad (lásd Ef 2,8). Jézus 

Krisztus betöltötte a törvényt, és győzelmet aratott a ha-
lál felett. Az örök élet üzenete magában hordozza a bűn-
bocsánatot is. Isten feloldoz a bűneink büntetése alól. 
Kérhetjük, de hinnünk is kell, hogy az értünk meghalt és 
feltámadt Krisztusért bocsát meg nekünk Isten. Ha nem 
hisszük, az a lehető legrosszabb dolog, ami velünk tör-
ténhet. A bűnbocsánat pedig nem tőlünk függ, hanem Is-
ten kegyelmétől. Ugyanakkor a Miatyánk szerint ember 
és ember között is jelen kell hogy legyen a bűnbocsánat. 
Mert ha hiszünk Jézus Krisztusban, akkor a bűnnek nem 
lehet hatalma a közösségeinkben sem.

– Hirdessük Krisztus feltámadását és a belé vetett hi-
tünket! A kételkedők hangja adja a textus hátterét. Ezt 
szólaltatja meg az ószövetségi olvasmány is. Ők min-
denütt vannak, tudunk róluk. Szégyen nélkül hirdetik 
meggyőződésüket, így minket állítanak be hazugoknak. 
El kell döntenünk, hogy hisszük-e vagy sem Krisztus 
feltámadását. A kételkedésünk visz el oda, hogy min-
den embernél nyomorultabbak legyünk: mozgó, dolgo-
zó, meghaló testek. Ha Krisztus nem támadt fel, akkor 
kereszthalálának sincs értelme. Nem elég, ha csak ér-
tünk szenvedett halálát hirdetjük, mert ha nem támadt 
fel, akkor még bűneinkben vagyunk, és hitünk semmit 
sem ér. Van olyan hit, amely nem ér semmit. Ha nem 
teljesen hiszünk, akkor nem ér semmit a hitünk. Ne-
héz hinni a feltámadást, mert az ember az érzékszer-
veire van utalva. A kételkedők érteni akarják Krisztust 
is és a feltámadást is. Ha nem a Krisztus feltámadásá-
ba vetett hitünket hirdetjük, akkor mit hirdetünk? Ha 
mást hirdetünk, akkor az hiábavaló. Tanúságtételünk-
nek a kételkedők teóriáira adott válasszá kell válnia. 
Nem maradhatunk némák. 

– Hív, hogy fi gyeljünk arra, milyen kapcsolatunk van 
Istennel, illetve embertársainkkal (hitünk közös, a kegyel-
mében is sorstársak vagyunk).

Nagyon erősen köti össze Krisztusnak és a halottak-
nak a feltámadását, hiszen Krisztus legyőzte a halált! 
Krisztus feltámadt, így a halottak is fel fognak támad-
ni. Egy temetés annyira erőteljes tapasztalás az embe-
rek számára, hogy ezzel szemben egy felolvasott ígéret 
kevésnek tűnik. Az ígéret mellé kell állítanunk a tanú-
ságtételünket is, amely azt hirdeti: feltámadunk, mert 
Krisztus már feltámadt. Vannak, akik Krisztusban hal-
tak meg, tehát van Krisztuson kívüli meghalás is. Ha 
benne halok meg, akkor tudom, hogy ott van velem, ha 
rajta kívül halok meg, akkor nem tudok róla – de ő ak-
kor is ott van velem.

A hiábavaló ellentéte lehet a valamire való. A hitünk 
alapvetően nem arra való, hogy örök életet kapjunk, mert 
arról Isten dönt majd. A mi hitünk eszköz abban, hogy 
másoknak bizonyságot tegyünk. Ez megerősíti őket is, de 
minket magunkat is. 
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Igehirdetési előkészítő

Exegézis

A pizidiai Antiókhiában végzett misszió során, csakúgy, 
mint más helyeken, ahol csak lehetett, az apostolok a zsi-
nagógában kezdtek szólni a néphez, elsőként Izrael fi aihoz 
és a hozzájuk kapcsolódó kegyesekhez, istenfélőkhöz. Ha 
azonban ők nem fogadták szívesen a Krisztusról szóló bi-
zonyságtételt, a pogányokhoz fordultak. Az antiókhiai zsi-
nagógában is felajánlotta szokás szerint a zsinagóga elöl-
járója Pálnak mint írástudónak, hogy szóljon a néphez. 

Pál beszéde, hasonlóan a többi zsinagógában elmon-
dotthoz, lassan, ünnepélyesen indul. Bár a 16. vers nem tar-
tozik szorosan a kijelölt textushoz, mégis érdemes elidőzni 
a megszólításnál. „Férfi ak, izraeliták, és akik az Istent féli-
tek”, szólítja meg Pál a hallgatóságát. A második csopor-
tot megszólító görög kifejezés:  
terminus technicusként használatos a prozeliták, azaz az 
istenfélő, betérő pogányok megjelölésére, akik nem a tel-
jes törvénymegtartás kötelezettségének fokán tartoztak 
Izraelhez, hanem mintegy szimpatizánsokként. Pál tehát 
a zsinagóga zsidó hallgatósága mellett őket is megszólítja. 

Igehirdetésének elején az apostol összegzi Izrael tör-
ténelmét az ősatyák korától kezdve egészen a királyságig, 
az isteni kiválasztásra és kegyelemre helyezve a hangsúlyt. 
Dávidhoz érve pedig egyenesen a megígért megváltóhoz, 
Dávid utódjához, Jézushoz ugrik. 

Kijelölt szakaszunk (26–39) Pál prédikációjának lénye-
gi mondanivalójára, a megígért Megváltóként érkezett Jé-
zus Krisztus kereszthalálára és feltámadására, valamint 
annak hatására fókuszál. Pál fi gyelme középpontjában ez 
a megváltás szempontjából két kulcsfontosságú esemény 
(kereszthalál, feltámadás) áll, rámutatva arra, hogy mind-
kettővel Isten ígérete teljesedett be. Azzal, hogy „Jeruzsá-
lem lakói és vezetői nem ismerték fel őt” (27), és „bár sem-
miféle halálos büntetésre méltó okot nem találtak benne”, 
mégis elítélték (28), bár tudtukon kívül, ám mégis véghez-
vitték azt, „ami meg van írva róla” (29). De Isten feltámasz-
totta Krisztust a halálból, ő pedig megjelent azoknak, akik 
most tanúi a nép előtt. A megfogalmazásból látható, hogy 
Pál magát nem sorolja eme tanúk közé, hiszen ő nem tagja 
a tizenkettőnek, akik arról tettek bizonyságot, amit Jézus 
földi szolgálata során láttak és hallottak. A 32. verstől azon-
ban többes számra vált: magát is a feltámadás és az ígére-
tek beteljesedésének hirdetőjeként értelmezi. Az atyáknak 
tett ígéretek beteljesedését a zsidó logika szerint gondolko-
dó és az Ószövetséget jól ismerő, idéző Pál három igehely-
lyel támasztja alá: „Az én fi am vagy! Fiammá fogadtalak ma 

téged!” (Zsolt 2,7), amelyről bizonyára Isten Dávidnak tett 
ígérete jutott Pál eszébe, miszerint Dávid leszármazottja, 
aki örökké ül majd trónján, Isten fi a lesz (lásd 2Sám 7,13–
14). Majd Ézs 55,3-t idézi: „Hallgassatok rám, és élni fogtok! 
Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dá-
vidhoz!”, amellyel rámutat, hogy a Dávidnak tett szent és 
biztos ígéretek csakis Dávid fi ának feltámadásával lehet-
nek biztosak és örök érvényűek. Végül pedig a 16. zsoltár 10. 
versére hivatkozik: „Mert nem hagysz engem a holtak ha-
zájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba”, azaz 
Isten szentje nem láthat elmúlást. Pál messiási próféciák-
ként értelmezi az előbbi ószövetségi helyeket, amelyek azt 
hivatottak erősíteni, hogy az Izraelnek üdvözítőül küldött 
messiás Isten ígéreteit betöltve Dávid utódai közül való. 

Mindeddig Pál prédikációja, annak felépítése, érvelése 
Péter beszédeire emlékeztet, témáik is azonosak: Jézus volt 
a megígért Megváltó, akit nem ismertek fel és keresztre feszí-
tettek, Isten azonban feltámasztotta a halálból, és általa hir-
det bűnbocsánatot minden népnek. A 39. vers azonban jel-
legzetesen páli gondolat, egészen más, mint ami a többi apos-
tol prédikációiban megjelenik: „és mindabból, amiből Mózes 
törvénye által nem igazulhattatok meg, megigazul, aki hisz.” 

Pál beszéde érdekes egyvelege a bevett igehirdetési mó-
doknak, amellyel próbára teszi hallgatóságát, olyan pers-
pektívát villant fel, amire felfi gyelnek zsidók és pogányok 
egyaránt. Pál missziói bizonyságtételében helyet kap a ha-
gyományos zsinagógatanítás, az Ószövetség krisztusi ma-
gyarázata és a feltámadásról szóló tanítás is. Témái pedig 
visszaköszönnek a galatákhoz írt levélben, amelyben öröm-
üzenete egy-egy alapkövét fogják képezni (lásd Gal 3,10–13), 
vagy 1Kor 15,3–4-ben, ahol szintén nagy hangsúlyt kap, hogy 
a két kulcsesemény: Krisztus kereszthalála és feltámadása 
az Írások szerint következett be. Ezeken kívül az igehirde-
tés felépítése megegyezik Péter pünkösdi beszédével, ahol 
az evangélium eseményeiről (keresztről, feltámadásról), az 
evangélium tanúiról (az ószövetségi prófétákról és az újszö-
vetségi apostolokról), az evangélium ígéreteiről (a Krisz-
tusban, a Lélek által elnyerhető üdvösségről), valamint az 
evangélium feltételeiről (a bűnbánatról és a hitről) esik szó. 

Az igehirdetés és Pálék működésének fogadtatása, mint 
ahogy az új perspektíva befogadása is, vegyes volt: a pogá-
nyok ujjongtak, a zsidók háborogtak. Bár az előbbiek kér-
ték őket, hogy beszéljenek még nekik „ezekről a dolgok-
ról”, az utóbbiak megijedtek, és „kiűzték őket határukból”. 
Az apostolok pedig még a port is lerázva lábukról tovább-
mennek, megtelve örömmel és Szentlélekkel. 

Meditáció

Április lett. Emlék csupán a januári hó, a februári szür-
keség, a végeláthatatlan téli esték sivársága. A böjti szelek 
elfújták a ködöt, szemünkből az álmot, tagjainkból a der-
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medtséget. Lassan lerázzuk magunkról a hideget, a sötétet, 
a tél utolsó nyomait is, mint lábunkról a port. Úgy, ahogy 
húsvét hajnalban a test lerázza magáról a halált, és életbe 
öltözik, szinte egy ritmusra a természettel, hogy együttes 
erővel kiáltsa, hirdesse minden: fordulóponthoz érkez-
tünk. Mostantól minden fényesebb, hosszabb, boldogabb, 
mozgalmasabb, mostantól minden jobb lesz. Fel tudjuk-e 
venni mi is a ritmust? Bennünk is megfordul-e, átbillen-e 
valami? Le tudjuk-e tenni a kopott böjti nagykabátot, hogy 
beterítsen minket az élet? Megérezzük-e a húsvéti ízek kö-
zött az élet győzelmének ízét? Örömmel és Lélekkel telve 
indulunk-e tovább? 

Az igehirdetés felé

Meghalljuk-e? 

Sokat elárul a megszólítás. Róla is, rólam is. Először is, 
akarnak nekem mondani valamit, megosztani, mutatni, 
átadni, megértetni velem. Éppen velem. Fontos a másiknak, 
hogy nekem is elmondja, hogy én is halljam, én is megtud-
jam. Megszólít, amivel nemcsak azt árulja el, hogy akar tő-
lem valamit, éppen tőlem, hanem azt is, milyen viszonyban 
vagyunk mi egymással, milyennek lát, ki vagyok én az ő 
szemében. Tudja a nevemet? Jól ismer engem? És engem 
vajon hogyan szólít meg? Rám hagyatkozó? Kereső? Bizal-
matlan? Testvérem? Barátom? Gyermekem? Tanítványom? 

Mi, megszólítottak pedig felkapjuk-e a fejünket, mint 
amikor ismerős hang szólít ismerős néven? Észrevesszük-e, 
hogy valaki hozzánk beszél? Mert valami történt, valami, 
amit el kell mondani, amit nem lehet magunkban tartani, 
amit meg kell osztani, tovább kell adni. Meghallom-e én is? 

Megértjük-e? 

A messiási váradalmak beteljesedéshez érkeznek, a jöven-
dölések valósággá válnak, minden mondat, minden szó a 
helyére kerül, és eléri magasabb rendű értelmét és célját. 
És összeáll a kép. Arról, hogy ki is ő valójában, kinek a Fia 
és kinek az Ura, honnan származik. A tanúságtétel, mint a 
hirtelen jött szél, ami kifújja a ködöt a völgyből, átrendezi 
a megértést, megmagyaráz, értelmez, összekapcsol. Meg-
érteti, hogy mindaz, ami beteljesedett, ami valósággá lett 
és elevenné vált, az nekem is szól, az én életemet is érinti, 
bennem is megmozdít, kimozdít, átfordít valamit, és arra 
ösztönöz, hogy ami elkezdődött, annak legyen folytatása. 
Megértem-e én is? 

Felismerjük-e? 

Végül csupán egyetlen kérdés marad, ami úgy tűnik, ott, 
az ítélőszék előtt is feltétetik majd nekünk: felismertük-e? 
De ez a legfőbb húsvéti kérdés is: felismerik-e a sírhoz tar-
tó asszonyok, Magdalai Mária, Péter és János, Tamás, a 
tanítványok, az Emmaus felé tartók? És ez Pál kérdése is: 

felismeri-e a hallgatóság, hogy élet-halál kérdésekről van 
szó, hogy ha a kereszt eseményei nem történnek meg, hiá-
bavaló minden, nincs kiút, nincs megigazulás, és nincs élet 
sem? Ebben a felismerésben tudnak-e hinni az első tanúk a 
saját szemüknek, a következők a fülüknek, mi, sokadikak 
pedig mindkettőnek: a tanúságtételeknek és saját találko-
zásaink, megtapasztalásaink mindent átíró és minden el-
söprő erejének? Felismerem-e én is? 
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Tallózó

„…nemcsak »húsvéti hit« születik, hanem »húsvéti hitet-
lenség« is. Baj, ha ez az igei kettős hatás kimarad igehirde-
tésünkből. (…) Nem lehet beérni azzal a csonka üzenettel, 
mely szerint Istentől csak kedvezően értékelhető hatások 
jönnek, a kedvezőtlenekhez nincsen köze. Ebben az esetben 
ugyanis már nemcsak világunk dualista, hanem istenhi-
tünk is az. (…) hangsúlyt kap a pogányok nagy számban 
történő megtérése, de a zsidók üldöző indulatainak meg-
erősödése és kiterjedése is. (…) az evangélium háborúsá-
got szül. De a végeredmény igazából mégis ez: az evangé-
lium boldogságot hoz magával még akkor is, ha szenvedés 
jár együtt vele. (…) kettős hatást láthatunk: egyesek hitre 
jutnak és boldogokká válnak, mások hitetlenül vitát pro-
vokálnak, vagy éppen összeesküvést szőnek Krisztus és 
ügye ellenében. (…) Nincs magyarázat a hatásnak erre a 
kettősségére. Bizonnyal azért van így, hogy nyugtalanít-
son bennünket a hitre jutás titka. S azért is, hogy könyö-
rögjünk: Isten ajándékozzon meg a húsvét örömével (…). 
Szembesítsen bennünket korábbi igehallgatásainkkal vagy 
éppen az e téren elkövetett mulasztásainkkal!” (Id. Magassy 
Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Pál észrevehetően döntés elé akarja állítani a zsinagó-
gai gyülekezetet. Hirdeti előttük, sőt tudomásukra hozza 
(…), hogy a feltámadott Jézus megbízásából, az ő erőivel 
hordoztatva tárják eléjük most a bűnbocsánat és a hit ál-
tal való megigazulás lehetőségét, amit a törvény mind ez 
ideig nem adhatott meg nekik. Meghökkenve fogadhat-
ták, akik megértették a hallottakat, hiszen eszerint nincs 
megigazult életük.” (Szabó Andor: Lábam előtt mécses a 
Te igéd. Kálvin Kiadó)
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„Jézusban minden ember megtalálja azt, amire a legin-
kább szüksége van: a bűnei bocsánatát. (…) Jézus a törvény 
fölött áll. Csak őáltala igazulhat meg az ember, Mózes törvé-
nye ebben nem segíthet. Akik őbenne hisznek, megigazulnak. 
Pálnak ez volt a kedvenc témája: a hit által való megigazulás.” 
(Chuck Smith: A Biblia lépésről lépésre. Th e Word for Today)

Illusztrációk

VERS

(és mindabból, amiből Mózes törvénye által nem igazul-
hattok meg, őáltala mindenki megigazul, aki hisz)

Túrmezei Erzsébet: Aki helyett a Krisztus vérzett 
(részlet)

‘Barabás!’ Hah, már nem a rém hívása.
Ezer torokból tör ki: Ó, elég!
Ez a halál! Jön értem. Sírom ássa
és nem kiálthatok felé: Ne még!
Most! Súlyos léptek… fegyver csörrenése…
csikordul a zár… szoborrá meredt
minden tagom… egy érdes hang: ‘Barabás,
szabad lettél. Le a bilincseket!’
Először mint egy álom. De lehullnak
mégis. Tántorgó lábaim előtt
kitárt kapu áll. Ott kinn vár az élet.
Rám vár. Előre! Hadd köszöntsem őt!
Merre? Hová? Nagy céltalan örömmel
rohantam, mígnem bősz tömegbe vitt,
zúgó tömegben torpant meg a lábam.
Pilátust láttam, népem véneit…
S ott állt egy ember: nagy, szúró tövissel
megkoronázott, véres, tört alak.
Vállán vörös palást, kezébe nádszál.
Hogy le nem roskad annyi kín alatt!
Gyönge, törékeny. Vad lelkemmel érzem:
szelíd, egészen más, mint én vagyok.
Arcán csend, nyugalom. Megtört szemében
valami földöntúli fény ragyog.
Ki ez az ember? Megkövülten állok.
Énrám tekint. Ki Ő? Mit véthetett?
Valaki szól: ‘A Názáreti Jézus.
Őt feszítik meg Barabás helyett.’
Oly hosszú út vezet a Golgotára…
Én végigjártam. Két lázas szemem
odatapadt vonagló alakjára,
ott égett minden gyilkoló szegen.
És nem tudtam többé levenni róla.
A szemek fénye… az a szent ajak…
a hulló vér… Múlott a perc, az óra.

Felejthetetlen percek és szavak.
A szívemen gigászi nagyra nőttek
láttán kemény, hideg gránithegyek:
Helyettem! Énhelyettem! Énhelyettem!
Hogy én éljek, hogy én szabad legyek!
Mikor utolsót vonaglott a teste,
mikor már minden elvégeztetett,
mentem alá a gyász hegyéről én is.
– S ölbe vettem egy síró gyermeket…
Megsimogattam… lázadó kezemmel,
mely azelőtt csak gyilkolt és rabolt.
S akkor tudtam meg, hogy Barabás meghalt.
Az ő testét fedi a sziklabolt.
Már csak szeretni, simogatni vágytam,
haladni csendesen, mint Ő haladt,
aki helyettem roskadt le a porba
Golgota útján a kereszt alatt.
Helyettem. Énhelyettem! Énhelyettem!
Ez a szó zengi át életem.
– Napfény gyanánt ez tündököl felettem,
s ez nyitja meg a mennyet is nekem.
‘Ki az? Ki zörget?’ – kérdik majd. ‘Barabás,
aki helyett a Krisztus vérezett.’
S kitárják akkor ujjongó örömmel
a gyöngykaput fehér angyalkezek. 

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Húsvét ünnepén Jézus Krisztus föltámadásával kapcso-
latban sok-sok kérdés fogalmazódik meg bennünk. Miért 
kellett Jézusnak meghalnia? Miért volt ez Isten akarata? 
Ha akarja, máshogy is el tudta volna végezni a megváltás 
művét a Mindenható. Egyáltalán, hogyan értsük Jézus testi 
föltámadását? Mi lett a föltámadás után Jézus testével? Ho-
gyan jelent meg a föltámadott, materiálisan, szellemként? 
A Föltámadottat a tanítványi körén kívül más is érzékelte-e? 

Se Mózes, se a próféták nem tudták megmenteni az em-
beriséget. Istennek saját Fiát kellett elküldenie erre a világra. 
Dávid király meghalt és ősei mellé került a sírba, de Jézust 
Isten nem hagyta a halottak között, hanem föltámasztotta. 
Isten a Fiát adja értünk, és ez emberi ésszel fölfoghatatlan 
és megmagyarázhatatlan kegyelem és szeretet. Pál nem sa-
ját kitalációit hirdeti a gyülekezetnek, hanem Isten megbí-
zásából lesz az evangélium szolgája. Pál nagyon fontosnak 
tartja, hogy hallgatói és olvasói lássák: szemtanúi is vannak 
az eseményeknek, és az ószövetségi ígéretek Jézusban telje-
sültek be. Pál idézi a zsoltárt: „Fiam vagy te, ma fogadtalak 
fi ammá.” Hogyan kell ezt pontosan érteni, nem mond-e el-
lent annak, hogy Isten egyszülött Fiáról beszélünk, és nem 
csupán adoptálás által lett Jézus Isten gyermeke?

Jézus Krisztus föltámadása jel mindnyájunk számá-
ra, hogy Isten legyőzte a halált, és ígérete szerint ebben a 
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győzelemben Fia által minket is részeltetni fog ingyen ke-
gyelméből és szeretetéből. Pál azt írja, mindenki megiga-
zul, aki hisz. Elég-e akarni a hitet? Nem cselekedetekből 
fakad a hit, de a hitnek vannak gyümölcsei, amelyek a cse-
lekedetekben nyilvánulnak meg. Hogyan lehet eldönteni, 
melyik van előbb egy-egy ember esetében? Tényleg hisz 
és azért teszi a jót, vagy a jó megtételével akar hitre jutni?

Húsvét ünnepe után 1. vasárnap 
(Quasi modo geniti)

f 2Kor 5,14–17
Igehirdetési előkészítő

Húsvét után – szabadon

Kilenc napja volt nagypéntek ünnepe, és egy hét telt el a 
feltámadás ünnepe óta. Még nagyon frissek az idei ünnepi 
katarzisok. Nem lehet nem leírni, hogy lelkészként az egyik 
legintenzívebb időszak van mögöttünk. És bizony valljuk 
be, sokszor érezzük úgy, hogy már mindent elmondtunk 
a böjti-nagyheti-húsvéti alkalmakon: a kereszthalál drá-
májáról és húsvét hajnalának robbanásáról, és arról, hogy 
a kettő csak együtt érthető meg, élhető meg. 

Ebben az élethelyzetünkben ér minket az a megtisztel-
tetés és kihívás, hogy a páli igeszakasz kapcsán ismét hir-
dessük az igét Jézus haláláról és feltámadásáról és annak 
személyes, egzisztenciális következményeiről. Merthogy 
húsvét tétje túlmutat az ünnepen, és a hétköznapokra is rá-
mutat. Nem lehet néhány hétre, néhány szent napra karan-
ténba zárni, hanem az egész kereszténységünket, az egész 
egyházi évünket, a legsötétebb és legunalmasabb, a legbol-
dogabb és legtisztább hétköznapjainkat, a teljes Krisztus-
követésünket kell hogy átjárja a nagypénteki-húsvéti ese-
mények dinamikája és felszabadító örömhíre. 

Ne ijedjünk meg, hogy már minden elmondatott az 
utóbbi hetekben a témáról, sőt lássuk meg a potenciált, a 
sanszot az adott kihívásban: a páli igeszakasz nem az is-
métlés kényelmességére bátorít minket, igehirdetőket, el-
lenkezőleg: húsvét személyes, a mindennapokban megje-
lenő tétjére hívhatja fel a fi gyelmet. Veni Sancte Spiritus!

Egy újszülöttnek minden vicc új

Nem igaz, hogy nincs új a nap alatt. Van. Ezt az ember akkor 
élheti át a legteljesebben, amikor egy újszülöttet fog a kezében. 
Neki minden új. A lélegzés, a mozdulatok, a fények, az illatok, 
a hangok, az ízek. Neki a születés utáni létezés minden egyes 
pillanata új. A könnyek és a viccek, az ásítások és az ölelések. 

Ezen a vasárnapon, óriási kihívás előtt áll minden igehirdető 
és igehallgató. Úgy kellene tekintenünk hitéletünk forrására, 
„mint újszülött csecsemők” (1Pt 2,2), akik azt a bizonyos hami-
sítatlan lelki tejet kívánják. Szükségtelen a vallási tápszer, félre-
értés a képmutató léleketetés, kísértés a lustaságból elkövetett 
ismétlés. Mert van új a nap alatt – fehérvasárnap ünnepén.

szeretet.megosztás

A krisztusi szeretet paradoxona éppen az, hogy akkor szo-
rongat igazán, ha nem adjuk tovább, ha nem osztjuk meg. 
A krisztusi szeretet nem lehet öncélú, nem lehet egy olyan 
kis mentőcsónak, amelynek segítségével a nagybetűs Én be-
csusszan a mennyország kapuján, míg a többiek kiáltoznak a 
Titanic fedélzetén. A krisztusi szeretet lényege a megosztás: 
tovább kell adni, hogy küldetését betöltse. A krisztusi szere-
tet dinamikus szeretet, amely másokért élni és halni kész. 
Képes a csodára, hogy eljusson lélektől lélekig, öleléstől öle-
lésig, baráttól barátig, testvértől testvérig. Képes a csodára, 
és ahogyan az a bizonyos ötezer ember jóllakott, úgy lakhat 
jól általa mindenki, aki él vele. Vele és belőle. Amiképpen 
az anyatej elég egy újszülött csecsemőnek, hogy egészséges 
legyen, úgy a krisztusi szeretet a legtöbb, mi adható, hogy 
lelkünk egészséges legyen – kishúsvét ünnepén.

Egy mindenkiért, mindenki az Egyért

Pálnál egyértelmű, hogy a Krisztus-esemény mindenkinek 
szól. Nála a krisztusi halál és feltámadás univerzális következ-
ménye domináns elem, nála a mindenki számára nyitott asztal 
természetes. Pilinszky János így fogalmaz: „Ennél az asztalnál 
– Jézus isteni ígérete szerint – nem lesz többé se ellenség, se 
barát, se vér szerinti rokonság, se szülő, se feleség. Mindenki 
mindenkije lesz mindenkinek, áthatva az Atya, a Fiú és a Szent-
lélek egyetemesen beteljesült ígéretétől.” (Új Ember, 1979. októ-
ber 7.) Nem véletlenül nevezi őt korunk egyik legnagyobb fran-
cia fi lozófusa, Alain Badiou is az egyetemesség apostolának.

Pál azzal, hogy Krisztus halálát és feltámadását korrelá-
cióba hozza a mindenkori hívő halálával és feltámadásával, 
olyan szoros kapcsolat feltételeit teremti meg a mindenkori 
ember és az Emberfi a között, amely túlmutat a fi zikai, fi zio-
lógiai élet és halál keretein, és perspektivikusan az örökkéva-
lóságban teljesedik ki – és teljesedik be. Krisztus műve min-
denkinek szól, éppen ezért mindenki felelős érte, az Egyért.

Tamás, mi se?

A feltámadott találkozása Tamással – amely Quasi modo 
Geniti evangéliumi története – olyan találkozás, amely egy-
szer és mindenkorra deklarálja, hogy egyedül a hit (sola fi de) 
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képes értelmezni és közel hozni, mit is jelent az a fogalom, az 
a tartalom, hogy „új teremtés”. Nem egy javított kiadás vagy 
egy 2.0-ás verzió, még csak nem is egy misztikus metamor-
fózis, ahol kicserélődik a tartalom, és a forma marad, hanem 
teljesen új. Új teremtés. Új alapítás. Új, mint egy újszülött. Új 
létező. Aki nem kötődik múlthoz, aki nem a testen tájéko-
zódik – „human point of view” (NRSV) –, hanem előlép, új 
korszakot kezdve, új minőséget támasztva, ahogyan a Fel-
támadott is előlépett, és azt mondta: „Békesség néktek! (…) 
boldogok, akik nem látnak és hisznek.” (Jn 20,26.29) Az új te-
remtés, amelyet Tamás sem értett először – vajon mi értjük, 
akiknek számára Krisztus jelenléte nem testi, vagy mi sem?

Meg vagyok keresztelve

Jól ismerjük a lutheri mondatot, amelyet a reformátor kré-
tával az asztalára írt. A mai levélbeli igeszakasz kapcsán 
fontos kiemelnünk azt a keresztséghez kötött tartalmat, 
amely ezt a szentségünket a páli alapvetés nyomán a halál 
és a feltámadás kettősségében is értelmezi. Az óember halá-
la és az új ember születése szimbolikájának hangsúlyozása 
erősítheti igehirdetésünket egy olyan vasárnapon, amikor 
a keresztény tradíció szerint sok keresztelő volt/van. Ha az 
adott vasárnapon gyülekezetünkben keresztelőre kerül sor, 
az még inkább erősítheti ezt a tartalmat – a konkrét szent-
ség látható jele és láthatatlan csodája kapcsán. Az új terem-
tés fogalmának mélysége a keresztségben átélhető isteni 
ölelés segítségével jobban felfogható és megtapasztalható.

Vigyázat, magasfeszültség!

Pál apológiájának része ez a szövegrészlet – ebben minden 
exegéta egyetért. Azzal vádolják őt többen, hogy apostol-
sága nem hiteles, mivel ő nem találkozott a názáreti Jézus-
sal földi-testi valóságában. Írásmagyarázók vitatkoznak 
arról, vajon farizeusként – a damaszkuszi „pálfordulás” 
előtt – találkozhatott-e Jézussal vagy sem, mindenesetre 
arról a legtöbben meg vannak győződve, hogy a második 
korinthusi levélnek ez a része, amelyből alapigénk is szár-
mazik, arra a vádra is válasz, hogy ő hiteltelen lenne, mert 
„csak” látomásban találkozott a feltámadott Krisztussal. 
Nem gondolom, hogy jó döntés lenne belemenni a törté-
neti Jézus – kérügmatikus Krisztus dogmatikai vitába az 
igehirdetés keretein belül, de fontos újragondolnunk a ké-
szülésnél ezt a régi teológiai vitát, és nagyon lényeges tud-
nunk a konkrét szituációról, kontextustról. Mert ez a fajta 
„magasfeszültség” feltételezhető a páli mondatok mögött 
– különös tekintettel a „test szerinti ismeret” témakörére.

Van egy álmom – 2013

Újév igehirdetési alapigéje Jákób álma volt, és olyan jó 
volt úgy kezdeni a 2013-as évet, hogy – Ady Endre sza-

vaival élve – kimondhattuk: „álmom az Isten”. Húsvét 
után egy héttel sokszor emmausi tanítványokként bo-
lyongunk, és nem igazán találjuk a helyünket. Ilyenkor 
olyan megnyugtató és biztató tudatosítani magunkban, 
hogy Isten nemcsak az álmunk lehet, de paradox mó-
don a valóságunk is Jézusban, aki maga mutatkozott be 
így: „én vagyok az út, a valóság és az élet” (Jn 14,6). És az 
alapigénkben található „új teremtés” megélése egyszer-
re lehet 2013 álma és valósága. Ennek az evangéliumnak 
a meghirdetése lehet az egyik lehetséges fókusza elmon-
dandó prédikációnknak.

Valakiért meghalni – valakiért élni

Melyik a nagyobb szeretet? Valakiért meghalni, vagy va-
lakiért élni?

g  G Á N C S  T A M Á S

Tallózó

(Tekintettel arra, hogy a textus bővebb változata 2007-ben 
nagypénteken is alapige volt, és a Lelkipásztor 2007/3. számá-
nak 114–115. oldalán már olvasható egy tallózó a 14–21. versek-
ről, az ott már megjelent kommentárrészleteket mellőzöm.)

„…»mindenki meghalt« (…) alapjában nem miszti-
kus és itt nem is sákramentumi, hanem jogi értelmű (…). 
Nem új ez a gondolat, az Ézs 43,18–19 már ígéretként mond 
hasonlót (…). A jogi értelmezés oldja fel azt a kínzó kér-
dést is, hogy érvényes lehet-e egy ilyen kijelentés arra a 
Korinthusra vagy egy mai gyülekezetre?” (Jubileumi kom-
mentár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„Személyiségi jogok, általában a liberalizmus vagy egy-
szerűen csak az önző elzárkózás hamar kimondatja a ver-
diktet: »Magánügy!« (…) hogyan is lenne magánügy az Ör-
dög hálójában vergődésünk! Nem a keresztyénség, nem a 
Biblia csorbítja az ember »elidegeníthetetlen jogát« a füg-
getlenségre és a magánélet berendezésére, hanem maga az 
élet a születésünk, fogantatásunk pillanatától fogva kiszol-
gáltatott helyzetbe sorolja az egész embervilágot. (…) Willy 
Marxsen írása: »Akit hatalmába kerített Krisztus szeretete, 
az átlátja a dolgokat. Ez azt is jelenti, hogy nem látjuk többé 
a szemünk előtt levő dolgokat olyannak, mint amilyennek 
eddig láttuk. (…) Nemcsak a saját szemünkkel látunk, ha-
nem Istenével is. Így minden szerencsétlenség, minden vita 
és irigykedés mögött észrevesszük az embert és a testvért. 
Mindenen átlátunk. Belátunk a kulisszák mögé. Meglátjuk 
azt is, hogy Krisztus szeretete nemcsak minket szorongat, 
hanem azokat is, akikkel találkozunk.«” (Id. Magassy Sán-
dor: Perikópák. Magánkiadás)

„Mindenki, aki az apostol életét tanulmányozza, el-
csodálkozik, hogy mi tette őt a szolgálatban ennyire fá-
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radhatatlanná és önzetlenné. Valamennyi levelének egyik 
legkiemelkedőbb szakaszában megadja a választ: a Krisz-
tus szeretete. (…) Ezentúl az embereket nem testi, földi 
feltételek szerint ítéljük meg látszat után, emberi megbí-
zólevelek vagy nemzeti hovatartozás alapján. Úgy tekint-
jük őket, mint drága lelkeket, akikért Krisztus meghalt.” 
(William MacDonald: Ó/Újszövetségi kommentár. Evan-
géliumi Kiadó)

„Rosszdolgában is tud dacolni és boldogan dicseked-
ni. (…) Mikor pedig meghal, csak új, igazi ember lesz be-
lőle.” (Luther: Jer, örvendjünk keresztyének! Evangélikus 
Sajtóosztály)

Illusztrációk

VERS

Pilinszky János: Átváltozás

Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok.
Csúf, de te gyönyörűnek találtál.
Végig hallgattad mindig, amit mondtam.
Halandóból így lettem halhatatlan.

GONDOLAT

(Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi el-
múlt, és íme: új jött létre)
„Az életnek nevezett kötéltánc legnagyobb részében behú-
zódunk a magunk alkotta otthonos színtérre. Ott mindvé-
gig kényelmesen megbújhatunk: elfoglaltan, gondolatokba 
merülve, szenvedve vagy jókedvűen. Ismerős és mozgás-
terünket szűkre szabó kikötő ez, egyetlen kijárata a kife-
szített kötél, amelyik a következő biztonságos kikötőhöz 
vezet. Idővel és igen kellemetlenül az ígéret refl ektorfénye 
a következő színtérre vetül, és a miénk fájdalmassá vagy 
üressé válik. Amikor ez bekövetkezik, megdermedünk a 
helyünkön. Megkockáztatjuk-e a változtatást, elindulunk-e 
a magasban kifeszített kötélen?”

„Hajlandó küzdeni? Mert rögtön az elején megmon-
dom, hogy eljutni onnan, ahol van, oda, ahová el akar jut-
ni: harc. Önmagával kell megküzdenie.

Mi magunk vagyunk a súly, amit a saját érdekünkben 
odébb kell tennünk – amennyiben úgy döntünk, hogy át-
rendezzük életünk színterét. A legtöbbször képtelenek va-
gyunk meghozni ezt a döntést. Miért? Miért olyan nehéz 
előrelendítenünk magunkat, még akkor is, ha valami jobb 
felé tartunk? Azért, mert bármilyen kevéssé kielégítő az, 
ahol vagyunk, kényelmes.”

Judith Sills amerikai pszichológus

„Ha nem vagy kész változtatni az életeden, nem lehet se-
gíteni rajtad.” 

Hippokratész (Kr. e. 460–375) görög orvos

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Kérdéseink

Meglepődve olvassuk, ahogyan itt az apostol Krisztus sze-
retetéről szól. Ha azt halljuk, hogy a szeretet szorongat, ak-
kor az juthat az eszünkbe, hogy valaki magához akar szinte 
erővel láncolni bennünket. Érdemes utánanézni, hogy az 
eredeti szövegben és a különböző fordításokban még mi-
lyen tartalmát találjuk a kifejezésnek. 

A másik, számunkra magyarázatra szoruló megálla-
pítás, hogy Krisztusunk halála révén miként haltunk meg 
mi is. Talán itt is arra gondol Pál apostol, hogy meghal-
tunk a bűn számára, ha hittel fogadjuk Jézus értünk ho-
zott áldozatát?

Töprengést okoz az is, hogy mit jelent az, amikor már 
nem test szerint ismerjük egymást és Krisztust sem.

Fontosnak tartott üzenetek

A történelemben nem találunk még egy olyan áldozatho-
zatalt, életodaadást, mint amilyen Krisztusunké. Az ő ha-
lála és feltámadása az egész emberiséget, a mi életünket is 
egészen személyesen érinti. 

Mi a saját erőnkből képtelenek vagyunk új emberré len-
ni. Egyedül az Úristen csodája az, ha egy ember hittel fo-
gadja mindazt, ami a Golgotán és húsvét hajnalán történt. 
Nem véletlenül szerepel itt a „teremtés” kifejezése. Mint 
ahogyan kezdetben hitünk szerint Isten teremtő szavával 
hívta létre a világegyetemet és benne az emberi életet, így 
Szentlelke által teremti meg az újjászült, hitre jutott éle-
tet is. Így éppen a húsvét utáni első vasárnapon – amely a 
legtöbb gyülekezetben egyben a konfi rmáció vasárnapja – 
nagyon szép ez az ige!

Ebből következhet, hogy az ember már nem önmagá-
nak él. Képességet kap arra, hogy le tudja győzni önzé-
sét. Ha valaki hisz Jézus Krisztusban, már új életet kez-
dett, új úton jár. 

Talán itt érthetjük meg, hogy szeretete erre az új útra 
indít, és úgy kísér a mindennapokban, hogy megőriz. Meg-
őriz attól, hogy újból önzően, csak magunknak éljünk. Sőt 
felszabadít minket is a szeretet cselekedeteire.

Pál Gal 2,20-ban végül is elismeri, hogy testben él, egye-
dül a benne élő Krisztus miatt érzi úgy, hogy a régi test már 
meghalt. Tehát egész lényét Jézus és a hit tölti ki!

Semmi nem kényszeríthet minket arra, hogy ne szeres-
sük és ne kövessük Jézust, és ne szeressük a benne megtes-
tesült Istent! Mint világosságnak fi ai, úgy járjatok…
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„Erre kijöttek a sírból és elfutott ak, mert félelem és szo-
rongás vett rajtuk erőt. Félelmükben senkinek sem szóltak 
semmiről.”

Így végződik Márk evangéliuma. 
Az ez után következő verseket az evangélium későbbi 

olvasói tették hozzá. Azt mondták magukban: „Így aztán 
semmiképpen sem végződhet az evangélium. Ez örömhír – 
Márk pedig így fejezi be: senkinek sem szóltak, mert féltek!”

Máté teljesen más. A Feltámadott megjelenik a tanítvá-
nyoknak, és így szól hozzájuk: „Íme, veletek vagyok minden 
napon, a világ végezetéig.” Na, ez vigasztaló. 

Vagy ahogyan Lukács beszél: a Feltámadott megjelent 
a tanítványoknak, majd felment a mennybe. A tanítványok 
pedig „mindig a templomban voltak, és áldották Istent.” Hús-
véti gyülekezet, ahogyan annak lennie kell. Igazi példakép.

De Márk azt írja: „féltek”.
A későbbi olvasók Máté és Lukács mintája alapján vi-

gasztaló befejezést csatoltak Márk elbeszéléséhez. Olyat, 
amit Márk szellemiségéhez megfelelőnek találtak. Márk a 
személyes húsvéti bizonyságtételt akarta kihívás elé állí-
tani. Néhány olvasója azonban odáig ment, hogy megvál-
toztatta az evangéliumát.

Félelem, rettegés és rémület ragadta meg az asszonyo-
kat. Így reagál a Bibliában egy ember, ha Istennel talál-
kozik. A rémületből tudjuk, hogy az asszonyok valóban 
Istennel találkoztak. Ez nincs részletesebben körülírva. 
A kő, amely a sírt elzárta, egyszerűen nem volt ott. Nem 
tudjuk, hogyan tűnt el.

Egy fi atalember fehér, azaz mennyei ruhában ül – tró-
nol – a sírban, a jobb oldalon, vagyis a szerencsés, az éle-
tet hozó oldalon.

Kicsoda ő? Egy angyal, Isten küldötte, a Feltámadott? 
Megrémülnek. Ő pedig azt mondja: „Ne féljetek!” Tipi-

kus angyali köszöntés. Így szól az Úr: „Ne félj; az Úr van ve-
led. Ne rettegjetek. Ő feltámadt.” Ők azonban megrémülnek. 

Nincs ott a test. Hogy ez hogyan történt, nem tudjuk 
meg. Ő nincs itt. Nincs a sírban. Követői nem fognak ha-
lott hőst tisztelni. Nincs ott semmi, amit az ember vitrin-
be tehetne és megőrizhetne. Ilyesmi csak halottakkal tör-
ténhet. De az Úr feltámadt, valami más módon él!

Nem értik meg ezt. Félnek. Épp ez a megfelelő reakció, 
hiszen valami egészen rendkívüli dolog történt. Olyan, ami 
minden elképzelésünket meghaladja. A győzelem elnyelte 
a halált. Az élet győzedelmeskedett. 

Nagyon korán van. A nap éppen felkel. A sabbat elmúlt, 
a sírbeli nyugalomnak vége. Az új teremtés első napja jött 
el. Új kezdet. Az asszonyokra már húsvét napja kelt fel. 
Őket azonban még fogva tartja a halál gondolata. Éppúgy, 
mint minket. Két dolgot visznek a sírhoz, éppúgy, mint mi.

Először is: jó illatú olajokat. A jó illat elfedi a halál sza-
gát, hogy valahogyan ki lehessen bírni. 

Tenni akarunk valamit, ami jó, szép és igaz, készek va-
gyunk arra is, hogy valami értékeset feláldozzunk. A tes-
tet tulajdonképpen a temetés előtt balzsamozták be. Jézust 
mint egy királyt balzsamozták be a temetésre még egykor, 
Betániában. Így ez most már nem szükséges.

Húsvét először is azt jelenti, hogy komolyan vesszük a 
halált. A halált, ami a semmi. Már nincs mit tenni. Már ez is 
rémítő. Még a múlttal foglalatoskodunk, a mulandóval. De 
mindez hiábavaló. Fölösleges. Nem tudjuk őt megőrizni, mint 
egy múzeumi kiállítási tárgyat. Ő az Úr. Ő él, nem halott.

Másodszor: hozzuk magunkkal a gondjainkat. 
Ki hengeríti el a követ nekünk? Olyan nagyon nagy! A fé-

lelem köve fekszik a lelkünkön. De a sírról már eltávolítot-
ták! Túl egyszerűnek gondoljuk. Nem lehet ilyen könnyű! 
Valamit tenni akarnánk. Teljesíteni. Ám erőfeszítéseinkkel 
csak felnagyítjuk a gondot. Bizonytalankodunk: elég jó-e.

Új életlehetőséget egyedül Isten ad. Kiborulunk azon, 
hogy erőfeszítéseink hiábavalóak. De ez a legjobb felismerés!

Az asszonyok és mi is velük együtt két dologra kapunk 
megbízatást: „Menjetek és mondjátok el!”

Menjetek a többiekhez. Csatlakozzatok azokhoz, akik 
hozzá tartoznak. Menjetek ki az életbe, mert ő ott van. Előt-
tetek megy. A bűn és az aggódás sírjainál végzett ásatások, 
a holtak tisztelete nem hoz mást, csak félelmet és rettegést. 
Ne maradjatok a sírnál! Menjetek Galileába! 

Galilea a hétköznapokat jelképezi az evangéliumok-
ban. Jeruzsálem az ünnepek városa. Nem maradhatunk 
ott mindig. Jézus Galilea útjait járta velük, ott hirdette a 
bűnbocsánatot és gyógyította a betegeket.

A mi mindenkori Galileánkban, hétköznapjainkban 
pontosan ugyanezt várjuk tőle. Velünk van a hétköznap-
jainkban, mellettünk áll mindennapi jelenlétével.

A félelem köve bezárja a szívünket, mint egy sötét sírt. 

A nyitott evangélium
Mk 16,1–8

g  A M É L I E  G R Ä F I N  Z U  D O H N A

I G E H I R D E T É S e
*

 * Amélie Gräfi n zu Dohna hannoveri evangélikus lelkész igehirdetése, 
amely 2010. április 11-én hangzott el a göttingen-geismari Ste pha nus kir-
ché ben, 2011-ben különdíjat kapott mint a legjobb húsvéti prédikáció.
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KIN: egy újabb rövidítés az ifj úsági munkában,

avagy a II. kerületi ifj úsági napok beharangozója

A regionális ifj úsági találkozók a Gyermek- és Ifj úsági Osztály szervezésében április 6-án Szombathelyen, 13-án 
Budahegyvidéken, május 11-én pedig a kerületi missziói nappal egybekötve Kiskőrösön kerülnek megrendezésre. 
Ebben az évben a vezérgondolat a „Tárjátok kezeitek az élő Isten felé” énekrészlet, mellyel az emberi, de az isteni kéz 
ismérveit, jellemzőit is szeretnénk kreatív formában körüljárni. A nap szolgálattevői evangélikus együttesek, ifj úsági 
csoportok és vezetőik lesznek, hogy gazdagodjunk egymás megismerése és megajándékozása által. 

További részletek a plakátokon és a www.gyio.hu weboldalon lesznek elérhetőek.

„Tedd jobbá a világot!”

7. Életfonal – evangélikus életvezetési tábor

A Keresztény Önkéntesek Szövetsége az Ifj úságért (KÖSZI) 
2013. április 25–28. között életvezetési tábort szervez 7–12. 
osztályosoknak Piliscsabán, a Béthel Missziói Otthonban.

Részvételi díj: 
• március 15-ig: 10 500 Ft
• március 16. – április 15.: 11 500 Ft
• április 16. után: 12 500 Ft

Az Életfonal egy olyan evangélikus életvezetési tábor, amely a serdülőket várja tavasszal azzal a céllal, hogy a ke-
resztyén fi atalokat foglalkoztató kérdésekről lehessen őszintén beszélgetni és megoldásokat találni Krisztus segítsé-
gével. A 21. század jelentős kihívásokat támaszt már a tizenéves korosztály felé is, és igen fontos számukra, hogy segítő, 
iránymutató szempontokat kapjanak életük vezetéséhez. Ugyancsak fontos célja a tábornak, hogy megtartó keresz-
tyén közösséget teremtsen a serdülők számára. Kiscsoportos beszélgetések, interaktív áhítatok, drámafoglalkozások, 
műveltségi vetélkedők, közösségépítő játékok és más tartalmas programok kovácsolják össze a fi atalokat. Ezúttal azt 
járjuk körbe, mit tehetünk azért, hogy kicsit szebb legyen a környező világ, és még jobban érezzük magunkat benne! 

Bővebb információ: www.koszi.net; koszi@koszi.net; 06-20/239-3247 (evangélikus fl ottás)

Ha egyedül vagyunk, túl nehéz ez a kő nekünk. Valaki más 
tudja csak elhengeríteni. Ez a valaki elénk jön az új regge-
len. Elénk jön, és megszólít minket.

Azt mondja neked: Ne maradj ott a sötétben! Hiszen 
már a húsvét fénye ragyog! Indulj a hétköznapokba, ő megy 
előtted, és mutatni fogja az utat. Az ige megvigasztal, ne 
kérdezd, hogyan. Egyszerűen megkönnyebbül a szíved. Egy 
angyal volt, aki hozzád szólt, Isten küldötte, a Feltámadott?

Jézus a csodáknál is azt parancsolta, hogy hallgassa-
nak. De ezt képtelenek voltak megtenni, beszéltek róla. 

Most azt a feladatot kapják, hogy beszéljenek, ám ők 
hallgatnak. A hallgatás mindenesetre jobb, mint az értel-
metlen fecsegés. A feltámadás csodája minden fogalmun-
kat meghaladja. Megnémulunk. 

Valamikor azonban meg fogjuk elégelni a hallgatást. 
A rémület elmúlik. És akkor beszélni fogunk. 

Reggel lesz, felismerjük az utat. Menni fogunk, és mon-
dani fogjuk.

Az evangéliumnak sokféle személyes befejezése lehet. 
A tiéd is, az enyém is. 

Ezért hagyja Márk nyitva az evangélium végét. Nem 
írhatja meg helyettünk. Senki sem írhatja meg a másikét. 
Mindenkinek saját kijárata van a sírból. És mindenkivel 
megtalálja Isten a húsvéti fénybe vezető utat.

Nem zárhatjuk le az evangéliumot, és nem mondhatjuk: 
„hihetetlen volt ez akkor”. Mi írjuk tovább. Mindenkori, egé-
szen hétköznapi életünkbe vezet. Ott van az evangélium foly-
tatása. A magunk folytatását nem nyomtatjuk bele a Bibliába, 
ahogyan annak idején néhányan Márk evangéliumával meg-
tették. Az evangéliumnak nyitott a vége. Nyitva áll, hogy Isten 
minden egyes emberrel utat találjon. Az Úr feltámadt! Ámen.

Fordította Gyurkó Donát


