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Veletek vagyok minden napon
g  D E M É N É  S M I D É L I U S Z  K A T A L I N

Nagylányunk határozottan intézkedett, hogy szabadságra 
menjünk. Úgy vélte, a környék ideális lesz. Erdő, hegyvidék, 
csend, a háziasszonyt felszabadító gondoskodás… No és a 
vidék kincsei között mindegyikünk meglelheti a kedvére 
valót. Igaza volt. A Dobogókőn töltött napokban hálaadás-
sal éltük át, hogy itthon vagyunk, ideköt és nem kínosan 
röghöz köt népünk múltja, jövője. Megelevenedtek a babitsi 
sorok: „Magyar vagyok: lelkem, érzésem örökséget kapott, 
melyet nem dobok el, a világot nem szegényíteni kell, ha-
nem gazdagítani. Hogy szolgálhatom az emberiséget, ha 
meg nem őrzök magamban minden színt, minden kincset, 
ami az emberiséget gazdagíthatja? A magyarság színét, a 
magyarság kincsét! De mily balga volnék, ha ugyanakkor 
más színt, más kincset el akarnék venni, vagy meggyengí-
teni!” (Babits Mihály: Örökkék ég a felhők mögött) 

Hármasban fedeztük fel a Pilisben a pálos kolostor rom-
jait, a visegrádi várat, az esztergomi bazilikát, a kincstárát. 
A rekkenő hőségben elgyötörten bár, de följutottunk a Ba-
bits-villához. A Dunakanyarban való barangolásból nem 
maradhat ki Szentendre, a szerb ortodox templom külö-
nös, felejthetetlen ikonosztáza, a Kovács Margit-kiállítás, 
ahol bár jártunk már, de azóta is visszavágytunk. Ámós 
Imre és Anna Margit kiállítása már csak remény maradt, 
annyira elfáradtunk. Aztán visszatértünk Szentendrére, 
mert vasárnap következett. A hotelszobánkban ugyan ta-
láltunk Bibliát, a magunkét se felejtettük otthon, de tapasz-
taltuk, hogy az igazi ünnep közösségben megélni Jézushoz 
tartozásunkat. Aligha szégyellnivaló, ha vágyik az ember 
a saját egyháza temploma után. Oda, ahol egyszerűséget 
és szépséget, emberi szavakat, Krisztust közelhozó tanús-
kodást talál a vándor. Ahol ismerős az ének, a mozdula-
tok sem idegenek, mintha otthon lenne az ember, bár ki-
lométerek sokasága van mögötte. 

Szentendrén az evangélikus templomban sosem jár-
tunk. Azt sem tudtuk, hol kell keresni. Egy fi atal férfi  kész-
ségesen magyarázta: csak a Bükkös-patakra kell találnunk, 
akkor odaérünk. Így történt. Az első pillanatokban idegen-
kedéssel méregettük a külsőre nem káprázatos és hívoga-

tó épületet. Magamat azzal vigasztaltam, amivel édesapám 
szokott engem, mikor nem mutatósra sikeredett tortát tet-
tem az asztalra: „Ne búsulj, lányom, nem a külcsín a dön-
tő, hanem a belbecs.” Így a patakra, a fák zöldjére fi gyelve, 
a közelben zajló élet nyüzsgésének örvendve léptünk be. A 
kockakő szürkesége után meghökkentő volt a az áradó vi-
lágosság, a puritán egyszerűség, a „minden a helyén” har-
móniája, a különös-kék belső, ami egyszerre szokatlan és 
hallatlanul vonzó. Rögtön elfelejtettem „a kék egy hideg, 
taszító szín” sztereotip mondatot. Az ember szemét rabul 
ejti az oltártér. A kereszt a falon, ami egyértelmű, de nem 
robusztus. A mögötte levő kék színben a fények s a festés 
miatt megjelenő fehérség szavak nélkül is hirdette: ez a 
feltámadott Krisztus temploma. A fehér színek, mintha a 
sírból kilépő Jézus ottmaradt gyolcsai lennének, hírt adva, 
már él, előttetek megy akkor is, amikor kiléptek a kapun. 
Még meglepőbb az oltárasztal. A gyönyörű mészkőtömb a 
pászka színét és mintázatát láttatja. Külön időt kellett vol-
na szánni Jávor Piroska színes rózsaablakára. Az üzenetek 
egymást erősítik. Szabadulás a szolgaságból, a szenvedés-
ből, aminek ára van. Nem mi mondtunk le az „egyiptomi 
húsos fazekakról”, a látszatbiztonságról üdvösségünkért. 
A kereszten, a már az Atya jobbjára ment Jézus áldozatá-
ból született az új élet lehetősége. 

Reménységünk, hogy a mi utunk is megérkezés, cél-
hoz jutás lesz egy fénnyel, éggel, elfogadással és bizton-
sággal teli világba.

Engedjük-e, hogy így megérintsen egy templombel-
ső? Őrzünk-e ilyen találkozásokat a szívünk mélyén? Szü-
letik-e bennünk imádság, amikor továbbmegyünk? Saját 
templomunk népén túl Isten elé visszük-e másutt élő test-
véreinket? Már teológuséveimben sok lelkészt, gyüleke-
zeti tagot ismerhettem meg. Templomokban és otthonok-
ban élhettem át a bizalom és az imádság légkörébe érkezés 
rendkívüli erejét. Ország- és világjáró testvéreimnek adas-
sék meg, hogy megérezzék Jézus szavainak kézzelfogható 
igazságát: „…íme, én veletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig.” (Mt 28,20)

M É C S E S  A  T E  I G É D e
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Diaszpórakoncepciók az Ószövetségben
g  M Ó R I C Z  N I K O L E T T

*

Bevezetés

Napjainkra a diaszpóra nemzetközi fogalma a társadalmi 
diskurzus szerves részévé vált, a jelenség iránt a társada-
lomtudományok (szociológia, kulturális antropológia, szo-
ciálpszichológia etc.) fokozódó érdeklődést tanúsítanak, 
amelyet a témában napvilágot látott kurrens kutatások 
és szakirodalmi összefoglalók gyarapodó száma is jelez.1 
A Magyarországi Evangélikus Egyház di asz pó ra hely ze té-
ből fakadóan is érintett a témában, ezért gyökereink tu-
datosítása, a jelen problémáinak tisztázása és a jövő pers-
pektíváinak körvonalazása szempontjából is fontos, hogy 
képesek legyünk párbeszédet folytatni a társtudományok 
képviselőivel. Ehhez legelőször a bibliai alapokhoz kell visz-
szanyúlnunk és számba vennünk az Ószövetségben előfor-
duló di asz pó ra kon cep ció kat.

Fogalmi alapvetés

Izrael és a zsidóság – a fogság és száműzetés idejétől kezd-
ve a történelmen átívelően napjainkig – olyan di asz pó ra-
kon cep ciót képvisel, amely legátfogóbban az összegyűjtés 
képében ragadható meg. Rüdiger Lux (2004) megközelíté-
sében ez a centripetális diaszpórakoncepció határozza meg 
paradigmatikusan Izrael tér- és időszemléletét, amely az 
ígéret földjére, azon belül Jeruzsálemre, a Sion-hegyre és a 
Templomra irányul. A Sionra és az ígéret földjére fókuszá-

 * A cikk egy Rómában elhangzott német nyelvű referátum (Dia-
sporakonzeptionen im Alten Testament) átdolgozott változata. Jelen 
sorok szerzője a Philipp Melanchthon Központ ökumenikus tanulmá-
nyi kurzusán vett részt, amely 2012. szeptember 6. és 15. között került 
megrendezésre Protestánsok a diaszpórában (Élet a szétszóratásban, 
avagy a „föld sója”) mottó jegyében. 
 1 Hall 1990; Clifford 1994; Bauböck–Faist 2010.

ló diaszpóratudat a zsidó újévi köszöntőben is tükröződik, 
amely a következőképpen hangzik: „Jövőre Jeruzsálem-
ben!” (Lux 2004, 9–27. o.)

Az ószövetségi próféciák és váradalmak alapján a na-
pok végén a népek Sionra zarándokolnak, hogy ott Isten 
útmutatásának, törvényének részesei legyenek (Ézs 2,2–5; 
25,6–8; 66,20.23; Jer 16,19–21; Mik 4,1–2; Zak 8,20–23; 14,16; 
továbbá Zsolt 102,23) (Kraus 1996, 16–29. o.).

A görög  főnév a  összetett igei 
alakból vezethető le, amelyet ’elszórtan’, ’szétszóródva’ és 
’külön lenni’ jelentéssel fordíthatunk. A görög fi lozófi ában 
az ’egység felbomlása’, ’összefüggéstelennek lenni’ értelem-
ben használatos különösképp Plutarkhosznál és Epikurosz 
atomelméletében (Klein 2011, 17–20. o.), így a Héber Biblia 
Septuagintára (LXX) történő fordítása során ehhez a foga-
lomhoz nyúltak vissza, amely főnévként tizenkétszer, ige-
ként pedig több mint negyvenszer fordul elő. Mindazon-
által sem az igének, sem a főnévnek nincs specifi kus héber 
megfelelője, hiszen a héber  és  inkább ’deportáció’ 
és ’deportáltak’ értelemben használatos (uo. 25. o.). 

A zsidók Kr. e. 5–4. századi szétszóratását a Földközi-
tenger keleti vidékén a Septuaginta fordítói sokszor egy át-
fogó szótériológiai séma keretében értelmezték: a Tóra pa-
rancsolatainak megszegését JHVH büntetése, a szétszóratás 
követte (5Móz 28,25; Jer 32,37). A bűnbánat és a törvénynek 
való megújult engedelmesség pedig az összegyűjtéshez és 
a „szent földre” való visszavezetéshez vezethet. Deut 28,25-
ben Isten megfenyegeti Izraelt, hogy a vele kötött szövet-
ség megszegése estén elrettentéssé, iszonyattá lesz (
   ): „És leszel elrettentése a föld összes 
királyságának.” Mindezt a LXX a következőképp fordítja: 

, azaz „leszel szétszóratásban a föld minden királysá-
gában”. A kapott ígéret szerint azonban ha megtartják Is-
ten parancsolatait, akkor ismét összegyűjti őket (
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       ): „Ha le-
szel űzve a föld végéig, onnan gyűjt össze az Úr, az Isten, és 
onnan hoz el.” (5Móz 30,4) (uo.)

Pedig a diaszpóra szó eredeti, szűk értelemben vett ter-
minológiáját tekintve nem a fogságba hurcolást mint Isten 
büntetését jelenti a Tóra parancsolatainak megszegése mi-
att, hanem szociológiai szempontból egy demográfi ai jelen-
séget jelöl: a zsidó nép kiáramlását és eloszlását Izrael-Pa-
lesztinán kívül, amely többnyire önkéntes alapon történik, 
és pozitív aspektusként magában foglalja egy új életkezdet, 
életfeladat lehetőségét. A diaszpóra mint igei névszó (’szét-
szórtan, elszórtan lenni’) rezultatív (eredményre vezető) je-
lentést hordoz, azaz feltételezetten egy elhagyott, feladott 
vagy elveszített központra utal, és a kisebbségi helyzetbe 
kerülés jelentéstartalmát is előhívhatja. Azt mondhatjuk 
tehát, hogy a továbbiakban a központról (Izrael földjéről) 
való beszéd – értékmentes módon – magában foglalja a 
perifériához (diaszpórához) való viszonyulást is (Kiefer 
2005, 43–46. o.).

Az anyaország elhagyásának okai sokrétűek lehetnek, 
így a külpolitikai okok, mint deportációk, fogságba és rab-
szolgaságba hurcolás mellett belpolitikai tényezők is sze-
repet játszhatnak, amikor a politikai és vallási elnyomatás 
alatt élő ellenzék tagjai emigrációba, száműzetésbe kény-
szerülnek. Ezenkívül és a fentiektől gyakran elválasztha-
tatlanul a gazdasági krízisek is előmozdíthatják a külföld-
re történő kivándorlást (pl. Ruth könyvében a betlehemiek 
az éhínség miatt települtek át Móáb földjére) (Hausmann 
2006). Így sokakat vonzottak az Izrael földjén kívüli ke-
reskedelmi telepek (1Kir 20,34) és a privilegizált helyzetű 
katonai kolóniák is (pl. az egyiptomi Elephantine) (Mod-
rze jewski 1997, 21–44. o.).

A diaszpórahelyzetről folytatott diskurzus azonban 
nem korlátozódhat a királyság korára és az azt követő fog-
ság és hazatérés időszakára, majd a hellenisztikus kor-
ra, hiszen már a kezdetek kezdetén, az etnogenezis törté-
neti folyamatában találkozunk azzal a jelenséggel, hogy 
egyes izraelitáknak vagy családoknak az életfeltételeket, 
biztonságot és védettséget nyújtó kereteken, a családi, 
nagycsaládi, nemzetségi kötelékeiken és ősi életterükön 
kívül kellett élniük. Az Ószövetség ezt az életmódot a    
igével (‘idegenként időzni’) jelöli, és megemlékezik arról, 
hogy Izrael ősatyái, azaz Ábrahám (1Móz 12,10; 19,9; 20,1; 
21,23.34), Izsák (1Móz 26,3; 35,27) és Jákób (1Móz 32,5) csak 
ideiglenesen tartózkodtak egy-egy helyen, amikor család-
juk számára életteret kerestek (Schreiner−Kampling 
2000, 24–39. o.).

Ézs 11,11 alapján a diaszpóra, azaz „a nép maradéka” 
() három kontinensre terjedt ki. Az izraeliták kereske-
dőként, katonaként és telepesként kerültek külföldre már 
Salamon idejében is a Kr. e. 10. században, akinek kiterjedt 
kereskedelmi kapcsolatai voltak Dél-Arábiával, Afrikával és 
Szíriával. A diaszpóra a hellenisztikus-római időkben tett 

szert különös jelentőségre. A kivándorlás további okaként 
Palesztina népességének növekedését említhetjük, ugyanis 
a mezőgazdaságilag megművelhető kevés földterület és az 
országot sújtó aszályok ellátási problémákat okoztak. Szá-
mos diaszpóraközpont jött létre Egyiptomban, Szíriában, 
Kis-Ázsiában, az Égei-szigeteken, Itáliában, Észak-Afriká-
ban, Galliában és Spanyolországban. A Római Birodalmon 
kívüli legnagyobb zsidó közösségek Mezopotámiában vol-
tak (Sūrā, Neharde’a, Pūmbedītā). A zsidó kivándorlók nem 
alapítottak új helyeket, hanem a már lakott területeken te-
lepedtek le (Gerstenberger–Schuol 2009, 86–89. o.).

Fogság és diaszpóra mint alternatív életlehetőség

Némely bibliai textus alaposabb vizsgálata során arra a 
következtetésre juthatunk, hogy egyes – Júdeából vagy Iz-
raelből származó – csoportok a diaszpórában folyó életet 
nem átmeneti szükségállapotként értékelték, hanem tartós 
állapotként és karrierlehetőségként. Szemléletes példaként 
a diaszpóranovellákat említhetjük, tehát a József-történe-
tet (Gen 37–50), Eszter könyvét és Dániel könyvét. Ezek-
ben a késő fogság korabeli szövegekben az idegenben való 
hosszas tartózkodás – a helyzettel együtt járó problémák 
ellenére – legitim és semmi esetre sem leküzdendő életfor-
maként kerül bemutatásra. 

Az ilyen irányú beállítottság nem elhanyagolható okát 
a gazdasági adottságokban láthatjuk, amelyek a fogadó or-
szágokban kínálkoztak a fogságba hurcoltak számára. Ba-
bilonban korlátozott önrendelkezést lehetővé tevő zárt tele-
pekben lakhattak Nippur környékén, Tel Abibban a Kebár-
folyó partján (Ez 1,1; 3,15). Régészeti ásatások során felszínre 
került Nippurban a „Murašu és fi ai” bankház archívuma 
is, amelyben a környéken lakó zsidók hitelleveleire buk-
kantak (Kr. e. 5. század); mindezekből kitűnik, hogy a ba-
biloniakkal egyenlő jogállással bírtak. 

Így fokozatosan körvonalazódhat előttünk a kép, hogy 
miért haboztak olyan sokan visszatérni a fogságból.2 Jó-
zsef egyiptomi gazdasági miniszter lett, Nehémiás a ki-
rály pohárnoka (Neh 1,11), Ezsdrás egyfajta, a zsidó vallá-
si ügyekben illetékes államtitkári posztot töltött be (Ezsd 
7,12). Dániel és társai a babiloni uralkodó, Nebukadneccar 
udvarába kerültek, Eszter pedig a perzsa király, Ahasvérós 
felesége és ezzel együtt királyné lett. Ezek a történetek a 
diaszpórában és az ott élők számára keletkeztek. A törté-
netek olvasói és hallgatói megtalálták és megtárgyalták 
mindazon problémáikat, amelyek Izrael népének fogság-

 2 Kürosz perzsa uralkodónak a visszatérést lehetővé tevő Kr. e. 538-as 
rendelete után sokan önként Babilonban maradtak, ahol még hosszú 
századokig virágzó közösségek álltak fenn, amelyek a késő antikvitás-
ban a rabbinikus tanítás legnagyobb alkotását, a babiloni Talmudot 
hozták létre. Szervezett, tömeges visszatérési mozgalomra csak két 
évtizeddel később, Zerubbábel vezetésével (1Krón 3,19) került sor. 
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ban előállott sajátos helyzetéből fakadtak: JHVH egyedül-
állóságát a diaszpóra számára újra meg kellett erősíteni, 
ezzel egyidejűleg pedig annak tudatát is, hogy a távolban 
lévő népéért is cselekszik, közbelép. A továbbiakban az 
Ószövetség főbb diaszpórakoncepcióit tekintem át nagy 
vonalakban. 

Jeremiás levele (Jer 29)

Jeremiás próféta híres levelében (Jer 29) a Babilonba hur-
coltakat arra szólítja fel, hogy hosszas tartózkodásra ren-
dezkedjenek be, építsenek házakat, ültessenek kerteket 
és házasodjanak. A levél arról is tanúskodik, hogy to-
vábbra is megmaradt a kapcsolattartás a fogságban élők 
és az otthon maradottak között. Jeremiás ugyanis tu-
dott mindazokról a gazdasági lehetőségekről, amelyeket 
a „foglyoknak” kínáltak fel, éppen ezért felhívást intézett 
hozzájuk, hogy használják ki mindezt, mert a fogság nem 
rövid időtartamú lesz, hanem hetven évet, tehát három 
generációt is kitehet.

Formai tekintetben Jer 29 nem követi a zsidó di asz pó-
ra le velek felépítését, a prófétai beszédnek nincs levélsze-
rű kerete. Eredeti alakjában valódi levél lehetett konkrét 
címzettekkel, ez a karakter azonban Jeremiás könyvének 
kontextusában, a 27–29. egység nagyobb részeként – az át-
dolgozásoknak köszönhetően – irodalmi levéllé formáló-
dott, amelynek főbb aspektusai a diaszpórahelyzetre mu-
tatnak rá. A levél a 4–7. verstől kezdődően arra szólítja fel 
az elhurcoltakat, hogy tartósan rendezkedjenek be a fog-
ság helyén. A bevezető követformulák (            – így szól 
az Úr; 9.11.14.19.23.32) jelzik, hogy a felhívásban Isten aka-
rata jut kifejezésre, a teljes kultuszi név (             – Sere-
gek Ura; 4.8.17.21.25) használata pedig arra utal, hogy Izra-
el Istene a történelem Ura, így a tömeges deportációt sem 
az idegen istenek fölénye idézte elő, hanem JHVH akara-
ta alapozta meg, ezért a diaszpóra színterei elfogadható-
ak és alakíthatóak. A hamis prófétai körökkel ellentétben, 
akik a fogságot rövid időtartamú, hamarosan megfordu-
ló helyzetként értékelték, a jeremiási prófécia szertefosz-
latja a hamis illúziókat, egyúttal pozitív horizontot nyit a 
fogságra, hiszen JHVH jelenléte nem korlátozódik Izrael 
országára (Klein 2011, 118–126. o.).

Az egymást követő imperativusok közvetett módon 
ígéreteket tartalmaznak: „Építsetek házakat, és lakjatok 
bennük! Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét! 
Házasodjatok, szülessenek fi aitok és leányaitok! Házasít-
sátok meg fi aitokat, és adjátok férjhez leányaitokat! Szül-
jenek azok fi úkat és lányokat!3 Szaporodjatok, és ne fogyja-

 3 A 6a-ban megadott cél a LXX-ból hiányzik – az utódok egyrészt a 
jövő perspektíváját villantják fel, másrészt a száműzetés időtartamát 
három nemzedékben realizálják. 

tok!” A cselekvést jelentő igék felszólító alakjai felhívások 
a JHVH áldó jelenlétére való ráhagyatkozásra, azaz a kül-
honban töltött idő nem csupán legitim lehetőség, hanem 
Isten áldása fogja kísérni azt. A 7. vers elején a „keressétek 
a város javát...” kezdetű rész  felszólításában a ’keres’ 
ige aktív komponense előrevetíti: Babilon jóléte feltétele az 
ő jólétüknek, ezért a környező pogány népekhez konstruk-
tív módon kell viszonyulniuk, az üdvígéret bizonyosságá-
ba kapaszkodva aktívan részt kell venniük jövőjük alakí-
tásában. Jeremiás levelében tehát átmeneti időszak fogal-
mazódik meg, anélkül, hogy szólna arról, mikor és hogyan 
lesz vége ennek az időszaknak, amikor Isten újból össze-
gyűjti Izraelt a népek közül és annak sorsa jóra fordul (10–
14. vers) (Hausmann 2004, 12–18. o.).

Az idegen népeket elsősorban Izrael ellenségei közé so-
rolták (pl. idegen népek elleni beszéd Jer 48-ban), ennek 
tükrében a levélben szereplő pogány hatalomért mondott 
imádság már-már tabukat feszeget, idővel azonban a ko-
rai zsidóságban és az őskereszténységben is szokásos gya-
korlattá vált, ennek eredeti szükségszerűsége azonban a 
diaszpórahelyzetből fakadt (lásd Klein 2011, 118–126. o.). 

József története (Gen 37–50)

Minden bizonnyal paradigmatikus jelentőséggel bír, hogy a 
novella történeti anyaga Egyiptomban játszódik, amelynek 
Izraellel szembeni ellenségessége köztudottan ismert volt, 
és hogy József pont ott – JHVH szándékozott megerősíté-
sével – példásan hatott. 

József egyiptomi tartózkodása mindenekelőtt kény-
szerhelyzetként kerül ábrázolásra (ez tükröződik a  ’el-
ad’, ’vásárol’ igék hofal és hifíl formáiból is, Gen 37,28; 39,1), 
ugyanakkor József nem panaszkodik szülőföldje, népe és 
családja elvesztése miatt, és nem ad hangot a visszatérés 
iránti vágyának sem (Meinhold 1987–1988, 306–312. o.). 
Az ígéret földjére csupán egyetlen helyen található utalás, 
hogy ott vannak az anyák és apák sírjai, ahová az utód is 
szívesen temetkezne (Gen 50,24), azonban nem feltétlenül 
szándékozik ott élni. József is elzarándokolt a Szentföldre, 
hogy eltemesse apját, Jákóbot a makpélai barlangba, a csa-
ládi sírboltba (Gen 50,1–14). Ezután József visszatért Egyip-
tomba testvéreivel és mindazokkal együtt, akik vele tar-
tottak (Lux 2004, 12–17. o.).

Egyiptom József számára nem a „szolgaság háza” 
(Ex 20,2) volt, ahol fényes karriert futott be (Gen 41,37), 
így testvéreit és apját is meg tudta menteni az éhínség-
től (Gen 47,1–12), valamint feleségül vette az előkelő szár-
mazású Ászenatot, Ón egyik papjának, Pótiferának lányát 
(Gen 41,50). Az idegen földön elért siker és jelentőség oka, 
hogy JHVH Józseff el volt (   – 1Móz 39,21) 
(Meinhold 1987–1988, 72–93. o.).

József története Deutero-Ézsaiás teológiájával is pár-
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huzamba állítható. A diaszpórában élőket az a veszély fe-
nyegette, hogy JHVH-tól elfordulva idegen isteneknek fog-
nak hódolni, például a Marduk-kultusznak Babilonban, így 
a diaszpóra prófétáinak erőteljesen kellett ezzel a problé-
mával szembesülniük. Ez az állandó összeütközés Deu te-
ro-Ézsaiásnál következetes monoteizmussá formálódott, 
amely JHVH-n kívül minden más isten létét tagadta. Iz-
rael Istene egyes-egyedül a világ teremtője, míg a többi is-
ten halott bálvány. Isten teremtette nemcsak a világossá-
got, hanem a sötétséget is, nem csupán a békét, üdvössé-
get, hanem a bajt is (Ézs 45,7). Másrészt Izrael Istene az 
egyetlen Isten, akinél a hirdetett szó és annak kivitelezé-
se kongruens, aki meghirdeti azt, ami végül is megtörté-
nik (Ézs 41,22). Voltaképpen a monoteizmus a di asz pó ra-
ke gyes ség gyümölcse (Lux 2001, 118–133. o.).

A fentiekhez kapcsolódva a József-történetből meg-
tudjuk, hogy a fáraó álmai szimbolikus jelentésűek, és 
megfejtésükhöz értelmezőre van szükség. Isten idézte elő 
a szegény és gazdag éves termést is. Az uralkodó a népé-
hez tartozóktól várta az álmok értelmezését, akik minden 
varázslatuk (            ) és bölcsességük (            ) elle-
nére sem tudták teljesíteni kérését (Gen 41,8). Az egyip-
tomiak teljes tehetetlensége háromszor nyer megerősítést 
(Gen 41,8), sőt még a fáraó is kimondja (Gen 41,15a.24b). 
Az Isten népéhez tartozó József jön segíteni és értelmez-
ni az álmokat.

A József-történet teológiáján a szerkesztőnek az a pró-
bálkozása is rajta hagyta bélyegét, hogy a történet uni-
ver za lisz tikus és partikularisztikus tendenciáit teo cent ri-
kusan egyesítse. Izrael Istene – a hét-hét éves szegény és 
gazdag évi termés előidézésével – kinyilatkoztatja, hogy az 
egész világon cselekszik (Gen 41,1–7.25.28.32), és József ál-
tal gondoskodik a túlélésről, a békéről ( – Gen 41,16). 
„Az egész föld” () kifejezés teológiailag megalapo-
zott univerzalizmusra mutat. Az idegen ország problémá-
ival együtt elfogadásra talál, az iránta való pozitív elköte-
lezettséget Isten legitimálja. Az egyiptomiak és más népek 
éppúgy életet nyernek, amiként az izraelitáknak részük lesz 
benne (Meinhold 1987–1988, 313–324. o.).

Eszter könyve

Eszter könyve műfaji sajátosságainál fogva di asz pó ra no-
vel lának4 tekinthető, és párhuzamba állítható József törté-
netével. Mindazonáltal a diaszpóranovella jellegzetességei 

 4 Erich Zenger szerint inkább a hellenisztikus korszak másik jelleg-
zetes műfajával, egy regényszerű elbeszéléssel van dolgunk a cselek-
ményszálak komplexitásánál, a theatrum mundi jellegnél, az erotikus 
konnotációknál és a világértelmezésnél fogva. Keletkezési ideje pedig 
a Kr. e. 3. századra nyúlik, a III. Alexander halála utáni Diadochosok 
harcának korára, amikor a zsidókkal szembeni ellenségesség politikai 
realitássá válhatott. Zenger 2008, 302–311. o.

Eszter könyvében szekularizáltabb formában jelennek meg, 
hiszen az emberi aktivitás szükséghelyzetben is hangsú-
lyosabb szerepet kap, és Isten az egész könyvben nem kerül 
említésre, a háttérben marad. Mindkét di asz pó ra no vel lá-
ban megmutatkozik az események alapvető sémája: az ide-
gen földön lévő királyi udvarban egy izraelita individuum a 
főszereplő, aki magas méltóságba kerül, mégpedig a király 
utáni második helyre. A változatos, drámai történések a 
felszínen nem fedik fel, hogy az egyéni izraeliták felemel-
kedése Izrael szükségből és fogságból való szabadulását 
szolgálja. A főszereplők életsorsa részleteiben éppúgy meg-
egyezik, miként az elbeszélés fonalát és egyedi motívumait 
tekintve (Meinhold 1987–1988, 80–85. o.).

Ernst Haag (2003) interpretációjában a könyv alapré-
tegének (1,1a.5aβ–13a.15–20; 2,1–7.17–18; 3,1–6.8–11,15b; 4,1–
2.5–7.9; 5,1–14; 7,1–10; 8,1–2.15–16) legfontosabb tanulsága a 
diaszpórahelyzetre nézve a főhősök magatartásában jut ki-
fejezésre: Eszter és Mordokaj zsidó identitását nem tagadja 
meg, hanem a legnagyobb szükség idején is szolidaritást 
vállalnak Izraellel. Mindebből olyan diaszpórakoncepció 
körvonalazódik, amelyben a zsidók felhívást kapnak arra, 
hogy (az időről időre fellépő zsidóellenességre tekintettel) 
az idegen társadalmakban betöltött pozíciójukat Isten ad-
ta lehetőségként használják fel, szükséghelyzetben pedig 
rendíthetetlen bizalommal tegyenek bizonyságot Isten sza-
badító hatalmáról és vezetéséről (Haag 2003, 118–133. o.).

Továbbá Haag azt hangsúlyozza, hogy a könyv minden 
mesés eleme és történetietlensége ellenére5 szabad, para-
bolikus történetábrázolásban a perzsa nagyhatalom a vi-
lág összes zsidó diaszpórájának terévé válik.

A diaszpórazsidóság

A zsidóság a monoteizmus különféle formáin keresztül 
a hellenizmusban sok ember számára nem csekély vonz-
erővel bírt. Zsidóként szombaton nem kellett semmilyen 
nyilvános pozíciót betölteni, még a bíróság előtt sem kellett 
megjelenni. Aki római állampolgár volt, további privilégi-
umot, így a katonai szolgálat alóli felmentést is élvezhetett. 
Továbbá a jól lehatárolt etikai normák is sokak számára 
jelentettek lehetséges fogódzót (Lang 1991, 420–423. o.). 
Mind a belső vonzerő, mind pedig a missziói tevékenység 

 5 Például nincs tudomásunk egyetlen olyan Xerxész vagy Arta xer-
xész nevű perzsa uralkodóról sem, aki feleségül vett volna egy zsidó 
származású lányt. Ha Mordokajt Kr. e. 598/7-ben Jojákinnal együtt 
deportálták volna Mezopotámiába, akkor Xerxész uralkodásának 12. 
évében (3,7) már 120 éves lenne, amiként unokahúga, Eszter sem lenne 
fi atal és vonzó nő. Az sem valószínű, hogy a perzsa uralkodó polgárhá-
borút idézne elő a saját országában, illetve a történet elején lévő túlzó 
számadatok is irreálisak a 180 napos lakomáról a Perzsa Birodalom 
valamennyi satrapájának részvételével stb.
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következtében sokan lettek prozeliták és istenfélők,6 akik 
a JHVH-hit követői lettek. Mindazon embereket, akik Is-
ten népéhez csatlakozhattak, prozelitáknak nevezték, en-
nek feltétele a körülmetélkedés és a rituális keresztelő volt. 

A diaszpórazsidóság nyitott az idegenek felé, jóllehet 
azoknak át kellett venniük a hagyományozódó törvé-
nyeket, és prozelitának vagy legalábbis istenfélőnek kel-
lett lenniük (lásd József és Ászenat történetét és Tóbi-
ás könyvét). A deuterokanonikus könyvek közül Tóbiás 
könyvének két fejezetét emelném ki, amelyek ugyancsak 
univerzalisztikus horizontot mutatnak (Tób 13,13–15; 14,5–
7). Mindkét szöveg a népek Sionra való zarándoklatának 
keretében értelmezhető (lásd Ézs 2,2–5; 25,6–8; 66,20.23; 
Jer 16,19–21; Mik 4,1–2; Zak 8,20–23; 14,16; továbbá Zsolt 
102,23). A szentély újraépítése után minden nép Istenhez 
fordul, bálványaikat megsemmisítik, és Istent tisztelik. 
Ezzel az irány megfordul: a Tóra rendelkezései alapján va-
ló elhatárolás helyett a Tóra érvényességi területét terjesz-
tik ki minden népre. A diaszpórazsidóság számára Isten 
népének nyitása – legalább a zsidó szokások részleges át-
vétele, mindenekelőtt a körülmetélkedés nélkül (eltekint-
ve a Kr. e. 2. századi hellenisztikus reformtörekvésektől) 
csak Philo allegorizmusában gyanítható. A Kr. e. 2. szá-
zadi hellenizálók helyzete abban különbözött Philóétól 
és a maradék diaszpórazsidóságtól, hogy asszimilációs 
módon gondolkodtak, készek voltak a kiválasztás gon-
dolatával átitatott zsidó létüket feladni. Philó elképzelé-
se ezzel ellentétben az ellenkező utat járja be. Philó nyil-
vánvalóan nincs azon a véleményen, hogy minden em-
bernek át kell vennie a Tórát, szerinte a mózesi törvény 
egyes rendelkezéseit csak allegorikusan kell értelmezni.

Azt mondhatjuk tehát, hogy a diaszpórában jelen-
tősen felhígultak a törvényi rendelkezések, de a kö rül-
me tél ke dés a hellenista zsidóság számára továbbra is az 
Izrael közösségébe való belépés előfeltételét jelentette. 
Ezekre a hagyománytörténeti előzményekre épül a pá-
li ekkléziológia, amelyben a pogányok a zsidókkal teljes 
mértékben egyenlőek.

Ennek megfelelően az Újszövetség a diaszpórát már a kül-
detés helyeként és lehetőségeként értelmezi: „Nekem adatott 
minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegye-
tek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyá-
nak, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy 
megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én 
veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,18)

 6 Istenfélők: a zsidósághoz csatlakozott görögök egy csoportja az 1. 
században. A diaszpórában élő zsidó hitterjesztők nemcsak pro ze li tá-
kat nyertek meg, akik minden további nélkül betértek a zsidóságba, és 
a körülmetélésnek is alávetették magukat, hanem olyan embereket is, 
akiket a  (ApCsel 10,2.22; 13,16) vagy  (13,50; 
16,14; 17,4.17; 18,7) névvel illettek. Az istenfélők tehát bizonyos zsidó 
szokásokat átvettek, általánosságban a szombatra vonatkozó parancsot 
és az étkezéssel kapcsolatos mózesi törvényt tartották meg.

Tehát a születendő egyház egy centrifugális di asz pó-
ra koncepció felé orientálódik, amely a szélrózsa minden 
irányában kisugárzik a világ népei felé. Így a tanítványok-
nak el kell hagyniuk Jeruzsálemet és a Szentföldet is, hogy 
a népekhez menjenek, és a feltámadt Krisztus evangéliu-
mát hirdessék (Lux 2004, 9–10. o.).
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Apokaliptikus potenciál

Milyen a mi világunk? Érdemes érte könnyeket hullatni? 
Talán a józan gondolkozás is elégséges, hogy a helyén ke-
zeljük a planétát, amely létünk egyedüli bázisa. Birtokában 
vagyunk-e a hűvös, megfontolt ítéletalkotásnak, amikor 
fenyegetéssel nézünk szembe? A harsonákat megfújták, 
a szirénák visítanak, az ökopróféták az utcasarkokról és 
a tévéstúdiók süppedős foteljéből üzennek az emberiség-
nek: a vég közel. 

A Melancholia című fi lm egyedi látásmóddal, meghök-
kentő történésekkel beszéli el a modern ember utolsó nap-
jait. Lars von Trier dán fi lmrendező példázata egy szürreá-
lis lakodalomba vezet bennünket. Bár egy pusztító bolygó 
közelít a Föld felé, az élet mégis marad a maga sáros ke-
réknyomában. Mulatság, részegség, bolondság, tobzódás, 
pénz és hatalom mozgatja az ember kiaszott porhüvelyét. 
Justine és Claire, egy testvérpár beszélgetése két ellentétes 
meggyőződés hátborzongató találkozása a Melancholia ár-
nyékában. Szavaikon át a sors kopogtat:

Justine: A Föld gonosz. Nem kell bánkódnunk miatta.
Claire: Mi van?
Justine: Senkinek nem fog hiányozni.
Claire: De hol fog felnőni Leo?
Justine: Csak annyit tudok… az élet gonosz a Földön.
Claire: Lehet, hogy van élet valahol máshol…
Justine: Az élet csak a Földön létezik. De már nem so-

káig.
Claire félelmében az interneten keres információkat a 

csillagászati jelenségről. Ott találja, hogy a Föld és a Me-
lan cho lia halálos táncukat járják. A szereplők és az élőlé-
nyek mindegyike valamilyen módon menekülni próbál, 
hogy elkerülje a megsemmisülést. Amikor a kétségbeesés 
a tetőfokára hág, Justine és a kis Leo varázsházat épít. Ki-
mennek az erdőbe. Ágakat faragnak, amelyeket egymás-
hoz támasztanak sátrat formázva. Beülnek a mágikus kuc-
kóba, megfogják egymás kezét, és lehunyják a szemüket. 
Hová érkeznek végül? Kivonulnak a csodálatos vidéki kas-
télyukból, az életük józan biztosítékait sutba vágják, a ter-
mészet adta nyers karókból jelképes templomot építenek. 
Mert amikor már nincs hová menekülni, akkor minden-
nél erősebben megjelenik a hit dimenziója.1

A Földnek nincs szüksége külső fenyegetésre ahhoz, 
hogy nehéz helyzetbe kerüljön. A képzeletbeli Melancholia 

 1 Melancholia. Színes, feliratos, dán–svéd–francia–német–olasz 
fi lmdráma, 136 perc. Rendező: Lars von Trier. Zentropa Film, 2011.

nélkül is van okunk a félelemre, amikor a jövőre gondo-
lunk. Lord Northbourn, aki a biogazdálkodás fogalmát 
megalkotta, három tényezőt emel ki, ami a vesztünket 
okozhatja: a természeti források kimerülése, a népesség 
hatványozott növekedése és a hidrogénbomba megalko-
tása. „E három csoport közül bármelyiknek a fi gyelembe-
vétele önmagában elegendő okot adhatna az aggodalomra; 
együttesen egész nyomasztó a hatásuk, különösen, hogy az 
időskálán évtizedekkel és nem évszázadokkal kell kalku-
lálni.” (Northbourne 2010, 121. o.) Sőt a „bármelyik pil-
lanatban” meghatározás sem túlzó, ha a radioaktivitás és 
a maghasadás feltalálására gondolunk. Frederick Soddy 
óva intő szavaira élesítsük füleinket: „Egyetlen hiba, és 
nemhogy mosolygós Édenkert köszönt ránk, hanem vég-
letesen katasztrofális következményekkel kell az emberi-
ségnek szembenézni. Talán ez visszazuhanást jelent a kő-
korszakba, vagy még annál is rosszabbat.” (Easlea 1994–
2004, 1: 141–146. o.) Hans Jonas német fi lozófus 1985-ben írt 
esszéjében egyértelműen fogalmaz: a technika az embert 
apokaliptikus potenciálhoz juttatta. (Jonas 1994–2004, 2: 
180–181. o.)

Egy közelítő bolygót nem igazán tudnánk eltéríteni, de 
még lelassítani sem. Ami a legszörnyűbb, hogy eszköztele-
nek vagyunk egy ilyen helyzetben. A Föld pályáján szintén 
nem vagyunk képesek módosítani. Nincs vészfék funkció. 
Viszont azon módosíthatunk, hogy magával a Földdel mit 
teszünk. Egyelőre úgy áll, hogy egyre feljebb pörgetjük a 
magunk és a bolygónk pulzusát. Ha a futurizmus korának 
a jelképe az autó volt, a mai kor ikonjának a processzort 
tekinthetjük. A kitermelt nyersanyagok, a kutatás-fejlesz-
tés mind a növekedés, a gyorsulás szolgálatában állnak. Az 
elért sebességünkhöz azonban szükség lenne megbízható 
előrelátásra és ítéletalkotásra. Mielőtt még magasabb foko-
zatba kapcsolunk, mérlegelnünk kellene az irányt. Ha vi-
szont úgy ítéljük meg, hogy a csábító előrelépésnek bizony-
talan, kétes a kimenetele, lassítsunk, és lépjünk hátra ket-
tőt, hogy vonzásából kikerülve higgadt ítéletet hozhassunk.

Ehhez segíthet hozzá az 1986-ban Rómában megala-
kult slow mozgalom. Ott a gyorséttermi láncok tapogató-
zása váltotta ki a slow food elnevezésű fi lozófi át. Ezt követ-
te 1999-ben lényegesen szervezettebb formában a slow city, 
amit Bra, Greve in Chianti, Orvieto és Positano kisváros-
kák kezdeményeztek. 2010-ben Hódmezővásárhely is telje-
sítette a kritériumokat, és csatlakozott a világon kb. száz-
negyvenkét települést érintő mozgalomhoz. Ne végletesen 
éljünk, apokaliptikus potenciállal az idegrendszerünkben, 
hanem éljünk teljes életet. 
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A hit világa, rítusai valóságosan hadat üzennek a gyor-
suló időnek. Kiszakítanak a pörgésből, megtörik az állan-
dó cselekvéskényszert, hogy átengedjük a dolgok alakítását 
másnak. „Jó csendben várni az Úr szabadítására.” (JerSir 
3,26) A kihívás nagysága, a tornyosuló feladatok nem indo-
kolják a transzcendens jelenlét hanyagolását. Luther Már-
tontól származik az idézet: „Ma sok dolgom lesz, ezért ma 
reggel a szokásosnál is többet imádkozom.”

A válság jegyei

Még hogy veszélyes útirány, túlzott tempó? Még hogy vál-
ság? Nem túlzás ez egy kicsit? Borzalmat kiáltani és ösz-
szezavarni az embereket? Láttunk mi már holdbéli tájat, 
háborútól felperzselt vidékeket, elnéptelenedett városokat, 
elkorcsosult emberpalántákat. Akarom mondani, többnyi-
re csak látni véltük mozivászonról, tévéképernyőről, regé-
nyek lapjairól legaloppozó rémhistóriák tolmácsolásában. 
Meg tudjuk ítélni a helyzetünket, úgyis felismernénk, ha 
komoly baj lenne. 

Ha a saját generációmra gondolok, akkor lassan har-
minc esztendeje folyamatosan halljuk, hogy a kihalás szé-
lére sodródnak fajok, tankhajó-katasztrófák történnek, 
az Antarktiszról óriási jégtömbök szakadnak le. A fejlő-
dés pedig nemhogy megállt volna, hanem geotermikus, 
nap-, víz- és szélerővel halad tovább. Sorra alakulnak a zöld 
szervezetek, amelyek éberen fi gyelik a bálnavadászokat, a 
nukleáris anyagot szállító vonatokat és a ciántechnológi-
ával dolgozó bányavállalatokat. Mindeközben épül a szép 
új világ. Csodáljuk a csillogó bevásárlóközpontok kínála-
tát, irigyeljük a hatalmas luxuslimuzinokkal közlekedő-
ket, de önmagunk kárpótlásaként legalább egy plazmaté-
vét a kosárba teszünk, hogy élesebben láthassuk az emberi-
ség hatalmas teljesítményeit. Valami hiba mégis becsúszik 
a készülék beüzemelésénél. A harmóniát megtörő képek, 
hangok is eljutnak hozzánk, amelyek nem a haladásról, a 
győzelemről szólnak.

Marshall McLuhan kanadai tudós kifejezésével élve a vi-
lágfaluvá vált bolygónk majd’ összes fájdalma a nappalink-
ban landol. Olyan intenzitással érnek bennünket a híradá-
sok, hogy szinte egymást taszítják le az elménk értő, elem-
ző, beleérző trónusáról. Rüdiger Safranski német fi lozófus 
erre a helyzetre a következő defi níciót adta: „A világ min-
den tájáról globális imperatívuszok hallatszanak. Minden 
egyes információval együtt jár a tehetetlenség érzése is. 
[…] A globalizáció kezelése feladat, amellyel csak úgy le-
het megbirkózni, ha nem mulasztjuk el önmagunk formá-
lását. Mert az individuum is Egész, ahol összeér a menny és 
a föld.” (Safranski 2004, 71–72. o.) A hírek nemhogy ösz-
tönöznének a megmentő cselekvésre, az együttérzés kife-
jezésére, a békéltetés szolgálatára, hanem bénítóan hatnak 
ránk. A globalitásban nemcsak az együtt szenvedés, hanem 

a pozitív együtthatás óriási lehetősége is ott rejlik. Ehhez 
azonban változnunk kell, és a fájdalmas, zavaró képeknek 
nem az elhessegetése, hanem komolyan vétele szükséges.

Chesterton 1926-ban megjelent A józan ész nevében cí-
mű kötetében arra vállalkozik, hogy megértse kora Ang-
liáját. Szembenéz azzal a kellemetlen kérdéssel, amit nem 
szívesen gondolunk következetesen végig: „Miből adódhat 
a probléma?” Az érintett nagy témakörök az üzleti életről, 
a földkérdésről, a kivándorlásról mind tartogatnak érvé-
nyes megállapításokat a fenntartható közösségekre nézve. 
Talán a legizgalmasabb megközelítést a gépesítés, a tech-
nicizálódás kapcsán veti papírra. Nem ördögtől valónak 
tekinti az automatizált munkafolyamatot, de a következő 
fenntartásokat fogalmazza meg:

1. A találmányoknak nincs igazán kifutási idejük, mert 
agyoncsapja őket a következő fejlesztés. 

2. A változatosságnak, a meglepetésnek és a személyes-
ségnek a gyilkosa, hiszen a gép titka a megbízható és pon-
tos ismétlés. 

3. Az élettelenség és az egyhangúság garantált, ezt sem-
mi nem törheti meg. 

4. A gépek által megspórolt időt is mesterséges, általuk 
előállított világban töltjük el. 

Az egyetlen jó megoldás Chesterton szerint az automo-
bil használatára, ha kikocsikázunk a tanyára. Ott megfi -
gyelhetjük „a sövény, a fa, a rét tökéletes egyensúlyát és 
egyesülését, amelynek fényében bármely modern gép ab-
szurditásnak tűnik, ráadásul elavult abszurditásnak. Való-
színű, hogy a boldog ember, rátalálva igazi otthonára, foly-
tatásképpen vidáman nekiáll, hogy nagykalapáccsal szét-
verje az autót, és vaslemezeiből – első ízben értelmesen 
használva fel azokat – konyhai edényeket vagy kerti szer-
számokat készítsen.” (Chesterton 2003, 196. o.) Ches ter-
ton fi nom humorral fűszerezve, de kíméletlen őszinteség-
gel mondja ki, hogy a technikai fejlesztések a természet 
erőforrásainak, szépségének, egyediségének, megismétel-
hetetlenségének a terhére történnek. 

Ha a technikához nem fordulhatunk feltétlen bizalom-
mal korunk problémáinak orvoslására, akkor talán egy ré-
gi szövetséges, a vallás válaszokkal szolgálhat. Lynn Whi-
te-nak, a Princetoni Egyetem egykori professzorának ér-
velését olvasva gondolkozóba eshetünk, mert előfordulhat, 
hogy ismét rossz ajtón kopogtattunk. White szerint a ne-
hézeke elterjedése okozta a Föld első igazi, komoly sérülé-
seit. A földfelszín mély rétegeinek a felhasítása meggyorsí-
totta a talajeróziót. Az ember többé nem része a természet-
nek, hanem kizsákmányolója. Az észak-európai parasztok 
nem véletlenül kezdtek bele a szántóföldjeik intenzív mű-
velésébe. A Science című lapban közölt értekezésében és a 
Középkori vallás és technológia című könyvében levezeti, 
hogy mindezért a kereszténység a felelős. Egyrészt a hívő 
emberek rendelkezésére állt az ideológiai háttér. A Bib-
lia első lapjain olvasható: „Megteremtette Isten az embert 
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a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfi vá és 
nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta 
nekik: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsá-
tok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég mada-
rain és a földön mozgó minden élőlényen!” (1Móz 1,27–28) 
Az embernek jogosítványa, megbízatása van személyesen 
a Tulajdonostól, hogy a maga céljaira használja a teremtett 
világot. A másik érvét arra alapozta, hogy a tudomány fej-
lődését szintén a hit hajszolta az újabb és újabb felismeré-
sek felé. A természet kutatását Isten lénye és akarata jobb 
megismerésének tekintették (White 2005, 171–176. o.). Hi-
ába a világ szépsége, ha nincs egyetlen nézője sem. Egye-
dül az ember képes felfogni a mindenség csodás gazdagsá-
gát. Az ember azzal a céllal jött létre, hogy tanulmányozza 
a Teremtő művét, észrevegye isteni bölcsességét – vallotta 
Carl von Linné. A teológiának a White által rákényszerí-
tett defenzív állapotából kell kilépnie, majd feltenni a kér-
dést önmagának, hogy van-e mondanivalója a mai ember 
számára a környezeti válságról. A teológia krízisét az öko-
lógiai problémák is tetőzik (Bolyki 1999, 10–11. o.).

Aldous Huxley brit író Lynn White ominózus cikke 
előtt majd egy évtizeddel, 1959-ben tartotta meg tizenhat 
előadásból álló sorozatát az emberről. Fantasztikus válasz-
tás, nagyszerű téma, de benne rejtezik egy kicsit a szomo-
rúság is. Az ember diadalmenete és nyomában azok, akik 
áldozatul estek a grandiózus terveknek. Huxley kiszélesí-
ti a környezeti válság vizsgálatának a bázisát, visszanyúl 
az időben, majd onnan közelíti meg a jelent. Egyértelművé 
teszi, hogy a vallás, a kereszténység csak egy a sorban, aki-
nek lapot lehet osztani, amikor a számonkérésre sor kerül. 

A második előadását a libanoni cédrus sötét történe-
tével vezette be. Saját terepbejárására támaszkodva meg-
állapította, hogy őshazájában mára alig lehet több mint 
1500 példány ebből a csodálatos fából. Majd az ószövetsé-
gi Salamon intézkedésére emlékeztetett, aki a jeruzsále-
mi Templom építéséhez óriási mennyiségű cédrust, cip-
rust és ébenfát rendelt Hírámtól, Tírusz királyától. Ezek 
után a legjelentősebb környezetrombolásokat veszi szám-
ba, elemezve az utazó galambok eltűnését, az indiai ri-
nocérosz számának drasztikus csökkenését és az afrikai 
nagyvadak mértéktelen irtását. A hatalmas erdőségek el-
tűnését a nagyvárosok téli tüzelőigényével, a hadifl ották 
építésével és az ipari felhasználással magyarázza. A talaj-
erózió platóni dokumentációja mellett tényekkel támaszt-
ja alá a kecske- és birkalegeltetésnek a termékeny földfel-
színre gyakorolt káros hatásait. Összegezve Huxley okfej-
tését: „Az ember túlságosan gyakran is úgy élt a Földön, 
ahogy a parazita élősködik az állaton. A legtöbb élősködő 
elég bölcs ahhoz, hogy a gazdaállatot ne tegye tönkre, hi-
szen akkor végső soron ő is bevégezné. Az ember azonban 
nem tartozik a bölcs paraziták közé. Ehelyett sokszor úgy 
élősködött a Földön, hogy közben teljesen tönkre is tette 
azt.” (Huxley 2006, 48–49. o.) 

Az ökológiai krízis okát Lewis Moncrief szociológus az 
Atlanti-óceán túlsó partján a „határvidék-élményben”, Eu-
rópában pedig a francia forradalomban látja. Az amerikai 
telepeseknek a nyugati irányba történő szabad terjeszke-
dését frontier experience-nek nevezték, ez a források kor-
látlanságát sugallta. A francia forradalom pedig a javak új-
rafelosztásával az eddigihez képest sokkal szélesebb réteg 
számára vetette meg a jólét alapjait (Livingstone 2005, 
181. o.). A lehetőségeknek és a szabadságnak olyan fokát 
értük el, amely gyökeresen megváltoztatta az önmagunk-
ról alkotott képet. A birtoklás vágya és realitása találko-
zott, ami egy zsigeri elven működő civilizáció alapjait ve-
tette meg, amelyet úgy nevezünk, fogyasztói civilizáció. Az 
egykori királyok gazdagságát idézi ez a világ. A boldogság 
netovábbja a szerzés, ami félelmeink és stressz-szintünk 
csökkentőjévé is vált. Nincs más érték, mint a pénz, ami-
vel a szellemiség és a lélek világától sikeresen elbariká-
doztuk magunkat. A szinten maradás érdekében a mun-
kát fokozzuk, kapcsolatainkat felületesre cseréljük vagy 
leépítjük, kincseskamráinkat színültig töltjük. Itt az len-
ne az igazi luxus és extravagáns viselkedés, ha valaki ön-
mérsékletet tanúsítana. Ez a tendencia a „végtelennek hitt 
források kimerüléséhez, a bolygó feléléséhez, az ember el-
magányosodásához, az igazi értékek átprogramozásához 
vezet” (Végh–Szám–Hetesi 2008, 99–102. o.). 

Hamvas Béla fi lozófus a jelenség egyetemességét felis-
merve megdöbbentő következtetésre jutott: „Visszafelé ha-
ladtam a múlt század közepétől a francia forradalomig, a 
felvilágosodásig, a racionalizmusig, a humanizmusig, át a 
görögökig, a héberekig, az egyiptomiakig, a primitívekig. 
A válságot mindenütt megtaláltam, de minden válság mé-
lyebbre mutatott. A jellegzetes európai hibát követtem el, 
a sötét pontot magamon kívül kerestem, holott bennem 
volt.” (Hamvas 2004, 1: 279. o.) A krízis az emberi lélek 
ezerfejű sárkánya, amelynek ébredése felmérhetetlen kö-
vetkezményekkel jár. Belső változás nélkül nincs menek-
vés, mert a lélek pusztító tüze, mielőtt elemésztené gazdá-
ját, megzabolázhatatlan erejével hegyek gyomrát termeli 
ki, tengernyi vizet nyel el izzó fájdalmában, izgágaságával 
népeket uszít egymásra, s az eget vérbe borítja kegyetlen 
szenvedélyében.

Forrásvidékek felé tartva

A jövő iránt bizalommal vagyunk, mintha minden bajunk-
ra a holnap kertjében nőne a gyógyír. Mi sem bizonyítja ezt 
jobban, mint hogy növekszik a hibernáltak száma. Jelenleg 
százan vannak, akik mínusz 196 Celsius fokon várják az 
élhető jövő érkezését. Az egyik ilyen profi llal rendelkező 
cégnél több mint hétszázan fi zetnek a szolgáltatásért tagdí-
jat. Persze van, aki az utazás olcsóbb változatára szavaz, és 
a múltba indul egy kis sétára. Chesterton is inkább a múlt 
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mellett teszi le a voksát. Az előremenekülés nagyon tetsze-
tős, de a jövő még nem létezik, azt létre kell hozni, ki kell 
érdemelni. „Valami furcsa okból az emberek mindig ültet-
nek gyümölcsfát a temetőkertbe. Az elevenek csak a hol-
tak között lelik meg az életet.” (Chesterton 2004, 29. o.) 

Mi is oly rettentő a múltban, hogy menekülünk tőle? 
Elrontottuk? Túl dicsőséges, hogy felérjük? Élhetetlenné 
vált? Esetleg a jelen ismerétében és a jövő ígéretével a zse-
bünkben nem elég vonzó? A történelmi idők nagy válto-
zásánál a megoldás mindig mélyről, a régebbi korokból ér-
kezett, legyen az a reneszánsz, a reformáció vagy a fran-
cia forradalom. Nem kétséges, hogy az ökológiai probléma 
megoldására is vannak válaszok, használható életgyakor-
latok, amelyeket szem elől tévesztettünk. Az is előfordul-
hat, hogy ezek ismeretében nem kell visszacsúsznunk egé-
szen a kőkorszakig.

Elég lehet az is, ha a John Gowdy, a New York-i Rens-
selaer Polytechnic Institute professzora által tanulmányo-
zott dél-afrikai vadászó-gyűjtögető társadalmak néhány 
alapelvét beépítjük a mindennapjainkba. Egyik ilyen ked-
vencem a heti 40 óra munka helyett csupán 19 óra roboto-
lás. A többi időt pedig nem a semmittevés, hanem a játék 
mint értelmes kikapcsolódás, valamit a társadalmi élet töl-
ti ki a kung törzsnél. Ha a munkán és a pénz hajszolásán 
túl meglátjuk az élet más dimenzióit, akkor előfordulhat, 
hogy a versenyszellemet is mérsékelni tudjuk. A vadászó-
gyűjtögető törzsek pontosan szabályozzák a hús egyen-
lő elosztását, és szankcionálják a birtoktárgyak felhalmo-
zását. Ebből következik, hogy a kung és hadza törzs háza 
táján senki sem spájzol be az élelemből, amíg másvalaki 
éhes. Ezeket olvasva senki sem lepődik már meg rajta, hogy 
Gowdy ezt a szemléletet a „vissza a jövőbe és előre a múlt-
ba” kifejezésben összegezte (2007, 15–31. o.).

Daniel Goleman amerikai pszichológus az ökológiai 
intelligencia fogalmát egy ezer éve fennálló kis tibeti falu-
val illusztrálja. Sherben az élet mit sem változott. Egy élő 
időkapszula ez a közösség, ahol a szűkös lehetőségek és a 
zord körülmények megtanították az itt élőket alkalmaz-
kodni az őket körülölelő környezeti rendszerekhez. Nem 
terjeszkednek túl, igényeiket nem szabják XXL-es mére-
tűre. A hegyoldalon legelő juhok gyapjával védekeznek a 
hideggel szemben, házaik tetejét a csatorna partján növő 
fűzfaágakkal javítják ki, a zöldségeket, gyógynövényeket, 
árpát maguk termelik meg, és minden csepp esőt önözés-
re használnak (Goleman 2009, 48–49. o.). 

Egy kézlegyintéssel elintézhetjük a fenti gondolatokat, 
mondván, mi már réges-régen túlhaladtunk ezen. A mi éle-
tünk egészen más szabályok szerint van berendezve. Sőt 
nekünk vannak céljaink az egyszerű létezésen túl is. Pon-
tosan a nagybetűs létezést sodortuk veszélybe azokkal a 
kollektív víziókkal, amelyeknek az igézete az emberiséget 
pórázon vezeti. Friedrich Romig osztrák közgazdász öt 
pontból álló diagnózisának záró tézise erre a halálugrás-

ra vonatkozik: az ember minden tekintéllyel szakít, auto-
nómmá válik, kivonja magát az embertársa és Teremtője 
iránti felelősség alól (Romig 2010, 150–151. o.).

Az előzőekben vázlatosan bemutatott két példában az 
emberek mind a természetre, mind pedig társaikra tekin-
tettel voltak. Egynek érezték magukat velük. A látható, ér-
zékszerveikkel felfedezhető világgal való sorsközösségen 
túl az ember a lelki egységet is megélte. A személyiség úgy 
teljes, ha benne az égi és földi világ termékeny násza va-
lósul meg. Ennek az egyesülésnek a gyümölcse a lelki üd-
vön túl a mindennapok szintjén is képes éreztetni hatását. 

Az ebben lévő potenciálokat érezték az előzőekben meg-
idézett gondolkodók. Nyilvánvaló, hogy a vallási elkötele-
zettség egyfajta értékszemléletet is tükröz. Így, ha tudatosul 
a vallási közösségek tagjaiban, hogy nemcsak a felebarát, 
hanem az állat- és növényvilág is számít az együttérzésére 
és az irgalmára, akkor érzékennyé válhatnak ezekre a kér-
désekre. Lynn White, akinek a kereszténységgel szembeni 
fenntartásait már ismerjük, mégsem mond le a hitélet bel-
ső változást hozó erejéről: „Hogy hogyan nyúlunk az öko-
lógiához, az az ember és a természet viszonyáról alkotott 
elképzeléseinken múlik. Még több tudomány és techni-
ka nem fog kivezetni minket a jelen ökológiai válságából, 
amíg nem találunk új vallást, vagy nem gondoljuk újra a 
meglévőket.” (White 2005, 176. o.) Carl Sagan, a világhírű 
fi zikus több hírességgel együtt felhívást tett közzé a New 
York Timesban, hogy a vallási vezetők és a tudósok fogja-
nak össze a Föld érdekében. Szerintük olyan mérvű prob-
lémával állunk szemben, hogy a megoldás minden aspek-
tusát fi gyelembe kell venni (Kearns 2004, 475. o.). 

Huxley hasonló feltételezéssel él az egyik előadásának 
zárszavában: „Ezekről a brutális tényekről ugyanis nem ki-
zárólag gyakorlati szempontból kell gondolkoznunk, ha-
nem metafi zikailag, etikailag és esztétikailag is. […] nem 
csupán technológusként, nem csupán enni kívánó lényként, 
nem csupán olyanként, akinek fára van szüksége, hanem 
teljes emberi valónkban erkölcsi, esztétikai, fi lozófi ai ter-
mészetünkkel együtt.” (Huxley 2006, 66. o.) 

Seyyed Hossein Nasr muszlim vallástudós, aki a George 
Washington Egyetem iszlám tanszékének professzora, bizo-
nyos reszakralizációról beszél, amelyet a természetben kell 
véghezvinni. Ez együtt jár a megszentelt minőség észlelé-
sének újbóli elsajátításával. „Ilyen átalakulás a természeti 
rendre vonatkozó vallási tudás felelevenítése révén mehet 
végbe.” (Nasr 2010, 100. o.) Korábban élt egy bizonyos tisz-
telet az emberekben, amikor közelítettek a patakok, tavak, 
ligetek, erdők, barlangok felé. A 17. századig a világegyete-
met egységesnek, organikusnak vélték, s a természetre mint 
életet adó anyára tekintettek. A reneszánsz korszakban még 
egy új bánya megnyitását is komoly vallási rítus előzte meg, 
mivel a föld feltárására úgy tekintettek, mintha megbecs-
telenítették volna azt. A mechanikus szemlélet a környeze-
tet élettelenként fogja fel, és a leigázás, kiaknázás parancs-
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utasításoknak engedve közelít felé. Francis Bacon egyértel-
műen hódító attitűddel viseltetett a természettel szemben, 
amelynek a vadságát, zabolátlanságát az embernek le kell 
gyűrnie. „Bacon tudománya és technológiája jól jött a ke-
reskedőknek, a bányatulajdonosoknak és a ruhagyáros ka-
pitalistáknak, így az új mechanisztikus világkép hamarosan 
átformálta az ember természethez és társadalomhoz fűző-
dő viszonyát.” (Livingstone 2005, 186. o.)

James Cameron amerikai fi lmrendező 2009-ben debü-
tált Avatar című fi lmje, amely teljes egészében ökoapológia, 
kitűnően mutatatja be a természet tiszteletét. Ehhez a tá-
voli jövőt és egy kitalált világot használt díszletként, hogy 
kötöttségektől mentesen szőhesse nagy tanító példázatát. 
Az emberiség felélte és a háborúkban elpusztította java-
it, így egy másik naprendszerben próbálja megvetni a lá-
bát, ahol egy még érintetlen bőségszaru várja. A Pandora 
holdat viszont a na’vi nép lakja, akik bensőséges kapcso-
latot ápolnak az állat- és növényvilággal. A bennszülötte-
ket különös kapcsolat köti össze az élőlényekkel. A törzs-
nek van egy lélekfája, amelyben az őseik kollektív emlé-
kezete él, és a növény nyúlványaira rácsatlakozva képesek 
vele kommunikálni. A vadászat során elejtett állattól pe-
dig agóniája közben bocsánatot kérnek, és az elköltözött 
lelkének megnyugvásáért imádkoznak.2 

Hitel fordulva a kék bolygó felé

Hogyan néztünk eddig a kék bolygóra? Azt válaszolnám 
erre, hogy szelektív látással. Ahogyan az idősebb generációt 
vádoljuk azzal, hogy csak azt hallja meg, amit akar, én az 
emberiséget fogom perbe, hogy csak a kívánatosat, a kel-
lemeset, a jólesőt látja meg. Ami csúf, ami bűzlik, aminek 
káros sugárzása van, ami mérgező, ami halált hoz, attól 
elfordítjuk az orcánkat. 

Ha vallásos körökben vizsgálnánk a jövő forgatóköny-
vét, meglepő eredményekre jutnánk. Azt vetítenénk előre, 
hogy a hitüket gyakorlók egy globális környezeti válságra 
konstruktívan, a segítő megoldást keresve válaszolnának. 
Amennyiben így gondolkodunk, akkor tévedünk. Kevesen 
döntenének egy ilyen katasztrófa esetében az áldozatválla-
lás, a lemondás és az aszkézis mellett, ha lenne választási 
lehetőségük. Sokkal inkább az egészség és a gazdagság is-
teni áldása felé fordítanák a fi gyelmüket. Ők jó emberek, 
megérdemlik, hogy Isten felettébb gondot viseljen róluk. 
Az anyagi szempontok, a jólét erősebben van jelen a gon-
dolkodásukban, mint a spiritualitás, ami személyes terápia 
lehetne a bekövetkező válság elfogadására és feldolgozásá-
ra. Tehát ha valami negatív közelít, akkor inkább máshová 
nézünk, állapítja Lauren Kearns teológus (2004, 480. o.).

 2 Avatar. Színes, magyarul beszélő amerikai sci-fi , 166 perc. 
Rendező: James Cameron. Fox Filmed Entertainment, 2009.

Jézust Betániában három testvérhez, Máriához, Már-
tához és Lázárhoz szoros, mély barátság fűzte. Egy alka-
lommal hírt kapott arról, hogy Lázár megbetegedett, majd 
kis idő múlva meg is halt. Jézus a tanítványaival elindult a 
gyászoló családhoz. Amikor odaértek, megkérdezte Má-
riát, hogy hová temették Lázárt. A sírnál kérte az ott lé-
vőket, hogy hengerítsék el a követ a bejárattól. Mártának 
ebben a kilátástalan és reménytelen helyzetben a követ-
kező szavak tolulnak az ajkára: „Uram, már szaga van, 
hiszen negyednapos.” (Jn 11,39) Gyakran véglegesnek te-
kintünk emberi és környezeti állapotokat, s nem hiszünk 
abban, hogy bármilyen változás bekövetkezhet. Lemon-
dunk róluk, mert bűzlenek, mert esélytelennek érezzük a 
helyzetüket. Lázárt valóban elhagyta az élet, Jézus még-
sem fordult el tőle, hanem megmutatta a hit semmivel 
össze nem hasonlítható erejét. „Én vagyok a feltámadás 
és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és 
hisz énbennem, az nem hal meg soha.” (Jn 11,25–26) Ezzel 
a hittel kell a kék bolygó felé fordulnunk, s az egyházak-
nak erre a láthatókon túl mutató szemléletre kell taníta-
nia a társadalmat. 

Már az 1960-as évben az USA-ban a National Council 
of Church (Nemzeti Egyháztanács) elindította a tudomány 
és a vallás párbeszédét a Hit, ember és természet névre ke-
resztelt programjával. John Cobb amerikai teológus 1972-
ben, a Római Klub Növekedés határai elnevezésű kiadvá-
nyával egy időben adta közre teológiai felhívását Már túl 
késő? címen. A ’80-as években az Egyházak Világtanácsa 
az Igazság, béke és a teremtés egysége hívószavakat tűzte a 
zászlajára. 1987-ben jelent meg Amerikában a Mérgező sze-
mét és a faj című kutatás, amit a United Church of Christ 
(Krisztus Egyesült Egyháza) végzett. Ebben az anyagban 
kimutatták, hogy egy adott terület lakosságának szegény-
sége és faji hovatartozása jelentős tényező a hulladék-le-
rakóhelyek kiválasztásánál. II. János Pál pápa 1990-ben, a 
béke világnapján tartott beszédében fi gyelmeztette híve-
it, hogy az ökológiai krízis erkölcsi kérdés, és a kereszté-
nyeknek komoly felelősségük van a teremtés megóvásában 
(Kearns 2004, 474–476. o.). 

A Canterburyben 2008-ban megrendezésre került Lam-
beth konferencia foglalkozott a hívő emberek és az egyház 
ökológiai feladatával. A leirat címe a következő: Mit tehet 
az egyház? Cselekedj! Ne várj tovább! Öt pontban nevezi 
meg azokat a területeket, ahol lépni kell: 

1. Oktatás – Meg kell tanítani az egyház minden szint-
jén, a laikusoknak, klerikusoknak, gyermekeknek és a fel-
nőtteknek egyaránt, hogy a környezeti problémákat sze-
mélyes ügyüknek tekintsék.  

2. Jó gyakorlat/képessé tétel – Egyszerű, könnyen átve-
hető példák bemutatása a környezettudatosság területén, 
amit bárki meg tud tenni (például faültetés, PET-palackok 
zsugorítása, autó helyett bicikli használata). 

3. Támogatás/képviselet – Együttműködni a politikai 
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és üzleti szereplőkkel, valamint a különböző egyházakkal 
az ökológiai változás előmozdításában. 

4. Liturgia – Az egyházi cselekményekben, hitéleti gya-
korlatban jelenjen meg a zöld gondolat. Ilyen lehet példá-
ul, amikor a böjtöt az energiahasználatra is kiterjesztik. 

5. Cselekvésre buzdítás – A Föld és az itt található élő és 
élettelen világ megőrzése érdekében lobbitevékenység foly-
tatása a törvényhozás és a nemzetközi szereplők körében. 
Az egyházi vezetőknek meg kell tanulniuk, hogyan gyako-
rolhatnak nyomást a kormányzatra a környezeti kérdések-
ben. A jegyzet végkövetkeztetése, hogy az ökológia kérdését 
szívügyünkké kell tenni, és nem elégséges, ha csupán intel-
lektuális kihívás marad (Cannon: Exploring Ecotheology). 

XVI. Benedek pápa első hivatalos németországi láto-
gatására 2011 szeptemberében került sor. A Bundestag-
ban elmondott beszéde óriási visszhangot váltott ki, mert 
nem arról szólt, amit vártak. A római katolikus egyház 
feje húszperces beszédében a ’70-es években elindult zöld 
mozgalmak jelentőségét emelte ki. A politikusoktól pedig 
a környezeti kérdésekben is erkölcsi alapon hozott dönté-
seket vár. 

Nem lehet kérdés, hogy a vallások az ökológiai párbe-
szédben nem csupán érdekes színfoltot képviselnek, ha-
nem új szempontokkal gazdagítják és egyben el is mélyítik 
a véleményalkotást. Sok teológiai kérdés tisztázódhat a te-
remtésvédelem kapcsán, hiszen új megvilágításba kerülnek 
olyan tanítások, amelyek talán a hallgatóság számára ed-
dig homályban maradtak. Nacsinák Gergely András vallás-
történész ilyen félreértésnek érzi a keresztény teológiában 
az anyagi világ leértékelését a szellemi világgal szemben. 
Az embert körülölelő világ, annak anyagi megformáltsá-
ga egyszerre jelent kísértést, de másrészt a szentség meg-
tapasztalását is. Az emberi szervezet olyan univerzális ér-
zékelő, amelyet gyakran rosszul, nem rendeltetésszerűen 
használunk. Nem csupán a világ fi zikális ingereinek befo-
gadására vagyunk képesek, hanem a testünk a Szentlélek 
lakóhelye is. „Nem tudtátok, hogy Isten temploma vagytok, 
és az Isten Lelke bennetek lakik? Ha valaki az Isten templo-
mát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten templo-
ma szent, és ez a templom ti vagytok.” (1Kor 3,16–17) Aho-
gyan a lelkünk karbantartását és a vele való hódolatot, 
ugyanúgy a testünk megóvását és az azzal történő szolgá-
latot szintén elvárja Isten. A természeti világ nem akadá-
lyozza meg a lelki életet, viszont az anyagi javak kísértése 
jelentős tehertételt jelenthet. 

„A keresztyén ökoteológia alapvető vonása, hogy sze-
mében a teremtett világ megőrzése nem pusztán biológiai 
optimalizációs feladat, hanem az anyagi létezésen túlmu-
tató, üdvtörténeti jelentőséggel bír.” (Nacsinák 2007, 272. 
o.) Nem felejthetjük el, hogy miközben munkálkodunk és 
küzdünk ezen a világon, ezzel egy időben mennyei állam-
polgárok is vagyunk. Életünk nem lehet csupán az adott 
körülmények függvénye, hanem állandó előretekintés. Így 

szolgálatunk nem szürkül el és nem keseredik meg, még 
akkor sem, ha eredményeink messze elmaradnak Meste-
rünkétől. „Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fi -
ainak megjelenését.” (Róm 8,19)

Édeni látogatás

A fi gyelmünk fókuszálásához néhány sajátos ökoteológiai 
megközelítést kínálok fel, hogy a téma feletti gondolkozá-
sunk szabad, tágas térre érkezhessen, mondjuk az Éden-
be. „Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott 
helyezte el az embert, akit formált.” (1Móz 2,8) Nem az idé-
zett mozzanat kötötte le a gondolkodó elmék fi gyelmét a 
legerősebben a teremtés történetéből. Sötét füst és pusz-
tító lángcsóva szállt fel az „elnyomás- és a pásztoriskola” 
nézeteinek ütköztetéséből. Örök kérdés marad, hogy mit 
is jelentenek a „meghódítani és uralkodni” (1Móz 1,28) fo-
galmak, és módosít-e valamit az értelmükön a „művelje 
és őrizze” (1Móz 2,15) későbbi parancsa. Igazságot lehet-e 
tenni abban a kérdésben, hogy Isten a teremtéstörténetben 
az embert a Föld korlátlan felélésére utasította, vagy épp 
ellenkezőleg, gondos gazdához, gondnokhoz illő magatar-
tást vár tőle? Itt lenne tényleg minden bajnak a gyökere?

Igazából nem az ember felhatalmazásával, megbíza-
tásával kezdeném a sort, hanem azzal, ami ennél előbbre 
való időben, térben és fontosságban, ez pedig a cselekvő 
Isten. Ha valaminek üzenetértéke lehet ma, az a felettébb 
gondoskodó Isten képe. Az ember nem vad, ellenséges, ki-
számíthatatlan világba érkezik, hanem megtervezett, gaz-
dag, harmonikus és befogadó élettérbe. Az ember maga tö-
kéletesen illeszkedik a földi és mennyei világba, hiszen fe-
le-fele arányban részesül mindkét valóság esszenciájából. 
A föld pora és az isteni lehelet együttesen iktatja be Ádá-
mot a „földi ég” vagy a „mennyei föld” határozatlan ide-
jű birtokosának tisztébe. Ezért számomra a vita, hogy az 
Éden kertje szellemi vagy fi zikai valóság, esetleg mind a 
kettő együtt, a lelkemben látszik eldőlni. Annyit monda-
nék rá, hogy más valóság, mint amit ma ismerünk. Mert 
hogyan is nevezzük azt az állapotot, amikor Istent leple-
zetlenül szemlélhették teremtményei: „szellős alkonyat-
kor járt-kelt a kertben” (1Móz 3,8)? Isten, aki nem tagadta 
meg saját lényét sem az embertől, ügyelt arra, hogy össze-
hangolja egymással teremtményeit. Ezt szolgálta az álla-
tok névadásának és a segítőtárs megteremtésének az ak-
tusa (1Móz 2,18–25). Isten egyenként vezette az ember elé 
az állatokat, hogy megismerhesse őket, és úgy nevezze el 
az egyedeket, ahogy neki tetszik. A teljesebb és kiegyensú-
lyozottabb élet esélyét pedig a férfi  számára a hiányossá-
gait kipótló asszony teremtésével orvosolta a Mindenható.

Lelki és anyagi kincsek díszítették az első emberpár 
otthonát. Nézzük, hogyan írják ezt körül az apokrif ira-
tok! Péter apokalipszisében általános bevezetést kapha-
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Hittel fordulva a kék bolygó felé a

tunk a kertről: „Megmutatott nekünk egy nagy, tágas ker-
tet, termékeny fákkal, illattal teli áldott gyümölccsel, tele 
szép illattal, és illata elérkezett hozzánk. És benne csodá-
latosan sok gyümölcsöt láttam.” (Péter-apokalipszis, 26. o.) 
Hénókh könyve árnyaltabbá teszi ismereteinket: „Így érkez-
tem az igazság kertjéhez, és az előbbi fákon kívül sok nagy 
fát láttam, mindegyike illatos, hatalmas, egyik csodálato-
sabb, mint a másik. És láttam a bölcsesség fáját is. Aki en-
nek a fának a gyümölcséből eszik, az nagy tudásnak lesz 
részese. A fa olyan volt, mint a szentjánoskenyérfa, gyü-
mölcse pedig olyan volt, mint a szőlő, csodálatos, és illa-
ta messze földre terjedt.” (Henoch apokalipszise, 68–69. o.) 
A Biblia a gazdagságot a bő folyamokkal való ellátottság-
gal, az arany, az ónixkő és az illatos gyanta felsorolásával 
érzékelteti. A Tertullianus egyházatyának tulajdonított De 
Judicio Domini című vers hasonló eszközöket vesz igény-
be az Édenkert bemutatásánál: fahéj- és kardamomillat, 
csobogó források, smaragd, rubin és egyéb drágakövek 
(Delumeau 2004, 23. o.). 

Az idézett leírásokban karakteresen jelenik meg a le-
vegőt áthatató kellemes aroma. Az Éden megédesített le-
vegője a természet illatáldozata az Úristennek. Izrael kul-
tuszi gyakorlatában az illatáldozat elengedhetetlen kelléke 
volt a gyanta. Tömjént, balzsamot, galbanumot, maszti-
xot használtak az elkészítéséhez, amit sóval elegyítettek. 
A füst ég felé gomolygása jelképezte az Istenhez szálló imá-
kat. Pál apostol a hívő életgyakorlatot, Jézus Krisztus kö-
vetését, a prédikációban közvetített isteni jelenlétet neve-
zi illatnak. „Mert Jézus Krisztus jó illata vagyunk Isten di-
csőségére, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között: 
ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata élet-
re.” (2Kor 2,15–16) 

Az édeni vidék egy töredékét örököltük eleinktől lelki 
és fi zikális síkon, és ehhez vágyik vissza minden kor em-
bere. Nóé az özönvíz után szőlőt telepít, hogy lelki békére 
leljen. Lót édeni vidéknek látja Sodoma és Gomora kör-
nyékét, amikor elválnak útjaik Ábrahámmal. Isten ígére-
tet tett Izrael népének, hogy új földet kapnak a rabszol-
gaságból való szabadulás után. Ez lett Kánaán földje, ami 
szintén az elvesztett Paradicsom vízióját nyújtotta. „Le is 
szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából, és el-
vigyem őket arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel és 
mézzel folyó földre.”(2Móz 3,8) Mircea Eliade vallástörté-
nész az ősi rítusokat kutatva arra a megállapításra jutott, 
hogy az ősi társadalmakban a sámánok eksztatikus álla-
pota a Paradicsomba való visszavágyást fejezte ki. A szer-
tartáson a föld és az ég összeköttetésének helyreállításá-
ra történt kísérlet. A sámán az önkívületi állapotban az 
állatok rokonszenvét, barátságát is újra átélhette (Eliade 
2006, 100. o.).

Icik Manger 20. századi író a zsidó hagyományt ironi-
kus módon alkotta újra. Az Édenkert könyve című novella-
füzérben a kiűzetés után Ádám és Éva visszalopózik a Pa-

radicsomba. Ádám frakkban és cilinderben, Éva krinolin-
ban, strucctollal díszített kalapban és kistáskával a hóna 
alatt. Megállnak a jó és rossz tudásának fájánál, és felidé-
zik kiűzetésük okait, amin aztán jól összeverekednek. Per-
sze miután dühüket kiadták, felvillannak a boldog órák is, 
amelyeket az Isten által megálmodott kert nyújtott nekik. 
Szeretnék újra átélni, tapasztalni, ami elveszett. Harmó-
niába kerülni Istennel, egymással és a természettel. Meg-
próbálják a régi körülményeket rekonstruálni. Ruháiktól 
kezdenének megszabadulni, hogy mezítelenül álljanak Is-
ten ege alatt és egymás előtt. De jaj, nem sikerülhet, mert 
az öltözékük már hozzájuk nőtt. Lehorgasztott fejjel, bol-
dogtalanul hagyják ott egykori életük tragikus színhelyét 
(Manger 1988, 74–76. o.). 

A visszautat a keresztény tanítás szerint kerubok őrzik 
villogó lángpallossal. A történet meg nem reked, sem a for-
rásához vissza nem tér. Azonban mi a kék bolygó állapo-
ta miatt nem mutogathatunk ki a saját életünk sablonjai-
ból, nem menekülhetünk sem előre, sem hátra. Helyzetben 
vagyunk, hogy végre ne a magunk piperkőcsége, kényel-
me legyen az első, hanem a Föld, amelynek szépséges ar-
cán az általunk húzott barázdákat kisimíthatjuk. De ehhez 
meg kell szabadulnunk jelenlegi életmódunk kellékeitől, el 
kell dobnunk a cilindert, frakkot, krinolint és a strucctol-
las kalapot, hogy új ruhát próbálhassunk. Az öltözet szűk-
re szabott, durvább anyagból szőtték, mint az elődjét, s ta-
lán ez nem is a kifutók fényes világának készült. Viszont 
előnye az, hogy a belső lényünk kiaknázatlan területei új 
esélyt kapnak. Felszínre kerülhet az, amit eddig a külcsín, 
a kellékek elfedtek. A metafi zikai távlat megtörheti az őrült 
mókuskereket, és rácáfolhat Kovács Ákos énekes pimasz 
és fájdalmasan aktuális megállapítására: „Keserves fény-
űzés itt minden, / saját sorsomnak fogja lettem. / Ottho-
nos börtön épült bennem. / Rab és őr is vagyunk mi ket-
ten.”3 Ne így legyen!

Felhasznált irodalom

Bolyki János 1999. Teremtésvédelem. Ökológiai krízisünk teoló-
giai megközelítése. Kálvin Kiadó, Budapest. 

Cannon, Justin R.: Exploring Ecotheology. Toward a Christian 
Th eology of Creation. Holy Hikes. http://holyhikes.org/?page_
id=1255.

Chesterton, G. K. 2003. A józan ész nevében. Kairosz Kiadó, 
Budapest.

Chesterton, G. K. 2004. Mi a baj a világgal? Kairosz Kiadó, 
Budapest.

Delumeau, Jean 2004. A Paradicsom története. A gyönyörök 
kertje. Európa Kiadó, Budapest.

Easlea, Brian 1994–2004. A lehetetlen születése. In: J. A. Till-
mann (szerk.): A későújkor józansága. 1. köt. Göncöl Kiadó, 
Budapest. 141–165. o.

 3 Kovács Ákos: Keserves fényűzés. Ákos – 2084. CD + DVD, Warner 
Magneton Kiadó, 2012.



d  1 7 4

b TANULMÁNYOK 

Eliade, Mircea 2006. Mítoszok, álmok és misztériumok. Car ta-
phi lus Kiadó, Budapest.

Goleman, Daniel 2009. Zöld út a jövőbe. A tudatos vásárlás 
mindent megváltoztathat. Nyitott Könyvműhely, Budapest.

Gowdy, John 2007. Vissza a jövőbe és előre a múltba. In: Takács-
Sánta András (szerk.): Paradigmaváltás?! Kultúránk néhány 
alapvető meggyőződésének újragondolása. L’Harmattan Ki-
adó, Budapest.

Hamvas Béla 2004. Patmosz. 1. köt. Medio Kiadó, Szentendre.
Henoch apkalypsise. Reprint. Holnap Kiadó, Budapest, 1989. 

(Vízöntő Könyvek.)
Huxley, Aldous 2006. Előadások az emberről. Kairosz Kiadó, 

Budapest.
Jonas, Hans 1994–2004. Miért tárgya az etikának a modern 

technika? In: J. A. Tillmann (szerk.): A későújkor józansága. 
2. köt. Göncöl Kiadó, Budapest. 

Kearns, Lauren 2004. Th e Context of Eco-theology. In: Gareth 
Jones (szerk.): Th e Blackwell Companion to Modern Th eology. 
Blackwell, New York.

Livingstone, David N. 2005. Ökológiai válságunk történeti 
gyökerei. Újraértékelés. In: Lányi András – Jávor Benedek 
(szerk.): Környezet és etika. Szöveggyűjtemény. L’Harmattan 
Kiadó, Budapest.

Manger, Icik 1988. Az Édenkert könyve. Európa Könyvkiadó, 
Budapest.

Nacsinák Gergely András 2007. Aszkézis. Az ökológiai gondol-
kodás útkeresései. Katekhón, 4. évf. 2., 3. sz.

Nasr, Seyyed Hossein 2010. Vallás és a természeti rend. Ars 
Naturae, I. évf. 1–2. sz. 94–109. o. Web: http://arsnaturae.hu/
folyoirat_1_2/nasr_vallas. (Megtekintés: 2013. március 31.)

Northbourne, Lord 2010. A civilizáció fennmaradása. Ars 
Na tu rae, I. évf. 1–2. sz. 121–131. o. Web: http://arsnaturae.
hu/folyoirat_1_2/northbourne. (Megtekintés: 2013. már-
cius 31.)

Péter-apokalipszis. Szerk. Pesthy Mónika. Corvina Kiadó, Bu-
dapest, 2009. /Fontes Orientales./

Romig, Friedrich 2010. Itt a végünk. Ars Naturae, I. évf. 1–2. sz. 
Web: http://arsnaturae.hu/folyoirat_1_2/romig. (Megtekin-
tés: 2013. március 31.)

Safranski, Rüdiger 2004. Mennyi globalizációt bír el az ember? 
Európa Kiadó, Budapest.

Végh László – Szám Dorottya – Hetesi Zsolt 2008. Utolsó kí-
sérlet. Híradás a Föld állapotáról. Kairosz Kiadó, Budapest.

White, Lynn 2005. Ökológiai válságunk történeti gyökerei. In: 
Lányi András – Jávor Benedek (szerk.): Környezet és etika. 
Szöveggyűjtemény. L’Harmattan Kiadó, Budapest.

„Elvégeztetett”

Felekezeti tárlatvezetések Munkácsy Mihály 
Krisztus-trilógiája előtt

Luther Kiadó, Budapest, 2013. 160 o.

Az Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány a Magyar Nemzeti Galériával 
és a Munkácsy Alapítvánnyal együttműködve evangélikus, görög katolikus, 
római katolikus és református egyházi vezetőket kért fel arra, hogy Mun-
kácsy Mihály három ismert alkotása előtt mondják el felekezetük megkö-
zelítéséből fakadó műelemzésüket. A sorozathoz alapítványunk nemcsak 
püspököket és teológusokat, hanem egyházi és világi zenészeket is felkért, 
hogy egyrészt a felekezetek böjti egyházzenei kincsét, másrészt a művekből 
fakadó saját zenei gondolataikat is osszák meg a jelenlévőkkel. A sorozat-
ban közreműködött Bubnó Tamás vezetésével a Szent Efrém Férfi kar, Finta 
Gergely és Kinczler Zsuzsanna vezetésével az Evangélikus Hittudományi 
Egyetem énekkara, Gryllus Dániel, Szvorák Katalin, Szakcsi Lakatos Béla, 
Tolcsvay László és Vukán György is.

A sorozat centrumában az a megközelítés állt, hogy bár a trilógia alkotá-
sait, azok művészettörténeti értelmezését sokan ismerik, annak valódi teológiai tartalmával mégis kevesen találkoznak. Bár a kereszténység 
számára központi jelentőségű nagyheti eseményeket dolgozzák fel ezek a közel százéves alkotások, mégsem volt még olyan kezdeményezés, 
amelynek segítségével az érdeklődők a trilógia teológiai tartalmáról hallhattak volna. Mint ahogy nem volt példa arra sem, hogy kötet for-
májában jelenjenek meg a felekezetek sajátos lelkiségének megfelelő, biblikus alapokon elhangzó megközelítések.

Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiájának értelmezése a tárlatvezetők jóvoltából túlmutat a művészettörténeti megközelítésen, és az elem-
zés középpontjába a mű tárgyát, azaz Krisztus szenvedéstörténetét helyezi.
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A Szentírással a „bizalom zarándokútján”

A taizéi ifj úsági találkozók állomások a „bizalom földi 
zarándokútján”. Vajon lehet-e köze a bibliahasználatnak 
a bizalomhoz ezeken a találkozókon? Valószínűleg léte-
zik olyasmi, amit a bizalom hermeneutikájának nevezhe-
tünk. Taizéi látogatásainak egyikén a francia fi lozófus, Paul 
Ricoeur a következőket mondta: „Mit keresek Taizében? 
Azt hiszem, annak bizonyosságát, amit legbelül hiszek; 
hogy annak, amit közönségesen »vallásnak« nevezünk, 
van valami köze a jósághoz. (…) Fiatalok ezreit látom, akik 
jóról és rosszról, Istenről, a kegyelemről és Jézus Krisztus-
ról nem kiforrott fogalmi nyelven beszélnek, mégis a jóság 
iránti legnagyobb nyitottságban élnek.” (Levél Taizéből, 
2001/2. május)

A továbbiakban azt szeretném bemutatni, hogy a fi a-
talok Taizében miképp jutnak a Biblia közelségébe, illet-
ve hogyan mélyítik el bizalmi viszonyukat a Szentírással. 
A bizalom iránti igény lesz a vezérfonal. A leíró beszámo-
ló sem kerülheti meg azonban olykor a Biblia használatá-
nak alapvető kérdéseit. 

A Biblia iránti bizalom kibontakozása a csendben 

és az imádságban

A közös ima keretei nélkül a bibliai bevezetések és a bib-
liai témákat feldolgozó beszélgetések elképzelhetetlenek 
lennének Taizében. Idézzük még egyszer Paul Ricoeurt: 
„Ki vagyunk szolgáltatva a nagy beszédeknek, polémiák-
nak és a virtuális valóság ránk zúduló áradatának – mind-
ezek átláthatatlanná teszik a terepet. A jóság mélyebben 
van, mint a legmélyrehatóbb gonosz. Ezt a bizonyosságot 
felszínre kell hoznunk, nyelvet kell teremtenünk számára. 
A Taizében e célra használt nyelv nem a fi lozófi a, nem is 

a teológia nyelve, hanem a liturgiáé. A liturgia számomra 
nem puszta cselekvés, sokkal inkább gondolat. A liturgiá-
ban rejtett, elhallgatott teológia bújik meg, amelyet legin-
kább »az imádság törvénye a hit törvénye« elképzelésben 
ragadhatunk meg.” (Uo.)

Taizében naponta háromszor mindenki összegyüleke-
zik: a közösség testvérei, azok a fi atal férfi ak és nők, akik 
hosszabb ideig itt élnek és dolgoznak, valamint a vendégek. 
Minden közös imaidőben felolvassák a Szentírás egy rész-
letét, minden további kommentár vagy magyarázat nélkül. 
Az olvasmány rövid, több nyelven is elhangzik. A szöveg a 
templom bejáratánál megtalálható nyomtatott formában 
is. Aki szeretné, egyidejűleg olvashatja, vagy elmélyedhet 
benne a csendes percek alatt.

A prédikáció vagy kommentár nélkül elhangzó szent-
írási olvasmányok hagyományosan a zsolozsma részét ké-
pezik, és a Szentírás érthetőségébe vetett alapvető biza-
lomra építenek. A bibliahasználat itt nem jelent olyan ele-
ve adott problémát, amely kimódolt megoldásokért kiált. 
Nagy Szent Gergely nevéhez köthető az a hasonlat, amely 
a Bibliát Isten teremtményeihez írott levelének tekinti. Így 
fogalmaz: „Legyen mindennap időd, és tanulmányozd Te-
remtőd igéit, mert az ő igéjében nyilatkoztatja ki magát szá-
modra.” (Seele der Welt)

Mivel a Taizébe érkező fi atal (és idősebb) vendégek ese-
tében legtöbbször nem számolhatunk komoly előzetes is-
meretekkel, a templomban elhangzó olvasmányok kivá-
lasztására nagy gondot kell fordítani. A tapasztalatok ab-
ban a meggyőződésben erősítettek meg bennünket, hogy 
Isten hangja a Biblia igéin keresztül közvetlenül is befoga-
dásra találhat. A szöveg további gondolkodásra késztet. Új 
és új kérdések merülnek fel, és olykor válaszokat is talá-
lunk. Mindez érvényes azokra a fi atalokra is, akik csak egy 
hetet töltenek Taizében, de leginkább azokra, akik hosz-
szabb ideig, hónapokig a közösségben élnek. A napi olvas-
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mányok nagyban hozzásegítenek a Krisztushoz fűződő élő 
kapcsolat kibontakozásához.

Bizalom a Bibliában és az emberek közti 

kölcsönös bizalom

Naponta egyszer, leginkább a nap elején, a reggeli után 
minden vendég bibliai bevezetésben vesz részt az egyik 
testvér vezetésével. A „bevezetés” kifejezés találónak bi-
zonyult. Ez a foglalkozás nem elsősorban szentíráselem-
zés vagy bibliatanulmányozás, hanem egyszerű bevezetés 
az élet és a hit kérdéseibe és témáiba, mégpedig bibliai 
szövegek alapján. A Biblia lehetővé teszi, hogy meghall-
junk egy olyan hangot, amely személyes tapasztalataink 
határán túlról érkezik. A bevezetések során nincs mód a 
kérdések részletes tárgyalására, sok mindent csak érin-
teni tudunk.

Először a kitűzött igehely kerül felolvasásra. Mivel nem 
indulhatunk ki abból, hogy mindenkinél van Biblia, igyek-
szünk a kinyomtatott szöveget a lehető legtöbb nyelven ren-
delkezésre bocsátani. A fi atalok számos különböző ország-
ból érkeznek, hogy részt vegyenek ugyanazon a bibliai be-
vezetésen. Nagy segítség számukra, ha mindnyájan a saját 
nyelvükön olvashatják az adott bibliai szakaszt.

Egy testvér rövid magyarázatot fűz a textushoz, ki-
emel bizonyos kifejezéseket, mondatokat és kijelentése-
ket. További igehelyekre utalva tartalmi magyarázatokat 
fűz hozzá, és mindenekelőtt megpróbálja megmutatni, mi-
lyen mai helyzetekkel, kérdésekkel és igényekkel hozható 
kapcsolatba az olvasott szakasz. A bevezetés gyakran két 
nyelven zajlik, és a kisebb csoportokban további nyelvek-
re is lefordítják. Sem a testvérek előadásai, sem a fordítá-
sok nem tökéletesek. Egyfajta bizalomra van szükség itt is 
– az abban való bizakodásra, hogy a lényeg valahogy még-
is megértésre talál.

A bevezetést, amikor csak lehetséges, a hallgatás és 
csendes elgondolkodás hosszabb-rövidebb ideig tartó sza-
kasza követi. A mindenkinek kiosztott nyomtatott papí-
ron nemcsak az igeszakaszok, hanem válaszra váró kér-
dések, mondatok és megjegyzések is találhatók. Minden 
résztvevőt egyéni gondolkodásra hívunk, ami ismét csak 
a bizalom jele. Bizalom a bibliai textusban – hogy sokkal 
több mondanivaló rejlik benne, mint ami a bevezetésben 
elmondható. Bizalom a résztvevők szívét betöltő Szentlé-
lekben – hogy amit egyetlen ember sem képes közvetíte-
ni, azt a Szentlélek belső hangjára hallgatva felfoghatjuk.

Az elcsendesedés ideje után kiscsoportos beszélgetés 
következik. A csoportvezetők a bibliai bevezetést tartó 
testvérrel együtt készülnek a feladatra. Minden alkalom-
mal hangsúlyozzuk, hogy a csoportvezetőnek nem kell 
jobban kiismernie magát a Bibliában, mint bármelyik 
résztvevőnek. „Csupán” azért van rá szükség, hogy lehe-

tővé tegye az eszmecserét, és ha szükséges, időről időre 
visszaterelje a más irányba kanyarodó beszélgetést ere-
deti témájához. 

Döntő szerepe van az odafi gyelésnek. Nem vitáról, in-
kább a gondolatok kölcsönös cseréjéről van szó. A legfonto-
sabb különbség, hogy nem muszáj közös végkövetkeztetés-
re vagy megoldásra jutni. A gondolatcsere során mindenki 
megismerheti a másik kérdéseit, tapasztalatait, meggyőző-
dését. Az elhangzottakat először végig lehet gondolni. Mi-
nél több időt hagy a csoport arra, hogy tagjai a beszélgetés 
előtt csendben elgondolkozzanak, a bibliai szakaszt újraol-
vassák és saját szívük hangját meghallgassák, annál gaz-
dagabb lesz az eszmecsere.

Sokan megérzik alkalmaink során, hogy az Írás tanú-
ságának meghallása és egymás kölcsönös meghallgatása 
milyen szorosan összefügg. A rendszeres gyakorlat abban 
segít, hogy ha nem is értjük meg teljességgel a másik más-
ságát, mégis el tudjuk fogadni, illetve képesek legyünk a 
bibliai tanúk, a próféták, az apostolok és maga Jézus néha 
nehezen érthető különösségét kezelni.  

A kiscsoportos beszélgetések során a bibliai szöveg lá-
tókörünk szélesítését is szolgálhatja. A Bibliával való fog-
lalkozás révén egyszer csak ráébredünk, hogy nemcsak a 
mai kor embereinek tapasztalatai és meggyőződései szá-
mítanak – a Biblia közvetítésével más hangok is meghall-
gatásra várnak. A beszélgetést gazdagítja, ha hisszük, hogy 
a bibliai tanúságtevőknek is van mondanivalója számuk-
ra. A tőlük elválasztó tapasztalati, kulturális és nyelvi sza-
kadék nagysága miatt olykor úgy tűnhet, nehéz őket érte-
ni. Ám éppen az Istennel való találkozás e réges-régi ta-
núi azok, akik egészen új látásmódot kínálnak számunkra.  

Látókörünk szélesedését a Taizébe látogató fi atalok sok-
színűségének is köszönhetjük. Nem mindegyiküknek ma-
gától értetődő egy és ugyanazon szöveg. Amin egyesek 
fennakadnak, az másoknak megvilágító erejű lehet. Jól 
emlékezetünkbe kell vésni azt a fontos tapasztalatot, hogy 
ugyanazon bibliai mondásokkal, amelyeket egyesek meg-
értenek, sőt akár életük alapjának tekintenek, magunk 
esetleg semmit sem tudunk kezdeni. A fi atalok sokszor 
nagyon meglepődnek, amikor a Bibliát idegen nyelven ol-
vassák. Amikor a zsoltárban „kegyesség” helyett azt ol-
vassák: „steadfast love”, egyikük-másikuk számára meg-
világosodhat valami.

A nyelvi sokszínűség egyrészt megnehezíti a beszélge-
tést, mivel szükségessé teszi a fordítást, ami a legkevésbé 
sem szakmai jellegű. Másfelől azonban a nyelvek külön-
bözősége előnyt is jelent, ami bizonyos egyszerűség felé te-
rel bennünket. Nehéz lefordítani, ami túl összetett vagy el-
méleti jellegű. Kézzelfogható tapasztalatokra és egyszerű 
felismerésekre azonban akkor is szert tehetünk, ha a for-
dítás nem tökéletes. A bibliai bevezetések alkalmain ezért 
igyekeznek a testvérek minél kevesebb, de lehetőség sze-
rint világos gondolatot közvetíteni.
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Bizalom a Szentírás központi magjában

Az ifj úsági találkozók keretei között nincs lehetőség arra, 
hogy a Szentírásnak akár csak egy apró részletét is alapo-
san feldolgozzuk. Olyan textusokat választunk tehát, ame-
lyek „a töredékben az egész” (Hans Urs von Balthasar) elve 
alapján működnek. Többféleképpen is megfogalmazhatjuk 
ezt. Irenaeus dallamról beszél, amely az Írásban csendül 
fel. „A szövegek polifóniája egyetlen harmonikus dallam-
ban hangzik fel, amelyet Isten, minden dolgok teremtő-
je énekel” (Adversus haereses II, 28,3). Aki ezt a dallamot 
meghallja, képes együtt énekelni, akkor is, ha nem tanul-
mányozta előtte hosszan a partitúrát.

Az Írás sokszínűen tanúskodik Krisztusról. János evan-
géliuma Isten Igéjét Krisztussal azonosítja. Keresztes Szent 
János így fogalmaz: „Egy szót mondott az Atya, s ez a szó 
az ő Fia volt” (Dichos de luz i amor, 99). Luthernél a Szent-
írás hasonlóképpen az, ami „Krisztust teszi”. Néhány na-
pos találkozók alatt nem tudunk átfogó képet adni a bib-
liai kultúráról. De Keresztelő Szent Jánoshoz hasonlóan 
szeretnénk Krisztusra rámutatni és a hozzá vezető utakat 
megismertetni. Szeretnénk a bibliai textusokat olyan tanú-
ságként értelmezni, amely lehetővé teszi számunkra Krisz-
tus jobb megismerését.

Sajnos nem mindig kerülhetjük el, hogy a Biblia vitát 
váltson ki vagy összezavarjon egyeseket. Ezért is szüksé-
günk van a bizalomra, arra a harmonikus dallamra, amely-
ről Irenaeus beszél. Egy Taizét jól ismerő, gyakran vissza-
járó látogató jegyezte meg egyszer, hogy noha a testvérek 
meglehetősen különbözőek, a bibliai bevezetőkön nagyjá-
ból mégis ugyanazt mondják. Sokéves fennállása során kö-
zösségünk, úgy látszik, meghallotta a harmonikus dalla-
mot a szövegek gazdag polifóniájában. Roger testvér olykor 
egész rövid mondatokban adja át az evangéliumot: „Az Is-
ten csak szeretni tud.” „Szeress, és mondd ezt el az életed-
del!” A Szentírás központi magjába vetett bizalom azt je-
lenti, hogy a Biblia kimerítő ismerete nélkül is lehetséges 
Isten akarata szerint élni.

Bízni abban, hogy a Szentírás beteljesedik 

életünkben

Krisztus úgy magyarázta az Írást, hogy beteljesítette azt. 
Őt szeretnénk követni, amikor „Isten igéjét hallgatjuk és 
megtartjuk” (Lk 8,21). A bibliai bevezetőkben olyan ösz-
szefüggéseket próbálunk kialakítani, amelyek lehetőség 
szerint mindenki számára lehetővé teszik a textushoz va-
ló személyes viszony kialakítását. Roger testvér így ír: „Az 
Evangéliumot felütve könnyen juthat bárki arra a feltétele-
zésre, hogy Jézus szavai olyanok, mint egy ősi nyelven fo-
galmazott régi levél. Mivel Krisztus olyasvalaki, aki engem 

szeret, aki felém fordul, megpróbálom szavainak értelmét 
megragadni, és ami keveset megértek, azt a gyakorlatba is 
átültetni.” (Frère Roger 2000)

A bibliai szöveg konkrétan is felszólíthat bizonyos ma-
gatartásra: „Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj.” (Lk 
10,37) Ilyenkor engedelmességünkkel töltjük be az Írást. 
A Biblia legtöbb szakasza azonban egyáltalán nem ilyen 
egyértelmű, hanem számos kérdést vet fel. Szeretnénk a 
Biblia használatának olyan módját közvetíteni, amely az 
újonnan felvetődő kérdésekkel kapcsolatban is megpró-
bálja meghallani Isten szavát. A lehetséges ismeretek és 
felismerések széles tárházát kínálva pont a nem egészen 
egyértelmű igehelyek hívnak fel erre. Nyilvánvalóan fon-
tos, hogy a pontos exegézis feltárja a szövegek elsődleges 
jelentését az eredeti kontextus tükrében. Ugyanakkor leg-
alább ilyen súllyal bír, hogy az Írás ma is rendkívül sok-
oldalúan képes megszólalni, és mindenekelőtt, hogy a mi 
életünkben is beteljesedik, nemcsak tudatos cselekvésünk 
során, hanem a megértés folyamatában is, amikor ráébre-
dünk: most személyesen rólunk van szó.

Nem kell aggodalmaskodnunk. Természetesen létez-
nek többé-kevésbé egzakt értelmezések. Pál azonban pél-
dául meglehetősen nagy szabadsággal kezelte a szövege-
ket. Így például amikor azt kérdezték tőle, hogy az apos-
tolnak van-e joga adományokból élni, azzal a törvénnyel 
válaszolt, hogy „a nyomtató ökör száját ne kösd be”. Szó 
szerinti értelemben az állatok iránti irgalmasság paran-
csával állunk szemben. Pál viszont egész más értelmet tu-
lajdonít a törvénynek, és így szól: „Bizony érettünk íra-
tott meg!” (1Kor 9,9–10). Amikor a fi atalok a beszélgetés 
vagy a csöndes elmélkedés során olyasvalamit olvasnak 
ki a bibliai szakaszból, ami első látásra nincs is benne, 
de ami őket Jézus követésében útjukon előreviszi, akkor 
abban bízunk, hogy az Írás ezen a módon teljesedik be 
az ő életükben.

Nagy Szent Gergely előszeretettel ismételte: „Scriptura 
cum legente crescit” (Moralia 20,1 és másutt is). A bibliai 
bevezetések során mi is szembesülünk azzal a tapasztalat-
tal, hogy az Írást az olvasás növeli. Állandó ingamozgás 
fi gyelhető meg az Írás és az élet közt. Gyakran előfordul, 
hogy fi atalok felemelő vagy keserű tapasztalatai, kérdései 
és igényei új dimenziókat nyitnak meg a bibliai szövegben. 
Ahogy mi teljesedünk, úgy teljesedik a Biblia is.

A Taizébe érkező fi ataloknak újra meg újra felhívjuk a 
fi gyelmét arra, hogy ez a növekedés egész életen át tart, és 
hogy otthon, saját közösségeikben (a plébániákon, az if-
júsági csoportokban) számos lehetőség nyílik a Bibliával 
való szorosabb megismerkedésre. Két szerény hozzájáru-
lással mi is segítségükre vagyunk. A Taizéi levélben min-
dennap közzéteszünk egy rövid igeszakaszt, amely aznap 
Taizében a déli imádságkor elhangzik. Az adott szakasz 
honlapunkon (www.taize.fr) mindennap megtalálható. 
Van, aki előző este elolvassa, és a következő napon több-
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ször is felidézi. Továbbá a Taizéi levélben és az interneten 
minden hónapban megjelenik egy igeszakasz rövid aján-
lása két-három átgondolandó kérdéssel – ezek az úgyne-
vezett „jánosi órák”. Javaslatunk, hogy az ismerősök vagy 
barátok egy hónapban egyszer jöjjenek össze, hogy az ol-
vasott szöveggel kapcsolatos gondolataikat megbeszéljék, 
illetve arról együtt meditáljanak.

„Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, 
amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra 
fi gyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szí-
vetekben.” (2Pét 1,19)

Aki a Szentírást olvassa, a hajnalt váró virrasztóhoz 
hasonlít. A Biblia a bizalom forrása. „Mert amit korábban 
megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból 
türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk.” (Róm 15,4)

Hivatkozott művek

Roger, Frère 2000. In allem ein innerer Friede. Ein Jahresbe-
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Seele der Welt. Texte von Christen der ersten Jahrhunderte, aus-
gewählt in Taizé. Herder, Freiburg, 2001.

Fordította Szűcs Kinga

Bevezetés

Bár a címben felvetett kérdés nálunk, a Magyarországi 
Evangélikus Egyházban még nem tartozik a legsürgetőbb 
stratégiai kérdések közé, egy-egy lelkész kollégánk és ta-
lán egy-egy gyülekezet is külföldi – elsősorban német és 
fi nn – tapasztalatok alapján már felfi gyelt rá és szóba hozta. 
Így ír róla bécsi élményei alapján Dávid Adél az Evangéli-
kus Élet 2008/42. számában, Joób Máté pedig a Keresztyén 
Igazságban számolt be a fi nnországi gyermek-úrvacsorai 
gyakorlatról. A témáról támogatólag fejtette ki véleményét 
Szilas Attila is az Úrvacsora konfi rmáció nélkül? című ol-
vasói levelében az Evangélikus Életben.

Az első szórványos megnyilvánulásokban közös, hogy 
elképzelhetőnek és kívánatosnak tartják a gyermekek úr-
vacsoravételét. A kérdés azonban nem kapott kellő mélysé-
get és fi gyelmet, ennek tudható be, hogy nem bontakozott 
ki párbeszéd, ellenérvek nem hangzottak el, ezek hiányá-
ban pedig kellő alaposságú teológiai és gyakorlati kidol-
gozásra sem kerülhetett sor. A mostani helyzet az, hogy a 
kérdés csupán „kísérleti léggömbként” lebeg, és szimpátia 
alapján nyilvánulnak meg a gyér vélemények.

A külföldi egyházakban (Németország, Ausztria, Finn-
ország) viszont már kellő alaposságú teológiai, gyakorla-
ti és egyházstratégiai vizsgálatok történtek. Ezek eredmé-
nyeként vannak egyházak, ahol a vizsgálódás nyugvópont-
ra jutott, és zsinati, tartományi egyházi engedélyezés, sőt 
ajánlás történt a gyermekúrvacsora gyakorlására.

 * Előadás a Budai Egyházmegye lelkészi munkaközösségében.

Dolgozatom keretei, de a magyar evangélikus egyház 
gondolkodása sem alkalmas a téma kidolgozott, min-
den területet tisztázó bemutatására. Módszertani eljá-
rásul ezért azt választottam, hogy bemutatom a témá-
val összefüggésben felmerülő kérdéseket és az azokra 
adott válaszokat.

Legvégül természetesen a saját állásfoglalásomat is el-
mondom.

Milyen kérdéseket kell végiggondolni a gyermekek úr-
vacsorájával kapcsolatban?

A gyermekúrvacsora egyháztörténeti áttekintése

Az óegyházban a keresztség és az úrvacsora szorosan ösz-
szetartozott. Katekumének nem részesülhettek az eucha-
risztiában, az igeliturgia befejeztével távozniuk kellett. 
Csak a keresztség alkalmával történt az első úrvacsoravé-
tel (Justinus első apológiája).

De az első keresztények idején nemcsak felnőtteket ke-
reszteltek, hanem adott esetben a felnőttel együtt az egész 
családot, tehát a gyermekeket is. Következtetésképpen ők 
is részesültek a keresztségi eucharisztiában, ezt bizonyítja, 
amit Cyprianus ír: a gyermekeket ölben vitték oda (az úr-
vacsorához). Az ortodox egyház máig megőrizte és gyako-
rolja a csecsemőkeresztséggel együtt járó csecsemő-úrva-
csorát. Augustinus is igenelte, és azt mondta: gyermekek, 
de Krisztus tagjai a keresztség által, gyermekek, de része-
sednek a szentségeiben, gyermekek, de Krisztus asztalának 
vendégei, hogy életük legyen. Az óegyház idején az úrva-
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csorának egyetlen feltétele a keresztség volt. Változás a 13. 
században történt, amikor a IV. lateráni zsinat úgy rendel-
kezett, hogy a gyermeknek legalább a hetedik évét be kell 
töltenie, mielőtt először részesülhet a kommunióban. E ren-
delkezés oka az anni discretionis, a különbségtétel életko-
ra volt, amikor a gyermek már képes megkülönböztetni 
a szent ostyát a profán étkezéstől. Bibliai hivatkozása az 
1Kor 11,29. Hozzájárult ehhez a transzszubsztanciáció ta-
na, a félelem attól, hogy a gyermek leszórja/elcseppenti a 
földre Krisztus testét és vérét. (Ez vezetett az egy szín alatt 
történő áldoztatáshoz is). A gyermekek távoltartását meg-
erősítette a skolasztika szentségtana is, és az első áldozás 
ideje a 13-14. évig kitolódott. Így maradt egészen a 20. szá-
zadig, ekkor 1910-ben X. Piusz Quam singulari dekrétu-
mában visszatér a régebbi gyakorlat, az anni discretionis 
meghatározásához: az a legfi atalabb életkor, amikor a gyer-
mek értelmes döntéseket kezd hozni. Az elsőáldozás ide-
je újra a 7-8. év lett.

A reformáció idején a fentiek szerint késői kommunió-
hoz bocsátás volt a jellemző. Ezt a reformátorok nem boly-
gatták. A reformációban fontos kérdés volt a méltó és he-
lyes módon való úrvacsoravétel. Ez a bűnbánatot és a hi-
tet jelentette, amelyre tanítani kell a híveket. Ez megemelte 
a racionális, kognitív funkciók szerepét, így a gyermekek 
részesedése még inkább lehetetlen lett. Ugyanakkor a re-
formáció nagy súlyt helyezett a megfelelő oktatás szüksé-
gességére, elterjedt a felkészítés az úrvacsorára. De sem 
az evangélikus hitvallások, sem a korai egyházi rendel-
kezések nem kötik az első úrvacsoravétel idejét életkor-
hoz, hanem a megfelelő tanításhoz. Persze ebben impli-
cite bennefoglaltatik az életkor. Ez alapjává lett a kiala-
kuló konfi rmációs gyakorlatnak, amelyet a felvilágosodás 
és a pietizmus is szorgalmazott. Így alakul ki a konfi rmá-
ció mint az úrvacsorához bocsátás (admissio) megkérdő-
jelezhetetlen feltétele. Majd csak az 1950-es évektől kezdő-
dik el egy új szemlélet, amikor az úrvacsorában a bűnbá-
nat és bűnbocsánat (sok tradicionális gyülekezetben még 
ma is gyónásnak nevezik az úrvacsorát) mellett erőtelje-
sebben kap hangsúlyt az élő Krisztussal való közösség, a 
hála és a dicséret aspektusa. 

A jelenlegi helyzet

Az ortodox egyház ma is töretlenül gyakorolja a kétezer 
éves csecsemőkeresztséggel együtt nyújtott csecsemő-úr-
vacsorát, vallva, hogy a keresztség szentsége által Krisz-
tus testének tagjává lett gyermek részesülhet az eucha-
risztiában is.

A katolikus egyházban minimálisan 7 év az elsőáldo-
zásra felkészülés és a kommunió ideje.

Az evangélikus egyházakban sokfelé (így nálunk is) 

ma is az a hagyományos szemlélet és szabályozás van ér-
vényben, hogy az úrvacsoravételre a konfi rmáció jogosít 
fel. Más evangélikus egyházakban (Németország, Auszt-
ria, Dánia, Svédország, Finnország, USA) viszont megenge-
dett vagy ajánlott a gyermekek úrvacsorában részesedése, 
ezt a jogot szabadon gyakorolhatják az egyes gyülekezetek.

A gyermekúrvacsorára való igény egyre inkább növek-
szik, és az egyháztörténeti áttekintésből úgy tűnik, egyhá-
zi rend alapján nem lehet nyomós érv ellene.

A felmerülő teológiai kérdések

A gyermekúrvacsora teológiáját alaposan kifejti Pan-
nen berg rendszeres teológiájában. Dogmatikájának har-
madik kötetében az úrvacsoráról írva, annak lényegét 
a közösségben jelöli meg. Az úrvacsora asztalközösség 
Jézus Krisztussal, amelyre maga Jézus hívja meg a hoz-
zá tartozókat. Ez a közösség ugyanakkor nemcsak verti-
kális, hanem horizontális is, közösség mindazok között, 
akik Jézuséi. Előremutat az eszkatonban megvalósuló 
közösségre, de máris jelen van, és valóságos közösség a 
hívők között. Ennek a közösségnek a megőrzésére és a 
visszaélések elkerülésére vonatkozik Pál apostol intése 
1Kor 11,19-ben.

Pannenberg szerint azok lesznek méltatlanná, akik 
csak maguknak eszik a kenyeret és isznak a kehelyből, és 
másokat kizárnak a közösségből, nem tekintik magukat 
egy testnek velük. Jézus meghívása ugyanis – mint azt 
Moltmann is értelmezi – nyitott, nem szabad korlátoz-
ni. Isten népének, a tanítványok közösségének, az egyház 
tagjainak, tehát minden megkereszteltnek szól. Az úrva-
csorai közösség testvéri közösség, és abban helyük van a 
kicsinyeknek, a gyengéknek, az erőteleneknek is. „Enged-
jétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, 
mert ilyeneké a mennyek országa.” (Mk 10,13kk) Analogi-
kusan az a kérdés is előkerülhet így, hogy vajon vehet-e 
úrvacsorát egy szellemileg fogyatékos. Ha a gyermekek-
től megtagadjuk, akkor a szellemi fogyatékostól is meg 
kell tagadnunk. Ha megengedjük, akkor a gyermekeknek 
is meg kell engednünk. Mivel Jézusról nem tudjuk felté-
telezni, hogy elutasítja magától a fogyatékosokat, a gyer-
mekeket sem utasítja el. Akkor pedig az ő egyházának is 
hasonlóképpen kell cselekedni (Gal 3,28).

Egy további érv, hogy az Újszövetségben sehol sincs 
arról szó, hogy gyermekek nem vehetnek részt az úr-
vacsorában. Nehéz elképzelni, hogy azért, mert ez ter-
mészetesen nem is volt kérdés. Ami viszont nincs tilt-
va, azt lehet.

Teológiai érv az is, hogy az úrvacsora Krisztus ajándé-
ka, semmi emberit nem tehetünk hozzá, ezért is független 
az ember életkori, szellemi, kognitív helyzetétől. 
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Ekkléziológiai érvek

Ha a gyermek a keresztségben Krisztus egyházának tagja 
lesz, akkor mindenből részesedhet, ami az Ágostai hitval-
lás VII. cikke szerint az egyház lényege: igében és szent-
ségben. Ha nem részesedhet belőle, akkor ezzel azt fejez-
zük ki, hogy a keresztség nem elegendő az egyház teljes-
ségéből való részesedéshez. Azonban az egyház Krisztus 
egy és osztatlan teste, nem oszlik megkereszteltekre és 
úrvacsorára jogosultakra. Ez ellentmondana a keresztség-
ről szóló tanításnak. Az egyházban tehát a megkeresztel-
tek és az úrvacsorával élők közössége azonos egymással 
(1Kor 10,17; 12,13).

A gyermekeket úgy szokták emlegetni, hogy ők a „jövő 
egyháza”. Valójában ők a keresztség révén a jelen egyházá-
nak tagjai. Ezért például a württembergi evangélikus egy-
ház tartományi zsinata azt a döntést hozta, hogy akkor ők 
is az úrvacsorai közösség tagjai kell hogy legyenek. 2001 
pünkösdjén a württembergi egyház kiadta azt a brosúrát, 
amely útmutatásként javasolja a gyermekúrvacsorát, ha a 
gyermek meg van keresztelve, és előzetesen korának meg-
felelő módon fel lett készítve a kommunióra. A felkészítés 
tartalma abból áll, hogy a gyermekek megértsék, hogy az 
úrvacsorában Krisztus jön hozzájuk.

Összefoglalva: számos exegetikai, egyháztörténeti, ekk-
lé ziológiai érvet találunk, amelyek a gyermekek részvéte-
lét az úrvacsorában megengedően kezelik.

A felmerülő aggályok

Elveszíti-e az értelmét ezáltal a konfi rmáció? Talán ki-
mondva vagy kimondatlanul is ez a leggyakoribb aggo-
dalom. Már láttuk, hogy a konfi rmáció motivációja a 
keresztény hit tartalmára – fi des quae – történő tanítás. 
A fi des qua ezt megelőzi, és a Krisztus iránti bizalom a 
hittételek alapos ismerete nélkül is létezik. Pedagógiai és 
valláspszichológiai tapasztalatok szerint pedig amikor-
ra a konfi rmációhoz kötött első úrvacsoravétel megtör-
ténik, már „túl késő”. A konfi rmáció mint az úrvacsora 
feltétele ahhoz a félreértéshez is vezet, miszerint a kon-
fi rmáció szükséges a keresztség teljessé tételéhez, a nem 
konfi rmált gyermekek nem teljes értékű tagjai Krisztus 
testének. Valójában a konfi rmációnak csak katechetikai 
feladatot kellene betöltenie. Ezért bár nem lesz felesle-
gessé, de semmiképpen nem egyéves gyorstalpaló tan-
folyamnak kellene lennie, hanem tudatos, kisgyermek-
kortól felnőttkorig átfogó tanításnak. Mint ünnep pedig 
a keresztség ünnepélyes megerősítése, a hit tudatos és 
személyes vállalása, a fi atal életútjának megáldása le-
hetne. Például az általános iskola befejeztével vagy akár 
az érettségihez kötve.

Másik aggodalom, hogy a gyermekek nem értik meg, 

hogy mit jelent az úrvacsora, nem tudják megkülönböztet-
ni a szentséget a profántól. Ezt azonban el lehet mondani a 
gyermekeknek, akár gyermek-bibliaórán, hitoktatás során, 
vagy a szülők is elmagyarázhatják otthon, amikor isten-
tiszteletre készülnek. A lelkész úrvacsorához hívó szavai is 
szólhatnak a gyermekekhez. Egy ellenkérdés is ide kíván-
kozik: a konfi rmált, felnőtt gyülekezeti tagokról elmond-
ható, hogy megértik az úrvacsora misztériumát? Számom-
ra kedvesebb egy gyermek, aki nem érti, de átéli a szent-
séggel való találkozást, mint egy úrvacsorával élő felnőtt, 
aki rosszul és tévesen érti.

A felnőtt gyülekezetben van egy félelem, hogy a gyerekek 
„méltatlanul” viselkednek az úrvacsoravétel során. Egyrészt 
ez nagyon ritkán történik meg, a gyerekek rendszerint meg 
vannak illetődve, ha mégis valami zavaró történik, akkor 
„mi, erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyen-
geségeit hordozzuk”. Természetesen a gyülekezetet is taní-
tani kell, fel kell készíteni.

Összefoglalva: nincs olyan nyomós érv, amely cáfolha-
tatlanul a gyermekúrvacsora ellen szólna.

Saját véleményem

Tőlem soha nem volt idegen a gondolat, hogy gyermekek 
is részesülhetnek az úrvacsorában. A megismert teológiai 
vélemények alapján úgy látom, hogy nincs kötelező érv sem 
arra, hogy a kisgyermekeknek is úrvacsorát kellene ven-
niük, sem arra, hogy elzárkózzunk ez elől. Úgy gondolom, 
hogy e tekintetben jó és megfelelő az EKD és tartományi 
egyházai közül a württembergi és a bajor egyház iránymu-
tatása, amely szerint a gyermekúrvacsora megengedett, sőt 
ajánlott, de csak ott, ahol a gyülekezetek is elfogadják és 
mellette döntenek.

A kérdést a Magyarországi Evangélikus Egyházban is 
teológiai vizsgálat, kulturált, harag és részrehajlás nélkü-
li párbeszéd tárgyává kellene tenni, annál is inkább, mert 
sok gyülekezetünkben már meghonosodott az a gyakor-
lat, hogy a szülők a még nem konfi rmált, sokszor egészen 
kicsiny gyermekeiket is az oltárhoz hozzák, akik ilyen-
kor személyes, kézrátétellel és igével történő áldást kap-
nak. Ott, ahol ez még nincs meg, javasolt bevezetni. A te-
ológiai és gyakorlati párbeszéd folyamatát kezdettől fog-
va az evangélikus médiában is ismertetni, követni kellene, 
hogy a gyülekezeti tagok is megbarátkozhassanak a gyer-
mekúrvacsora gondolatával.

Kívánatos célnak azt tartom, hogy ugyanúgy, mint azok 
a külföldi egyházak, amelyek már megtették ezt a lépést, 
egyházunk is teológiai állásfoglalással, püspöki vagy zsina-
ti döntéssel megengedő és ajánló módon biztosítsa a meg-
keresztelt és életkoruknak megfelelő módon előkészített 
gyermekek részére is az úrvacsorát, a végső döntést és a 
bevezetést az egyes gyülekezetekre bízva.
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Élet alulnézetből
A város az ószövetségi korban

g  K Ő S Z E G H Y  M I K L Ó S

Sok dolog van, amit látni vagy átélni kell. Kevés rosszabb 
dolgot tudok például egy elmesélt fi lmnél, inkább megné-
zem. Határozottan úgy gondolom, hogy a város is ilyen. Hi-
ába magyarázom valakinek a velencei lagúnák hangulatát, 
ha az illető sosem járt ott. S az is lehet, hogy ott állok a világ 
egyik legnagyobb városában, amiről annyit meséltek, ám 
ahol rém kényelmetlenül érzem magamat. Ezért inkább 
azt ajánlanám, hogy menjünk be egy ószövetségi városba. 
Még akkor is, ha a neve kissé elidegenítően hangzik: Tell 
es-Seba. Szívesen használnék valami ismerősebb nevet. 
Mondjuk azt, amit a kutatók egy része használ, és így egy 
kirándulásra invitálnám olvasóimat a bibliai Beérsebába. 
Mert az mégiscsak komoly dolog, hogy Beérseba mellett 
táborozott Ábrahám, s ugyanez a Beérseba jelentette a júdai 
állam déli határát. A baj csak az, hogy cseppet sem biztos, 
hogy Tell es-Seba és Beérseba azonos. Viszont azt hiszem, 
olvasóim türelmével nem élhetek vissza úgy, hogy min-
denféle városazonosítási problémákat vázolok fel előttük. 
Akármi is volt az ókori neve, Tell es-Seba II. rétege a Kr. 
e. 8. századból minden olyat tartalmaz, amit egy korabeli 
városnak tartalmaznia kellett.

Rögtön a térképvázlat alján mintha két, egymással 
szembefordított E betűt látnánk. Ez a városkapu alapraj-
za. A kapu fedett építmény volt, s nemcsak a bírósági tár-
gyalások helyszíneként szolgált, hanem a védelemben is 
kiemelt szerep jutott neki. A kapuépítményben alkalom-
adtán istenszobrok is helyet kaphattak, olyan istenek szob-
rai, amelyek a várost védték az ellenséggel szemben. A ka-
putól mindkét irányban kettős fal indul el. A külső falat 
kőalapra agyagtéglákból építették, a belső fal pedig volta-

képpen nem más, mint a legkülső házak külső, egymás-
sal összeérő falai. Kapu és városfal nélkül egyetlen telepü-
lést sem lehetett városnak tartani az Ószövetség korabe-
li Júdában vagy Izraelben. A kaputól jobbra (a valóságban 
enyhén északkelet felé) három egyforma, viszonylag nagy 
épületet láthatunk. A kutatásban ezeket oszlopos házak-
nak (pillared buidings, Pfeilerhäuser) hívják, s úgy tűnik, 
hogy raktárként használták őket. Ha tovább haladunk jobb-
ra, akkor a telep csücskében érdekes, csigalépcsőre emlé-
keztető építmény tűnik elénk. Ez volt a város vízrendsze-
re, és igen szellemes módon működött. A csigalépcső al-
ján egy hatalmas, föld alatti termet alakítottak ki, majd a 
várostól távolodva még kettőt. Ám mindezt úgy, hogy az 
egyik teremből át lehetett (és még ma is át lehet) menni a 
másikba. A legkülső teremnek a völgy felé eső szélén pe-
dig egy zsilipszerű szerkezet kapott helyet. A város mel-
lett futó vízmosásszerű völgy (wadi) tavasszal megtelt víz-
zel. Ezt a vizet beeresztették a vízrendszerbe, majd amikor 
az megtelt, egyszerűen lezárták a külső zsilipet, így jutva 
hosszú ideig elegendő víztartalékhoz. A sugárirányban, il-
letve a keresztirányban futó utcák arra utalnak, hogy a vá-
rost elég jól megtervezték, és fegyelmezettek maradtak az 
építkezés során is. A házak is viszonylag szabályos alapraj-
zot mutatnak, s a méretük is nagyjából egyforma. Vagyis: 
Tell es-Seba csakugyan mindazt tartalmazza, amit egy vá-
rosnak tartalmaznia kell. Illetve csak majdnem mindent.

Egy városban kellett lennie szentélynek. Mivel a Jeru-
zsálemen kívüli áldozatbemutatást csak a deuteronómiumi 
reform után kezdik tiltani valamikor a Kr. e. 7. század vé-
gén, az ennél száz esztendővel idősebb városban semmi 
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akadálya nem volt annak, hogy építsenek és fenntartsanak 
egy Jahve-szentélyt. Ugyanígy valószínű, hogy egy város-
ban valamilyen módon jelen kívánt lenni a politikai hata-
lom is. Vagy úgy, hogy a király tartott fent palotát az adott 
településen, vagy úgy, hogy egy magas rangú hivatalnoka. 
Sajnos a mi városunkban sem szentélyt, sem palotát nem 
sikerült teljes bizonyossággal azonosítani. Ám ennek elle-
nére könnyen elképzelhető, hogy mindkét épülettípusból 
állt egy-egy Tell es-Sebában.

A város területe egy hektár, lakossága 250 fő lehetett. 
Talán csalódást keltően alacsony értékek ezek. Nyilván nem 
Tell es-Seba volt az ószövetségi Izrael vagy Júda legnagyobb 
városa. A korabeli Jeruzsálem lakossága a legmerészebb, 
de azért még megalapozott számítások szerint akár 10 000 
fő is lehetett. Az átlagos város azonban akkora vagy talán 
csak valamivel nagyobb lehetett, mint Tell es-Seba. Mind-
ezt azonban inkább az átlagos falvak mérete felől érdemes 
megítélnünk. Ezekben ugyanis átlagosan 30-40 ember lak-
hatott, márpedig egy ekkora faluból nézve a mi városunk 
valóságos városszörny lehetett.

Az emberek igen szűk terekben laktak együtt, olyan 
higiéniai viszonyok közt, amelyek között mi legfeljebb né-

hány napig maradnánk életben – feltéve, hogy immunrend-
szerünk kitűnő állapotban van. Gyerekzsivaj, az állatok 
bőgése, a napi munka zajai, a városba érkező harci kocsik 
zörgése – mindez szűnni nem akaró szimfóniává sűrűsö-
dött nap mint nap. Ám amikor a Nap a Földközi-tenger irá-
nyában alábukott a horizonton, olyan tökéletes sötétség és 
olyan súlyos csend ereszkedett a városra, amelyet mi, mo-
dern emberek el sem tudunk már képzelni. Tényleg csak 
az őrálló léptei hallatszottak, és csak tőle lehetett megkér-
dezni, meddig tart még az éjszaka.

S ha végezetül életre szeretnénk kelteni a térképvázla-
tunkat, akkor fontos, hogy valamiféle képet alkossunk a 
város külsejéről is. A város dombon állt, s kívülről minden 
bizonnyal csak a falait lehetett látni. S ha mi most, meg-
kockáztatva egy támadható rekonstrukciót (másfajta re-
konstrukció nem is létezik), repülőgépre szállunk, egy ki-
csit be is láthatunk Tell es-Seba belsejébe. És akkor tényleg 
meglátunk mindent, a kaput, a falat, az oszlopos házakat, a 
vízrendszert és az utcaszerkezetet. Ott büszkélkedik előt-
tünk a város a dombtetőn. Hiszen már talán az ószövet-
ségi kor embere is jól tudta: nem lehet elrejteni a hegyre 
épült várost.

Bándy György: A Galatákhoz írt levél magyarázata. Selye 
János Református Teológiai Kar, Komárno, 2010.

2010-ben jelent meg Bándy György professzornak a Galata 
levélhez fűzött kommentárja, amelyet a komáromi Selye 
János Egyetem Református Teológiai Karának Tudományos 
Tanácsa hivatalos tankönyvként jóváhagyott. A szerző, aki 
eredetileg a pozsonyi evangélikus teológia ószövetségi pro-
fesszora, e kötetével az újszövetségi exegézis határon túli 
magyar nyelvű irodalmát gazdagította – ahogy ő maga utal 
is rá – Luther talán legkedvesebb levelének, „az ő Bóra Ka-
talinjának” magyarázatával. 

A terjedelmét tekintve összesen kilencvenkét oldalas 
mű tömör és lényegre törő stílusban vezeti végig az olvasót a 
páli episztolán. Rövid bevezetéstani felvezetés után versről 
versre haladva emeli ki a szerző a legfontosabb exegetikai 
kérdéseket és vázolja fel az egyes részeken átívelő teológiai 
összefüggéseket. Bándy professzor először minden tema-
tikus egységben a saját fordítását közli a Galata levél adott 
szövegrészlete kapcsán, majd kitér az egyes versek szöveg-
kritikai kérdéseire a Nestlé-kiadás apparátusának értel-

mezésével. Ezután a versről versre haladó magyarázatban 
nagy gondot fordít az egyes görög nyelvű kulcskifejezések 
pontos és szabatos megvilágítására, a fordítási és az ebből 
következő különböző értelmezési lehetőségek akkurátus 
számbavételére. A szerző természetesen le sem tagadhatja 
ószövetséges vénáját, hiszen – s ez a könyvnek kifejezett 
erőssége – a Pál apostol által alkalmazott ószövetségi idé-
zeteknél alapos fi lológiai felkészültséggel mindig gondosan 
megvizsgálja az eredeti héber (és időnként a Septuaginta-
beli görög) textus nyelvtani és exegetikai vonatkozásait is. 
Ezáltal a Biblián belüli értelmezéstörténet sarkalatos kér-
déseibe is bepillantást nyerhetünk. A páli gondolkodás-
mód és hermeneutika lényeges jellemzői tárulnak így fel 
előttünk. A szerző a zárszóban kitér a Galata levél liturgi-
kus használatának kérdésére is az óegyházi perikóparend 
vonatkozásainak ismertetésével. 

Bándy professzor munkájához a nemzetközi kommen-
tárirodalom néhány német és szlovák darabját vette ala-
pul. Azonban két általános újszövetségi bevezetéstani mun-
kát (Káldy Zoltán és Varga Zsigmond) leszámítva érdekes 
módon egyáltalán nem említi a magyar nyelvű Galata-
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levél-magyarázatokat, mint például az evangélikus Kiss 
Jenő (1941), Cserháti Sándor (1982) vagy a református Tö-
rök István (1974), Varga Zsigmond (1998) és Balla Péter 
(2009) munkáit. Ugyanígy igencsak marginálisan jelen-
nek meg a hatástörténeti utalások (pl. Luther, Kálvin) a 
kommentárban.  

Mindezek mellett a fegyelmezett és jól áttekinthető 
szerkezetbe rendezett tárgyalási mód, az igei üzenet ve-
lős, ugyanakkor a fi lológiai kérdésekre mindig tekintettel 
levő és a különböző értelmezési lehetőségeket korrekt mó-
don ismertető magyarázat kifejezetten élvezetes és hasznos 
olvasmánnyá teszik Bándy professzor művét. A kommen-
tár érdeme még, hogy az északgaláciai és a délgaláciai el-

mélet melletti és elleni érvek tételes és részletes kiértéke-
lése bevezetéstani szempontból igen érdekfeszítő gondola-
tokat juttat kifejezésre. A könyv tipográfi ailag egységes és 
jól megtervezett, az olvasást és az értelmezést ezúton is ha-
tékonyan elősegíti. A görög kifejezések görögül, a héberek 
pedig latin betűs átírásban jelennek meg benne.

Ajánlom tehát olvasásra teológushallgatók és lelkészek 
számára, valamint a Szentírás minden szerelmesének, an-
nak hangsúlyozásával, hogy aki a Galata levelet a szívébe 
zárja és akár ennek a műnek a segítségével mélyebben meg-
érti, az a krisztusi váltságmű lényegét sajátítja el mind az 
Isten legszentebb titkait kutató emberi értelem gyönyörű-
ségére, mind pedig lelkének üdvösségére. 

„Időutazás Jézussal”

17. Napvető evangélikus közösségépítő tábor

A Keresztény Önkéntesek Szövetsége az Ifj úságért (KÖSZI) 2013. július 28-tól augusztus 3-ig ifj úsági tábort szervez 
7–12. osztályosoknak, augusztus 11–17. között pedig kölyöktábort szervez 3–8. osztályosoknak Piliscsabán, a Béthel 
Missziói Otthonban.

Napvető ifi tábor
Piliscsaba, Béthel Missziói Otthon
2013. július 28. – augusztus 3. 
7–12. osztályosoknak
Az iskolai osztályok arra vonatkoznak, hogy hányadik osztályba jártál a legutóbbi, tehát a 2012/13-as tanévben. 

Részvételi díj, mely függ a jelentkezés és befi zetés időpontjától:
• május 31-ig: 21 000 Ft
• június 1-től június 30-ig: 23 000 Ft
• július 1. után: 25 000 Ft

Napvető kölyöktábor
Piliscsaba, Béthel Missziói Otthon
2013. augusztus 11–17. 
3–8. osztályosoknak
Az iskolai osztályok arra vonatkoznak, hogy hányadik osztályba jártál a legutóbbi, tehát a 2012/13-as tanévben. 

Részvételi díj, mely függ a jelentkezés és befi zetés időpontjától:
• május 31-ig: 21 000 Ft
• június 1-től június 30-ig: 23 000 Ft
• július 1. után: 25 000 Ft

A Napvető egy olyan evangélikus közösségépítő tábor, ahol egy egész nyári hetet tölthetnek a táborozók a gyönyörű Pi-
liscsabán. A tábor célja összefogni a keresztény fi atalokat egy elfogadó közösségben, hogy korosztályuknak megfelelő 
programok és játékok segítségével kerüljenek közelebb Krisztus szeretetéhez. Fontos számunkra, hogy példát állítsunk a 
gyerekeknek, hogyan lehet a 21. században keresztény fi atalként élni. Csoportos beszélgetések, interaktív áhítatok, drá-
mafoglalkozások, műveltségi vetélkedők, közösségépítő és ügyességi játékok és más tartalmas programok kovácsolják 
össze a fi atalokat, és segítenek nekik új barátokat találni. Idén is két turnusban rendezzük meg a Napvető tábort, külön a 
kisebbeknek és a nagyobbaknak. Ezúttal időutazásra hívjuk a gyerekeket és fi atalokat, minden nap egy másik történelmi 
korszak lesz a téma, amely segít megérteni, hogyan is éltek akkor a keresztény emberek, illetve nyomon követhetjük, ho-
gyan fejlődött és vált világvallássá a kereszténység.

Bővebb információ: www.koszi.net; koszi@koszi.net; 06-20/239-3247 (evangélikus fl ottás)
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Húsvét ünnepe után 6. vasárnap (Exaudi)

f 4Móz 20,6–13

Igehirdetési előkészítő

Exaudi vasárnapja

Az egyházi esztendő folyamatában a húsvéti ünnepkör vé-
gén ez a vasárnap átvezet pünkösd ünnepébe. Az eddig át-
élt ünnepek még bennünk élnek: a húsvéti diadal és Jézus 
mennybemenetelének öröme. Exaudi vasárnapját áthatja a 
boldog reménység: habár Krisztus a földön befejezte meg-
váltó munkáját és mennybe ment, de ígéretet adott, s így 
reménységet kaptunk, hogy eljön a megígért Szentlélek. 
Az őrá való várakozás szintén öröm, lelki, hitbeli öröm.

A vasárnap témája a Prőhle-Agendában: „Az élő Krisz-
tus élő gyülekezete – A földön szolgáló gyülekezet”; a Li-
turgikus könyvben: „Meghallgatja erőtlen népe kiáltását”. 
Dr. Jánossy Lajosnak a vasárnapra vonatkozó egyik mon-
datában számomra összekapcsolódik a két téma: „Krisz-
tus gyülekezete egyedül az ő erejében állhat meg” (Jánossy 
2008, 39. o.) A textust megelőzően óegyházi igehelyek adják 
a lekciókat: Jn 15,26–16,4 (a vigasztaló Szentlélek ígérete) és 
1Pt 4,7–11 (Isten kegyelmének jó sáfárai, „akiket a Szent-
lélek lelki papságra szentelt, amelynek kettős dicsősége az 
imádság és a mártírság szolgálata” – Jánossy 2008, uo.).

Gondolatok az igehirdetéshez

A vasárnap jellege és a textusban felvázolt helyzet egymás-
nak feszül: a várakozás és az öröm témáját szinte megtá-
madja a várakozás és az elégedetlenség, kimerültség, ami 

a pusztában vándorló népből és vezetőikből, Mózesből és 
Áronból árad. Az istentiszteleten elhangzó igék és imád-
ságok a gyülekezet számára is nyilvánvalóvá teszik ezt a 
feszültséget a textus felolvasásának végére. Ahhoz, hogy 
ezt egy kicsit oldjuk, ki kell mondanunk – hiszen ez az a 
rajtvonal, ahonnan elindulva meg kell majd érkeznünk a 
célba –, hogy hiányt, hiányokat élünk meg, de ígéretünk 
van az életre Jézus Krisztus által.

Mózes és Áron is egyfajta hiányt élnek meg. A láza-
dók perelni kezdenek velük, illetve rajtuk keresztül az Úr-
ral. A perlekedés oka az volt, hogy a Cín-pusztába érkezve 
letelepedtek Kádésban, de nem volt vizük. Azt kívánták, 
bárcsak meghaltak volna ők is, amikor testvéreik elpusz-
tultak az Úr színe előtt (ez bizonyára a Kórah, Dátán és 
Abirám bűne után történtekre utal). Kérdőre vonják Mó-
zest és Áront, hogy miért hozták őket olyan helyre, ahol se 
ennivaló, se ivóvíz nincs. Ekkor megy el Mózes és Áron a 
gyülekezet elől a kijelentés sátrának bejáratához, ahol arc-
ra borulnak, és megjelenik nekik az Úr dicsősége.

Elgondolkodtató ez a helyzet: miért telepedett le a nép 
olyan helyen, ahol nem volt ennivaló, de még ivóvíz sem? 
Vezetőiket támadják a rossz döntés miatt. (Kicsit emlékez-
tet egy Kossuth-téri tüntetésre…) De kicsoda is ez a Mózes 
és ez az Áron? 2Móz 4,16-ban azt mondja az Úr, hogy Áron 
Mózes szája, míg Mózes „istenként áll Áron mellett”, azaz 
követ, aki képviseli az Urat mindenki előtt, akihez küldve 
van. Akkor tehát ők döntöttek, amikor ezt a helyet válasz-
tották ki arra, hogy egy időre letelepedjenek? Hiszen az Úr 
nappal felhőként, éjjel tűzoszlopként vezette a népet, meg-
állásukról, időszakos letelepedésükről is ő döntött! Terve 
volt azzal, hogy éppen itt állította meg a vándorló népet. 
Ez pedig a megélt hiány mellett reménységet kellett volna 
hogy adjon Mózesnek: az Úr vezeti a népét. S ehhez járul 
még hozzá, hogy az Úr azt is megígérte Mózesnek, hogy 

A Z  I G E H I R D E T Ő  M Ű H E L Y E e
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megtanítja, mit szóljon, amikor szólnia kell. Ennek ellené-
re Mózesnek és Áronnak a 6. versben kezdődő magatartá-
sa mégsem a reménnyel eltelt ember magatartása. Szinte 
menekülésszerűen mennek a kijelentés sátrának a bejára-
tához és borulnak arcra, meghallgatják az Urat, mégsem 
egészen úgy cselekszenek, ahogyan az Úr mondta nekik. 
Az igeszakasz ezért is viseli a Mózes bűne címet is egyes 
magyarázóknál. Az Úr azt mondja nekik, hogy parancsol-
jon a sziklának. Ehelyett Mózes és Áron szinte kivagyiság-
gal állnak a velük perlekedő nép elé, s teszik fel a kérdést: 
„Hallgassatok ide, ti lázadók! Fakasszunk-e vizet nektek 
ebből a sziklából?” (Kicsoda? Hát mi! Nem az Úr, hanem 
mi: Mózes és Áron!) Majd Mózes kétszer ráüt a botjával a 
sziklára, amelyből végül is így is sok víz fakad. Magatar-
tásukból árad a tehetetlen és kétségbeesett düh a lázadó 
nép iránt. Nem találják a bölcsességet, amellyel felülke-
rekedhetnének a helyzeten. Odamenekülnek az Úrhoz, de 
érzéseik, gondolataik nem teszik őket képessé az engedel-
mességre, s végül visszavágnak a lázadóknak. Indulato-
san, gőgösen viselkednek, s ezek az érzések ebben a hely-
zetben megrendítik bizalmukat az Úrban. Nem őt tartják 
az egyetlen megoldásnak, az egyetlen Úrnak, a Szentnek 
Izrael előtt, s ezért megbünteti őket az Úr. A megélt hiány 
megfakította bennük azt a reménységet, amelyet az Úr ígé-
retei ültettek szívükbe.

Az apostolok is hiányt élnek meg abban a helyzetben, 
amelyre Exaudi vasárnapja emlékeztet: Jézus nélkül van-
nak. De ez mégsem az „Éli, Éli, lamá sabaktáni” helyzete. 
Őket öröm tölti el, mert él bennük a remény, amelyet Jé-
zus ígérete által kaptak: eljön a vigasztaló Szentlélek. Vár-
nak – örömmel.

A mai ember, mi magunk is élünk meg hiányokat, az-
az olyan rövid vagy tartós helyzeteket, amelyekben vár-
juk, hogy jobb legyen, mert ami van, az nem tökéletes, nem 
egész, részleges. Hiányt élek meg magam is, akár ha a né-
pemre, nemzetemre gondolok. De egyházunk számszerű-
sített hiányai is ordítanak a 2011. évi népszámlálás adata-
iból (is). A gyülekezet, amelyhez tartozom és/vagy amely 
rám van bízva, szintén megél hiányokat (itt felsorolhatjuk 
mindazt, amiért imádkozunk Urunkhoz). Személyes éle-
temben is érzem és élem a hiányokat. A kérdés az, hogy 
tudomást veszek-e az ígéretről, amelyet kaptam. Örömmel 
tudom-e várni vagy élni az ígéret beteljesülését, vagy hite-
met vesztve, esetleg gőgösen reagálok arra, amit az Úrtól 
kaptam, ahová ő vezetett, ahol ő engedte, hogy megteleped-
jem? Kimerülve roskadok az Úr elé, menekülök, indulat-
tal, gőgösen, kivagyisággal vágok vissza, keresem a megol-
dást, vagy elindulok a remény és az engedelmesség útján?

Az ígéret, amelyet kaptunk mindannyian, hogy az élő 
Jézussal élni fogunk. Élni… De mi ez az élet? – vetődhet 
fel a kérdés bárkiben. A válasz szűkítésében segít, ha úgy 
tesszük fel a kérdést: mi nem az élet? Azt Jézustól tudjuk, 
hogy az élet több, mint a táplálék, s a test több, mint a ru-

házat. Az élet bennünk van. Isten az, aki élővé tesz, ha hi-
szünk Jézusban, a Megváltóban (Jn 3,16). Ő teremti meg 
bennünk a hitet, és ő éltet minket, mégpedig örök élettel. 
Minden Krisztusban hívőt. Ezért is testvérekként kell egy-
más felé fordulnunk. Az élő Krisztus élő gyülekezete va-
gyunk, s ő arra hív, hogy szolgáló követei legyünk egyen-
ként is és gyülekezeti közösségként is. A szolgálatunk le-
hetőségének, irányának és minőségének a nagycsütörtöki 
alapige néhány mondata („Mert ki a nagyobb? Az, aki az 
asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül? 
Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál” – ezt Jé-
zus mondja!) és a lábmosás története adhat alapot. Tartal-
mát tekintve pedig ez a szolgálat engedelmességgel, szen-
vedéssel, imádsággal, hittel, reménységgel és szeretettel 
megélt szolgálat. Még akkor is, ha Mózes módján eleinte 
szabadulnék tőle, majd össze-összeroskadok alatta.

Hiányt élünk meg tehát, de ígéretünk van az életre Jé-
zus Krisztus által. Milyen lelkülettel élünk tehát? Él-e a re-
ménység a szívünkben a kapott ígéret alapján? A valóság-
ból való menekülés-e számomra, ha Krisztus elé borulok, 
vagy ő maga az életem valósága? 

Felhasznált irodalom

Jánossy Lajos 2008. Az egyházi év útmutatása. Fraternitás Ma-
gyarországi Evangélikus Lelkészek Közössége, Veszprém.

Solymár Péter 1972. Hit akkor? – Hitünk ma. Igehirdetési elő-
készítő 4Móz 20,6–13 alapján. Lelkipásztor, 241–243. o.

Amikor Mózes túl szerény volt. Zsido.com. http://www.zsido.
com/konyv/66/2016/Slomo_satra_-_gondolatok_a_hetisza-
kaszhoz/Chukat_-_Amikor_Mozes_tul_szereny_volt. (Meg-
tekintés: 2013. március 31.)

g  S I M O N  R É K A

Tallózó

(Nem látom indokoltnak, hogy csak az események máso-
dik felétől tekintsük a textust, a 2–13. versek alapján válo-
gattam.)

„Ez az egyetlen folt fedezhető fel Mózes élettörténeté-
ben, de minden más embernél ez teljesen fi gyelmen kívül 
maradt volna. »A zsidóság azt tanítja, hogy mennél na-
gyobb valaki, annál szigorúbb a mérték, amely szerint őt 
megítélik (…)« (…) elment a gyülekezet elől. Ábárbanel 
és más magyarázók ezt úgy értelmezik, hogy elmenekül-
tek a gyülekezet elől, és ebben a cselekedetükben a hit hi-
ányát látják.” (Hertz-Biblia jegyzetei. BibliaTéka CD-ROM. 
Arcanum Digitéka Kft .)

„Bár Kádés általában vízzel jól ellátott oázis volt, ami-
kor Izráel odaért, nem találtak vizet. Az emberek elkezd-
tek vitatkozni Mózessel, ahogy szoktak (…), és őt okolták.” 
(A Biblia ismerete kommentársorozat. Keresztyén Ismeret-
terjesztő Alapítvány)
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„Igaz dolgokat lehet cselekedni olyan rossz módon, 
hogy az gonosz eredményhez vezet.” (William MacDo-
nald: Ó/Újszövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„Hiába is oldjuk meg a vétség pontos természetének 
problémáját, teológiailag egyenértékű az Istenbe vetett hit 
hiányával.” (Jeromos-bibliakommentár. Szent Jeromos Ka-
tolikus Bibliatársulat)

„Isten súlyos szemrehányással illeti Mózest és Áront, 
de az előttünk levő szövegből nem derül ki, hogy miben 
vétkeztek. A sziklának parancsot kellett volna adniuk a rá-
ütés helyett (8. v.)? Kételkedtek abban, hogy Isten az enge-
detleneknek is valóra váltja ígéretét (10. v.)? Vagy azt a lát-
szatot keltették, mintha ők maguk hívnák elő a sziklából 
a vizet (a 10. versben lévő mi)?” (Biblia magyarázó jegyze-
tekkel. Magyar Bibliatársulat – Kálvin Kiadó)

„Természetesen magyarázkodhatunk, hogy csak szól-
nia kellett volna a sziklának, s nem kétszer ráütni. Továb-
bá, hogy Mózes is elragadtatta magát a beszédben (Zsolt 
106,32k). (…) Mindez bizonnyal igaz, mégis érezzük, hogy 
indoklásaink nem kielégítőek.” (Szabó Andor: Lábam előtt 
mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„Isten szolgái közül még a legnagyobb is elbukhat, ho-
lott egész életén át bízott és engedelmeskedett.” (Pat és Da-
vid Alexander [szerk.]: Kézikönyv a Bibliához. Scolar Kiadó)

„Komoly vizsga volt ez Mózes szíve számára. Nem volt 
könnyű dolog szembenézni hatszázezer forrongó férfi  gya-
lázkodásával és elszenvedni a vádat mindazért, amit saját 
hitetlenségük zúdított reájuk. (…) Úgy látszik, hogy Mózes 
és Áron nem is próbáltak megfelelni a közösségnek. »El-
mentek a gyülekezet elől«, és átadták magukat az élő Isten-
nek.” (C. H. Mackintosh: Elmélkedések Mózes 1–5. könyvé-
ről. Evangéliumi Kiadó)

Illusztrációk

VERS

Görgey Gábor: Mózes

A tikkadt ember-csorda elfeküdt 
a szomjhalál édes agóniája 
a legboldogabb órákban 
rózsaszín világ ringatózása 
halálos bölcső mérges anyatej 
leggyönyörűbbek az utolsó percek 
egy nép elfáradt 
nem kell szabadság sem keményöklű vezér 
csak elheveredni az örök pusztaságon 
éhség extatikus lebegése 
szomjúság földöntúli gyönyöre 
soha semmit nem kell csinálni többé. 

A víz utat tört 
acéltű-hegyével átfúrt minden földalatti réteget 
csengő hangon énekelve nyomult mindig tovább 
a sziklatömbben ciszternát talált 
megtelt színig a szikla 
és telten zengett s akár a hordó könnyezett. 
És a telhetetlen tökéletes hajcsár 
fi nomhallású vezérkolosszus 
meghallván a fogoly víz ultrahangját 
csákányt ragadott és belevágott a sziklafalba 
harsogva zuhogott elő a víz 
igyatok töltsétek meg magatokat. 
De senki nem akart inni már boldog révületében 
s ő felrúgdosta ütötte csépelte mind százat ezret tízezret 
és az elfáradt nép kényszerűen odatántorgott 
ittak és ittak és ittak és kijózanodtak 
a víz kimosta belőlük az édes halált 
felsorakoztak málháikkal és porontyaikkal 
szemük előtt a kíméletlen cél lebegett megint 
és boldogtalanul indultak tovább 
a tejjel-mézzel megáldott zsíros földű hazába

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Az Úr a mai napig ugyanúgy vezeti népét: gondoskodó 
szeretettel és igazsággal. Megmutatta Mózesnek és Izra-
el fi ainak, hogy az övéinek tud segíteni, de a lázadók nem 
léphetnek az ígéret földjére.

Életünk során vannak örömteli események és kedvezőt-
len időszakok. Az Úrban való bizodalmunk legyen min-
dig változatlan, hiszen ő mindig velünk van, és segít, ami-
kor eljön az ideje! Egy közösséget vezetni és egy cél érde-
kében feladatok sorát végrehajtani csak kölcsönös bizalom 
alapján lehet.

Miben kételkedett Mózes és Áron? Miben nem hittek? 
Sokévi vándorlás után az éhező és szomjazó népnek Mó-

zes az Úr által vizet fakaszt a sziklából – tehát magát az Éle-
tet adja, a továbbélést. Miért? Hogy tovább szenvedjenek?

Az igaz boldogsághoz szenvedésen át vezet az út, ami 
néha olyan hosszú, hogy menet közben belehalunk. Ho-
gyan tudnánk segíteni önmagunkon és embertársainkon?

Ma nehezen érthető kifejezések: perbe szálltak Isten-
nel, de ő megmutatta nekik, hogy szent.

Mózesnek és a népnek a nagy gondja a szomjúság, de az 
igazi kihívást a hit jelenti: bíznak-e az Úrban? Isten mégis 
vizet ad nekik. Miért? Talán egy nagyobb cél érdekében; 
hogy lássák: „féltőn szerető Isten vagyok”.

Ma is vannak kiválasztottak, akik hozzáférnek a tes-
ti-lelki javakhoz. Egyszerű földi halandók akkor „ihat-
nak”, ha ezek a „nagyok” juttatnak nekik egy keveset az 
Úr ajándékaiból.
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Pünkösd ünnepe a

Ez az ige számomra a kihívásokról és a hitről szól. 
Mindnyájan vándorolunk, sok kihívással szembesülve. 
Kire tekintünk, amikor a döntéseinket meghozzuk? 

Számtalan probléma merült fel az életemben, ami 
nyom ta a testem, lelkem, szívem. Sokfelé kerestem a meg-
oldást, de innom nem adtak! Ma már nem félek a problé-
máktól, kihívásoktól, mert Isten vizet fakasztott számom-
ra, és jó onnan innom. Kívánom mindenkinek, hogy men-
jen ki a pusztába, nézzen szembe saját kihívásaival, és hittel 
forduljon az Úrhoz, aki szomjúságában meg tudja elégíteni.

Pünkösd ünnepe

f Jn 4,4–19.28–30

Igehirdetési előkészítő

Exegézis

Keresem a kulcsszót a történetben, ami pünkösdi üzenetté 
teszi ezt a textust. Mert mire végigolvasom az eddigi Lelki-
pásztor-előkészítőket (1969, 1980, 1988, 1994, 2002), kom-
mentáranyagokat, Gyökössy-meditációkat – ezek alapján 
olyan gazdag mondanivaló bontakozik ki, hogy szűkíteni, 
fókuszálni kell.

Kulcsszóként az örök életre buzgó víz forrását kezdem 
szemlélni. Honnan ömlenek ezek a folyamok? Mi az öm-
lésirány? És meddig ér el? Meddig tart a hömpölygése? 
Mit végez el útja során, kit hogyan sodor? Mindegyik 
kérdésre magában rejti a választ ez a történet. Nélkülözi 
ugyan pünkösd ünnepének minden hagyományosan (el)
várt elemét. Szó sincs benne szélzúgásról, lángnyelvek-
ről, ezreket megtérítő apostoli igehirdetésről. Ám a tör-
ténet minden egyes fordulatában pünkösd készül felszín-
re törni. Irigykedve nézem az asszonyt, mert mire befe-
jezem a szöveg elolvasását, látnom kell, hogy nemcsak 
készült: benne fel is tört.

A helyszín: Samária Sikár nevű városa. Jelentősége 1Móz 
33,18–20 és Józs 24,32, valamint a jelen szakasz 11–12. ver-
séből kirajzolódik. Samária és a korabeli zsidó gondolko-
dásban betöltött szerepe a Szentírás egyéb történeteiből 
ismert (templomépítés, Jézus példázata). E nélkül aligha 
lenne pontosan érthető az a szituáció, amelyben a felolva-
sott történet játszódik.

Az időpont: az eredeti szöveg szerint hat óra tájban, a 
mi órabeosztásunk szerinti délidő, valószínűleg a rekke-
nő hőség, az elnéptelenedő vidék, a hűs falak közé vissza-
húzódás ideje. Úgy hiszem, csak az van úton, akinek er-
re jó oka van.

A történet cselekménye: Jézus mondatával veszi kezde-
tét. Az „adj innom” ugyanis nem egyszerűen kérés, hanem 

úgy válik az események elindítójává, hogy ledönt min-
den fennálló falat (ha úgy tetszik: korlátot) kettőjük kö-
zött. (Érdekes lehet párhuzamba állítani a pünkösdi tör-
ténet leírásával, csak úgy magunknak. Péterék számára 
is megszűnnek aznap a falak…) Emellett egyfajta „közös 
nevezőre” hozatallá válik, tekintve egyikük szomjúságát 
és másikuk üres korsóját. Az asszony csodálkozó válasza 
még esélyt adhatna Jézusnak „tévedése” beismerésére és 
a visszahúzódásra. Ehelyett azonban ő is egy alapigazság-
ra világít rá (10. vers).

Ha ismernéd – ha tudnád, ha birtokában lennél annak 
az ismeretnek. Pontosan minek is? Milyen téren hiányo-
sak az ismeretei? Isten ajándékának és Jézus személyének 
terén. Akár egyet is jelenthet e kettő. A (most még) hiány-
zó ismeret birtokosaként ugyanis az sem lenne meglepő, 
ha az asszony kezdeményezné a korlátok ledöntését. Ér-
demes elgondolkodni azon, hogy aki birtokában van en-
nek az ismeretnek (vagy legalább sejtése van róla), meny-
nyire keresi Jézus társaságát és a benne adatott ajándé-
kokat (kapernaumi százados, sziroföníciai asszony stb.).

Élő víz – kettős jelentést hordoz: egyrészt jelöli a for-
rásvizet a vízgyűjtőben található vízzel szemben, másrészt 
istenismeretet jelent (lásd a magyarázatos Biblia szavait).

Buzgó víz forrásává lesz – az eredeti szó jelentése ár-
nyaltabb: szökellő, felbuzgó, feltörő. Azaz olyasvalami-
nek a kezdetévé lesz, ami nem jut nyugvópontra a lelkes 
kezdet után sem, hanem aktív, eleven, lüktető marad. Mi 
több: emberi erővel, szándékkal irányíthatatlan, befolyá-
solhatatlan. Lám, nemcsak Jákób tudott ezen a helyen vi-
zet fakasztani időtállón!

Add nekem azt a vizet – azzal okolja meg, hogy ne le-
gyen szüksége a kútra járni. Számára a víz egyedül a kút-
tal tartozik össze. A kívánsága ebben az értelemben is tel-
jesül, amennyiben igaz az a feltevés, hogy a Sikárban élők 
számára nem Jákób kútja az egyetlen (de távoli, a város-
tól körülbelül 1 kilométernyire lévő) vízmerítési lehető-
ség, hanem akár a városon belül is van másik, nyilván na-
gyobb tömeg által látogatott kút. Azzal tud teljesülni, ha 
Jézus-ismerete ledönti a közte és az őt megbélyegző nép 
közti korlátokat is.

Hívd ide a férjedet – Jézus nem kérdez rá konkrétan ar-
ra, amit amúgy tud (merthogy az asszonnyal ellentétben 
ő nagyon is jól ismeri azt, akivel beszél), de lehetőséget te-
remt arra, hogy kimondja, ami szavak nélkül is kivilág-
lik a viselkedéséből: az emberkerülésből, a mohó vágyból, 
hogy megvető tekintetek nélkül dédelgethesse fájdalmát 
otthona falai között.

Ebben igazat mondtál – eredetileg: ezt az igazsághoz hű-
en mondtad. Az asszony szűkszavúan, de pontosan fogal-
maz. Szavai azonban továbbra is rejtik férjtelensége való-
di mibenlétét: ennyiszer özvegyült meg? Elhagyták, vagy 
ő nem volt hűséges? A szavak tartalmát Jézus tárja fel, de 
anélkül, hogy ezzel ítéletet mondana. Teret hagy a szavai 
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nyomán feltörő fájdalomnak, az igazságtalanság érzésé-
nek, az elgyötörtségérzés megélésének. Jézus nem vájkál 
bennük, de felszínre segíti őket. (Melyikünknek mit kelle-
ne mondania ahhoz, hogy a sötét foltjainkra világítson rá?)

Úgy látom, hogy próféta vagy – a Messiásnak prófétai 
szerepkört is tulajdonítottak (Jn 6,14; 7,40).

Nem ez-e a Krisztus? – másként fordítva: „csak nem?” 
vagy „talán csak nem?” Ha tudjuk, hogy a samáriaiak csak 
Mózes könyveit fogadták el, vajon honnan származott és 
milyen messiásfogalma lehetett ennek az asszonynak? Ne-
tán éppen az átélt felszabadulásélménye kristályosította ki 
benne, s vezette a kezdetben joggal hiányolt istenismeret-
re? Úgy tűnik, ő maga már meg is van győződve róla, oly-
annyira, hogy másokat is (fenntartás nélkül, felszabadulva 
eddigi korlátozottságai alól) vezet Jézushoz. Pedig már az 
is szembetűnő változást jelentett volna, ha másnap a töb-
biekkel együtt megy a kúthoz. Vagy az, hogy annak mond-
ja el, akit ő alkalmasnak talál arra.

Lépések az igehirdetés felé

A kútnál letelepedő Jézus a Krisztus. Akkor is az, ami-
kor ezt az asszony még nem tudja. Ez pünkösd kiinduló-
pontja: Jézus a Krisztus, függetlenül attól, hogy ezt bárki 
tudja-e. Hiszen a megváltás elvégeztetett, a halál is legyő-
zetett. Még olvasható is az evangéliumokban, azaz meg-
ismerhető. Ám nem elég, ha ez tény marad: távoli, tőlem 
független igazság. Ennek az igazságnak átélt valósággá, 
személyessé kell válnia ahhoz, hogy célba érjen. Samária 
első igehirdetője számára valóban Megváltóvá lett a Krisz-
tus ott és akkor.

Mi szívesebben elemezzük a folyásirányt, a célközön-
séget, az okokat (az isteni tervszerűséget), mint hogy ma-
gunkat is kitegyük ennek a folyamatnak. Márpedig pün-
kösd célja, iránya az egyén. Még Jeruzsálemben is azon 
csodálkoznak: mindegyikük a saját nyelvén hallja az evan-
géliumot. S itt azt látjuk: az asszony is a saját nyelvén hall-
ja. Azaz: ahogyan megértheti, úgy kapja Jézustól. Jézus 
bensejéből ugyanis ömlenek az élő víz folyamai: elérik, az-
tán magukkal is ragadják az asszonyt. Számára a szemé-
lyiség, a személyes múlt, a szocializáltság stb. egyaránt le-
hetőség, sőt eszköz az élő víz folyamainak áradására. Ami-
kor „megmond neki mindent”, azzal Jézus is kitárulkozik 
előtte. Pünkösd titka, csodája az, ahogyan ezek a folya-
mok ömleni kezdenek.

Az élő víz folyamai máig nem apadtak el. Folyásirá-
nya azt az embert keresi, akinek akár a saját lelkiismere-
te, akár a neveltetése, akár mások véleménye talán már jó 
ideje azt sulykolja: bűnödben maradsz. Nem léphetsz túl 
rajta. Örökre fogva tart. A legtöbb, amit tehetsz, hogy er-
re rendezkedsz be. Tanulj meg ezzel együtt élni. Persze 
mindig is lesz egy messziről csendülő üzenet, hogy létezik 

a bűnre bocsánat, de ebbe te ne ringasd bele magad. Járj 
csak délben a kútra, védve magad a rosszalló tekintetek-
től, másokat pedig a megbotránkozástól, hogy legalább ne 
ronts tovább a helyzeten.

Aztán – amikor a legkevésbé számítasz rá – előtted áll 
a Bűnbocsánat személyesen. És mint káposztáról a levele-
ket: egyenként leveszi rólad elrontott életed minden takar-
gatott nyomorúságát. S mire az utolsó is lekerül, már érzed 
a teljes változást. Azt is tudod, hogy ezt a megtapasztalást 
nem sajátíthatod ki, sőt máris van ötleted, kihez kell be-
zörgetned, hogy neki is része lehessen ugyanebben. Nem 
akarod megvárni, hogy a „véletlen” majd csak nekik is út-
jukba sodorja a Krisztust. Nem rajtad múlik a megszólí-
tottak tiedhez hasonló megváltozása, de a „felhevült szív” 
beéri azzal is, ha az utat megmutathatta.

Ez az örök életre buzgó forrás mindegyikünknek saját-
ja lehet. A Sikárban történtek alkalmasak arra, hogy fel-
ébresszék a vágyat vagy legalábbis a kíváncsiságot iránta. 
Ösztönöz istenismeretre és ajándékainak kutatására. Aki 
ma jut el Isten és az ő ajándékainak ismeretére, éppúgy 
megtapasztalja a korlátok ledőlését: mind a Szenthárom-
ság egy Isten, mind az emberek felé. Azt küldeni sem kell, 
megy és szól, mert belsejéből az élő víz folyamai ömlenek 
– feltartóztathatatlanul.

g  F A R K A S  E T E L K A

Tallózó

(Nem látom indokoltnak, hogy a fő kinyilatkoztatást kihagy-
juk a textusból, ezért a 4–30. versek alapján válogattam.)

„A puszta szóra, a csodák nélküli bizonyságtételre hit 
támad Samáriában úgy, hogy a Jézusról szóló bizonyság-
tétel eszköze, az evangélium hirdetője egy asszony, egy kije-
lentést nyert nő. (…) A dórea fogalmával illetik a Szentlel-
ket (…) Az eszkhatologikus reménységhez is hozzátarto-
zik az, hogy vízben nem lesz hiány, az utolsó időben bőven 
lesz víz (…) örök életre éltető víz. Jézus a Szentlélek aján-
dékára utal, aki állandóan az emberben marad, és olyan 
életre indítja, amelyhez az örök élet ígérete fűződik, hitet 
ébreszt, és megtart a hitben mindvégig. (…) »Isten Lélek«, 
ez azt jelenti, hogy Isten a világban az ember, a testi em-
ber számára kontrollálhatatlan és racionális úton ki nem 
mutatható módon munkálkodik, végzi újjáteremtő munká-
ját. Újjászül embereket, a halálból életre támasztja és meg-
tartja a Megváltó Krisztussal, a mennyei Atyával való kö-
zösségben.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. 
Arcanum Digitéka Kft .)

„(1) Ott van pünkösd, ahol kiárad a Lélek. (2) Ott árad 
ki a Lélek, ahol az evangélium, azaz a »Krisztusról való be-
széd« hirdettetik. A Lélek ugyanis kizárólag az Igéhez köt-
ve működik. (…) Az alternatíva nem egy másik vallásos-
ság és nem egy mélyebb tartalom az eddig gyakorolt eseté-
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Pünkösd 2. napja a

ben, hanem Jézus maga.” (Id. Magassy Sándor: Perikópák. 
Magánkiadás)

„…nem az a gondolat van, hogy földrajzi megfontolá-
sokból volt kénytelen ezt tenni, hanem inkább az a tény, 
hogy volt Samáriában egy szükséget szenvedő lélek, (…) 
Az »Én vagyok« (…) Isten az Ószövetségben önmagára 
alkalmazott. (…) más szavakkal: »Jahve az, aki veled be-
szél.«” (William MacDonald: Ó/Újszövetségi kommentár. 
Evangéliumi Kiadó)

„Mit értsünk az Isten ajándékán? Valószínűleg mind-
azt, ami csak Istennek lehetséges, embereknek nem (…) a 
legfőbb szükség (…): a bűnbocsánat, az örök élet.” (Szabó 
Andor: Lábam előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„…a Samáriában található Garizim hegység, amelynek 
csúcsáról Izrael gyermekei az áldásokat jelentették ki, ami-
kor bevonultak az ígéret földjére. Szemben vele áll az Ébál 
hegység, amelyről az átkok hangzottak el.” (Chuck Smith: 
A Biblia lépésről lépésre. Th e Word for Today)

Illusztrációk

GONDOLAT

„A Fiúisten megváltói művét szinte azonnal nyomon kö-
veti a Szentlélek eljövetele, mit költői szavakkal bátran ne-
vezhetnénk az értelem megváltásának. S az értelem ellen 
lázadó szekták, korok, áramlatok ellen sose lankadt ezt 
hangsúlyozni: a megvilágosodott értelem sorsdöntő sze-
repét életünkben.”

Pilinszky János (1921–1981) József Attila-díjas költő

VERS

Szabó Lőrinc: Egy pohár víz

Hogy a napfény ráesett, 
szinte szívdobogva nézem 
ezüstszikrás börtönében 
az ezüsthideg vizet. 

Víz, még sohse láttalak; 
és lelkem sok szennye-bűne 
boldogan megszégyenülve 
érzi, milyen tiszta vagy. 

Jég vagy! tűz vagy! gyönyörű! 
Tündértestű meztelenség, 
voltam én is, és leszek még, 
mint te, olyan egyszerű? 

Jöjjetek, igaz imák: 
jó vizek, öntözzetek meg, 

és kit oly rosszul szeretlek 
válts meg, égi tisztaság! 

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Pünkösd ünnepével kapcsolatban eleve sok a kérdés. Hi-
szen a Szentlélek rejtetten munkálkodik, nem láthatjuk, 
csak tapasztalhatjuk! 

A samáriai asszony történetében is csak nagyon bur-
koltan találkozhatunk vele. 

Jézus elfáradt, ezt olvassuk. Jó megtapasztalni Jézus 
emberi oldalát ebben a történetben. Kimerítette az utazás. 
Mégis a véletlen találkozásban, fáradtságában megszüle-
tik az igazi találkozás. Bár először Jézus és az asszony elbe-
szél egymás mellett. Más síkon gondolkodnak. Az asszony 
földhözragadt gondolataihoz nehezen jut el Jézus üzenete, 
mint ahogy ma is sokan nem értik szavát. 

A Jézus által adott víztől nem leszünk szomjasak. 
„Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, 
és ne kelljen idejárnom.” A testi szomjúságát akarja csak 
csillapítani az asszony, egészen addig, amíg az igazi talál-
kozás, felismerés a Lélek által meg nem történik. És ha a 
találkozás megtörténik, akkor az többé nem maradhat ti-
tokban. „Jöjjetek, lássátok meg azt az embert…”

A hit cselekszik a Lélek által, és többé nem maradhat 
magánügy.  

A fáradt Jézus így lesz ismét áldássá a vele találkozó 
számára. A Szentlélek nem ismer semmilyen határt, sem 
faji, nemi vagy vallási gátakat. 

Amikor Jézusban valaki felismeri a Krisztust, az min-
dig a Szentlélek ajándéka! Hogyan lehet ez? Ez pedig a 
Szentlélek titka!

Pünkösd 2. napja

f Mt 16,13–20

Igehirdetési előkészítő

A textusról

A kőszikla

Az értelmezéstörténetben nagy viharokat kavart a Péterre 
vonatkozó, úgynevezett „elsőségi szöveg”, Mt 16,18. A tör-
ténelemre gyakorolt hatása óriási: csak el kell menni Ró-
mába a Szent Péter-székesegyházba és fel kell tekinteni a 
Michelangelo tervezte kupolára, és látjuk, hogy kétméteres 
betűkkel ez a szöveg van felírva. Ez a felirat a szövegünk 
óriási hatásának „megkövesedett” (petrifi ed) kifejeződé-
se (Luz 1996, 54. o.).
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Talán nincs még egy olyan újszövetségi textus, amely 
ilyen ellentmondó hatásokat váltott volna ki. Például a ró-
mai katolikus értelmezés szerint az egyház kősziklája Pé-
ter és az őt követő püspökök; a reformáció idején viszont 
exegetikai érvként szolgált a textus a római állítások cáfo-
latára. A teljesség igénye nélkül az értelmezéstörténet né-
hány interpretációja álljon itt: Órigenész szerint Péter az 
igaz, lelki és tökéletes ember tüposza, a gnosztikusok sze-
rint Péter az igaz gnosztikus előképe, a keleti értelmezés 
szerint viszont a kősziklát Péter hitével vagy hitvallásával 
azonosítják. Tertullianus is úgy tekintett Péterre, mint aki 
biztosítja a változatlan és nyilvános apostoli hagyományt. 
Ambrus szerint Péter elsősége a „hitvallásé volt, nem a di-
csőségé, a hité, nem a rendé” (Luz 1996, 54–55. o.). Ágoston 
számára az egyház sziklája nem Péter, hanem maga Krisz-
tus, és a reformációi értelmezés is ebből táplálkozik: Krisz-
tus a szikla, nem pedig a pápa. 

Az átalakuló keresztény közösség

A mátéi keresztény közösség, amelyben a textusunk je-
lentőséggel bír, fontos változások előtt áll. Bár többségé-
ben zsidókeresztények alkották a közösséget, és ez nagy-
ban rányomja a bélyegét a szóhasználatra és a hangvétel-
re, mégis rá kell ébredniük, hogy fokozatosan nyitni kell 
a pogányság felé. Nagyban hasonlíthat ez a mai gyüleke-
zeti átalakulásokra is. A gyülekezeteinkben erősebb még 
a hagyományokhoz való ragaszkodás, mint a valódi lelki 
megújulás és a kihívásokra adott válasz. Az evangélium 
is egy olyan változó, pluralista és vallási téren is sokszínű 
világban íródott, mint amelyben mi magunk is élünk. Lát-
szólag két ellentétes arculata van Máté egyházának (zsidó 
és pogány; hagyományos és új), de ez a két arc a közösség-
ben végbement fejlődés mutatója. Az egyház átmeneti ál-
lapotban van: zsidókeresztény gyülekezetből fokozatosan 
pogánykereszténnyé válik (2,1–13; 27,54; 28,16–20), de nem 
alakult át egységes, homogén, összetartó gyülekezetté. Az 
etnikai irányzatok, a különböző kulturális vonások meg-
maradnak, és velük együtt az ellentétek, a botrányok, a 
viszályok is (5,18). Sajnos a mű hátteréből kirajzolódó vo-
nások inkább negatív, mintsem pozitív jellegűek. Az evan-
gélista mégis azon fáradozik, hogy egyensúlyt teremtsen 
az ellentétes irányzatok között (Spinetoli 1998, 9–13. o.).

A gyülekezeti alap

A szakaszunk (Mt 16,13–20) háromféle műfaji csoportba 
sorolható: a biográfi ai apophtegmákhoz (rövid, velős mon-
dás) a törvénymagyarázat-tanítványoktatáshoz, valamint 
a Jézus személyével kapcsolatos „én-szavakhoz” (Bolyki 
1998, 98. o.). Így nyugodtan sorolhatjuk a textusunkat a ve-
gyes vagy inkább az összetett műfajok közé. Mt 16,13–20 
igen fontos előkészítője Mt 16,21–20,34-nak, amit a szak-
irodalom méltán nevez így: Jézus tevékenysége a gyüleke-
zetben vagy gyülekezeti káté (Luz 1990, 2: 484–485. o.). 

A szövegkörnyezetünk egyik fontos műfaji vonása, hogy 
a gyülekezettel, mégpedig annak alapjával foglalkozik. Ez 
a gyülekezeti alap két kérdésre felel: „Kicsoda Jézus?” és 
„Kik a tanítványai?”

A színhely és a párbeszéd

Úgy gondolom, nem véletlenül itt hangzott el Jézus kérdése 
a tanítványok felé. Cézárea Filippi az ország északi határán 
túl helyezkedik el. A várost a régebbi időben Paneasnak hív-
ták, mert itt volt Pán istennek, a pásztorok, halászok (!) és 
vadászok istenének szentélye. Az életük nagy részében egy-
szerű halász életmódot folytató tanítványoktól – akiknek a 
mindennapi életvitelében keveredtek a zsidó és pogány hie-
delmek, és sokszínű vallástörténeti környezetben éltek – ott 
kérdezte meg Jézus, hogy kinek mondják őt a tanítványok. 
Jézus kérdése egy szójáték („Kinek mondják az emberek az 
Emberfi át?”; 16,13), amelyben csupán a személyes névmás 
helyett használja a E/3. személyben megfogalmazott Ember-
fi a megszólítást, amely előkészíti, elmélyíti Péter válaszát. S 
itt találkozunk először azzal, hogy szemben áll az emberek 
(kívülállók) és a tanítványok (az egyház) véleménye Jézus 
kilétéről, személyéről! Mégis a tanítványok tolmácsolják az 
emberek véleményét („egyesek…, mások pedig”), ami felveti 
a kérdést, hogy mennyiben tudták hitelesen megfogalmaz-
ni a „kívülállók” álláspontját. Ez ma is óriási felelősség és 
lehetőség az egyház részére! Egyesek Keresztelő Jánosnak 
vagy az ő művének folytatóját látják Jézusban, míg mások 
a halála után tüzes szekéren a mennybe felvitetett Illésnek 
gondolják, akit visszavárnak mint élőt. Sokan mások Jere-
miás megjelenésének gondolják (Máté evangélista amúgy 
is sokat idézi Jeremiást), vagy egyszerűen egy prófétának 
tartják a sok közül. Amint látjuk, széles skálán mozog Jézus 
személyének az értelmezése, de Jézus kérdésében meglát-
hatjuk az embert és az emberi lelket ismerő lelkigondozót. 
Hisz tudja és ismeri az embert, aki úgy szabadulhat meg a 
szorongáskeltő vágyaktól, hogy azokat másoknak tulajdo-
nítja, azaz projektál. A tanítványok projektálnak, kivetítik 
a saját elgondolásaikat, vágyaikat az elképzelt emberekre, 
s így könnyebb kimondaniuk a kétségeiket, kérdéseiket.

Jézus fordulatos kérdéssel a lényegre tér, miután meg-
hallgatta a tanítványok válaszait, és megértette belőlük, 
hogy milyen sokszínű a tanítványok hite, elképzelése, re-
ménysége. A magyar fordításban nem szerepel, de a „pe-
dig” szócska élesen megkülönbözteti a tanítványokat a kí-
vülállóktól. Jézus elmélyíti a beszélgetést, gyónási szituáci-
óba helyezi át, az addig általánosságban elhangzó szavak 
személyessé válnak. Itt már valóban végig kell gondolni, 
hogy nekik/nekem mit jelent Jézus.

Péter hitvallása

Péter a tanítványok nevében is hitvallással felel, mint egy 
eminens diák, felmondja a leckét. Péter hitvallása egyéni, 
de egyszersmind a gyülekezeté is; átfogalmazva megismétli 
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Pünkösd 2. napja a

a tanítványok már korábban elmondott hitvallását (14,33). 
A 17. vers betoldás eredménye, a jelek szerint Máté szán-
déka az volt, hogy rámutasson Péter különleges szerepére.

A 16. versben a „Te vagy a Krisztus” az Újszövetség krisz-
to lógiájának és az egész Újszövetségnek a centruma, amely-
re válaszként Jézus dicsérettel fordul Péter felé, s ezzel ki-
emeli őt a mátéi közösségből. Péter nagyon merészen köti 
össze a különböző jelzőket, címeket, és merészen azonosítja 
az ellentéteket. Például az előtte álló názáreti tanító egyen-
lő Izrael messiásával (Krisztus), illetve a dánieli „Emberfi -
ával”, valamint az „Isten Fia” kifejezés Isten lényével azo-
nos személyként mutatja be Jézust. Továbbá az „élő” jelző 
Isten neve előtt megkülönbözteti a halott pogány istenektől. 

Jézus válasza (17. vers):  = boldog vagy, a 
boldognak nyilvánítás nem más, mint egyfajta üdvözlés: 
„üdv néked; bejöhetsz, örülök, hogy itt vagy”, vagyis a be-
engedési motívumokkal áll kapcsolatban. Ezzel áll kapcso-
latban az a mozzanat, hogy Pétert Barjónának, Jóna fi ának 
nevezi Jézus, pedig Jn 1,42 és más szakaszok szerint Péter 
apja Jochanán, azaz János. Pákózdy László szerint a Jóna 
= galamb = Szentlélek azonosítást végezte el (Bolyki 1998, 
101. o.). Így a Péter által kimondott „Isten Fia” kifejezésnek 
megfelelne a Jézus által kimondott „galamb = Szentlélek 
Fia” kifejezés. Mivel a „test és vér”, azaz az ember saját erői 
nem tudják felfedni Jézus eredetét, misszióját, szükséges 
valamiféle Istentől jövő kinyilatkoztatás.

A 18. versben ismét egy szójátékra lehetünk fi gyel-
mesek. A petrosz (kerek kő, drágakő) héberül kéf, ebből 
a Kéfás, és a petra (szikla, sziklaszál) héberül cór. A két 
szó hangzása hasonló, jelentésük szinonim, de megkü-
lönböztethető, és a szövegösszefüggés alapján meg is kell 
különböztetni. Pákozdy és Bolyki nyomán így fordíthat-
nánk e sorokat:

„Én is azt mondom hát néked, hogy te kő (petros) vagy, 
de én erre a kősziklára (petra) fogom felépíteni az én gyü-
lekezetemet, úgy, hogy az alvilág kapui sem vesznek rajta 
erőt.” (Bolyki 1998, 102. o.)

Az egyház, azaz a gyülekezet alapja nem Péter, nem is 
Péter hite, hitvallása, hanem az a tény, amelyet Péter hit-
vallása kifejez, hogy Jézus az Isten Fia. Akkor keletkezik 
egyház vagy gyülekezet, amikor az emberek ezt felisme-
rik, s addig lesz egyház, gyülekezet, amíg lesznek embe-
rek, akiket az Atya erről meggyőzött. 

Az alvilág kapui (Hádész) képével Jézus felhasználja a 
helyszín adta lehetőségeket, hisz a város Cézárea Filippi, 
ahol a Hermón-hegy lábánál egy barlangból ered a Jordán 
folyó. Sokan ezt a barlangot tartották az alvilág (Hádész, 
Seol) bejáratának, kapujának.

A „mennyek országának kulcsai” Ézs 22,22-ből ered, 
amelyet Jel 3,7 is felhasznál. Pétert Jézus a gyülekezet sá-
fárává, gondviselőjévé teszi, és nem a mennyország kapu-
sává. A kulcsok hatalmát eddig az írástudók gyakorolhat-
ták, most viszont egy analfabéta, de legalábbis tanulatlan 

halász kezébe megy át! Péter feladata megnyitni a menny-
ország kapuit az engedelmes emberek előtt, az engedetle-
nek elől pedig elzárni.

Igehirdetési vázlat (az általánostól a személyesig)

1. Kinek mondom magamat? (Én)

Ki vagyok én? A név meghatároz, amiként a kijelölt tex-
tusunkban is Pétert. A név megmutat magamból valamit, 
mesél rólam. A név a születéshez, az újjászületéshez szo-
rosan kapcsolódik. Hogy becézgetem magamat? Amikor 
Jézus a tanítványokat megkérdezi személye felől, és ők fe-
lelnek, akkor tulajdonképpen önmagukról árulnak el na-
gyon sok mindent.

2. Kinek mondanak engem az emberek? (Ők)

Ki vagyok én az emberek és a gyülekezet szemében? Pap, 
lelkész, tanító, keresztény, szószóló, ember, apa, anya? 
Mennyiben befolyásolnak engem a rám aggasztott titu-
lusok, nevek, címek? Hol helyezkedik el a magánéletem a 
hivatásomban vagy ahhoz képest? Mi lehet a szabadulás 
útja? A textusunkban Péter önmagára talál, vagy a mátéi 
gyülekezet talál Péterre, de a lényeg, hogy felvállalja a „sze-
repét”, és előre tekint.

3. Kinek mondom Jézust? (Ő)

Egy gyülekezetet, egyházat mennyiben formál át az én sze-
mélyes hitem, bizonyságtételem, hittapasztalatom? Rajtam 
kívül, a hivatásos bizonyságtévőn kívül él-e a közösségben 
a saját szavakkal elmondott Krisztus-élmény? Mennyiben 
érthetőek és átélhetőek a „hivatalos” hitvallásaink szöve-
gei? Bátorítsuk a híveket és a gyülekezetet, hogy írják meg 
a saját hitvallásukat!

4. Kinek mond engem az Isten? (Mi)

Mi az én „titkos, személyes” nevem, ahogyan csak az Is-
ten szólít meg? Mennyiben kínos ez, mennyiben bátorító? 
Pünkösd a megszólalás ünnepe, annak ellenére, hogy Mt 
16,20-ban Jézus hallgatásra inti a tanítványokat. A pün-
kösd a bátraké, akik nem bújnak a „mit mondanak mások” 
mögé, hanem felvállalják a reájuk bízott igazságot. A pün-
kösd a gyengéké és az erőseké, az elesetteké és szilárdaké, 
a kételkedőké és a hívőké, a gyáváké és az erőseké, tehát az 
enyém, a miénk. A gyülekezeteink megelevenedésének erő-
forrása lehet, ha bátorítjuk híveinket arra, hogy ők is meg-
fogalmazzák, elmondják: „Hát ti kinek mondotok engem?”
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Tallózó

„A tanítványi sereg (…) most Péter személyéhez szóló 
módon azt az ígéretet kapja, hogy Krisztus diadalmas 
egyházának alapjává lesz (vö. Ef 2,20). Igehirdetésüket 
pedig önmaga teljhatalmával ruházza fel az Úr: ennek 
nyomán dől el élet és halál, üdvösség és kárhozat kérdé-
se (…). Az egyház akkor érti jól ezt az ígéretet, ha tudja, 
hogy az igéé a hatalom, övé pedig a felelősség. Úgy kell 
hirdetnünk az igét, hogy élet és halál kérdésében való 
szolgálattal vagyunk megbízva, nem kevesebbel. A ta-
nítványok ezt most még nem értik, ezért inti őket hallga-
tásra Jézus.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. 
Arcanum Digitéka Kft .)

„Nem az a helyzet, hogy a tanítvány (…) szívében vágy 
ébred Messiásként hódolni Mestere előtt, hanem már az 
indíttatás is Jézustól ered. (…) Péterről (…) nem emberi 
mivolta szerint van szó, nem is a tanítványi vagy pedig 
első hitvalló mivolta szerint, s még kevésbé van szó Péter 
hitéről (…). Jézus művének nincs emberi alapja. Péter is, 
mint »első építőkő« az isteni alapra került rá. (…) egyet-
len gyümölcse van a Léleknek, s ez a hit, a Krisztus-hit, 
a megvallott Krisztus-hit, a tanítványsors vállalását je-
lentő Krisztus-hit (…).” (Id. Magassy Sándor: Perikópák. 
Magánkiadás)

„…»élő Istennek« nevezni, mikor Őt (…) teljes hatal-
mának gyakorlásában mutatja be. A Péter vallástétele ezt 
mondja: Jézus az, akiben maga az élő Isten beszél, cselek-
szik, testesül meg.” (Ravasz László: Az Ó/Újszövetség ma-
gyarázata. Kálvin Kiadó)

„Morgan (…) a kőszikla (…) a héber Szentírásban (…) 
sohasem használták ember helyett, hanem mindig csak Is-
tenre. (…) Péter sohasem beszélt magáról úgy, mint a Gyü-
lekezet alapjáról.” (William MacDonald: Ó/Újszövetségi 
kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„Annak érdekében, hogy a tanítványok rátaláljanak az 

igaz hitvallásra, Jézus elvitte őket Dántól északra, a Jordán 
forrásvidékének egy csendes helyére. (…) Az egyház olyan 
mértékben tartja kezében a mennyek országának kulcsait, 
ahogyan az Igéhez ragaszkodik.

Nem a mennyek kapujában kell Pétert elképzelnünk, 
hanem a szószéken.” (Cornelis van der Waal: Kutassátok 
az Írásokat! Iránytű Kiadó)

Illusztrációk

GONDOLAT

„»Erre megkérdezte tőlük: Hát ti kinek mondotok engem?« 
Ha jól akarsz élni, szépen és értelmesen, egyetlen gondola-
tot törölj ki az agyadból. Ez így hangzik: Mindennek má-
sok az okai!”

Müller Péter (1936–) író, dramaturg, forgatókönyvíró

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok 

– A tanítványok közül legfőképpen Péter érezte a magá-
énak ezt a kérdést. Péter vállalta egyedül a hitét akkor, a 
többiek még nem.

– Mindenkinek választ kell adnia arra a kérdésre, ki-
nek tartja Jézust.

– Ugyanakkor ő mindenkinek mást jelent. Biztonság, 
Megváltó, feltétel nélküli szeretet. Ő az, aki kinyújtotta fe-
lém a kezét. Hitem alapja, örök életem reménye. 

– Vajon minek hisznek az emberek? A látszatnak vagy 
a tetteknek?

– Jellemző ez a jelenet. Az emberek hallanak valaki-
ről, és beszélni kezdenek róla. Kevesen vannak azok, akik 
meglátják az igazi lényeget.

– Jézus tudta, mi fog történni vele, így elkezdte a hús-
vét utáni időszakra felkészíteni tanítványait. Tudni akar-
ta, kinek tartják őt, és kire bízhatja egyházát.

– Ki szólt nekem úgy Krisztusról, hogy én magam is 
képessé legyek majd bizonyságot tenni róla másoknak? 

– Miért kell kimondani a bizonyságtételt? Amikor ki-
mondom, mit hiszek, letisztulva kerülnek elő a gondola-
taim, magam számára is pontosabban fogalmazom meg 
a hitemet. 

– A bizonyságtétel azért kell, hogy mások is megismer-
hessék Krisztust. 

– A meggyőződésünk látszik a tetteinken és befolyá-
solja gondolatainkat.

– Aki vallást mer tenni, az boldog, mert ez által is meg-
erősödik a hite.

– Isten nélkül nem láthatom meg Istent.
– Van, aki tud bizonyságot tenni, de nem tud prédi-

kálni.
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Szentháromság ünnepe a

– Van olyan bizonyságtevés, amelyet azzal a céllal mon-
dok el, mert szeretném a hozzám közel állóknak elmon-
dani, mit jelent nekem Krisztus. A megrendezett bizony-
ságtétel visszataszító, lehet érezni, mi hangzik el szívből 
és mi rutinból.

– Istent mindenki keresi, a missziónak az a szerepe, 
hogy jó felé irányítsa a keresőket. 

Szentháromság ünnepe

f Mt 28,16–20

Igehirdetési előkészítő

Személyes felütés – visszatekintés a biztos 
alapra és számvetés

Úgy esett, hogy a tavalyi évben két kerek évforduló is arra 
késztetett, hogy a szokásosnál többször tegyem fel magam 
számára azokat a bizonyos nagy kérdéseket, az élet nagy 
kérdéseit. Ehhez segítségként felhívtam annak a gyüleke-
zetnek a lelkészét, ahol megkereszteltek, és kikerestettem 
a keresztelői igémet. Nagyon nagy élmény volt ennek az 
igének a fényében átgondolni saját életutamat és a lelkészi 
szolgálatom idejét. Három kérdésre kerestem a választ: 
1. Mi jellemezte az évek során a személyes istenkapcsola-
tomat? 2. Mit értettem meg és mi ragadott meg Jézus evan-
géliumából? 3. Hogyan éltem meg a tanítványságomat? Sok 
hála fogalmazódott meg bennem, de természetesen akad-
tak bőven kérdések is. Jó volt megállni, összegzést tartani 
és lendületet venni a további úthoz.

Ez a személyes élményem jutott eszembe, amikor most 
a készülés során Máté evangéliumának jól ismert záró ver-
seit olvastam. Eddig elsősorban úgy élt bennem ez a néhány 
vers, mint a nagy missziói parancs, igen erőteljes impera-
tívusszal. Most azonban azt olvastam, hogy ez a záróak-
kord (16–20) valójában a szerző összegzése, visszatekinté-
se az egész evangéliumra, Isten szeretetére, amely Jézus-
ban lett nyilvánvalóvá (Spinetoli 1998, 780. o.). Máté ebben 
az összegzésben először a tanítványok és Jézus kapcsolatá-
ra fókuszál, majd Jézus kijelentését helyezi a középpontba, 
hogy aztán a tanítványok hívásáról és küldetéséről szóljon. 
Mindezt abba a keretbe ágyazva, hogy Jézus él, és ígérete 
szerint velünk marad, amíg a világ fennáll.

Ez a megközelítés még közelibbé vált a számomra, ami-
kor arról olvastam, hogy a Szentháromság ünnepét meg-
előző vasárnapok inkább az objektív tényszerűségükben 
adott isteni tettekről adnak híradást, míg a mai ünnepet 
követő vasárnapok a kegyelmi javak szubjektív vonatko-
zását helyezik a középpontba (Jánossy 2008, 44. o.). Azaz 
ezzel a vasárnappal fordulóponthoz érkeztünk. Ha ehhez 

hozzávesszük, hogy gyülekezeti tagjaink számára az alap-
ige egészen bizonyosan összekapcsolódik a keresztséggel 
kapcsolatos családi (és gyülekezeti) élményekkel, akkor 
adva van a lehetőség, hogy Máté gondolatmenetét követve 
közös összegzésre, visszatekintésre hívjuk a gyülekezetet, 
akár a keresztség eseményétől kiindulva. Ez az összegzés 
segítheti a gyülekezeti tagokat abban, hogy új lendületet 
vegyenek Krisztus-követésükben, akár a rácsodálkozás, 
akár az önvizsgálat mezsgyéjén.

Exegézis – az evangélista összegzése 

A mindösszesen öt versből álló alapigét többféleképpen fel 
lehet osztani. Én a következő szakaszolást választottam: 
16–17; 18 és 19–20. 

16–17. vers: „A tizenegy tanítvány pedig elment Galile-
ába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meg-
látták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket.” 
Máté nem idealizálja a helyzetet. A tanítványok már nin-
csenek jelen teljes létszámban, hiszen Júdás szégyenében 
végett vetett saját életének. A tizenegy tanítvány indul el 
Galileába azon ígéret alapján, amelyet Jézus mondott ne-
kik az Olajfák hegyén (26,32). Az üres sírnál az angyal is 
Galileát említi meg az asszonyoknak (28,8), majd Jézus is 
megkéri őket, hogy értesítsék a tanítványokat a galileai ta-
lálkozásról (28,10). 

De miért is olyan fontos a helyszín? Jézus is ott kezd-
te meg a földi működését, sok közös élményük kapcsoló-
dott ahhoz a vidékhez, és nem utolsósorban Jézus koráb-
ban Galileát a pogányok földjének mondta (4,15). Oda kell 
vinni az evangéliumot, ott kell megélni és közvetíteni Isten 
jelenlétét (Spinetoli 1998, 781. o.). A vallási vezetők miatt 
Jeruzsálem egyébként is veszélyes helynek bizonyulhatott 
a tanítványok számára, így a galileai helyszín védelmül 
is szolgálhatott. A korábbi topográfi ai meghatározásban 
nincs szó hegyről, itt azonban Máté feltételezhetően teo-
lógiai megfontolásból megemlíti, mint olyan helyet, ahol 
Isten kinyilatkoztatja önmagát (Sínai-hegy, a Hegyi beszéd 
és a megdicsőülés helyszíne).

Miután a tanítványok meglátták a Feltámadottat, le-
borultak előtte, kifejezve ezzel hódolatukat és imádatu-
kat. Ez a magatartás nem lélektelen liturgikus mozdu-
lat, hanem olyan viszonyulás, amelyben kifejeződik az 
alázat és a nyitottság annak az akaratának a követésére, 
aki előtt mindez történik. Itt érdemes visszautalnunk ar-
ra a gondolatra, hogy Máté ebben a szakaszban vissza-
tekint, és egyben összegzi evangéliumának lényegét. Tu-
dósítását azzal kezdte, hogy a napkeleti bölcsek meglá-
togatták Betlehemben Jézust, és hódolatukat fejezték ki 
(2,11). Most a tanítványok borultak le Jézus előtt. Ebbe az 
imádatba a kétség is belefér. Nehéz nyelvtanilag megha-
tározni, hogy a tanítványok ambivalens érzéseiről van-e 
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szó, vagy némely tanítványt fogta el a kétség. A lényeg, 
hogy a hit mellett ott van a kétely. Ez a gondolat is több-
ször megfogalmazódik korábbi evangéliumi tanítások-
ban (Mt 13,29.47).

18. vers: „Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: »Nekem ada-
tott minden hatalom mennyen és földön.«” A nagypénteki 
tragédia után talán nem is csoda, hogy a tanítványok ne-
hezen tudnak belehelyezkedni a történésekbe. Hit és ké-
tely együtt jelentkezik. Jézus hatalmával odalépett hozzá-
juk, és megszólította őket. Neki hatalma van az imádatot 
és a kételyt egyszerre átölelni, hiszen ez utóbbit a végsőkig 
elhordozta a kereszt eseményében. Jézus az, akit Isten ki-
választott, akit Isten felruházott, aki az ember szabadí tó-
ja, aki a mennyei és a földi világot személyében összeköti. 
Ő nyilatkoztatja ki az Atyát, és ő az egyetlen út az Isten-
hez (Karner 1995, 195. o.). Ez a gondolat is megjelenik ko-
rábban az evangéliumban (11,27).  

19–20. vers: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá 
minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák 
mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek 
vagyok minden napon a világ végezetéig.” Alapigénk utolsó 
verseiben egyszerre két területen történik hangsúlyváltás a 
korábbiakhoz képest. Máté beszámolójának kezdetén Jézus 
volt az, aki tanítványokat választott ki maga mellé, és aki 
azzal szólította meg az embereket, hogy legyenek tanítvá-
nyaivá. Most különbségtétel nélkül valamennyi követőjét 
missziós útra küldi (Giertz 1989, 148. o.). Most már nem 
ő van úton, hanem tanítványait küldi, hogy bennük és ál-
taluk jelen legyen. A keresztényi lét nem más, mint a ta-
nítványság folyamatos gyakorlása (Luz 2000, 135. o.). Máté 
másik hangsúlyváltása a célszemélyeket érinti. A tanítvá-
nyok küldetése már nemcsak Galilea vidékére szól, hanem 
a világ minden tájára. Igénkben a megszólított tanítványok 
és a „minden nép” fogalma kerül a középpontba, és való-
jában eltűnik a „választott nép” meghatározás. Úgy a kül-
döttekre vonatkozóan, mint azokra gondolva, akik felé a 
tanítványoknak a küldetésüket (kizárólagosan) meg kell 
élniük (Luz 2000, 136. o.). 

Érdekes, hogy a tanítványok első kiküldésekor még nem 
hangzik el a keresztelésre szóló parancs (10,7). Itt azon-
ban nagy hangsúlyt kap, emlékeztetve János megkezdett 
munkájára, a Jézus missziós tevékenységét beavató rítus-
ra, és mindenekelőtt arra a kölcsönös elköteleződésre (Is-
ten és ember részéről), amely szilárd alapját jelenti a tanít-
vány és a szentháromságos Isten kapcsolatának. A forma, 
amelyet Máté használ, már tükrözi az első kereszténység 
hitét, Krisztus-átélését (Karner 1995, 195. o.). Megint csak 
utalhatunk arra a megközelítésre, hogy a szerző ezekben a 
versekben valójában összefoglalja mindazt, amit evangéli-
umában korábban már leírt. Az Atya, Fiú, Szentlélek kife-
jezések külön-külön ugyan szerepeltek, de együtt nem ke-
rülnek említésre, csak ezekben a záró versekben.

A keresztelésre szóló parancs mellett a Feltámadott a 
tanítás feladatát is a tanítványaira bízza. A megfogalma-
zásból nyilvánvaló, hogy a tanítványoknak ragaszkodniuk 
kell ahhoz, amit Jézus adott át nekik. Másrészt a tanítás 
nem korlátozódhat egyes tantételek továbbadására, hanem 
a tanításnak itt elsősorban Jézus szavainak megvalósítását 
és megtartását kell szolgálnia. Máté szerint az mondható 
Krisztus tanítványának, aki a keresztségben történt köl-
csönös elköteleződésre építve az Atya igazságának meg-
tartására és jóságának utánzására törekszik, amely leg-
tökéletesebben Jézus életében valósult meg (Spinetoli 
1998, 784. o.). 

Jézus nemcsak azt az ígéretet közli tanítványaival, hogy 
nem hagyja el őket, hanem hogy velük marad. Folyamatos 
jelenlétét ígéri meg a tanítványoknak, amely leginkább a 
folyamatos és kölcsönös elköteleződésben, azaz a kereszt-
ségben való élésben és Jézus parancsainak megtartásában 
tapasztalható meg (Giertz 1989, 149. o.). Az egész evangé-
liumot átszövi ez az ígéret (1,23; 18,20). Mindaz, amit Máté 
evangéliuma végén mond, nem más, mint felhívás az élő 
Krisztusba vetett hitre, aki közösségben és a közösséggel 
együtt akar tevékenykedni, hogy minél több ember szá-
mára nyilvánvaló legyen: Immanuel! 

Gondolatok az igehirdetéshez – A keresztény hit 
egyéni és közösségi létalapja

Önként vállalva, belső vagy külső változásoktól vezérelve, 
krízisek közepette vagy éppen örömteli pillanatokat meg-
élve szükségét érezhetjük annak, hogy megálljunk, számot 
vessünk eddigi életünkről, és erőt merítsünk a következő 
életszakaszunkhoz. A vasárnap egyházi esztendőben el-
foglalt helye megfelelő keretet adhat ennek a befelé for-
dulásnak. 

Talán nem is a befelé fordulás fogalma a legkifeje-
zőbb, hanem a tanítványok példáját követve a felfelé te-
kintés. Felfelé tekintve kezdődik a befelé fordulás. Mit 
látunk meg Jézus tekintetében? (Akár a templom oltár-
képét is szemlélve.) Hogyan tekintünk vele vissza arra 
az útra, amely a keresztségünkkel kezdődött? Mennyire 
tudtuk magunkévá tenni tanítását? Hogyan éltük meg 
tanítványságunkat?

A Jézussal való szinopszis során kételyeinkkel is talál-
kozhatunk. Ezektől nem kell megijednünk, hiszen nem 
egyedül kell szembenéznünk velük. Jézus ezeket is átölel-
te. Nekünk arra lehet szükségünk, hogy őszintén találkoz-
zunk velük, tudatosítsuk őket, és ha kell, ugyanúgy átölel-
jük őket, ahogy Jézus tette. A lényeg, hogy ne rejtett moz-
gatórugói legyenek az életünknek.

Jézus a tanítványokat együtt szólította meg, és együtt 
bízta meg őket a tanítványsággal. Nem kikerülve a szemé-
lyes dimenziót, érdemes közösségi, gyülekezeti szinten is 
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elgondolkodni a fenti kérdéseken, különös tekintettel a leg-
utóbbi népszámlálási adatokra vagy az induló hit- és er-
kölcsoktatás kihívásaira. Hogyan tudjuk megtapasztalha-
tóvá és átadhatóvá tenni Jézus megígért jelenlétét? Keve-
sebbel nem szabad beérnünk.

Sok súlyos teológiai kifejezés mellett jó elmélkedni a 
nagyon egyszerű kifejezéseken is: elmentek, meglátták, 
Jézus hozzájuk lépett, szólt hozzájuk, menjetek el, veletek 
vagyok. Isten gyakran a legegyszerűbb eszközökkel dolgo-
zik, és a legnagyobb eredményeket éri el. „Menjetek el, és 
hirdessétek az Úr halálát és feltámadását…” 
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Tallózó

„…amikor Jézus valahol megjelenik, akkor mindig akad-
nak »egyesek, akik leborulnak előtte«, és mindig akad-
nak »mások, akik viszont kételkednek benne«. S mivel 
Máté nem hajlandó elárulni, hogy kik borulnak le és kik 
kételkednek, nem ad lehetőséget a »hívők«, ill. a »hitet-
lenek« osztályozására, rangsorolására, »címkézésére«. 
(…) kiemelhető ezen az ünnepen (…) az, amit Jézus sa-
ját teljhatalmáról mond. Benne ugyanis feltárul(hat) a 
Szentháromság titka is (28,18): Jézus mutatja meg és hoz-
za közel Istent (…) a minduntalan Ószövetséget idézge-
tő Máté számára nemcsak az Isten »megíratott« ígére-
teinek beteljesedése a fontos, hanem Jézus »elmondott« 
ígéretének (vö. 26,32!) beteljesedése is. (…) Luther: (…) 
amikor egy követ a vízbe dobunk. Hullámokat ver, körö-
ket indít el, és azok csak mennek, míg partot nem érnek. 
(…) az apostolokon kezdődött és ment, ment a prédiká-
torokon keresztül szerte e világba.” (Id. Magassy Sándor: 
Perikópák. Magánkiadás)

„…a keresztség és a tanítás. Ne vitassuk, melyik az el-
ső, melyik a második: a kettő egymást feltételezi, betöl-
ti, s együtt adják azt az eredményt (…). A »világ végeze-
tét« azért említi a missziói parancs, mert a Jézus Krisztus 
e Földön megalakuló és kibontakozó országa csak utalás 
és ígéret a teljességre, mikor elmúlik ez a világ és alászáll 
az új ég és Föld.” (Ravasz László: Az Ó/Újszövetség magya-
rázata. Kálvin Kiadó)

„»Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden né-
peket.« Ez nem tételezi fel a világ megtérését. (…) A 19. vers-
ben a név egyes számban van. Egy név vagyis lényeg, még-
is három személy – Atya, Fiú és Szent Szellem. (…) A meg-
bízatás túlnő az evangélizáción; nem elegendő egyszerűen 
téríteni és azután hagyni, hogy a megtértek gondoskodja-
nak magukról. Tanítani kell őket, hogy engedelmeskedje-
nek Krisztus parancsainak, ahogyan az az Újszövetségben 
található. A tanítványság lényege hasonlóvá válni a mes-
terhez, és ez az ige szisztematikus tanulásával és az enge-
delmeskedéssel megy végbe.” (William MacDonald: Ó/Új-
szövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

Illusztrációk

GONDOLAT

„Óriási felismerés, nagyon mély gondolat ez: Isten hűsége 
(héberül: emuna) az, ami nem változik! Viszont ebből kö-
vetkezik az a paradoxon, hogy Isten cselekvésmódja éppen 
ezért gyakran igenis változik, mégpedig a mi érdekünk-
ben. Azért, hogy hűséges maradhasson, inkább önmagát 
adja fel, inkább ő »változik«, szeretetből, irgalomból, mi-
érettünk. A »tiszta ész« számára érthetetlen és botrányos 
igék így Isten hűségének megrendítő bizonyságaivá ala-
kulnak át.”

Tóth Sára irodalomtörténész

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Jézus hatalma mindent átfogó és mindennél nagyobb, ez 
nagy biztatás.

Van-e jelentősége annak, hogy mindez egy hegyen tör-
ténik? A Bibliában és így az evangéliumokban is több fon-
tos esemény hegyen történik: Megdicsőülés hegye, Olaj-
fák hegye…

Miért fogták el kétségek a tanítványokat, amikor Jé-
zust meglátták? A tanítványok Jézus szavára hallgatnak, 
hiszen ő „rendelte” Galileába őket. Mégis, amikor szemé-
lyesen találkoznak vele, kétségek között teszik ezt. Mit je-
lenthet ez? A tanítványok parancsra, de meggyőződés nél-
kül cselekszenek? Az igerész végén sincs ott, hogy öröm-
mel, felszabadultan, saját meggyőződésből indulnának. 
A meggyőződésből, megélt hitből végzett tanítvánnyá té-
tel mennyiben különbözik a Jézus parancsára való cse-
lekvéstől? Nem tudom, hogy ez a kétféle indíttatás egy-
általán különválasztható-e.

A tanítvánnyá tétel során a keresztelés és a tanítás egy-
más után helyezése sorrendet is jelent? Megerősíti-e a gyer-
mekkeresztelés gyakorlatát?

Mi a tanítvánnyá tétel célja? Egy egyházi rendnek, eset-
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leg egyházi vezetőnek a követésére hívni? A tanítvánnyá 
tétel egyfajta függőségben tartás volna? Kik a mai tanít-
ványok?

Mit jelent ez minden népre nézve? Régi, már begyako-
rolt gyülekezeti rendet, berendezkedést, egyfajta kultúrát 
is át kell-e venniük a frissen induló gyülekezeteknek? Mi 
a tanítvánnyá tétel célja és tartalma?

Mennyire van jelen ez a missziói indíttatás gyüleke ze-
teinkben? A tanítvánnyá tétel miben valósul meg ma Ma-
gyarországon az evangélikus egyházban? Csak az akkori 
tanítványoknak szólt ez, hogy menjenek el? Közöttünk ez 
hogyan valósul meg? Nem a megtartásra rendezkedtünk 
be csupán? Kikre van ma bízva a misszió?

„Minden hatalom” – hogyan valósul ez meg a minden-
napokban, az egyházban? A jó végül győz a rossz felett? Sok 
a bűn a világban, az emberi mérce szerinti sikertelenség 
egyházainkban. Azért volna ez, mert nem bízunk a min-
denek fölött győztes Krisztusban?

Mit jelent, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek nevében? Az ő 
rendelésük szerint? Hozzájuk méltóan? Hányan emlékez-
nek még a konfi rmáció során tanultakra? Ha személyes 
választ kéne adni, kik ők nekünk, mit mondanánk? Sok-
szor csak annyit tudunk mondani egymás közt, hogy „egy 
Istent imádunk” – felszínesnek érzem ezt a hozzáállást.

Tizenegy tanítvány kapja a megbízatást, a tizenkettedi-
ket később választják meg. Az egyház egészén vagy Krisz-
tuson múlik a tanítvánnyá tétel eredményessége? 

Veletek vagyok – mire vonatkozik az ígéret? Ha meg-
tartjuk parancsait, az egyház a tanítás továbbadásán fára-
dozik, akkor van velünk? Vagy ezen a jelenléten épülhet fel 
és maradhat meg az élő egyház?

Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap

f Róm 1,16–17

Igehirdetési előkészítő

Ünnepünk

Ünnepre készülünk. Húsvét ünnepére abban az értelemben, 
hogy a keresztény ember életében minden vasárnap hús-
vét. És istentiszteletre készülünk, mert a keresztény ember 
istentisztelet keretében ünnepel, amely számunkra mindig 
új alkalom arra, hogy Urunkkal, Megváltónkkal találkoz-
zunk, közösségben legyünk vele, megtisztuljunk bűneink-
től, hallgassuk hozzánk szóló szavát, igéjét, és teste és vére 
táplálja bennünk a Krisztus-hitet.

Nem készülhetünk tehát pusztán az igehirdetésre, és el 
kell hagynunk (ha még nem hagytuk el) azt az üres gondol-
kodást, hogy az egyházi év ünneptelen szakasza követke-

zik, a „szürke” vasárnapok sorozata. Sőt gyülekezetünket 
is tanítani kell erre, hogy az istentiszteleten való részvételt 
ne üres szokásként élje meg, hanem a Krisztussal való ta-
lálkozás, közösség alkalmaként, amelyre hét közben is jó 
előre gondolni, amit lehet várni, és amire lehet készülni, 
szívünket „díszbe öltöztetni”.

A pünkösd ünnepét követő időszak jellegzetességéről 
ezt írja Jánossy Lajos: „Szentháromság idejét szeretik a sze-
mélyes üdvelsajátítás idejének tekinteni. Valóban, ha az 
egyes vasárnapok perikópáiban elmélyedünk, feltétlenül 
észre kell vennünk azokat a mozzanatokat, amelyek szin-
te egészen csodálatosan tárják elénk az ordo salutist. Csak 
arról ne feledkezzünk meg, hogy pünkösdből indul ki ez 
az időszak, és ezek a vasárnapok is a megdicsőült Krisz-
tust, az élet Királyát prédikálják, aki – mint az egyház feje 
és ura – a Szentlélek által élőnek és hatalmasnak bizonyít-
ja magát testének (az egyháznak) és teste tagjainak (hívei-
nek) életében!” (Jánossy 2008)

Ebbe a mondanivalóba illeszkedik a Szentháromság 
ünnepe utáni 1. vasárnap is, amely Isten szavára, az Igé-
re irányítja a gyülekezet fi gyelmét. Az ószövetségi olvas-
mány Isten törvényét hirdeti meg, a szeretet kettős nagy 
parancsát. Az evangéliumi lekció a gazdag és Lázár pél-
dázatában Isten igéjének hallgatása és az üdvösség kö-
zötti összefüggésre mutat rá. Textusunk pedig az evan-
géliumot mint Isten minden emberért vállalt cselekvését 
hirdeti, amely az embert igazzá teszi, és hit által üdvös-
séget ajándékoz neki.

Mindhárom ige Isten aktív, cselekvő, az embert meg-
szólító tevékenységéről tanúskodik. Ezért véleményem sze-
rint kifejezőbb és egyértelműbb, ha a vasárnap témája – 
amelyet a Liturgikus könyv így fogalmaz meg: „Isten hív” 
– „Isten szól” vagy „Isten szólít” megfogalmazásra mó-
dosul. Így ugyanis elkerülhető a veszély, hogy arról pré-
dikáljunk, mi az ember teendője az Isten hívására. Ezen a 
vasárnapon különösen is törekednünk kell arra, hogy ige-
értésünk ne az embert és az ember cselekvését állítsa kö-
zéppontba, nehogy törvényt prédikáljunk és az emberi sza-
bad akaratot hirdessük. Hirdessük meg Isten értünk vál-
lalt cselekvését, azaz az evangéliumot, hogy mit tett értünk 
Isten, és a többit hagyjuk Istenre. Bízzunk abban, hogy az 
evangélium meghirdetése elvégzi majd „munkáját”: hitet 
ébreszt, megigazít, tanúskodásra késztet. Bízzunk abban, 
hogy nemcsak a törvénynek, hanem az evangéliumnak 
is ereje van – amely anélkül, hogy felszólítanánk a gyü-
lekezetet döntésre, cselekedetekre, hitre, képes hitet adni 
és igazzá tenni. Hogy elkerüljük ezt a meglehetősen gya-
kori, felszólító módú igehirdetői attitűdöt, segítségünkre 
van az ünnep Kyrie imádsága, amely ezt mondja: „Úr Jézus 
Krisztus, aki elküldted a Szentlelket, hogy megnyissa fü-
lünket igéd előtt, Uram irgalmazz!”; és a kollektaimádság 
ezen része: „hallgasd meg könyörgésünket, hiszen nélkü-
led semmit sem tehetünk.” 
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Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap a

Igénk

A Római levélben Pál apostol teológiai gondolkodásával is-
merteti meg a számára még ismeretlen római gyülekezetet, 
akik közé készül elmenni, meglátogatni őket. A címzésben 
megfogalmazza, hogy ő Isten evangéliumának hirdetője, az 
evangélium pedig az Isten Fiáról szól. Textusunkban, amely 
a levél tartalmának rövid meghatározása, összefoglalása, 
az evangéliumról a leglényegesebb tudnivalót juttatja kife-
jezésre: az evangélium erő, hatalom (); ebben van 
az embernek a megváltása (); az evangélium által 
nyer az ember igazságot az Istentől (); a hit az 
evangélium hirdetése és hallgatása nyomán jön létre, és 
általa válik tanúvá az ember.

Pál Római levele és benne éppen ez a szakasz Luther 
Márton számára, s így lutheri teológiánk számára is alap-
vető fontosságú. Luther számára ez az ige adta a felisme-
rést, hogy megváltott az az ember, akit Isten igéje megra-
gadott, hittel ajándékozott meg. És ez az ige értette meg 
Lutherrel a bibliai „igazság” () fogalmának 
kettős értelmét. Hogy az Isten megkövetelheti az igazságot 
az embertől, de ha követeli, akkor az ember elveszett. Az 
ember soha nem lesz önmaga erejéből igaz úgy, ahogyan 
az az Istennek megfelelő. De az Isten ajándékozni is kész 
az embernek az igazságot. Ekkor az Isten önmaga igazsá-
gából ad az embernek. Ez az ajándékozás pedig a kereszten 
ment végbe, amikor Jézus Krisztus meghalt minden em-
ber bűnéért (lásd Virág 1991). Luthert ez az ige és az igaz-
ság fogalmának krisztusi, evangéliumi értelme elvezette a 
törvény és az evangélium megkülönböztetéséhez. Az Elő-
szók az újszövetségi Szentírás könyveihez című munkájá-
ban az evangélium tartalmát így fogalmazza meg: „Jó hír 
és üzenet nekünk Isten evangéliuma és az Újtestamentum, 
amely az apostolokkal az egész világban elterjed, és a va-
lódi Dávidtól származik, aki a bűnnel, a halállal és az ör-
döggel viaskodott, és ezeket legyőzte, hogy érdemet nem 
tekintve megváltást, igazságot (!), életet és üdvösséget hoz-
zon mindenkinek, akiket fogva tart a bűn, gyötör a halál, 
akiken erőt vett az ördög, hogy mindannyiuknak békét ad-
jon, és hazavezesse őket Istenhez.” (Luther 1995, 122. o.)

Luther számára evangélium Pál Római levele, mert bár 
nem Jézus cselekedeteit és szavait mondja el, de hirdeti Jé-
zus bűn és halál felett aratott győzelmét. Erről a levélről 
mondja: „…méltó és érdemes arra, hogy a keresztyén em-
ber nemcsak hogy szóról szóra, kívülről tudja, de napra 
nap úgy törődjék vele, mint a lélek mindennapi kenyerével” 
(uo. 142. o.). Ugyanakkor Luther erősen hangsúlyozza, hogy 
„ügyelj tehát arra, hogy Krisztusból ne csinálj Mózest, sem 
pedig az evangéliumból törvényt (…), mert az evangélium 
nem vár tőlünk cselekedetet, sőt szinte kárhoztatja azokat. 
Egyedül a Krisztusban való hitre serkent.” (Uo. 124. o.)

Igénk tehát az ünnep jellegével összhangban arra kész-
tet bennünket, hogy a páli teológiára épülő genuin luthe-

ri teológiát szólaltassuk meg itt és most, a ma emberének, 
a mai evangélikus gyülekezeteknek.

Az igehirdetés felé

Különös szóval indítja Pál ezt az igeszakaszt. „Nem szégyel-
lem az evangéliumot” – mondja. De hát miért volna szé-
gyellnivaló? Honnan juthat eszébe, hogy így kezdje tanús-
kodását? Igaz, az evangélium hirdetése a köznyelvben ma 
is negatív jelentést hordoz. Mert a prédikáció csak „üres, 
tartalmatlan beszéd”, fölösleges „szövegelés”. De Pált mi 
indíthatja erre a mondatkezdésre? Szégyellni a bűnt szok-
tuk, vagy azt, ami kicsi, gyenge, jelentéktelen, ékességtől 
mentes, erőtlen. Ez esetben pedig Pál levelének olvasói 
mindkettőt gondolhatták az evangéliumra. Hiszen Jézus 
Krisztus úgy halt meg, mint egy gonosztevő, mint bűnös 
ember, akit az Isten elhagyott és kiszolgáltatott a világi ha-
talmaknak. Maga a prédikáció, a keresztről szóló beszéd 
pedig gyarló ember száján megszólaló tanúskodás, amely-
re könnyedén lehet azt mondani: nekünk ne beszéljen ez 
az ember. Eszünkbe jutnak Pálnak a korinthusiakhoz írott 
szavai: a keresztről szóló beszéd a zsidóknak botrány, a po-
gányoknak bolondság (1Kor 1,18.23).

De az evangélium Isten ereje. Pál személyesen is tanús-
kodhat róla. Úgy megragadta őt az evangélium, hogy gyö-
keres fordulatot idézett elő az életében. Elkötelezte őt az 
apostolságra, a Krisztus-hirdetésre. 

Az evangéliumban Isten igazságot ad. Mennyire mást 
jelent ez, mint ha Isten igazságot követelne tőlünk, ha azt 
parancsolná: légy igaz, légy tiszta, légy bűntelen! E kettő 
különbségét Luther Márton tépelődései mutatják be szem-
léletesen számunkra, és általa értjük a nagy különbséget 
Isten követelő és ajándékozó akarata között, a törvény és 
az evangélium között. 

Az evangélium hitből hitbe tevékeny. A Krisztus-hitre 
jutott embert készteti tanúskodásra, mint Pált és Luthert, 
és ma minket is. Akiben megszületik a boldog bizonyos-
ság, hogy Jézus Krisztus által megigazult, bűnbocsánatot 
nyert, keresztje életet és üdvösséget szerzett neki, az nem 
tudja magában tartani. Tovább kell adni. Hirdetni, mon-
dani, élni, tanúskodni. Nem magunkba zárni, nem szé-
gyellni… Mert a keresztről szóló evangéliumot minden-
kinek hallania kell!
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Tallózó

„Igaz, hogy az evangélium bolondság azoknak, akik elvesz-
nek (1Kor 1,18), és lehet, hogy üres szóbeszéd sokaknak. Pál 
azonban tudja mindenkivel együtt, aki hisz, hogy ebben az 
üzenetben (…) a kezdettől fogva és szüntelenül teremtő Isten 
mindenek fölött álló ereje lüktet és munkálkodik.” (Jubileu-
mi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„A reformációs fordulat akkor következett be nála, ami-
kor megvilágosodott előtte, hogy az Isten igazsága nem az 
Isten által követelt, hanem az Isten által ajándékozott igaz-
ságot jelenti. És így kapott azonnal értelmet az igazság és 
a hit szoros összefüggése is: nem az életszentségre törek-
vő, hanem a Krisztusban hívő ember válik Isten ítéletében 
»igazzá«.” (Id. Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Az ószövetségi hátteret fi gyelembe véve »Isten igazsá-
ga« nem egy könyörtelen bíró tulajdonságaként értendő, ha-
nem mint hűség – szövetségének ígéreteihez.” (Biblia ma-
gyarázó jegyzetekkel. Magyar Bibliatársulat – Kálvin Kiadó)

„James Stewart: (…) »nincsen annak semmi értelme, 
hogy az ember azt állítja, hogy valamit nem szégyell, ha-
csak nem érzett kísértést, hogy valóban szégyellje is« (…). 
Hogy állhatunk ellen annak a kísértésnek, hogy szégyell-
jük az evangéliumot, és hogyan tette ezt Pál? Az arra való 
emlékezéssel, hogy a sokak által gyengesége miatt megve-
tett üzenet nem más, mint Isten ereje minden hívőnek üd-
vösségére. (…) Az üdvözítő hit, az evangéliumra adott szük-
séges válasz, mindenkit egyenlőnek tekint. Mert aki üdvö-
zül, egyazon módon üdvözül: hit által (…). A Római levélben 
Pál különös gonddal bizonyítja Istennek mind az igaz jel-
lemét, mind az igaz magatartását. Mert meg van róla győ-
ződve, hogy Isten bármit tesz, akár üdvözít (3,25), akár ítél 
(2,5), igazságának tökéletesen megfelelően cselekszik. (…) 
Indokoltnak tűnik tehát az állítás, hogy »Isten igazsága« 
nem más, mint Isten igaz kezdeményezése, hogy a bűnösök-
nek a vele való kapcsolatát helyreállítsa azáltal, hogy olyan 
igazságot tulajdonít nekik, amely nem az övék, hanem a sa-
játja.” (John Stott: Pál levele a rómaiakhoz. Harmat Kiadó)

Illusztrációk

GONDOLAT

„Nincs okom félelemre. Mi mindentől meghaltam már és 
mi mindentől újból feltámadtam.”

Kassák Lajos (1887–1867) író, költő, 
műfordító, képzőművész

VERS

Ady Endre: Hunyhat a máglya

Hunyhat a máglya
Ezek a szomorú, vén szemek
Nem néznek soha másra.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Akkor, amikor a szégyen és az evangélium egymás mellé 
rendelését tapasztaljuk, óhatatlanul is előkerülnek azok 
az élethelyzetek, amikor csak az evangélium szava lehe-
tett volna megfelelő válasz családon belül vagy kívül, és 
mi nem mondtuk ki, nehogy furcsán nézzenek ránk. De 
milyen felszabadító, ha vállaljuk ezt, ha így is betöltjük 
hivatásunkat! Fontos, hogy a hit mintát ad. Megmutat-
hatja Isten igazságát az evangélium megélése által, más 
hitét is így erősítve.

– Amikor ezt az igét halljuk, akkor egyszerre gondo-
lunk az Isten megváltó-megszabadító szeretetére és evan-
gélikus identitásunkra, mert ez egymástól elválaszthatat-
lan. Természetesen szinte pavlovi refl exként tör elő az em-
berből az információ, miszerint Luther Márton ebben az 
igében értette meg Isten igazságának mibenlétét. Nehéz el-
vonatkoztatni ettől, lehet, hogy nem is szükséges, ha meg-
látjuk benne a választ kétségbeesett keresésünk közepette. 
Mert a ma embere is kétségbeesetten keresi a válaszokat, a 
megnyugvást, az élet biztonságát, utánanyúlva mindennek, 
amiben ezt felfedezni véli, pedig végső soron Isten igazsá-
gára van szüksége.

– Katolikus múlttal rendelkezve s evangélikus gyü-
lekezetben otthonra találva elmondható, hogy óriási fel-
szabadító erő, amikor az ember Isten kegyelmes szerete-
tében bízhat. Jóval több ez, mint amikor megmondták, 
hogy milyen bűnt mivel tudunk úgymond ellensúlyoz-
ni, vagyis kiengesztelni az Urat, önmagunknak szerez-
ve igazságot. Itt nem lehet szó automatizmusról (Isten 
nem egy automata), az evangélium igazsága a maga pa-
radox módján Krisztus áldozatában életet hozott min-
den embernek.

– Az idősebbek emlékezetében még él egy helyben 
szolgáló szerzetes pap, aki egy középkori aszkéta mintá-
jára durva ruhában járt, alig evett, és azt hirdette, hogy 
az ember csak így érheti el az üdvösséget. Jó, hogy nem 
a kényszeredett cselekvésben, hanem a kegyelemben lát-
hatjuk Isten igazságát.



1 9 9  c

A nyugalom napja a

A nyugalom napja
3Móz 25,1–12.18–22; Mt 6,25–34
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„Hat éven át vesd be meződet, és hat éven át mesd meg sző-
lődet, és takarítsd be termését. De a hetedik esztendőben le-
gyen teljes nyugalma a földnek, az Úr nyugalomnapjához 
hasonlóan. (…) A nyugalom esztendeje legyen ez a föld szá-
mára.” (3Móz 25,3–7) „Ha pedig ezt mondjátok: Mit eszünk 
a hetedik esztendőben, ha nem vetünk, és a termésünket 
nem takarítjuk be? – én majd rátok árasztom áldásomat a 
hatodik esztendőben, és három esztendőre való fog terem-
ni.” (3Móz 25,20–21)

„Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy 
mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruház-
kodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ru-
házatnál?” (Mt 6,25)

A zsidó vallásban a hét hetedik napja vagy a keresztény 
tanítás szerint a hét első napja olyan ajándék, amelyet pi-
henésre, kikapcsolódásra, megnyugvásra kaptunk. Ez a 
nap azért adatott, hogy legyen időnk ápolni az Istennel és 
az emberekkel való kapcsolatunkat, s tudatos fi gyelemmel 
fordulni minden élő dolog, így a föld felé is. Ez egyben a 
tanulás napja is, amikor van időnk átgondolni életünket, 
s feltenni magunknak a „miért?” kérdését mindennapi 
döntéseinkre vonatkozóan, amelyeket Isten színe előtt élő 
emberekként hozunk meg. Mózes harmadik könyvének 
25. fejezete azt tanácsolja, hogy adjuk meg a földnek is a 
nyugalom, a pihenés esztendejét minden hetedik évben. 
Arra hívja fel a fi gyelmünket ez a bibliai rész, hogy úgy 
kezeljük a földet, mint ahogyan magunkkal is törődni sze-
retnénk – vagy ahogyan szüleinkkel is törődnénk. Hadd 
pihenjen a föld is egy évet minden hetedik esztendőben, 
hogy megújulhasson, friss, gazdag és szép maradhasson. 
Arra hívja fel fi gyelmünket ez a bibliai rész, hogy olyan 
kapcsolatot ápoljunk a földdel, mint más élő dolgokkal 
is, ne pedig csak úgy tekintsünk rá, mint az életünk szín-
terét, az olajunk, a köveink és a nyersanyagaink forrását 
adó földdarabra.

Vajon csak elméleti tanács ez? Vajon csak szimbolikus 
gondolat? Mi történik a földdel s mi történik az emberek-
kel, ha fi gyelmen kívül hagyjuk ezt a tanácsot?

Több mint százötven évvel ezelőtt Seattle indián törzs-

 * Igehirdetés az ECEN (European Christian Environmental Network) 
konferenciáján. Elhangzott 2012. szeptember 2-án a De Drie Ranken 
gyülekezet templomában (Apeldoorn, Hollandia).

főnök tárgyalásokat folytatott a fehér emberekkel, akik meg 
akarták tőle vásárolni népe, a duvamisok területét: „Tud-
juk, hogy a fehér ember nem érti a mi gondolkodásunkat. 
Számára az egyik darab föld épp olyan, mint bármelyik 
másik, mert ő idegen, aki éjjel jön el, és elveszi a földtől 
mindazt, amire szüksége van. Számára a föld nem test-
vér, hanem ellenség, melyet miután meghódított, elhagy. 
Maga mögött hagyja atyái sírját, és nem törődik azzal. El-
lopja a földet gyermekeitől, és nem törődik azzal. Elfeled-
kezik atyái sírjáról és gyermekei örökségéről is. Úgy bánik 
anyjával, a földdel és testvérével, az éggel, mint megvásá-
rolható tárgyakkal, kifosztja azokat, mint a juhokat vagy 
a fényes üveggyöngyöket. Mohósága elpusztítja a földet, és 
csak pusztaságot hagy maga után.”

Ezek a mondatok több mint százötven évesek, de akár 
ma is elhangozhatnának! Mikor vesztettük el azt az érzé-
künket, hogy a földhöz kapcsolódunk teremtménytársként?

Awraham Soetendorp rabbi az ECEN-konferencián el-
hangzott előadásában említette a test és tagjai jól ismert 
bibliai képét, amely a teremtmények egymással való kap-
csolatát fejezi ki. Ha a test egyik része szenved, akkor az 
egész testnek fájdalmai vannak. De mi van akkor, ha már 
nem érzed többé a test többi tagjának a fájdalmát? „Ez azt 
jelenti, hogy már nem élsz” – vonta le a következtetést a 
rabbi. Hogyan fordulunk szülőnkhöz, a földhöz? Úgy te-
kintünk rá, mint élő teremtményre? Vagy nem több, mint 
energia-, ásvány- és nyersanyagforrás?

Awraham Soetendorp a második világháború idején 
született. Élete első éveiben ő, a zsidó fi ú a náci üldözés 
elől bujkálva távol élt a szüleitől. Ez a tapasztalat sokakat 
keserűséggel vagy nagy félelemmel töltene el – s ez érthe-
tő is lehet. De számára ma ez az élmény épp az ellenkezőt 
jelenti. Ez az élmény őt hálássá tette, s az emberek irán-
ti bizalmat növelte benne. Ugyanis a következő kérdésnek 
a feltevésére kényszerítette őt: „Hogyan lehetek méltó ar-
ra az életre, amelyet élek? Hogyan tesz mindez engem fe-
lelőssé az életért s a cselekedeteimért?”

Ezek a gondolatok mélyen megérintettek engem. Nem 
pont ez a valódi kérdés mindannyiunk számára? „Hogyan 
élhetek méltóságban?” Méltóságban – az egymástól való 
függés legmélyebb értelmében. Függés, amely nem kicsivé 
tesz minket, nem elnyom s nem megfoszt valamitől, hanem 
amely felemeli azt a világot, amelyben élünk: amely tisz-
teletre tanít minden élő iránt, minden ember, minden ál-
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lat, minden növény, fa, hegy, folyó, tenger iránt, s az egész 
föld iránt, amelyen élünk. 

Az Ószövetséghez hasonlóan Jézus is ezt az egymás-
tól való függést tanítja. „Nézzétek meg az égi madarakat” 
– mondja. Figyeltünk valaha is a madarakra? Rácsodál-
koztunk, hogy milyen szépek, s hogy mennyire különbö-
ző minden madár? „Nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe 
sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket… Figyel-
jétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem 
fáradoznak, és nem fonnak” (Mt 6,26.28), mégis rendkí-
vül gyönyörűek. Az emberi ruházat a közelébe sem érhet 
ezek pompájának! Miért aggódunk hát azon, hogy mit fo-
gunk enni vagy mibe fogunk öltözni? Másképp fogalmaz-
va: miért aggódunk annyira a vásárlási lehetőségeinken, 
miért törődünk ezzel oly sokat? Jézus felteszi a miért kér-
dését – azt a kérdést, amely mindenkit önvizsgálatra hív. 

Az életet ajándékba kaptuk, ingyen, s ennek talán het-
ven évig is örülhetünk. Legalábbis ez az, amiben remény-
kedünk. Talán arra is gondolunk, hogy akár nyolcvan évig 
is tarthat életünk – mintha az életet mi magunk birtokol-
hatnánk. Így újra ott vagyunk, hogy elkezdünk számol-
ni… S ennek során elveszítjük önmagunkat, mert mások-
hoz hasonlítjuk az életünket, olyanokhoz, akiknek több 
van, akik tovább élnek. Ez pedig semmilyen boldogságot 
nem ad nekünk. 

Az életet ajándékba kaptuk, ingyen. Az élet szépsé-
gének tudatosítása felébresztheti bennünk a minden élő 
iránti szerető gondoskodást. Ha észreveszed a saját éle-
ted csodáját, a madarak és a virágok, a folyók és a he-
gyek csodáját, akkor ez mindig nyitottá tesz a többi élő-
lény iránt és a velük való kapcsolat ápolására. A terem-

téstörténetben azt olvashatjuk, hogy Isten adta nekünk 
a földet minden rajta élővel együtt, s azzal a paranccsal, 
hogy műveljük és őrizzük azt (1Móz 2,15). A nyugati ke-
resztény társadalmak felfogták azt, hogy művelniük kell 
a földet. De vajon megértettük azt is, hogy mit jelent őriz-
ni, gondozni azt? 

Mennyire vagy gazdag akkor, amikor örülsz az életnek 
mint Istentől kapott ingyen ajándéknak? Annak az életnek, 
amelyet azért kaptál, hogy rácsodálkozz a szépségre, hogy 
élvezd az életet, és hogy más élőlényekkel légy kapcsolat-
ban? Lehetnél bármilyen más módon gazdagabb ennél? Mi-
lyen mélyen gyökerező boldogságot élhetsz át akkor, ami-
kor más országok, más népek, más egyházak embereivel 
együtt fedezitek fel a világ szépsége iránti elkötelezettsé-
geteket? Lehetnél ennél boldogabb?

„Keressétek először az Isten országát és az ő igazságát” 
– mondja Jézus. Nem akarhatunk ennél többet. S ebből a 
nézőpontból tekintve öröm lehet számunkra az elengedés 
esztendejét megünnepelni: hogy megszabadítsuk az em-
bereket adósságaiktól, rabszolgaságukból, s hogy új kez-
detet adhassunk nekik. Tudod, hogy nem a felhalmozott 
vagyonodban kell keresned az életed értelmét, hanem a 
másoktól való függés felismerésében, az emberek és a te-
remtmények szépségéhez fűződő kapcsolatodban s az is-
tenképűségre történt teremtettségünkben. Rendkívül ér-
tékes teremtmények vagyunk. 

Micsoda áldás, hogy van vasárnapunk, amely a pihe-
nés napja, az elmélkedés napja, amelynek során megvizs-
gálhatjuk életünket s a hétköznapi életben meghozott dön-
téseinket!

Fordította Kodácsy-Simon Eszter


