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Egy szócska
g  S Z A B Ó N É  M Á T R A I  M A R I A N N A

„Az Ige porba dönti” – énekli az Erős várunk magyar for-
dítása. „Ein Wörtlein kann ihn fällen” – énekelte Luther. 
Nagy I-vel az egyik, kicsinyítő képzővel a másik. Robusztus 
az egyik, játékos a másik. Ugyanazt üzenik. Végtelen bi-
zalmat az Ige erejében. Milyen jó dolog ezzel a bizalommal 
szószékre lépni! És milyen nyomorúságos e nélkül! Amikor 
magam is úgy érzem, túlhaladott ez már, szalmacséplés, 
üres jókívánság, semmi foganatja. És amikor tudom, iga-
za van Bonhoeff er fi nkenwaldeni homiletikájának: ebben 
a szóban maga Jézus lép oda gyülekezetéhez. 

Nagy homiletikai körelőadást szervezett az EHE Gya-
korlati Tanszéke ebben a tanévben, tizenöt vendégelőadó-
val. Sosem rendeztünk még ilyet. A résztvevők szerint más 
sem. Erről a Wörtleinről szólt az egész tanév. És tényleg 
életre kelt a szó. A teremben hétről hétre nőtt a lelkesedés 
és az elköteleződés. Bizakodunk: az előadássorozatból kö-
tet lehet nyár végére. A teológushallgatókon kívül talán a 
gyakorló lelkészeket is magával ragadja a homiletika len-
dülete. Az ige felpezsdítő, életre keltő ereje.

2010-ben Wittenbergben létrehozták az evangélikus ige-
hirdetés-kultúra centrumát. Része ez a lépés az EKD reform-
folyamatának. Nem egyszerűen az ünnepi akciónak, az 500 
éves évfordulónak, hanem a német protestáns egyház re-
formfolyamatának. Célja, hogy dolgozzon az evangélikus 
prédikáció megújulásán. Nem azért, mert épp most kiál-
tó szükség van erre, hanem azért, mert praedicatio semper 
reformanda. Nemcsak teológusok vesznek részt a centrum 
munkájában, hanem retorikával foglalkozó szakemberek, 
írók, újságírók is. A külső hangoknak nagy jelentőségük 
van. Ernst Lange tudta már ezt, amikor az istentisztele-
tet és az igehirdetést azok szemszögéből vizsgálta, akik va-
lamilyen okból nem templomlátogatók. Ha megengedjük, 
hogy kritikusaink tükröt tartsanak elénk, és eközben nem 
bátortalanodunk el, hanem érzékennyé válunk, új beszéd-
formát keresünk, az nagy nyeresége lehet az igehirdetésnek.

Wittenbergben hozták létre a centrumot. Nem véletlenül, 
mert pont azt a mélységes bizalmat szeretnénk újra megtalálni, 
ami a reformáció prédikátorait jellemezte. Mélységes bizalmat 
az ige erejében. A megnyitón Margot Kässmann idézte Luther 

szavait: „Egyedül csak Isten szavát kutattam, prédikáltam és 
írtam, semmi mást nem tettem. Miközben én aludtam, vagy 
Philipp Melanchthonnal wittenbergi sört ittam, az Ige egészen 
elgyengítette a pápaságot. Én semmit sem tettem, egyedül az 
ige dolgozott.” (Evangelische Predigtkultur, Leipzig, 2011, 20. 
o.) És bárhogy kutatjuk, így igaz. Természetesen voltak sze-
rencsés konstellációk, technikai fejlődések és politikai manő-
verek, de valójában tényleg nem történt más, mint hogy az ige 
iránti szenvedélyes bizalom és elkötelezettség vitte előre a pré-
dikátorokat és a teológusokat, az ige pedig elvégezte a reformá-
ciót. Mindig elvégzi. Kérdés, megvan-e bennünk az a bizalom 
és elkötelezettség, amely szenvedélyesen kutatja az igét. A ké-
pek iránt oly kritikus Luther szeretett úgy tekinteni a Bibliára, 
mint egy képre, amelyet szemlélni kell, benne elmélyedni és a 
szívünkbe zárni. Ha ez megtörténik, csodát csodára halmoz Is-
ten az életünkben (idézi Alexander Deeg, uo. 26. o.). Elmélyed-
ni az igében, és azt prédikálni. Nincs több feladata a mai igehir-
detőnek. Nem kell lelki guruvá válnia, nincs szüksége kommu-
nikációs hókuszpókuszra. Belemélyedni az igébe, és előhozni 
a tartalmát. Ez a feladata minden kor evangélikus igehirdető-
jének. És aki ezt megteszi, az kap csodát csodára.

Pontosan mit is jelent felszínre hozni az ige üzenetét? 
Számomra megdöbbentő módon Luther egyszer azt írta: 
ez olyan munka, mint amikor valaki utánahúzza egy ké-
pen a kissé elmosódott vonalakat (idézi Deeg uo.). Hogy 
érthető és tiszta legyen az, amit a kép ábrázol. A prédiká-
tor tehát nem a festőművész, aki megalkot egy képet. Csak 
az az ember, aki megerősíti a vonalakat, hogy mindenki 
jól lássa. És itt a kulcs. Mert prédikálni azok miatt és azo-
kért kell, akik maguk nem tudják előhozni az üzenet kin-
csét az Írás mélyéről. Eközben azokat, akik ezen a folya-
maton dolgoznak, magával ragadja, viszi az Írás. És cso-
dát csodára halmoz lelkükben és értelmükben az Isten. 

A Déli Evangélikus Egyházkerület idei munkaévkezdő 
konferenciája a prédikáció újrafelfedezésének jegyében te-
lik majd. Jó helyen a szószék – jó helyen a szószéken. Ez lesz 
a mottónk. Szeretnénk bekerülni az ige vonzerejébe, meg-
erősödni az igehirdetés iránti elkötelezettségben és (újra) jó-
kedvű, erőteljes hirdetői lenni az életet adó isteni üzenetnek.

M É C S E S  A  T E  I G É D e



d  2 0 2

F I G Y E L Ő e

Rokonságeszme, barátság és gyanakvás
75 éves a fi nnugor lelkészkonferencia – I. rész

g  P A A V O  K E T T U N E N

Bevezetés

„Sokszor úgy érezzük, hogy a kis országok Európában a 
nagy államok árnyékában maradnak. Ki emlékszik a mi 
nagyjainkra? Ki tudja, kik az inkeri fi nnek vagy az erdé-
lyiek?” Fabiny Tamás püspök kezdte így a prédikációját a 
2008-ban Révfülöpön tartott fi nnugor lelkészkonferencián 
(Koskela 2008, 3. o.).

Azt hiszem, hogy abban a prédikációtöredékben va-
lami jelentőset ragadott meg ezeknek a konferenciáknak 
a természetéből. A kis népeknek és a kis egyházaknak is 
szükségük van arra, hogy láthatóvá, hallhatóvá váljanak, 
és emlékezzenek rájuk.

A fi nnugor lelkészkonferenciák története 1937-ben kez-
dődik, és a 2012-ben tartott konferencia a tizenegyedik a 
sorban (lásd 1. táblázat). A konferenciák gyakorisága az 
évek során nagyon változó volt. Az első konferenciát tíz 
évvel az ösztöndíjascsere 1927-es beindítása után, 1937-
ben szervezték meg. A konferenciák születését tehát az 
ösztöndíjascsere gyümölcsének tarthatjuk.1 Két évvel ké-

 * Előadás a fi nnugor lelkészkonferencián. Tartu, 2012. szeptember 27.
 1 Viljanen 1965, 115–116. o. Az ösztöndíjascsere kezdeteiről lásd: 
Yrjölä 1969, 80–83. o. Már a fi nnugor lelkészkonferenciák előtt szer-
veztek balti teológuskonferenciákat. Az elsőt Helsinkiben tartották 
1927-ben, a másodikat Rigában 1929-ben, a harmadikat Tartuban 1932-
ben, a negyediket Königsbergben 1934-ben, az ötödiket és egyben utol-
sót Turkuban 1937-ben. E konferenciák hátterében a függetlenné vált 
balti országok és Finnország egymás iránti érdeklődése és a kölcsönös 
együttműködési szándék állt, ami az egyházi kapcsolatokban is meg-
nyilvánult. A teológuskonferenciák a teológiai karok közötti kapcso-
lattartás eszközei voltak, és egy részükön a fi nn és balti teológiai karok 
képviselői mellett Svédországból és Németországból is részt vettek 
(Pesonen 1999, 369–370., 393–395. o.). Érdekes, hogy a balti teológus-
konferenciák ugyanabban az évben kezdődtek, mint az ösztöndíjascsere 
Finnország és Magyarország között, és ugyanabban az évben végződ-
tek, amikor megszervezték az első fi nnugor lelkészkonferenciát. A balti 

sőbb, 1939-ben Lappeenrantában tartották a második kon-
ferenciát, amelyet a rokon népek táborának neveztek, és 
amely nem minősült az egyházak által hivatalosan szer-
vezett lelkészkonferenciának,2 mivel egyetlenegy lelkész 
hívta össze.

A fent említett, világháborúk közti konferenciákat a 
három független fi nnugor nemzet ebben az időben virág-
zó kapcsolatainak időszakára tehetjük. Abban az időben 
– Jávorszky Béla műfordító szavával élve – sok, kultú-
rákat összekötő hajszálér volt, amelyek azóta elapadtak 
(1997, 80. o.). A lelkészkonferenciákat is ilyen hajszálerek-
nek tarthatjuk: részüket képezte a kölcsönös találkozás, 
az ismerkedés, az egymástól való tanulás. Ezeket tehát a 
kultúra, a politikai és társadalmi élet változásainak tá-
gabb összefüggésében kell szemlélnünk, anélkül, hogy 
elfelejtenénk az egyház mindenkori tendenciáit és folya-
matait, az egyházakban jelen lévő hangsúlykülönbsége-
ket és változásokat.

teológuskonferenciák szervezői azonban mindig a teológiai karok vol-
tak, míg a fi nnugor konferenciákat maguk az egyházak szervezték.
 2 Koren–Voipio 1988, 118–119. o. A fi nn püspökök úgy döntöttek 
1938-ban, hogy a második fi nnugor lelkészkonferenciát Finnországban 
1940 nyarán szervezik meg. De mivel a tervek szerint Finnországban 
pont akkor olimpiai játékokat bonyolítottak volna le, a lelkészkonferen-
ciát egy évvel későbbre tették. Ebben a helyzetben Kaiku Kallio esperes 
azt javasolta, hogy 1939 nyarán a lelkészek rokoni táborát szervezzék 
meg (Koren–Voipio 1988, 118. o.). Ez az összejövetel valószínűleg to-
vább erősítette a fi nnugor kapcsolatokat, de mivel a szervezésért nem az 
egyház volt felelős, így nem hivatalos fi nnugor lelkészösszejövetelként 
tartjuk számon. – Matti Pesonen oktatási tanácsos már 1921-ben szer-
vezett Helsinkiben egy rokonnépi iskolakonferenciát, amelyen Finn-
országból 700-an, Észtországból 442-en, valamint Magyarországról 
öten vettek részt. Ezt az első fi nnugor kultúrkongresszusnak is nevezik. 
A második Tallinnban volt 1924-ben, a harmadik Budapesten 1928-ban, 
a negyedik Helsinkiben 1931-ben, míg az ötödikre Tallinnban 1935-ben 
került sor (Koren–Voipio 1988, 120. o.).

E L Ő A D Á S O K e
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Az 1930-as években tartott konferenciák után a hábo-
rús évek, a szocializmus első évei és az 1956-os forradalom 
következett. A konferenciák szervezésében hosszú szünet 
állt be. Ebben az összefüggésben helyénvaló a kérdés, mi-
ért halványultak el a kapcsolatok, és miért szakadt meg a 
lelkészkonferenciák sora harminc teljes évre. Ez annál is 
meglepőbb, mert a többi, Finnország és Magyarország köz-
ti kapcsolat újraszövése „mindössze” tíz évet vett igénybe 
(Jávorszky 1997, 81. o.).

A kérdés nem csak a lelkészkonferenciák sorának meg-
szakadására vonatkozik, mivel azok elmaradása tágabban 
is tükrözi az egyházak kapcsolatait. Az 1960-as évek végé-
től az 1980-as évekig szünetelt a konferenciák szervezése. 
Tehát nemcsak az az érdekes, mikor tartották a konferen-
ciákat és mi történt azokon, hanem azt is fontos megkér-
dezni, mi volt a hosszú szünet oka.

Néhány szó a személyes kiindulópontjaimról. A témát 
kifejezetten kutatói szempontból vizsgálom, és valamiféle 
hosszmetszetet próbálok megrajzolni a konferenciák törté-
netéről. A rám osztott időszak 1948-tól 2012-ig tart. Az idő-
szak hosszúsága miatt mindenről persze nincs személyes 
emlékem. Ugyanakkor személyes emlékeim és tapasztala-
taim is vannak számos ebbe a témakörbe tartozó dologról. 
Az 1976–1977-es tanévben voltam ösztöndíjas Magyaror-
szágon. Ettől az évtől eltekintve mindegyik háború utá-
ni lelkészkonferencián részt vettem, kivéve az 1968-as és a 
2008-as évet. Több konferencia tervezésében is részt vettem 
a konferencia vagy a fi nn delegáció titkáraként. Emellett a 
kezdetektől több mint húsz éven át részt vettem a fi nn- és 
magyarországi egyház testvérgyülekezeti kapcsolataiban: 
először titkárként, majd a munkacsoport elnökéként. Né-
zőpontom azonban nem a személyes emlékező és tapasz-
taló, hanem a kutató nézőpontja. A kapcsolatok „belső” át-
élőjeként megpróbálom a lelkészkonferenciákat „kívülál-
lóként”, a kutató kritikus szemével áttekinteni.

A lelkészkonferenciák alapját a fi nnugor gyűlések ad-
ták. Főként nemzetközi politikai okok hatottak arra, hogy 
részt vehettek-e észtek, erdélyiek vagy az inkeri fi nn egyház 
képviselői. Ezért a „fi nnugor lelkészkonferencia” fogalma 
változó tartalmat kapott a történelem során. 

A lelkészkonferenciák mint az egyházi kapcsolatok 

és a politikai helyzet tükrei

A lelkészkonferenciák teljes képét nem tudjuk anélkül 
megrajzolni, hogy fi gyelembe vennénk legalább három 
másik tényezőt. Ezek a Finnország és Magyarország köz-
ti ösztöndíjascsere, az egyházak kapcsolatainak egésze 
és az európai politikai helyzet. Az ösztöndíjascsere egy-
részről hozzájárult a lelkészkonferenciák beindulásához, 
másrészről a sikeres lelkészkonferenciák elősegítették az 
ösztöndíjascserét. Az egyházak közti problémák a nehéz 

években leállították mind a lelkészkonferenciákat, mind az 
ösztöndíjascserét. Ez történt, amikor a kommunisták átvet-
ték a hatalmat, valamint az 1956-os forradalmat követően 
is. A kapcsolatok javulását követően mind az ösz tön dí jas-
cse re, mind a fi nnugor lelkészösszejövetelek újraéledtek, 
sőt új kapcsolattartási formák is létrejöttek. A pozitív fej-
lődés egyik gyümölcseként említhetjük az 1980-as években 
kezdődött testvérgyülekezeti kapcsolatokat.

Jó példa a teológuscsere és a lelkészkonferenciák köl-
csönhatására, hogy az első, 1937-es lelkészkonferencia a tíz 
évvel azelőtt kezdődött ösztöndíjascsere gyümölcse volt. 
A lelkészkonferencia ugyanakkor élénk ösztöndíjascserét 
indított el, úgyhogy az 1930-as évek végén és az 1940-es 
években összesen tizenöt cserediák fordult meg külföldön 
(hat fi nn Magyarországon, hat magyar és egy erdélyi Finn-
országban, lásd Koren–Voipio 1988, 99–115. o.). Az első lel-
készkonferencia keltette lelkesedést az is tükrözi, hogy ez 
indította el Sztehlo Gáborban és sok más fi nnbarátban a 
törekvést, hogy a népfőiskolai mozgalom elterjedjen Ma-
gyarországon (Koren–Voipio 1988, 115–117. o.). 

A politikai változások kettős hatást gyakoroltak a lel-
készkonferenciák történetére. A második világháború és a 
kommunista hatalomátvétel nagy változást hozott a fi nn–
magyar egyházi kapcsolatokban, ami a lelkészkonferenci-
ák tradíciójának hosszú távú megszakadásában is látszó-
dott. Ugyanide sorolható az 1956-os magyar forradalom és 
az azt követő események. Az 1950-es évek magyarországi 
eseményei és az egyház újfajta szerepe a szocialista társa-
dalomban gyanút és tartózkodást hozott az egyházi kap-
csolatokban. A szocializmus alatt az észtek, erdélyiek és 
inkeri fi nnek részvétele ezeken az összejöveteleken legtöbb-
ször nehéz volt vagy teljesen lehetetlenné vált.

Ellentétes irányba hatott viszont a Szovjetunió és a szo-
cializmus összeomlása, ami új lehetőségeket teremtett az 
egyházi kapcsolatokban is. 

Az 1960-as évek – új kezdet

Káldy Zoltán püspök és Ottlyk Ernő professzor, későbbi 
püspök 1961-es fi nnországi látogatását tarthatjuk egy új 
szakasz kezdetének. Figyelemre méltó, hogy a delegációnak 
egyetlen korábbi fi nnországi ösztöndíjas sem volt tagja.3 
Koren Emil és Martti Voipio értelmezése szerint ezt egy-
részt úgy értelmezhetjük, hogy a kapcsolatokat új alapra 
kívánták helyezni, a korábbi ösztöndíjasok irányítása nél-
kül. Egy másik értelmezési lehetőség, hogy az egyházi ve-
zetők közti kapcsolatokat szerették volna hangsúlyozni, 
nem pedig a régi kapcsolatok felelevenítését.4 Az 1960-as 

 3 Koren–Voipio 1988, 140. o. Viljanen 2001, 55–56. o. Kettunen 
2010a, 63–64. o. Kettunen 2010b, 63–64. o.
 4 Ez utóbbi értelmezést képviselte Koren–Voipio 1988, 140–142. o.
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évek közepén Káldy hangsúlyozta, hogy a kapcsolatokat 
már nem lehet a korábbi, ébredési mozgalmakban aktív 
ösztöndíjasokra alapozni.5

Ez a látogatás a kölcsönös egyházi látogatások sorát 
indította a magyar- és fi nnországi egyház képviselői kö-
zött. Eero Lehtinen a háború utáni időszak püspökei kö-
zül elsőként látogatott Magyarországra 1963-ban, őt követ-
te Martti Simojoki érsek és delegációja 1965-ben. Ez utóbbi 
látogatás azért volt nagyon jelentős, mert ekkor állapod-
tak meg a hivatalos együttműködésről. Bár hivatalos szer-
ződést nem írtak alá, az egyházak abban állapodtak meg, 
hogy öt alapelv alapján ápolják a kapcsolatot. Ezek az éves 
ösztöndíjascsere,6 magyar lelkészek üdültetése Finnország-
ban, a magyarországi egyház diakóniai segítése, profesz-
szorok vendégelőadásai a Helsinki Egyetem és a Budapes-
ti Teológiai Akadémia között, valamint turistautak szer-
vezése.7 Figyelemre méltó, hogy ebben az összefüggésben 
nem említették a lelkészkonferenciák szervezését, noha 
azok már közel harminc éve szüneteltek. Vajon az volt-e 

 5 KUO emlékeztető 1965, Úti jelentések 1965–1970. Eal; Viljanen 2001, 
94–96., 100–101. o. A fi nn ébredési mozgalmakhoz való hozzállás vitát 
váltott ki mind Magyarországon, mind Finnországban. A magyar egy-
ház lapja, az Evangélikus Élet Káldyval készített interjút, aki különösen 
a ,,laestadiánus teológiának” a magyar egyházba való behozását kri-
tizálta, és azt mondta, hogy ez inkább ártott, mintsem segített. Káldy 
szerint sokan befelé fordultak, csak önmaguk üdvözülésével voltak 
elfoglalva, és alig voltak fi gyelemmel az egyház ,,társadalmi és politi-
kai diakóniájára”. Szerinte a ,,külföldön élő magyar evangélikus lel-
készeknek képviselniük kell az evangélikus egyház teológiáját”. Káldy 
szerint nem fontos, hogy az egyháza Finnországban minden csoporttal 
kapcsolatot tartson fenn, hanem az evangélikus egyház egészével és ve-
zetésével. Káldy interjújáról Finnországban Paavo Viljanen a Kotimaa 
című újságban számolt be, és válaszolt is arra. Viljanen szerint az 
ébredési mozgalmakban aktív lelkészek pont az egyházat képviselték 
és az egyházban működtek (1969). A magyar egyházi vezetők viszo-
nyában azonban a fi nn ébredési mozgalmakhoz képest az évtizedek 
során jelentős változás történt. Káldy, aki az 1960-as években proble-
matikusnak tartotta a fi nnországi ébredési mozgalmakat, az 1981-es 
lelkészkonferencia keretében már részt vett az ébredési mozgalom 
összejövetelén, és felkereste Paavo Ruotsalainen szülőhelyét. Továbbá 
az 1985-ös konferencián Prőhle Károly megköszönte a fi nn evangéli-
kus egyháznak azt a sok jót, amit a fi nn ébredési mozgalmak a magyar 
egyháznak nyújtottak (Kettunen 1985a; Kettunen 1985b).
 6 A tárgyalási jegyzőkönyv szerint a fi nnországi egyház meghatalma-
zott képviselői az ösztöndíjascsere újrakezdését javasolták. Az ügyet már 
a Pranter miniszterrel és a külügyminisztérium osztályvezetőjével foly-
tatott tárgyaláson is előhozták. Ők pozitívan álltak a kérdéshez, hangsú-
lyozták azonban, hogy nem az egyházak közti kérdésről, hanem államok 
és népek közti ügyről van szó. ,,A magyar–fi nn kulturális bizottságon 
keresztül kellene intézni.” Káldy szerint az ösztöndíjascsere szintén az 
országok közti kulturális szerződéshez volt köthető (KUO emlékeztető 
1965, Úti jelentések 1965–1970. Eal; KUO Ahti Auranen Káldy püspök-
nek, 8.4.1968.) Ösztöndíjascsere azonban a gyakorlatban szinte csak az 
egyházak közt valósult meg, és ezért nem szokták az általános kultu-
rális kapcsolatok kapcsán említeni ezeket. Finnországba már 1957-ben 
próbáltak ösztöndíjast hívni, de sikertelenül. Magyarországról megvolt 
a megfelelő személy, de a tervek mégsem valósultak meg.
 7 Koren–Voipio 1988, 142–145. o. Viljanen 2001, 90–99. o.

az oka, hogy tömeges gyűlések szervezését lehetetlennek, 
esetleg túl veszélyesnek tartották? 

Az 1965-ös évre és az akkori megállapodásra mint for-
dulópontra kell tekintenünk a fi nn- és magyarországi egy-
ház háború utáni történelmében. A magyarországi egyház 
saját beszámolója alapján 1965-ben elégedett volt a fi nn 
kapcsolatokkal.8

Az egyházak kapcsolatát mégis gyanú és bizonytalan-
ság jellemezte, ami Káldy püspök és Martti Simojoki érsek 
személyes kapcsolatában is látható volt. Egyik sem bízott a 
másikban. Simojoki a Káldyhoz fűződő kapcsolat mellett 
a félreállított Ordass püspökkel is folyamatosan szerette 
volna tartani a kapcsolatot, akivel korábban a Lutheránus 
Világszövetségben barátkozott össze. Ezt Káldynak kény-
telen-kelletlen el kellett fogadnia. Ugyanez azonban már 
nem vonatkozott a háború utáni első ösztöndíjasra, Antti 
Kukkonenre, aki az 1966–1967-es tanévben érkezett Ma-
gyarországra. Kukkonennek a magyarországi egyház fe-
lé irányuló kritikája, az egyháztörténelmet érintő szak-
dolgozata (1968) és Ordass Lajos Finnországba kicsempé-
szett önéletrajzi írásai valódi válságot okoztak az egyházi 
kapcsolatokban.9 

Noha a lelkészkonferenciákat közel harminc évig szü-
neteltették, nem szabad elfelejtenünk, hogy az egyházak 
közti szerződéskötést követő évben, 1966-ban a fi nnorszá-
gi egyház lelkészszövetsége kéthetes magyarországi kör-
utat szervezett lelkészeknek és gyülekezeti tagoknak. Ezen 
az egyházak közti megállapodásnak megfelelő társasuta-
záson harmincnyolc fő vett részt Finnországból. Lelkész-
konferenciáról persze nem volt szó, hanem csak turistaút-
ról (Koren–Voipio 1988, 173. o.). Ennek jelentőségét azon-
ban abból a szempontból lehet értékelni, hogy a legutóbbi 
lelkészkonferenciát közel harminc évvel korábban szer-
vezték meg, de a következőt már két évvel a társasutazás 
után, tehát 1968-ban. Nyilvánvaló, hogy egy nem hivata-
los turistaút csökkentette az előítéleteket, és egyengette az 
utat a hivatalosabb kapcsolattartás számára.

 8 Viljanen 2001, 99. o. A díszdoktori címek odaítélése utalás egy-
részt a helyzet normalizálódására, másrészt annak nehézségeire: Si-
mo jo ki érsek például lemondott a neki ajánlott doktori fokozatról. Ahti 
Auranen egyháztanácsost 1966-ban díszdoktorrá avatták Budapesten, 
Koren Emil esperest pedig a Helsinki Egyetem avatta díszdoktorává 
1967-ben. Figyelemre méltó, hogy Auranent a „régiek” körén kívülről 
választották díszdoktorrá. Neki sem ösztöndíjasi, sem ébredési mozgal-
mi háttere nem volt. Koren viszont a maga módján egyszerre képviselte 
a régit és az újat. Túróczyt távollétében már 1963-ban, a Lutheránus 
Világszövetség konferenciája keretében helsinki díszdoktorrá avat-
ták, doktori kalapját azonban csak az 1968-as lelkészkonferencia után 
kapta meg. Túróczyhoz hasonlóan Ordass püspök sem kapott utazási 
engedélyt a Lutheránus Világszövetség konferenciájára, noha ő volt a 
Lutheránus Világszövetség elnökhelyettese. Simojoki a maga részéről 
jelezte, hogy nem fogadná el a neki Budapesten szánt díszdoktori címet 
(Niiranen 2008, 417., 419. o.; Seppo 2012).
 9 Niiranen 2008, 415–417., 420. o.
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A konferenciák tipikus jellemzői

Mielőtt rátérek az egyes lelkészkonferenciák tárgyalására, 
szeretnék kiemelni néhány jellemzőt, amely mindegyik 
konferenciára vonatkozik. A konferenciákat nagyra érté-
kelik a résztvevő egyházakban, amit az is jelez, hogy a kon-
ferencián minden országból egy vagy több püspök is részt 
vesz. A konferencia megnyitó beszédét majdnem mindig a 
szervező egyház érseke vagy vezető püspöke tartja. A de-
legációk létszáma gyorsan betelik. A résztvevők kiválasz-
tása a különböző országokban némileg eltérően történik. 
Finnországban már az 1980-as évektől kezdve az a gyakor-
lat, hogy az egyház kinevezi a hivatalos delegáció tagjait. 
Ezen felül a fi nn lelkészszövetség szervezésében egy cso-
portos utat kínálnak, amelyre igény szerint bárki jelent-
kezhet. A többi országban tudtommal az egyház választja 
ki a résztvevőket. 

A program általában legalább két részből áll. Az első 
részt egy két-három napig tartó szeminárium képezi. A sze-
mináriumi részben minden alkalommal szerepelnek a részt-
vevő egyházak hírei, működése és helyzete a társadalomban. 
Ezeknek a beszámolóknak fontos szerepe van a kölcsönös 
megismerés, információmegosztás és egymás megértése 
szempontjából. Éppen ezek keretében valósulhatott meg a 
leginkább a kölcsönös láthatóvá és hallhatóvá válás. 

A konferenciák másik részét kirándulások és gyüle-
kezeti látogatások képezik. Ilyenkor a külföldi vendégek 
a helyi gyülekezetben prédikálnak. Így a résztvevők bete-
kinthetnek a helyi gyülekezetek életébe. A konferenciaje-
lentések alapján ezek a körutak és gyülekezeti látogatások 
mindig különösen jelentősek, és közelebb hozzák a látoga-
tókhoz a vendéglátó egyház életét.

1968 Budapest: békemunka

A háború utáni első, budapesti lelkészkonferencián 1968 jú-
niusában csak fi nn és magyar lelkészek vettek részt. Finn-
országból huszonegy lelkész és negyvenkilenc más ország-
beli küldött jött, összesen tehát hetven résztvevő. Körül-
belül harminc magyar lelkész volt jelen.10 A konferencia 
évében olyan volt a politikai lég kör Európában, hogy észtek 
vagy erdélyiek nem vehettek részt a konferencián. A kon-
ferencia központi témája – a fi nn- és magyarországi egy-
ház teológiai hangsúlyai és a ha gyományos egyházi beszá-
molók mellett – az egyházak békemunkája volt. Aimo T. 
Nikolainen professzor a béke fogalmáról a Bibliában, Pálfy 
Miklós professzor pedig a keresztény békekonferenciáról és 
Magyarország abban való részvételéről tartott előadást.11 

 10 Puntila 1968, 184. o. Voipio 1981, 8. o. Kettunen 2010a, 66. o. 
Kettunen 2010b, 66. o.
 11 Koren–Voipio (1988, 174. o.) szerint a többi előadás témái a kö-

A budapesti konferencia új szakaszt indított a lelkész-
konferenciák történetében, valamint az egyházi kapcsola-
tok szempontjából is jelentős volt. Ezért ennek a konferenci-
ának a tartalmát a többinél alaposabban ismertetem. A le-
véltári forrásokból kiderül, hogy a magyar lelkészek a fi nn 
lelkészszövetség lapjából értesültek a budapesti lelkészkon-
ferenciáról. Erről Magyarországon nem adtak hírt, és nyi-
tott kérdés volt, hogy kinek szabad a konferencián részt 
venni. A végeredmény az volt, hogy a konferencián a régi 
fi nnbarátok is részt vehettek. A magyarok azonban felfi -
gyeltek arra, hogy a fi nnek között nemigen voltak a koráb-
bi időkből ismerős nevek.12 Figyelemre méltó az is, hogy bi-
zonyos korábbi fi nnországi ösztöndíjasok (Csepregi Béla és 
Lupták Gyula) egyszer sem szólaltak fel a konferencián.13 

A tulajdonképpeni konferenciát követő körúton egy kis 
fi nn csoport a győri lelkészekkel együtt köszöntötte Túróczy 
Zoltán püspököt, akit a Helsinki Egyetem teológiai kara 
1963-ban távollétében avatott díszdoktorrá. A doktori kala-
pot így csak körülbelül öt évvel az avatás után kapta meg.14

Pálfy előadása egyértelműen apologetikus volt. Védte a 
prágai keresztény békekonferencián való részvételt, és vá-
laszolt az azt ellenző felvetésekre. Pálfy szerint többek közt 
azzal vádolták a békeügyet komolyan vevő keresztényeket, 
hogy Jézus Krisztus békéjét összekeverik a politikai béké-
vel, és rövid távú célzattal cselekednek, amikor a társadal-
mi életre koncentrálnak és törvényt alkotnak az evangéli-
umból. Pálff y éppen azt a nézetet kritizálta, hogy a keresz-
tények csak a lélek békéjéről beszélhetnének. A belső béke 
és a külső béke egybetartozik: ,,Meg kell békítenünk a szí-
vünket, és a megbékélés gyümölcse a külső béke. A földi 
béke Isten békéjének a következménye.” Pálfy erősen kiállt 
az ellen a nézet ellen, hogy a keresztényeknek és az egyhá-
zaknak csak az örök üdvösségről kellene gondoskodniuk, 
és a földi békét és jólétet félre kellene tenniük. „Az a ke-
resztény, aki a megváltást elválasztja a teremtéstől, Isten 
akaratát szűkíti le, és felhígítja az evangélium tartalmát.”15

A békemunka teológiai szempontjai mellett Pálfy is-
mertette a prágai keresztény békekonferencia 1958-as szü-
letését és a magyar protestáns egyházak részvételét a moz-

vetkezők voltak: Maunu Sinnemäki: Finnország teológiai arcai; Pertti 
Ranta: A fi nnországi egyház életéről; Káldy Zoltán: A magyarországi 
egyház helyzete és a lelki kérdések iránt érzett érdeklődés, valamint 
Prőhle Károly: A magyarországi egyház teológiai nézetei. Az általam 
megtalált levéltári anyag szerint Káldy témája azonban Egyházunk mai 
életének fejlődése és annak tartalma volt (Káldy 1968a, 5–9. o.; Káldy 
1968b), Sinnemäki pedig Békemunka az ökumenikus mozgalomban 
címmel tartott előadást (Sinnemäki 1968).
 12 OMA Laestadiana 17 Ac:1. Csepregi Béla Paavo Viljanennek, 1968. 
02. 08. és 1968. 07. 14.
 13 EOL KEH lelkészkonferencia 1968, 8. o.
 14 EOL KEH lelkészkonferencia 1968, 6–7. o. Koren–Voipio 1988, 
174–175. o.
 15 Pálfy 1968a, 2–3. o. Pálfy 1968b, 2–3. o. EOL KEH lelkészkonfe-
rencia 1968, 2–3. o. Pálfy 1968c, 117. o.
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galomban annak indulásától fogva. Pálfy szerint „a moz-
galom a világ szinte minden országának békeharcosait 
összekapcsolja”.16 Sokan mégis a prágai keresztény béke-
konferenciát akkor, és Csehszlovákia megszállása után is, 
inkább a szocialista országok egyházai közti békemun-
ka szervezetének tartották. Pálfy éppen ezektől a vádak-
tól akart szabadulni, és az előadását is ebből a szemszög-
ből szükséges néznünk.17

A Pálfy előadásában szereplő szempontok a prágai béke-
konferencia ökumenikus jelentőségéről Maunu Sinnemäki 
fi nn előadó részéről is támogatásra találtak. Szerinte a moz-
galom nemcsak vagy nem elsősorban a szocialista orszá-
gok, hanem az egész kereszténység békemozgalma (KUO 
Sinnemäki 1968, 7. o.). Később és különösen az 1968-as 
csehszlovákiai események hatására Sinnemäki is belátta, 
hogy a nyugati résztvevők jelenléte a mozgalomban jelen-
tősen lecsökkent (Sinnemäki 1986, 130. o.).

Juha Seppo egyháztörténész professzor Martti Si mo jo-
ki ról szóló, még ki nem adott életrajzi kutatásában (2012) 
magyar forrásokra támaszkodva azt állítja, hogy a magya-
rok azt remélték a lelkészkonferenciától, hogy felgyorsítja 
nemcsak a lelkészek békenevelését, de a fi nnországi egyház 
csatlakozását is a prágai békekonferenciához. Ha a buda-
pesti konferencia esetleg javított is a fi nnek megítélésén a 
prágai békekonferenciát illetően, Csehszlovákia megszál-
lása meghiúsította Finnország csatlakozását a mozgalom-
hoz. A fi nnországi evangélikus egyház később is csak meg-
fi gyelőként vett részt benne.

Káldy püspök előadásában határozottan védelmébe 
vette a magyarországi egyház új irányvonalát a szoci-

 16 Pálfy 1968a, 4. o. Pálfy 1968b, 5. o. Pálfy 1968c, 118. o.
 17 A fi nn egyház megfi gyelőjeként a prágai békekonferencián 1968 
tavaszán részt vevő Toivo I. Palo úti beszámolójában a következőkép-
pen jellemzi a konferenciát: „A csoport a világ több részéből gyűlik 
össze, és korántsem csak a szocialista országok képviseltetik magu-
kat, ugyanakkor a konferencia nyilatkozataiban elég erősen kitűnnek 
a szocialista országok számára fontos hangsúlyok.” (Palo 1968, 1. o.)

alizmus és az ateista társadalom viszonyai között. Ösz-
szesen öt különböző utat mutatott be, amelyeken a ma-
gyarországi egyház elindulhatott volna az új helyzetben. 
Ezek az utak: 1. „a nyílt tiltakozás útja”, 2. „az összhang 
útja”, 3. „a gettósodás útja”, 4. „az uralkodó egyház útja” 
és 5. „a diakónia útja”, amely utóbbit a magyar egyház a 
maga mérvadó irányaként választott.18 Ez Káldy szerint 
olyan „életmódot, viselkedésmódot” jelentett, amelyben 

az egyház szolga formájában tölti be Istentől kapott fel-
adatát. Káldy arra törekedett, hogy teológiailag megala-
pozza a diakóniai teológiát, és megnyerje számára a fi n-
nek megértését és támogatását.19 Ugyanez az irányvo-
nal tükröződött Prőhle Károly professzor előadásában 
Magyarország háború utáni teológiájáról, ami az egyhá-
zat „szolgáló egyházként” határozta meg (KUO Prhle 
1968, 16–19. o.).

A „békemunka” az akkori kelet-európai egyházak szá-
mára belépő volt a nemzetközi kapcsolatokba. Például Ed-
gar Hark észt érsek az 1981-es és az 1985-ös konferencián 
is a békemunka fontosságáról beszélt a saját egyházában 
(Kettunen 1985b). Akár tetszett, akár nem, ezt a témát kel-
lett előtérbe helyezni az egyházban. Az egyház tagjaiban 
azonban ellentétes érzéseket váltott ki a békemunka. En-
nek oka az volt, hogy amikor az állam békemunkáról be-
szélt és ideológiai szempontból az ateizmusra törekedett, 
a gyülekezeti tagok zavarónak érezhették azt, hogy az egy-
ház is ugyanarról a témáról beszél. Ösztöndíjas évem alatt 
hallottam, hogy egy, a békemunkában aktívan részt vevő 
lelkész a gyülekezetében az „ördög” ragadványnevet kap-
ta. Még az 1980-as években is előfordult, hogy néhány lel-
készt „békepapnak” neveztek.

 18 Káldy 1968a, 5–9. o. Káldy 1968b, 5–9. o.
 19 Tartalmilag nagyon hasonló volt Káldynak az 1981-es iisalmi lel-
készkonferencián megtartott előadása is: Egyház a mai Magyarorszá-
gon, teológiai hansúlyok (Káldy 1981).

1. táblázat. Lelkészkonferenciák és a résztvevők száma (a számok irányadóak)

Hely és év Finnország Magyarország Észtország Románia Inkeri Egyéb Összesen
Budapest 1937 77 több mint 100 27 – – 200

Lappeenranta 1939 13 9 4-6 1 – 30

Budapest 1968 21+49 30 – – – – 100

Iisalmi 1981 60 26 4 1 – 3 94

Budapest 1985 42 41 2 (1) – 2 87

Valkeala 1989 66 25 5 6 – 3 105

Otepää 1993 33 15 30 6 – 84

Budapest 1996 27 20 5 5 2 59

Lapua 2000 39 26 12 5 6 1 89

Kolozsvár 2004 22 26 5 45 5 2 105

Révfülöp 2008 29 24 4 4 5 2 68

Tarto 31 17 31 5 5 89

Összesen 460 359 131 79 23 13 1065
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Újabb hosszú szünet a lelkészkonferenciák sorában

Az 1968-ban tartott lelkészkonferenciát tizenhárom év szü-
net követte, habár a fi nnek már akkor meghívták a követ-
kező konferenciát Finnországba.20 Kérdés tehát, miért kö-
vetkezett be az újabb kihagyás. A dokumentumokból nem 
érzékelhető, hogy az 1968-as konferencia önmagában fél-
resikerült volna. Néhány szempontot azonban fi gyelembe 
kell vennünk.

Az 1968 augusztusában megrendezett konferencia csak 
bő két hónappal előzte meg Csehszlovákia megszállását 
– és ennek témája épp a békemunka volt. A konferenci-
án kiemelten foglalkoztak a prágai keresztény békekonfe-
renciával és a magyar részvétellel. Csehszlovákia válságát 
valószínűleg már akkor lehetett sejteni, de vajon őszintén 
beszéltek-e erről a konferencián? Ha nem így volt, utólag 
adódik a kérdés, vajon nem ez csökkentette-e a konferen-
ciatradíció folytatásának hitelességét, amikor tudjuk azt, 
hogy a fi nn egyház nagyon tartózkodóan viszonyult a prá-
gai békekonferenciához.

Egy másik, a konferenciatradíció folytatására és egyál-
talában a fi nn és magyar egyházi kapcsolatokra hatást gya-
korló ügy az ösztöndíjascsere. A háború utáni első ösztön-
díjas az 1966–1967-es tanévben, tehát egy évvel a lelkész-
konferencia előtt Antti Kukkonen volt. Koren szerint sokat 
vártak tőle, és Káldy püspök sok tanáccsal látta el, és buz-
dította arra, hogy ismerje meg a magyarországi egyház 
teológiai súlypontjait. A magyarországi egyház azt remél-
te, hogy Kukkonen a diakóniai teológiát kutatja majd.21 
Kukkonen sok időt fordított a kutatómunkára, de nem a 
diakóniai teológiáról írt, hanem a lelkészkonferencia után 
még ugyanabban az évben megírta szakdolgozatát a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház helyzetéről a háború utá-
ni időszakban.22

Koren szerint Kukkonen a szélsőséges szektás irányza-
tokhoz és a félreállított Ordass püspökhöz fordult, és dol-
gozatában egyoldalú forrásokra támaszkodott. Koren ne-
gatív jelenségként értékelte Kukkonen ösztöndíjas idejét 
(Koren 1986, 109. o.). 

Kukkonen dolgozata és a magyarországi egyház helyze-
téről Finnországban írt újságcikkei válságot teremtettek az 
egyházi kapcsolatokban, és táplálták a már korábban is lé-

 20 EOL KEH lelkészkonferencia 1968, 4. o. Puntila 1968, 185. o. 
Sinnemäki 1968.
 21 „Káldy püspök bőven tájékoztatta, és kérte, hogy teológiai irá-
nyunkkal foglalkozzék. Mindent megígért, de nem volt őszinte. Szélső-
séges szektás irányzatoktól Ordassig mindenütt megfordult. Teológiánk 
szigorú ortodox irányultságúnak tartotta, de a diakóniai teológiával 
nem foglalkozott. A gyülekezeti életet lélektelennek látta. Negatív je-
lenség volt.” Koren 1986, 109. o.
 22 Kukkonen 1968. Ezt az egyháztörténelmi szakdolgozatot 1968 
őszén, tehát a lelkészkonferencia után adták be a Helsinki Teológiai 
Karon.

tező előítéleteket.23 Amikor jómagam tíz évvel később ösz-
töndíjasként mentem Magyarországra, Káldy püspök első 
kérdése ez volt: „Antti Kukkonent ismeri?” Könnyű volt 
válaszolnom, mert nem ismertem őt. Kukkonen ösztöndí-
jas időszakának hatására az egyházak közti kapcsolatok-
ban és az ösztöndíjasok kiválasztásában óvatossá váltak. 
Finnországban nem minden évben hirdették meg nyilvá-
nosan a pályázatot, hanem engem is „meghívtak” ösztön-
díjasnak. A fi nnországi egyház azt szerette volna, hogy az 
ösztöndíjasok kiválasztása ne hasson negatívan az egyhá-
zak közti kapcsolatra. Értesüléseim szerint Magyarorszá-
gon ebben az időben egyrészt kötelezték a jelölteket az ösz-
töndíj elfogadására, másrészt nem feltétlenül hagyták azo-
kat kimenni, akik szerettek volna.

A lelkészkonferenciák 1960-as évek végén újraindult 
gyakorlata az 1970-es évek teljes időtartama alatt szüne-
telt. Minden bizonnyal hatással volt erre az 1970-es évek 
hűvös politikai légköre Európában. A fi nnugor lelkészkon-
ferenciák szervezése a politikai vasfüggönyön való átkelést 
jelentette volna. További okok az óvatosság és a kapcsola-
tokban létező feszültség a fi nn- és magyarországi egyház 
viszonyában.

A fejlődés az 1970-es években másképpen is alakul-
hatott volna. Az 1974-ben tartott európai biztonsági és 
együttműködési konferencia és a helsinki légkör hatha-
tott volna arra, hogy legkésőbb az 1970-es évek közepe 
után újrakezdjék a konferenciák szervezését. Valamilyen 
oknál fogva – valószínűleg az óvatosság és az előítéletek 
miatt – mégsem így történt. Érdekes és lényeges lenne te-
hát azt kutatni, vajon adnak-e a magyar források valami-
lyen magyarázatot erre.

Mint résztvevő emlékszem arra, hogy Martti Simojoki 
érsek 1977 őszén Helsinkiben az ösztöndíjascsere ötven-
éves fordulóján két jelentős javaslatot tett. Először is szor-
galmazta, hogy fi nn–észt–magyar lelkészkonferenciákat 
szervezzenek.24 Ezt a javaslatot éppen azért kell nagyon je-
lentősnek tartanunk, mert Simojoki az észtek meghívását 
javasolta ezekre a konferenciákra. Ez volt az első alkalom, 
amikor az akkori Szovjetunió területéről terveztek résztve-
vőket meghívni a konferenciára. Az 1937-es budapesti lel-
készkonferencián észtek is jelen voltak, de Észtország ak-
kor független állam volt. Most tehát a hidegháborús Euró-
pában először javasoltak olyan lelkészkonferenciát, amely 
a front mindkét oldaláról összegyűjtené a fi nnségi gyöke-
rű lelkészeket. A háttérben valószínűleg ott volt a fi nnor-
szági evangélikus egyház és az orosz ortodox egyház teoló-
giai tárgyalásainak hagyománya, valamint Simojoki érsek 

 23 Az újságcikkekben – többek közt az Uusi Tie újságban – Kukkonen 
törvénytelennek tartotta a magyarországi egyház vezetőségét, és kü-
lönösen erősen kritizálta Koren Emilt (Niiranen 2008, 415–416. o.).
 24 Suomalais-eestiläis-unkarilainen pappeinkokous 1977.
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szándéka, aki az észteket nemzetközi egyházi kapcsolatok 
felé akarta segíteni.

Simojoki másik javaslata teológiai tárgyalások indítá-
sát kezdeményezte a Magyarországi Evangélikus Egyház-
zal.25 Úgy emlékszem, hogy erre a javaslatra az előző év 
ösztöndíjasaként nekem is lehetett egy kis hatásom. Ar-
ra törekedtem, hogy az ösztöndíjas időmben a magyar di-
akóniai teológiát kutassam, de néhány hétnyi magyaror-
szági tartózkodás után arra jöttem rá, hogy ez nem lehet-
séges.26 Ugyanakkor felismertem a kutatás fontosságát, és 
arról Finnországban is jelentést adtam.

A háború után a magyar- és fi nnországi egyházban a 
teológiai gondolkodás néhány témát tekintve ellentétes 
irányba fejlődött. Magyarországon az egyház irányvona-
la egységes hangvétel és egyféle teológiai gondolkodás fe-
lé mutatott. Ez a diakóniai teológiában, személyesen pe-
dig jobbára Káldy püspök gondolkodásában és működé-
sében testesült meg. Az egyházi szolgálat, az egyházi vagy 
teológiai pályán való továbblépés csak úgy volt lehetséges, 
ha valaki azonosult ezzel a gondolkodással.27 Finnország-
ban a teológiai gondolkodás és az egyházi élet a többér-
tékűség és különbözőség felé fejlődött. Magyarországon 
úgy látták, hogy az egyháznak az állam felé csak egy arca 
lehet. Finnországban a népegyházi gondolkodás és mű-
ködés a különbözőség és sokrétűség felé vezetett. Azt hi-
szem, hogy ezek a tényezők a maguk részéről hozzájárul-
tak a távolodáshoz.

Ez a távolodási folyamat természetesen az egyházi ve-
zetők kölcsönös kapcsolataira is visszavezethető. Például 
Martti Simojoki érsek szívén viselte a magyar egyházzal 
és néppel való kapcsolatot. Ő azonban soha nem tudta el-
fogadni azt, ahogyan Magyarországon Ordass és Túróczy 

 25 Suomalais-eestiläis-unkarilainen pappeinkokous 1977. Raff ay Sán-
dor püspök már az első lelkészkonferencia idején remélte, hogy „teoló-
giai eszmecsere” kezdődik meg, de eredmény nélkül (Koren–Voipio 
1988, 96. o.).
 26 Kettunen 2010a, 58–59. o. Kettunen 2010b, 58–59. o.
 27 A saját következtetésem tehát eltér Prőhle nézetétől, miszerint az 
egyházban nem is törekedtek egységes teológiára. „Tudjuk azt is, hogy 
egyházunkban sem mindenki van ugyanazon a nézeten, mint amit most 
előterjesztettem, mert nem is akarunk uniformizált teológiát.” (Prhle 
1968, 19. o.) Káldy az 1960-as években készült interjúban hangsúlyozta, 
hogy magyar lelkészeknek külföldön azt a teológiát kell képviselniük, 
amit az egyházban kifejlesztettek (Viljanen 1969). Ebből azt a következ-
tetést vonhatjuk le, hogy a másképp gondolkozó lelkészek nem kaptak 
külföldi útlevelet, mert ahhoz püspöki engedély kellett.

püspökökkel bántak, akiket a barátaiként tartott számon. 
A viszonyoktól függetlenül Magyarországon járva mindig 
találkozni akart ezekkel a barátaival, amit viszont Káldy 
püspök nem nézett jó szemmel.28 Simojoki azt akarta, hogy 
a többi fi nn püspök is találkozzon Ordassal és Túróczyval, 
amikor Magyarországra látogatnak. Mindenki mégsem tett 
eleget az érsek kérésének.29 

Lehet, hogy éppen az egyház egységessé válásában és 
az Ordass és Túróczy püspökhöz való viszonyulásban lát-
szódik az, milyen szűk is volt a Magyarországi Evangéli-
kus Egyház mozgástere a hidegháború idején. Az egyes 
lelkészeknek éppúgy, mint az egyházvezetésnek nem volt 
sok választási lehetősége. Személyes emlékeimből tudom, 
hogy a személyes beszélgetésekből mennyire más egyház 
rajzolódott ki, mint a hivatalos előadásokból.30

Paavo Kortekangas püspök magyarországi látogatása-
kor, 1978 tavaszán tértek ismét vissza egy új lelkészkonfe-
rencia szervezésére Simojoki javaslatára. Kortekangas és 
Káldy együtt javasolták, hogy a konferenciát kifejezetten 
fi nn–magyar lelkészkonferenciaként szervezzék meg, de 
résztvevőket Észtországból is hívjanak meg. A konferen-
cia időpontjául 1980 augusztusát tervezték, így az Ágos-
tai hitvallás megjelenése évfordulójának megünneplésé-
hez kapcsolódhatott volna (KUO Kortekangas 1978, 5. 
o.). A tervezett konferencia és az előkészítő munkacso-
port titkáraként emlékszem, hogy mennyit gondolkodtak 
a konferencia nevén. Végül fi nn–magyar és nem fi nnugor 
konferenciáról beszéltek, hogy a Szovjetunió ne a fi nn-
ugor népek nemzeti érzületének felelevenítéseként értel-
mezze a konferenciát, és nehogy megakadályozza az ész-
tek részvételét.

Fordította Pap Kinga Marjatta

A hivatkozott művek teljes jegyzékét a tanulmány vé-
gén közöljük.

 28 Niiranen 2008, 414–417. o. Kettunen 2010a, 62–63. o. Kettunen 
2010b, 62–63. o. Amikor Simojoki 1965-ben Magyarországra látogatott, 
nem találkozott Túróczyval, aki éppen úton volt az Egyesült Államok-
ban. Néhányan – többek között Jussi Kuoppala – Finnországban úgy 
értelmezték, hogy Káldy ekkor szándékosan küldte Túróczyt az AEÁ-
ba (Niiranen 2008, 414. o.).
 29 Niiranen 2008, 418., 420–421. o.
 30 Kettunen 2010a, 58–67. o. Kettunen 2010b, 58–67. o.
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A hitvallás kifejező eszköze az írásos forma, a szóbeli közlés 
és a képzőművészet mellett az egyházi ének is mint dicséret 
(doxologia), tanítás (doctrina) és bűnvallás (confi teor). Ezért 
rövid előadásomban a hitvallási iratok és az énekek össze-
függésével szeretnék foglalkozni a teljesség igénye nélkül.1 
Kérdésfeltevésem: mennyire és hogyan közvetítik és tuda-
tosítják a magyarországi és az erdélyi 16–17. századi énekek 
a hitvallási tételeket? Hiszen az ének nemcsak confessio, ha-
nem egyúttal igehirdetés is. Természetesen nem kívánok a 
himnológia területére átmenni, hanem meg szeretnék ma-
radni a történeti teológián belül, még akkor is, ha a vizs-
gálódásom határterületeket súrol. Az időbeli elhatárolást 
a reformáció kezdeteitől számítva körülbelül 1675-ig adom 
meg, tehát Spener Pia desideria2 című munkájának megje-
lenési évéig, azaz a pietizmus kezdetéig. Miután csak rövid 
betekintésről van szó, ezért csupán az evangélikus egyház 
jelenleg érvényben lévő és használatos énekeskönyveinek 
anyagát vizsgálom. További kutatások célja lehetne az ének-
szerzőknek mindazon anyaga, amely nem került bele a mai 
énekeskönyvekbe. Tudatában vagyok annak, hogy a jelen-
legi válogatások, amelyek a 20. században készültek, már 
fi gyelembe veszik a hitvallásos egyház feladatát és igényeit, 
és nem nyújthatják a teológiai fejlődés részletes metszetét. 
Mint tudjuk, sok közös énekünk van a református egyház-
zal, ezenkívül a 16–17. században találkozunk költőkkel, akik 
konfesszionálisan nem mindig sorolhatók be az egyik vagy 
a másik egyházba, ezért nem sajátíthatók ki az egyik vagy a 
másik javára. Ha tehát a következőkben az evangélikus hit-
vallási iratokat idézem, az még nem jelenti azt, hogy a refor-
mátus hitvallási iratok teológiáját fi gyelmen kívül hagynám, 
hiszen sok helyütt párhuzam fedezhető fel.

A reformáció és annak nyomán a protestáns teológia 
megtartotta az óegyházi, ún. ökumenikus hitvallási ira-
tok érvényességét, és mint a hit summáját továbbra is ér-
vényben tartja azokat. Így az énekszerzők is megmarad-
tak ebben az összegyházi kontinuitásban. A reformáció 
hitvallási iratai követik az Istenről és a Szentháromságról 
szóló hitvallási tételek kijelentéseit. Tehát így „az isteni lé-
nyeg egységéről és a három személyről” tanítanak (CA I,1).

 1 Előadás Kolozsvárott 2004. november 3-án a teológiai disz dok-
torátus (doctor honoris causa) átvételekor.
 2 Spener, Philipp Jakob 1675. Pia Desideria oder Herzliches Verlan-
gen nach gottgefälliger Besserung der wahren Evangelischen Kirchen. 

1. A teremtő Isten (de Deo) dicsérete az énekek egyik 
központi témája. A teremtő Isten dicsérete a hitvallási ira-
tok szerint az ember válasza, reakciója Isten tetteire (Nagy 
káté I,10), így Luther szerint „mivel Isten adja, tartja fenn és 
őrzi meg napról napra mindazt, amink van, sőt azt is, ami 
a mennyben és a földön van: bizony tartozunk Neki azzal, 
hogy ezért szüntelenül szeressük, dicsérjük és áldjuk” (uo. 
I,19); „Isten teremtménye vagyok, vagyis Ő adta és szünte-
lenül fenntartja testemet, lelkemet és életemet, kis és nagy 
tagjaimat, minden érzékemet, szemet és értelmemet, és 
így tovább” (uo. II,13), valamint: „Isten az, akitől az ember 
minden jót vár és akihez minden bajban menekül” (uo. I,1).

Néhány példa erre: a Huszár (Anaxius) Gál 1574. évi 
énekeskönyvéből3 átvett ének:

„Ó, teremtő Atya Isten,
Ki Úr vagy földön és mennyben,
Bűneinkben tekints reánk,
Légy könyörülő jó Atyánk!” (EÉ 248,1)

A Tranoscius gyűjteményéből4 vett ének nemcsak a terem-
tő Istent dicséri, hanem az első hitágazat vigasztaló vonat-
kozását is kiemeli:

Teremtő Istenünk,
Édes Atyánk nekünk,
Hatalmas vagy,
Irgalmad nagy:
Ínségemben, szükségemben,
Kérlek, engem nem hagyj!

Szívem benned bízik,
Hozzád esedezik:
Én jó Atyám,
Ó, tekints rám,
Siralmamban, bánatomban
Légy kegyelmes hozzám!
Nálad lehetetlen,
Tudom, semmi nincsen.
Nyújtsd kezedet,

 3 A keresztyeni gywlekezetben valo isteni diczeretec es imadsagoc. 
[Komjáti], 1574.
 4 Cithara sanctorum, pijsně  duchownij staré y nowé. Lőcse, 1684.
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Mely hűn vezet,
Szüntesd bajom, bús sóhajom,
Te örök szeretet!

Enyhülést adj búmban,
Tűrést gondjaimban,
Hogy bajomban,
Bánatomban
Élő hittel, gyermekszívvel
Hozzád fohászkodjam!

Ha majd napom leszáll,
Mellém, Uram, te állj!
Menedékem
Te légy nékem;
Jézusomért, Krisztusomért
Üdvözíts az égben! (EÉ 345; EÉR5 285 )

A zsoltárok magyar nyelvre való átültetése a dicséretek 
hagyományát követi, mint például Sztárai Mihály éneke 
a 92. zsoltár alapján:

„Mely igen jó az Úristent dicsérni,
Felségednek, ó, Uram, énekelni,
Szent nevedet hálával emlegetni,
És mindenütt e világon hirdetni.”

Ugyanakkor összefonja a dicséretet a segítségért való ké-
réssel:

„Azért benned vetem reménységemet,
Csak tetőled várom segítségemet,
Mert te látod minden én szükségemet,
Meg is adod, tudom, üdvösségemet.” (EÉ 47,1.5; EÉR 6)

A 148. zsoltár Kanizsai Pálfi  János komáromi reformá-
tus püspök (1585?–1641?) nyomán a teremtő Istent dicsőíti:

„Dicsőült helyeken,
Mennyei paradicsomban
Akik vigadoztok
Véghetetlen boldogságban,
Kik tündököltök fényességben –
És nap, hold, csillag fenn az égen,
Áldjátok Istent fenségében!” (EÉ 50,1)

Az EÉR ezt más fordításban hozza: „Nap, hold, csillag, földi 
és égi tűz, fehér hó és záporeső, termő, szép hegyek, vizek, 
állatok – mind az Úristen nevét áldja.” (EÉR 4,6)

2. Az ökumenikus hitvallásoknak a Szentháromságról 
(de trinitate Dei) szóló tételét a reformáció hitvallásai kö-

 5 Evangélikus énekeskönyv (Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház).

vetik, így az énekek is, különösen azok, amelyek pünkösd 
és a Szentháromság ünnepköréhez csatlakoznak. Ebben 
a Nicea-konstantinápolyi hitvallás (Kr. u. 381) a fő alap.

Az egyik legismertebb, Batizi Andrástól (+1546 után) 
származó pünkösdi ének, a Jövel, Szentlélek Úristen nem 
hivatkozik a szentek közösségére (communio sanctorum), 
hanem – hasonlóan a Nagy kátéhoz (III,40kk) – a „vigasz-
taló Szentlélek Istent”, az igaz hitre tanítót, „Krisztus igaz 
ismeretére” tanítót énekli meg, aki a halálig biztatónk és 
oltalmazónk (EÉ 234; EÉR 517). Huszár Gál fentebb már 
említett éneke Krisztus megváltói érdemét összeköti az 
első hitágazattal, amikor a bűnöket említi, és Istentől vár-
ja a megváltást:

„Ó, teremtő Atya Isten,
Ki Úr vagy földön és mennyben,
Bűneinkben tekints reánk,
Légy könyörülő jó Atyánk!”

Csak ezután tér ki a második hitágazatra:

„Úr Jézus, áldott Megváltónk,
Egyetlenegy Közbenjárónk,
Ki értünk áldoztad magad:
Jó pásztor, tartsd meg nyájadat!”

Majd folytatja a harmadik hitágazattal:

„Szentlélek Isten, vezérünk, 
Lakozzál mibennünk, kérünk,
Növelj minket igaz hitben,
Szeretetben, reménységben!”

Végül doxológiával zár:

„A tied minden dicsőség
Földön, mennyen, te szent Fölség,
Tőled ered minden áldás, Téged illet az imádás.” 
(EÉ 248,1–3.5; EÉR 183)6

Ezért ez az ének nemcsak a Szentháromság dicséretére al-
kalmas. A „Krisztus, ki vagy nap és világ” kezdetű esti ének 
doxológiában foglalja össze a Szentháromságot:

„Dicsőség légyen Atyának,
ő szent Fiának, Krisztusnak,
Szentlélekkel egyetemben
Örökkön-örökké, ámen,
Örökkön-örökké, ámen!” (EÉ 109,6)7

 6 A keresztyéni gyülekezetben valo isteni dicheretec. Óvár, 1560.
 7 Debrecen, 1592.
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A hitvallási iratok hittételei a 16–17. századi magyarországi és erdélyi énekekben a

3. Krisztusról (de persone Christi) a Confessio Augustana 
ezt mondja: „két természet – az isteni és az emberi – van 
szétválaszthatatlanul összekötve egyetlen személyben, egy 
Krisztussá, ki valóságos Isten és valóságos ember” (CA 
III,2). Ugyanígy a Heildelbergi káté: „Isten örökkévaló Fia, 
aki valóságos és örök Isten, és az is marad” (35). A karácso-
nyi énekek kapcsolódnak ehhez a hittételhez, mint például 
Tranoscius éneke: „Isten elküldte Szent Fiát népéhez”, „Is-
ten jobbjáról / Miérettünk jött el / Fényes mennyország-
ból”.8 Máshol Jn 1,1 jelenik meg az énekben: „Az Ige ím 
testté lett”, majd folytatódik az istenfi úsággal: „Isten Fia, 
kérünk: / Légy a mi vezérünk, / Maradj mindig vélünk!” 
(EÉ 160,2.4; EÉR 109) Hasonlóan szól Batizi András éneke: 

„Jer, dicsérjük az Istennek Fiát,
A szép Szűznek drága szent magzatját,
E világnak áldott Megváltóját,
Bűnösöknek örök szószólóját!” (EÉ 363,1; EÉR 3) 

4. Krisztus hivatalával (de offi  cio Christi), azaz a megvál-
tással a reformátori énekek természetszerűen centrálisan 
foglalkoznak. Számos ilyen témájú ének, illetve énekrész 
található énekeskönyveinkben. Így például a „Mennyei ki-
rály születék” kezdetű ének az Ó- és Újszövetség közt ver hi-
dat: „A törvény beteljesedett, / Jézus népek váltsága lett…”9 
Néhány példa a Krisztus általi megváltásra vonatkozóan:

„Mert te miértünk meghaltál,
Véres áldozatot hoztál.
Te, ki így szerettél minket,
Ó, bocsásd meg bűneinket!”10

„Dicsőítünk, Krisztus, aki szenvedtél,
És megváltást bűnből így szerzettél!
Király vagy és Úr vagy örökre.
Tekints szánva minden bűnösre!
Urunk, irgalmazz nekünk! […] 

Szűz Mária drága, tiszta Virága,
Kegyelemnek áldott, nagy Királya
Vétkeinkért halt a kereszten,
Hogy örök Megváltónk ő legyen.
Urunk, irgalmazz nekünk!”11

A helyettes elégtétel (satisfactio vicaria) fejeződik ki Pécseli 
Király Imre (1590?–1641) énekében:

„Értünk egyedül szörnyű kínt szenvedtél,
Megfeszíttetvén töviset viseltél,
 8 Szlovák ének: Tranoscius 1636. EÉ 159; EÉR 109.
 9 EÉ 180,2; EÉR 124. Várad, 1648.
 10 EÉ 196,3; EÉR 504. Batthány-kódex, 1600 körül.
 11 EÉ 199,1–2. Tranoscius, 1636.

Mi bűneinkért véreddel fi zettél,
Megölettettél.” (EÉ 365,2; EÉR 331)

Id. Ács Mihály (1646–1708) nemescsói lelkész Jézus meg-
tartó kegyelmében bizakodik:

„Ha ellenségnek volnék torkában,
Ha a halálnak volnék markában:
Semmit nem félnék, mert ott is nékem
Te volnál, Jézus, hű menedékem.” (EÉ 372; EÉR 303)

Hasonlóan egy másik énekben:

„Kihez folyamodjam kívüled, Krisztusom?
Ilyen beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom.
Ezer fekély rajtam, ki által tisztuljak?
Veszélyes veremből ki ád szabad utat?” (EÉ 413; EÉR 243)

Egyenesen Jézushoz intézett imádság egyik példája:

„Könyörülő Jézusunk,
Téged kér szívünk, szánk,
Halld meg buzgó fohászunk,
Légy kegyelmes hozzánk!”12

5. A Szentírást (de scriptura sacra) a CA előszava mint a 
tanítás alapját említi: „…így tanítottak nálunk minded-
dig a Szentírás, Isten tiszta igéje alapján.”13 A megvizsgált 
énekekben viszont nem találtam nyomát a sola scriptura 
elvének. Szkhárosi Horvát András református prédikátor 
(†1549?) „Semmit ne bánkódjál” kezdetű éneke egyik mon-
datát lehetne talán ide sorolni: „Siess most mihozzánk, 
Krisztus, segélj minket, / A te szent igéddel növeljed hi-
tünket…” (EÉ 261,5; EÉR 190,1) 

6. Ezek után forduljunk a hitvallási iratok további, a 
reformáció teológiájában kiemelkedően fontos sarkkövei-
hez. A dogmatikai loci alapján tehát: de statu corruptionis, 
de peccato originis, valamint de servo et libero arbitrio. Itt 
már sokkal diff erenciáltabbak a hitvallási iratok teológi-
ai pozíciói:

A CA pelágiánusok ellen megfogalmazott cikke szerint 
„a származás természetes rendjében minden ember bűnös-
nek születik” (CA II,1). A skolasztika ellen, amely szerint a 
bűn csak egy általános diszpozíció és a teremtésbeli tökéle-
tesség hiánya, megállapítja: „Ez az eredendő betegség vagy 
romlás valóságos bűn, kárhozat, és örök halált hoz most is 
azokra, akik a keresztség által és a Szentlélektől újjá nem 
születnek.” (CA II,2) A megigazulásról pedig ezt mondja: 
„az emberek nem igazulhatnak meg Isten színe előtt sa-

 12 EÉ 98. Tranoscius, 1653.
 13 CA előszó, 8. Lásd FC Epitome Summ. Begr. 7: „a Szentírás az 
egyetlen bíró, az egyetlen szabály és zsinór.”
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ját erejükből, tulajdon érdemeik alapján, hanem ingyen, 
Krisztusért, hit által igazulnak meg, ha hiszik, hogy Isten 
kegyelmébe fogadja őket, és megbocsátja bűneiket a Krisz-
tusért, ki halálával elégtételt adott bűneinkért.” (CA IV,1–2)
A bűnbocsánattal és a megigazulás kérdésével megítélésem 
szerint sokkal több ének, illetve énekrész foglalkozik, mint 
a Szentháromság és az isteni lényeg kérdésével. Ez termé-
szetszerű, hiszen a reformáció központi felismeréséről van 
szó. Nagybánkai Mátyás (lelkész és tanító Nagyszombat-
ban 1560 körül) a 71. zsoltár parafrázisában 1570-ben írja:

„Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben!
Te szent Fiadért légy segítséggel: ne essem kétségbe,
Mert mindenfelől, látod, Úristen, vagyok kísértésben! […]

Tudom, előtted úgy, mint magamban, bűnös ember vagyok,
De Krisztus Jézus szent haláláért nálad kedves vagyok,
Mert őáltala gyermeked vagyok, örökösöd vagyok.” 
(EÉ 79,1.4)

Th urzó György (1567–1616) énekében pedig ezt olvassuk:

„Gyötrődik az én lelkem
A bűn rabságában.
Végy irgalmadba engem,
Istenem, erős váram! […] 

Én Uram, tőled várok
Vigasztalást, erőt,
Te megeleveníted
A gyengét, csüggedőt…” (EÉ 410,1.2)

Pécseli Károly Imre karácsonyi énekében a megigazulást 
énekli meg:

„Ez az Úr Jézus, igaz Messiásunk,
Általa lett sok bűnünkből váltságunk,
A mennyországban örökös lakásunk,
Boldogulásunk.” (EÉ 158,4) 

A pelágiánusok és a skolasztika felfogása a bűnről és az 
eredendő bűn nem témája az énekeknek, legalábbis nem 
találtam rá utalást. A bűn eredete egy 1553. évi kolozsvári 
ének szerint az ember: „Az Úr vetett íme minket nagy ár-
vaságra, / Mert Istennek nem akartunk térni útjára.” (EÉ 
403,2) Ebben a jeremiási siraloménekben a bűn nem más, 
mint az Istentől való eltávolodás. Ugyanígy a többi idevo-
natkozó ének szerint is a bűn nem más, mint az ember en-
gedetlensége. Ezért bűnbocsánatért kell fohászkodni. Az 
énekek egyrészt egyenesen Istent kérik: „Mindenható Úr-
isten, mi bűnös emberek / Gyónást és vallást teszünk, mint 
töredelmesek.” (EÉ 405,1) Balassa Bálint (1554–1594) szintén 
Krisztus közbenjárása nélkül fordul Istenhez:

„Ó, én kegyelmes Istenem,
Mely igen megvertél engem!
Kegyelmezz meg már énnékem,
Ne hagyj bűnömben elvesznem!” (EÉ 406,1)

Más énekek Istent a Krisztus általi megbocsátásért kérik:

„Irgalmazz nékünk, szegény bűnösöknek,
Törvényed ellen védjen meg kegyelmed! […]

Szent Fiad vére, töviskoronája,
Kínszenvedése, keserves halála
Álljon ítélő haragod elébe,
S hívjon békére!”14

Vagy:

„Uram Isten, siess
Minket megsegíteni
Minden szükségünkben,
Krisztus Jézusért,
Mi Urunkért
És Megváltónkért!”15

Vagy maga Krisztus a megszólított Pécseli Károly Imre 
énekében:

„…Ó, drága Jézus, Istennek Báránya,
Te vagy lelkünknek igaz Megváltója,
Szabadítója.

Értünk egyedül szörnyű kínt szenvedtél,
Megfeszíttetvén töviset viseltél,
Mi bűneinkért véreddel fi zettél,
Megölettettél.” (EÉ 365,1–2)

Tranosciusnál pedig ezt találjuk:

„Könyörülő Jézusunk,
Téged kér szívünk, szánk,
Halld meg buzgó fohászunk,
Légy kegyelmes hozzánk!” (EÉ 98,1)
 
A CA szerint az embernek szabad akarata van, de „nincs 
ereje, hogy a Szentlélek nélkül megvalósítsa az Isten szí-
ne előtt érvényes vagy másképpen lelki igazságot” (CA 
XVIII,1–2). A Battyhány-kódex (1600 körül?) egyik éneke 
szerint a Krisztus által adott Szentlélek képes az embert 
megújítani, nélküle nincs élet a földön:

 14 EÉ 411,2–3. Tranoscius.
 15 EÉ 80,1. Huszár Gál énekeskönyve, 1574.
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„Mostan néked mi könyörgünk,
Szent nevedért esedezünk:
A te Szentlelkedet adjad nékünk! […]

Mi szívünket megújítsa,
És sebeinket gyógyítsa:
Bűnös életünket megjobbítsa!” (EÉ 366,2–3) 

A CA az egyházi szolgálatról (de ecclesia) így vélekedik: az 
evangéliumhirdetés és a szentségkiosztás szolgálata szük-
séges, „hogy a hitre eljussunk. Mert az igén és a szentsége-
ken mint közvetítő eszközökön keresztül kapjuk a Szentlélek 
ajándékát.” (CA V,1) Szkhárosi Horvát András az egyházat 
Krisztus által megvédve látja: „Oltalmazza Krisztus az ő szent 
egyházát, / Miként a jó pásztor az ő juhocskáját…” (EÉ 261,4)

„Örvendjünk mind őneki
Istenes, hívő buzgósággal,
Mert közöttünk lakozik
Az Anyaszentegyházban! […]

Dicséret és dicsőség
Légyen tenéked magasságban,
Dicséret és tisztesség
Az Anyaszentegyházban.”16

 16 EÉ 276,2.5; EÉR 543. Bártfa, 1593.

Összefoglalásul néhány észrevétel:
– A megvizsgált énekek nem viselik a hitvallási iratok oly 
sokszor jellemző polemikus jellegét. Az „elvetjük” (dam-
na mus) végkövetkeztetés, azaz a máshogyan tanítókat el-
ítéljük kitétele is hiányzik. 

– A megvizsgált 49 ének sokszor kis dogmatikát tük-
röz, és így tartalmilag nem sorolhatók be egészükben csak 
egyetlenegy dogmatikai locus kategóriájába. A legtöbb 
ének magában foglal több hittételt is.

– Luther hármas elvéből a solus Christus és a sola gratia 
érvényesül.

– Nem található az énekeskönyvben sem a keresztség-
gel, sem az úrvacsorával kapcsolatosan 16–17. századi ma-
gyarországi vagy erdélyi ének.

– Az énekköltészet a hitvallásosság fejlődésének tük-
re és annak továbbadása, nem pedig a hitvallási iratok ki-
alakulásának egyik területe.

– Mégis érzékelhető a hitvallási tételek különbözősé-
ge, sokszor egymástól való igen fi nom eltérése. Ez továb-
bi kutatás tárgya lehetne, összehasonlítva a már a beveze-
tőben említett, de itt nem elemzett és énekeskönyvekben 
nem szereplő énekekkel.

Előadásomat Luther szavaival zárom: „Tota nostra ope-
ra tio confessio” – valamennyi cselekedetünk hitvallás (WA 
57,137).

Szerepek
Női jelleg a lelkészi szolgálatban*

g  N O V O T N Y  D Á N I E L

Férfi atlanság

A rendelkezésemre álló mintából kiinduló extrapoláció 
alapján arra következtetek, hogy ezt a 2012-es kötelező 
LMK-témát rajtam kívül csak női előadók dolgozták fel. 
Vajon ez tényleg ennyire szükségszerű? Vajon ez a tény 
önmagában nem árul el valamit a témához való egyházi 
viszonyulásunkról? Tényleg „ciki”, hogy férfi  létemre fog-
lalkoztat ez az ügy? Sőt nem is egyszerűen foglalkoztat, 
hanem egyenesen úgy érzem, kifejezetten férfi ként van-
nak kérdéseim és meglátásaim a témában. Nem árulok 
zsákbamacskát: hagyományos értelemben tulajdonképpen 

 * Előadás a Budai, a Pesti és az Észak-Pest Megyei Egyházmegye 
lelkészi munkaközösségének együttes ülésén.

nemem árulója vagyok, Jézussal összhangban én is egyér-
telműen elítélem a férfi központú mediterrán patriarchális 
dominanciát, és én is harcolni igyekszem az ebből fakadó 
egyenlőtlenségek, igazságtalanságok ellen. Saját hitval-
lásom szerves részét képezi az emberi érték és méltóság 
szempontjából történő nemi, faji vagy bármilyen megkü-
lönböztetés elleni küzdelem.

Ennek ellenére férfi asan be kell vallanom, hogy a gen-
der témának a legkevésbé sem vagyok szakértője. Az alábbi 
szubjektív gondolatok mindössze az eddigi élettapasztala-
tomból és a vallástörténeti ismereteimből fakadnak. Termé-
szetesen érdekel a téma, olvastam, hallgattam róla arány-
lag sokat, de lényeges rögzíteni, hogy amit itt megfogalma-
zok, az jó eséllyel nem illeszkedik semmilyen tudományos 
koncepcióba. Sőt ezen előadásom igazából semmilyen vá-
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laszt nem tartalmaz, csak kérdéseket, és a reményem is 
csak annyi, hogy talán pár gondolatot sikerül elindítanom.

Még azt is be kell vallanom, hogy a téma iránti érdek-
lődésem miatt valójában nem érzem magam férfi atlannak. 
Természetesen minden ember rendelkezik nőies és férfi as 
vonásokkal; magam rég túl vagyok azon, hogy ezek ben-
nem megvalósuló egyensúlyát elfogadjam, négy csodás 
gyermekem büszke apjaként pedig úgy gondolom, nincs 
mit kompenzálnom ezen a téren.

Axiómák

Először néhány fogalmat kell tisztáznunk, hogy a gon-
dolatmenetem, vagyis inkább a kérdésfeltevésem érthe-
tő legyen.

Női jellegen nem a biológiailag egyértelmű külső sa-
játosságokat, hanem egyfajta minden emberben fellelhe-
tő, kevésbé vagy erősebben megnyilvánuló női szemlé-
letmódot értek. Ez a megfogalmazás az európai gondol-
kodásban meglehetősen zavarba ejtő, kényes téma, sem 
a világi, fi lozófi ai, sem az egyházi, teológiai beszéd nem 
szívesen ingatja meg az egyértelmű nemi kettéválasztás 
bennünk is mélyen kódolt, szilárd dogmáit. Bármely eu-
rópai fi lozófi a- vagy teológiatörténeti korszakot szemlél-
ve azt látjuk, hogy a nemek férfi  és női jellege a priori, vi-
tathatatlan kategóriáknak számítanak.

Ennek okát egyértelműen a férfi nem biológiai helyze-
téből adódó kompenzációs görcséből fakadónak érzem. 
Mivel a nők a szexuális aktus során a befogadó szerepet 
töltik be, számukra a valósággal való kapcsolat már a lé-
tezésükben eleve mélyen egzisztenciálisan kódolt. Míg a 
behatoló férfi  egzisztenciálisan is elveszít valamit, addig a 
befogadó nő otthonává, edényévé, fészkévé válik ennek a 
létezésnek. Természetesen a várandósság, az új élet hordá-
sa és persze maga a szülés tovább mélyíti ezt a valósággal 
való szerves kapcsolatot. Ezzel a valósággal szemben újra 
és újra talajt vesztő férfi  számára újra és újra bizonyítani 
kell létezésének jogosságát. Ebből fakadnak aztán a férfi -
as játszmák, kezdve az erő és bölcsesség előjogainak hor-
dozásával; folytatva a nő és a születés mellé rendelt ne-
mes védelem lovagi eszméjének képviseletével, amelynek 
alapján egy időben társadalmi méretekben meg is gya-
lázzuk (eugenika) vagy éppen következetes módon irtjuk 
(boszorkányüldözés) ezeket a védendő nőket; egészen a 
legkegyetlenebb háborús játékokig, amelyeknek sokszí-
nű, sokféle szintjén mindenféle férfi  megtalálhatja a szá-
mára legtesthezállóbb kompenzáció kielégülését. Egy szó 
mint száz, a férfi kompenzáció társadalom- és kultúrafor-
máló cunamija közepette itt, Európában nehezen beszé-
lünk a két nemi jelleg összhangjáról.

A defi nícióm a női jelleg természetéről ennél sokkal 
több értelmet hordoz a keleti gondolkodás számára, ahol 
például a taoizmusban a jin és jang jelleg igazán sosem vá-
lik ketté, hanem mindig valamiféle egymással kölcsönha-
tásban maradó kettősségben jelenik meg, amely harmo-
nikus egységet teremtve alkotja az egyént. Ennek az egy-
ségnek a harmóniája adja az identitás erejét, stabilitását. 
Legalábbis egy keleti, nem arisztotelészi gondolkodás szá-
mára. Mi, férfi ak itt, Nyugaton, azt hiszem, inkább vala-
mi fertőzésre gyanakszunk, ha a bennünk felbukkanó női 
jelleg kerül szóba, és azt is gondolom, hogy ez nem kevés-
bé van így az erős öntudatú nők felháborodásával, amikor 
férfi  jellegük válik témává.

A másik rögzítendő axióma a szerep fogalma. Szere-
pen egy olyan funkciót értek, amit a társadalom és a kul-
túra hoz létre az adott kisebb vagy nagyobb közösségben. 
Véleményem szerint – és nemcsak elismerem ennek vi-
tatható voltát, de állok is a vita elébe – előbb van a szerep 
és csak utána a személy. Nem a személy alakítja ki az ön-
magából, a saját személyiségéből fakadó szerepet, hanem 
a közösség elvárásai, szükségletei generálta szerep „találja 
meg” az azt leginkább betölteni képes személyt. Persze ez 
nem kézenfekvő, jól leírható törvényszerűség, inkább va-
lami dinamikus folyamat, amelyben a szerep mindig ki-
sebb vagy nagyobb mozgásteret biztosít az azt betöltő sze-
mély számára, miközben mindkettő képes változni, és alá 
is van vetve a változásnak.

Az előadásom központját alkotó táblázatban tíz női 
lelkészi szerepet különböztetek meg. Ezek fő irányvo-
nalát pár szóban jellemzem csak, de azt remélem, így is 
érthető, felismerhető lesz az adott szerep, amelyre uta-
lok. Leginkább arra számítok, hogy magunkat, esetleg 
ismerőseinket elég jól el tudjuk helyezni ebben a rend-
szerben. Hangsúlyozom, hogy nem határozottan elkü-
lönülő szerepekről van szó, lehetnek köztük keveredések 
és átfedések, de a lényegüket tekintve mégis elég mar-
kánsak. Másrészt az adott szerepen belül is vannak, le-
hetnek különbségek az azt betöltő személyek között. Il-
letve egy harmadik szempont, hogy egy személy az adott 
helyzettől függően többfajta szerepet is betölthet, egy-
szerre megtalálhatunk különböző irányultságokat ma-
gunkban vagy másokban.

Az alábbi kördiagrammal csak azt kívánom érzékel-
tetni, hogy a tíz szerep valójában öt párt alkot, minden 
szerepnek megvan a maga ellentéte, amely vele szemben 
helyezkedik el a köríven. Továbbá ezen a köríven a sze-
reppárokat olyan módon helyeztem el, hogy egy adott 
szerep szomszédságában az a két szerep áll, amelyek-
kel meglátásom szerint a leggyakrabban kölcsönhatásba 
kerül, amelyekkel a legerősebb az összemosódás és átfe-
dés lehetősége.
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A tíz szerep az alábbi táblázatban függőlegesen alkotja a 
kördiagram szembenálló párjait. A szerepeket most kü-
lön nem részletezem, a táblázatban a szerep neve alatt a 
kulcsszavakba sűrített attribútumok olvashatók. Ízlelges-
sük ezeket a szavakat. Alattuk egy-egy vallástörténeti, il-
letve fi lmillusztráció látható, a szerep könnyebb megérté-
se érdekében. 

A szerepparadoxon

Gondolatmenetem lényegét egy megállapítás alkotja, amit 
szerepparadoxon névvel illetek. Sokszor érzem, hogy a 
nők – persze férfi ak is ugyanúgy, de sokkal feltűnőbb, 
egyértelműbb módon nők, sok lelkésznő pedig kifejezetten 
– egyfajta stabil önazonosságot találnak egy különös önel-
lentmondást hordozó helyzetben: azokban a szerepekben, 
amelyek egyrészt a körülmények kényszeréből fakadnak, 
másrészt mégis teljes odaadással, önként vállalt tényezők. 

Ezen szituációk első mozzanata, amikor nők a körül-
mények összjátékaként bizonyos, gyakran degradáló vagy 
megalázó szerepbe kényszerülnek. De ha a szerep nem is 
ilyen negatív, a körülményeknek való kiszolgáltatottság, a 
teremtettségünkbe rekesztett szabadságtól való megfosz-
tottság szerintem mégis túl nagy ár. Bármilyen módon ér-
tékeljük is az adott szerepet, mégiscsak a kényszer szülöt-
te, és a racionalitás azt sugallná, hogy meneküljenek be-
lőle. Ehelyett, második mozzanatként épp az ellenkezője 
történik: teljes szívvel és lélekkel, lényükkel és identitásuk-
kal lelkesen vállalják az adott szerepet. 

Erre szent kifejezéseink is vannak, mint az engedel-
messég és a szolgálat, amelyek mind a mai napig az egy-
ház tekintélyes hatalmi struktúrájának szilárd tartópil-
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lérei. A társadalom, az egyház vagy bármely közösség a 
neki megfelelő szerepek erősítésével, a szerepparadoxont 
kihasználva és a megfelelő kifejezéseket zászlóra tűzve ko-
moly tömegeket tud sikeresen befolyásolni, tekintélyes vi-
lági hatalomra tud szert tenni. De ez az irány már egy má-
sik dolgozathoz vezet…

A szerepparadoxon kettős csapdája szerintem min-
dennapi tapasztalatunk, remélem, érthető, hogy mire 
gondolok. De konkrét példát is tudok mondani. Mind 
édesanyám, mind feleségem édesanyja erősen mutatja a 
szerepparadoxon tüneteit. Anyai szerepüknek annyira lel-
kes kiszolgáltatottjai, hogy ha véletlenül a saját szórako-
zásuk, kikapcsolódásuk, kényelmük, a saját örömük ke-
rülne előtérbe, azonnal lelkiismeret-furdalásuk, sőt egye-
nesen komoly bűntudatuk lesz, míg az anyai/nagymamai 
szerepből fakadó kellemetlenségeket, szenvedéseket egye-
nesen valami mély, személyes megigazulásként élik meg. 
És ez nem azt jelenti, hogy a gyermekekért/unokákért 
vállalt szenvedés nem is szenvedés, hogy az valahogy a 
szerep következtében varázsütésre valós örömmé válto-
zik át, egyszerűen csak az a megnyugvás jár a ténylege-
sen megélt szenvedéssel, hogy így helyes, így van rend-
jén, betöltöttem a szerep megkövetelte rendet. (Hasonló 
mintát követ például Dosztojevszkij szenvedést megne-
mesítő etikája.)

Úgy érzem, hogy a szerepparadoxon a lelkészi karunk-
ban is bőszen szedi áldozatait. És ebben a tendenciában 
különösen feltűnőnek érzem a női lelkészek kiszolgálta-
tott helyzetét. Ha más értelme nincs is a gondolataimnak 
és a fenti táblázatnak, mint hogy valamilyen tükröt tu-
dok tartani magunk elé, akár a szerepparadoxon csapdá-
jába került lelkésznők vagyunk, akár esetleg azok, akik 
felháborító természetességgel így kezelik őket, akkor azt 
hiszem, elégedett lehetek. Hátha egy hajszálnyit előmoz-
dítható a méltó bánásmód, egymás tényleges megbecsü-
lése, tisztelete…

Kérdések sora

Tapasztalataim alapján hangot kell adnom annak a meg-
győződésemnek, hogy a női lelkészek olyan speciális, sa-
játos értékeket képesek hozzáadni a lelkészi szolgálathoz, 
amire a férfi  lelkészek rendszerint képtelenek. Vallom azt, 
hogy egyházunkban a nők lelkésszé szentelése olyan lehe-
tőségeket biztosít nekünk, amelyektől például római kato-
likus testvéreink el vannak zárva. 

Ezért kérdés az, hogy vajon milyen szempontok moti-
válták a nők lelkésszé szentelésének bevezetését. Vajon a 
körülmények kényszere hozta magával (kritikus lelkészhi-
ány problémájának csökkentése)? Vagy a véletlenek szeren-
csés összjátéka (agilis, teológiát végzett nők ügyesen tud-
tak kiállni magukért)? Vagy az egyházvezetésünk tényleg 

a női lelkészségben rejlő értékek megjelenésére, felszaba-
dítására vágyott? (Finoman fogalmazok: semmi erre uta-
ló jellel nem találkoztam eddig.)

Miért lett annak idején (1920-as évek?) „engedélyez-
ve”, hogy nők elvégezzék a teológiát? A kérdések itt is 
ugyanezek.

Vajon a lelkésznők mit tudnak erről? Hol helyezik el ma-
gukat? Mit gondolnak, az egyházuk (közvélemény? vezető-
ség? férfi  lelkészek?) hol és hogyan helyezi el őket?

Ezekre a kérdésekre nem tudok és nem is akarok ér-
demben válaszolni. Nem azért, mert nem lehet kinyo-
mozni a helyes válaszokat, hanem azért, mert nem az én 
dolgom és felelősségem megválaszolni őket. Viszont úgy 
érzem, hogy ha másnak nem – márpedig még senkitől 
sem hallottam, hogy feltenné ezeket a kérdéseket –, ak-
kor talán nekem feladatom kérdezni. Lehet, hogy a sze-
repkategóriák kényszerítő sodra főleg azért működik 
ilyen jól, mert a szerepeket betöltő személyeknek sej-
telmük sincs, mit tesznek, mibe kényszerültek, az adott 
szerepben honnan jöttek, merre tartanak és milyen cé-
lokat szolgálnak.

Levezető történet magyarázattal

Lelkésznő barátom mesélte saját életéből a következő anek-
dotát. 

Világéletében iszonyatosan izgult minden vizsga és dol-
gozat előtt. A zárószigorlata előtt már első gyermekét vár-
ta. Férjével utazott a vonaton fel Pestre, a nagy vizsgára, 
és neki is feltűnt a szokatlan nyugalma. Meg is kérdezte:

– Hogy lehet, hogy ennyire nem izgulsz a záró szi-
gorlatod miatt?

– Tudod, a hasamban több van, mint a professzorok 
fejében összevéve… – válaszolta hirtelen és ösztönösen.

Több szempontból is zseniális ez a meglátás. Először 
is a maga lázadó módján tökéletesen érzékelteti a saját női 
helyzetét egy férfi ak uralta struktúrában. Másodszor meg-
mutatja, hogy habár készen várja a szerep, amelyet rászab-
tak, amelyet a már betöltött teológus szerepe alapján köte-
lessége lenne folytatnia, mégis egy könnyed huszárvágás-
sal ellép a kényszerítő erők elől, és abban a helyzetben saját 
utat választ. Harmadszor szépen hangsúlyozza a nők való-
sághoz való összehasonlíthatatlanul szorosabb kötődését. 
Negyedszer pedig tökéletes példa a női gondolkodásra, a 
szabadságra, ahogy irracionálisan, mégis mélyen rátapint-
va az igazságra reagál ad az adott helyzetre.

Természetesen a fentiek csak az én önkényes magya-
rázataim, önkényes gondolataim és kérdéseim után. Lel-
késznő barátom semmiféle fi lozófi át nem kívánt kinyilat-
koztatni. De talán maga a helyzet jó végpont ennek az elő-
adásnak a végére, ahol olyan szerepekről gondolkodtunk, 
amelyekbe a környezet kényszerít személyeket.
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Az ókori Kelet nagy kultúrái folyamvölgyekben jöttek lét-
re, ahol a víz állandó adottságként volt jelen. A Tigris és 
az Eufrátesz, a Jangce és az Indus egyként az élet lehető-
ségét jelentették a partjaikon élők számára. És természe-
tesen Hérodotosznak is messzemenően igaza volt, amikor 
Egyiptomot a Nílus ajándékának nevezte. Ám Palesztina 
esetében teljesen más földrajzi helyzettel találkozunk. Az 
Ószövetség világát nem nevezhetjük a Jordán ajándéká-
nak, s ennek több oka is van. Egyfelől a Jordán még alsó 
szakaszán is keskeny, csekély vízhozamú folyó. Másfelől 
egy mély, igen nehezen megközelíthető árokban folyik, 
így az ókor folyamán elképzelhetetlen volt felhasználni 
vizét mondjuk arra, hogy Jeruzsálem környékét, amely 
1100 méterrel magasabban fekszik, öntözni lehessen vele. 
A folyóvíz helyett az eső jelentette az életet az ószövetségi 
kor embere számára. Nyilván nem véletlen, hogy a Mózes 
első könyvében másodikként olvasható teremtéstörténet 
szerzője magától értetődő módon írja: „Amikor az Úristen1 
a mennyet és a földet megalkotta, még semmiféle mezei fű 
nem volt a földön, és semmiféle növény nem hajtott ki, mert 
az Úristen még nem bocsátott esőt a földre.” (1Móz 2,4a–5)

Az eső tehát minden élet alapja, s amíg ezt Isten nem 
bocsátja a földre, addig ott szó sem lehet másról, mint üres-
ségről. Ahogy tehát az eső az élet alapja, úgy Isten terem-
tő akarata jelenti az eső létrejöttének alapját. Adonáj és az 
eső szoros kapcsolata az Ószövetség számos helyén megfi -
gyelhető. Amikor például elindul, hogy Debórát és Bárákot 
segítse az ellenséggel való harcban, akkor „rengett a föld és 
csepegett az ég is, vizet csepegtettek a fellegek is” (Bír 5,4).

Palesztina nem tartozik az esővízzel kifejezetten jól ellá-
tott tájak közé. Rendes mediterrán vidék lakójaként április 
eleje és október vége közt az Ószövetség embere nem látott 
esőfelhőt az égen. Az esős időszakban sem szabad arra gon-
dolnunk, hogy Jeruzsálembe költözött volna a ködös Albi-
on klímája. Ekkor is gyakoriak voltak a verőfényes napok. 
Az eső emellett rendkívül szeszélyes földrajzi eloszlásban 
fejtette ki jótékony hatását. Északon, a Hermón-hegy kör-
nyékén, a Jordán eredeténél akár évi 1000 mm eső is esett. 
Érthető hát a zsoltáros minden földrajzi realitást túlfeszítő, 
és talán épp ezért szép hasonlata, amikor a testvérek közti 
egyetértés gyönyörűségét akarja megértetni kései olvasó-

 1 Az új fordítású Biblia arra utal ezzel a fordulattal, hogy a héber 
szövegben a mondat alanya Adonáj-Elohim.

ival, köztük talán velünk is: „Olyan, mint a Hermón har-
matja, amely leszáll a Sion hegyére.” (Zsolt 133,3)

Jeruzsálem környéke évente akár 6-700 mm csapadékot 
is kap, s ez néha-néha akár hó is lehet. Persze a hó azért ritka 
dolognak számított. Olyan ritka tüneménynek, hogy a segít-
ségével akár még országos hírű hőstetteket is el lehetett he-
lyezni a múlékony emlékezetben: „A Kabceélből való Benája, 
Jójáda fi a is kiváló ember volt, és nagy tetteket hajtott vég-
re. Ő vágta le Móáb két bajnokát. Ő ment le egy verembe, és 
megölt egy oroszlánt, amikor egyszer hó esett.” (2Sám 23,20)

A kor agrotechnikai viszonyai közepette legalább 150-
200 mm esőre volt szükség ahhoz, hogy sikerrel lehessen 
megtermelni a túléléshez szükséges gabonát. Ahol ennél 
kevesebb eső hullott, ott a letelepült lakosság átadta a he-
lyét a szamaras nomádoknak. Ezek nem éltek helyhez kö-
tött életet, ám a szamár vízigénye miatt nem tudtak néhány 
napi járásnyinál messzebbre eltávolodni a letelepedettek 
környékétől. Beérseba környéke jelentette a megművelhető 
terület déli határát, így egyben Izrael és Júda közmondás-
szerű déli határkijelölőjévé vált a bibliai nyelvhasználatban.

A víz tehát csak szűkösen állt rendelkezésre, és ennek 
a ténynek számos igen fontos következménye lett. Először 
is komoly anyagi erőfeszítések árán a víz raktározására al-
kalmas építményeket kellett létrehozni. A legkorábbi idők-
től peremet építettek a házak tetejére, hogy ott is felfogják, 
majd összegyűjtsék a lehullott vizet. Tapasztott vagy vakolt 
falú ciszternákat vájtak a sziklába, ahol hónapokig elállt a 
víz. E sorok írója több olyan ciszternát is látott, amelyben 
több hónapos vizet őriztek – mindenkit óva intenék egy 
ilyen víz megkóstolásától, ám az ókori emberek immun-
rendszere alighanem sokkal jobb lehetett, mint a miénk. 
Végső esetben pedig még mindig ott voltak az állatok, a ko-
rabeli civilizáció legnagyobb vízfogyasztói.

A nagyobb városokban azonban a víz elraktározása ta-
lán még komolyabb problémát jelentett. Itt ugyanis nagy 
népsűrűségben éltek az emberek, ráadásul arra is gondol-
ni kellett, hogy ostrom esetén (márpedig ebből volt ép-
pen elég) hogyan lehet biztosítani a vízellátást. Hatalmas 
földmunkát és mérnöki tudást igénylő vízellátó rendsze-
rek épültek fel Jeruzsálemben, Gibeónban, Megiddóban, 
Gézerben, Hácórban, Beérsebában és még néhány paleszti-
nai városban. Példaként talán Jeruzsálemet érdemes meg-
említenünk. Itt ugyanis a Kidrón-völgy oldalában fakadó 
Gihón-forrás vizét bevezették a városfal alatt a város terü-
letére. Itt egy medencét alakítottak ki, amelyhez egy függő-

Élet alulnézetből
A víz
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leges aknán (Warren-akna) keresztül lehetett lejutni. A me-
dencéből 600 méteres, mészkőbe vágott alagúton jutott el 
a víz egy nagyméretű ciszternáig. A ciszterna az újszövet-
ségi korban még használatban volt, Siloám tavaként volt 
ismeretes. Az alagutat, amelyet Ezékiás júdai király épített 
a Kr. e. 8. század legvégén, Siloah-alagútnak nevezi a kuta-
tás. Oldalába egy feliratot véstek, amely ma Isztambulban 
tekinthető meg. Gondoljuk csak meg! 600 méter hosszú, 
embermagasságú alagutat kell ásnunk. Egyetlen szerszá-
munk egy mai szemmel nézve rossz minőségű csákány, az 
alagútban nincs szellőzés, a fényt egy olajlámpa adja, s jó 
adag kormot is tesz mellé. Nemcsak a mérnökök, hanem 
az egyszerű munkások is megérdemlik elismerésünket.

Másodszor egy legalább ugyanilyen fontos következ-
ményre érdemes gondolnunk. Ha a víz ennyire fontos, ak-
kor természetesen az az istenség is igen jelentőssé válik, aki 
adja. A fenti bibliai szövegek jól mutatják, hogy a korabeli 
emberek számára Adonáj egyik fontos feladata és egyben 
ajándéka volt az eső biztosítása. Ám a környező területeken 
nem így gondolták. Az eső, mivel ugyanolyan körülmények 
közt éltek, mint Izrael fi ai, nekik is ugyanolyan fontos volt. 
Ám Kánaán lakosai túlnyomó többségének az volt a meg-
győződése, hogy az esőt nem Izrael istene, hanem Baal hozza 
el hozzájuk. A múlt század közepe óta egyre többet tudunk 
Baalról, hála az Ugaritban (Rász-Samra a mai Szíria terüle-
tén, a Földközi-tenger partján) előkerült mitológiai szöve-
geknek. Ezek a szövegek Baalt felhőgyűjtőként ismerik, aki 
a felhőket összeterelve elhozza az élethez nélkülözhetetlen 
esőt. A térségből származó Baal-ábrázolásokon azt látjuk, 

hogy az isten villámokat tart a kezében, a szöveg szerint pe-
dig a mennydörgés úgy jön létre, hogy Baal a palotájából le-
kiált a földre. Baal tehát Föníciában és Szíriában egyaránt 
a termékenység záloga, s épp ezért igen népszerű istenség.

Megérthetjük, hogy Izrael fi ai közül sokan őt is tisztel-
ték Adonáj mellett. Aligha beszélhetünk velük kapcsolat-
ban olyasmiről, mint teológiai képzettség. A világot felte-
hetően nagyon egyszerű gondolati panelekben és nagyon 
praktikus módon szemlélték. Ha szükség van az esőre, ak-
kor folyamatosan kérni kell az isteneket: bocsássanak esőt 
a földre. Ha Adonájt érdemes kérni, akkor kérik, ha Baalt 
is, akkor őt sem hagyják ki. Minden bizonnyal ezzel ma-
gyarázható Baal töretlen népszerűsége nemcsak a kánaá-
niak, hanem a választott nép fi ai és leányai között is. Köz-
ismertek a súlyos prófétai tiltások, bárki hosszan sorolhat-
ná a Baal-tiszteletet kárhoztató igehelyeket. Ám paradox 
módon éppen ez a gyakori, évszázadokon átívelő tiltás mu-
tatja, mennyire népszerűek lehettek ezek a kultuszok. Hi-
szen a víz nélkülözhetetlen volt. Csak a fogság utáni idő-
szak hozza el Baal eltűnését az ókori Izrael vallási életéből.

A víz természetesen a perzsa korban sem lett se több, se 
jelentéktelenebb, mint a fogság előtti időszakban. És Baal 
sem vesztett népszerűségéből sem Kánaán, sem Fönícia 
területén. Csak Izrael fi ai ekkor már mintha nem tőle, ha-
nem Adonájtól remélték volna életük fenntartásának alap-
jait. És persze szorgalmasan gyűjtötték a vizet a háztetők-
ről, karbantartották a ciszternákat, és rendszeresen tisz-
togatták a nagy vízellátó rendszerek alagútjait. Mert a víz 
nem csak manapság nagy úr. Mindig is az volt.

Töröljük el könnyen, gyorsan a poklot?
g  R E U S S  A N D R Á S

A Lelkipásztorban talán most először jelent meg írás a po-
kol eltörléséről. Werner Th iede hét pontban foglalja össze 
az érveket (Lelkipásztor 2013/3, 82–85. o.) Blázy Árpád gon-
dos fordításában. A teológia iránt érdeklődő magyar olvasó 
másutt már olvashatott ilyet.1 A mindenek helyreállításá-
nak témája Órigenésztől kezdve foglalkoztatja a keresztyén 
teológiát annak ellenére, hogy az ő gondolatát elvetették. 
Ezért annak, aki a témával foglalkozik, különböző szem-
pontokat kell egyszerre fi gyelembe vennie, mert bármelyik 
elhanyagolása következményekkel jár.

Szokatlan, hogy a szerző ismételten „pokoltant” említ, 

 1 A témával minden felekezet körében született régi és új dogmatika 
foglalkozik, de több tanulmány is megjelent róla: Müller, Gotthold 
1999a, 1999b, 1999c; Sesboüé 2003; Szcs 1989. 

holott a dogmatikának nincs ilyen fejezete. A témát valójá-
ban nem illeti meg ez a rang. Két újszövetségi helyet hoz fel 
az egyetemes kiengesztelésre – bár utalhatott volna többre 
is –, de a számos, ezzel ellentétes tartalmú hely közül egyet 
sem állít velük szembe. Terjedelmi okokból erre nyilván 
nem volt lehetősége. És a mindenek helyreállításának igaz-
ságát nem lehet a mellette vagy ellene szóló igehelyek szá-
mával eldönteni. De még egy korlátozott terjedelmű írás-
ban is szólni kellene arról, hogy a számba jöhető igehelyek 
elsődleges szándéka nem az, hogy a poklot tagadják vagy 
állítják, hanem az, hogy Isten üdvözítő akaratának erejét 
és hatalmát hirdessék vagy pedig az embert komolyan fi -
gyelmeztessék. Az Újszövetség fenntartja a két nézet kö-
zötti feszültséget, amikor egyszerre ragaszkodik Istennek 
halálosan komolyan veendő intéséhez és mindeneket újjá-
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teremtő hatalmához: „ha megtagadjuk, ő is megtagad min-
ket, ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad” (2Tim 2,12b–13a).

A Luthertól idézett félmondatot a jegyzetben a fordító 
kiegészíti, és megadja annak forrását is. Az idézett prédi-
kációban azonban Luther nem a pokolról értekezik, hanem 
a keresztyénné lett emberről, akire a halál vár, de segítő-
je Krisztus, aki kijött a sírból, és ezért a keresztyén ember 
is kint van már fél lábbal, már csak a bal lába van benne, 
de most Krisztus a kezénél fogva megragadja és kihúzza 
a bűnbocsánattal, és így számára Isten haragja és a pokol 
eltöröltetett, lelke szerint pedig már Krisztusban és Krisz-
tusnál él. Tehát Luther sem általában a pokol létéről vagy 
nemlétéről értekezik, hanem Krisztus szabadításáról és az 
ember szabadulásáról.

A pokollal szemben és a mindenek üdvözítése mellett 
Th iede felsorolja a hagyományos érveket, hogy az eleve 
elrendelést, a kettős predestinációt maga Kálvin is ször-
nyű elhatározásnak mondta; hogy Isten minden embert 
üdvözíteni akar; hogy a kegyelemből történő megigazu-
lás nem az embertől teszi függővé az üdvösséget; hogy az 
egyetemes kiengesztelődés nem zárja ki a végső ítéletet; 
hogy Isten végtelen szeretetével nem egyeztethető ösz-
sze az örök büntetés. És ezek az érvek igencsak súlyosak. 
Utal még 1Pt 3,19–20-ra és 4,6-ra, bár kérdéses, hogy ez a 
jövőben is és mindenkire érvényes-e. E közismert érvek 
mellett két kérdés marad tisztázatlan. Az egyik a halál 
utáni újabb megtérési lehetőség valamiféle tisztítóhelyen 

vagy a holtak birodalmában. A másik a halál után meg-
térők hite, ami nyilván Isten munkája lenne akkor is, ép-
pen úgy, mint a jelen világban, tehát nem kikényszerített, 
nem zsarolás vagy agymosás vagy átprogramozás ered-
ménye, hanem az ember saját hite, amellyel elfogadja Is-
ten irgalmát. Hiszen a pokol tagadása vagy eltörlése nem 
jelentheti azt sem, hogy akármit is tesz az ember, az jól 
van úgy, Istennek teljesen mindegy, mert ő úgyis megbé-
kél. Amint azt sem, hogy akármit tesz és gondol is az em-
ber, üdvözülnie kell.

Az elmondottak alapján úgy vélem, hogy Werner Th iede 
nem kellően vette fi gyelembe az összes szempontot, és ezért 
túl könnyen és gyorsan törölte el a poklot.
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Emlékezés Szakál Árpád (1926–2013) evangélikus

lelkész szolgálatára
g  D E M E  D Á V I D

Szakál Árpád 1926. július 17-én született Budapesten. Édes-
apja orvos, édesanyja zenetanár volt. Már a szülői házban 
szeretetteljes, hívő légkörben nevelkedett. Kétéves korától 
Szombathelyen éltek, húga ott született. (Később ő lett Sikos 
Lajos pápai esperes felesége.) Ott végezte el az általános és 
középiskolát. Kutas Kálmán lelkész tanította, készítette 
fel a konfi rmációra. A gyülekezetben komoly ifj úsági élet 
folyt, amelynek aktív résztvevője volt. 

Érettségi után a Pécsi Erzsébet Tudományegyetem jo-
gi karán folytatta tanulmányait. Hamarosan rádöbbent, 
hogy számára a jog „hideg téma”. Ott kapott elhívást a lel-
készi szolgálatra, így került Sopronba a teológiai fakultás-
ra, ahol 1945-től 1949-ig tanult. 

’49 októberében szentelte lelkésszé Túróczy Zoltán püs-
pök Szombathelyen. 1949–51 között Veszprémben volt se-
gédlelkész. Principálisának, Héring Jánosnak intését mind-
végig igyekezett megfogadni: „Mikor kell elkezdeni a ké-
szülést a következő vasárnapi szolgálatra? Amikor lejössz a 
szószékről…” 1951-től 1953-ig Balatonszárszón és szórvány-
gyülekezeteiben szolgált segédlelkészként. 1953 és 1966 kö-
zött Takácsiban és a hozzá tartozó Nemesgörzsönyben mint 
beiktatott lelkész végezte szolgálatát.

1951. november 24-én kérték Isten áldását házasságukra 
Stengel Máriával, aki Újvidéken született, de már Sopron-
ban élt szüleivel. Hatvankét éven át osztoztak egymás örö-
meiben, gondjaiban hűséges, szerető segítőtársként. Mária 
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néni mint kántor segítette férjét szolgálatában. A segédlel-
készi időkben Fonyódtól Földvárig kerékpárral jutott el a 
szórványokba. 1954-ben született Ágnes, 1958-ban pedig 
Klára leányuk, akit azonban kétesztendős korában tragi-
kus körülmények között veszítettek el. Gyászukat alázat-
tal, Istentől kapott és kért vigasztalással, az örök élet re-
ménységében hordozták. Így lett legkedvesebb énekük: „Te 
vagy reményem sziklaszála…” 

Szakál Árpád 1966 és 1997 között Kemeneshőgyészen 
és Magyargencsen szolgált. A harmincegy esztendő alatt 
kölcsönösen megszerette egymást lelkipásztor és gyüleke-
zet. Az igehirdetés, tanítás mellett a családlátogatás volt 
az a szolgálat, amelyet a legnagyobb örömmel végeztek fe-
leségével együtt. Nemcsak a gyülekezethez tartozók, de a 
községek vezetői, más felekezetű testvérek is megbecsülték 
őt. Így választották meg Kemeneshőgyész díszpolgárává. 

Szép és izgalmas kedvtelése volt a bélyeggyűjtés. Első-
sorban művészeti bélyegeket gyűjtött a festészetre, szob-
rászatra koncentrálva. Ahogy ő mondta, így jutott el a vi-
lág híres múzeumaiba.

Nyugdíjba menetelét követően Nagykanizsára költöz-
tek. Szerény otthonra úgy tudtak szert tenni, hogy a szol-
gálati helyek parókiakertjét, a háztájit nagy hozzáértéssel, 
szorgalommal gondozták. Ez Nagykanizsán is folytató-
dott. Így, beosztással élve gyűjtögették évek során a saját 
földi hajlékra valót. Gondoltak szeretteikre, akik itt tele-
pedtek le. Így akartak a munkában állóknak segíteni ab-
ban, hogy ha eljön az idő, és támogatásra lesz szükségük, 
minél kevesebb gondot okozzanak. A gyülekezet életébe 
nagyon aktívan kapcsolódtak be. Istentiszteletek, biblia-
órák során rendszeresen találkoztunk. Marika néni a kán-
tori szolgálatban, Árpi bácsi a helyettesítésben segített. Az 
egyházmegye gyülekezeteiben is mindig számíthattunk 
rá, ha szabadságra készültünk. A lelkészi munkaközösség 
életébe örömmel kapcsolódott be. Ökumenikus nyitottság 

jellemezte, így a testvéregyházakhoz tartozó szolgatársak 
megszerették, becsülték őt. 

2009-ben vehette át a hittudományi egyetemen a gyé-
mántdiplomát. Egykori évfolyamtársaival – összesen tizen-
ketten voltak, mint az apostolok – rendszeres körlevelek, 
találkozások jelentették a megőrzött imádságos közösséget. 
Ő járta legtovább a földi vándorutat férfi  teológustársai kö-
zül, de azok családjával is megmaradt a hordozó közösség. 

2013. március 11-én csendesen elpihent. A következő né-
hány verssor az ő elmenetelére is igaz:

„Isten ölébe hajtjuk le fejünket,
és megpihenünk a hosszú harc után.
Mert Isten gyújtotta meg
éltünk gyertyalángját…” (Abeln–Kner 1994)

A temetési istentiszteleten – Nagykanizsán, március 20-án 
– részt vevő népes gyülekezetben többen ott voltak azokból 
a gyülekezetekből is, ahol szolgálhatott. Ezáltal is bizony-
ságot szerezhettek szerettei arról, hogy Urunk megáldotta 
hűséges munkálkodását. 

Mária néni így foglalta össze a lezárult földi utat: „Min-
denütt éreztük és átéltük, hogy Isten keze hordoz, Ő adott 
erőt és bölcsességet mindahhoz, amire szükségünk volt.”

„Új szövetség közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt az 
első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az el-
hívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét.” (Zsid 9,15)

Szakál Árpádot Jézus elhívta követésére, ígéretet kapott, 
s hisszük, hogy örvendezve vallhatja immár: „Te tartod ke-
zedben sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem 
nagyon tetszik nekem.” (Zsolt 16,5b–6)
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Őrségváltás a Vatikán vezetésében
g  H A F E N S C H E R  K Á R O L Y  ( I D . )

XVI. Benedek pápa, aki 2005-től volt a római katolikus egy-
ház vezetője, 2013. február 11-én önként, saját akaratából 
lemondott. Ez a lépés nagy meglepetést keltett és őszinte 
visszhangra talált, főleg a világi és egyházi sajtó részéről. 
Nem csoda, hogy az egész világ Rómára és a pápai államra 
fókuszált, arra az államra, amely minimális területtel, de 
maximális befolyási lehetőséggel bír. Az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének hivatalos tagjaként jogot formál arra, hogy 
a Vatikán vezetője nemcsak mint egyházi, hanem mint 
állami vezető az ENSZ gyűlésein felszólaljon, és a római 
katolikus egyház tekintélyével, mondanivalójával az egész 
emberiség kérdéseit illetően saját véleményét hangoztassa. 
Ugyanez érvényes az ENSZ és az EU jogi testületeire nézve 
és más nemzetközi viszonylatokban is.

Sajtófi gyelő az eseményekről

Elsősorban teológusként nagy érdeklődéssel fi gyeltem az 
eseményeket, és próbáltam összefoglalni a történteket. Így a 
nagyhétre és a húsvétra vonatkozóan egyházi eseménynek 
tekintettem a történteket, és hozzájárulásomat is ebben az 
irányban próbáltam összegezni. 

Kettéosztottam beszámolóm anyagát. Először XVI. Be-
nedek személyével és szolgálatával foglalkozom, a máso-
dik részben pedig a 24 órán belül megválasztott Ferenc 
pápa első lépéseire fi gyelek. Az eltérő vélemények, kriti-
kák és tiszteletteljes köszöntések csak irányjelzők, hiszen 
a jövőben bontakozik ki a tervezett új stílus. Meglepeté-
semre jobban kellett fi gyelnem a világi sajtó publikációi-
nak hangjára, beleértve a magyarországi véleményeket is. 
Az egész magyar sajtó rezonált a Vatikánban történtek-
re: a Magyar Nemzet, a Népszabadság, a Népszava szak-
értői, valamint a történelmi egyházak sajtóorgánumai is. 
„Váratlanul lemondott a pápa” – közölte az Új Ember cí-

mű katolikus néplap már 2013. február 12-én. De ugyanez 
a sietség elmondható mind a történelmi egyházak, mind 
az úgynevezett szabadegyházak részéről is. Volt, aki ösz-
szefoglalta a pápaság korszakát 2005. április 10-től a meg-
lepetést keltő pápai lemondásig. A Vatikánnal kapcsolatot 
tartó olasz sajtó minden mozzanatot megpróbált „hitele-
sen” közölni, a Vatikánban akkreditált sajtószakértők ha-
marosan tudatták az eseményeket.

Államfők, diplomaták, gazdasági tényezők jelentették 
meg híreiket, szinte egymással versenyezve. Jellemzőek a 
címek, amelyek megjelentek a sajtótermékekben: Vissza-
vonul a 21. század pápája? (MN, 2013. február 28.); XVI. 
Benedek önzetlenségével mutatott példát a nagyvilágnak 
– folytatódhat az egyház megreformálása; XVI. Benedek 
őszentsége Róma nyugalmazott főpapja lesz – derül ki a 
lemondás okaként. Még az Apostoli Szentszék sem tud-
ja, mit tart az egyházfő lemondásának igazi okának, vagy 
hogy milyen lesz a két pápa korszaka, hiszen az eddigi pá-
pa papa emeritusnak, az új pápa papa novusnak számít.

A Népszabadság február 12-i számában ezen a címen 
tudósított: Lemondott a pápa – a váratlan bejelentés sok-
kolta a katolikus világot. Szőcs László tollából a főcím és a 
tartalom összefoglalása így szól: elfáradt és távozik XVI. 
Benedek. A nemzetközi hírforrások tisztelettel adóznak a 
pápának, bölcsnek és bátornak tartják a 85 éves egyházfőt, 
és várják a lemondás következményeit. Az Új Ember első 
híradása így foglalja össze az eseményeket: „a Szentatya 
február 11-én 11 órára hívta össze a szentté avatási ügyek-
ben illetékes konzisztóriumot, és latin nyelven jelentette 
be, hogy február 28-án lemond péteri szolgálatáról.” A Ma-
gyar Nemzet két cikkben is foglalkozik a pápa lemondásá-
val Erő a gyengeségben címmel. A magyarázat összefogla-
lása így hangzik: „Ahhoz képest, hogy az utóbbi években 
milyen gyakran jelentek meg a pápa távozásáról szóló vé-
lekedések, mind a katolikus egyházat, mind a világsajtót, 
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mind a politikai vezetőket láthatóan nagyon meglepte az 
egyházfő 2013. február 11-én bejelentett visszavonulásának 
híre.” A pápa hátraarccal jelenik meg, majd a cikk részlete-
sen foglalkozik az okokkal (fáradtság és előrehaladott kor), 
és megjegyzi, az utóbbi évek botrányainak sora merítette 
ki a pápa erőtartalékát. Erről közvetlen munkatársainak 
gyakran beszélt a pápa. 

Meg kell említenünk, hogy különös és újszerű volt az 
Új Élet (zsidó orgánum) 2013. március 1-jén hozott anya-
ga: a pápa a vallások közötti kapcsolatok támogatója volt. 
Rómában Elia Richetti, az olasz rabbik közgyűlésének el-
nöke jelentette be a pápa lemondását. Mit jelent XVI. Be-
nedek pápa a zsidó vallás számára? – tette fel a kérdést a 
főrabbi. Felidézte, hogy voltak idők, amikor attól tartott, 
hogy XVI. Benedek lassítja majd a vallásközi párbeszéd 
alakulását. Később kiderült, hogy a pápa a vallások közötti 
kölcsönös tiszteleten alapuló megfelelő kapcsolatok nagy 
támogatója volt. Reményét fejezte ki, hogy a két vallás to-
vább haladhat a kölcsönös tisztelet útján, a megértés, a bé-
ke, az erkölcsi és társadalmi értékek szellemében. Ugyan-
csak a Mazsihisz közli azt a képet, amikor XVI. Benedek 
első ízben látogatta meg a római zsidó közösség zsinagó-
gáját a zsinagóga főpapjának és rabbijainak társaságában, 
valamint ujjongó újságírók jelenlétében. 

Anélkül, hogy folytatnám a hírek részletezését, meg-
említem két autentikus szerző írását. Az első Tempfl i Imre 
német, magyar és román nyelven szolgáló temesvári püs-
pök hosszú beszámolója XVI. Benedek munkásságáról. Az 
Erasmus-kör előtt 2011. február 24-én tartott előadásában 
tanúskodik a gigászi harcról, amelyet a pápa megválasztá-
sa óta a relativizmussal, a lopakodó hitvesztéssel és az egy-
re erősödő kereszténygyűlölettel szemben bátran folytatott 
(Mi húzódik meg az utóbbi évek pápaellenessége mögött? 
Stuttgart, 2013. február 11.).

A másik hiteles személy Szabó Ferenc jezsuita, aki szak-
értő vatikáni ügyekben. A mostani eseményekkel kapcso-
latos véleménynyilvánítását a Magyar Kurír közölte 2013. 
március 14-i számában. Szabó Ferenc a Vatikáni Rádió ma-
gyar híradásának bemondója volt évtizedeken keresztül. 
Tolmácsként is szerepelt, anyanyelvi szinten szólt olaszul, 
és beszámolóját több nyelvre is lefordították. Írásában el-
mondja, mit jelent a sede vacante állapota február 28-tól 
kezdődően, majd végigkíséri XVI. Benedek pápa életét.

Mindezek alapján jellemzését így foglalom össze: Jo-
seph Ratzinger a római katolikus egyház kiemelkedő teo-
lógusa, tudatosan római katolikus teológusnak mondha-
tó, aki ismeri ugyan a protestáns teológusokat, de marad 
tudatosan római katolikus. Jelleméről elmondhatjuk, hogy 
magányos, szerény, „könyvmolynak” is mondott tudós pro-
fesszor, a könyveket jobban szereti, mint a gyakorlati egy-
házvezetést. Sok kritika is érte őt. Nevezték olyan profesz-
szornak, aki a könyvtárban jobban érzi magát, mint a ve-
zetésben, nem az adminisztráció embere.

Tevékenysége az úgynevezett nagy zsinati pápák sorá-
ban áll, akik közül XXIII. János emelkedik ki, az a pápa, 
akit átmenetinek választottak, mégis mert álmodni az öku-
menikus zsinatról, pedig nem volt teológus. Őt VI. Pál kö-
vette, a szigorú, ellentmondást nem tűrő vezető, aki Német-
országban is tanult teológiát, de elsősorban kritikát nem 
tűrő vezetőként marad meg a történelemben. I. János Pál, 
az egykori velencei patriarcha csak 33 napot töltött a pápai 
szolgálatban. Ő szellemes újságíró volt korábban, két va-
tikáni lapot szerkesztett, amelyekben még a pápát is mer-
te kritizálni. II. János Pál pápáról pedig úgy emlékezzünk 
meg most, mint XVI. Benedek barátjáról és segítőjéről. Ő 
tartotta a szemét barátján, Joseph Ratzingeren, akár püs-
pök, akár érsek vagy professzor volt, ő segítette a Hittani 
Kongregáció tisztjének betöltésében, és kérte, halála ese-
tén ő temesse el.

A lemondás igazi okaként XVI. Benedek munkatársai-
nak elmondta, hogy élete nemcsak örömöt, de sok keserű-
séget is rejtett. Az egyházban és közelebbről a Vatikánban 
állandó kritika, pletyka, belső küzdelem, intrika, nyilvá-
nos támadás és közömbösség, sőt ellenségeskedés is ural-
kodott. Miután ezt „megelégelte”, őszinte lelkiismeretvizs-
gálat után hozta meg a döntését. 

Ferenc, az új pápa

Ritka, mondhatnám, páratlan találkozásnak lehettünk ta-
núi március 23-án a tévéadás jóvoltából. A lemondott XVI. 
Benedek pápa fogadta az újonnan megválasztott és most 
már beiktatott Ferenc pápát. Vagyis a papa emeritus és a 
papa novus a pápák pihenőhelyén, Castel Gandolfóban ta-
lálkozott. A béke jelével, mosolyogva üdvözölte egymást az 
utód és az előd. Azt hiszem, erre a pápaság 1700 éve alatt 
sohasem volt még példa.

A jövőről még nem tudunk beszélni, de ami eddig tör-
tént, már az is utal a változásra. Ez alatt a rövid idő alatt 
már nemcsak dicsérték, de meg is vádolták az új pápát az-
zal, hogy az előző argentin rendszerben nem szólalt fel a 
diktatúra ellen. A konklávé huszonnégy órán belül öt sza-
vazás alkalmával több mint 75-os többséggel választot-
ta meg az új pápát. Kihirdették a döntést, megkérdezték a 
jelöltet, vállalja-e ezt a nehéz feladatot, és az igen felelet-
re az a kérdés hangzott el: „Milyen nevet választ magá-
nak?” Sokak meglepetésére a Francesco, Ferenc nevet je-
lölte meg az első olyan pápa, akit a jezsuita rendből válasz-
tottak meg. A hozzáértők már ekkor sejtették, hogy milyen 
stílusú vezetőként mutatja majd meg magát az olasz szár-
mazású argentin pápa, ha hivatalba lép. Az olaszországi 
hátterű Buenos Aires-i érsek Assisi Ferencről, Isten sze-
génykéjéről vette példaképét, és a szegény egyház szegény 
vezetője, a szegények főpásztora akar lenni. Ekkor tette 
meg a konklávé legidősebb tagja az ilyenkor szokásos be-
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jelentést: „Nagy örömmel hirdetem néktek, hogy van pá-
pánk!”, és a Ferenc nevet jelölte ki pápai szolgálata idejére. 
Ezek után jelent meg ő a zajos, ünneplő tömeg előtt, és az 
összegyűlt sokasághoz egyszerű emberként így szólt: „Jó 
estét kívánok nektek.” Ezt barátságosan mondta, majd vá-
ratlanul csendet kért, hogy első áldása előtt imádkozhas-
sanak. Valóban néma csend támadt, az emberek elnémul-
tak, és összekulcsolt kézzel imádkozni kezdtek. Az új pápa 
azt kérte, hogy először imádságban köszönjék meg elődje 
nyolcévi szolgálatát, majd az egész egyházért könyörgött, 
és a gyülekezetté vált tömeg tagjai kérésére saját személyét 
illetően szolgálatához bölcsességet, erőt kért. Az egész em-
beriségért imádkozott, hogy az egyház teljesíthesse misz-
sziói feladatát, hirdesse és élje az evangéliumot az egész vi-
lágon. Az imádság után újra felhangzott az éljenzés, majd 
az egész városban, sőt világszerte ünnepelték Ferencet, az 
új pápát. Hamarosan megindultak a jókívánságok a püs-
pököktől, más keresztény felekezetek részéről, illetve ál-
lamfők, kormányfők, diplomaták is köszöntötték Ferencet.

A megadott program szerint az új pápa az ünneplő so-
kaság közé ment egyszerű, empatikus és szimpatikus em-
berként, megsimogatta a gyerekeket és a hordágyon odaho-
zott beteg férfi t. A hivatalos beiktatás és az első liturgikus 
szolgálat előtt fontosnak tartotta, hogy a sajtó embereivel 
találkozzon. Meghallgatta kérdéseiket, és ő is megkérdez-
te őket, mit várnak tőle. Őszinte választ kért, hiszen a saj-
tó szolgálata Olaszországban rendkívül fontos, munkájá-
ra sokan kíváncsiak az olvasók vagy hallgatók közül. Majd 
a beiktatás ceremóniája következett. A pápa megkapta pá-
pai jelvényeit: az arannyal bevont ezüstgyűrűt, a hivatalá-
hoz tartozó szimbólumokat, a díszes evangéliumi könyvet, 
a pásztorbotot, a pápai föveget, és ezután fordult az előtte 
megjelent óriási tömeghez, hogy köszöntse őket. 

Mit tudunk az eddigiekből, mire következtethetünk a 
jövőt illetően?

– Már 2005-ben is jelölt volt a pápaválasztáson, és má-
sodik jelöltként végzett XVI. Benedek után. 

– Köztudomású, hogy egy Észak-Olaszországból ki-
vándorolt család gyermeke, édesapja vasúti munkás volt. 
Olasz anyanyelve mellett, amelyet otthon használtak, fo-
lyékonyan beszél még spanyolul, németül, angolul, fran-
ciául, portugálul.

– Jezsuita. 39 éves korában tette le a második Szent Ig-
nác-formulát belépésként. Jezsuita volta nyilván megmu-
tatkozik szolgálatában, rendszeretetében, aktivitásában.

– Argentínából, „földünk távoli sarkából” érkezett Ró-
mába. Nem véletlenül írta az egyik újság Ferenc pápáról, 
hogy hídverőnek számít. Nemcsak két ország között, ha-
nem két kontinens között is, ahogy ő nevezte magát: „a vi-
lág végéről választott új püspök”. A lakosság legalább 75-a 
katolikus, de vannak protestánsok is, pünkösdista jellegű, 
szabad keresztény közösségek. Van egy zsidó kisebbség, és 
ősi, primitívnek mondható vallási közösségek is élnek itt. 

Argentína a katonai junta ideje alatt diktatórikus ál-
lamnak számított, ahol kínzások, eltűnések történtek, meg-
semmisítő táborok léteztek. Még ma is tudnak eltűnt la-
kosok sokaságáról. 

A társadalmi problémák között első a nagy ellentét a 
gazdagok és a szegények között. Jelentős, állandóan elő-
kerülő kérdés a férfi  és női munka megkülönböztetése; 
az asszonyok kereseti, elhelyezkedési lehetősége csekély, 
ahogy ez a probléma több helyen jelentkezik Európában is.

Valóban hídverőnek lehet tehát nevezni nemcsak két ál-
lam, hanem két kontinens között is Ferenc pápát. Ez egy-
úttal azt is jelenti, hogy Európa jelentősége csökkeni fog a 
hat kontinens sorában. 

Az új pápa egyénisége, tervei, reformjai

Nem feledhetjük, hogy Ferenc pápa nagy Mária-tisztelő. 
Nem véletlen, hogy a római Santa Maria Maggiore-bazilika 
látogatása is szerepelt Ferenc pápa programjában, és azt se 
feledjük, hogy nevében is hordozza a Mária nevet hímnemű 
formájában, tudniillik teljes neve Jorge Mario Bergoglio. 
Az olaszok ezzel kapcsolják össze az Assisi Ferencre való 
hivatkozást is, Ferenc ugyanis Olaszország védőszentje, 
és ezért fogadták szívesen az assisi példaképet. Az Isten 
szegénykéje változatlanul népszerű a közvéleményben és 
az irodalomban.

Teológiailag konzervatívnak nevezik, ugyanakkor szo-
ciológiailag haladó. Emellett távolságtartó a fel sza ba dí tás-
te ológia gondolataival szemben, ugyanakkor együttérez né-
pe szegényeivel. Nem ért egyet az igazságtalan társadalmi 
struktúrákkal, de a szegénység megszüntetését karitatív 
módon kezeli, illetve a szegények hit- és ismeretbeli erő-
sítését célozza. Életmódja egyszerű, szigorúan önmegtar-
tóztató, példamutató, fegyelmezett átlagembernek tekinti 
magát. Lakása, étkezése, időtöltései ugyancsak jellemzően 
puritánok. Sokféle elvárást tud teljesíteni. Többen vádolják 
amiatt, hogy a junta idején nem emelte fel kellőképpen és 
radikálisan a szavát, nem tette szóvá az egyház sérelmeit, 
jezsuiták eltüntetését. Tudjuk például, hogy magyar jezsu-
itát is kínoztak a junta börtönében, de az akkori érsek nem 
lépett közbe kellő hatékonysággal. Programjában bizonyo-
san fontos helyet kap a család szerepe, a szexuális zaklatás, 
a gyermekek munkára kényszerítése és többféle visszaélés 
elítélése. Meggyőződése, hogy az egyház mindig megúju-
lásra szorul: hagyományokkal rendelkezik, de a jelenben él.

A róla szóló hírek így is összefoglalhatók: életigenlő 
ember, van humora is, és ezt szellemesen tudja felhasznál-
ni. A hit központja szerinte nem az egyház, hanem Krisz-
tus, a keresztre feszített és feltámadott Úr. Kulturált egyé-
nisége, olvasottsága közismert. Európai és világirodalmi 
műveket olvas, szereti a zenét, és mint jó argentínai, a fo-
cit és a táncot is. 
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Sorsfordulónak mondják újságírók a Vatikán mai hely-
zetét, személyi változásokat éppen úgy sejtetnek, mint a 
botrányt jelentő bűnök leleplezését. 

Sajtófi gyelő az új pápáról

Egy profi  dél-amerikai újságíró (Jose Gaspar) ilyen címen 
közölt beszámolót a sajtófogadás alkalmával: Új pápa – új 
reménység a római katolikusok számára? 29 latin-amerikai 
újságírót kérdezett meg, mielőtt felszállt a fehér füst a Va-
tikán tetejéről. Voltak, akik közönyösen fogadták az egész 
jelenséget, és cinikusan, tömören így fogalmaztak: „Senkit 
sem érdekel az új pápa, ki olvassa el majd jelentéseinket?!” 
Kiderült azonban, hogy amikor nem hívők, nem katoliku-
sok meghallották, hogy latin-amerikai bíboros lett az új 
pápa, érdekelte őket, hogy mégiscsak valami történelmi 
jelentőségű ügyről lesz szó, ha már Latin-Amerikáról be-
szélnek. Egyikük így kiáltott fel: „Nagyon izgatott vagyok, 
hogy valaki, aki dél-amerikai, miért említette Assisi Feren-
cet éppen Itáliában, ahol Francesco Olaszország védőszent-
je is, és miért akarja a nevét is felvenni.” A másik jelenlévő 
így szólt: „Eddig mindig arról olvastunk egyházi statiszti-
kai adatokban, hogy 1,2 milliárd katolikus él a világon, és 
a legtöbben ezek közül Latin-Amerikában, Mexikótól Chi-
léig. Lehetett volna nyilván más kontinensről is választani 
az új pápát, miért került elő ez a déli kontinens?” 

A bíborosok kollégiuma üzenetet küldött a világ szá-
mára azzal, hogy egy spanyol nyelvű ország papjai közül 
választotta meg az új pápát. Úgy látszik, a bíborosok kollé-
giuma olyannak tekintette ezt a déli kontinenst, mint ami-
nek a hangját fi gyelembe kell venni a jövőben. 

Feltűnő a gyorsaság, hogy a Vatikán számára csak két 
nap kellett ahhoz, hogy új pápát választhasson, pedig so-
kak számára az új pápa személye nem volt egyértelmű fa-
vorit. Végül érdemes megemlíteni a New York Times ki-
küldött riporterének szavait, aki erőteljesen hangsúlyozta 
az újonnan választott pápának a gyermekek, a szegények 
iránti elkötelezett magatartását. 

A 76 éves Ferenc pápa nyilván reformernek számít a 
Vatikán élén, ha teológiailag konzervatívnak is tartják, de 
szociális érzékenysége nyilvánvaló. Általános vélemény, 
hogy nyilván meglepetésekre, új gondolatokra számítha-
tunk az új pápa munkája nyomán, és a katolikus egyház 
valóban változás előtt állhat, ha konkrétan foglalkozik ne-
héz kérdésekkel, szembenéz a gyermekek szexuális zakla-
tásának botrányával, a Vatikán jól ismert főpapjainak ri-
valizálásával és közönyével az egyszerű átlaghívők iránt.

Még néhány jellemző észrevétel a sajtóból:
– A Népszabadság egyik februári számában ilyen cí-

men közöl beszámolót: XVI. Benedek nem akar európai 
utódot a pápai székben. A bíborosok ülésén azt a szándé-
kát jelentette be, hogy a római katolikus egyház élén ne le-

gyen európai utód – így számol be Paul Poupard bíboros, 
aki a Sunday Times-nak nyilatkozott, és ismertette a pápa 
véleményét. A bíboros szerint nem a pápa egészsége vagy 
életkora volt az oka lemondásának, hanem azok a botrá-
nyok, amelyek elkeserítették Benedeket: a szexuális visz-
szaélések, a titkos iratok ellopása (Paolo Gabriella, a ko-
mornyikja által), a pénzkezelés és az anyagi kérdések felü-
letessége, a visszaélések sokasága szíven ütötte a pápát, és 
kijelentette, hogy nem elég sikerért, megbecsülésért, tisz-
teletnyilvánításért harcolnia a Vatikánnak, hanem fel kell 
fedeznie Istent mint létének alapját. XVI. Benedek az egy-
ház megújulásáért emelt szót az utoljára elmondott isten-
tiszteleti szolgálatában is. Kísértésnek számít, hangoztat-
ta, ha Istent bárki saját céljára használja fel, és a sikert vagy 
a világi javakat részesíti előnyben. 

– Egy másik vélemény a Falkland-szigetekről beszél, 
amellyel kapcsolatban Argentína és Nagy-Britannia kü-
lönböző véleményen van. Argentína kormánya nem akar 
együttműködni a britekkel, akiket egyszerűen gyarmato-
sítónak titulál, a britek viszont nem akarnak lemondani tá-
voli tartományukról, nem annyira a lakosság brit szárma-
zása, mint inkább a tengerben található, felfedezett olaj-
források érdekében. A jövendő pápának számolnia kellene 
e feszültséggel is.

– Egy külföldi újságíró ilyen címen hoz tudósítást: A bí-
borosok vitatkoznak a katolikus egyház helyzetéről a konk-
lávét megelőző tárgyalások során.

– A Népszabadság 2013. március 14-i számában ezt ol-
vassuk: Új katolikus egyházfő: történelmi döntést hoztak a 
bíborosok a Vatikánban. A kép alatti felirat szerint Jorge 
Mario Bergoglio pápaként köszönti a híveket a Szent Péter 
téren. Messziről jött az új ember! Személyében 1272 óta az 
első nem európai születésű, egyben az első jezsuita ülhe-
tett a pápai trónra. Assisi Ferencre vonatkozó névválasz-
tása azt jelenti, hogy új fejezetet akar nyitni a katolikus 
egyházban, amelynek tekintélyét az utóbbi években mind 
gyakrabban tépázták meg pénzügyi visszaélések, korrup-
ciós ügyek, a világegyház papjaihoz köthető szexuális bűn-
cselekmények stb. 

– A Népszabadság február 20-i száma közli a Turgson-
ügyet. A ghanai Péter püspökről van szó, aki több olasz bí-
boros között esélyesnek számított, és megemlítik, hogy az 
olasz sajtó és az olasz politikusok egy része politikai célra 
használta fel a püspököt, mert a bíborost politikai plaká-
ton hirdették Róma utcáin „Szavazz Turgsonra!” felirattal, 
anélkül, hogy ebbe a jelölt beleegyezett volna. Inkább lejá-
ratták, mint propagálták ezzel Turgsont.

– Az átlagemberek naivan egyfelől a külsőségek felé for-
dultak, másfelől mindent a Szentlélek segítségétől vártak. 
Külsőségek alatt értem a jelölt ruháját, cipőjét, papi öltö-
zetét, időbeosztását, személyes jellemvonásait, szabadide-
jében töltött óráit és több, az ügyben jelentéktelen dolgot. 
Másfelől az a gyermeki bizalom élt a nép szívében, hogy 
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úgyis csak a Szentlélek segítségével lehet segíteni az egyhá-
zon. Ő kiűz minden félelmet, és bizonnyal jóra vezeti népét. 

– A Magyar Katolikus Egyház sajtója sem maradt el a 
világszínvonaltól. Ez főleg Erdő Péternek köszönhető, aki 
nagy becsületben szerepelt a rómaiak előtt mint egyház-
jogász, és rendszeresen tájékoztatta az Új Embert.

– Külön kell megemlítenem a hondurasi bíborost, aki 
aktivizálni akarná az egyházat. Maradiaga bíboros a ró-
mai katolikus egyház aktivista szárnyát képviseli, és ki-
mondottan az emberi jogok harcosa, fi gyeli a világ klímá-
jának változását, és a szegény nemzetek védője nemzetközi 
szinten is. Az ő interjújában bemutatót közölnek az esemé-
nyekről, a jelöltek várható sorrendjéről, és említés történik 
a 2005-ös pápaválasztásról is, ahol a most megválasztott 
pápa második jelöltnek számított. Maradiaga több katoli-
kus nemzetközi szervezetnek tagja vagy elnöke, és különö-
sen hangsúlyozza az egyház szeretetmunkáját, amely más 
jellegű, mint a katolikusok központjának magatartása, és 
szemben áll azzal. A gazdasági igazságosságot fenyegetik a 
világbankok, ez a fejlődő nemzeteket sújtja leginkább. Ez-
zel kapcsolatban vádolja az USA-t is, amely uralmat akar 
gyakorolni a latin-amerikaiakon.

– A Magyar Nemzet március 24-i számában Vendég cím-
mel közölt írást arról, amint Ferenc pápa annak a szobának 
a számláját rendezi, ahol a konklávé kezdete előtt megszállt. 
A kép mutatja, hogyan fi zet a pápa saját zsebéből…

– A találgatások végtelen sorát ismerjük meg a jövőt il-
letően a sajtóban: a Vatikán szerepéről éppen úgy, mint a 
pápaság intézményéről és holnapjáról. Kérdés az is a jövőt 
illetően, hogy milyen lesz az utód. Még mindig van, aki 
afrikai pápát látott volna szívesebben az üres székben, de 
kiderült, hogy az óriási afrikai kontinensen alacsonyabb 
a keresztények létszáma, mint Latin-Amerikában. Tulaj-
donképpen titok mindnyájunk előtt, mi lesz holnap, és 
milyen meglepetésekre várhatunk még. Nemcsak a jelölt 
keltett meglepetést, hanem ezután még sok változásra szá-
míthatunk, hiszen „a stílus az ember” – írja az Új Ember 
2013. március 24-i számában. Itt tekintélyes magyar értel-
miségiek adják véleményüket, kezdve Nemeshegyi Péter-
rel, aki az új pápa jezsuita voltára hivatkozik, és Assisi Fe-
renc tiszteletét, a szeretet derűjét, a szegények iránt elkö-
telezettségét emlegeti. Dr. Fabiny Tamás püspök kiemeli, 
hogy imádsággal kezdődött Ferenc pápa szolgálata, és bizo-
nyára evangélikus keresztények is imádkoztak érte. A pá-
pa bemutatkozásakor Fabiny Tamás Genfb en járt az LVSZ 
egyik alelnökeként, és megemlíti, hogy a jövendő pápa sze-
mélyéért együtt imádkoztak az ülésen. Hogy a pápa jezsu-
ita, az azért is érdekes a mi egyházunkban, mert az utóbbi 
években világszerte és Magyarországon is talán ők a leg-
nyitottabbak a párbeszédre, és lényegesnek tartják a ke-
resztény egység kérdését. Sokkal szerényebben és alázato-
sabban kell élnünk, ha úgy tetszik, Szent Ferenc életstílu-
sának megfelelően. 

– Érdekes jelenségnek tartom, hogy fi nn diákok gyűj-
tést rendeztek a svéd nyelvű fi nn egyházban társaik szá-
mára, hogy képviselőik utazzanak el Rómába, és közvet-
lenül tapasztalják meg, mit jelent egy új pápa a kereszté-
nyek egysége szempontjából. Hazaérkezésük után baráti, 
testvéri módon nyilatkoztak arról, hogy nemcsak szo-
morúság töltötte el őket, amikor egy jó pápa lemondott 
– egyikük ezt mondta: „Mintha édesapámat vesztettem 
volna el” –, hanem reményüket is fejezik ki, hogy csu-
pa nem várt újítás jellemzi majd az új pápa szolgálatá-
nak irányvonalát.

– Az első Ferenc című cikkben Czene Gábor tollából ol-
vashatunk tudósítást a Népszabadságban, amelynek csat-
tanója ez a mondat: „Jó döntés volt!” „Assisi Ferenc nyo-
mán olyan egyházat szeretnék, amely kiáll a szegények, 
a béke és a teremtett világ érdekében, ezért választottam 
a Ferenc nevet – jelentette ki újságírók előtt az új pápa.” 
Sok mindenben első ő: a Ferenc nevet elsőként viseli, „az 
első argentin, sőt az első dél-amerikai, és ő az első, akit a 
mítoszokkal körülvett jezsuita rend adott az egyháznak. 
A cikkíró kiemeli, hogy mint ember is szimpatikus: jó 
szakács, szereti az operát, az ógörög műveltség barátja. 
Shakespeare és Dosztojevszkij a kedvenc írója. Szűksza-
vú ember, a közszereplés nem az ő műfaja, mégis töké-
letesen beszéli a tömegek nyelvét. Egyszerűen kérte pél-
dául az argentinokat, ne utazzanak Rómába a beiktatási 
ünnepségekre, az erre szánt pénzt fordítsák jótékonysá-
gi célokra. Akaratos ember, aki a párbeszédre való haj-
lama és nyitottsága mellett képes arra is, hogy keményen 
képviselje akaratát. Nyilván lesznek kritikusai is, szimpa-
tizánsai is. A nagy kérdés most az, hogy mennyire tud-
ja megőrizni népszerűségét a kényes kérdésekben, tud-e 
eligazítást adni a papi nőtlenség, a melegekhez való vi-
szony, a nők pappá szentelése ügyében stb. Jó esély van 
rá, hogy az argentin pápával valóban új korszakot nyit a 
katolikus egyház.

– A sok véleménykülönbség között az evangelizáció 
mai formájáról is gyakran szó esik. Ezt a kérdést, amely a 
belső ügyek egyike, a II. vatikáni zsinat óta újra meg újra 
felvetik: hogyan tudják megtalálni azt a hangot, amellyel 
a mai körülmények között, az egyre inkább szekularizá-
lódó világban megszólíthatják az embereket, különösen a 
fi atalokat? A technikai érdeklődést kötelezővé teszi, hogy 
új eszközöket is felhasználjanak az egyház hitének terjesz-
tésében, vagyis a 21. század evangélizációjában. 

A több száz híranyagból ezeket választottam ki mint 
legjellemzőbbeket. Ki gondolta volna előre, hogy a szóba jö-
hető jelöltek között szerepel majd Bergoglio is, Buenos Ai-
res érseke, akit szenvedélyes konzervatívként, de szociális 
kérdésekben haladóként mutatnak be, és aki XVI. Bene-
dek megválasztása idején második helyre futott be? „Me-
zítlábas evangélizátornak” nevezik az új pápát, Ferencet, 
akit az európaiak eddig alig ismertek.
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Szentháromság ünnepe után 2. vasárnap

f Zsid 3,1–8a

Igehirdetési előkészítő

A szöveg

Nagyon különleges (és sajnos magyarul keveset magya-
rázott) írás A zsidókhoz írt levél. Az első keresztényektől 
kezdve az egyházatyákon keresztül a mai napig foglalkoz-
tatja az írásmagyarázókat és a kutatókat a levél szerzőjé-
nek kiléte, de erre a kérdésre mindmáig nem sikerült egy-
értelmű választ adni. Sokan Pál szerzősége mellett teszik 
le a voksukat, de mind szóhasználatában, mind teológiai 
mondanivalójában lényeges pontokon különbözik a páli le-
velektől. Mások úgy gondolják, hogy a szerző a hellenista 
kultúrkörből származott, akinek szellemisége a hellenista 
zsidó fi lozófushoz, alexandriai Philónhoz állt a legközelebb.

Ugyanígy vita tárgyát képezi az a kérdés is, hogy va-
jon kiknek szól, kik a címzettjei ennek az iratnak. A le-
vél központi témája szerint a korábbi szövetség istentisz-
teleti formájának helyébe Jézus áldozata lépett, sőt felül is 
múlta azt. Ebből következően ésszerű feltevésnek tűnik 
az a gondolat, hogy a címzettek zsidókeresztények vol-
tak, bár számosan amellett érvelnek, hogy a megszólítot-
tak pogánykeresztények is lehettek. Ezek mellett felbuk-
kan az az elképzelés is, hogy a levelet egy, az ortodox zsi-
dóságtól elszakadt zsidó közösségnek szánták, akik pont 
Jézus messiási voltáról nem voltak meggyőződve. Létezik 
még olyan vélemény is, amely szerint a levél zsidó papok-
ból kereszténnyé lett embereket szólít meg (vö. ApCsel 6,7). 
És végül, de nem utolsósorban lehetséges, hogy az első tel-
jes egészében ránk maradt őskeresztény igehirdetéssel van 
dolgunk, amikor a zsidó levelet olvassuk.

A Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnapra kijelölt 
szakasz a levél felosztásában a harmadik nagy egységben 
található (3,1–5,10), amely a „Jézus az irgalmas és hűséges 
főpap” címet kapta. Ezen belül is a konkrét textus a „Jézus, 
a hűséges Fiú feljebbvaló Mózesnél” (3,1–6) mondattal fog-
lalható össze. A 7. vers és a 8. vers eleje, amelyet perikópánk 
még kijelöl erre a vasárnapra, már a következő egységhez 
tartozik, és arra fi gyelmezteti az olvasót, hogy nehogy úgy 
járjon, mint Izrael hűtlen népe: „Ma, ha az ő szavát halljá-
tok, ne  keményítsétek meg a szíveteket.” A zsidókhoz írott 
levél megfogalmazása pontos, ugyanakkor nagyon bonyo-
lult. A fő mondanivalója Jézus papsága.

Kijelölt szakaszunk egy nagyon érdekes megszólítással 
kezdődik: „szent testvéreim, mennyei elhívás részesei”. A ke-
resztények szentek, mert Jézus megszentelte őket, ugyanak-
kor testvérek is, mert ugyanolyan kapcsolatban vannak ve-
le (vö. Zsid 2,11). Aki Jézus követésére adja az életét, annak 
életbevágó, hogy Megváltója mindig a lelki szemei előtt le-
gyen. Ugyanis mindig fenyeget a veszély, hogy a hívő elpár-
tol, elszakad a keresztény hittől. Egy másik érdekessége kije-
lölt szakaszunknak, hogy az egész Újszövetséget tekintve itt 
fordul elő egyedül, hogy Jézust apostolnak nevezik. Ő maga 
természetesen soha nem tekintett így magára, a levél szerzője 
inkább olyan értelemben beszél róla, mint küldöttről. Isten 
úgy küldte őt, mint egy utolsó esélyt arra, hogy megmentse 
az emberiséget. Azonban jól látszik, hogy a levél írójának fi -
gyelme inkább Jézus papi tevékenységére irányul, mint taní-
tása felé. Jézus tehát olyan értelemben apostol és főpap, aho-
gyan azt a keresztények értették, amikor vallást tettek róla. 
Ez adhatott erőt nekik a megpróbáltatások idején is. A kije-
lölt részt áthatja a Jézus és Mózes közötti párhuzam. Aho-
gyan Mózes a régi szövetség leghitelesebb képviselője – úgy 
is, mint áldozópap –, úgy Jézus az új szövetség megkötését 
kapta feladataként. A levél írója tovább megy, és a ház és az 
alkotó képével még inkább elmélyíti Jézus feljebbvaló voltát. 
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Mózes Isten házában volt hűséges szolga, Krisztus azon-
ban az Isten házának élén álló hűséges Fiú, sőt Istennel 
együtt annak a háznak építője is. Mózes Izrael házában 
volt hű szolga, de Jézus már a keresztény közösségben végzi 
azt a szolgálatot, amelyet a mennyei Atya rábízott. De ter-
mészetesen megvan a folytonosság a két ház között, amit 
jelez az is, hogy nem kettő, hanem csupán egy házról (az 
egyházról) van benne szó. A régi tehát az újban folytató-
dik. A levélben olvasható buzdítást, amely a hűségre és a 
bátor hitvallásra ösztönöz, nem valamely konkrét veszély 
vagy üldöztetés váltotta ki, hanem sokkal inkább az elsod-
ródás veszélye. A 7. verssel kezdődik az a fi gyelmeztetés, 
amely a választott nép vándorlásai során szerzett tapaszta-
latain nyugszik. A korai keresztények úgy képzelték, hogy 
a megváltás olyasmi, mint egy új kivonulás. Az Ószövet-
ségben a kivonulás a választott nép egyiptomi és babiloni 
fogságból való visszatérését jelentette (vö. Ézs 43). Az Új-
szövetség viszont már a megváltást tekintette új kivonu-
lásnak, amelynek elsőként Jézus lett a részese, majd utána 
jöttek az ő követői. A levél címzettjei (és a mindenkori ol-
vasó) viszont még mindig úton vannak, a mennyei szen-
tély felé. Persze óhatatlan, hogy a hosszú úton elfáradnak, 
kimerülnek, és így reális a veszélye annak is, hogy abba-
hagyják a vándorlást. Ezért a markáns fi gyelmeztetés a 
szakasz végén, nehogy ők is, mint annyian az egyház tör-
ténelme során, ne érjenek célba.

Az igehirdetés felé

Ritka és különleges megszólítás jár ezen a vasárnapon a 
gyülekezetünk tagjainak. Nem a megszokott „Kedves test-
véreim” vagy „Szeretett testvéreim”, hanem „Szent testvé-
reim!” Szentek és testvérek a szó legnemesebb értelmében. 
Szentek vagyunk, de nem azért, mert soha bűnt nem kö-
vettünk el, vagy mert csodálatos gyógyulás, esetleg egyéb 
csodatett fűződik a nevünkhöz, hanem mert Isten minket 
is elhívott egyetlen Fián keresztül a mennyei hazába. Szen-
tek vagyunk, és ez nem kell hogy görcsöt okozzon, lebénít-
son bennünket, hiszen a „szentségünk” most nem rajtunk, 
embereken múlik, hanem „felülről” kapjuk azt. „Felülről”, 
hiszen az egyház történelmének neves és névtelen hőseivel 
együtt mi is részesei vagyunk a mennyei elhívásnak. Persze 
mindez nemcsak felszabadítóan hathat ránk, hanem fele-
lősséggel is jár. Mert bár nem kell tökéletesnek lennünk, 
de tudhatjuk, hogy a világ árgus szemekkel vizsgálja min-
den lépésünket: hogyan éli az életét? Hol lép félre? Mikor 
hibázik? Szem előtt vagyunk, láthatóak vagyunk, hiszen 
ma már nem sötét kazamaták mélyén éljük meg a hitünket, 
hanem közösségi oldalakon teszünk bizonyságot – vagy 
éppen romboljuk szét az életünket.

Testvérek vagyunk, és tudjuk mindannyian a saját éle-
tünkből, hogy milyen nehéz is megélni ezt a testvérisé-

get. Hiszen ez a fajta emberi kapcsolat, amelyet összeköt a 
vér (ahogyan a keresztény testvéreinkkel összeköt minket 
Krisztus kiontott vére), kettős érzéseket vált ki az ember-
ből. Egyfelől a kényszer, hogy felelősséggel tartozom, „őri-
zője vagyok a testvéremnek”, másfelől egy csodálatos lehe-
tőség. És milyen sokszor nem tudunk élni ezzel a lehető-
séggel… „Szent testvéreim”, ha nem az odafenn valókra, 
hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra fi gyelünk, ak-
kor a szentség és a testvériség is egy pillanat alatt lefoszlik 
rólunk, mint nyári napon egy kiadós leégés után a bőr fel-
ső rétege. Milyen fájdalmas is tud lenni ez!

Bár a nyár – úgy tűnik – idejekorán kezdődött el ebben 
az évben, sőt tavasz sem volt, igénk június elején hangzik 
el a szószékekről, amikor már csak egy hét van hátra az is-
kolából, és mindenki a nyári táborok, a családi nyaralások 
felé kacsingat. Vagyis az emberek hagyományosan a pihe-
nés, a kikapcsolódás, a feltöltődés időszakába lépnek be. 
Tudjuk jól, hogy mennyi veszélyt hordoz magában az év-
nek ez a szakasza. Mondhatjuk azt is, hogy még a lazítás 
idején sem szabad kiengednünk. Mert a vízpartról elsodor-
hat minket egy erősebb szél, mert az ösvényről egy fi gyel-
metlen mozdulat a mélybe ránthat bennünket.

Mennyire igaz ez a hitéletünkre is! Folyamatos készült-
ségben kell lennünk, hogy ne sodorjanak el bennünket az 
áramlatok, az a sebes forgószél, amely ebben a világban 
uralkodik. Ha egy-házban lakunk Jézus Krisztussal, ha 
bizalmunkat és reménységünket a legnehezebb helyzetek-
ben sem veszítjük el, akkor ő is hűséges marad hozzánk, és 
nem keményíti meg a szívét irányunkban.
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Tallózó

„Azzal bizonyíthatjuk meg, hogy Urunk házának részei va-
gyunk, ha azzal a bizonyossággal megyünk a jövendő felé, 
hogy az ígéret a valósággal egyenlő.” (Jubileumi kommen-
tár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„A Mózes és Krisztus közötti párhuzam (…) [m]on da-
ni va lója az, hogy aki az evangéliumot nem becsüli meg, 
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nem él vele megfelelően, az még nagyobb bűnt követ el, 
mintha a törvényt dobja sutba. (…) Sürget, a Szentlelket 
említve (3,7a). Nem emberi (túl)buzgóság, hanem Isten 
maga áll a sürgető szó mögött. Komolyan kell venni azt, 
amit az Ige befogadásáról vagy elvetéséről mond. (…) a 
Kis káté III. parancsolatának magyarázatára: »Isten igé-
jét és az igehirdetést meg ne vessük, hanem örömmel hall-
gassuk és tanuljuk.«

(…) Az evangélium mindig kontrasztosan hangzik: a 
jó hír azzal a lesújtó megállapítással jár együtt, amely a mi 
reménytelen helyzetünkre világít rá. (…) Isten elénk jövő 
kegyelme, megszólító szava is ritkán szerepel a gyülekezet 
gondolatai között. Az pedig végképp elsikkad, hogy a ke-
resztségben kapott ige az az evangélium, melyben Szentlel-
ket s Vele együtt erőt is nyertünk az Úrtól. (…) mennyivel 
jobb annak az embernek a helyzete, aki Jézusban bízik. Itt 
egy olyan fölényes, magabiztos hitről van szó, amely sem-
miféle kétséget nem ismer, hanem túláradó örömmel di-
csekszik Jézussal. (…) Mózes helyzete a törvény szituációja. 
Ott mindig az ember cselekvéséről, a törvény kérlelhetet-
len szigoráról van szó, ott nincs megoldás, mert az ember 
nem jut soha nyugvópontra. Az engedelmesség útja jár-
hatatlan, ott mindig több a követelés, mint amit az ember 
teljesíteni tud. (…) Mózes hűséges volt a maga tisztében, 
de ő csak szolga volt. A megoldást Jézus adja. Az Ő szava 
egészen más, Ő nem egy a sok közül, Ő maga a megoldás.” 
(Id. Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Valahányszor Isten beszél, legyünk gyorsak a hallás-
ra. Szavában kételkedni annyit jelent, mint Őt hazugnak 
nevezni és haragját kihívni.” (William MacDonald: Ó/Új-
szövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

Illusztrációk

TÖRTÉNET

(Hű volt egész házában…)
„Egy messzi kínai faluban voltam, amely aszálytól szenve-
dett. Egy távoli faluba küldtek egy esőcsinálóért. Az eső-
csináló kért egy kunyhót a falu határában, és eltűnt benne 
három napra. Ezután óriási felhőszakadás volt, melyet hó 
követett – ami hallatlan történés az évnek ebben a szaka-
szában. Megkérdeztem az öregembert, hogyan csinálta; 
az öregember azt válaszolta, hogy ő nem csinált semmit. 
– Látja – mondta az öregember –, én olyan régióból jövök, 
ahol minden rendben van. Esik az eső, amikor esnie kell, 
és szép idő van, amikor arra van szükség. Rendben van-
nak az emberek. De ebben a faluban az emberek a Taón és 
magukon kívül vannak, ezért kértem egy kunyhót a falu 
határában, hogy egyedül lehessek. Amikor újra a Taóban 
voltam, esett az eső.”

Richard Wilhelm (1873–1930) német sinológus

GONDOLATOK

„A vízió csak látomás, ha nem valósítjuk meg.” 
Th omas Alva Edison (1847–1931) amerikai 

feltaláló és üzletember

(Ne keményítsétek meg szíveteket…)
„Ha el akarok valamit adni, előre ismernem kell azt a har-
mincöt kifogást, amit elmondanak nekem, hogy miért nem 
akarnak venni.”

Zwack Péter (1927–2012) magyar üzletember

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Kellemes vallásórás emlék villan fel a könyv hallatán: Zsi-
dókhoz írt levél. Nem értettem, hogy ez miért nem Pál 
apostol levele, ezért a számonkérés alkalmával többször 
is Pálnak tulajdonítottam a levelet. Emlékek.

Ószövetség és Újszövetség szól hozzánk, és azoknak a 
két legmeghatározóbb alakja: Mózes és Jézus. A zsidó hí-
vők számára a legfontosabb isteni eszköz, az Isten és em-
ber világának mércéje. A fejezet címe – Krisztus feljebbvaló 
Mózesnél – nem hagy bennünket kételyek között, nem ne-
künk kell eldöntenünk, hogy szerintünk ki lesz a nagyobb, 
nekünk csak oda kell fi gyelni az üzenetre, hogy miért is 
Jézus a nagyobb.

Az ismeretlen szerző személyes megszólítása partner-
ré tesz az együtt gondolkodásban: „szent testvéreim”. Már 
a „testvér” megszólítás annyi közvetlenséget üzen, és a 
„szent” túlmutat a megváltásra szoruló bűnös emberen. 
A szent jelző hallatán Luther Miatyánk-magyarázata jut 
az eszembe, miszerint Isten neve amúgy is szent, de mi 
azt kérjük, hogy nekünk is szent legyen. Isten szentségé-
nek érdemtelen részesei lehetünk. A szentség felismerése 
és elfogadása tehet szentté.

Figyeljünk. Gyengeségeink és kételkedéseink gyöke-
re a nem fi gyelés. Olyanokká kellene válnunk nekünk, ke-
resztényeknek, mint a csillagászoknak, akik teljes fi gye-
lemmel a csillagot keresik, és ha megtalálták, akkor köve-
tik annak az útját.

A ház szó a biztonságot jelenti. A mai bizonytalan világ-
ban, amikor oly sokan önhibájukon kívül veszítik el ottho-
nukat, szívderítő üzenet a biztos házhoz való tartozás, amit 
a legjobb „építész” épített, maga az Isten az Ige, Jézus által.

Mózes hűsége vitathatatlan, bár ismerjük a megingása-
it, botlásait, a Kánaán határán elkövetett nagy bakiját, ami-
kor a szemének hitt elsőként, és nem a szívének. A szerző 
ezt itt nyilvánvalóvá teszi, hűséges, de ő elhívásához volt 
hűséges, mint engedelmes szolga.

Krisztus azonban Fiú, az Isten Fia, aki hűséges a ház-
hoz, mert a ház és az összes benne élt és ma is élő testvér 
is az övé.
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Szentháromság ünnepe után 3. vasárnap a

Milyen szép kijelentés: „az ő háza mi vagyunk”! Mikor 
is? Ha mi is hűek maradunk a ház Urához, ha hűek mara-
dunk a reménységhez és a bizalomhoz.

Bűnös emberi voltunk miatt a vándorló nép veszélye 
leselkedik ránk, keményszívűekké válhatunk elkeseredé-
sünkben, de maga a Szentlélek hívja fel erre az elbotlási le-
hetőségre fi gyelmünket. Figyeljünk teljes koncentrálással 
Atyánk hangjára, és a házának részesei, lakói maradunk.

Szentháromság ünnepe után 3. vasárnap

f 1Kor 1,27–31

Igehirdetési előkészítő

A vasárnap jellege

Két szó: bűn és hívás. És a kettő együtt: bűnösök hívá-
sa. Kinek van szüksége bűnösökre? A selejtet mindenhol 
megvetik, kidobják. A köztörvényeseket mindenhol elkü-
lönítik, börtönbe dugják vagy kivégzik a „rendes” többség 
védelme érdekében. 

Nagy íve van ennek a hívásnak: az „Ádám, hol vagy?”-
tól az Apokalipszisben a Bárány trónusa elé behívott Jáno-
sig. A bibliai személyek végtelen sora; ősatyák, pátriárkák, 
törzsek, bírák, királyok, próféták, tanítványok és a Jézus 
után induló vámszedők, paráznák, a sokezres tömegek és az 
egyháztörténet végtelen sora; az apostoloktól indulva, egy-
házatyák és keresztény felekezetek, benne emberek milliói 
és milliói, elérkezve térben és időben mihozzánk. Egy kö-
zös van bennünk: egyszer Isten megszólított minket, bű-
nösöket, és szelíden a vele való közösségre hívott. Az első 
lépés tehát az Istené. Nem mi indultunk magunktól utá-
na, hanem előbb szól az ő hívó hangja. A második lépés is 
az övé lesz: a megvilágosítás. A harmadik lépés sem a mi-
énk: életünk megszentelése az ő kegyelmes cselekedete. Vé-
gül magához ölel, és nem enged többé elveszni. Magánál 
tart itt és odaát. Ebben a hosszú isteni cselekvéssorozatban 
az első a hívás. Tudja, hogy „magáévá teremtett” minket 
(Augustinus), de mert nem vagyunk vele, hívogatni kezd.

Az óegyházi evangéliumban a nyájtól messzire tévedt 
bárányt keresi, hívogatja a pásztor, az epistolában Péter 
megindokolja Isten hívását: ő azért hívott a vele való kö-
zösségbe, hogy egyrészt megmentsen az ősellenségtől, más-
részt értelmes, igazi emberséggel teljes tartalmat adjon éle-
tünknek. 

Ha a Szentlélek által meghallom Isten hívását és magam-
ra vonatkoztatom, azaz elismerem, hogy a bűnösöknek szó-
ló hívás nekem szól, akkor jó eselyem van a megmenekülés-
re. Nem rejtőzöm el a kereső hangja és személye elől, hanem 
hagyom, hogy megmentő szeretete érvényesüljön rajtam.

Exegetikai megjegyzések

A korinthusi gyülekezetben súlyos gondok kezdtek tornyo-
sulni. A 1. fejezet elején, miután Pál „futott néhány tisztelet-
kört” a jóindulat megnyerésére, és megdicsérte, ami meg-
dicsérhető volt (1,4–9), hamar rátért a legfőbb problémára, 
amely minden emberi közösségnek a legfőbb bomlasztója: 
a pártoskodás. Az erővonalak nem teológiai különböző-
ségek mentén futnak, hanem emberek tekintélye mentén. 
Apollós, Kéfás vagy Pál személye kedves vagy szimpati-
kus egyes csoportoknak, másoknak viszont inkább taszí-
tó. Ezért mondhatnak bármit, az emberek nem teológiai 
szempontok szerint közelítik meg őket, Pál ezért sürgősen 
teológiai síkra tereli a fi gyelmüket. Pengeélesen hasít a lo-
gikája: nem Pál, Apollós vagy Kéfás halt meg értetek, ha-
nem Krisztus. Ezért Krisztus egyházában bárkit Krisztus 
elé helyezni súlyos hiba. 

Az 1,18-tól 2,16-ig terjedő rész úgy fejti ki a kereszt te-
ológiáját, hogy közben a gnosztikus-pneumatikus irány-
zattal veszi fel a küzdelmet. Kezdjük az elemzést már 1Kor 
1,26-tól.

Ha világi szemmel olvassuk a szakaszt, akár meg is sér-
tődhetnénk. Pál az olvasóit az olyan világi kategóriák sze-
rint, mint az ész, a hatalom, a rang, az előkelőség, nagyon 
alacsony „polcra” teszi. „Nézzetek őszintén magatokba: ti 
ezekben az emberi erényekben igen gyenge eredményt pro-
dukálnátok” – mondja. Azt állítja, hogy az Isten szándé-
ka a gyengék, „ostobák” és megvetettek kiválasztásával ép-
pen az, hogy a világ szerint erőseket, bölcseket és előkelő-
ket megszégyenítse. A célja ezzel a megszégyenítéssel nem 
az, hogy ezeket az emberi kategóriákat megsemmisítse, ha-
nem az, hogy az egyházban az emberi dicsőségnek sem-
mi helyet ne adjon, hiszen Isten „királyságában” csak Iste-
né lehet a dicsőség. Jézus a Hegyi beszédben is nagy teret 
szentel ennek a kérdésnek, amikor a farizeusok magatartá-
sát keményen elítéli (adakozás, imádkozás, böjtölés), mert 
jól látható, hogy a szándékuk saját dicsőségük keresése. 

A prédikáció felé

Gondolatkísérlet lehet: vajon ha ezt a három tulajdonsá-
got – bölcsesség, hatalom, pénz (Pálnál előkelőség) – ki-
dobnánk, maradna-e valami, amit az emberek fontosnak 
tartanak? Ha valaki egyikkel sem rendelkezne, akkor ma-
radna-e benne valami, amit az emberek valamire becsül-
nének? Egyáltalán, észre lehetne-e venni az ilyen embert? 

Bizony ma sem szándéka egyetlen szülőnek sem, hogy 
ostoba, erőtlen és szegény gyermeket neveljen. Nyilván az 
ilyen sehol nem érvényesül, szerencsétlen lesz és bizonyta-
lan jövőjű. De nem is cél az ilyen tulajdonságok favorizálása.

Isten soha nem mér minket egymáshoz. Ha összehason-
lítana, versenyeztetne, akkor lenne értelme a bölcs, erős, 
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előkelő (értsd: gazdag) kategóriáknak. Egymás mellé állít-
va az embereket mindig van bölcsebb, erősebb és gazda-
gabb, mint ahogyan van ostobább, gyengébb és szegényebb. 

A kereszt teológiájában azonban más az értékrend. Hi-
szen látszólag értelmetlen áldozatról van szó. A kereszt bo-
londsága nem magyarázható meg emberi kategóriák szerint. 
A minden hatalommal rendelkező Isten Fia erőtlenné teszi 
magát a Golgotán. Nem száll le a keresztről az, aki ezreket 
megvendégel, uralkodik az elemeken, halottakat támaszt föl. 
Ezt a gyengeséget nemcsak a főpapok és írástudók nem tud-
ták elviselni, hanem a mai kor sikerorientált embere sem. 
Jézus, akié minden, végtelenül szegénnyé teszi magát, már 
a betlehemi jászolban, és később szinte koldusként ugyan-
csak rongyos tanítványokat gyűjtve járja be útját a keresztig.

Az emberi megítélés szerint vesztes pozícióban lévő Jé-
zus közben mégis a legnagyobb ellenségeket győzi le (bűn, 
halál, sátán), és így lesz győztes. Isten ma is ezeket a győz-
tesnek semmilyen szempontból sem nevezhető embereket 
hívja, és győzelemre hívja őket. Életünk idejének nagy ré-
szét, szellemi energiáinkat arra fordítjuk, hogy igyekszünk 
megfelelni. A gyermek a szüleinek, a kisdiák a tanárának, 
a nagydiák a kortárs csoportnak, a fi atalember a szerelmé-
nek, a dolgozó a főnökének. Megfelelni a szerepeknek a csa-
ládomban, a munkahelyemen, a társadalomban. Megfelelni 
az egyházamnak, a hazámnak, a korszellemnek. Megfelel-
ni a képnek, amelyet önmagamról kialakítottam. Mindezt 
azért, hogy elfogadjanak, hogy szeressenek, hogy tisztel-
jenek, hogy felnézzenek rám. A háttérben viszont kimon-
datlanul is ott van a lényeg: mindezt azért teszem, hogy di-
csérjenek, vagy még inkább, hogy enyém legyen a dicsőség. 
Megszámlálhatatlan kiváló teljesítményre ösztönözte és fog-
ja ezután is ösztönözni az embert ez a motiváció. A kereszt 
teológiájában (botrányában) azonban más az értékrend. 

Nagy a kísértés arra gondolni, hogy Isten is csak akkor 
fogad el, ha igyekszem neki megfelelni, valamilyen vallá-
sos szintet teljesíteni. Hány farizeus élt ebből a gondolat-
ból? Hány és hány szekta él ebből a gondolatból? Hány ma-
gát jó kereszténynek tartó ember él ebből a gondolatból? 
Pedig Jézus világosan beszél: „mert így nem kaptok jutal-
mat mennyei Atyátoktól”. 

Megdöbbentő lehetett Jézus hívása Zákeus számára, aki 
csak nézelődni akart. Lévi számára, aki csak a munkáját vé-
gezte. A keresztutakról beterelt mindenféle nyomorult szá-
mára, akik egyáltalán nem úgy ébredtek reggel, hogy este 
királyi menyegzőn fognak ülni. Megdöbbentő a hívás az 
emberpiacon még este ötkor is teljes reménytelenségben ül-
dögélő hitvány alakoknak. (lásd Reményik: Az utolsó mun-
kás). Nincs teljesítmény, nincs tekintély, nincs referencia, 
nincs érdem. Csak egy dolog van: annak a szeretete, aki hív.

Örömüzenet a mai embernek: van egy területe az éle-
tünknek, ahol nem a megfelelni tudás vagy a megfelel-
ni akarás dönt. Isten hív, hogy az életünk hivatás legyen.

g  M E K I S  Á D Á M

Tallózó

„…Isten előtt hatályon kívül kerülnek az emberi, e világi 
értékek. Szabóné Mátrai Marianna óv attól, hogy az iste-
ni értékrendet úgy fogjuk fel, mintha az egy másfajta – de 
emberi – értékrend volna.” (Id. Magassy Sándor: Perikópák. 
Magánkiadás)

„Az olyan életnek, amely megállhat Isten előtt, az egyet-
len alapja csak az lehet, amit Isten Krisztus Jézusban aján-
dékozott. »Krisztusban lenni« annyit jelent, mint lemonda-
ni a saját bölcsességről, igazságról, tökéletességről vagy meg-
váltásról és azt fogadni el »élettérként«, amit Isten Krisztus 
halála és feltámadása által hozott létre.” (Biblia magyarázó 
jegyzetekkel. Magyar Bibliatársulat – Kálvin Kiadó)

„Pál meggyőződése szerint a gyülekezet összetétele nem 
szociológiai okokból alakult így. (…) Isten elhatározására és 
cselekvésére vezeti vissza, mert egyedül Isten az, aki meggyőz-
het bárkit is arról, hogy a Megfeszített erőtelenségében rejlik 
az ő ereje, és a kereszt képtelenségében van elrejtve az ő böl-
csessége. (…) Az apostol (…) számol Isten tervszerű cselek-
vésével, amelynek az eredménye végül is az lesz, hogy min-
denki, még a legkiválóbb is Istenre utalt embernek bizonyul.

Isten kiválasztó munkája az apostol felfogásában lénye-
gét tekintve a teremtés művével hozható párhuzamba. (…) 
De nincs semmiféle alapja a kiválasztásnak és az elhívás-
nak a társadalom értékítélete szerint jelentéktelen embe-
rekben sem. Ha Isten ezeket a »semmiket« valamikké te-
szi azáltal, hogy reájuk esik a választása, akkor erre csak 
az volt képes, aki a »nem létezőből hozta létre a létezőt« 
(creatio ex nihilo). Hasonlóképpen Istennek erre a terem-
tő sajátosságára hivatkozik Pál, amikor a halottak feltáma-
dásának reménységét szólaltatja meg. »Így felel meg a vég-
idő az ősidőnek« – írja Schrage. (…) Mert Isten azáltal te-
szi »a semmiket valamikké«, hogy a »kereszt igéje« révén 
Jézus Krisztussal, az élő Úrral kapcsolja össze őket, és eb-
ben a személyes kapcsolatban ajándékozza meg őket azzal, 
aminek híjával vannak.” (Cserháti Sándor: Pál apostolnak 
a korinthusiakhoz írt első levele. Luther Kiadó)

Illusztrációk

TÖRTÉNET

(…hogy egyetlen ember se dicsekedjék…)
A Kempinski-hálózat fogja üzemeltetni a 330 méter magas 
észak-koreai presztízsszállodát, a Rjugjongot, amelyet már 
1987-ben elkezdtek építeni. A világ legmagasabb hotelje 
címre pályázó, 105 emeletes „piramis” munkálatait a ki-
lencvenes években fi nanszírozási gondok miatt felfüggesz-
tették, és csak 2009-ben folytatták. A Kempinski igazgatója 
szerint azonban az épület már jövő nyáron megnyithatja 
kapuit. Egyelőre homály fedi, hogy ki lehet a több ezer szo-
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ba vendége, a világtól elzárt Észak-Korea ugyanis a legke-
vésbé sem virágzó turizmusáról híres.

Újsághír

VERSRÉSZLET

(azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem 
előkelők…)
„Peredur [értsd: Parszifál], nem üdvözöllek, mivel nem 
érdemeléd ki. Vak vala a végzet, amikor kegyeit és dicső-
ségét neked szentelé. Mikor a sánta király udvarába jöttél, 
s meglátád ott a megélesített lándzsát hordozó fegyver-
nököt, s a lándzsa hegyéről lecsöpögő vért, mely áradat-
ként ömölt egészen a fegyvernök ökléig, s más csodákat 
is láttál emellett, de te nem kérdeztél sem jelentésük, sem 
okaik után. Kérdeztél volna, s egészséget nyer a király, és 
királysága békét.”

Chrétien de Troyes (1140–1190) francia költő

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

A téma nagyon aktuális, mivel az emberek között nagy 
társadalmi különbségek vannak, így a mindennapokban 
az átlagnál is jobban kiérződnek az igazságtalanságok.

Vajon kit mire választott ki Isten? 
Isten segítsége és akarata szerint alakulnak az ember 

dolgai az életben. Aki pedig a többi embernél többre viszi 
(pl. jómód, karrier), az nem élhet vissza ezzel az adomány-
nyal, és nem hiheti azt, hogy mindent csak magának köszön-
het. Meg kell hogy lássa mindezek mögött Isten cselekvését.

Az életben megtapasztalt valóság, hogy valaki a sem-
miből érkezve nagy karriert fut be. De ugyanennek az el-
lenkezője is, hogy a nagy ajándékok elvesznek kezei közt. 

Nagy probléma, hogy ritkán hall az ember olyan ese-
tet, ami a fenti ige tanulságát visszaigazolná.

Forrest Gump alakja mintegy példája lehetne ennek 
az igének. 

Aki istenhitét ily módon is megvallja, azt a mai világ 
bolondnak nézi. 

Mi a jobb? A világ szemében vagy Isten előtt bolond-
nak lenni? 

Az igével lehetne vitatkozni, mert sokan úgy gondolják, 
hogy saját akaraterejükkel érték el mindazt, amijük van. 
A bibliai példák és keresztény emberek példája mégis Is-
ten cselekvését igazolja. 

Nehéz nem dicsekednünk saját sikereinkkel. Még ne-
hezebb ezeket nem magunknak, hanem Isten munkájá-
nak tulajdonítani. 

Az ember a lehetőségeit Istentől kapja, van, aki töb-
bet, és van, aki kevesebbet. Mindenkinek képességei sze-
rint kell ezeket kihasználnia. Ez az ige ellentmond annak, 
hogy „a szegény embert még az ág is húzza”. 

Legtöbbször már csak az számít, hogy milyen valaki 
a világ szemében. 

Mai világunkban kilóg a sorból a tisztességes, alázatos, 
tisztelettudó, toleráns ember. 

Mindig a félénket, a gyengét, a visszahúzódót, az elnyo-
mottat kell segítenünk. Jó látnunk, hogy Isten is őket vá-
lasztja ki célja eléréséhez.

Szentháromság ünnepe után 4. vasárnap

f 1Móz 39,1–5

Igehirdetési előkészítő

A vasárnap és a textus háttere

A Szentháromság vasárnapjától kezdődő „ünneptelen fél-
év” jellemző vonásai a növekedés, a reménység, az életori-
entáltság. Az egyházi esztendő liturgikus zöld színe is er-
re utal. A keresztény hit tartalmának kibontására kapunk 
lehetőséget ebben a hosszú időszakban. Ezen belül az első 
vasárnapokon Isten hívására kerül a hangsúly. A Prőhle-
féle Agenda „Isten hívása és földi hivatásunk”, a Liturgikus 
könyv „Isten küzdelemre hív a kísértésekben” alcímekkel 
igyekszik irányt adni a mondanivaló megfogalmazásának.

Érdemes fi gyelni az óegyházi evangélium (Lk 6,36–
42) jézusi fi gyelmeztetésére, amely világossá teszi, hogy 
életünk minden területén tanácsos átadni Istennek a ve-
zetést. A legnagyobb szereptévesztés, ha mi magunk aka-
runk vezetni, főszerepet kapni.

Ezzel egy irányba mutat a József-történetből kivágott 
rövid rész, textusunk, amely pillanatképként rögzíti, hogy 
József személyén keresztül Isten munkálkodik. Az igazi fő-
szereplő az emberi sorsokat kézben tartó, elhívott embe-
rén keresztül áldást hozó Úr.

A József-történetet egyöntetűen az Ószövetség egyik 
irodalmi csúcspontjának és egységes elbeszélésnek tekin-
tik a kutatók, amely rokonságban áll a legősibb bölcses-
ségirodalommal is. A régi hagyományok összegyűjtése és 
feldolgozása mellett a műben tükröződik a korabeli egyip-
tomi helyzet ismerete. Egyiptomi neveket és tisztségmegje-
löléseket találunk. Ismert tény az is, hogy a Középbiroda-
lom idején idegenek, köztük a sémiták is magas pozíciók-
ba kerülhettek Egyiptomban. A történeti hűség kérdésénél 
azonban hangsúlyosabb, hogy az elbeszélés magját képező 
emlék erősen, sőt több változatban is élt. Ez magyarázza 
például azt, hogy izmaeliták és midjániak is szóba kerül-
hetnek mint rabszolgakereskedők. József élete az ősatyák 
korszakát tehát már Egyiptommal kapcsolja össze, magá-
ban hordozza a korábbi tradíciót és az új környezethez va-
ló alkalmazkodást. Mindezek fölött az eseményeket kéz-
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ben tartó és alakító Isten hatalmát és irányítását láthatjuk 
Józsefnek és népének változóan alakuló életkörülményei-
ben, sorsa alkulásában. Kulcskifejezéssé válik a „vele volt 
az Úr” – így emeli fel Isten a porból a kicsit, a semmit, és 
így teszi több közösség gyógyítójává, megmentőjévé, má-
sok számára is felismerhető, tetten érhető módon.

Privatizált hit

Nemrég egy beszélgetés kapcsán újra a kezembe került 
Nagy Bandó Andrástól az András könyve. Az egyébként 
kiváló humorista meglepő módon a hit kérdéseit boncol-
gatja írásában. Sajátos „hitvallását” fogalmazza meg a pri-
vát Istenről és a magánvallásról. Nietzschétől, a 19. századi 
német fi lozófustól kölcsönvéve a gondolatot többször hang-
súlyozza, hogy szerinte nem az ember Isten teremtménye, 
hanem éppen fordítva: Isten az ember teremtménye. Ami-
re szükség van, az Jézus példája, de semmiképpen sem a 
kereszténység, a közösségi élet, a gyülekezet. A hitet pri-
vatizálni kell, hiszen ez végső soron mégiscsak magánügy.

A 2011-es népszámlálás vallási adatait sokan értékelték a 
közelmúltban. Mintha a számok társadalmi méretben is tük-
röznék azt az alapállást, amelyet az előadóművész megfogal-
maz. A privát vallásukat felekezettől függetlenül megélők szá-
mának emelkedése is kiolvasható a választ megtagadók ará-
nyának növekedésében. A Magyar Pax Romana Egyház és 
Társadalom című folyóiratában jelent meg egy érdekes cikk 
Máté-Tóth András és Nagy Gábor Dániel tollából. Ők úgy lát-
ják, hogy „a modern társadalmak vallási változásait elsősor-
ban az individualizáció mentén értelmezhetjük, amely a ha-
gyomány szerinti vallási hovatartozást az egyéni döntés sze-
rinti hovatartozás irányába tolja el”. Feltételezik azt is, hogy 
az emberek a nagy dinamikával mozgó társadalommal szem-
ben az egyházakat a tíz évvel ezelőtti állapothoz képest sok-
kal statikusabbnak érzékelik, olyan intézményekként, ame-
lyek már nem nyújtanak támaszt privát identitásuk számára.

Kinek az ügye?

A József-történet ebben a kontextusban különösen is fi gye-
lemre méltó fi gyelmeztetést szólaltat meg. Azt erősíti meg 
bennünk, hogy ne elégedjünk meg a „magunk módján” való 
vallásossággal, a Nagy Bandó-i értelemben vett magánval-
lással, hanem ismerjük és vállaljuk fel bátran identitásun-
kat a magunk környezetében. Tanuljuk, ízlelgessük a ritkán 
használt kifejezést: Krisztophorosz, azaz Krisztus-hordozó.

Nem túlzás ez! Ahogy Potifár házában József személyén 
keresztül munkálkodott Isten, úgy egy mások felé nyitott 
kereszténység is válhat Jézus képviselőjévé, közvetítőjévé. 
A hit ügye ebben az értelemben nem magánügy, hanem 
másokat is Isten erőterébe vonzó drága ajándék.

A József-történetből kiragadott rövid tudósításnak 
ugyanakkor van egy titokzatos, rejtett vonása, mozzanata 
is. Szemérmesen és tapintattal leplezi a hit, az Istennel való 
igazi kapcsolat születésének személyességét. Mégis olvas-
ni lehet a sorok között. Ugyanis egyértelmű, hogy a kiszá-
radt kút és Potifár háza között valami történt József életé-
ben. Hiába találgatjuk, hogy pontosan mi, ez titok marad. 
Csak a bekövetkezett változás állapítható meg; a történet 
főhőse más lett, mint amilyen korábban volt. Ez az esz-
mélődés bizonnyal nem könnyen leírható sem József, sem 
az ő alakjába sűrített számtalan hitre ébredt ember életé-
re tekintve. A megszólítottság, elhívottság ténye „mássá” 
tesz, a környezet számára néha érthetetlen, elfogadhatat-
lan jelenségeket is produkál. Ennek a tudatnak a kezelése, 
annak a megértése, hogy Isten használni akar, és nem ön-
célú siker vagy előmenetel a cél, határozott fejlődést mu-
tat ebben az ószövetségi, tanítói céllal is íródott nagy ívű 
történetben. Aki korábban önmagáról álmodozott, termé-
szetesnek fogadta el az apja melletti helyet és a szép ruhát, 
annak meg kell élnie, hogy rabszolgaként semmivel sem 
rendelkezik, még a saját szabadságával sem. Mégis van ér-
telme az életének, mert megszabadult arra a nyitottságra, 
amelyben érzékenyen érinti mások élete, gondja, helyzete. 
Ettől kezdve már nem magánügy az Istennel való – egyéb-
ként nagyon is személyes – kapcsolata. Rajta keresztül Is-
ten áldása érzékelhető és érhető tetten.

Ebben az ébredési folyamatban – mint József esetében 
is – nagy szerepe van annak a felismerésnek, hogy az éle-
tünket nem igazán mi irányítjuk. Elárulnak a legközeleb-
biek, közbejönnek az izmaeliták, midjániak, hatalmak és 
erők, balesetek és betegség, külső-belső reménytelenség, 
stressz és veszteségek, múló idő, ősz hajszálak, fájó cson-
tok. Nem keressük ezeket magunknak.

Hankiss Elemér Ikarosz bukása című könyvében, ami-
kor a Lét és a Sors értelmezését kutatja az európai civili-
zációban, ezt írja: „Életünk felszíne alatt ott az emberi Lét 
tengermélye a maga titkaival, fényeivel, árnyaival, rejtel-
meivel, örvényeivel, veszélyeivel és szépségeivel. Keressük 
életünk célját, értelmét, küzdünk a kiteljesedésért. Viasko-
dunk az idővel, a mulandósággal. S mintha a lét e rejtett 
tartományának fényei-árnyai időnként átsugároznának a 
mindennapi élet felszínén.”

De a felfedezés és a bizonyosság, hogy jöhet bármi, Is-
ten mégis kézben tartja a szálakat, értelmet, mélységet, az 
ember számára biztonságot és célt jelenthet.

A „jó létezés” vonzásában

Salman Rushdie tavaly megjelent önéletrajzi regényében, 
a Joseph Antonban vall arról, hogy gyakran értelmetlen-
nek és abszurdnak érezte sorsát. Londonban élő indiaiként 
gyakran gondolta úgy, hogy a sehova nem tartozás átka 
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sújtja. Több helyhez is kötődött, többféleképpen reagált a 
létre. Vajon lehetséges-e a „jó létezés” érdekében nem gyö-
kértelennek, hanem többszörös gyökerűnek lenni? Az iden-
titás megtalálása, megfogalmazása a migráció és a térbeli 
mobilitás korszakában egyre izgalmasabb kérdés és vála-
szokat sürgető probléma.

Az a meggyőződés, hogy Isten kézében tartja a sorsun-
kat, hogy nem mi formáljuk őt, hanem ő a mi életünket, 
övé a hatalom, és ő megbízható és hűséges, személyes Úr 
– ez a magatartásformánkat, az értékrendszerünket meg-
határozó hit.

Bárhol, bármilyen körülmények között találjuk is ma-
gunkat, külső vagy belső szorongattatás ellenére, az ő esz-
közeként „áldássá” lehetünk. Nem feltétlenül a „jólét”, a si-
ker, az emberi elismerés értelmében fordul jóra a szemé-
lyes élettörténetünk, hanem úgy, hogy be tudjuk tölteni 
azt, amire hivatva érezzük magunkat.

Ez a József-történetben kirajzolódó perspektíva Jézus-
ban lesz nyilvánvalóvá, bizonyossággá; Isten mellettünk ál-
lása, elköteleződő szeretete igazán érthetővé és megragad-
hatóvá. Mellette, vele találhatunk igazán magunkra is, és 
válhatunk Krisztophorosszá, Krisztus-hordozóvá.

g  S M I D É L I U S Z  G Á B O R

Tallózó

„József alakját két fontos jellemvonással rajzolja meg eb-
ben a fejezetben szentíró. Egyik az, hogy az Úr vele volt, 
épp ezért minden »sikerült neki«, meg is nyerte a bizalmát 
mindenkinek. A másik vonás az, hogy ő megbízható és be-
csületes volt – a legfontosabb dolog, ami a sáfároktól meg-
kívántatik (1Kor 4,2).” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka 
CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„Miként Jákób Lábán házára (30,27), úgy hoz József az 
egyiptomi ember házára áldást. Szinte körülményes ismé-
telgetéssel hangsúlyozza a szöveg, hogy József az Úr segít-
ségének köszönheti a sikereit. Ez csöndes, de fi gyelmen kí-
vül nem hagyható utalás arra, hogy Istennek valamilyen 
terve van József Egyiptomba hozatalával.” (Biblia magya-
rázó jegyzetekkel. Magyar Bibliatársulat – Kálvin Kiadó)

„Rabszolga bár, de rövidesen kiderül, hogy szolgalel-
kűség nélkül. Rá lehet bízni bármit. (…) Élete e mélypont-
ról is felfelé lendül. Ennek oka mégsem a jellemében van 
csupán. Ötvözet az, aminek szilárdságát az Úr áldása ad-
ta. Vádakkal és bizonyítékokkal méltánytalanul sújtva is 
»az Úr Józseff el volt« (21). E mondattal a József-történetek 
vezérlő gondolatáig jutottunk.” (Szabó Andor: Lábam előtt 
mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„»De az Úr Józseff el volt« – ezzel foglalhatnánk össze Jó-
zsef életét. (…) Ezen a ponton önkéntelenül is eszembe jut 
a Hegedűs a háztetőn, amiben így szól a főhős: »Uram, tu-
dom, hogy mi vagyunk a kiválasztott nép, de nem válasz-

tanál valaki mást egy kis időre?« – mert olyan sok nehéz-
ségben volt részük. Az Úr Józseff el volt, de érdekes, hogy 
mindez nem mentesítette őt fi vérei gyűlöletétől és félté-
kenykedésétől, sőt attól sem, hogy eladják rabszolgának. 
(…) Keresztény mivoltunk nem biztosít nekünk valamifé-
le mennyei mentességet a problémáktól.

Jézus is azt mondta, hogy e világban lesznek nehézsé-
geink. (…) Mindenkinek vannak problémái – hívőknek 
és nem hívőknek egyaránt. A nagy különbség az, hogy hí-
vőkként velünk van az Úr, és kiutat biztosít a kísértésből, 
a próbából, vagy éppen nehézségeinkben vezet bennün-
ket győzelemre.” (Chuck Smith: A Biblia lépésről lépésre. 
Th e Word for Today)

Illusztrációk

GONDOLATOK

„Egy lassú vállalkozásban az ember a megérdemelt helyére 
kerül. Az alkalmazottak nincsenek kiszolgáltatva az egyre 
gyorsabb válaszokat követelő elvárásoknak, egészségesebb 
munkakörnyezet alakul ki.”

Adrian W. Savage (1970–) brit üzletember, 
a slow leadership mozgalom elindítója

„Tiszta szívvel, hithű lelkiismerettel, romlatlan lélekkel 
mindig csak az égre tekintsen kegyességtek, mindig az Is-
tentől várja a segítséget, és a földkerekség meg a magatok 
üdvéért mutasson be lelki áldozatot az üdvözítő Istennek: 
így minden sikerülni fog nektek.”

Firmicus Maternus (300–360?) latinul író apologéta

TÖRTÉNET

„A kis Abe 1809. február 12-én látta meg kis döngölt pad-
lójú, egyszobás gerendakunyhójuk füstös mennyezetét. 
Fiú, visított fel nővére. Apja életében először és utoljára rö-
vid időre meghatódott. A papa egyébként angol bevándor-
ló, írástudatlan farmer, ács és durvalelkű ember volt egy 
személyben. Anyja törvénytelen gyermeke volt egy angol 
bevándorlónak, s talán ezért talált oly könnyen hitelre az 
a történet, hogy Abe is zabigyerek volt, s a kocsmában fo-
gant, ahol anyja felszolgáló volt. Abe hét éves volt, mikor a 
család továbbköltözött még vadabb vidékekre, s ott apjával 
összebarkácsoltak egy 40 négyzetméteres gerendavityillót. 
Itt éldegéltek, Abe, a nővére és a szülők, na meg a kecskék, 
a tyúkok és a többiek. Aztán a mamát Abe 9 éves korá-
ban megmérgezte a tehenük, mert a legelőn mérges gom-
bát evett, a mama meg megitta a tejét. S bár később Abe 
igyekezett hálás gyermekként nyilatkozni anyjáról, ezt a 
témát nem nagyon erőltette írásaiban, beszédeiben. Való-
jában, amit az élettől indításként kapott, azt a gyorsan be-
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szerzett mostohaanyjának köszönhette. Ő volt Sarah Bush 
Johnston, egy három leánnyal megáldott özvegyasszony, 
aki mellesleg művelt és okos volt, s legjobb tulajdonságai 
közé tartozott, hogy Abe-et igen megkedvelte. Nyilvánva-
ló, hogy Sarah-t az Abe-bel kapcsolatban komoly terveket 
szövögető Gondviselő vezérelte a koszos kis kunyhóba, 
nem pedig a durva lelkű ács iránt érzett leküzdhetetlen 
vonzalma. Sarah mint valami védangyal állt ki a fi ú mel-
lett apjával folytatott gyakori vitáiban, s megtanította ír-
ni-olvasni, mi több, gondolkodni. 17 éves koráig Abe élte a 
határmenti farmerek kemény életét; túrta a földet, ácsolta 
a házakat, csendesebb estéken a kandalló tüzénél olvas-
gatott, ha odafért a tűzhöz abban a tömegszállásban, amit 
otthonnak neveztek.”

Szendi Gábor (1954–) pszichológus, író: 
Abraham Lincoln élete és halála

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

A vasárnap témája: Isten hív minket – Isten hívása és földi 
hivatásunk, Isten küzdelemre hív a kísértésekben. A kije-
lölt igeszakasz mindkét címmel kapcsolatba hozható. Isten 
egyengeti az Egyiptomba került József „karrierjét”. Élete 
nem volt mentes a kísértésekkel vívott küzdelemtől. Isten 
elhívása és kiválasztása szilárd erkölcsi hátteret biztosított 
számára. Isten áldása több, mint „lelki”. Az Úr jóindulata 
életszerű, kimutatható gondoskodás. József élete „szeren-
csétlenül” alakult, ámde az Úr vele volt. Ezért és nem má-
sért szerencsés ember lett.

Az áldás érzékelhető, látható, nyilvánvaló és felismer-
hető! Nem fi zetség, hanem az Úr személyes ajándéka. Meg 
nem érdemelt kegyelem. Vannak hívő csoportosulások, 
amelyekben az Úr áldása, a szerencse összekapcsolódik 
az ember hitbeli teljesítményével. A hitben járás, az áldo-
zathozatal bére az Úr jóindulata, a gyarapodás, a karri-
er. A szerencsés élet a hit fokmérője és függvénye. Milyen 
könnyen kialakul a „csodalámpás szellemének” keresztény 
változata! Istent betuszkoljuk egy szelencébe, és elvárjuk 
tőle, hogy amikor a helyzet kívánja, azonnal előugorjon, és 
a jószerencsénkért, a boldogulásunkért – szigorúan a be-
leegyezésünkkel és jóváhagyásunkkal – készségesen, ha-
ladéktalanul cselekedjen. Ha pedig ezt nem kapjuk meg, 
abban a pillanatban összedől a rendszer. 

Gedeon a kétszeres gyapjúfürtpróbával kapott bizonyí-
tékot arra, hogy Isten valóban szerencséssé teszi, és az ő ke-
ze által fogja megszabadítani Izraelt. Ez az Ószövetség ko-
ra. Mi az Újszövetség népe vagyunk. Jézus Krisztus él! Ő az 
Immánuel. Velünk az Isten! A 37. zsoltárban Isten gondvi-
selésének szerencséje és a hitetlen, alattomos emberek sze-
rencsés útja közötti különbség kerül elő (Zsolt 37,4–7). Mást 
jelent a szerencsés élet Krisztusban és mást Krisztus nélkül. 
Akár a földi hivatásunkra tekintünk, akár a kísértéseink 

elleni küzdelemről van szó, Krisztus jelenléte a szó szoros 
értelmében sorsdöntő. Az előbbi vállalja és hordozza a ke-
resztet, az utóbbi azt tekinti szerencsének, ha elkerüli a ke-
resztet, és minél több e világi érték, elismerés, siker jut neki. 

Szentháromság ünnepe után 5. vasárnap

f Ézs 6,1–8(9–13)

Igehirdetési előkészítő

Isten bizonyságtételre hív

A zöld oltárterítős időszak ezen vasárnapján is a vetés nö-
vekedése kell hogy a lelkész szeme előtt lebegjen. A növe-
kedést persze, tudjuk, az Isten adja (1Kor 3,6), számunkra 
tehát a feladat az, hogy Isten szavát, amely e növekedést a 
szívekben elvégzi, eljuttassuk a hallgatósághoz. Ősi feladat 
ez, a prófétai hagyomány is erre alapozódik, erről szól Péter 
elhívása a lekcióban (Lk 5,1–11) és Ézsaiás elhívása is tex-
tusunkban, és erről szól e vasárnap mottója is Agendánk 
szerint (Isten hív minket – hívás bizonyságtételre). 

Ézsaiás elhívásának történetét a gyülekezet számára 
exponálva könnyen engedhetünk annak a csábításnak, 
hogy e textus témája kapcsán más megtéréstörténeteket, 
netán saját elhívásunk történetét is megosszuk a gyüleke-
zettel. Ezeknek a történeteknek fontos szerepe lehet gyü-
lekezeti napokon, evangélizációs sorozatokon, imaközös-
ségek beszélgetésein, a szószéken állva azonban most ne 
engedjünk ennek a csábításnak. Ézsaiás elhívásának tör-
ténete ugyanis annyira különleges és sokatmondó, hogy 
kár lenne ennek az üzenetnek a visszafogása egy olyan rit-
ka helyzetben, amikor végre ez a textus. Mitől ennyire kü-
lönleges a történet?

Ézsaiás olyan élmény részese, amelyben az isteni tró-
nus előtt állva láthatja az Úr hatalmának félelmetességét 
és igazságát. Ezékielhez hasonlóan látja az Isten körül ál-
ló hírvivők sokaságát és szerepét. Ézsaiás sokkal többet él 
át annál, mint hogy egy feladatra kap megbízást. Elhívási 
élményéhez tartozik, hogy azonosul népe bűnösségével, és 
hogy azt is megérti: nemcsak abban áll majd feladata, hogy 
az Istentől jövő üzenetet továbbítja, hanem felelős az üzenet 
megértetéséért is. Ilyen módon egy nagyrészt kudarcra ítélt 
próféta elhívását látjuk, aki azzal kell hogy megküzdjön, 
hogy az őt hallgató emberek a maguk bölcsessége szerint 
ítélik meg a hallottakat, „saját bölcsességük kategóriái sze-
rint nem fogják megérteni Isten akaratát, s ami ebből egye-
nesen következik, prófétai üzenetét sem” (Czanik 1983). 
És bár az elhívás pillanatában, úgy látjuk, mindez Ézsaiás 
számára világos, mégsem fut el kilátástalan feladata elől, 
hanem engedelmeskedik Isten akaratának.
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A kontextus és a textus

Igeszakaszunk datálással kezdődik, Uzzijjá király halá-
lának éve Kr. e. 740-re tehető. Ezt az időszakot Asszíria 
megerősödése és terjeszkedése jellemzi, az erős katonai 
állam mellett Palesztina ütközőpontnak tűnik. A 8. szá-
zad közepén Izraelben Jeroboám, Júdában igen hosszú 
időn át Uzzijjá uralkodik, Egyiptom hanyatlik, Damasz-
kusz (éppen Asszíria virágzásának köszönhetően) gyenge, 
ez utóbbi körülmény Izrael átmeneti megerősödéséhez is 
vezet, ami gazdagodással és egyben elbizakodottsággal is 
jár. Izraelben Ámósz és Hóseás prófétálnak ekkor, de hiá-
ba, az elbizakodottságból és rossz politikából következően 
Izrael hamarosan Asszíria adófi zetőjévé válik. III. Tiglat-
Pileszer uralkodása Asszíria utolsó nagy felvirágzását in-
dítja el, ez Júdát ekkor még csak messziről fenyegeti, de 
pár éven belül már élesedik a helyzete, amikor Damasz-
kusz és Izrael Asszíria elleni szövetségébe megpróbálja 
majd bevenni Júdát is. Ézsaiás elhívása ebben a történel-
mi helyzetben történik.

Az ószövetségi könyv első öt fejezetében már olvasható 
Isten közelgő ítéletéről szóló jövendölés és ének is, a szer-
kesztői szándék a 6. fejezetbe illesztette azt az elhívási tör-
ténetet, amelyet idővonalakhoz szoktatott agyunk talán a 
könyv elejére kívánna, de amelyet épp e megelőző fejeze-
tek hangvétele miatt így biztosan másképp olvasunk. Ézsa-
iás kudarcra ítéltségének hatását nem látjuk az ő magatar-
tásában, és ez óriási erőről ad számot. 

Az első vers a fentebb már említett datáláson kívül 
még egy érdekességet tartalmaz. A történet első monda-
tában Ézsaiás úgy fogalmaz, hogy látta az Urat, ami igen 
merész kijelentés, tekintve, hogy „Istent soha senki sem lát-
ta” (Jn 1,18), sőt, „nem láthat engem ember úgy, hogy élet-
ben maradjon” (2Móz 33,20). Akkor is megjegyzendő ez a 
kijelentés, ha logikánk és teológiai rutinunk rögtön kise-
gít minket azzal, hogy Ézsaiás nyilván nem színről színre 
látta Istent, hanem az isteni jelenlétet élte át elhívásakor, 
és a trónteremszerű templomi kulisszák és a szeráfok leírá-
sa már sokkal konkrétabb. Nagyon fontos azonban, hogy 
Ézsaiás közvetlenül Istentől jövőként éli meg a megszólí-
tását, és ezt a textuson kívül eső 9. és 10. vers is megerősíti.

Isten megjelenése dicsőséges, „udvartartása” különle-
ges, a szeráfokról szóló leírás ilyen formában csak itt sze-
repel az egész Szentírásban, bár vannak kutatók, akik az 
Ézs 14,29 vagy Ézs 30,6 versekben említett repülő sárká-
nyokkal is azonosítják. Nincs jelentősége ennek, annak 
sem, hogy el tudjuk-e képzelni ezeket a lényeket. Fontos vi-
szont, amit ebben a versben olvasunk róluk: szárnyaikkal 
nem Istent takarják el, hanem magukat kell tetőtől talpig 
védeni. Magukat kell óvniuk Isten dicsőségétől; az isteni 
udvartartáshoz tartozó szeráfok Isten dicsőségében épp-
olyan semmik, mint a bűnös emberek. E bűnösségre a kö-
vetkezőben jön rá maga Ézsaiás is.

A Sanctus felhangzásakor nem a szeráfok kórusá-
ról olvasunk, hanem egymásnak kiáltó szeráfokról. Is-
ten szentsége, amely Ézsaiás próféta számára a legfonto-
sabb üzenetek egyike, a legtisztábban itt lesz kimondva. 
A    gyök eredeti jelentése ’elkülöníteni, közönséges 
használatból kivonni’, amit itt ne úgy értsünk, hogy va-
lamitől elkülöníteni, hanem hogy valami (valaki, Isten) 
számára elkülöníteni. Isten népe a törvény megtartásá-
val válik szentté, Istenévé. Ami a földön szent, az Istené. 
Ha viszont Isten szent, akkor az azt jelenti, hogy ő más, 
mint a földi dolgok bármelyike. Más, mint az ember: ha-
talmas, félelmetes, de más abban is, hogy például nem 
haragtartó és bosszúálló, hanem kegyelmes. Vegyük ész-
re az erős etikai vonatkozást: Isten tökéletes, szemben az 
emberrel, és az ember bűnössége így válik Ézsaiás szá-
mára egyértelművé. 

Isten dicsősége az egész földet betölti, nem csak a vá-
lasztott nép számára látható és éltető az isteni jelenlét. Ő az 
egész világ ura, dicsőségét mennyei seregek éneklik, hatal-
mát az egész föld érzi. 

A szeráfok hangjára megremegnek a falak, és füsttel te-
lik meg a templom. Ezek a történések azonban nem a sze-
ráfok erejének köszönhetőek, hanem a teofánia klasszikus 
jelei. Isten jelenléte Ézsaiás számára tremendumként ösz-
szegződik, a 3. vers kapcsán már látott Isten–ember ösz-
szevetésből következően tehát megszólal.

Hiába, hogy Ézsaiás nem bálványimádó, felkiált, és vál-
lalja népével való azonosulását, magára veszi népe bűnét, 
beilleszkedik annak sorsába. Nem a kultusz szerint tisztá-
talan, nem a törvény szava szerint az, hanem egész mivol-
tának szennyességét éli meg, ezért nem énekel a szeráfok-
kal együtt, hanem hallgat és kiált fájdalmasan.

Ha eleinte a szent Istent láttatta velünk Ézsaiás, a 6. 
verstől a kegyelmes Isten mutatkozik meg. „Az tapasztal-
ja meg Isten közelségét, mint vigasztalást, aki azt mint krí-
zist tapasztalta meg.” (Volkmar Herntrich) A szentség és a 
bűnös találkozása nem az utóbbi pusztulásával, hanem a 
tisztulással folytatódik. Krisztus-hívőkként ezen a ponton 
csak a Golgota juthat eszünkbe, a pusztulás felé rohanó vi-
lág útján történő fordulat. Az emberi logika és az isteni ke-
gyelem egymásnak feszüléséből az utóbbi diadala vezet ki. 
A kultuszhoz kapcsolódó eseménysor ez, templommal, ol-
tárról vett parázzsal, jelképes cselekedettel.

A textus utolsó, 8. verse mutatja, milyen hatással van 
az ember életére az Istennel való találkozás. Rémület, bűn-
bánat, bűnvallás, megtisztulás, utána a megtisztított ajak-
ról az első szavak a szolgálatvállalásról szólnak. Szemben 
Mózessel, Jeremiással és sokakkal Ézsaiás nem tiltako-
zik, a különbség az Úr előkészítő munkája: bűnbánatra 
hívás, tisztítás. Jahve nem kényszeríti Ézsaiást, hanem ve-
le mondatja ki a döntést, és ezt Ézsaiás szabad elhatározá-
saként mondja ki, abbéli szabadságból, hogy a bűn terhe 
alól is felszabadult.
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Kulcsszavak az igehirdetéshez

Isten jellemző tulajdonságai közül, amelyekről a teológia 
tudománya rengeteget ír, többhöz is találunk forrást a tex-
tusban. Szentségével kapcsolatban a liturgiai gyakorlatunk-
ban használt Sanctus forrása is itt található. Így igehirde-
tésünket felfűzhetjük az Istenről való tudásunk, majd pe-
dig a vele szemben álló emberi tulajdonságok sorozatára. 

Isten szent, senki és semmi nem mérhető hozzá, sem a 
szeráfok, sem az emberi szándékok. 

Isten igazságos, és ez az embert félelemmel töltheti el, 
mert nem maradhat rejtve semmi abból, ami minket jel-
lemez, ami a létezésünk része.

Isten kegyelmes, mert bár „elítéli a bűnt, de megmen-
ti a bűnöst”, a szent és a bűnös ellentétét a bűnös megtisz-
tításával oldja fel.

Isten megszólító, és ez a megszólítottság nem jutalom, 
nem érdem, hanem feladatot jelent.

Az ember pedig nem tehet mást, mint hogy engedelmes 
választ ad a megszólításra. Önmagunktól ugyanis csak a 
szent és igazságos Isten félelmetességét látjuk, és ez any-
nyira eltávolít minket tőle, hogy szoronganunk kell, és ke-
gyelmét sem tudjuk megérteni e távolságtól. De ő megszó-
lít és megtisztít, és ez lerombolja a távolságot.
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Tallózó

„Küldetésének ezt a tragikus hatását Jesája világosan látta 
avatása percében; és »a próféta működésének az eredménye 
úgy van leírva, mintha az a célja lenne« (…) Meddig lesz ez 
így, ó Uram? A hitetlenség addig fog megmaradni, amíg egy 
nemzeti szerencsétlenség és száműzetés el nem sodorja a 
bálványimádó többséget, és képessé nem teszi a maradékot, 
a szellemi Izrael elpusztíthatatlan fáját, hogy Isten gondvi-
selése alatt virágozzék és fejlődjék.” (Hertz-Biblia jegyzetei. 
BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„Isten jóakaratának a hirdetése olyan fontos ügy, 
hogy ennek akkor is meg kell történnie, ha a nép enge-
detlen marad. Az ige nem okozója a nép engedetlensé-
gének, az már megvolt az ige hirdetése előtt is. De (…) 
az engedetlenség még súlyosabbá válik azáltal, hogy az 

ige hallatára sem tér meg a nép. Kegyelem az, hogy Is-
ten az ítélet előtt fi gyelmezteti népét a veszedelemre.” 
(Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum 
Digitéka Kft .)

„…mikor Isten színe elé kerül szemtől szembe, nem 
segít semmiféle kultusz, amely olyan otthonná tudja ten-
ni a szent helyet; nem segít rajta, hogy ő a választott nép 
gyermeke és ígéretek örököse. (…) Ez az emberi ered-
ménytelenség az isteni cél. (…) Minél hatalmasabban 
szól az ige, annál siketebbek az emberek (…). Betelje-
sedik az isteni célgondolat: Izrael nem tér meg, s nem 
gyógyul meg.” (Ravasz László: Az Ó/Újszövetség magya-
rázata. Kálvin Kiadó)

„Ahogy Ézsaiás a 8. versben válaszolt, abból arra lehet 
következtetni, hogy azt gondolta, ha ő szolgál az Úrnak, az 
egész nemzet meg fog tisztulni. Az Úr azonban megmond-
ta neki, hogy üzenete nem fog nagy lelki megújulást ered-
ményezni.” (A Biblia ismerete kommentársorozat. Keresz-
tyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

„Ne kívánjunk mindenáron megrázó élményeket ma-
gunknak. Ha mégis így adatik, valószínű, hogy a teendő 
is (…) nehezebb lesz.” (Szabó Andor: Lábam előtt mécses 
a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„Ézsaiás nem büszke arra, hogy bebocsáttatást nyert 
a belső körbe. Tudja, hogy tisztátalan, mint a nép, amely 
között él. (…) Valódi állapotunk Isten szentsége előtt válik 
nyilvánvalóvá, nem pedig a másokkal való összehasonlí-
tásban.” (Barry Webb: Ézsaiás könyve. Harmat)

Illusztrációk

VERS

Reményik Sándor: Pecsételjetek le

Angyalok, angyalok, 
Fekete angyalok, 
Hallgatni jól tudó 
Néma-szép angyalok: 
Fekete pecsétet
Én számra nyomjatok, 
Halálig némává 
Engem csókoljatok.

Minden tüzes igém 
Bennem megdermedjen, 
Minden izzó jajszóm 
Bennem megrekedjen. 
Unt panaszaimnak
Ne legyen kiútja: 
Unt panaszaimat 
Az Isten is únja.
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Az Isten is únja, 
Az Isten sem érti: 
Belsőmet mi bántja, 
Lelkemet mi vérzi. 
Beszélni balgaság, 
Hallgatni nem tudok. 
Pecsételjetek le 
Fekete pecséttel 
Fekete angyalok! 

TÖRTÉNET

„A felhőknél magasabban, mérhetetlenül magasabban át-
tetsző íveket láttam, ragyogó lényeket az égben, amelyek 
hosszú nyomvonalakat húztak maguk mögött. Madarak, 
angyalok? Ezek a szavak akkor merültek fel bennem, ami-
kor elkezdtem leírni az élményeimet. De egyik sem jellemzi 
pontosan ezeket a lényeket, amelyek teljes mértékben kü-
lönböztek bármitől, amit ezen a bolygón tapasztalhattam. 
Fejlettebbek voltak, emelkedettebbek. Odafentről egy erő-
teljes, diadalmas szózatként mennydörgő hang szállt le, és 
kíváncsi voltam, hogy vajon a szárnyas lények adják-e ki. 
Most, utólag belegondolva, az is felmerült bennem, hogy 
ezeknek a repkedő lényeknek a boldogsága akkora volt, 
hogy muszáj lehetett valami hangot kiadniuk.”

Eben Alexander (1953–) amerikai idegsebész, 
aki egy hétig agyhalottként kómában feküdt, 

majd felébredt a kómából, és megírta halálközeli 
élményeit a Proof of Heaven című könyvben.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Mi a központi üzenet, miről szól ez az ige?

Az Isten szentségének fényében látom a magam bűnös voltát. 
Jaj nekem! Tisztátalan vagyok, tisztátalan nemzetből jöttem. 
Ez a mai korra is vonatkozik – sokszor elhagyjuk az Urat.

Sarkalatos pont: „Ki megy el követségünkben?” – Is-
ten minden korban küld embereket. Meghallom-e a hí-
vást? Ézsaiás elfogadja a küldetést. Erre csak egy Szentlé-
lektől betöltött ember képes.

Az megy el küldetésbe, akiben megvan a szándék. Nem 
elég csak egy kívülről jött parancs.

Isten nem küldi el megtisztítás nélkül az embereit. Az 
oltárról vett szénnel tisztít meg Isten, ami maga az Ige. 

Ami Ézsaiással történt, mindenkivel megtörténhet. 
Meglátta Isten dicsőségét, összetört, mint Saul, megfordult. 

Isten megmutatja, már nincs lehetőség a megtérésre. 
A próféta küldetése az, hogy elmondja, lesz ítélet! De ez itt 
nem a végítéletről szól. 

Az utolsó versben van elrejtve a reménység – a gyökér. 
Isten hajlandó változtatni az ítéletes döntésein is. Nem ta-
pasztalható isteni szeretetet a textusban, csak a végén.

Mi az, ami kérdéses a textusban, mi az, ami nem érthető 

vagy nem aktuális?

Van-e összefüggés Uzziás halála és Ézsaiás látomása között? 
Kik a szeráfok?

Aktuális – sokszor a mai hívő ember is megfeledkezik 
Isten szentségéről.

Mit jelent ez a parancs: „tedd kövérré a szívét, tedd sü-
ketté” stb.?

Aktuális minden – ma a teremtett világból látjuk Is-
tent, nem látomásból.

A történetben szereplő képek milyen asszociációkat 

ébresztenek bennünk?

Széles föld – a Teremtőre emlékeztet. 
Fogóval viszik a parazsat. Régen tűzzel égették ki a sebet.
Ábrahám alkudozik Lót ügyében. 
Parázs – amelyik gyom elég, az nem kel ki többé.

A szív kövérségéről

Nem egyértelmű első olvasásra, hogy itt már kész, vége, 
következik az ítélet. Nincs már lehetőség megtérésre. 

Ma sok ember úgy gondolja, hogy ráér megtérni az 
utolsó pillanatban – azokra igaz a textusban olvasható íté-
let. A megkövéredett szíven nem tud áthatolni az ige, nem 
lesz megtérés. 

Úgy tűnik, mintha Isten kövérítené meg a szívemet, pe-
dig én magam kövérítem meg.

Hangzik az ítélet, és az emberek különbözőképpen fo-
gadják. Valaki nem akarja meghallani, van, aki meghallja.

Szentháromság ünnepe után 6. vasárnap

f Ézs 43,1–7

Igehirdetési előkészítő

A vasárnapról

Adventtől pünkösdig az ünnepek témájukban – magától 
értetődően – szorosan kapcsolódnak az aktuális üdvtör-
téneti eseményhez. A Szentháromság utáni vasárnapok té-
mái pedig azt beszélik el, ami az üdvösségtörténetből és a 
Szentháromság titkából a keresztény ember vagy közösség 
életére nézve következik. Így érkezünk el a 6. vasárnap té-
májához: Isten a keresztség által megtérésre hív. Kapcsoló-
pont tehát a keresztség mint Isten cselekedete, amely éppen 
úgy meg nem érdemelt kegyelem a keresztény ember éle-
tében, mint volt a babiloni fogságból való hazatérés Izrael 
népe életében. Ki nem érdemelt, meg nem magyarázható, 
de tény, és tele van vigasztalással, megerősítéssel, amikor 
a kísértő támad, és elbizonytalanodunk.
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Exegézis helyett

Dolgozatom elején egy jó tanáccsal szolgálok az olvasónak. 
Csetlő-botló exegézisem helyett olvassák el – Pethő Attila 
tollából – a Lelkipásztor folyóirat mellékleteként megjelent 
Ószövetség a szószéken című kiadvány 2002/2. számának 
30. oldalán található kiváló exegézist, amely szómagyará-
zatokkal, elemzésekkel, preparációkkal bőséges előkészí-
tőt jelent az igehirdetéshez.1 További munkámban hadd 
tekintsek inkább az igehirdetés felé.

Ne félj!

Pszichológusok, pszichiáterek véleménye szerint az ember 
egyik alapvető tulajdonsága a szorongás és a félelem. Az 
egész kicsi gyerektől az aggastyánig mindenki szorong, fél 
valamitől, valakitől. Éteri csatornák tévéműsorainak ked-
venc témája az emberi félelmek bemutatása. Minden bi-
zonnyal lehetne rangsort is felállítani, de valóban bármitől 
lehet félni. Katasztrófáktól, elemi csapásoktól, betegségtől, 
haláltól, munkanélküliségtől, létbizonytalanságtól, és le-
hetne a végtelenségig sorolni. Isten azonban nem a gyen-
geségeinket veti a szemünkre, nem emlegeti föl vétkeinket, 
hanem abban a bizonyosságban akar megerősíteni bennün-
ket, hogy fontosak, értékesek, szeretetreméltóak vagyunk 
az ő számára. Ezért említi meg többször is kijelölt szaka-
szunkban, hogy „ne félj!” (Állítólag ez a felszólítás éppen 
365-ször szerepel a Szentírásban.)

Ne félj, mert mindenkinél jobban ismer téged!

Ádám az Éden kertjében úgy ismerkedett meg a különfé-
le állatokkal, hogy nevet adott nekik (1Móz 2,19–20). Az 
Ószövetség korában az elnevezés a tulajdonba vételt is je-
lentette, sőt egyfajta hatalomgyakorlást is a néven nevezett 
felett. Gyermekünknek sem a szomszéd vagy egy jó rokon 
ad nevet, hanem mi magunk választjuk ki. Az nevezhet 
el, aki mindenkinél jobban ismer minket, aki mindenki-
nél közelebb áll hozzánk. Az Úr tudja a nevünket. Ez ön-
magában nem nagy dolog, hiszen nagyon sokan ismerik 
még a nevünket. Ő azonban úgy ismer bennünket, mint 
aki alkotott. Ahogyan egy iparos ismer egy általa készített 
tárgyat. Úgy ismeri, ahogyan senki más. Isten is így ismer 
minket. Nem kell előtte megjátszani magunkat, nem kell 
mutatni azt, hogy mi vagyunk a legjobbak. Bátran bevall-
hatjuk neki bűneinket, az övéi vagyunk. Igénkben arra hív, 
hogy fogadjuk el: az ő tulajdona vagyunk, ismer minket, 
jobban, mint mi a tenyerünket. Mindezek ellenére, hogy így 

 1 Az interneten is megtalálható: http://teol.lutheran.hu/tanszek/
hebrew/sznthrmsg_6_oszsz2.htm.

ismer minket, azt mondja: drága vagy nekem, enyém vagy. 
Néhány fejezettel később Ézsaiásnál azt olvassuk: „Vénsé-
getekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak! Én 
alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg.” (Ézs 
46,4) Ismerhet-e nálánál jobban valaki? 

A keresztségben pedig egészen szorosra fűzte ezt a kö-
teléket, amikor Jézusban személyes megváltónkká lett, bű-
neinket eltörölte, és új életet ajándékozott. 

Ne félj, mert kezében tart!

A keresztség által Isten szeretete megőriz minket minden 
rossztól, veszedelemtől, kísértéstől. Életünk minden percében 
érvényes a kijelentés: ne félj, mert kezében tart! Ez mégsem 
jelenti azt, hogy most már nincs mit tennünk, csak dőljünk 
hátra, és élvezzük az életet. Isten a kezében tart, de ez nem 
jelenti azt, hogy mostantól nem érhetnek bajok, nem támad 
ránk a sátán. A víz és a tűz azt mutatja, hogy az emberi élet 
nehézségei nem kerülnek el, de az Úr ott van a hátunk mögött. 
Megőriz, talpra állít, bekötöz. A bezárt ajtót hirtelen kinyitja, 
véget vet az ember kiszolgáltatottságának, szenvedésének. Is-
tennek van elég ereje és szeretete a folyó sebes sodrásába vagy 
tűz lángjába került, elgyötört ember megmentésére. Pontosan 
tudja, mikor, hol és kinek a válláról kell leemelni a keresztet, 
mikor kell feloldani a bilincset, és kiemelni életünket a szen-
vedések mélységéből. Az élet során két kéz nyúl az ember felé. 
Egyik a sátán mélybe rántó keze, a másik Isten felemelő keze. 
A felemelő kéz mozdulásának nagy ára van: hogy elérje az 
embert, át kellett nyúlnia bűnön, sátánon és a halálon. Vé-
resen, halálosan meg kell küzdenie az emberért. A küzdelem 
vége azonban a feltámadás és az örök élet.

Ne félj, mert Isten nagy árat fi zetett érted!

Az Ószövetség világnézetében a váltság általános gondo-
lat volt. Megjelent az áldozati kultuszban is. Váltság volt a 
bárány, aki az ember vétkeiért halt meg az oltáron. Mikor 
a pap az ember fejéről a bárány fejére tette a kezét, azt je-
lezte, hogy a bűnök őrá szállnak, őt éri az ember helyett 
a büntetés, vagyis a halál. Isten elfelejti az ember vétkeit, 
messzire veti őket, a háta mögé, rá sem gondol többé, mert 
más állt a helyére, aki helyette elszenvedte a büntetést. Mi-
ért vagyunk hát olyan értékesek? Azért, mert ugyanúgy, 
ahogy az áldozati bárány egy emberért, Isten egyszülött fi a, 
Jézus Krisztus mindenkiért életét adta. Őt adta Isten a mi 
életünkért cserébe, hogy mi megszabadulhassunk. Ezért 
vagyunk olyan értékesek, mert nem lehetett értünk ezüstöt 
vagy aranyat, emberi mértékkel mért értéket adni, egyedül 
Isten fi ának a halála árán szabadulhattunk meg. A kereszt-
ség célja, hogy miközben Krisztus vére árán megszabadul-
tunk a bűntől, éljünk ővele reménységben.
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Őrségváltás a Vatikán vezetésében a

Tele vagyunk megszámlálhatatlanul sok félelemmel. Fé-
lelmeink ahelyett, hogy szűnnének, egyre nagyobb erővel 
vesznek erőt rajtunk. Ebben a helyzetben szól hozzánk ez 
az ézsaiási prófécia. És bár a külső körülmények látszólag 
ugyanazok maradnak, bár nem tűnik úgy, hogy emberi le-
hetőségeink változnának, mégis valami különös belső érzés 
tölti el annak az embernek az életét, akinek szívét, lelkét át-
járja Isten személyes megszólító közelségének csodája. Hogy 
nem kell félnem, mert ő, aki teremtett, aki formált, akinek a 
keresztség által gyermeke vagyok, nem hagy magamra, nem 
hagy egyedül. Nem kell félnem, mert ő félelmeim helyett be-
tölti lelkemet, szívemet azzal a rég feledett, feladott csodával, 
amit egyszerűen úgy fejezhetek ki, hogy hit, istenbizalom.

Végül egy történet

Lelkészi szolgálatom eddigi legnehezebb eseménye volt az, 
amikor néhány évvel ezelőtt a Szentháromság ünnepe utá-
ni 6. vasárnap előtti szombaton egy csecsemőt kellett temet-
nem. Egy általam addig ismeretlen férfi  keresett fel, hogy 
temessem el valamivel több mint 24 órát élt gyermekét. El-
mesélte, hogy a felesége ikreket várt, három héttel a rendes 
idő előtt megindult a szülés, és a pont abban az időben élet-
be lépett kórházliberalizáció következtében a vajúdó édes-
anyával végigszirénázott a mentő a lakóhelyüktől 120 km-re 
fekvő (harmadik) kórházig, ahol a koraszülött ikreket tudták 
fogadni. A mentőben született meg az egyik baba, majd ha-
marosan utána a kórházban a másik. Másnapra meghalt az 
a baba, amelyik a mentőben született. Őt kellett eltemetni. 
Mire a temetésre sor került, addigra az édesanyát is haza-
küldték a kórházból. Csendben zajlott a temetés, szinte sírást 
is alig lehetett hallani. Amikor vége lett, odaléptem az anyá-
hoz, és néhány vigasztaló szót próbáltam szólni, biztatva, 
hogy a másik baba biztos rendbe jön a jól felszerelt kórház-
ban, amikor az asszony váratlanul megragadta a karomat, 
és görcsösen szorítva azt mondta: de nincs megkeresztelve, 
meg kell hogy kereszteljék. Megdöbbentem, hiszen nekem 
magamnak ez eszembe sem jutott akkor. Még ott, a teme-
tőben hívtam fel a kollégát, aki abban a városban szolgált, 
és kértem, hogy menjen be a kórházba, és keresztelje meg a 
gyermeket. Nem volt otthon, táborozott, végül a nyugdíjas 
kolléga ment be és végezte el a keresztelést. Mindez a tele-
fonbeszélgetés után úgy 2-3 órával történt. Addig ott voltam 
a családnál – el sem engedett volna az asszony –, imádkoz-
tunk és vártunk, de az asszony egy percre le nem ült. Két-
ségbeesetten járkált a lakásban. Amikor megérkezett a hí-
vás, hogy megtörtént a keresztelés, és ezt elmondtam neki, 
abban a pillanatban lerogyott, és csak ennyit mondott: akkor 
most már minden rendben lesz. Egy hónapra rá eltemettem 
a másik babát is. Az apa teljesen összetört, az anya békés és 
nyugodt volt. Az ő szívében valóban minden rendben volt. 
Ő akkor már nem félt. Gyermekét teljesen rá tudta bízni arra 

az Úrra, aki a kicsit is megváltotta és néven szólította. Az-
óta két kisleányt kereszteltem a családban. Kórházból való 
hazajövetelük után szinte azonnal. 

g  R O S T Á N É  P I R I  M A G D A

Tallózó

(Tekintettel arra, hogy a textus 2007-ben Szentháromság ün-
nepe utáni 6. vasárnapon is alapige volt, és a Lelkipásztor 
2007/7. számának 271–272. oldalán már olvasható egy talló-
zó, az ott már megjelent kommentárrészleteket mellőzöm.)

„A próféta előre látja Egyiptom bukását (…) a perzsa had-
sereg által (…). Eszerint az új területek meghódítása kárté-
rítés (»váltságdíj«) gyanánt szerepel a perzsáknak, amiért 
felszabadították a száműzött zsidókat (Ibn Ezra).” (Hertz-
Biblia jegyzetei. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„A megváltás az eladósodott embernek vagy vagyoná-
nak a visszaváltása, megvásárlása (41,14); jogi kifejezés, ép-
pen úgy, mint a tulajdonba vétel szava: »enyém vagy«. (…) 
Szeretetén nem változtat az sem, hogy a nép fogságban, 
szétszórtságban él. De nemcsak szereti népét az Isten, ha-
nem mint a történelem Ura, meg is tudja szabadítani. (…) 
Izrael hazaengedéséért kárpótlásul Egyiptomot, Etiópiát 
és a délarábiai Szábát (1Kir 10,2) adja az Úr. Ez volt a hódí-
tó asszír-babilóniai királyok régi vágya. Nincs tehát szó Iz-
rael világuralmáról. Isten dicsőségéről van szó. Ezért »te-
remtette« Isten Izraelt, ezért »szólította nevén«, ezért fűz-
te szorosra kapcsolatát népével.” (Jubileumi kommentár. 
BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„Izráel drága és becses, mert Isten szereti.” (A Biblia 
ismerete kommentársorozat. Keresztyén Ismeretterjesz-
tő Alapítvány)

„Ne félj, ha vízen, sodró folyókon kell átkelned. Bár a 
tüzet sem kerülheted el, lángja nem hagy rajtad nyomot. 
Mint Dániel három barátja, sértetlenül lábolnak át a ne-
hézségeken.” (Szabó Andor: Lábam előtt mécses a Te igéd. 
Kálvin Kiadó)

„Jahve ezt a népet magának formálta, és a nép belefáradt 
Istenébe (vö. Károli). Most azonban Isten mindezt megbo-
csátja a saját dicsőségéért.” (J. N. Darby: A Biblia könyvei-
nek áttekintése. Evangéliumi Kiadó)

„Isten nem ígér gyors megoldást vagy problémamentes 
jövőt, azt azonban igen, hogy folyamatosan jelen lesz kö-
zöttük egészen az út végéig, bármi is történjen. Olyan ígéret 
ez, amelyre mi is igényt tarthatunk, és amelyet teljes joggal 
magunkénak vallhatunk (…). Az Úr azzal fogja megjutal-
mazni Círust azért, amiért szabadon engedte Isten becses 
népét, hogy egy hatalmas kiterjedésű birodalmat ad neki 
cserébe (3–4) – nem a gyengeség végső kétségbeesésével, 
hanem annak a túláradó bőkezűségével, aki mélységesen 
szeret, és akinek az egész világ fölött hatalma van.” (Barry 
Webb: Ézsaiás könyve. Harmat Kiadó)
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Illusztrációk

TÖRTÉNET

(Ne félj…)
„Isten úgy is teremthette volna az embert, hogy ne féljen – 
mondta valaki. Nem biztos, hogy értelmetlen az, amit mi 
még nem értünk, mert a félelem, testünk-lelkünk jelzőcsen-
gője is. Olykor félelmetes fájdalommal jelzi a test rendetlen 
működését, és súlyos veszedelemről ad prognózist. Így az 
orvos jobb diagnózist állapíthat meg, mint a jelzés nélkül. 
A legalattomosabb és legveszedelmesebb betegségek éppen 
azok, amelyeknél túl későn vagy nem is jelentkezik fájda-
lom s vele az óvó félelem. Van élvezetet nyújtó félelem is. 
Gondoljunk csak gyerek lendületes hintázására, sikongó, 
hullámvasúton való zuhanásaira és emelkedéseire. A fel-
nőtteknél az alpinizmusra, a sárkányrepülésre, minden ve-
szélyes sportra vagy foglalkozásra. De nemcsak élvezetet 
adó félelem van, hanem van félelemmel párosuló élvezet is, 
mint a krimik olvasása, a horror, a rémfi lmek szenvedélyes 
nézése, a hátborzongató cirkuszi mutatványok alatt visz-
szatartott lélegzet, a gyorsuló pulzus mámoros izgalma, az 
újságok rémhíreinek élvezetes olvasása (…). Ez nemegyszer 
beteges pótkielégülés. Mindez arra mutat, hogy bizonyos 
félelemmennyiségre szükségünk van, mert az valamikép-
pen mobilizál, megnógat bennünket. Egyébként lélektani 
kísérletek igazolták, hogy a teljes félelemmentesség, feszült-
ség- és ingerületnélküliség sorvasztó, bénító hatással van 
ránk. Ha ez az állapot huzamosabb ideig tart, még meg is 
betegedhetünk. Tulajdonképpen minden a félelemadagon 
múlik. Ahogy már Paracelsus megmondta: a méreg csep-
pekben orvosság lehet. Tehát biztonságos előrehaladásun-
kat bizonytalanság és kockázat kíséri első, totyogó-tántor-
gó lépésünktől kezdve az utolsóig. A félelem egy bizonyos 
fokon túl nemcsak súlyos testi-lelki vagy lelki-testi zava-
rokat okozhat, hanem szociális károkat is.

Gyökössy Endre (1913–1997) református lelkész, 
pasztorálpszichológus, egyházi író

VERS

Schrenk Éva: Neveden szólítottalak

Kiválasztott vagy! 
Csak fogadd el! 
Ne kérdezd okát! 
Felelj életeddel! 

A másik elbukik. 
Sirasd el, ha kell! 
De soha ne kétkedj! 
Neked győznöd kell. 

Neveden szólított. 
Te tudod, mikor. 
Szíved repesett. 
Azóta tipor. 

Szebbé varázsol, 
ajándokul. 
Amiért elhitted: 
valóban Ő az Úr.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Sokszor vágyik az ember a biztató igékre, Isten biztató 
szavára. Jó tudni, hogy a Bibliában találkozhatunk ilyen 
igékkel. Isten nemcsak ítél, nemcsak dorgál, de bátorít és 
erősít is. Bátorít ebben az igében csodálatos mondatával: 
Ne féljetek! 

Talán túl kevésszer hangzik ez az örömhír a szószékek-
ről, hogy a keresztény ember lehet bátor ember, lehet biza-
kodó és bízó ember, hisz ahogy Jézus mondja, nincs mitől 
tartani: „Nektek pedig még a hajatok szálai is mind számon 
vannak tartva! Ne féljetek tehát!”

Az emberi életet mégis átszövi az aggodalmaskodás. Be-
tegségtől való félelem, műtét előtt állás, nehéz élethelyze-
tek. Könnyű azt mondani: „ne félj!”, de milyen nehéz való-
ban rábízni Jézusra az életünket! Még akkor is, ha életünk-
ben sokszor megtapasztaltuk azt az igazságot: sokszor csak 
annyi erőt kapunk, hogy tovább tudjunk menni, de annyit 
bizonyosan kapunk a szerető Istentől.

Talán pont erről beszél a kaposvári evangélikus temp-
lom oltárképe is. Jézus látható rajta, ahogy bátran áll egy 
hánykolódó hajóban a hullámzó tenger közepén. Minden-
ki reszket körülötte, ahogy mi is sokszor reszketünk a földi 
világban, de ő szilárdan áll, és parancsol a vizeknek. Rajta 
nem lehet látni a félelem apró jelét sem.

Ha az ember rátekint Jézus magabiztos jelenlétére 
ezen a képen, vagy ha az ember megbizonyosodik ar-
ról életében, hogy Jézus segít, ő velünk van, akkor döb-
ben rá az igazi lényegre! Tényleg nincs mitől félni, mert 
az övé vagyok, és ő nem hagyja veszni azokat, akik hoz-
zá tartoznak.


